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Eerste woorden  

Doordat aanvankelijk de informatie rondom de nieuwe infectie onderdrukt werd, zowel in 
ziekenhuizen als tussen ziekenhuizen en in China, raakte veel medisch personeel besmet. Pas 
in de loop van januari konden medici, op basis van betere waarschuwingen, effectief strikte 
hygiënemaatregelen doorzetten. Informatie over deze ongelukkige start van de preventie kwam 
pas eind januari mondjesmaat naar buiten. 

Landen met directe vliegtuigverbindingen troffen in de loop van januari maatregelen op hun 
luchthavens om zieken te herkennen, bijvoorbeeld door screening met infraroodcamera's en 
thermometers. Bij vermoedens van besmetting werden sommige passagiers geïsoleerd en 
verder onderzocht en behandeld. 

Het strategisch doel is het verkleinen van de kans op besmetting. Wordt het 
reproductiegetal kleiner dan 1, dan sterft de epidemie uit. Naast de aanbevolen algemene 
quarantainemaatregelen worden maatregelen aanbevolen voor individuen, baserend op de 
ervaringen met het MERS-virus:  

Het verkleinen van het individuele besmettingsrisico heeft ook als doel het vertragen van de 
verspreiding. Daardoor worden gezondheidsinstellingen minder overbelast en ontstaan 
minder logistieke problemen in de samenleving. 

De bestrijding van de pandemie werd bemoeilijkt door actieve tegenwerking in verschillende 
vormen. Zo werd lange tijd desinformatie verspreid die al lang door wetenschappelijke 
inzichten was achterhaald, bijvoorbeeld ten aanzien van de ernst van de ziekte, de 
risicogroepen en het aantal verloren levensjaren. De werkingswijze van met name de nieuwe 
mRNA-vaccins leidde tot onhoudbare beweringen over de risico's daarvan. Een voorbeeld is 
de bijscholing van alternatieve artsen in Nederland, waarbij het onderscheid tussen RNA en 
DNA de docenten blijkbaar niet bekend was. Op sociale media deden allerhande 
complottheorieën de ronde. In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten van 
Amerika, werden de gezondheidsautoriteiten door andere regeringsinstituten actief 
tegengewerkt. 

Toen vanaf midden februari 2020 in Europa infectieclusters ontstonden, werden hier 
quarantainemaatregelen getroffen. Daarbij werden hotels, dorpen en steden geïsoleerd. Verder 
werden, om te voorkomen dat mensen dicht op elkaar zouden komen en zo het virus zouden 
kunnen verspreiden, diverse sport- en andere evenementen afgelast, uitgesteld of afgewerkt 
zonder publiek. Diverse competities werden stilgelegd of afgebroken. Ook evenementen 
waarbij mensen besmet raakten met het virus werden per direct stilgelegd om verdere 
verspreiding te voorkomen. In de VS werd een inreisverbod voor Europeanen ingesteld om de 
verspreiding aldaar te beperken. In sommige landen werden scholen voor onbepaalde tijd 
gesloten. Ook tv-programma's, zoals talkshows, werden in diverse landen zonder publiek 
opgenomen.  

Begin april waren in vrijwel alle Europese landen strikte maatregelen genomen: 
samenscholingsverboden ook voor kleine groepen van drie tot vijf personen, uitgaansverboden 
of tenminste strikte adviezen zo mogelijk thuis te blijven en thuis te werken, sluiting van alle 
niet-noodzakelijke winkels en politiecontroles. Wereldwijd werden soortgelijke maatregelen 
door vele regeringen overgenomen, afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

In sommige landen werd een avondklok ingesteld. Binnen het Nederlands Koninkrijk was een 
dergelijke maatregel van kracht in Aruba (vanaf 21 maart 2020), Curacao (van 21 maart tot 5 
juni 2020). België volgde op 29 juli 2020: na een onverwacht snelle stijging van het aantal 
besmettingen in het Antwerpse stelde de Provinciale Crisiscel voor de hele provincie een 
avondklok in tussen 23 uur 30 en 6 uur. De maatregel zou vier weken duren.  

De Wereldgezondheidsorganisatie maakte op 23 januari bekend, de internationale 
noodtoestand niet uit te roepen. De ziektegevallen waren hoofdzakelijk beperkt tot China, met 
name tot de regio van Wuhan. Volgens de WHO waren de getroffen maatregelen voldoende om 
verdere verspreiding te beperken. Op 30 januari riep de WHO alsnog de noodtoestand uit 
(PHEIC-status)  nadat een comité van de VN-organisatie bepaalde dat de gezondheidsrisico's 
zeer ernstig en grensoverschrijdend zijn. De WHO zette verschillende samenwerkingsprojecten 
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op en coördineerde en ondersteunde het onderzoek naar het virus en zijn gevolgen. Op 11 
maart maakte de WHO bekend dat de uitbraak van COVID-19 een officiële pandemie was. 

De WHO coördineert de inspanningen rond een COVID-19-vaccin in een wereldwijd 
samenwerkingsverband, de Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator.  

In de eerste maand na vaststelling van de pandemie door de WHO werden de eerste gevolgen 
al meetbaar. Zo daalde de AEX-index binnen een week naar 535 punten, wat een krimp van 
15 procent was. In de Verenigde Staten kwamen er in twee weken 9,9 miljoen werklozen 
bij. Ook voor de maatschappij zijn de gevolgen groot geweest: alleen al in Italië moesten 60 
miljoen mensen in quarantaine en internationale toeleveringsketens lagen plat. 

In de taal leverde de pandemie een hele reeks nieuwe woorden op. Een sinds maart 2020 door 
Ton Den Boon bijgehouden ‘coronawoordenboek’ telde op 28 april 2020 al ruim 700 
woorden. Anderzijds betreurden sommige journalisten wel de overdaad aan 
Engelstalige ‘coronawoorden’ zoals preteaching, videocalls, home working, contact 
tracers en social distancing.  

In West-Europa en de VS zouden mannen twee derde van het totaal aantal overlijdens 
uitmaken. Economisch echter worden vrouwen vaak harder getroffen: ze werken meer 
deeltijds en in de informele economie, en verdienen daardoor minder, wat ook het sparen 
bemoeilijkt. Vrouwen staan ook in de zorgsector vooraan ‘in de frontlinie’. 

Lokale functionarissen in Wuhan en de provincie Hubei kregen zowel in eigen land als 
internationaal kritiek. Ze werden beschuldigd van een gebrek aan transparantie en het 
onterecht censureren van de Chinese sociale media tijdens de eerste weken van de 
uitbraak. Op 1 januari 2020 ondervroeg de politie van Wuhan acht bewoners vanwege het 
‘verspreiden van valse informatie’, namelijk het beschrijven van de nieuwe infectie als SARS-
achtig. Een van hen, de arts Li Wenliang, die zijn voormalige medestudenten op de hoogte 
bracht van het coronavirus in een WeChat-groep, werd op 3 januari door de politie 
gewaarschuwd tegen het ‘verspreiden van onwaarheden’ die ‘de sociale orde ernstig hadden 
verstoord’ en werd verplicht een verklaring te ondertekenen waarin hij afstand nam van zijn 
gedrag.  

Op 6 februari 2020 werd er gemeld dat Li was overleden nadat hij de ziekte had opgelopen 
van een patiënt in januari 2020. De politie van Wuhan verklaarde later via een bericht op haar 
officiële Weibo-kanaal dat ‘acht mensen waren behandeld volgens de wet’ De politie 
verduidelijkte later via Weibo dat ze alleen ‘voorlichting en kritiek’ had gegeven en zich had 
onthouden van hardere straffen zoals ‘waarschuwingen, boetes of detentie’.  Lokale 
functionarissen werden ook bekritiseerd, omdat ze begin januari bewijs voor de overdracht 
van mens tot mens verborgen hadden gehouden en op het Volkscongres berichten over de 
ziekte uit politieke overwegingen onderdrukt hadden.  

Later werd ook kritiek geuit op de centrale regering in Beijing vanwege een fout geachte 
aanpak in het begin van de crisis. Maar WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus was van 
oordeel dat kritiek alleen gepast was na een grondig onderzoek achteraf. 

Er ontstonden initiatieven om snel wetenschappelijke onderzoeksresultaten vrij te geven. 
Via instant messaging en preprint-servers kwamen voorlopige resultaten onmiddellijk voor 
commentaar van andere onderzoeksteams beschikbaar. Gerenommeerde tijdschriften 
publiceerden snel, zoals de New England Journal of Medicine waar een artikel twee dagen na 
ontvangst in druk verscheen in plaats van de gebruikelijke vele maanden. Publicaties en data 
rondom de uitbraak, het virus en de ziekte werden als open acces op het internet ter 
beschikking gesteld.  

Veel wetenschappelijke activiteit valt stil door de beperkende maatregelen, zoals veel grote 
sterrenwachten.  Bron: Wikipedia.   

 

Patiënten die wachten op operatie moeten naar ziekenhuis elders in het 
land 

Patiënten die wachten op een operatie die wegens de coronacrisis is uitgesteld, moeten 
daarvoor mogelijk naar een ziekenhuis elders in het land. Het kabinet overweegt bij het 
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inhalen van uitgestelde behandelingen patiënten te gaan spreiden over het land, zoals dat ook 
met coronapatiënten gebeurt. Dat zegt minister Tamara van Ark (Medische Zorg). 

Van Ark komt nog deze maand met een plan waarmee de gezondheidszorg de opgelopen 
achterstand kan inlopen. ,,Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn'', vindt de minister. 

Het plan wordt opgesteld in nauw overleg met de zorgsector, benadrukt Van Ark. De druk op 
het personeel is daar ‘langdurig immens groot’. De mensen moeten daar ook van 
kunnen herstellen. De minister vindt dat "minstens zo belangrijk" als het snel inhalen van 
alle uitgestelde operaties.  

uitgesteld, moeten daarvoor mogelijk naar een ziekenhuis elders in het land. Het kabinet 
overweegt bij het inhalen van uitgestelde behandelingen patiënten te gaan spreiden over het 
land, zoals dat ook met coronapatiënten gebeurt. Dat zegt minister Tamara van Ark (Medische 
Zorg). 

Van Ark komt nog deze maand met een plan waarmee de gezondheidszorg de opgelopen 
achterstand kan inlopen. ‘Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn', vindt de minister. 

Het plan wordt opgesteld in nauw overleg met de zorgsector, benadrukt Van Ark. De druk op 
het personeel is daar ‘langdurig immens groot’. De mensen moeten daar ook van 
kunnen herstellen. De minister vindt dat ‘minstens zo belangrijk’ als het snel inhalen van alle 
uitgestelde operaties. Bron: AD, 13 mei 2021. 

 

Op Curaçao zijn geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd 

Op Curaçao zijn woensdag geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Ook is er niemand 
overleden aan de gevolgen van het virus. Een dag eerder waren er evenmin nieuwe 
besmettingen, maar toen overleed er nog wel een coronapatiënt. 
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Daarmee lijkt de hevige coronagolf van de afgelopen maanden achter de rug. De laatste keer 
dat het eiland geen enkele besmetting kende, was bijna drie maanden geleden. 

In de periode daarna steeg het aantal coronagevallen enorm tot ruim 4700 begin april. Nu zijn 
er voor zover bekend nog slechts 113 mensen op het eiland besmet. In de afgelopen drie 
maanden zijn bijna 100 coronapatiënten overleden. Het totale dodental sinds het begin van 
de pandemie staat op 117. 

Als gevolg van de enorme stijging van het aantal coronapatiënten op het eiland waren vanaf 
begin april tientallen Nederlandse artsen en zorgverleners naar Curaçao gevlogen om te 
helpen. Verreweg de meesten zijn inmiddels weer terug in Nederland. Bron: AD, 13 mei 2021.  

 

Curaçao heeft vandaag nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. 
Vanaf woensdag wordt de ingangstijd van de avondklok verschoven van 21.00 uur naar 23.00 
uur. De avondklok geldt tot 04.30 uur. 

Ook wordt het weer mogelijk om de stranden overdag te bezoeken. Sinds 24 maart was dat 
niet mogelijk, hoewel sinds enkele weken mensen onder voorwaarden wel 's ochtends en eind 
van de middag mochten zwemmen. Voor de stranden gelden nog wel restricties, zoals een 
verbod op groepsvorming. 

Door versoepeling van de avondklok mogen restaurants tot 22.00 uur openblijven. Wel gelden 
nog restricties. Niet meer dan vier personen mogen aan een tafel plaatsnemen, een bezoek 
mag niet langer dan twee uur duren. Bioscopen en casino's mogen weer open tot 20.00 uur. 

Het vaccinatieprogramma verloopt voorspoedig op Curaçao, meldt de overheid. Twee derde 
van de volwassen bevolking (meer dan 80.000 personen) heeft één of twee vaccinaties 
ontvangen. Daarnaast mogen zwangere vrouwen gevaccineerd worden, evenals jongeren van 
16 of 17 jaar die bepaalde medische aandoeningen hebben. Bron: AD, 17 mei 2021. 
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Bonaire gaat maatregelen versoepelen 

Bonaire gaat de coronamaatregelen versoepelen. Op het eiland is het aantal besmette 
personen gedaald naar tien. Er zijn geen mensen met het virus meer in het ziekenhuis 
opgenomen. 

Bars, restaurants en casino's mogen vanaf donderdag tot middernacht open blijven. Privé 
mogen niet meer dan tien personen samenkomen. In winkels worden niet meer dan twee 
personen van een huishouden toegelaten. Bij begrafenissen en huwelijken mogen 
tot maximaal honderd bezoekers aanwezig zijn. Kerken mogen niet meer dan vijftig procent 
van het mogelijke aantal bezoekers toelaten. En er mag alleen zachtjes worden gezongen. 

Vanaf 19 mei hoeven passagiers uit Bonaire die naar Nederland reizen zich niet meer te laten 
testen en hoeven niet in quarantaine. Voor Nederlanders die naar Bonaire willen, blijven wel 
alle testen gehandhaafd. Bron: AD, 13 mei 2021.  
 

Argentijnse beweging wil Alexia of Ariane als koningin: ‘We zijn dit 
systeem zat’ 
 
Maandag wordt koningin Máxima vijftig jaar. De eerste helft van haar leven was Recoleta in 
de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires haar veilige basis. Een rondje door de buurt levert 
louter lof op. De monarchistische beweging wil zelfs een van haar dochters tot koningin van 
Argentinië maken. ‘Máxima is spontaan en oprecht. Dat helpt haar enorm in haar 
communicatie.’ 
 
Terwijl de Argentijnse overheid iedereen oproept zoveel mogelijk binnen te blijven, schuifelen 
de oude van dagen onbevreesd voor het coronavirus door de straten. Op weg naar lunchrooms, 
dure modewinkels of vrienden. In Recoleta is de gemiddelde leeftijd gelijk aan het hier 
veelgehoorde het-was-vroeger-wel-beter-gehalte: hoog. Al blijft het een keurige en elegante 
buurt, die ooit in 1870 profiteerde van de uitbraak van gele koorts elders in de stad. De elite 
van Buenos Aires nam er vervolgens massaal haar intrek. De aristocratie ligt er begraven op 
de plechtige begraafplaats waar ook de laatste rustplaats is van Evita, de legendarische First 
Lady van weleer. Bron: AD, 13 mei 2021. 
 

Baudet ziet Forum voor Democratie uiteenvallen, drie Kamerleden 
vertrekken 
 
Thierry Baudet ziet Forum voor Democratie uiteen vallen. Wybren van Haga, Olaf Ephraim en 
Hans Smolders (de nummers 2, 3 en 4 van de fractie) breken met de partijleider. Het drietal 
gaat zelfstandig verder in de Tweede Kamer. Dat meldt het Brabants Dagblad. Baudet zegt het 
vertrek ‘te betreuren’. ‘Juist in deze tijd.’ De partij behoudt nu vijf van de acht zetels. 
 
‘Er is de afgelopen weken een fundamenteel verschil van inzicht ontstaan met Baudet over de 
manier waarop we onze doelen willen bereiken’, zegt Smolders in een toelichting op de 
afsplitsing. Het Tilburgse Tweede Kamerlid doelt onder andere op de veelbesproken 
‘bevrijdingsposter’, met diverse verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Baudet riep op om 
van 5 mei (Bevrijdingsdag) een demonstratie tegen het coronabeleid te maken. ‘Dat heeft geen 
enkel nut.’  
 
De drie vertrekkers verwijten Baudet ‘solistisch’ optreden. Smolders noemt de ontstane 
situatie ‘onwerkbaar’. ‘Omdat we iets opgelegd krijgen. Wij willen niet langer verrast worden 
door zaken als die posters. We hebben geprobeerd het binnenskamers op te lossen. Maar er 
is geen vertrouwen meer dat we hem (Baudet, red.) kunnen beteugelen. Hij doet veel goed, 
maar hij luistert niet. Dit speelt al weken. Gisteravond hebben we besloten dat het onmogelijk 
was om hier nog uit te komen.’ 
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Een essay dat Baudet enkele dagen geleden schreef, was de druppel. Dat ging onder andere 
over ‘het nut van ophef’. De partijleider sloot af met de zinnen: ‘Dus FVD zal ophef zijn - of zal 
niet zijn. Enjoy the ride’. Dat laatste willen de drie vertrekkers dus niet. Smolders: ‘Ophef is 
goed, dat willen wij ook, maar wél over de inhoud. Over de toeslagenaffaire, de huizen in 
Groningen, noem maar op. Ophef mag geen doel op zich zijn. Dat leidt alleen maar af van 
waar we mee bezig willen zijn.’ 
 
Smolders, die naar eigen zeggen de breuk niet zag aankomen, benadrukt diverse malen dat 
er ‘geen sprake is van ruzie’ met Baudet. ‘Het is in onderling overleg gegaan. Hij doet het op 
zijn manier, wij op de onze. ’Hoe? Het Forum-partijprogramma blijft voor de nieuwe fractie 
(die nog geen naam heeft) leidend, stelt de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn.  
 
Forum voor Democratie laat weten het vertrek van de drie te betreuren. ‘Juist in deze tijd’, 
schrijft de partij in een verklaring. ‘Waarin Forum de enige echte oppositiepartij in de Tweede 
Kamer is en de enige brede stem tegen het huidige verwoestende kabinetsbeleid.’ 
 
Forum-senator Theo Hiddema zegt niets te begrijpen van de splitsing. ‘Ik vond die poster ook 
niet smakelijk, wat ondoordacht ook. Maar om je nou om die reden af te splitsen? Ik heb niets 
met splitsers! Al die mensen zijn in het kielzog van Thierry in de Tweede Kamer gekomen.’ 
 
Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD), waarvan nummer 7 Freek Jansen de 
voorzitter is, blijft achter de partij staan. ‘JFVD betreurt het nieuws dat een deel van de FVD-
fractie heeft besloten zich af te splitsen. JFVD is de jongerenorganisatie van Forum voor 
Democratie en blijft vanzelfsprekend achter FVD en Thierry Baudet staan’, laat een 
woordvoerder weten. Bron: BN De Stem, 13 mei 2021. 
 

Hans Smolders vertrekt uit Brabantse politiek: ‘Jammer en 
teleurstellend’ 
 
Hans Smolders verlaat de Brabantse provinciepolitiek. De 60-jarige Tilburger maakte eerder 
vanochtend zijn vertrek bij de landelijke tak van Forum voor Democratie bekend. In de Tweede 
Kamer gaat hij nog door, als Statenlid stopt Smolders helemaal.  
 
‘Ik vind het ongeloofwaardig om in de provincie nog wél onder de Forum-vlag te blijven zitten. 
Dat is niet te verkopen’, zegt Smolders in een eerste reactie. De Tilburger geeft aan dat de 
samenwerkende partijen in het provinciehuis ondanks zijn vertrek een meerderheid 
behouden. Dat maakte het besluit volgens hem makkelijker. Bron: BN De Stem, 13 mei 2021. 
 

Gelderse FvD-leider stapt alsnog uit partij om 4/5mei-poster en bewust 
maken van ophef door Baudet 
 
De Gelderse fractieleider Arjan de Kok keert Forum voor Democratie alsnog de rug toe. 
Aanleiding is de 4/5 mei-poster die de landelijke partijleider Thierry Baudet publiceerde, plus 
het feit dat Baudet doelbewust ophef maakt omdat dat de partij ten goede zou komen. 
 
‘Forum voor Democratie is niet meer de partij is waar ik mij vierenhalf jaar geleden met hart 
en ziel voor ben gaan inzetten', schrijft de nummer elf op de landelijke FvD-lijst op Twitter. ‘Ik 
heb daarom besloten mijn FVD lidmaatschap op te zeggen.’ De Kok blijft wel in de Gelderse 
Provinciale Staten. Volgens hem blijven de andere Forumleden wel bij de partij. 
 
In een toelichting zegt De Kok dat hij ‘ontstemd’ was over de poster van FvD, waarin een 
vergelijking werd getrokken tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. ‘Maar 
daarna zag je nog een verdere verharding in de stellingname, er werd geen woord van 
teruggenomen.’ Bron: De Stentor, 14 mei 2021.  
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Zwitserse klimmer (40) overlijdt nadat hij top Mount Everest bereikt 
 
Twee bergbeklimmers zijn woensdag overleden op Mount Everest, meldt de organisator van 
bergexpedities Seven Summit Treks donderdag. 
 
De slachtoffers komen uit de Verenigde Staten en Zwitserland. Het gaat om Abdul Waheed 
Waraich (40) uit Zürich en Puwei Liu (55) uit Glastonbury in de Amerikaanse staat 
Connecticut. De Zwitser overleed tijdens het afdalen aan vermoeidheid, nadat hij de top al 
had bereikt. Seven Summit Treks had al twee Sherpa’s gestuurd om de klimmer zuurstof en 
voedsel te brengen, maar dit mocht niet baten. 
 
De Amerikaan stierf in één van de klimmerskampen, nadat hij naar beneden moest worden 
geholpen omdat hij last kreeg van sneeuwblindheid en vermoeidheid. 
 
Het gaat om de eerste sterfgevallen op Mount Everest van 2021. De Nepalese kant van de berg 
ging in april weer open voor commerciële klimexpedities, nadat het een jaar gesloten was 
wegens de coronapandemie. Vorige week moesten dertig klimmers nog worden geëvacueerd 
uit het basiskamp. Alle dertig zouden ziek zijn en twee van hen bleken besmet met het 
coronavirus.  
 
Elk jaar sterven ongeveer vijf klimmers op de berg, maar in de laatste jaren neemt het dodental 
toe. Dat heeft te maken met de toenemende drukte op Mount Everest. In 2019 overleden elf 
klimmers, van wie vier door de drukte. 
 
De autoriteiten in Nepal gaven in dat jaar 381 klimvergunningen af, een recordaantal. In 2021 
zijn het er 408. In de praktijk gaan meer mensen de berg op, omdat de klimmers een gids bij 
zich moeten hebben. Mei is vanwege de gunstige weersomstandigheden een populaire maand. 
Om opstoppingen dit jaar te voorkomen, heeft Nepal tijdvakken gecreëerd. Bron: De Stentor, 
13 mei 2021.  
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Drie aanhoudingen GA Eagles-feest; politie ‘tevreden’ over verloop nacht 
 
De politie heeft afgelopen nacht in Deventer drie mensen aangehouden tijdens het spontane 
volksfeest na de onverwachte promotie van Go Ahead Eagles. De politie kijkt ‘tevreden terug 
op gisteravond en vannacht’.  
 
Dat meldt woordvoerster Ellen Prummel. De aanhoudingen waren voor belediging van de 
politie en twee mensen werden opgepakt voor vuurwerk gooien naar de politie. De politie was 
’s avonds en ’s nachts in flinke getale aanwezig op de Brink. En later bij Van der Valk op 
Bedrijvenpark A1, waar de spelers aankwamen en werden opgewacht door supporters. 
 
De teamleiding van de politie kijkt ‘tevreden terug op gisteravond/vannacht’, aldus Prummel. 
‘Gezien de hoeveelheid mensen die op de been waren, hebben we dit als politie goed kunnen 
begeleiden en is alles rustig verlopen, op de enkele aanhouding na.’ 
 
Deventer burgemeester Ron König gaf al aan dat een volksfeest, alhoewel niet gewenst door 
de coronamaatregelen, niet is tegen te gaan. Flink wat supporters kwamen toch naar de 
binnenstad en later naar het Van der Valk-hotel. Bron: De Stentor, 13 mei 2021. 
 

 
Hotelgasten Van der Valk beleven bijzondere nacht met Eagles-feest voor 
deur: ‘Op zich nog wel goed geslapen’ 
 
Het was voor hotelgasten die een paar dagen Deventer deden een bijzondere nacht. Staat er 
voor het Van der Valk-hotel waar je verblijft in de nacht ineens een uitzinnige menigte met GA 
Eagles-supporters voor de deur, die met de spelers een feestje bouwen. ‘Ik lag al te slapen 
rond half een, ik denk waar ik hoor nou?  Nou ja, voor een keertje was het wel bijzonder.’  
 
Vuurwerk, gezang en de spelersbus van GA Eagles die door een enthousiaste menigte wordt 
onthaald. Op de parkeerplaats van hotel Van der Valk in Deventer, waar de Deventer selectie 
na het behalen van de promotie aankwam. ‘Het was een bijzonder sluitstuk van een paar 
dagen Deventer’, reageert Ton de Winter, die met z'n vrouw een paar dagen Deventer bezocht. 
Bron: De Stentor, 13 mei 2021.   
 

 
 
De ME grijpt in tijdens rellen na het mislopen van promotie door De Graafschap. Fans gooiden 
met zwaar knalvuurwerk en bleven na de wedstrijd tegen Helmond Sport hangen bij het 
stadion. © ANP  
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Zeven personen aangehouden tijdens ongeregeldheden in Doetinchem 
 
Tijdens de ongeregeldheden woensdagavond in Doetinchem zijn zeven personen 
aangehouden. Nadat de voetballers van De Graafschap promotie naar de eredivisie waren 
misgelopen, waren er ondanks oproepen om thuis te blijven, ongeveer vierhonderd mensen 
bij stadion de Vijverberg. De meesten van hen gingen naar huis, maar een groepje 
jongeren zocht de confrontatie met de politie, aldus de zegsman van burgemeester Mark 
Boumans. 
 
De mobiele eenheid trad op nadat fans met zwaar knalvuurwerk hadden gegooid en na de 
wedstrijd tegen Helmond Sport bleven hangen bij het stadion. Ook werden er in de buurt van 
het stadion vernielingen aangericht. Politie en Openbaar Ministerie doen verder onderzoek, 
aldus de woordvoerder. Hij geeft aan dat de jongeren uit waren op rellen. 
 
‘Dit past absoluut niet bij De Graafschap en is iets wat we in de afgelopen decennia niet eerder 
hebben meegemaakt.’ Volgens hem is duidelijk dat deze mensen geen supporters van de 
Graafschap zijn. ‘Zij hebben met hun acties veel schade aangericht aan de club en de 
supporters. Ook hebben zij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners rond de 
Vijverberg enorme schade toegebracht. Dat is onacceptabel en we willen daarom ons 
medeleven uiten richting de buurtbewoners. Dit mag nooit meer gebeuren.’ Bron: AD, 13 mei 
2021.    
 
 

Woede in Doetinchem na ‘fors geweld’ tegen ME: ‘In decennia niet 
meegemaakt’ 
 
Tijdens de ongeregeldheden woensdagavond in Doetinchem zijn zeven personen 
aangehouden. Nadat de voetballers van De Graafschap promotie naar de eredivisie waren 
misgelopen, waren er ondanks oproepen om thuis te blijven, ongeveer 400 mensen bij stadion 
de Vijverberg. De meesten van hen gingen naar huis, maar een groepje jongeren zocht de 
confrontatie met de politie, aldus de zegsman van burgemeester Mark Boumans. Twee ME’ers 
raakten lichtgewond. 
 
Volgens de politie ging het om ongeveer honderdvijftig personen die niet wilden vertrekken. 
De mobiele eenheid werd ingezet om ze alsnog bij het stadion te laten vertrekken. Daarbij 
werd met stenen, fakkels, vuurwerk en glas naar de politie gegooid. Twee ME’ers raakten 
lichtgewond, aldus de politie die aangeeft dat er ‘fors geweld richting de politie” is gebruikt. 
Vijf personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, twee voor belediging. ‘Uiteraard 
begrijpen we de teleurstelling over de wedstrijd, maar dat is geen reden om geweld te 
gebruiken’, is de boodschap van de politie. 
 
Politie en Openbaar Ministerie doen verder onderzoek, aldus de woordvoerder van de 
gemeente. Hij geeft aan dat de jongeren uit waren op rellen. ‘Dit past absoluut niet bij De 
Graafschap en is iets wat we in de afgelopen decennia niet eerder hebben meegemaakt.’ 
Volgens de gemeente is duidelijk dat deze mensen geen supporters van de Graafschap zijn. 
‘Zij hebben met hun acties veel schade aangericht aan de club en de supporters. Ook hebben 
zij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners rond de Vijverberg enorme schade 
toegebracht. Dat is onacceptabel en we willen daarom ons medeleven uiten richting de 
buurtbewoners. Dit mag nooit meer gebeuren!’  
 
Overigens werden in Deventer, waar aanhangers vierden dat Go Ahead Eagles wel promoveert 
naar de eredivisie, drie mensen aangehouden. Twee voor het gooien van vuurwerk naar de 
politie en een voor belediging, meldt de politie. Bron: De Stentor, 13 mei 2021. 
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Noorderlicht zichtbaar in noorden van Nederland: dat levert deze 
prachtige beelden op 
 
In het noorden van het land was in de nacht van woensdag op donderdag het noorderlicht te 
zien. Op sociale media delen verschillende mensen een foto waarop een glimp van het licht te 
zien is. 
 
Hoewel het noorderlicht al lastig te zien is met het oog, is het een aantal mensen gelukt om 
het vast te leggen op camera. Jannes Wiersema, ‘hobby-weeramateur’, wist het fraaie groen-
paarse licht in een foto te vangen bij Roodeschool, Groningen. Ook op Ameland was het 
poollicht te zien, zo bewijst een foto van Jordy van den Berg op Twitter. Sytse Schoustra wist 
de ‘groene zweem’ vanaf Terschelling vast te leggen. 
 
Raymond Klaassen van WeerPlaza legt uit dat we in Nederland meestal te maken hebben 
gehad met een 'fotografisch noorderlicht'. ‘Dat betekent dat je het met het blote oog niet kunt 
zien. Dan kun je het alleen zien als je een foto maakt met een lage sluitertijd’, legt hij uit. 
Maar vannacht was het noorderlicht op de Waddeneilanden wél met het blote oog te zien. ‘Dat 
is wel bijzonder, maar over het algemeen zien we één of twee keer per jaar het noorderlicht in 
Nederland.’ 
 
Het noorderlicht heeft te maken met de activiteit van de zon. De zon is een soort onstuimige 
kolkende vuurbal waar soms uitbarstingen voorkomen. Bij zo'n uitbarsting, ook wel 
zonnestorm genoemd, wordt er in één klap een grote hoeveelheid geladen deeltjes het heelal 
in geslingerd. Het poollicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme 
snelheden botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer. 
 
Het noorderlicht, ofwel aurora borealis, is meestal alleen te zien in gebieden dicht bij de 
poolcirkel. Maar het kan ook verder ‘uitzakken’ naar het zuiden en zo in Nederland te zien 
zijn, legt WeerPlaza uit. Of het vervolgens ook te zien is, heeft te maken met het feit of er 
opklaringen zijn. Vooraf werd al gehoopt een glimp van het noorderlicht kunnen op te vangen, 
en uiteindelijk bleek het dus vannacht helder genoeg. 
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In Nederland zien we het noorderlicht meestal alleen in de noordelijke gebieden. ‘Het is wel 
eens wat zuidelijker te zien, maar wat meespeelt is hoe donker het is’, aldus Klaassen van 
WeerPlaza. ‘In het Waddengebied kijk je uit op zee en is er geen kunstlicht, dus dan is het 
beter te zien.’ Bron: De Stentor, 13 mei 2021.  
 
 

OMT-lid Menno de Jong: ‘Sterren staan gunstig voor versoepeling, 
besmettingen Amsterdam uitzondering’ 
 
Terwijl de landelijke besmettingscijfers vorige week daalden, stegen ze in de regio Amsterdam 
met zeventien procent. Eerder in de pandemie bleek de hoofdstad een voorloper voor 
ontwikkelingen in de rest van Nederland, maar een ‘incident’ als Koningsdag en de toenemende 
vaccinatiegraad maken de voorspelling van landelijke trends moeilijk, zegt viroloog en OMT-lid 
Menno de Jong (Amsterdam UMC). 
 

 
 
Winkelende mensen in de Kalverstraat  @ ANP 
 
Hoe verklaart u de stijging? 
 
‘De volledige gegevens daarvoor worden nog verzameld en verwerkt door de GGD, maar 
mogelijke verklaringen zijn niet zo moeilijk te bedenken. Koningsdag was op 27 april en het 
kampioensfeest van Ajax bij de Johan Cruijff Arena op 2 mei. We hebben allemaal gezien dat 
duizenden mensen zich niet aan de maatregelen hielden, waarmee het risico op besmetting 
wordt vergroot. Het is heel goed mogelijk dat de stijging op die incidenten is terug te voeren, 
al denk ik dat Koningsdag vanwege de massaliteit voor een grotere bijdrage heeft gezorgd. Er 
zijn ook al een flink aantal aan Koningsdag gerelateerde clusters van besmettingen gevonden.’ 
‘De stijging kan echter deels ook te maken hebben met het voorzichtig loslaten van de 
lockdown; de terrassen en winkels mochten met enige restricties open vanaf 28 april. Het is 
wachten op de analyse van de GGD.’ 
 
Hoe zorgelijk is die stijging? 
 
‘Een stijging is natuurlijk nooit goed nieuws. De oplopende Amsterdamse cijfers zijn voor het 
grootste gedeelte terug te voeren op jongeren en jongvolwassenen, zoals we ook in het 
landelijke beeld zien. Dat maakt het relatief iets minder zorgelijk, omdat het niet onmiddellijk 
zal leiden tot meer patiënten in de Amsterdamse ziekenhuizen − ziekenhuisopnamen in de 
regio dalen juist. We zullen in de komende weken zien of dit zo blijft, want een eventueel effect 
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van stijgende besmettingscijfers op ziekenhuisopnames is gewoonlijk pas 1 tot 2 weken later 
te zien.’ 
 
‘In het verleden leek een toename van besmettingen in een stedelijke regio als Amsterdam de 
opmaat te vormen voor een toename in heel Nederland. Misschien dat Amsterdam nu opnieuw 
een lakmoesproef vormt voor de effecten die versoepeling van de maatregelen teweeg kan 
brengen. Dat moeten we afwachten en goed in de gaten houden.’ 
 
Vindt u de stijging in Amsterdam een reden om ‘op de pauzeknop te drukken’, zoals 
demissionair minister-president Mark Rutte het uitstellen van de aangekondigde 
versoepelingen van 19 mei omschreef? 
 
‘Nee, want voor de versoepelingen wordt gekeken naar landelijke cijfers voor 
ziekenhuisopnamen, niet naar regionale besmettingscijfers. Ook de landelijke 
ziekenhuiscijfers tonen een daling. Het Outbreak Management Team adviseert dat de 
versoepelingen pas worden doorgevoerd als de daling ten minste twintig procent is ten 
opzichte van de piek in de derde golf. Komende week moet blijken of dat lukt, maar het kabinet 
heeft ervoor gekozen om de versoepelingen vast aan te kondigen. Als de daling tegenvalt, neem 
ik aan dat de versoepelingen weer worden uitgesteld.’ 
 
Wat vindt u van die communicatiestrategie? 
 
‘Dat is niet mijn vakgebied. Persoonlijk zou ik zeggen dat je vanwege de onzekerheidsmarges 
in de rekenmodellen eerst duidelijk de gewenste daling moet zien voordat je versoepelt. Dat is 
heel overzichtelijk en duidelijk.’ 
 
‘Ik ben misschien meer een harde dan een zachte heelmeester. Dat kan voorkomen dat je 
mensen teleurstelt door iets in het vooruitzicht te stellen dat misschien niet komt. De keerzijde 
hiervan is dat je mensen het uitzicht op iets moois misschien dan ook te lang onthoudt.’ 
 
Denkt u dat aan de OMT-voorwaarden wordt voldaan om de versoepelingen volgende week 
door te voeren? 
 
‘Vorig jaar waren we het virus in de lente en zomer maanden ook even de baas. Ik geloof in 
een gunstig seizoeneffect, al is het moeilijk in te schatten hoe groot dat effect precies is. 
Bovendien worden we nu natuurlijk geholpen door de oplopende vaccinatiegraad. Dat maakt 
het perspectief uiteraard beter.’ 
 
‘Daar staat tegenover dat mensen nu minder bang zijn voor het virus dan toen en de 
maatregelen behoorlijk beu zijn, wat ik me goed voor kan stellen. Ik ben alle beperkingen zelf 
ook beu. Maar slechtere naleving van de coronaregels, inclusief de basale maatregelen, 
verhoogt natuurlijk het risico op een flinke toename van besmettingen bij versoepelingen.’ 
 
‘Maar goed, al met al staan de sterren voor versoepelingen best wel gunstig. De toegenomen 
besmettingen in Amsterdam vormen een uitzondering en laten we hopen dat dit slechts 
tijdelijk is als gevolg van Koningsdag.’ 
 
In het OMT-advies van woensdag staat dat het versoepelen van maatregelen eenvoudig is, 
maar het terugdraaien van versoepelingen zal ‘in geval van tegenvallende epidemiologische 
ontwikkelingen welhaast onmogelijk zijn’. Kunt u dat toelichten? 
 
‘Het is geen stelling met virologische of medische onderbouwing, maar ik denk dat iedereen 
wel begrijpt wat het OMT bedoelt. Als je ziet hoeveel weerstand er begrijpelijkerwijs tegen 
bijvoorbeeld de invoering van de avondklok was, is het geen gewaagde voorspelling dat 
herinvoering hiervan tot nog meer weerstand zal leiden. Als je de terrassen en kroegen opent 
en vervolgens binnen enkele weken weer moet sluiten, met de zomer voor de deur, wordt het 
wel erg moeilijk de hele samenleving weer mee te krijgen, denk ik. En je hebt de hele 
samenleving wel nodig om het coronavirus te bestrijden. Dus het is volgens mij echt beter om 
pas verder te versoepelen als je zeker weet dat dit ook kan.’ Bron: Het Parool, 13 mei 2021.   
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw gedaald 
 
Terwijl de landelijke besmettingscijfers vorige week daalden, stegen ze in de regio 
Amsterdam met 17 procent. Eerder in de pandemie bleek de hoofdstad een voorloper voor 
ontwikkelingen in de rest van Nederland, maar een ‘incident’ als Koningsdag en 
de toenemende vaccinatiegraad maken de voorspelling van landelijke trends moeilijk.  
 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. 
Ziekenhuizen behandelen nu 2231 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds eind maart. 
 
Ten opzichte van woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met 114. Dat is 
een iets minder grote daling dan de dag ervoor, toen er met 135 minder mensen de grootste 
daling in een dag sinds 1 januari genoteerd werd. 

 
Op de verpleegafdelingen zijn 109 bedden vrijgekomen ten opzichte van woensdag. Op die 
vleugels liggen nu 1498 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares 
daalde met vijf naar 733. Het is de achtste achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-
patiënten met corona daalt.   
 
Aantal coronagevallen Oost-Nederland stijgt weer, Urk schiet omhoog. Het aantal nieuwe 
coronabesmettingen in Oost-Nederland is gestegen. Waar gisteren en eergisteren 
respectievelijk 557 en 551 nieuwe coronagevallen bekend werden gemaakt, waren dat er 
vandaag 604. Urk noteerde het slechtste rapportcijfer: van 28,5 positieve gevallen per 
honderdduizend inwoners naar 99,9. 
 
In alle drie veiligheidsregio’s nam het aantal nieuwe coronagevallen toe, blijkt uit de 
coronacijfers die vandaag bekend zijn gemaakt door de Rijksoverheid. Flevoland ging van 132 
naar 143 positieve gevallen, Noord- en Oost Gelderland van 264 naar 283 en IJsselland van 
159 naar 178. 
 
Daarmee gaat Oost-Nederland tegen de landelijke trend in: in heel Nederland werden vandaag 
6.088 nieuwe besmettingen bekend gemaakt, tegenover 6.382 gevallen van een dag eerder. 
Ook steeg in Oost-Nederland het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Gisteren waren dat er 
vijf en vandaag twaalf. Het aantal door de overheid bekend gemaakt sterfgevallen in onze regio 
was gisteren twee en vandaag één. 
 
In heel Nederland werden vandaag veertien nieuwe sterfgevallen bekend gemaakt. Dat waren 
er gisteren zestien. En het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was in heel Nederland vandaag 
163 tegen 34 gisteren.  
 
Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 6088 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is 
flink lager dan het weekgemiddelde van 6497.  

Het RIVM noteerde  dus veertien sterfgevallen door Covid-19 tussen gisteren en vandaag, twee 
minder dan een dag eerder. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur 
zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. 

In totaal kwamen er in de afgelopen zeven dagen 45.485 positieve tests bij, fors minder dan 
de 50.043 de week ervoor. Met 146 sterfgevallen die deze week gelinkt worden aan corona, ligt 
het aantal overlijdens door corona met drie sterfgevallen meer iets hoger dan de week ervoor. 

De gemeente Urk noteerde een relatief een fikse stijging van het aantal nieuwe besmettingen. 
Daar ging het aantal positief geteste mensen van gemiddeld 28,5 per honderdduizend naar 
99,9. In absolute zin betrof het een stijging van zes naar 21 nieuwe coronagevallen. 
 
Ook de gemeenten Dalfsen en Rijssen-Holten gingen in het rood qua gemiddelden: zeventig 
per honderdduizend inwoners om 57,6 per honderdduizend. 
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Drie gemeenten op de Veluwe noteerden de beste rapportcijfers. Epe noteerde 12,1 nieuwe 
coronagevallen per honderdduizend inwoners, Nijkerk 16,2 en Hattem 16,4. 
 
Overigens deed ook de Veluwse gemeente Putten het een stuk beter dan gisteren: 49,8 nieuwe 
gevallen per honderdduizend inwoners tegenover 103,7.  
 
Staphorst, dat een relatief hoog aantal besmettingen noteerde de afgelopen dagen, noteerde 
vandaag 40,8 nieuwe coronagevallen per honderdduizend  inwoners. Dat waren er gisteren 
nog 64,2 en eergisteren zelfs 122,5.  
 
Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is vandaag de zeven miljoenste 
vaccinatieprik uitgedeeld. Bron: AD, 13 mei 2021.  
 
 

 

Residentie Orkest speelt Vijfde van Beethoven  

Het Residentie Orkest uit Den Haag speelt vrijdagavond de Vijfde van Beethoven voor het 
eerst weer voor een, naar wordt gehoopt, redelijk gevulde zaal. Van de ruim duizend stoelen in 
het Zuiderstrandtheater in Scheveningen wordt tachtig procent te koop aangeboden aan 
negatief op corona geteste, niet-kwetsbare belangstellenden. Dat zijn mensen jonger dan 
zeventig jaar, zonder zeer ernstig overgewicht of lijdend aan bepaalde ziekten. Het evenement 
geldt als een zogeheten Fieldlab-evenement, waarmee wordt uitgezocht hoe dergelijke 
concerten ondanks het coronavirus veilig kunnen plaatshebben. 
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Genoemde voorwaarden komen dan ook van het RIVM. ‘Maar we gaan niet met een weegschaal 
bij de ingang staan. We doen vooral een beroep op het gezonde verstand’, aldus een 
woordvoerder van de organisatie. Bezoekers moeten contact houden via een speciale app. 
Behalve dat ze zich voor en na het concert moeten laten testen, moeten ze bereid zijn ter 
plekke aan eventuele temperatuurmetingen mee te doen en krijgen ze een sleutelkoord om de 
nek waarmee bewegingen en contacten worden geregistreerd. 

Het concert is een 'opschalingstest', waarbij meer mensen welkom zijn dan eerder. Bij het 
optreden van cabaretier Guido Weijers bijvoorbeeld, in het 1500 stoelen tellende 
Beatrixtheater in Utrecht, werden 500 plaatsen bezet. De animo voor het Fieldlab in 
Scheveningen viel medio deze week met 500 verkochte kaarten nog wel een klein beetje tegen. 
Verwacht werd op dat moment dat het aantal bezoekers zou oplopen tot 550-600. 

Het publiek in het Zuiderstrandtheater wordt verdeeld in twee groepen: degenen die op 
de begane grond zitten en degenen die op het balkon mogen plaatsnemen. Daar mogen ze wel 
gaan zitten waar ze willen. De belangstellenden worden in groepjes om de tien minuten naar 
binnen gelaten. Zo lang ze hun plek niet hebben ingenomen, moeten ze een mondkapje 
ophouden en daar wordt ook nadrukkelijk op toegezien. Maar aan wie het kapje continu wil 
ophouden, kan ook worden verzocht het af te doen. Ook kan de bezoekers worden gevraagd 
dichter bij elkaar te komen dan op anderhalve meter. De garderobe is open en in de foyers 
worden ook versnaperingen aangeboden. Er is geen pauze. 

De bezoekers mogen na afloop niet in de buurt van risicogroepen komen en moeten nog aan 
enquêtes meedoen. 

Beethovens Vijfde onder leiding van dirigent Richard Egarr is niet het enige dat er op het 
programma staat. Presentator Tijl Beckand neemt het publiek verder mee langs klassiekers 
van ook enkele andere componisten in het programma, dat als titel Celebrating Music heeft 
gekregen. 

Het is ook om een andere reden bijzonder: het is het laatste concert dat het Residentie Orkest 
in het als tijdelijk bedoelde, maar bij veel Hagenaars populaire Zuiderstrandtheater zal geven. 
De vaste 'bewoners', waaronder ook het Nederlands Dans Theater, verhuizen in de zomer naar 
het nieuwe culturele centrum van Den Haag, Amare. Bron: AD, 13 mei 2021.   
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Meer dan 600 mensen zijn bij concert van Residentie Orkest  

Meer dan 600 mensen onder wie demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven 
hebben in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen een concert bijgewoond van het 
Residentie Orkest onder leiding van dirigent Richard Egarr. Het was een zogenoemd Fieldlab-
evenement, dat moet uitwijzen hoe dergelijke uitvoeringen ondanks de coronacrisis weer veilig 
en met publiek kunnen worden gegeven. 

Het was na twee andere binnen-evenementen, een cabaretvoorstelling en een congres in het 
Beatrix Theater in Utrecht, de drukste bijeenkomst in zijn soort. In totaal zijn er al wel meer 
dan een dozijn Fieldlabs gehouden. Er zullen er nog enkele volgen. Bron: AD, 14 mei 2021. 

Normale leven in VK keert terug 

Dat het normale leven in het Verenigd Koninkrijk langzaamaan terugkeert, is goed te merken 
aan de grote vraag naar personeel. Het aantal onlinevacatures in het land is door de 
heropening van cafés, restaurants en andere horecabedrijven sterk gestegen. Wat ook 
meespeelt is dat Britten meer geld uit te geven hebben aan een restaurantbezoek of aan 
reizen. 

Het aantal onlinevacatures lag op 7 mei op 107 procent van het niveau van voor de 
coronacrisis. Dat betekende een stijging met 4 procentpunten ten opzichte van twee weken 
eerder, aldus cijfers van vacaturewebsite Adzuna. In de meeste sectoren was sprake van een 
stijging van het aantal vacatures. 

In de horeca ging het om een stijging met bijna 50 procentpunten. De Britse pubs en 
restaurants mogen vanaf maandag ook weer binnen serveren. Dat zal zorgen voor een enorme 
stimulans voor de sector die door de coronamaatregelen hard is geraakt. Ook was er veel vraag 
naar personeel in sectoren vervoer, logistiek en opslag. Bron: AD, 13 mei 2021.  
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VK terughoudend met uitbreiden groene lijst vakantielanden 

Het Verenigd Koninkrijk zal terughoudend zijn met het uitbreiden van de groene lijst van 
landen waar mensen naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine 
hoeven. Premier Boris Johnson zegt de lijst niet te snel uit te willen breiden vanwege het risico 
op nieuwe coronavarianten. ‘Ik verwacht niet dat we de lijst snel zullen uitbreiden. Daarbij 
zullen we inderdaad in de nabije toekomst een zeer, zeer streng grensregime handhaven’, 
vertelde Johnson tijden een persbijeenkomst. 

Johnson sprak eerder zijn zorgen uit over de Indiase virusmutatie die in het Verenigd 
Koninkrijk op is gedoken. Hij maakte ook bekend dat tweede vaccinaties eerder zullen worden 
toegediend. De plannen om geplande versoepelingen door te voeren zouden kunnen worden 
uitgesteld. Bron: AD, 14 mei 2021. 

In VK loopt het R-getal op 

Het Britse ministerie voor Volksgezondheid schat dat de reproductiefactor - het zogenoemde 
R-getal, dat aangeeft hoeveel mensen één besmette persoon aansteekt - iets oploopt in 
het Verenigd Koninkrijk. Twee weken geleden kwam het R-getal tussen de 0,8 en 1,0 uit, 
maar vermoedelijk schuift het nu naar 0,8 en 1,1. 

Dat zou betekenen dat het virus in het slechtste geval weer wat voet aan de 
grond krijgt. 100 besmette Britten zouden dan tussen de 80 en 110 anderen aansteken. De 
dagelijkse groei qua besmettingen wordt nu begroot op -3 tot +1 procent, terwijl dat vorige 
week op -3 tot 0 procent lag. Bron: De Stentor, 14 mei 2021.    

 

Britten moeten deze zomer gemiddeld 124 biertjes per persoon drinken op het terras of in de 
kroeg om de nationale horecabranche te redden, zeggen financiële experts. 
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De Britse horeca heeft een financiële injectie nodig van miljoenen ponden om alle 
coronaverliezen te kunnen compenseren, claimt Company Debt, dat het midden- en 
kleinbedrijf adviseert over schuldenproblematiek. 

De financiële dienstverlener oppert dat massaal drinken de beste manier is om de worstelende 
horecabranche te ondersteunen en kroegbazen te behoeden voor een faillissement vanwege 
de lockdowns. 

‘De nieuwste berekeningen tonen aan dat de industrie zeker 25,66 miljard is verloren door 
Covid-19. We vroegen ons af hoeveel iedere inwoner van het VK zou moeten uitgeven om weer 
op pre-pandemieniveau te komen.’ 

Per sector wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Wie inzoomt op de kroegen, ’ziet dat je 
uitkomt op 124 pints per volwassen persoon’, aldus de financiële adviseur. Halve liters, dus. 

Wijnliefhebbers mogen ook 122 wijntjes drinken. „Voor degenen die geen alcohol willen 
consumeren, raden wij aan om 976 zakjes chips of 40 diners te consumeren aan de bar.” 

In het Verenigd Koninkrijk schieten initiatieven om de horeca te helpen als paddenstoelen uit 
de grond. Nu is er ook een Your Local Pub Needs You-poster waarop staat: ’Voor een 
gemiddelde kroeg moet iedere bezoeker dit jaar £382 extra uitgeven vanwege de impact van 
corona op de sector. Bedankt voor je steentje bij te dragen!’ 

Eerder waren er al soortgelijke posters met dramatische waarschuwingen over de impact van 
het coronavirus. 

 Ⓒ CAMPAIGN FOR PUBS 

Aanstaande maandag gaan de kroegen en restaurants weer open in het Verenigd Koninkrijk. 
Bron: De Telegraaf, 16 mei 2021. 
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Milde tot matige bijwerkingen na tweede prik na verschillende vaccins 

Wie voor de eerste en tweede vaccinatie een verschillende vaccin kreeg toegediend, loopt meer 
kans op milde tot matige bijwerkingen na de tweede prik. Dat blijkt uit voorlopige gegevens 
van een onderzoek van de Universiteit van Oxford, die donderdag gepubliceerd worden in het 
wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. De onderzoekers benadrukken dat dit aanleiding is 
tot bezorgdheid. 

Tijdens de studie werden mensen onderzocht die eerst een AstraZeneca-vaccin kregen en als 
tweede dosis een prik van Pfizer/BioNTech, en omgekeerd. In beide gevallen was de frequentie 
van milde en matige bijwerkingen, zoals koorts, vermoeidheid en hoofdpijn, verhoogd. ,,De 
resultaten van deze studie suggereren dat het geven van twee verschillende vaccins leidt tot 
meer ziekte de dag na vaccinatie", vertelt Matthew Snape van Oxford University, die de studie 
leidt. Dit heeft mogelijk belangrijke gevolgen voor de planning van vaccinaties in bepaalde 
landen. 

Voor de studie werden 830 vrijwilligers ouder dan 50 jaar onderzocht. Het is mogelijk dat 
bijwerkingen nog vaker voorkomen bij jongere mensen, aldus de onderzoekers. In april werd 
de studie uitgebreid met de vaccins Moderna en Novavax als tweede dosis, na een eerste 
vaccinatie met AstraZeneca of Pfizer/BioNTech. Op de resultaten daarvan is het nog 
afwachten. 

Na de heisa rond het AstraZeneca-vaccin is in bepaalde landen beslist om mensen een tweede 
dosis te geven met een ander vaccin. In België is dat niet het geval. Bron: AD, 13 mei 2021.  

Priklocatie bij stadion ADO dicht door verwachte komst supporters voor 
degradatiekraker 

De priklocatie bij het ADO stadion gaat vanmiddag dicht. Dat gebeurt uit voorzorg omdat er 
veel ADO-supporters worden verwacht die buiten het stadion de alles bepalende 
thuiswedstrijd volgen en na winst of verlies van hun club blijven hangen. 

Voor ADO is het er op of eronder vanmiddag tegen Willem II thuis. Als ADO verliest en Emmen 
wint tegen Heerenveen dan degradeert de Haagse club uit de eredivisie.  

Omdat er veel supporters rond het stadion in het Haagse Forepark worden verwacht om de 
enorm spannende wedstrijd te volgen sluit GGD Haaglanden de priklocatie die bij het stadion 
ligt. Mensen die daar een afspraak hadden voor hun vaccinatie zijn vanaf 13.00 uur verplaatst 
naar de Broodfabriek in Rijswijk voor hun prik. ,,Iedereen die vanmiddag stond ingepland op 
de ADO locatie wordt vandaag gewoon gevaccineerd’’, laat een woordvoerder van GGD 
Haaglanden weten.  

Hoe laat de supporters bij het stadion worden verwacht is niet duidelijk. De thuiswedstrijd 
tegen Willem II begint om 14.30 uur.  

Ook rond stadions van andere clubs in Nederland verzamelen supporters zich in deze 
spannende fase om een feestje te vieren bij overwinning of hun teleurstelling te uiten bij 
verlies. Bron: AD, 13 mei 2021. 

Noorse economie gekrompen  
 
De Noorse economie is in het eerste kwartaal van 2021 met één procent gekrompen. Daarmee 
viel de krimp sterker uit dan de 0,4 procent waar de centrale bank van het land vanuit was 
gegaan. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hadden een 
duidelijk effect op het bruto binnenlands product (bbp) van de rijkste van de Scandinavische 
landen. 
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De krimp volgt op twee kwartalen van groei. Noorwegen heeft de pandemie beter 
doorstaan dan de meeste andere rijke economieën. Daarbij heeft het land zijn vermogensfonds 
van 1,3 biljoen dollar aangesproken om verlichting te bieden. Bron: AD, 13 mei 2021.  

Aantal coronapatiënten in Amphia ziekenhuis daalt 

Voor het eerst in weken zakt in Amphia ziekenhuis in Breda het aantal corona-patiënten, al 
blijft de situatie ‘spannend en onzeker’. In Bravis in Roosendaal is de dalende tendens nog 
niet ingezet, de corona-druk is wel stabiel. 

Terwijl landelijk het aantal ziekenhuis- en IC-opnamen vanwege corona in de afgelopen week 
flink afnam, is de juichende sfeer in Amphia (Breda en Oosterhout) en Bravis ziekenhuis in 
Roosendaal en Bergen op Zoom nog ver te zoeken. 

De nood-IC in Amphia is nog steeds operationeel en het operatieschema nog altijd voor vijftig 
procent afgeschaald tot de acute en meest urgente zorg. Omdat het aantal Covid-besmettingen 
in het werkgebied van het Bredase ziekenhuis hoog is, blijft de nabije toekomst spannend, 
aldus Amphia-woordvoerder Mark van Hassel. Die besmettingen hoeven niet automatisch tot 
meer ziekenhuisopnamen te leiden, maar de onzekerheid hierover is groot. 

De dalende trend is pril; volgende week is hopelijk meer duidelijk over welke kant het opgaat. 
Een opsteker is wel dat het aantal Covid-bedden in de kliniek van Amphia (dus cohort-afdeling 
en isolatiekamers) deze week is teruggebracht van vijftig naar veertig. De tien vrijkomende 
bedden zijn direct ingezet voor reguliere zorg. Bron: AD, 13 mei 2021.  

India meldt 362.727 nieuwe coronabesmettingen  
 
India meldt donderdag 362.727 nieuwe coronabesmettingen. Het aantal doden is gestegen 
met 4120. Het totale aantal besmettingen is met de nieuwe cijfers gestegen naar de 23,7 
miljoen. Het dodental in het land komt op 258.317 te staan.  

 
Het Indiase dodental door de coronapandemie ging woensdag voorbij de kwart miljoen. 
Experts vermoeden echter dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Crematoria en 
begraafplaatsen zijn overbelast, waardoor nabestaanden lichamen achterlaten in de heilige 
Ganges-rivier. Na de vondst van 71 lichamen van vermoedelijke Covid-19-slachtoffers, hebben 
autoriteiten een net in de rivier geplaatst om de lichamen op te vangen.  

 
Tijdens de tweede golf van de pandemie verspreidde het virus zich vooral in grote steden, maar 
wordt het ook veel aangetroffen in kleinere steden. De ziekenhuizen in India staan 
dusdanig zwaar onder druk, dat het land medische hulpmiddelen moet importeren om een 
kans te maken tegen de pandemie. Bron: AD, 13 mei 2021.   
 

Rijke Indiase deelstaat Uttar Pradesh koopt vaccin Pfizer en Sputnik-V 
 
Een grote Indiase deelstaat trekt zelf ruim 1,1 miljard euro uit om coronavaccins te 
kopen. Uttar Pradesh, dat meer inwoners telt dan Duitsland en Frankrijk samen, maakte 
bekend dat deze week gesprekken zijn gevoerd met vaccinmakers.  
 
De autoriteiten in de deelstaat zitten onder meer aan tafel met Pfizer en de lokale distributeur 
van het Sputnik-V vaccin. ‘Geld speelt geen rol. We hebben een enorm budget’, benadrukte 
een topfunctionaris in de meer dan tweehonderd miljoen inwoners tellende deelstaat.  
 
Hoewel de grootste vaccinmaker ter wereld is gevestigd in India, zijn er niet genoeg vaccins 
beschikbaar om aan de enorme vraag te voldoen. Alle Indiase volwassenen komen sinds 1 mei 
in aanmerking voor een vaccin. Dat komt neer op zo'n achthonderd miljoen mensen. Bron: 
AD, 13 mei 2021.   
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Het aantal geregistreerde coronadoden in India is in het afgelopen etmaal met nog eens 
4000 toegenomen, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid gemeld. Het 
totale officiële dodental van de epidemie komt daarmee op 262.317 te staan in India.  
 
Doordat er in de afgelopen 24 uur nog eens 343.144 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, 
stijgt het totale aantal besmettingen er nu tot boven de 24 miljoen. India heeft inmiddels het 
op een na hoogste aantal besmettingen en het op twee na hoogste dodental ter wereld.  
 
Het aantal niet-geregistreerde doden en besmettingsgevallen maken het totaal in alle 
waarschijnlijkheid vele malen hoger. Bron: AD, 14 mei 2021.  
 

De coronacijfers in India 
 
In India zijn in de afgelopen 24 uur 326.098 coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn 
ongeveer 20.000 gevallen minder dan het aantal van gisteren. De curves lijken dus af te 
buigen. 
 
Ook het dodental ligt iets lager. In het afgelopen etmaal bezweken in India zeker 3.890 
personen aan de gevolgen van Covid-19. Gisteren werd gemeld dat er in de afgelopen 24 uur 
precies 4.000 coronagerelateerde sterfgevallen waren geregistreerd. Bron: De Morgen, 15 mei 
2021. 
 
Het Indiase ministerie van Gezondheid meldt 276.110 nieuwe coronabesmettingen. Daarmee 
komt het totaal in het land op bijna 25,8 miljoen bevestigde besmettingen. India meldt ook 
3874 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental stijgt naar 287.122. 
 
Een dag eerder meldde het land nog 4500 nieuwe sterfgevallen, het hoogste aantal 
coronadoden in een etmaal in het land tot nu toe. 
 
Vermoedelijk ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen hoger, denken 
onderzoekers. Ziekenhuizen in het Aziatische land staan onder zware druk sinds het land is 
getroffen door een tweede coronagolf. Begraafplaatsen en crematoria zijn ook overbelast. Bron: 
AD, 20 mei 2021. 
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© AFP — Lockdown in de miljoenenstad New Delhi. 

 

Bas Blokdijk van Willemsen Sport plaatst kuchschotten tussen de sporttoestellen, met oog op 
de heropening van de sportscholen. © Pix4Profs-Ron Magielse 
 
 

Sportscholen en leden staan te trappelen: ‘In plaats van naar het terras, 
gaan wij naar de sportschool’ 
 
Ze hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het ziet ernaar uit dat de sportscholen hun 
deuren 19 mei weer mogen openen. En daar zijn Lars Kruik (23) en Kiki (28) uit Breda heel 
blij mee. ‘Buiten kun je niet trainen zoals je gewend bent.’ 
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‘Het is feest’, zegt Cees Arendse, oprichter van Arendse Health Club in Oosterhout. ‘Het is heel 
fijn dat we klanten weer gezond en fit kunnen maken. Anderzijds komen er natuurlijk ook 
weer centen binnen.’ Bron: BN De Stem, 13 mei 2021.  
 
 

Eindhoven roept mensen op weg te blijven uit binnenstad 
 
De gemeente Eindhoven roept mensen op weg te blijven uit de binnenstad. Het is er erg druk.  
Op de zogenoemde druktemeter van de binnenstad is te zien hoe rond 16.00 uur meerdere 
winkelstraten rood aangegeven zijn. Veel andere winkelstraten kleuren oranje. Rood betekent 
dat het te druk is en dan adviseert de gemeente om niet te gaan.  

Hemelvaartsdag trekt op veel plaatsen winkelend publiek. In Venlo en Roermond is 
Hemelvaart traditioneel een 'Duitse Dag': de steden worden dan overspoeld door Duitse 
koopjesjagers, die met name de binnensteden opzoeken en het Designer Outlet Center in 
Roermond. 

Een woordvoerder van de gemeente Roermond noemde de drukte bij het center goed 
beheersbaar. Als het te druk dreigt te worden, gaan de slagbomen van het parkeerterrein dicht 
totdat de drukte afneemt. In Venlo worden bezoekers van buiten de stad verspreid over 
meerdere parkeergarages. Vooralsnog zijn in beide binnensteden geen extra maatregelen 
nodig. Bron: AD, 13 mei 2021. 
 

 
 

Grote demonstratie tegen Rutte en coronamaatregelen in Den Bosch 
 
Zo'n zevenhonderdvijftig mensen hebben zich vanmiddag op de Markt in Den Bosch verzameld 
voor een demonstratie. Het gaat om een manifestatie van Nederland in Verzet (Weg met dit 
kabinet). 
 
De demonstratie begon om 14.00 uur bij het station. De tocht startte op het middenterrein 
van de Stationsweg en gaat via de Does de Willeboissingel, Wilhelminaplein, Parklaan, 
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Spinhuiswal en Zuidwal naar de Hekellaan. Via de Zuid-Willemsvaart, lopen de deelnemers 
naar de Oliemolensingel en Havensingel. Het einde is gepland rond 16.00 uur bij de 
Stationsweg. De weg is uit voorzorg deels afgezet met dranghekken. 
 
De demonstranten zijn in totaal met zo’n zevenhonderdvijftig man, aldus hoofdcommissaris 
Paulissen. Ze dragen spandoeken bij zich met teksten als ‘Ik strijd voor vrijheid’ en 
‘#KlaarmetRutte’. Ook hebben veel mensen gele paraplu’s bij zich waarop leuzen geschreven 
staan. ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’ wordt gescandeerd. 
 
Anderen zingen ‘You’ll Never Walk Alone’. Her en der muziek te horen. De demonstranten 
delen onderweg flyers en folders uit. Af en toe passeren ze een drukbezet terras. De sfeer is 
gemoedelijk te noemen. Hoewel alles rustig verloopt, worden op de Pettelaarseweg twee ME-
busjes achter de hand gehouden. 
 
Organisator Michel Reijinga heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk demonstraties 
gehouden. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam. Reijinga annuleerde 
de bijeenkomst, maar dat weerhield duizenden mensen ere niet van om naar het Museumplein 
te gaan. De mobiele eenheid greep in en de politie arresteerde meer dan honderd mensen.  
  
Bij het ontbinden van de tocht van Nederland in Verzet applaudiseerden demonstranten voor 
de gemeente en politie.  
 

 

 
 
Een dronefoto van deelnemers tijdens de Hemelvaartdemonstratie van actiegroep Nederland 
in verzet, weg met dit kabinet. Met de demonstratie uitten zij hun onvrede over de 
coronamaatregelen. © Rob Engelaar  
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Deelnemers tijdens de Hemelvaartdemonstratie van actiegroep Nederland in verzet, weg met 
dit kabinet. © Rob Engelaar   
 
Aanvankelijk gaf de gemeente toestemming voor een demonstratie op de Pettelaarse Schans. 
Maar na bezwaren daartegen door de organisator is besloten om de demonstranten vanaf het 
station een tocht te laten houden.   
 
‘Afgelopen week is in gesprek met de organisator van de demonstratie gekeken op welke wijze 
dit gastvrij, maar ook veilig en verantwoord kan’, aldus een woordvoerder van de gemeente. 
‘Voor wat betreft de locatie was ons voorstel de Pettelaarse Schans. De organisator is hier niet 
mee akkoord gegaan en heeft via sociale media een annulering van de demonstratie gemeld. 
Hij heeft vervolgens tevens aangegeven informeel naar de binnenstad te willen komen. Dat 
willen we voorkomen, want op Hemelvaartsdag willen we geen demonstratie(s) tussen het 
doorgaans wat ruimer aanwezige publiek en we willen geen overlast voor bezoekers, 
ondernemers en inwoners.’ Bron: AD, 13 mei 2021. 
 

 
 
De politie doet onderzoek in het vroegere recreatiepark Patersven na de vondst van een 
babylijkje. © © MaRicMedia / Perry Roovers   
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Man vindt babylijkje in park: ‘Ik kan alleen maar hopen dat het kindje 
niet geleden heeft’ 
 
Hij is rustig, maar zichtbaar ontdaan en zoekt naar de juiste woorden. ‘Weet u, ik kan alleen 
maar hopen dat het kindje niet geleden heeft. Als dat wel zo is, hoop ik op gerechtigheid. Dit 
is hoe dan ook een tragisch verlies.’ 
 
Terwijl forensisch rechercheurs in witte pakken verderop aan de waterkant van het 
wandelparkje in het voormalige recreatiepark Patersven in het Brabantse Wernhout, bij 
Breda, minutieus onderzoek doen, wordt de vinder van het babylijkje warm omringd door 
medebewoners. Bron: AD, 12 mei 2021.  

 
 

Vondelingenkamer geschokt na vondst dode baby: ‘Was toch naar ons 
toegekomen, wij konden je helpen’ 
 
De vondelingenkamer in Oudenbosch reageert geschokt op de vondst van de dode baby in een 
vuilniszak in Wernhout. ‘Was toch naar ons toegekomen, wij konden je misschien wel helpen’, 
zegt Sofie Nagelkerke. Ze richtte de kamer op om juist een tragische gebeurtenis als deze te 
voorkomen.  
 
Jan en Sofie Nagelkerke beheren de enige vondelingenkamer van Brabant, die zich in 
Oudenbosch bevindt. Om moeders in nood hulp te bieden, sloten ze zich aan bij de Stichting 
Beschermde Wieg. ‘Als iemand ongewenst bevalt of niet weet wat te doen met een pasgeboren 
baby’tje, kunnen wij het eerste aanspreekpunt zijn. Juist om te voorkomen dat een baby 
gedumpt wordt’. Bron: BN De Stem, 13 mei 2021.  
 

Dode baby in vuilniszak is een meisje 
 
De pasgeboren baby die woensdagmiddag dood werd gevonden in een vuilniszak in Wernhout 
is een meisje. Dat laat de politie donderdagmiddag weten.  
 
Het onderzoek is nog in volle gang. Donderdag wordt in het park gezocht naar sporen en in 
de omgeving vindt een buurtonderzoek plaats. Eventuele camerabeelden zullen worden 
bekeken. Het lichaam van het meisje wordt onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over 
doodsoorzaak en identiteit. 
 
Ondertussen maakt de politie zich ernstig zorgen over de geestelijk en fysieke gezondheid van 
de moeder van het meisje. Zij heeft mogelijk dringend hulp nodig en wordt dan ook gezocht. 
Getuigen die weten wie de moeder is, worden verzocht de politie te bellen. Het wordt niet 
uitgesloten dat de moeder van het kindje in België woont. ‘Ook getuigen daar kunnen contact 
met ons opnemen’, aldus de politiewoordvoerder. 
 
De politie laat weten alles op alles te zetten om de nabestaanden van het meisje te vinden. Als 
dat niet lukt, wordt haar dna-profiel in een databank opgeslagen. Het meisje zal dan worden 
begraven in Zundert, de gemeente waar ze werd gevonden. ‘Maar laten we hopen dat we met 
ons onderzoek de moeder kunnen achterhalen’, zo besluit de politiewoordvoerder. Bron: AD, 
13 mei 2021. 
 

‘Prullenbakvaccin’ in Gouda zorgt voor lange rij 
 
Het is een drukte van belang op de Blekerssingel in Gouda. Daar kwam vandaag het eerste 
‘prullenbakvaccin’ in Nederland vrij. De overgebleven vaccins blijken razend populair. 
 
Sinds deze week is de website prullenbakvaccin in de lucht waarbij overgebleven vaccins 
worden aangeboden bij huisartsenpraktijk door heel het land. Zodra er vaccins zijn op een 
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van de inmiddels vierendertig locaties, wordt dit op de website gemeld en is het een kwestie 
van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ 
 
Jonathan Dönszelmann (20) en Noah Jadoenathmisier (21) staan helemaal vooraan de rij. De 
twee informaticastudenten zijn vanuit Delft naar de huisartsenpraktijk van Ruting & Ybema 
in Gouda gekomen.  
 
Dat ze zo vroeg zijn, is geen toeval. ‘Omdat we dolgraag gevaccineerd willen worden, hebben 
we een computerprogramma geschreven’, legt Dönszelmann uit. ‘We hebben ingevoerd naar 
welke van de priklocaties we naartoe zouden willen zodra er vaccins zijn. Vanmorgen kregen 
we voor het eerst bericht. Om 8.45 uur werden we wakker van een sms’je dat er in Gouda 
vaccins zouden komen.’ 
 
De twee reisden meteen af naar Gouda, waardoor ze om 9.45 uur voor aan in de rij stonden. 
Pas een kleine vier uur later, waren ze daadwerkelijk aan de beurt om ingeënt te worden. Dat 
hadden de twee studenten er echter graag voor over. ‘Statistisch gezien zouden we pas in juni 
aan de beurt zijn en misschien was dat nog wel later geworden’, zegt Dönszelmann. ‘We willen 
heel graag onze vrijheid terug.’ 
 
Afreizen naar Gouda heeft inmiddels geen zin, is op de website van prullenbakvaccin te zien. 
Hoeveel mensen er vanmiddag in Gouda daadwerkelijk gevaccineerd worden, is nog 
onduidelijk. Bron: AD, 13 mei 2021.  

 

 
 
In Florida krijgen inwoners gratie vanwege straf voor overtreden 
coronaregels 
 
De Amerikaanse Staat Florida gaat gratie verlenen aan inwoners die zijn bestraft voor het 
overtreden van coronaregels. Die hadden volgens gouverneur Ron DeSantis niet bindend 
moeten zijn. 
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De Republikein maakte bij Fox News bekend dat hij gratie verleent aan de eigenaar van een 
sportschool. Mike Carnevale en zijn vrouw Jillian hadden onder meer nagelaten klanten 
mondkapjes te laten dragen en zijn meerdere keren opgepakt. 

DeSantis vond dat veel te ver gaan. Hij kondigde aan niet alleen het echtpaar te helpen, maar 
ook de straf te laten kwijtschelden van andere inwoners van Florida die zijn bestraft voor 
vergelijkbare vergrijpen. 

De gouverneur haalde eerder deze maand al een streep door beperkingen die lokaal waren 
ingesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen zijn volgens de 
politicus overbodig omdat nu volop vaccins beschikbaar zijn. 

DeSantis wordt gezien als een mogelijke presidentskandidaat voor 2024. Hij woonde vorige 
week in Texas een bijeenkomst bij met geldschieters van zijn partij. Daar vergeleek een 
aanwezige hem goedkeurend met oud-president Donald Trump. ‘Maar dan zonder de scherpe 
randjes.' Bron: AD, 13 mei 2021. 

In VS man aangehouden die meer dan 5 miljoen dollar coronasteun 
onterecht kreeg  
 
In de VS is een man opgepakt die meer dan vijf miljoen dollar coronasteun onterecht 
verkregen heeft. Mustafa Qadiri (38) kocht met het geld een Ferrari, Lamborghini en Bentley. 
Hij spendeerde het ook aan luxevakanties die door de coronamaatregelen verboden waren. 

Mustafa Qadiri wordt verdacht van bankfraude, identiteitsdiefstal en witwassen. Hij slaagde 
er sinds mei 2020 in om bij de Amerikaanse federale overheid voor meer dan vijf miljoen dollar 
aan leningen te verkrijgen voor niet-bestaande bedrijven. 

Hij maakte daarvoor gebruik van vervalste bankdocumenten en belastingaangiften en valse 
informatie over zogezegde werknemers. Om de leningen te verkrijgen, maakte hij gebruik 
iemand anders zijn identiteit. Bron: AD, 13 mei 2021. 

In VS hoeven volledig gevaccineerde mensen geen mondkapje meer te 
dragen 

De Amerikaanse regering heeft zojuist bekendgemaakt dat volledig gevaccineerde 
mensen vrijwel nergens meer een mondmasker hoeven te dragen, binnen of buiten.  Bron: 
AD, 13 mei 2021. 

Scholen en overheidsinstellingen in de Amerikaanse staat Texas mogen binnenkort geen 
mondkapjesplicht meer opleggen, op straffe van een mogelijke boete tot 1000 dollar. De 
Republikeinse gouverneur Greg Abbott gaf dinsdag de opdracht aan het eind van de week de 
plicht om neus en mond te bedekken te beëindigen. Publieke scholen mogen mondkapjes nog 
tot 5 juni blijven eisen. 

Abbot stelt dat het coronavirus afdoende wordt bestreden met vaccins, medicijnen en 
bijvoorbeeld afstand houden. Hij wil de inwoners van zijn staat niet langer de vrijheid 
ontzeggen zelf te kiezen of ze wel of niet een mondkapje dragen. Net als veel andere 
partijgenoten van oud-president Trump heeft Abbot met tegenzin een mondkapjesplicht 
ingevoerd toen de ziekenhuizen werden overweldigd door het aantal coronapatiënten. 

Texas nam al eerder afscheid van de plicht, maar raakte verzeild in een rechtszaak toen 
ambtenaren in de hoofdstad Austin zich daartegen hadden verzet. Een 
overheidsfunctionaris die vanaf vrijdag mensen toch nog verplicht een mondkapje te dragen, 
kan een boete tot 1000 dollar tegemoetzien. Sommige gevangenissen en ziekenhuizen zijn 
uitgezonderd van de maatregel. Scholen krijgen dus iets meer tijd, maar de 
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lerarenvereniging van Texas vindt dat Abbot te snel gaat, melden lokale media. Bron: AD, 18 
mei 2021.  
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Vaccinlokkertjes in VS worden steeds lucratiever: van biertje tot 
loterijprijs van 1 miljoen 
 
Nu het vaccinatietempo in de Verenigde Staten langzaam aan het afnemen is en het steeds 
lastiger wordt om mensen te overreden een prik te komen halen, worden steeds lucratievere 
vaccinlokkertjes in het vooruitzicht gesteld. 
 
Terwijl de twijfelaars eerst nog over de streep werden getrokken met een bon voor een biertje 
of een cadeaubon ter waarde van 25 dollar, heeft de gouverneur van Ohio nu een loterij in het 
leven geroepen met wekelijkse hoofdprijzen van maar liefst 1 miljoen dollar (830 duizend euro) 
of zelfs een volledige studiebeurs. 
 
Mike DeWine is niet de enige gouverneur die op een creatieve manier probeert mensen over te 
halen om zich te laten vaccineren. Lokkertjes variëren van cadeaubonnen, tot exclusieve 
toegang tot de kleedkamer van een American Football club of de garagebox van een raceteam 
in de Indy 500. 
 
In Ohio doen ze daar nog even een flinke schep bovenop door elke volwassene die op 26 mei 
tenminste één vaccinatie heeft gekregen mee te laten doen aan een loterij met vijf keer een 
hoofdprijs van één miljoen dollar. Ook zijn er vijf volledige studiebeurzen beschikbaar gesteld 
voor de Universiteit van Ohio voor minderjarige gevaccineerden. 
 
De lokkertjes worden gefinancierd met overheidsgeld dat beschikbaar is gesteld voor 
noodhulp. DeWine erkent het ongebruikelijke karakter van de financiële prikkels. ‘Ik weet dat 
sommige mensen mij gek zullen verklaren en het geldverspilling vinden’, zei hij. ‘Maar de echte 
verspilling is een verloren leven door Covid-19.’  Bron: AD, 13 mei 2021.  
 

 
Romelu Lukaku © AP 
 
 

Jarige Lukaku heeft maling aan coronaregels: politie maakt einde aan 
feest 
 
Romelu Lukaku heeft het vieren van zijn 28e verjaardag moeten bezuren met een boete. De 
politie maakte een einde aan een feestje in een hotel in Milaan, waar 24 mensen aanwezig 
waren. De spits van kersvers Italiaanse kampioen Internazionale én het Belgische elftal 
overtrad hiermee de geldende coronaregels in Italië.  
 
Italiaanse media maakten melding van het verjaarspartijtje en de politie bevestigde de inval 
later met een persverklaring. Agenten waren rond 03.00 uur in de nacht op het verboden 
feestje afgekomen na een anonieme tip. 
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Ook drie ploeggenoten van Lukaku waren aanwezig en kregen een boete, te weten Achraf 
Hakimi, Ivan Perisic en Ashley Young. Het viertal was woensdag na de zege op AS Roma (3-1 
zege) naar het hotel The Square Milano Duomo gegaan. Bron: AD, 13 mei 2021.  

 
Airbnb profiteert van opheffing coronamaatregelen in verschillende 
landen 
 
Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft in de eerste drie maanden van dit jaar geprofiteerd van 
het opheffen van coronabeperkingen in verschillende landen, waaronder thuisland de 
Verenigde Staten. Het bedrijf noteerde voor 10,3 miljard dollar aan boekingen, ruim de helft 
meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar toen de coronacrisis begon en de reiswereld 
vrijwel tot stilstand kwam.  
 
Het bedrijf geeft verder aan dat de situatie met iedere maand verder verbetert. Zo werd er in 
april alweer meer geboekt dan in maart. Ondanks de opleving lijdt Airbnb nog wel verlies, een 
kleine 1,2 miljard dollar. Dat is aanzienlijk meer dan een jaar eerder omdat het bedrijf 
leningen afbetaalde die het tijdens de pandemie had afgesloten. Bron: AD, 13 mei 2021. 
 

Tien coronagevallen en zes blessures: zelfs assistent Verhaegh als wissel 
op de bank bij FC Den Bosch 
 
FC Den Bosch is vlak voor het einde van het seizoen getroffen door een zware corona-uitbraak 
in de selectie. Tien spelers zijn voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen MVV van vanavond 
positief getest. Met ook nog eens zes geblesseerden en de schorsing van Paco van Moorsel 
(vijfde gele kaart) mist FC Den Bosch daardoor zeventien spelers in Maastricht. 
 
De club begint daardoor in een fantasie-opstelling. Op de reservebank zit een mengeling van 
licht geblesseerde spelers (Rik Mulders en Teun van Grunsven), jeugdspelers (Sven Roos, Ryan 
Leijten, Max van Hees en de 16-jarige Sol van de Ven) en zelfs keeperstrainer John Vos en 
assistent-coach Paul Verhaegh. 
 
‘We zijn het grootste deel van het seizoen gespaard gebleven door corona, maar nu zijn we dan 
toch nog zwaar geraakt’, zei technisch manager Jan Gösgens vanavond in Maastricht. ‘Het 
zijn allemaal spelers uit dezelfde kleedkamer.’ 
 
Hoewel FC Den Bosch de namen van de positief geteste spelers niet bekend maakt is duidelijk 
dat het om Ringo Meerveld, Konrad Sikking, Steven van der Heijden, Sebastiaan van Bakel, 
Jorn van Hedel, Ryan Trotman, Declan Lambert, Robin Voets, Roy Kuijpers en derde doelman 
Gijs Schalks gaat. De spelers die door blessures niet kunnen spelen zijn Soufyan Ahannach, 
Kevin Felida, Jordy van der Winden, Najim Haidary, Christophe van Zutphen en Adrien 
Bongiovanni. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 
Japanse olympiërs krijgen voorrang bij coronavaccinaties 
 
De Japanse overheid is van plan om alle Japanse deelnemers aan de Olympische en 
Paralympische Spelen komende zomer in Tokio met voorrang te vaccineren tegen het 
coronavirus. Dat melden diverse Japanse media. Een bevestiging door de olympische 
organisatie of het Japans olympisch comité ontbreekt nog. 
 
Volgens twee Japanse kranten kunnen 2500 sporters en coaches rekenen op tijdige 
vaccinatie. De Japanse sportbonden zouden de hele campagne moeten coördineren en 
controleren. De Japanse regering heeft onlangs nog ontkend dat er plannen zijn om de 
Japanse olympiërs vroegtijdig te vaccineren. Tot dusver komen alleen nog ouderen en 
werknemers in de medische sector in aanmerking voor inenting. Er is in Japan nog geen 
tijdschema opgesteld voor de hele bevolking. Bron: AD, 13 mei 2021. 
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Ploeg Terpstra blijft weg na besmetting 
 
De Franse wielerploeg Total Direct Energie verschijnt donderdag niet aan de start van het 
Circuit de Wallonie na een positieve coronatest binnen de ploeg. De formatie, waarvoor Niki 
Terpstra uitkomt, vertelt niet om wie het gaat. 
 
Het Circuit de Wallonie staat voor donderdag op en programma, met start en aankomst in 
Mont-sur-Marchienne. De vorige editie werd in 2019 gewonnen door de Fransman Thomas 
Boudat, die toen uitkwam voor Direct Energie. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Arkéa-
Samsic. Bron: AD, 12 mei 2021.  
 

Bezoek IOC-voorzitter aan Tokio uitgesteld vanwege virus 
 
Het bezoek dat voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) 
binnenkort aan Tokio zou brengen, gaat niet door. Dit omdat het land vanwege de verspreiding 
van het coronavirus de noodtoestand heeft afgekondigd. Bach zou op 17 en 18 mei in de 
Japanse hoofdstad verblijven. ‘Gezien de huidige situatie kunnen wij de voorzitter van het IOC 
niet ontvangen’, zo liet het Japanse organisatiecomité van de Olympische Spelen weten. 
Benadrukt werd dat het slechts gaat om uitstel. ‘We bekijken de situatie van dag tot dag en 
zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen.’ Bron: AD, 12 mei 2021.  
 

Opnieuw obstakels voor olympische vlam in Japan 
 
De fakkeloptocht van de olympische vlam door Japan heeft opnieuw met tegenslag te maken. 
De gouverneur van de provincie Okayama heeft laten weten dat de stoet deze week vanwege 
het coronavirus niet zoals gepland door de hoofdwegen van enkele steden kan. Alternatieve 
routes zijn vooralsnog ook niet voorradig. Eerder al had de provincie Fukuoka de 
fakkeloptocht verboden. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Olympische zwemster Campbell opgelucht na vaccinatie 
 
Als eerste olympiër in Australië is Cate Campbell gevaccineerd tegen een besmetting met het 
coronavirus. De zwemster, die al drie keer deelnam aan de Olympische Spelen, zei naderhand 
opgelucht te zijn. ‘We gaan allemaal een onzekere tijd tegemoet in Tokio. Dit is voor alle atleten 
een enorme geruststelling’, aldus Campbell.  
 
Hoewel Australië relatief succesvol is in het bestrijden van het virus, komt de campagne van 
het vaccineren nog niet helemaal goed op gang. De beslissing van de overheid om de aan de 
Olympische Spelen van Tokio deelnemende atleten een voorkeursbehandeling te geven leidde 
daarom tot kritiek. 
 
Inclusief begeleiders vaardigt Australië ongeveer 2000 mensen af naar de Olympische- en 
Paralympische Spelen in Tokio. Bron: AD, 11 mei 2021. 
 

Japanse regering twijfelt niet over doorgaan Spelen 
 
De Japanse premier Yoshihide Suga is niet van plan af te zien van de Olympische Spelen in 
zijn land, nu de druk vanuit de bevolking toeneemt om dat wel te doen. ‘We gaan er alles aan 
doen om in deze tijd van de coronapandemie het leven en de gezondheid van de mensen te 
beschermen én een veilig sportevenement te organiseren’, zei hij vandaag in het parlement. 

De oppositie had Suga gevraagd de Olympische Spelen van Tokio opnieuw uit te stellen, dan 
wel in zijn geheel af te gelasten. Bovendien wees een enquête uit dat zestig procent van de 
bevolking dit ook wil. Een online petitie die oproept af te zien van het sportevenement in Tokio 
is in het land inmiddels door ruim 300.000 mensen ondertekend. 
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Het Internationaal Olympische Comité heeft al meerdere keren laten weten dat de Olympische 
Spelen doorgaan. Het plaatselijke organisatiecomité in Tokio heeft al wel veel 
voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement met zo weinig mogelijk risico's te laten 
plaatsvinden. De Spelen werden in 2020 vanwege de pandemie al met een jaar uitgesteld. 
Bron: AD, 11 mei 2021. 

Badmintontoernooi Kuala Lumpur voor kwalificatie Tokio uitgesteld 
 
Het badmintontoernooi van Kuala Lumpur (25 tot 30 mei), dat meetelt voor de olympische 
kwalificatie, is uitgesteld vanwege van de coronapandemie en de reisbeperkingen in Maleisië. 
 
Dat internationale badmintonfederatie (BWF) kondigde vrijdag aan dat het verplaatste 
toernooi niet meer zal fungeren als kwalificatietoernooi voor de Spelen van Tokio. Een nieuwe 
datum voor het toernooi wordt later bekendgemaakt. 
 
De Nederlandse badmintonners Selena Piek, Cheryl Seinen, Robin Tabeling en Mark 
Caljouw zouden deelnemen aan het toernooi in Kuala Lumpur. Bron: AD, 7 mei 2021. 
 

Vaccins voor sporters  
 
Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een deal gesloten met het Amerikaanse 
farmaceutische concern Pfizer en de Duitse partner BioNTech over de levering van vaccins 
aan sporters en begeleiders bij de Olympische Spelen van Tokio. Dat maakten de twee 
bedrijven bekend. 
 
In een verklaring melden de twee firma's dat ze gaan samenwerken met de nationale 
olympische comités. ‘Om er zeker van te zijn dat vaccins tegen het coronavirus voor allen 
beschikbaar zijn die het nodig hebben voordat ze naar Japan reizen.’ 
 
Pfizer en BioNTech verwachten dat eind mei de levering van de vaccins aan de betrokken 
lidstaten op gang komt, met als uitgangspunt dat de tweede dosis bij sporters en officials kan 
worden gezet nog voor aankomst in Tokio. 
 
In Nederland begon het inenten van de olympische sporters half april, kort nadat het 
demissionaire kabinet had besloten om de olympiërs voorrang te geven in het 
vaccinatieproces. Deze maand kunnen de ongeveer vierhonderd atleten hun tweede prik met 
het vaccin van Pfizer/BioNTech halen. Bron: AD, 6 mei 2021.  
 

Gratis naar Yankees en Mets met vaccinatie 
 
De bekende honkbalploegen van de Yankees en Mets uit New York gaan gratis kaartjes 
uitdelen aan fans die gevaccineerd zijn. Dat verklapte woensdag Andrew Cuomo, de 
gouverneur van de staat New York. 
 
Cuomo presenteerde nieuwe versoepelingen die de grootste stad van Amerika weer een beetje 
terug moeten brengen naar de periode voor de uitbraak van het coronavirus. Vanaf donderdag 
zijn er ook kaartjes te koop voor voorstellingen op Broadway, die op september van start gaan. 
Bron: AD, 5 mei 2021.  
 

Start kwalificatie WK in Afrika mogelijk opnieuw uitgesteld 
 
De start van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar begint in Zuid-
Afrika mogelijk opnieuw later. Vanwege het coronavirus waren de wedstrijden van maart al 
verplaatst naar juni. Nu wordt gesproken over uitstel naar september omdat veel stadions niet 
in orde zouden zijn. 
 
De Zuid-Afrikaanse bond CAF publiceerde deze week een lijst met goedgekeurde stadions voor 
de eerste twee kwalificatierondes. Een kwart van de veertig landen zou op dit moment geen 
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stadion beschikbaar hebben dat aan de voorwaarden voldoet. Onder die veertig landen zouden 
ook Senegal (deelnemer aan het laatste WK in Rusland) en Mali zijn. Burkina Faso, Liberia, 
Malawi, Mali, Namibië, Niger en Sierra Leone hebben nu ook geen volwaardig stadion, maar 
hebben wel aangegeven dat de situatie over een aantal maanden beter is. 
 
Als de verschuiving doorgaat, worden in zowel september, oktober als 
november kwalificatieduels gespeeld in Afrika. Bron: AD, 5 mei 2021.   
 
 

Hout is goud: tuinhuisje of schuur straks twee keer zo duur 
 
Hout is al flink duurder geworden en na de bouwvak gaat de prijs wéér omhoog. De branche 
houdt zijn hart vast: prijsstijgingen van vijftien tot dertig procent of meer liggen in het 
verschiet.  Ondanks de hogere prijzen zitten de orderportefeuilles bomvol. Wie nu een tuinhuis 
bestelt, moet tot oktober wachten. 
 

 
 
Marijn de Bel van Marbel Houtbouw in Yerseke legt de laatste hand aan een buitenverblijf in 
’s-Heer Arendskerke. © Katja van Noort 
 
 
Chalets, tuinhuisjes, schuren, veranda’s. Marbel Houtbouw in Yerseke heeft het er druk mee. 
Zes man heeft Marijn de Bel in dienst, maar zelfs dan komt het bedrijf handen tekort. ‘Voor 
een flink tuinhuis moet je nu al tot eind oktober wachten’, zegt Marijn de Bel van Marbel 
Houtbouw. ‘Gelukkig snappen de mensen het wel. Wie ze ook bellen, ze horen overal hetzelfde 
verhaal.’ En dat is: wachten tot je aan de beurt bent en gestegen prijzen. ‘Hout is nu zo’n 
dertig procent duurder dan twee jaar geleden. Dat gaat allemaal naar de inkoop. We moeten 
de prijs wel aan onze klanten doorberekenen. Wij verdienen er geen cent méér aan.’ 
 
Wie geld heeft, is nog niet verzekerd van hout. De meest gangbare maten bouwhout worden 
schaars. Bij groothandel in hout en bouwmaterialen PontMeyer in Middelburg ontstaan lege 
plekken in de stellingen, onder meer bij vurenhout en douglas, waar de vraag nu groter is dan 
het aanbod. Schaarste drijft de prijs op; die is nu al zo’n vijftien procent hoger dan een paar 
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maanden geleden. En het hout zal de komende tijd alleen nog maar duurder worden. 
Vestigingsmanager Ewald Vanwesenbeeck van houthandel PontMeyer in Middelburg houdt 
het, met een slag om de arm, op vijftien procent of meer. 
 
Vanwesenbeeck noemt meerdere oorzaken. Ten eerste: de gestegen vraag. ‘Mensen zijn tijdens 
de lockdown meer gaan verbouwen. Ze konden niet op vakantie en hielden geld over om een 
aannemer in de arm te nemen, of gingen zelf klussen. De vraag in Nederland is gestegen. Maar 
ook die elders in Europa, in Rusland en Amerika. Wereldwijd wordt jaarlijks zo’n 240.000 
miljoen kubieke meter vurenhout geproduceerd. Eenderde daarvan, zo’n tachtig miljoen, gaat 
naar Amerika. Daar is de vraag nu met acht procent gestegen. Dat is een behoorlijke 
hoeveelheid hout.’ Bron: De Stentor, 14 mei 2021.  
 

 
 
Denemarken versoepelt regels voor toeristen 
 
Denemarken versoepelt vanaf vrijdag de regels voor toeristen. Reizigers uit EU- en 
Schengenlanden hoeven geen goede reden meer te geven om het land binnen te mogen. De 
nieuwe regel geldt voor reizigers uit landen waar de coronasituatie niet te ernstig is. 

 
Wie naar Denemarken reist, moet wel nog steeds een negatieve coronatest tonen en bij 
aankomst in quarantaine gaan, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat geldt niet 
voor mensen die al gevaccineerd zijn of die eerder een coronabesmetting opliepen. 

Wie uit de grensgebieden met Duitsland of Zweden komt, hoeft niet in quarantaine, maar 
hoeft alleen een negatieve test te laten zien die maximaal 72 uur oud is. 

De quarantaineverplichtingen voor landen met redelijke coronacijfers verdwijnen vanaf 26 
juni, melden bronnen binnen het ministerie. 

Volledig gevaccineerde mensen uit veel EU- en Schengenlanden mogen sinds begin mei het 
land weer binnen. Het gaat dan om landen waar minstens code oranje geldt, wat betekent dat 
de situatie niet te ernstig is en waar de zorgwekkende virusvarianten niet te hard woekeren. 
Bron: AD, 14 mei 2021.  
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Bijna alle voorzieningen in Denemarken heropend 
 
Vanaf vrijdag zullen in Denemarken bijna alle voorzieningen in het land die tot dusver 
gesloten waren heropenen. Enkel nachtclubs en discotheken blijven nog gesloten. 
 
De nieuwe versoepelingen lopen samen met enkele voorwaarden. De 1,5 meter regel blijft van 
kracht en op veel plaatsen zal ook een coronapaspoort voorgelegd moeten worden. Met dat 
coronapaspoort kunnen Denen negatieve coronatests, vaccinaties en besmettingen aantonen. 
 
Restaurants, bars en sportscholen zijn bij eerdere versoepelingen al geopend. De meeste 
Deense studenten mogen sinds enige tijd opnieuw voltijds naar school. Vanaf vrijdag 
zullen studenten ook voltijds naar universiteiten kunnen terugkeren, hetzelfde geldt voor 
avond- en muziekscholen. 
 
Zelfs sauna’s, badplaatsen en binnenruimtes van dierentuinen en pretparken mogen opnieuw 
open. Ook andere sport-, vrijetijds- en verenigingsactiviteiten zullen weer mogelijk zijn. Het 
thuiswerk zal in drie fasen worden teruggeschroefd, zodat alle Denen vanaf 1 augustus 
voltijds naar de werkvloer kunnen. 
 
Het verbod op bijeenkomsten wordt verhoogd van vijfentwintig naar vijftig deelnemers voor 
evenementen die binnen plaatsvinden. Buiten zullen de Denen met maximaal honderd mogen 
samenkomen. Verder zijn de regering en de partijen overeengekomen om de regels rond het 
dragen van een mondmasker en het tonen van een coronapaspoort geleidelijk aan af te 
schaffen. Een plan hiervoor zal in juni ingediend worden. Bron: AD, 18 mei 2021. 
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Medewerkers bezig met gereedmaken van een sportschool van Fit for Free. © ANP 

 
Yogastudio’s snappen niks van sportschoolregels: ‘Die grijze mannen in 
Den Haag kennen yoga niet’ 
 
Bij dalende besmettingen is het vanaf volgende week woensdag mogelijk om met maximaal 
dertig mensen tegelijk in de sportschool te zweten. Maar groepslessen yoga mogen binnen nog 
niet. ‘Terwijl iedereen op zijn matje blijft.’ 
 
Bij sportscholen is de opluchting groot. Als de coronacijfers blijven dalen, wil het kabinet de 
binnensportlocaties weer openen. Fitnessclub David Lloyd in Amsterdam wil zelfs ’s nachts 
om klokslag twaalf uur beginnen met sporten, onder feestelijke begeleiding van een dj. Bron: 
AD, 14 mei 2021. 
 

 
 
© EPA — Matjes op anderhalve meter. 
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Het aantal nieuwe besmettingen per week is in Duitsland weer onder de 100 per 100.000 
inwoners gezakt, melden de gezondheidsautoriteiten. Het aantal nieuwe besmettingen per 
week is voor de regering de graadmeter voor het opleggen van beperkingen en de sluiting van 
ondernemingen. 
 
Bondskanselier Merkel heeft recent met haar regering ingegrepen in het vooral door de 
deelstaten bepaalde coronabeleid. Ze heeft bevolen strengere maatregelen te nemen. Ze noemt 
dat de noodrem. Die noodrem wordt ingezet als er plaatselijk meer dan 100 nieuwe gevallen 
per 100.000 inwoners zijn. 
 
Het gaat nu landelijk om 96,5 gevallen en dat is voor het eerst sinds 20 maart. Een week 
geleden stond het getal nog op 126. Verscheidene deelstaten inclusief de hoofdstad Berlijn 
hebben al laten weten dat ze in de komende dagen beperkingen willen gaan opheffen. 
 

Petitie tegen Spelen: 'Levens belangrijker dan geld' 

Advocaat Kenji Utsunomiya bedacht het initiatief voor de petitie 'Stop Tokio Olympics'. Zijn 
doel was om 200.000 handtekeningen te verzamelen. Amper drie dagen na de lancering had 
hij dat aantal al bereikt: 207.000 

De Japanse advocaat vindt dat het beleid van de regering niet is gericht op het indammen van 
het coronavirus, maar op het doorgaan van de Olympische Spelen. ‘In ziekenhuizen raakt het 
personeel uitgeput en zijn er te weinig bedden. Sommige zieken sterven thuis.’ Het virus laaide 
de afgelopen weken op in Japan. De regering wil in vier departementen, waaronder Tokio, de 
noodtoestand verlengen.  Bron: AD, 7 mei 2021.   

Petitie om Olympische Spelen te cancelen 

Ruim 350.000 mensen hebben in ruim een week tijd een petitie ondertekend waarin wordt 
opgeroepen om de Olympische Spelen van Tokio te cancelen. Initiatiefnemer Kenji Utsunomiya 
leverde de petitie vrijdag in bij gouverneur Yuriko Koike van Tokio. Uit peilingen blijkt dat een 
meerderheid van de Japanners tegen het doorgaan van de Spelen is. 

Volgens Utsunomiya, een 74-jarige advocaat die in het verleden diverse keren heeft geprobeerd 
om gouverneur te worden van Tokio, is het vanwege de coronaperikelen niet verantwoord om 
komende zomer het mondiale sportevenement in Japan te huisvesten. Hij riep Koike op om er 
bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op aan te dringen de Spelen af te gelasten. 

‘Geven we prioriteit aan levens of aan een evenement als de Spelen?’ aldus de advocaat. ‘Nee, 
levens zijn belangrijker dan geld. Tokio moet als gaststad er bij het IOC op aandringen om de 
Spelen te cancelen.’ 

Het aantal positieve coronagevallen in Japan loopt weer hard op. Het Aziatische land zit in de 
vierde golf aan besmettingen. Sinds eind april is de noodtoestand weer van kracht in een 
aantal regio's, waaronder Tokio. Eerder deze week deed de unie van Japanse artsen een 
klemmend beroep op de regering om het sportevenement te schrappen. 

Japan heeft de afgelopen weken een aantal testevenementen gehouden waar ook 
internationale sporters aan deelnamen. Volgens de organisatie verliepen die zonder 
problemen.  Bron: AD, 14 mei 2021. 

Publiek keert terug in enkele stadions Spaans voetbal 

Vanaf komend weekend mogen sommige clubs uit de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal 
weer publiek toelaten in de stadions. Dat wel onder strikte toepassing van de coronaregels. 
De Spaanse regering vindt dat weer verantwoord. 
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Het gaat om maximaal 5000 fans in regio's waar de pandemie voldoende is teruggedrongen. 
Dat geldt in elk geval komend weekeinde voor de wedstrijden tussen Valencia en Eibar en 
Villarreal en Sevilla. 

Er zijn nog twee speelronden te gaan in La Liga. Bron: AD, 13 mei 2021. 

In Singapore worden de coronaregels weer verscherpt  

Lokaal worden er meer besmettingen geconstateerd en afgelopen weken zijn er meerdere 
clusters met besmettingen ontdekt.  
De nieuwe maatregelen gaan vanaf zondag in en gelden tot zeker half juni. Mensen mogen 
niet meer samenkomen met meer dan twee personen en ook moeten restaurants 's avonds de 
deuren sluiten.  

Het is voor het eerst dit jaar dat de maatregelen weer worden verscherpt in Singapore. Bron: 
AD, 13 mei 2021. 
 

  

© Reuters — Het straatbeeld in Singapore. 

 

Nederland ligt dwars bij verplichte gratis PCR-test 

Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken lijkt 
te stranden, mede door tegenwerking van de Nederlandse regering. Ongevaccineerde reizigers 
hebben de test deze zomer waarschijnlijk nodig voor een reis naar een ander EU-land. De 
lidstaten moeten het voorstel van de EC nog goedkeuren, Nederland is één van de grote 
dwarsliggers. 

Nederland vreest dat bedrijven die coronatests aanbieden de dupe worden van verplichte 
gratis tests, blijkt uit navraag van BNR onder europarlementariërs. Het verdienmodel van de 
commerciële aanbieders dreigt dan volledig weg te vallen. 

De Europese Commissie is niet meer in de lead, zegt GroenLinks-Europarlementariër Tineke 
Strik tegen BNR, zelf voorstander van gratis tests. 'Het gaat over de onderhandelingen tussen 
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parlement en de raad. Nederland is niet enthousiast en wil het wel mogelijk houden om de 
kosten van PCR-tests in rekening brengen. Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het 
kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet 
laten doen.' 

Een gratis test is voor de commerciële testaanbieders niet rendabel te krijgen, waarschuwt 
Rasmus Emmelkamp, directeur van Spoedtest.nl. 'Zo'n test is al vrij duur doordat er veel bij 
komt kijken: nadat die is afgenomen moet hij worden vervoerd naar een laboratorium en 
vervolgens moeten wij de gegevens beveiligen. We zijn voor een zo goedkoop mogelijke test, 
maar gratis is wat ons betreft onhaalbaar.' 

Emmelkamp hoopt dat de overheid met een tegemoetkoming komt. 'Als de overheid het deels 
zou vergoeden, hoeven we niet kopje onder te gaan. We willen echt wel in prijs zakken, zodat 
iedereen zich kan laten testen. Een gratis test aanbieden wordt zonder steun een lastig 
verhaal. Zodra het kan zullen wij in prijs dalen. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat testen 
niet meer hoeft, maar zolang het moet, willen we dit zo voordelig mogelijk doen voor iedereen. 
Bron: BNR, 14 mei 2021.  

Huisartsen platgebeld door mensen die snel voor de vakantie 
gevaccineerd willen worden: ‘Dit heeft echt geen zin’  

Huisartsenpraktijken in Utrecht worden overstelpt met telefoontjes van mensen die vragen 
hebben over het coronavaccin en op de coronavaccin-reservelijst willen worden geplaatst. Vele 
bellers hopen vervroegd een vaccin te krijgen zodat hun zomervakantie in het buitenland 
verzekerd is. 

Het zijn misschien wel honderd telefoontjes op een dag, schat doktersassistente Habon Salah 
van Gezondheidscentrum De Neckar in. Allemaal over de coronavaccinatie. ‘Mensen bellen 
met de vraag of ze op de spillagelijst geplaatst kunnen worden, of er niet ergens een voorraad 
met vaccin is waarvoor zij in aanmerking komen, dat ze niet in de doelgroep vallen maar wel 
een AstraZeneca-vaccin willen als anderen daar vanaf zien en of ze vervroegd het vaccin 
kunnen krijgen, zodat ze op vakantie kunnen.’ Bron: AD, 14 mei 2021. 

Burgemeester Aboutaleb gevaccineerd 
 
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft zich vanmorgen laten vaccineren tegen het 
coronavirus en van dat moment gebruikgemaakt om anderen op te roepen zich ook te laten 
vaccineren. ‘Stroop je mouw op en laat je prikken’, zei Aboutaleb. 

 
Met zijn oproep lanceerde Aboutaleb een campagne in negen talen, waarin mensen worden 
opgeroepen zich te laten vaccineren. Hij maakt zich zorgen over de lage opkomst in sommige 
wijken van zijn stad, maar ook in de rest van het land.   
 
Aboutaleb: ‘Ik zeg tegen iedereen: Laat je prikken en vertel elkaar geen fabeltjes. Ik richt me 
met name tot jongeren, die ouderen soms de gekste verhalen vertellen over de vaccins. Dat 
Bill Gates een geheime campagne voert en dat mensen via het vaccin een chip in zich krijgen 
waarmee Google hen kan volgen. Volkomen onzinnig, maar het maakt mensen wel ongerust.’  
Rotterdamse artsen sloegen vorige maand alarm over de lage opkomst in achterstandswijken. 
Vooral onder migrantenouderen zou de vaccinatiebereidheid erg laag zijn: huisartsen spreken 
in sommige wijken van een opkomstpercentage tussen de dertig en veertig procent. Aboutaleb 
sprak met de artsen die de noodklok luidden en uitte daarna ook zelf zijn zorgen. Hij zei tegen 
de gemeenteraad toen al dat hij zijn eigen vaccinatie zou aangrijpen om ‘zichzelf naar voren 
te schuiven, om een bijdrage te leveren aan het overbrengen van de boodschap’. 



42 

 

 
‘Ik geloof dat ook mensen die vooral Turkse of Marokkaanse tv kijken, genoeg horen over het 
belang van vaccineren’, zei de Rotterdamse burgemeester toen. ‘Maar wat ons hier tegenwerkt, 
is de tegencampagne. Die is succesvol. Er zijn video’s in het Arabisch, waarin wordt gezegd 
dat je door de injectie een chip in je lichaam krijgt waarmee je achtervolgd kunt worden. Het 
zijn giftige complottheorieën, die met name door allochtone jongeren veel bekeken worden. Ze 
komen zo ook in die families. Ik sprak pas jongeren in Rotterdam-Zuid en die waren ervan 
overtuigd dat de Amerikanen en Chinezen dit virus in de wereld hebben geholpen. De 
tegencampagne is giftig.’ 
 
Aboutaleb benadrukte dat de campagne in negen talen wordt gevoerd. Tijdens een 
raadsvergadering vorige maand gaf Leefbaar Rotterdam nog aan moeite te hebben met 
voorlichting in verschillende talen, omdat de overheid zich zoveel mogelijk in het Nederlands 
zou moeten uiten. Maar Aboutaleb onderstreepte het belang om iedereen in de stad en regio 
te bereiken, ook mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Bron: AD, 14 mei 2021. 

 

Na zijn vaccinatie moet Aboutaleb net als iedereen een kwartiertje wachten in de 
wachtruimte. © Sanne Donders  
 

Indiase dorpelingen vinden dode kudde olifanten, dieren mogelijk 
geraakt door bliksem  
 
Bewoners van een dorpje in de noordoostelijke Indiase deelstaat Assam troffen gisteren aan 
de rand van het Kundoli-reservaat een kudde dode olifanten aan. Onderzoek moet uitwijzen 
wat de reden voor de massale sterfte onder de dikhuiden is. Een eerste inspectie wijst in de 
richting van een blikseminslag, maar niet iedereen is daarvan overtuigd.  

 
Veertien van de levenloze olifanten, waaronder vijf kalfjes, lagen vlak bij elkaar op een heuvel. 
Nog eens vier andere werden door wildbeheerders in het omringende bos gevonden. De lokale 
overheid heeft opdracht gegeven tot een onderzoek in het op 160 kilometer van de 
staatshoofdstad Gauhati gelegen natuurgebied. 
 
Volgens natuurminister Parimal Suklabaidya duiden de eerste aanwijzingen op een 
blikseminslag. Inwoners van het gebied verklaarden dat het noodweer woensdagavond laat 
toesloeg. Een parkwachter, die liever anoniem blijft, zegt dat hij in de omgeving van de 
omgekomen dieren een aantal verbrande bomen heeft gezien. 
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Hoewel er eerder olifanten door de bliksem zijn gedood, wil Suklabaidya toch ook andere 
oorzaken niet uitsluiten. Hij vindt achttien tegelijk wel erg veel. ‘Er kan een andere oorzaak 
zijn’, zegt hij. ‘Zoals ziekte of vergiftiging.’ Om zeker te zijn van de doodsoorzaak verrichtten 
dierenartsen autopsie.     
  
Op zoek naar voedsel verlaten de dikhuiden regelmatig het bos en richten daarbij schade aan 
in omringende dorpen. Daarbij worden niet alleen aangeplante gewassen verwoest, maar zijn 
ook meermaals dorpelingen in confrontatie met de olifanten gedood.  Afgelopen week nog werd 
een 46-jarige vrouw vertrapt.  
 
Mensen dringen daarnaast, op zoek naar landbouwgrond, steeds dieper door in de gebieden 
waar de wilde olifanten leven. Het Kundoli-reservaat huisvest zo’n zesduizend van de dieren. 
De Indiase boeren beschouwen de dieren als ‘ongedierte’ en schuwen gruwelijke methoden 
om hun oogst te beschermen niet.  
 

 
 
Confrontaties tussen olifanten en mensen leiden meer dan eens tot doden, zowel mens als 
dier. © AFP   
 
Natuurbeschermers dringen er bij de Indiase overheid op aan om doorgangen voor de olifanten 
te realiseren, zodat de dieren zich van bos naar bos kunnen verplaatsen zonder met mensen 
in contact te komen. Meer dan eens leiden die confrontaties tot geweld tegen de olifanten in 
een poging ze te verjagen.  
 
Vorig jaar juni leidde de tragische dood van een zwangere olifant tot ophef. Boze bewoners 
van een dorpje in de regio Attappadi gaven de kolos, die op zoek was naar water, een ananas 
gevuld met vuurwerk. Door de explosie brak de onderkaak van het beest, waardoor het de 
hongerdood stierf.  
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Een jongetje bidt bij een van de in het bos gevonden olifanten. © AP  
 
In januari van dit jaar kwam een 40-jarige olifant om het leven, nadat dorpelingen een 
brandend kleed op de kop van het dier hadden gegooid. De stier liep ernstige brandwonden 
aan zijn oren op en stierf tijdens het transport naar een dierenkliniek. In verband met dit 
incident in de regio Tamil Nadu werden twee mannen opgepakt.   
 
Siddharth Goenka, wildbeheerder in de staat Karnataka die zo'n 22 procent van alle olifanten 
in India herbergt, meldde in maart dat er tussen 2015 en 2019 ruim 2300 mensen om het 
leven zijn gekomen door olifanten. 510 van de dieren kwamen aan hun einde door elektrocutie, 
treinongelukken, stroperij en vergiftiging. 
 
Nu compenseert de overheid de dorpelingen voor de schade en eventuele slachtoffers, maar 
daarmee is het probleem niet opgelost. Om bewoners en olifanten tegen elkaar in bescherming 
te nemen, wordt voorgesteld om naast de doorgangen voor de dieren ook na te denken over 
herlocatie van de dorpen. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 
 

Verbijstering in de branche: sauna's mogen nog niet open 
 
Het is volstrekt onbegrijpelijk dat sauna’s voorlopig dicht moeten blijven. Dat vindt de 
Nederlandse Vereniging van Sauna en Wellness Bedrijven (NVSWB). ‘Dit is ontzettend 
frustrerend’, zegt voorzitter Jos Keizer.  

 
De NVSWB ging ervan uit dat sauna's, net als sportscholen en binnenzwembaden, komende 
woensdag weer open zouden mogen. Een logische gedachte, vertelt Keizer: ‘Want vanaf het 
begin van de coronacrisis worden we in deze categorie meegenomen. 
 
Maar vijf minuten voor de persconferentie over de versoepelingen afgelopen dinsdag hoorden 
we dat sportscholen en baden inderdaad open mogen, maar wij dus niet.’ Bron: DG, 14 mei 
2021.   
 

Duitsland verklaart VK tot risicogebied 
 
Duitsland is van plan het Verenigd Koninkrijk tot risicogebied te verklaren vanwege de extra 
besmettelijke Indiase variant van het coronavirus die daar de ronde doet. Het besluit kan deze 
vrijdag al worden genomen, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. 
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De Britse premier Minister Boris Johnson sprak gisteren zijn zorgen uit over de mutatie die 
B.1.617.2 wordt genoemd. Hij zei niet uit te sluiten dat maatregelen moeten worden genomen 
om de forse stijging van het aantal besmettingen met deze variant terug te dringen. 
Het RIVM meldde dat de Indiase variant vier keer in Nederland is aangetroffen. Om verdere 
verspreiding tegen te gaan heeft Nederland het vliegverkeer met India stilgelegd. Bron: De 
Stentor, 14 mei 2021. 

 
BZ maakt vannacht bekend welke landen versoepeld reisadvies krijgen 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt vannacht om 01.00 uur bekend welke landen 
een versoepeld reisadvies krijgen. Tot 15 mei geldt het algemene reisadvies om niet naar het 
buitenland te reizen, maar vanaf morgen komt er weer een reisadvies per land. 
 
De reisadviezen zijn te zien op de website wijsopreis.nl. Te verwachten is dat landen als 
Portugal en Finland weer een geel reisadvies krijgen. Dat houdt in dat men er waakzaam moet 
zijn maar reizen ernaartoe niet langer wordt afgeraden. Ook Spaanse eilanden zoals Ibiza en 
Mallorca, en Griekse eilanden in de Egeïsche Zee zouden ervoor in aanmerking komen. Bron: 
De Stentor, 14 mei 2021.   

 
Hausse aan boekingen voor vakanties 
 
Reisorganisaties verwachten zaterdag een hausse aan boekingen voor vakanties omdat 
het ministerie van Buitenlandse Zaken dan bekendmaakt welke landen een positief reisadvies 
krijgen. Het gaat in ieder geval om Portugal, IJsland, Finland, de Balearen (onder meer Ibiza 
en Malloco) en Canarische Eilanden, een aantal Griekse eilanden (onder meer Rhodos, Kos en 
Lesbos) en zo goed als zeker ook Bonaire en Curaçao.  

 
Al vanaf deze week stijgt het aantal boekingen voor een vakantie fors bij reisorganisaties TUI, 
Sunweb en Corendon. ‘Veel mensen durven naar aanleiding van de persconferentie van 
dinsdag weer te boeken’, vertelt de woordvoerster van TUI. ‘Voor de zomer, maar ook al wel 
voor mei en juni. Ik verwacht dat als morgen duidelijk is welke landen en delen van landen 
een positief reisadvies krijgen, dat mensen ook veel gaan boeken voor een vakantie op korte 
termijn, dus vóór het hoogseizoen.’ 

Ook Sunweb ziet dat mensen het boeken van een vakantie weer aandurven. ‘We zien nu zelfs 
dat mensen hun vakantie van september omboeken naar juni of zelfs eerder’, vertelt een 
woordvoerster. ‘Mensen kunnen duidelijk niet wachten om weer naar het buitenland op 
vakantie te gaan.’ 

Volgens de directeur van reisorganisatie Corendon, Steven van der Heijden, zijn er ook 
mensen die juist nog even wachten met het boeken van hun vakantie: ‘Omdat vanaf nu steeds 
meer landen een positief reisadvies krijgen, wachten mensen ook tot het land van hun 
voorkeur groen of geel wordt.’  

Van der Heijden is positief over de zomer omdat ‘het in steeds meer Europese landen de goede 
kant op gaat met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners’. En ‘hoe meer landen een 
geel of groen reisadvies krijgen, hoe meer boekingen’. Hij hoopt dat de situatie in Nederland 
ook snel verbetert, ‘zodat landen ook zonder restricties Nederlanders willen ontvangen’. 

Gratis PCR-coronatesten van de overheid voor niet-gevaccineerde reizigers zit er 
waarschijnlijk niet in. Daarom heeft Sunweb besloten om kinderen tot en met 18 jaar een 
gratis PCR-test aan te bieden. Volwassenen betalen via Sunweb 40 euro voor de test. ‘We 
vinden dat vakantie voor iedereen toegankelijk moet zijn, daarom bieden we gratis tests aan 
voor kinderen zodat een vakantie voor een gezin niet opeens te duur wordt’, licht de 
woordvoerster toe. Bron: AD, 14 mei 2021.   
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Code geel: naar deze landen kunnen we vanaf nu weer op vakantie 

Nederlanders mogen vanaf zaterdag onder meer weer op vakantie naar Portugal, Finland, de 
Balearen (onder meer Ibiza en Mallorca), Aruba, Curaçao en veel Griekse eilanden als Kos, 
Rhodos, Lesbos en Korfoe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 
die gebieden aangepast van oranje naar geel. ‘Dit betekent dat reizen naar deze bestemmingen 
door het kabinet niet langer sterk worden ontraden’, aldus het ministerie. 

Maandenlang stond de hele wereld vanwege de coronapandemie op oranje (alleen 
noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen). Nu zijn een aantal landen binnen en buiten Europa 
op geel gezet. Dat houdt in dat er in die landen nog wel coronamaatregelen van toepassing 
zijn, maar dat Nederlanders er weer heen kunnen reizen voor vakantie.  De verwachting is dat 
er de komende weken nog meer Europese landen van oranje naar geel gaan.   

Het gaat vooralsnog om  Finland, Ierland, Malta, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), de 
Noord-Egeïsche eilanden (onder meer Lesbos), de Zuid-Egeïsche eilanden (onder meer Kos en 
Rhodos), de Ionische eilanden (onder meer Korfoe), de Balearen en Canarische eilanden, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Rwanda en Thailand.  

Twee gebieden (de eilanden  Saba en Sint Eustatius) gaan zelfs naar code groen (geen 
veiligheidsrisico). 

Het ministerie heeft de reisadviezen aangepast omdat in de betreffende gebieden de 
besmettingscijfers dalen en het aantal gevaccineerden stijgt. ‘Maar er is nog wel een risico. 
Het is én blijft belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook 
tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen.’ 

De soepelere adviezen betekenen ook niet dat vakantiegangers zonder beperkingen naar het 
gebied kunnen reizen, andere landen zien Nederland nog wel als risicogebied. ‘Het kan zijn 
dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen 
voor mensen die vanuit het buitenland komen. Bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaine-
verplichting. Als landen geen Nederlandse toeristen toelaten, blijven ze oranje’, stelt het 
ministerie.  

Daardoor kan het noodzakelijk bij reizen naar het buitenland nodig blijven een negatieve 
corona-test of een vaccinatiebewijs te overleggen. In de EU wordt hard gewerkt aan een 
vaccinatiepaspoort: een digitale groene pas.  

Twee opmerkelijke landen op de lijst zijn Rwanda en Thailand. ‘Ook enkele landen buiten 
Europa zijn vannacht van oranje naar geel overgegaan. Het kabinet volgt in dezen de 
zogenaamde veilige landen lijst van de Europese Unie’, stelt het ministerie daarover. Rwanda 
kent, volgens de officiële statistieken, maar enkele tientallen nieuwe coronabesmettingen per 
dag. Thailand bevindt zich ongeveer op hetzelfde niveau als Groot-Brittannië.  

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge kondigde de wijzigingen afgelopen dinsdag al aan 
in hun persconferentie. Ze gaven daarbij wel aan dat vakantiegangers er rekening mee moeten 
houden dat de reisadviezen ook weer kunnen veranderen. Als de besmettingen in een land 
oplopen kan het weer van geel naar oranje gaan, dat zou inhouden dat terugkerende 
vakantiegangers dan alsnog in quarantaine moeten. Bron: AD, 15 mei 2021.  

Vakantiegangers zijn weer welkom op Spaanse eilanden 

Vakantiegangers zijn vanaf zaterdag weer welkom op Spaanse eilanden, nu de reisadviezen 
worden versoepeld. De Nederlandse ambassadeur in Spanje, Jan Versteeg, zegt op Twitter 
verheugd te zijn dat vakantiegangers weer welkom zijn op de Balearen en de Canarische 
Eilanden. Reizigers die van die eilanden terugkeren naar huis hoeven ook niet langer een 
negatieve PCR-test te laten zien of in quarantaine te gaan. 



47 

 

De verwachting is dat een reeks landen aan de lijst wordt toegevoegd. Op de website van de 
Rijksoverheid valt al te lezen dat voor een aantal landen de quarantaineplicht en de 
testverplichting bij terugkeer komen te vervallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Portugese 
eiland Madeira. 

Voor de Azoren en het vasteland van Portugal waren de verplichtingen eerder al geschrapt. 
Per zaterdag vervalt ook de test- en quarantaineplicht na een verblijf op de Noord- en Zuid-
Egeïsche en Ionische eilanden van Griekenland. Dit geldt overigens alleen voor rechtstreekse 
vluchten vanaf de eilanden en niet als er een tussenstop wordt gemaakt in Athene. 

Ook Malta valt onder de versoepelingen. De Nederlandse ambassadeur op Malta, Frank 
Keurhorst, meldt dat het eiland per 15 mei geen hoogrisicogebied meer is. Het overleggen van 
een negatieve testverklaring en quarantaine zijn niet verplicht bij terugkeer naar Nederland. 
Wel blijven de Maltese coronarestricties van kracht. Zo is een negatieve PCR-test maximaal 
72 uur van tevoren of sneltest bij aankomst verplicht. 

In het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de veilig geachte landen 
de kleur groen of geel. De Rijksoverheid benadrukt niet op vakantie te gaan naar landen met 
de kleuren oranje of rood. Daar zijn te veel besmettingen met corona. Het ministerie maakt in 
de nacht van vrijdag op zaterdag om 01.00 uur bekend welke landen een versoepeld reisadvies 
krijgen. Bron: AD, 14 mei 2021.  

 

© ANP — Een toerist met een mondkapje over de boulevard langs het Levante strand van 
Benidorm aan de Costa Blanca. 

Britten en Amerikanen mogen weer naar Portugal 

Britten mogen vanaf maandag weer op vakantie naar Portugal. Het land maakte bekend zijn 
grenzen voor Britse toeristen weer open te stellen nadat dit door de coronamaatregelen 
maandenlang niet mogelijk was. 

Door de terugkeer van Britse toeristen, die doorgaans grootste groep vakantiegangers van het 
Zuid-Europese land vormen, neemt de vraag naar vluchten en hotelkamers voor aankomende 
zomer al toe. 

Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, easyJet Plc en de Portugese 
luchtvaartmaatschappij TAP, hebben de capaciteit voor vluchten tussen het Verenigd 
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Koninkrijk en Portugal opgevoerd. Pestana Hotel Group, de grootste hotelexploitant van 
Portugal, merkt ook een toename van het aantal reserveringen van Britse ingezetenen. Bron:  

Het Portugese ministerie voor Buitenlandse Zaken meldt dat het land vanaf 17 mei weer 
toeristen uit het Verenigd Koninkrijk toelaat. Bron: De Stentor, 14 mei 2021.   

Boekingen vluchten voor zomer nu al op niveau 2019: ‘Heel kleine groep 
zal van vliegen af gaan zien’ 

Het aantal vluchten dat deze maand geboekt is voor de komende zomervakantie is nu al weer 
nagenoeg op het zelfde niveau als in 2019, voor corona. De boekingen gaan ‘door het dak', 
aldus boekingsite Vliegtickets.nl.  

‘Voor een deel is het misschien compensatiegedrag’, zegt milieuwetenschapper Ad Ragas van 
de Radboud Universiteit in Nijmegen, ‘omdat mensen een of twee jaar niet gevlogen hebben 
en nu behoefte hebben om dat weer te gaan doen.’ Bron: De Stentor, 17 mei 2021.   

 

Verbod op vluchten uit risicogebieden verlengd 

Het verbod op vluchten uit Zuid-Afrika, India en landen in Midden- en Zuid-Amerika wordt 
verlengd tot 1 juni. Het zou op 15 mei aflopen, maar het RIVM) adviseert het verbod toch in 
stand te houden zolang er nog geen quarantaineplicht wordt gehandhaafd. Nu leeft men de 
quarantaineregels nog te slecht na om het vliegverbod op te heffen. 

Specifiek gaat het om vluchten uit India, Zuid-Afrika, Panama, de Dominicaanse Republiek 
en alle landen in Zuid-Amerika. De vliegverboden naar deze gebieden gelden vanwege de 
virusmutaties die daar rondgaan. 
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Wel komt er een uitzondering voor schrijnende gevallen, mensen die vanwege 'zwaarwegende 
familieredenen' naar Nederland willen. Het gaat dan om onder meer het bijwonen van 
begrafenissen, het bezoeken van terminaal zieke familieleden of het aanwezig zijn bij de 
bevalling van een eigen kind. Ook grootouders kunnen voor het bezoek van een pasgeboren 
kleinkind naar Nederland, mits zij een geboorteakte kunnen tonen aan de 
luchtvaartmaatschappij. Voor bijvoorbeeld vrachtvluchten en vluchten met medisch personeel 
aan boord golden al uitzonderingen. Bron: AD, 14 mei 2021. 

 

© EPA — 

Coronabesmettingen neemt per week af 

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen zaterdag tot 
en met vrijdag 43.541 mensen positief getest. Dat gaat omgerekend om 250 besmette mensen 
per 100.000 inwoners, het laagste aantal sinds 20 maart. In de week van 1 tot en met 7 mei 
werden in totaal 49.736 mensen positief getest en in de laatste zeven dagen van april waren 
dat er 51.353. 

In Amsterdam hoorden tussen donderdag- en vrijdagochtend 323 mensen dat ze positief zijn 
getest op corona. In Rotterdam waren dat er 310. Ook in Den Haag (178), Utrecht (112) en 
Venlo (95) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht. 

Het RIVM noteerde 10 sterfgevallen door Covid-19 tussen donderdag en vrijdag. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 
17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak 
werden landelijk al bijna 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal 
zondag of maandag boven de 1,6 miljoen uit.  

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care komt te liggen, blijft 
hard dalen. Met de huidige cijfers kunnen de coronaregels volgens advies van het OMT veilig 
worden versoepeld. 
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In de afgelopen 24 uur zijn 163 nieuwe mensen opgenomen in een ziekenhuis. Dat is het 
laagste aantal sinds 22 februari. Het is niet duidelijk in hoeverre het lage aantal opnames te 
maken kan hebben met Hemelvaartsdag. 

Ook het aantal besmettingen is het afgelopen etmaal gedaald. Bij het RIVM werden 5608 
nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, tegenover 6088 op donderdag. Er zijn afgelopen 24 
uur tien nieuwe overlijdens geregistreerd. 

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben 
ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1657 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat 
komt neer op een gemiddelde instroom van 236,7 mensen per dag, het laagste peil sinds 13 
maart. 

Sinds de piek eind april is de gemiddelde instroom in de ziekenhuizen met ruim 24 procent 
gedaald. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, vindt dat de 
coronamaatregelen volgende week kunnen worden versoepeld bij een daling van 20 procent. 

Minder patiënten op ic. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel licht. 
Ziekenhuizen behandelen nu 2250 coronapatiënten, 19 meer dan op donderdag. In de drie 
voorgaande dagen waren 256 ziekenhuisbedden vrijgekomen. 

Verpleegafdelingen kregen het iets drukker, het aantal patiënten daar steeg met 24 naar 1522. 
Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de negende dag op rij. Die 
behandelen nu 728 mensen met Covid-19, 5 minder dan op donderdag en het laagste aantal 
sinds 2 april.  

Afgelopen etmaal zijn er 5608 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat zijn er voor de zesde dag 
op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 6220 nieuwe 
coronagevallen per dag gemeld. 

Gisteren deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu melding van 6062 nieuwe 
gevallen. Dat aantal heeft het RIVM vandaag iets naar beneden toe bijgesteld. Aanvankelijk 
sprak het instituut van 6088 positieve tests tussen woensdag- en donderdagochtend.  

Het aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland is de afgelopen twee weken met 
een kwart gedaald naar ongeveer 160 per week op 100.000 mensen, meldt het Acute 
Zorgnetwerk Noord-Nederland. 

In de zeven dagen tot en met deze week donderdag had Nederland als geheel gemiddeld 
ruim 261 positieve tests per 100.000 mensen, het laagste aantal overigens sinds 22 maart. 

Inmiddels is ruim dertig procent van alle volwassenen in Noord-Nederland volledig ingeënt. 
Tot en met zondag 9 mei zijn in Nederland naar schatting meer dan 6,4 miljoen vaccinaties 
toegediend: bijna 5 miljoen eerste prikken en ruim 1,4 miljoen tweede. Bron: De Stentor, 14 
mei 2021. 

Rijke landen moeten arme landen van vaccin voorzien voor ze overgaan 
tot vaccineren van kinderen 

Om de coronapandemie onder de duim te krijgen zouden rijke landen armere landen van 
vaccins moeten voorzien voordat ze overgaan tot het inenten van kinderen. De chef van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft dat gezegd. 

Tedros wil dat de landen die al ver zijn met het inenten van hun bevolking vaccins geven aan 
Covax, een internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen. De 
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WHO-baas begrijpt wel waarom sommige landen kinderen en adolescenten willen vaccineren, 
maar doet een dringend beroep op hen dit te heroverwegen. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 

Vaccin Pfizer kan langer bewaard worden 

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan volgens de fabrikant niet vijf dagen, maar een 
maand worden bewaard op 2 tot 8 graden celsius. Dat zei medisch directeur Marc Kaptein 
van de Nederlandse tak van Pfizer vandaag in het radioprogramma 1 op 1. Dat zou betekenen 
dat het wellicht mogelijk wordt voor huisartsen om met Pfizer te gaan inenten. 

Het vaccin wordt in de fabriek gekoeld op een temperatuur van -90 tot -60 graden celsius. Het 
vervoeren kan op een temperatuur van -25 en -15 graden. ,,Daarna moet je het terug stoppen 
in een vriezer die op -90 tot -60 kan koelen", legt een woordvoerder van Pfizer uit. ‘Of je kunt 
het nog vijf dagen bewaren op koelkasttemperatuur. Die bewaartijd is nu verlengd tot een 
maand.’ 
 
Op dit moment wordt het vaccin niet door huisartsen gebruikt, omdat veel praktijken niet de 
juiste vriezers hebben om het vaccin voor langer dan vijf dagen te bewaren. Bron: De Stentor, 
14 mei 2021. 

Mensen staan in de rij voor prullenbakvaccin 

Mensen staan bij huisartsen in de rij voor het razend populaire prullenbakvaccin. Veel 
mensen hopen op de prik met een overgebleven vaccin zodat bijvoorbeeld een zomervakantie 
in het buitenland verzekerd is. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 

In VS is coronafraudeur opgepakt 

In de VS is een man opgepakt die onterecht meer dan vier miljoen euro aan coronasteun voor 
zijn bedrijf heeft gekregen. Mustafa Qadiri (38) kocht met het geld een Ferrari, Lamborghini 
en Bentley. Hij spendeerde het ook aan luxevakanties die door 
de coronamaatregelen verboden waren. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 

 

© AP — Gekocht van coronasteun en weer weggehaald door de politie. 
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Lokale besmettingen vastgesteld in de Chinese provincie Anhui  

De autoriteiten van twee steden in de centraal gelegen Chinese provincie Anhui gaan 
inwoners massaal testen op het coronavirus. In de plaatsen zijn lokale 
besmettingen vastgesteld. De eerste in dagen. Hoeveel inwoners er worden getest is niet direct 
duidelijk. Alleen in de provinciehoofdstad Hefei gaat het al om honderdduizenden. 
 
Snelle, goedkope testen zorgen dat de uitslag binnen minuten beschikbaar is. Mede daardoor 
zegt China de lokale overdracht van het coronavirus onder controle te hebben. Het totale 
aantal besmettingen in China staat nu officieel op 90.815. Sinds de uitbraak in november 
2019 overleden er 4636 mensen. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 

Duitsers mogen vakantieplannen gaan maken 

De Duitsers mogen vakantieplannen gaan maken voor komende zomer, zegt de Duitse 
minister voor Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Maar, meldt hij erbij, als het coronavirus in 
sommige landen de kop weer opsteekt, zal de overheid geen moeite doen om de 
vakantiegangers weer naar huis te halen. 

'Het zal geen herhaling van vorig jaar worden', aldus Maas in een interview. Duitsland zet, nu 
het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners onder de 100 is gezakt, stappen 
richting een normaler leven. De vaccinatiecampagne loopt goed. Maas denkt dat de Duitsers 
deze zomer 'onder normale omstandigheden kunnen leven'. 

Dat geldt volgens de minister ook voor de zomervakanties. Wijzend op de situatie in India en 
Zuid-Amerika zegt Maas dat het 'doel is om reizen mogelijk te maken', maar dat 'de pandemie 
grenzen stelt'. Wie ervoor kiest naar een risicogebied te vertrekken, moet er volgens hem 'niet 
vreemd van opkijken als de situatie zich verslechterd'. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 
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Het hoofdveld van voetbalvereniging Jonathan in Zeist was donderdagmorgen het toneel van 
een massaal ochtendgebed. Vele honderden moslims verzamelden zich in alle vroegte op deze 
ongebruikelijke locatie, om samen het eindgebed van vastenmaand Ramadan te kunnen 
beleven. 

Massaal bidden na een maand vasten en toch anderhalve meter afstand tot elkaar houden: 
de buitenlucht rond de bossen van Zeist bleek daar om 07.30 uur het ideale toneel voor in 
Zeist. Met gebedskleed, mondkap en identiteitsgegevens bij de hand, togen de gelovigen naar 
de lokale voetbalclub.  

Na het gebed staat vandaag voor hen in het teken van vieren van het suikerfeest, tot besluit 
van de Ramadan.   Bron: AD, 13 mei 2021. 

In Italië zijn quarantainemaatregelen voor reizigers versoepeld 

In een poging de toerismesector een zetje in de rug te geven, 
heeft Italië de quaratainemaatregels voor reizigers uit de Europese Unie, het Verenigd 
Koninkrijk en Israël, versoepeld. Wie een negatieve coronatest kan laten zien, hoeft zichzelf 
vanaf zondag niet meer te isoleren. 

Om de drukte tijdens het paasweekeinde te voorkomen, verplichtte Italië EU-reizigers tot 
een vijfdaagse quarantaine. Ook moest de isolatie Italianen ontmoedigen naar het buitenland 
te gaan. Een tripje over de grens was voor hen eenvoudiger dan een reisje van Rome naar 
Milaan. 
 
Om quarantainevrije vluchten uit Canada, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten, 
mogelijk te maken, wordt ook de mogelijkheid om te testen op vliegvelden uitgebreid. Tot nu 
toe kon dat alleen op de luchthavens van Rome en Milaan. Daar komen nu 
de vliegvelden van Venetië en Napels bij. 

Premier Draghi zegt dat de terugkeer van toeristen cruciaal is voor het herstel van Italië. Het 
land met de op twee na grootste economie van de eurozone was vorig jaar het epicentrum van 
de pandemie in Europa en werd zwaar getroffen door het virus. Er kwamen ruim 120.000 
Italianen te overlijden na een besmetting. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 

Wereldbank heeft overeenkomst bereikt met Sri Lanka 

De Wereldbank zegt een overeenkomst met de Sri Lankaanse overheid te hebben bereikt over 
de financiering van de vaccinatiecampagne in het land. De bank trekt 80,5 miljoen dollar uit 
om Sri Lanka te helpen bij de aankoop van vaccins. 

De leveringen van het in India geproduceerde AstraZeneca-vaccin liggen zo goed als stil, sinds 
het buurland de export uit nood in eigen land opschortte. Aanvankelijk kon Sri Lanka 
beginnen met het toedienen van AstraZeneca, maar komt nu doses te kort om de 
benodigde tweede prik met het middel te geven. 

Van de 925.242 ingeënte inwoners kunnen er zo'n 600.000 nu niet volledig worden 
gevaccineerd. Om door te kunnen gaan met vaccineren wordt nu gebruikgemaakt van het 
Chinese Sinopharm- en Russische Spoetnik V-vaccin. Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 

Vijf miljoen prikken gezet in België 
 
Volgens gezondheidsinstituut Sciensano is in België de vijf miljoenste coronaprik gezet en is 
nu één op elke tien Belgen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zijn 
er 1.196.831 om precies te zijn en ruim 13 procent van alle volwassenen. Bijna een derde van 
onze zuiderburen - 3.809.834 in totaal - heeft tenminste één prik met een van de vaccins 
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ontvangen,  wat neerkomt op 41,5 procent van alle volwassenen. Bron: De Stentor, 14 mei 
2021.   
 

Van een student tot reanimatie-instructeur: dit zijn de helden die het 
coronavaccin in jouw ‘onbevlekte’ arm prikken  
 
In januari zijn de GGD's begonnen met de werving en selectie van medewerkers om 
de priklocaties te kunnen bemensen. Niet alleen zijn daar uitzendbureaus voor ingeschakeld 
maar ook de lokale afdelingen van het Rode Kruis zijn benaderd om te helpen. 
 
Wie zijn zij? Wie zijn onze prikkers aan wie wij, als dan niet met nodige spanning, een ontblote 
bovenarm tonen? Het zijn niet alleen studenten of oud-ziekenhuismedewerkers, ook 
(oud)militairen helpen een handje. Waarom helpen zij in de lokale prikstraten? Wat beweegt 
hen? Bron: De Stentor, 14 mei 2021. 
 
Elke dag staan de prikhelden voor ons klaar en helpen zij de GGD's met de 
vaccinatiecampagne. Iedere ‘onbevlekte’ bovenarm vormt voor het prikgilde de ultieme 
uitdaging om er een naald in te zetten. Medewerkers werken zich uit de naad om de regio 
coronavrij te krijgen. Wie zijn zij? 
 
De grote prikshow is inmiddels op volle toeren. Aanvankelijk was het op de priklocaties nogal 
rustig. Nu vallen bij de uitnodigingen voor een vaccinatie voor 58- en 59-plussers op de mat. 
De GGD's Utrecht en Hollands Midden zeggen over voldoende capaciteit te beschikken om op 
grote schaal te kunnen prikken. Bron: AD, 14 mei 2021. 
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Politie maakt zich klaar om demonstranten weg te sturen © AD 
 
 

Jaarbeursplein ontruimd na beëindigen pro-Palestina-demonstratie, 
demonstranten trekken omgeving in 
 
De pro-Palestina-demonstratie vrijdagmiddag op het Utrechtse Jaarbeursplein loopt uit de 
hand. De politie is massaal aanwezig met honden en paarden en heeft het plein inmiddels 
leeg geveegd. Een deel van de demonstranten trekken richting de stad of de Croeselaan. 
 
Volgens de gemeente Utrecht was het maximale aantal van vijfhonderd mensen aanwezig op 
het plein en kon de organisatie niet garanderen dat de coronamaatregelen werden nageleefd.  
 
De aanwezigen werd verzocht om naar huis te gaan, maar veel demonstranten bevinden zich 
nog op het plein en weigeren te vertrekken. De politie heeft het plein inmiddels leeg geveegd. 
Eerder meldde de gemeente al op Twitter dat het maximale aantal van vijfhonderd 
demonstranten was bereikt. ‘Nog meer mensen op het plein betekent dat de 1,5 meter afstand 
in het geding komt’, valt te lezen op het Twitteraccount van de gemeente Utrecht.  
 
Afgelopen week werd duidelijk dat er vrijdag gedemonstreerd zou worden op het 
Jaarbeursplein. ‘Het minste wat we kunnen doen, is laten zien dat wij onze broeders en 
zusters ook supporten’, stond in de aankondiging op de populaire instagrampagina 
Marwajuicee, met meer dan 83.000 volgers. ‘Free Palestina’, stond in grote letters boven het 
bericht. En: ‘Vergeet je mondkapje niet.’ 
 
Ook in Den Haag en Maastricht, Eindhoven, Amsterdam en Groningen wordt de komende 
dagen gedemonstreerd. Bron: AD, 14 mei 2021.    
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Geldinjectie voor cultureel Amersfoort, twee miljoen aan subsidies liggen 
voor het grijpen 
 
Gejuich in de Amersfoortse cultuurwereld. De overheid komt over de boeg met ruim twee 
miljoen euro. Genoeg geld om niet alleen theaters van de ondergang te redden, maar óók om 
artiesten en kunstenaars weer aan het werk te krijgen.  
 
De enorme smak geld uit Den Haag gaat voor een deel naar noodsteun voor culturele 
instellingen en voor een nog groter deel naar het spekken van bestaande subsidiepotten én 
het opzetten van nieuwe subsidieregelingen. De hoogte van het bedrag zorgt voor een wereld 
van verschil in het Amersfoortse cultuurlandschap. Bron: AD, 13 mei 2021. 
 
Besluit van Nederland om geen coronasteun uit te keren aan Sint Maarten 
ongepast 
 
Het besluit van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) om voorlopig geen 
coronasteun uit te keren aan Sint Maarten noemt Silveria Jacobs, de minister-president van 
dat land, 'ongepast'. Ze maakt zich ook grote zorgen over de toekomst van de betrekkingen 
binnen het Nederlandse Koninkrijk. 
 
Jacobs: ‘Nederland beweert aan de ene kant dat ze het welzijn van de bevolking van Sint 
Maarten belangrijk vindt. Maar aan de andere kant is het de hele tijd bezig om middelen te 
vinden om de doelpalen te verplaatsen.’ 
 
Knops liet op 12 mei in een brief aan Jacobs weten dat de toegezegde coronasteun, van zo'n 
achttien miljoen euro, niet doorgaat omdat het land volgens hem weigert de problemen van 
wanbestuur bij de Princess Juliana International Airport op te lossen. Bron: AD, 14 mei 2021. 
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© AP — Mondkapjes hoeven niet meer bij de Walmart in de VS voor wie gevaccineerd is.   

Gevaccineerde klanten en medewerkers Walmart hoeven niet langer 
mondkapje te dragen 
 
De grootste Amerikaanse detailhandelsketen Walmart verplicht gevaccineerde klanten en 
medewerkers niet langer om in verband met de corona-epidemie een mondkapje te dragen. 
De beleidswijziging geldt per direct voor klanten en vanaf volgende week voor medewerkers. 
 
‘Vanaf vandaag zijn gevaccineerde klanten welkom om te komen winkelen zonder mondkapje, 
en zullen we niet-gevaccineerde klanten blijven vragen om hun gezicht te bedekken in onze 
winkels', maakte Walmart vrijdag bekend in een verklaring. Daaraan voegde de grootste 
particuliere werkgever van de Verenigde Staten wel toe dat mondkapjes verplicht blijven als 
de lokale autoriteiten dat eisen. 
 
Het dragen van mondkapjes geldt in de Verenigde Staten als omstreden en is er onderwerp 
van fel politiek en maatschappelijk debat. De aanpassing van de huisregels bij Walmart komt 
een dag nadat het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie (CDC) de richtlijnen 
versoepelde. Gevaccineerde personen hoeven van het CDC buiten geen mondkapje meer te 
dragen en in sommige gevallen ook niet meer binnen.  
 
Pretpark Walt Disney World in Orlando versoepelt vanaf vandaag de coronaregels voor 
klanten en medewerkers. ‘Vanaf vandaag zijn gevaccineerde klanten welkom om te komen’. 
In Walt Disney Orlando moeten klanten enkel nog bij de ingang en in attracties een 
mondmasker dragen. In de buitenruimte is het dragen ervan niet langer verplicht. Bron: AD, 
15 mei 2021. 
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Foto ter illustratie © Van Assendelft Fotografie 

Nu al meer dan 60.000 ex-coronapatiënten bij de fysio: ‘We zijn beduusd 

van deze cijfers’  

Zestig- tot vijfenzeventigduizend Nederlanders staan met langdurige coronaklachten onder 
behandeling van een fysiotherapeut. Hun aantal is sinds de jaarwisseling ruim verdubbeld. 
 
Dat blijkt uit een berekening op basis van gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie, 
waarin een deel van de Nederlandse fysiotherapeuten bijhoudt welke behandelingen ze 
uitvoeren. Eind vorig jaar kregen naar schatting 28.000 ex-Covid-patiënten hulp van een 
fysiotherapeut. Bron: AD, 15 mei 2021. 

 

Foto ter illustratie  © ANP XTRA 
 

Dit is waarom het steeds moeilijker is om aan oude kaas te komen 
 
Goede kaas is zo populair dat er een tekort dreigt te ontstaan. De populariteit is mooi voor de 
kaashandelaren en marktkooplui en speciaalzaken profiteren van de gestegen vraag. Maar in 
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de grote pakhuizen vallen gaten in de voorraad. Vooral bij de oude kaas. Eén troost: kaas 
wordt vanzelf oud.  
 
Sinds we door de coronacrisis allemaal thuiswerken staan de kaasboeren op de markt met 
een grote glimlach de kazen in stukken te snijden want de verkoop is flink gestegen, vertellen 
ze. ‘Nederlanders die thuis werken, hebben liever goede kaas op hun brood dan het plakje C-
kwaliteit op een wit bolletje in de bedrijfskantine’, stelt de Kamerikse Bob den Hollander. Hij 
is de zoon van de oprichter van Den Hollander Kaas, een franchisebedrijf uit Kamerik waar 
zeker tweehonderdvijftig marktkarren bij aangesloten zijn.  Bron: AD, 14 mei 2021. 
 

 
Na een ‘feestje’ was het een ravage in het appartement van Daniel, dat hij via Airbnb 
verhuurde. © AD  
 
 

Romantisch weekendje bleek sloopfeestje in Airbnb-appartement: 30.000 
euro schade 
 
Een schadepost van maar liefst 30.000 euro. Rotterdammer Daniel blijft berooid achter nadat 
hij zijn appartement via Airbnb verhuurde. Voor een romantisch weekend van twee 
tortelduifjes, dacht hij. Het bleek voor een feest met veertig tot vijftig jonge gasten. Een 
sloopfeestje. ‘Het was een ravage.’  
 
Daniel heeft een dubbele kater aan het feestje overgehouden. Niet alleen zorgden de 
feestgangers voor een puinhoop, de schade wordt ook slechts deels vergoed door Airbnb, het 
digitale platform waar mensen hun stulpje te huur aanbieden. Het feestje was eind februari, 
de afhandeling van de schade is nu in volle gang. Airbnb wil achtduizend euro vergoeden. Een 
flink gat dus. Bron: AD, 14 mei 2021.  
 

Geld over door corona: ‘Wintersport ging niet door, dus plaatsen we 
zonnepanelen’ 
 
Niet uit eten, geen kaartjes voor festivals en concerten en niet twee keer per jaar op vakantie 
naar verre landen. Je zou zeggen dat mensen aardig wat besparen door de beperkingen van 
de coronamaatregelen. Toch is er ook een groep die flink geld uitgeeft. Dankzij de lage rente 
blijkt vooral de eigenwoningbezitter in de positie om fors te investeren in zijn bezit. ‘Door 
corona realiseren mensen zich dat thuis belangrijk is. En dat mag wat kosten.’ 
 
Bij Tanja Lamain (41) en haar man sloeg de stress wel een beetje toe ja, toen vorig jaar maart 
de coronacrisis uitbrak. Hoewel ze allebei een vaste baan hebben, vonden ze het toch wel 
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spannend. ‘We zagen mensen in onze omgeving hun baan verliezen. Niets leek zeker, dus we 
besloten het zekere voor het onzekere te nemen en zijn er maar eens goed voor gaan zitten. 
Het zou ons ook kunnen overkomen. We gingen kijken hoe we onze vaste lasten konden 
beperken en besloten het bespaarde geld te investeren in het verduurzamen van onze woning.’ 
 
Hun plannen om te verhuizen naar een grotere woning met oprit en vaste garage aan huis, 
zetten ze in de ijskast. Ook omdat de huizenprijzen omhoog schoten. Ze besloten hun huidige 
woning op te knappen, en dit meteen goed aan te pakken. Inmiddels is er een nieuwe keuken, 
liggen er zonnepanelen op het dak, rondde Tanja een opleiding voor professional organizer af 
en heeft het thuiskantoor een opknapbeurt gekregen voor haar nieuwe bedrijf. 
 
Tanja en haar man zijn bewust naar hun hypotheek gaan kijken. Uit een nieuw taxatierapport 
bleek dat hun woning die ze in 2006 hadden gekocht in waarde was gestegen. De kosten van 
vierhonderd euro voor het laten opmaken van een taxatierapport was een kleine investering 
vergeleken met de opbrengst. Met de nieuwe hypotheek besparen ze namelijk zo’n driehonderd 
euro per maand. Die zet het stel meteen opzij voor toekomstige uitgaven. 
 
Voor de keuken was al goed gespaard en met de besparingen die corona opleverde, konden ze 
gaan voor net wat meer comfort. ‘Door corona vielen ook de kleine uitgaven stil, de 
hobbyclubjes van de kinderen en soepjes en broodjes op het werk. Al die kleine bedragen zijn 
bij elkaar best een groot bedrag. We maken nu veel bewustere keuzes.’ De zonnepanelen van 
achtenvijftighonderd euro konden worden gefinancierd met een lening via de gemeente. De 
btw van negenhonderd euro die ze hiervan kunnen terugvragen, zetten ze opzij voor de 
aflossing. En straks gaan ook hun energielasten flink omlaag. 
 
Interieurontwerper Laura Hindriks, uit de omgeving van Arnhem, ziet sinds corona twee 
belangrijke ontwikkelingen: een trek van de Randstad naar een woning erbuiten én flinke 
investeringen in de eigen woning. ‘Mensen realiseren zich door corona dat thuis belangrijk is 
en denken: Laat ik nu maar investeren in mijn eigen woonomgeving.’ Zij ziet dat een grote 
groep mensen de hypotheek laat ophogen en dat geld vervolgens in de eigen woning stopt. 
‘Dat gaat niet zuinigjes, nee. Het verbaast me als ik zie hoe makkelijk mensen geld uitgeven 
nu, maar ook hoe makkelijk het is om de hypotheek op te hogen. Normaal moet je daar altijd 
wel even op wachten, nu zie ik aanvragen die binnen een week worden goedgekeurd.’ 
 
Dat beeld herkent Stefan Groot, expert huizenmarkt bij Rabobank, maar hij wijst erop dat de 
trek van de Randstad naar meer landelijke omgevingen al langer gaande is. ‘Het is niet zo dat 
daarin door corona een versnelling is opgetreden; wel speelt momenteel het hoge prijsniveau 
op de huizenmarkt hierin mee.’ Dat mensen het afgelopen jaar meer zijn gaan investeren in 
verbouwingen en verduurzaming heeft er volgens hem mee te maken dat mensen door corona 
meer tijd thuis door hebben gebracht. ‘Dat heeft hogere energiekosten tot gevolg, wat mensen 
alerter maakt op energiebesparing.’ 
 
Eigenlijk zou Mirella de Meij (45) vorig jaar met haar gezin een rondreis door Japan gaan 
maken, als cadeau voor haar zoon die slaagde voor zijn mavo-examen. Door corona ging die 
reis niet door en ook een andere vakantie zat er niet in. ‘We besloten om onze buxustuin, waar 
weinig meer van over was dankzij de buxusmot die had toegeslagen, volledig op de schop te 
gooien en te vernieuwen. We hebben nu niet alleen een prachtige tuin, maar ook een grote 
kapschuur met een bar voor als corona straks weer voorbij is. En omdat de wintersport die 
we hadden gepland ook niet doorging, komen er ook nog zonnepanelen op.’ 
 
Het ingedaalde besef dat een comfortabele thuisplek belangrijk is, is niet de enige reden dat 
nu meer mensen hun geld in hun huis stoppen. De hoge prijs die ze moeten neertellen voor 
een andere, vaak grotere woning speelt net zo’n grote rol. Laura Hindriks: ‘Vooral mensen met 
samengestelde gezinnen die in een groot huis wonen en minstens even groot moeten 
terugkopen, kunnen zich dit momenteel niet veroorloven. Dan is het aantrekkelijker de 
hypotheek te verhogen en de boel flink te verbouwen, zodat je nog even kan blijven zitten waar 
je zit. Misschien tot de huizenmarkt verandert en aan de forse prijsstijgingen een eind komt.’ 
Bron: AD, 14 mei 2021. 
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Taiwan verscherpt coronamaatregelen na snel oplopend aantal 
besmettingen 
 
Taiwan neemt strengere maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De 
24 miljoen inwoners tellende eilandstaat had het virus vorig jaar grotendeels buiten de deur 
weten te houden, maar ziet het aantal besmettingen nu toch snel oplopen. 
 
Taiwan registreerde sinds het begin van de pandemie minder dan 1.500 besmettingen en 
kreeg nooit te maken met een verregaande lockdown. De autoriteiten maken vandaag melding 
van 180 nieuwe coronabesmettingen, de grootste stijging tot dusver. 
 
Bestuurders hadden al opdracht gegeven horecazaken en sommige andere bedrijven te sluiten 
in hoofdstad Taipei. Nu moeten ook bioscopen en andere entertainmentbedrijven dicht. Ook 
krijgen inwoners van het stedelijk gebied rond die metropool opdracht om buiten 
mondmaskers te dragen. Er gaan ook strengere regels gelden voor sociale bijeenkomsten. 
Bron: De Morgen, 15 mei 2021. 
 
Coronabesmetting in Poolse songfestivaldelegatie 
 
Er heeft een coronabesmetting plaatsgevonden in de Poolse delegatie van het 
Eurovisiesongfestival. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Daardoor zijn Rafa? 
Brzozowski, de Poolse inzending, en zijn collega's niet aanwezig bij de openingsceremonie 
zondag. 
 
Om wie het precies gaat, is niet bekend. De persoon in kwestie had vandaag een positieve test 
en zit nu in quarantaine. Donderdag was de hele Poolse delegatie nog negatief getest. Ook de 
andere leden gaan uit voorzorg in quarantaine. Het is nog niet bekend wat dit betekent voor 
de deelname van Polen. 
 
Het Eurovisiesongfestival wordt zondagavond officieel afgetrapt bij de Cruise Terminal 
Rotterdam. Rond 18.00 uur melden zich de eerste artiesten op de voor de gelegenheid 
turquoise gekleurde loper, die volledig overdekt is. Alle delegaties worden om beurten per boot 
afgezet waarna ze worden ontvangen door onder andere uitvoerend producent Sietse Bakker 
en de Rotterdamse songfestivalschepen Said Kasmi. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb laat 
zich aan het begin van de ceremonie zien. Polen is daar dus niet bij. Bron: De Morgen, 15 mei 
2021.   
 

 
 
Een lading van het Spoetnikvaccin arriveert in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Beeld 
Reuters  
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Resultaten Russisch Sputnikvaccin zitten vol ‘schijnbare fouten en 
inconsistenties’ 
 
De klinkende onderzoeksresultaten van het Russische Sputnikvaccin zitten vol ‘schijnbare 
fouten en cijfermatige inconsistenties’. Optelsommen kloppen niet, proefpersonen duiken op en 
zijn opeens weer verdwenen, en in de statistische details zitten patronen die wel erg toevallig 
zijn. 
 
Dit alles schrijven negen wetenschappers, uit onder meer Nederland, in artsenblad The 
Lancet. De studie zegt niks over de daadwerkelijke werkzaamheid van het vaccin, maar is 
kritisch over de vrijgegeven resultaten. 
 
Zo blijken de Russen ook de wetenschappelijke doelpalen achteraf te hebben verzet: vooraf 
vastgelegde onderzoeksafspraken zijn zeker één keer tussentijds bijgesteld. Bovendien slaat 
het Moskouse Gamaleya Instituut, dat het vaccin ontwikkelde, alle verzoeken om openheid 
van zaken in de wind, klagen de westerse wetenschappers. 
 
Russische vaccinologen meldden in februari dat hun coronavaccin liefst 91,6 van de mensen 
die ermee zijn ingeënt beschermt tegen het virus, en bij ouderen zelfs 91,8 procent. Een veel 
beter resultaat dan de vergelijkbare vaccins van Janssen en AstraZeneca, die net als het 
Russische vaccin zijn gebaseerd op omgebouwde verkoudheidsvirussen die een corona-
infectie nabootsen. 
 
Maar in The Lancet komt een Amerikaans-Frans-Nederlands gezelschap nu met een waslijst 
bezwaren. ‘We nodigen de onderzoekers nogmaals uit om de data waarop hun analyses 
steunen, publiek beschikbaar te maken’, aldus de critici, met nauwelijks verhulde irritatie. 
Een aantal van hen vroeg na een eerdere studie ook al tevergeefs om de ruwe cijfers. 
 
Verstopt in de Russische studie vonden de wetenschappers allerlei barstjes. Zo lijkt het vaccin 
voor alle leeftijden net zo effectief, terwijl de onzekerheidsmarges zeer ruim zijn. Nogal 
verdacht, omdat het zoiets is als met een blinddoek voor steeds precies in de roos schieten. 
Ook wijzen de critici erop dat er veertienduizend onderzoekdeelnemers wel zijn aangemeld, 
maar vervolgens om onduidelijke reden niet meededen aan de vaccintests zelf. 
 
In een kribbig weerwoord wimpelen Denis Logunov en collega’s van het Gamaleya Instituut 
de kritiek weg: ‘De veiligheid en werkzaamheid van het Sputnik-V vaccin is bevestigd in 
meerdere studies.’ Afgezien van hier en daar wat simpele tikfouten, zou er niets mis zijn met 
hun onderzoeksverslag. Bovendien wijzen de Russen erop dat het vaccin inmiddels in 51 
landen is geregistreerd. Dat bewijst dat het Moskouse onderzoek volledig voldoet aan de 
standaarden, aldus Logunov. 
 
Het is de zoveelste bizarre voorval rond het Russische vaccin. Na de eerste wetenschappelijke 
publicaties over de werking ervan wezen wetenschappers erop dat sommige grafiekjes wel erg 
op elkaar leken, alsof ze waren gephotoshopt. 
 
In Slowakije ontdekten gezondheidsautoriteiten intussen dat geleverde Sputnikvaccins 
anders waren samengesteld dan de Russen in de wetenschappelijke literatuur hadden 
beschreven. En in Brazilië kwam men tot het inzicht dat het vaccin uit Moskou nog zich 
vermenigvuldigende verkoudheidsvirussen bevatte. Reden voor het Braziliaanse 
geneesmiddelagentschap Anvisa om het vaccin niet toe te laten tot de markt. 
 
Op alle incidenten reageerde Moskou hetzelfde: met ontkenning en een tegenaanval. Zo 
schamperde het Gamaleya Instituut dat de Braziliaanse beschuldigingen ‘niet serieus 
genomen kunnen worden’ en spande men een proces aan, en werd Slowakije gesommeerd de 
vaccins terug te sturen wegens ‘talloze contractschendingen’. 
 
En nu weer de nieuwe academische kritiek, op wat het klinkende bewijs moet zijn voor de 
werkzaamheid van het vaccin. De negen wetenschappers leerden elkaar kennen omdat ze 
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eerder onafhankelijk van elkaar probeerden ruwe onderzoekscijfers los te krijgen uit Rusland. 
Tevergeefs: ‘We hebben meerdere verzoeken gedaan voor toegang tot de ruwe data, maar die 
werden nooit beantwoord’, beklagen ze zich. 
 
Openheid van cijfers is een belangrijke toetssteen van de wetenschap, omdat het onderzoekers 
in staat stelt elkaars werk te controleren. De Russische wetenschappers willen dat echter pas 
achteraf, en dan alleen nog na ‘goedkeuring van belanghebbenden, inclusief een zogeheten 
veiligheidsafdeling’, schrijven de critici, verwijzend naar de kleine lettertjes in het Russische 
onderzoek. 
 
‘Onze zorgen betekenen niet dat het vaccin al dan niet werkt’, benadrukt initiatiefnemer 
Florian Naudet van de Universiteit van Rennes in een toelichting. ‘Het betekent dat elke 
beoordeling van dit onderzoek een zorgvuldige blik op de data vereist. En de reactie van de 
auteurs doet vermoeden dat we nog ver verwijderd zijn van openheid.’ 
 
In Europa zit goedkeuring van het vaccin nog in de pijplijn. Toch leidde de Russische houding 
ook in Brussel al tot irritatie: op Twitter maakt Spoetnik zeer agressief reclame voor zichzelf 
door de concurrerende vaccins van vooral Pfizer zwart te maken. In een vernietigend rapport 
beticht de Europese dienst voor externe aangelegenheden EEAS de Russen ervan daarmee 
‘desinformatie’ en ‘haatzaaiende boodschappen’ te verspreiden. Bron: De Morgen, 15 mei 
2021. 
 

Collectief achter La Boum Test houdt ermee op 
 
Het collectief L'abîme, dat begin mei in het Ter Kamerenbos zonder toelating het evenement 
La Boum 2 organiseerde, ziet naar eigen zeggen af van de organisatie van La Boum Test, een 
nieuw evenement dat normaal gezien vandaag in het Ter Kamerenbos zou plaatsvinden. Dat 
heeft het collectief gisteren laten weten via Facebook. 
 
‘We geven op... we gooien de handdoek in de ring ten aanzien van zo veel onbegrip en haat na 
alles wat we voor de zaak hebben opgeofferd. Het is gedaan met L'ABÎME, lang leve LA BOUM’, 
schrijft het collectief. 
 
Nadat zowel het fake-festival La Boum op 1 april en La Boum 2, een evenement van het 
L'abîme team om op 1 mei te protesteren tegen de geldende coronamaatregelen, eindigden in 
urenlange confrontaties met de politie, kondigde L'abîme wat later het zogenaamde 
testevenement La Boum Test aan. 
 
De organisatie achter het event diende een aanvraag in voor een toelating, maar kreeg nul op 
het rekest van de stad Brussel en de Brusselse politie. ‘Het evenement voldoet niet aan de 
voorwaarden’, aldus de gemeente Brussel. 
 
Het blijft nu afwachten of er ondanks deze boodschap van het collectief toch nog een massa 
volk komt opdagen in het Ter Kamerenbos.  Bron: De Morgen, 15 mei 2021. 
 
Totale willekeur bij uitnodiging coronaprik: gezonde mensen verrast, 
ernstig zieken teleurgesteld 
 
De uitnodigingen voor coronavaccinaties op basis van een ‘medische indicatie’ lijken totaal 
willekeurig verstuurd te zijn. Sommige patiënten krijgen tot hun stomme verbazing een 
uitnodiging terwijl ze amper iets mankeren, terwijl anderen doodziek zijn en maar niets horen. 
Patiëntenorganisaties noemen de gang van zaken ‘absurd’ en willen dat ziekenhuizen 
bijspringen.   
 
Mensen met ‘een medisch risico tussen 18 en 60 jaar’, oftewel degenen die op de lijst voor de 
griepprik staan, krijgen deze week een vaccinatie-uitnodiging. Huisartsen kunnen daar zelf 
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patiënten aan toevoegen. Maar de ene huisartsenpraktijk blijkt daarin makkelijker dan de 
andere, waardoor willekeur ontstaat. 
 
Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs patiëntenorganisaties en experts. ‘Er zijn 
treurige gevallen van mensen die bijvoorbeeld volgende week starten met hun chemokuur 
tegen kanker, maar nog steeds geen inenting hebben gehad’, stelt Irene Dingemans  van de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).  
 
De NFK noemt het ‘absurd’ dat die groep kankerpatiënten die nog met hun behandeling 
moeten starten, hun inenting nu niet krijgen, want het is bekend dat vaccinaties minder goed 
aanslaan als je chemo krijgt. ‘Bovendien worden mensen kwetsbaar door de chemo, dus je 
wilt ze van te voren beschermen’, benadrukt Dingemans. 
 
De NFK wil dat de ziekenhuizen die patiëntengroep gaan vaccineren. ‘Daar kennen ze die 
patiënten en kunnen ze het moment van vaccinatie afstemmen op de behandeling’, aldus 
Dingemans. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ondersteunt dat 
pleidooi. ‘Wij merken dat er heel veel gedoe is over wie er gevaccineerd wordt en waarom’, 
aldus NPCF-woordvoerder Thom Meens. ‘Als je ziekenhuizen de kans geeft om meer mensen 
te vaccineren, kun je mogelijk zulke gruwelijk schrijnende gevallen voorkomen.’’ Volgens 
Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ‘staan ziekenhuizen 
klaar om kwetsbare patiënten in te enten’.  
 
De ogenschijnlijke willekeur is lastig te verklaren. ‘Als het goed is, krijgen mensen met een 
medische indicatie voor de griepprik nu ook een uitnodiging voor de Covid-19-vaccinatie. De 
computer maakt de selectie op basis van bekende ziekten of problemen’, stelt hoogleraar Jako 
Burgers, tevens huisarts in Gorinchem.  ‘Als het goed is, kijkt huisarts die lijst door en halen 
ze daar de mensen met astma van af die bijvoorbeeld maar af en toe een puffer gebruiken.  
 
Hooikoorts is geen indicatie.’ Maar volgens hem hebben ‘niet alle huisartsen hun systeem up 
to date’. ‘Daar zou je een dagtaak aan hebben. De een is perfectionistischer dan de ander. 
Veel huisartsen doen het goed, maar het kan beter. Er zijn misschien huisartsen die denken: 
iedereen moet toch gevaccineerd worden, ik draai de lijst uit en druk op de knop verzenden. 
Ik snap dat wel.’ 
 
De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) beaamt in een reactie dat er in een onbekend aantal 
gevallen fouten zijn gemaakt bij de selectie van patiënten. ‘Het kan zijn dat er bij de selectie 
van patiënten vanuit het huisartsinformatiesysteem menselijke fouten zijn gemaakt. Of dat 
het systeem niet helemaal up to date is, waardoor mensen die vroeger iets hebben gemankeerd 
nu een uitnodiging krijgen’, stelt een woordvoerder. 
 
De LHV roept mensen die niets mankeren maar toch een prikuitnodiging hebben ontvangen 
op om contact op te nemen met hun huisarts. ‘Die kan dan eventueel nog andere gevallen 
traceren en mogelijk iets rechtzetten.’ Mensen met een medische indicatie die nog geen 
vaccinatie-uitnodiging in de bus hebben, moeten daarentegen nog even geduld hebben. ‘Het 
kan zijn dat de brief komende dagen nog bezorgd wordt.’ Bron: AD, 15 mei 2021.  
 
 

Door fout héle huisartsenpraktijk uitgenodigd voor coronaprik: ‘Ik ga die 
prik gewoon halen!’ 
 
In het Zuid-Hollandse Bergschenhoek is door een fout een gehele huisartsenpraktijk 
uitgenodigd voor een coronavaccinatie. De uitnodiging voor de vaccinatieafspraak plofte ook 
bij kerngezonde mensen op de mat, in plaats van alleen bij mensen met een medische 
indicatie, zoals bijvoorbeeld ernstige astma of hartproblemen. Ook ging er iets mis met de 
uitnodiging aan mensen uit 1963 die vandaag hun brief ontvingen.  
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Dat blijkt uit een brief in handen van deze nieuwssite en wordt bevestigd door de afzender 
van de brief. In de brief valt te lezen dat de mensen een brief hebben ontvangen betreffende 
een oproep voor de vaccinatie tegen Covid-19. ‘Helaas heeft u deze brief per abuis ontvangen’, 
verontschuldigt het in Ridderkerk gevestigde bedrijf DMDR Medical Marketing B.V. zich.  
 
Het RIVM erkent dat vandaag een groep van 35.000 mensen een uitnodiging ontving, terwijl 
die via internet toch géén afspraak kunnen maken. Voor de groep die dit jaar 58 wordt is het 
wel bijna zover. ‘Vanaf morgen kan die groep ook online een afspraak maken. Vandaag kan 
die groep wel bellen en telefonisch een afspraak inplannen’, laat RIVM-woordvoerder Geert 
Westerhuis weten.  Bron: AD, 15 mei 2021.  

 

Sywert van Lienden weet zeker dat zijn mondkapjes goed zijn, maar de zorg gebruikte ze 
nooit. © Brunopress  
 

‘Sywert van Lienden verdiende aan pandemie met nooit gebruikte 
mondkapjes’  
 
Begin vorig jaar kwam politiek commentator, activist en lobbyist, Sywert van Lienden in actie 
om het zorgpersoneel aan beschermingsmiddelen te helpen. Hij stelde miljoenen Chinese 
mondkapjes veilig voor de Nederlandse zorg. Belangeloos, naar eigen zeggen. Geheim bleef dat 
hij via een eigen bedrijf toch verdiende aan de pandemie, en dat het RIVM zijn mondkapjes 
kwalificeerde als ‘een onacceptabel gezondheidsrisico’. 
 
Van Lienden richtte de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie op om ervoor te 
zorgen dat Nederland snel miljoenen mondkapjes zou krijgen. Het ministerie van VWS bestelt 
via hen uiteindelijk veertig miljoen mondkapjes, meldt de Volkskrant. 
 
Maar uit tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten in het bezit van de 
krant wordt duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals via hun 
eigen bv’s lieten lopen en er zo aan verdiend hebben. 
 
Ook zouden de maskers zijn afgekeurd door het RIVM omdat ze grafeen (nanomateriaal van 
koolstof) bevatten en volgens een inspecteur een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’ vormen. 
Uiteindelijk gaat VWS toch akkoord met de aanschaf. 
 
‘Grafeen is meegenomen in de testen en in de certificering van een geaccrediteerd testbureau’, 
aldus de conclusie in een intern memo. ‘Daarmee voldoet het masker aan de gestelde 
kwaliteitseisen en normen en wordt het op basis van de VWS-richtlijn vrijgegeven. 
 
Een RIVM-woordvoerder zegt dat het instituut ‘geen voorstander’ is van kapjes waarin 
nanozilver, koperoxide of grafeen zit zolang niet onderbouwd en uitgezocht is wat de 
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toegevoegde waarde ervan is, terwijl er mogelijk wel risico’s zijn. Grafeen is volgens het RIVM 
‘niet per definitie ongevaarlijk’. 
 
Het ministerie van VWS laat aan de krant weten dat geen van de 40 miljoen door Van Lienden 
geleverde mondkapjes naar de zorg is gegaan. Ze liggen nog op voorraad, omdat er te veel is 
ingekocht. De 100,8 miljoen euro voor de veertig miljoen mondkapjes is wel overgemaakt. 
 
Volgens Van Lienden is er niets mis met zijn mondkapjes. ‘We hebben het uitgezocht met VWS 
en testbureaus. De grafeen in onze maskers zijn geen nanotubes maar flakes die zijn 
vastgebonden in plastic. Het kan niet loskomen en er zit zo weinig in dat het niet schadelijk 
is. Het is gewoon een veilig product.’ 
 
Hoeveel Van Lienden met zijn bv’s aan de mondkapjes overhield, weigert hij te vertellen. Hij 
wijst op de geheimhoudingsclausules. ‘Geen reactie’, zegt Van Lienden. Bronnen binnen het 
VWS bevestigen aan de Volkskrant dat er, net als bij commerciële partijen, marges van naar 
schatting vijftien tot twintig procent werden gehanteerd.  
 
De partner van Van Lienden, Camille van Gestel, geeft toe dat er ‘wel iets is overgebleven’. 
Geluiden uit de kennissenkring dat hij ‘multimiljonair’ is geworden, bestrijdt hij. ‘Dat zou 
mooi zijn.’ Net als Van Lienden heeft hij wel zijn baan opgezegd. ‘Het was de moeite waard om 
te doen’, aldus Van Gestel. Bron: De Stentor, 15 mei 2021.  
 
Het ministerie van Volksgezondheid en Sywert Van Lienden gaan maandag met elkaar in 
gesprek over de veertig miljoen mondkapjes die via hem zijn geleverd. Aanleiding is een 
publicatie in de Volkskrant. De politiek commentator en activist maakte zich vorig voorjaar 
sterk voor de aanschaf van medische mondkapjes toen daar wereldwijd een enorme 
schaarste aan bestond. Van Lienden claimde dat belangeloos te doen via de non-
profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie, maar verdiende daar mogelijk toch veel geld 
aan via eigen bv's die hij met compagnons oprichtte, meldt de Volkskrant na onderzoek. 

Ook de kwaliteit van de beschermingsmiddelen was niet onomstreden. De mondkapjes uit 
China, waarvoor VWS honderd miljoen euro betaalde, zijn niet gebruikt. 

VWS stelt zaterdag dat naar aanleiding van de publicatie ‘we van beide kanten vragen hebben 
openstaan’, aldus een woordvoerder, die hier verder niet op in kan gaan. Van Lienden zelf liet 
weten dat het artikel in de krant in zijn ogen een suggestief stuk is vol onjuistheden. Een 
reactie daarop zal volgens hem tijd kosten, onder meer vanwege een geheimhoudingsclausule 
vanuit het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Van Lienden wil daarover met het ministerie 
spreken. Het LCH is de organisatie die namens VWS beschermingsmiddelen voor de zorgsector 
inkocht. Bron: AD, 15 mei 2021.   

Onduidelijk blijft hoeveel commentator Van Lienden zelf overhield aan 
levering veertig miljoen mondkapjes 

De mega-mondkapdeal die commentator Sywert van Lienden voor honderd miljoen euro met 
de overheid sloot, is ‘transparant, gedocumenteerd en rechtmatig’, stelt hij zelf. Omdat 
overheids-inkopers het ondernemersrisico niet konden dragen, koos Van Lienden ervoor een 
aparte BV op te zetten. Onduidelijk blijft hoeveel hij zelf overhield aan de levering. 

Sywert van Lienden reageert in een schriftelijk statement vanavond op de onthulling van De 
Volkskrant  afgelopen zaterdag. De krant beschreef hoe Van Lienden vorig jaar tijdens de 
eerste coronagolf als weldoener op het toneel verscheen met zijn Hulptroepen Alliantie. Deze 
stichting regelde belangeloos mondkapjes, maar ondertussen liet Van Lienden de deal via een 
eigen BV lopen, zo concludeerde de krant na inzage van tientallen documenten. 

En zo zou hij flink verdiend hebben aan de pandemie. Over het persoonlijke profijt rept Van 
Liendens statement niet, wel benadrukt hij dat alles in de haak is: ‘In samenspraak is gekozen 
voor een alternatief. Het was voor de stichting Hulptroepen niet mogelijk om een risico te 
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nemen op zo'n grote opdracht, het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen, red.) wilde en 
kon het risico niet voor haar rekening nemen.’  

De veertig miljoen mondkapjes (ingekocht voor ruim honderd miljoen euro) liggen overigens 
nog ongebruikt in de opslag. Nederland kocht gigantische hoeveelheden in, lang niet alle 
beschermingsmiddelen waren nodig.   

Afgelopen weekeinde stelde Van Lienden al dat de deal deugde, maar gaf hij geen details. Dat 
de mondkapjes ook grafeen bevatten - een bij inademing mogelijk schadelijk nanokunststof - 
zou geen probleem zijn, stellen het ministerie en Van Lienden. 

‘Naast onze eigen analyse en die van het ministerie blijkt uit onafhankelijk onderzoek van 
gezaghebbende en bevoegde instanties dat het product veilig is voor gebruik in de zorg en door 
consumenten’, meldt Bernd Damme, oprichter van de Stichting Hulptroepen Alliantie, 
vanavond in een verklaring op zijn website. De stichting betreurt het wel dat niet meteen 
duidelijk is gemaakt dat de BV soms werd ingezet voor ‘projecten met een andere doelgroep 
en risicoprofiel’: ‘Dat is een van de vele lessen.’ 

Vandaag hebben ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog 
gesproken met de mondkapleverancier. Een woordvoerder van minister voor Medische Zorg 
Tamara van Ark (VVD) meldt dat het een ‘constructief’ gesprek was. ‘Ons ging het er destijds 
om dat we kwalitatief goede mondkapjes kochten tegen een redelijke prijs. Dat was de 
bedoeling, dat is gebeurd.’ De constructie - via een andere BV dan de stichting - was niet op 
initiatief van het ministerie, stelt de woordvoerder.  

Minister Hugo de Jonge (CDA) wilde vandaag niks zeggen over de kwestie. Van Lienden schreef 
mee aan het CDA-partijprogramma, maar of De Jonge ook persoonlijk contact heeft gehad 
met hem, is onduidelijk. De Jonge wilde alleen kwijt dat de zaak ‘niet mijn portefeuille is’. ‘Ik 
ga daar helemaal niets over zeggen, we houden ons aan de portefeuilleverdeling. Ik ben er niet 
bij betrokken’. Bron: AD, 17 mei 2021.  
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Ministerie betaalde miljoenen extra voor deal met Van Lienden 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zeker dertien miljoen euro meer 
betaald voor de mondkapjes van Sywert Van Lienden dan nodig was. Dat meldt De Volkskrant 
op basis van stukken van Van Liendens non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie.  

De ex-ambtenaar deed aanvankelijk een goedkoper aanbod om met zijn stichting zonder 
winstoogmerk spullen te leveren. Toch tekende het ministerie daarna voor een veel duurdere 
deal, waarvoor Van Lienden met zijn compagnons snel een commercieel bedrijf had opgericht. 

De krant meldde afgelopen zaterdag dat Van Lienden grote commerciële belangen had bij de 
mondkapjeshandel, terwijl hij zelf altijd heeft volgehouden ‘om niet’ te werken. Volgens Van 
Lieden was de deal voor veertig miljoen mondkapjes ‘transparant, gedocumenteerd en 
rechtmatig’. Omdat overheids-inkopers het ondernemersrisico niet konden dragen, koos hij 
ervoor een aparte BV op te zetten.  

In totaal kreeg Van Lienden voor de opdracht 100,8 miljoen euro. Als de prijs was gehanteerd 
zoals die stond in het non-profitvoorstel had de overheid 88 miljoen euro betaald. Over de 
vraag waarom het ministerie in april geen gebruik maakte van het veel goedkopere non-
profitaanbod, moest het departement gisteren de hele dag nadenken. Een woordvoerder liet 
alleen weten dat er ‘verschillende voorstellen’ zijn gedaan en dat daar goed naar is gekeken. 

De maskers zouden overigens zijn afgekeurd door het RIVM omdat ze grafeen (nanomateriaal 
van koolstof) bevatten en volgens een inspecteur een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’ vormen. 
Uiteindelijk ging VWS toch akkoord met de aanschaf. ‘Grafeen is meegenomen in de testen en 
in de certificering van een geaccrediteerd testbureau’, aldus de conclusie in een intern memo. 
‘Daarmee voldoet het masker aan de gestelde kwaliteitseisen en normen en wordt het op basis 
van de VWS-richtlijn vrijgegeven.’ Volgens Van Lienden is er niets mis met zijn mondkapjes. 

Het ministerie liet eerder aan de krant weten dat geen van de veertig miljoen door Van Lienden 
geleverde mondkapjes naar de zorg is gegaan. Ze liggen nog op voorraad, omdat er te veel is 
ingekocht.  Bron: AD, 19 mei 2021. 

 
 
Cornelia Boonstra op haar 110-de verjaardag op 6 september. © Eigen foto  
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Oudste inwoner van Nederland overleden: Cornelia Boonstra (110) uit 
Arnhem 
 
Cornelia Boonstra uit Arnhem, sinds 2 september de oudste inwoner van Nederland, is 
zaterdagochtend op 110-jarige leeftijd overleden. Ze woonde in verpleeghuis Vreedenhoff en 
had een breekbare gezondheid. 
 
Kneelie, zoals ze door haar man werd genoemd, vierde op 6 oktober nog met haar kinderen 
haar verjaardag. Ze was dementerend, doof en slechtziend. Haar man was al in 1963 
gestorven. Ze werd op 2 september de oudste inwoner van Nederland door het overlijden van 
de 114-jarige Anne Brasz-Later in Utrecht. Wie nu de oudste inwoner is van Nederland, is 
onduidelijk. 
 
Cornelia Boonstra werd op 6 oktober 1910 geboren in het Betuwse Herwijnen, waar haar 
vader bakker was en haar moeder een bakkers- annex kruidenierswinkel had. Cornelia heeft 
zelf ook geruime tijd in de winkel gewerkt. Ze leerde haar Friese man kennen toen die met zijn 
koor optrad in Herwijnen. Het stel trouwde in 1939 en begon de Casimir Apotheek op de Ernst 
Casimirlaan in Arnhem. Hij was de apotheker, zij huisvrouw. Ze kregen zes kinderen. 
Mevrouw Boonstra heeft tot haar honderdste zelfstandig gewoond. 
 
Mevrouw Boonstra verklaarde haar hoge leeftijd altijd door het feit dat ze hard gewerkt had. 
Ook leefde ze puur natuur: ze droeg geen make-up en gebruikte geen medicijnen.  Bron: De 
Stentor, 15 mei 2021.  
 

 
 

Stormloop op vakanties: TUI gaat extra vliegen naar Curaçao en Aruba 
 
Dat we vanaf vandaag weer in het vliegtuig mogen springen naar een aantal bestemmingen, 
hebben reisorganisaties geweten. De telefoon staat roodgloeiend. ‘Alles wijst erop dat vandaag 
een topdag wordt’, reageert een woordvoerster van Corendon.  
 
‘Het begon al vanochtend vroeg. Er wordt lekker doorgeboekt. Sinds ons callcenter vandaag 
geopend is hebben ze het daar super druk.’ De afgelopen dagen merkte Corendon al dat het 
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aantal boekingen flink toenam. ‘Vanwege de persconferentie over onder meer het versoepelde 
reisadvies, kregen we het al drukker afgelopen week.’ Corendon noemt het opvallend dat er 
veel nieuwe boekingen binnenkomen. ‘We zien dat er weinig geboekt wordt met bestaande 
vouchers’, zegt ze. ‘Mensen boeken echt nieuwe reizen.’ 
 
Voor alle bestemmingen die op geel zijn gezet worden veel reizen geboekt, maar bij Corendon 
zijn Griekenland en Curaçao het meest populair. ‘Dat zijn echt de uitschieters bij ons’, zegt 
de woordvoerster. ‘De meeste boekingen zien we binnenkomen voor de zomerperiode, met juli 
als meest populaire maand. Hiervoor waren reizigers nog wat voorzichtiger en boekten ze 
vooral voor augustus, zodat de kans groter was dat er meer open zou zijn. 
 
Reisorganisatie Sunweb beleeft de grootste boekingspiek sinds januari 2019. Behalve de vele 
boekingen voor reizen naar landen met een geel reisadvies, ziet de organisatie 
dat bestemmingen die nog op oranje staan ook niet worden geschuwd. ‘Voor Kreta worden er 
bijvoorbeeld volop reizen ingepland’, zegt een woordvoerster. ‘We zien zelfs dat mensen hun 
vakanties al naar voren halen, van september naar juni. Wij verwachten ook wel dat die 
bestemming binnenkort op geel gaat.’ 
 
Ook TUI ziet dat mensen boeken voor reizen in de nabije toekomst. ‘We zagen al dat het heel 
druk was voor de zomerboekingen. Nu het helemaal bevestigd is, worden al op een veel kortere 
termijn boekingen gedaan. Het is echt last minute. Dan hebben we het over eind mei’, zegt 
een woordvoerster van de reisorganisatie. Op reisbureaus van de touroperator is het volgens 
haar een komen en gaan van klanten en ook de callcenters hebben het druk. Veel gehoorde 
vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Curaçao en Gran Canaria. 
 
TUI gaat ook vaker vliegen op Curaçao en Aruba, waar nu nog wekelijks twee vluchten naartoe 
gaan. Dat worden er vijf per week en uiteindelijk wil TUI de eilanden dagelijks aandoen. 
 
Voor internationale reizen is een negatieve coronatestuitslag nog verplicht. Een PCR-test kost 
vaak meer dan 100 euro en is dus behoorlijk prijzig. Reisorganisaties spelen daar slim op in 
door deze goedkoper aan te bieden. Bij Sunweb kunnen kinderen onder de 18 jaar zich gratis 
laten testen. Volwassen betalen veertig euro voor een bijgeboekte test. ‘Wij vinden dat iedereen 
een vakantie verdient, daarom bieden we als enige reisorganisatie gratis PCR-testen aan voor 
kinderen tot 18 jaar’, reageert Mattijs Ten Brink, ceo van Sunweb Group. 
 
Ook bij Corendon is een bijgeboekte test voor iedere reiziger 40 euro. ‘We begrijpen dat mensen 
met hele gezinnen op vakantie gaan en we willen ervoor zorgen dat mensen de kosten niet te 
hoog hoeven te maken.’ Bij TUI hangt de prijs af van het soort boeking. Bij een pakketreis legt 
een reiziger veertig euro bij. Als de PCR-test bij een los vliegticket wordt geboekt, kost deze 
vijfenveertig euro per persoon als je met meerdere personen reist en vijfentachtig euro 
wanneer je de reis alleen maakt. 
 
Nederland geeft sinds middernacht niet meer automatisch alle landen de kleurcode oranje, 
waarmee de overheid niet-noodzakelijke reizen naar een land sterk afraadt. Enkele landen of 
gebieden krijgen nu kleurcode geel of groen, wat betekent dat de overheid vakanties naar die 
bestemmingen niet meer afraadt. Ook hoef je als reiziger bij thuiskomst in Nederland niet 
meer in quarantaine. 
 
Buiten Europa is Thailand een opvallende bestemming die weer veilig genoeg wordt geacht. 
Dat merkt ook Riksja Travel, gespecialiseerd in individuele rondreizen. Zaterdagochtend 
zochten veel meer mensen op de site van Riksja naar informatie over het Zuidoost-Aziatische 
land dan in voorgaande weken. ‘We zagen ineens een piek. Waar we eerst op tien procent van 
het aantal pageviews in een normaal jaar zaten, is dat nu ineens veertig procent’, zegt 
topvrouw Fenny Koppen. ‘We verwachten ook dat het aantal boekingen zal aantrekken, want 
veel mensen hebben al een compleet reisplan aangevraagd.’ 
 
Door de aanpassingen van de reisadviezen ‘gloort er aan alle kanten weer hoop’ in de branche, 
zegt Koppen. Dat is ook goed nieuws voor de werkgelegenheid. Waar Riksja het afgelopen jaar 
door de coronacrisis moest afslanken van 120 naar 80 werknemers, kan het bedrijf nu weer 
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denken aan het werven van personeel voor het ‘boekingenseizoen’ september. Bron: AD, 15 
mei 2021.  

 
Realityster Michella Kox opgepakt nadat ze agente ‘kutwijf’ noemt om 
coronaboete op feestje: ‘nergens spijt van’ 
 
De Arnhemse realityster Michella Kox is vrijdag opgepakt, omdat ze een agente op Facebook 
uitgemaakt heeft voor ‘kutwijf’ en ‘boze kut'. Die uitlatingen deed ze nadat er donderdagavond 
agenten voor haar deur stonden vanwege een verjaardag bij haar thuis met vier vriendinnen. 
‘Het is ziekelijk. Er is zoveel narigheid in de wereld en dan pakken ze mij voor zoiets op? Alsof 
ik een moordenaar ben.’ 
 
Stomverbaasd was ze, toen ze vrijdagochtend door de politie van haar bed werd gelicht. Of ze 
zich aan kon kleden en mee wilde gaan. ‘Gelukkig mocht ik m'n sigaretje op roken. Ze hebben 
me daarna meegenomen en zeven uur in een cel gestopt. En waarom? Omdat ik een agente 
‘kutwijf’ heb genoemd. Ik heb helemaal niemand met de dood bedreigd, het was gewoon m'n 
gevoel dat ik op Facebook heb gezet. We leven in een vrij land waar je mag zeggen wat je wil, 
maar ze doen alsof ik een crimineel ben’, briest de influencer, bekend van verschillende 
realityprogramma's van RTL. Bron: De Stentor, 15 mei 2021.    
 

 

 
Een werknemer van de Efteling veegt de drakentanden schoon tijdens de voorbereiding van 
de heropening © Efteling  
 
 

Brabantse pretparken uitgepoetst en klaar om open te gaan: ‘Het is toch 
wel spannend na zo‘n lange tijd’ 
 
Als de geplande versoepelingen doorgaan mogen de buitenlocaties van pretparken vanaf 
woensdag 19 mei weer open. Het kabinet hakt maandag de knoop door als de laatste 
coronacijfers bekend zijn. De meeste Brabantse pretparken willen zo snel mogelijk open, maar 
sommigen blijven nog even dicht.  
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‘Wij hebben alles geregeld om 19 mei open te gaan’, aldus parkmanager Maarten Derks van 
BillyBird Hemelrijk in Volkel. ‘Als we weer open mogen kan het met Pinksteren meteen druk 
worden. Dat is wel even spannend na zo‘n lange tijd.’ Bron: BN De Stem, 15 mei 2021. 
 
 

Update RIVM 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag opnieuw gedaald. Er 
worden 428 nieuwe positieve tests gemeld, terwijl dat er gisteren nog 513 waren. Op de 
coronakaart zien we dat Hattem nu de gemeente is met veruit de meeste besmettingen per 
100.000 inwoners. Staphorst, dat gisteren nog donkerrood kleurde op de kaart, doet het 
vandaag een stuk beter.  

 
In heel Nederland kwamen er het afgelopen etmaal 4520 nieuwe coronagevallen aan het licht. 
Dat zijn er voor de zevende dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen 
werden gemiddeld 5794 nieuwe coronagevallen per dag gemeld. 

 
In Oost-Nederland staat de teller qua nieuwe besmettingen vandaag dus op 428. De 
veiligheidsregio IJsselland noteert vandaag 124 nieuwe besmettingen en in Flevoland zijn dat 
er 104. In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn er 200 nieuwe positieve tests 
geconstateerd.   

 
Op de coronakaart, met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, is een opvallende 
ontwikkeling te zien. Gisteren was Staphorst de absolute uitschieter met 93,3 positieve tests 
per 100.000 inwoners, waarmee het diep donkerrood kleurde. Vandaag kleurt Staphorst 
donkeroranje met 35 besmettingen per 100.000 inwoners.  

 
De koppositie in deze regio is overgenomen door Hattem dat vandaag opnieuw donkerrood 
kleurt met 65,5 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin worden hier vandaag 
acht nieuwe besmettingen gemeld. Ook gisteren kleurde Hattem donkerrood, met 65,5 
positieve tests.   

 
Urk kleurde gisteren nog lichtoranje met 23,8 besmettingen per 100.000 inwoners. In 
absolute zin ging het om vijf nieuwe besmettingen. Vandaag is Urk donkeroranje met 33,3 
positieve tests. Het gaat om 7 nieuwe besmettingen.   

 
In Rotterdam hoorden tussen vrijdag- en zaterdagochtend 211 mensen dat ze positief zijn 
getest op corona. In Amsterdam waren dat er 203. Ook in Den Haag (147), Eindhoven (98) en 
Utrecht (92) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht.   

 
Het RIVM noteerde 13 sterfgevallen door Covid-19 tussen vrijdag en zaterdag. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 
17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak 
werden landelijk al bijna 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal 
zondag of maandag boven de 1,6 miljoen uit.  

 
Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care ligt is weer gedaald. 
Ziekenhuizen behandelen nu 2183 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 21 maart.  

 
Ten opzichte van vrijdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met 67. Op de 
verpleegafdelingen zijn 49 bedden vrijgekomen ten opzichte van een dag eerder. Op die 
vleugels liggen nu 1473 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares 
daalde met 18 naar 710. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-
patiënten met corona daalt. Bron: De Stentor, 15 mei 2021.  
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Twentse coronacijfers: 160 nieuwe besmettingen en één nieuw sterfgeval 
gemeld  
 
In Twente zijn het afgelopen etmaal 160 mensen positief getest op het coronavirus. Er is 
één inwoner overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
zaterdagmiddag publiceerde. Landelijk werden 4520 nieuwe besmettingen vastgesteld. 
Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 249 (vorige week 283). In die 
periode zijn 1741 besmettingen geregistreerd, 238 minder dan vorige week zaterdag, toen het 
aantal nog op 1979 stond. Gisteren werden 287 nieuwe besmettingen gemeld.  

 
De meeste positieve testen waren in Enschede (31), gevolgd door Almelo (21) en Rijssen-Holten 
(21). Binnen de regio is Rijssen-Holten met 21 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, 
de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (55). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 25,4. Daarmee staat de regio 11e op de daglijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's.  

 
In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 29 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste 
gevallen komen uit de gemeente Winterswijk (14), gevolgd door Oost Gelre (6). In dit deel van 
de Achterhoek werden geen aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Bron: 
Tubantia, 15 mei 2021. 
 

Maleisië meldt meer dan 4000 nieuwe coronabesmettingen 
 
Maleisië noteert voor de vierde dag op rij meer dan 4000 nieuwe coronabesmettingen. 
De 4140 in de afgelopen 24 uur vastgestelde infecties tillen het totaal in Maleisië 
naar 466.000, de op twee na hoogste besmettingsgraad in de regio. Alleen Indonesië en 
de Filipijnen hebben meer coronagevallen gemeld. Tot nu toe overleden 1866 Maleisiërs aan 
de gevolgen van een besmetting met het longvirus. Bron: AD, 15 mei 2021.   
 
De autoriteiten in Maleisië hebben het afgelopen etmaal 6075 nieuwe 
besmettingen geregistreerd, een nieuw record. Het vorige record werd eind januari gevestigd, 
met 5729 besmettingen in een dag. Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

 
© AP — Het basiskamp aan de Tibetaanse zijde van Mount Everest, daar Qomolangma 
genoemd.  
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China besluit klimseizoen voor Tibetaanse kant Mount Everest te sluiten 
 
China heeft vanwege de coronasituatie besloten het klimseizoen voor de Tibetaanse zijde van 
de Mount Everest te staken, meldt het ministerie van Sportzaken. Aan Nepalese zijde zijn dit 
seizoen 408 vergunningen aan buitenlandse klimmers afgegeven om de top van 's werelds 
hoogste berg te bedwingen. China verleende slechts 38 klimmers toestemming voor een 
beklimming van Everest. Allen Chinezen.  
 
Om te voorkomen dat klimmers aan Nepalese en afdalers aan Tibetaanse zijde met elkaar in 
contact komen, is afgelopen week al een 'scheidslijn' op de top van de 8849 meter metende 
berg aangebracht. In Nepal, dat een piek in besmettingen en sterfgevallen doormaakt, bleken 
al eerder klimmers in het basiskamp geïnfecteerd te zijn. China wil het virus koste wat het 
kost buiten de landsgrenzen houden. Bron: AD, 15 mei 2021.  

 
Sterftecijfer in India blijft hoog 
 
Ondanks het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen in drie weken blijft het sterftecijfer 
in India hoog. Ook vandaag worden 3890 coronadoden gemeld, wat het totaal tot nu toe 
officieel op 266.207 brengt. Vermoedelijk loopt het lagere aantal infecties in de pas met het 
laagste aantal coronatesten sinds 9 mei. 
 
Vooral op het platteland van India zou het virus zich snel verbreiden, waarschuwde 
premier Modi gisteren. Met veel doden tot gevolg. Agenten in de dichtbevolkte deelstaat Uttar 
Pradesh - met 240 miljoen inwoners - patrouilleren langs de oevers van de Ganges om het 
achterlaten van lichamen in de rivier te voorkomen. 
 
‘We blijven met regelmaat lijken vinden', zegt woordvoerder Navneet Sehgal. ‘Soms tien tot 
twintig tegelijk.' Sommige dorpen zouden hun doden niet hebben verbrand, maar tijdens 
belangrijke 'religieuze periodes' in de heilige rivier hebben achtergelaten. Dat het om 
duizenden lichamen gaat, zoals sommige lokale kranten schreven, ontkent hij. Bron: AD, 15 
mei 2021. 
 

 
 
© AFP — De half begraven lichamen van vermoedelijke coronapatiënten op de oevers van de 
Ganges. De crematoria kampen met een tekort aan hout om alle doden te verbranden.  
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Suriname krijgt 700.000 vaccins uit Nederland 
 
Suriname krijgt de komende tijd uit Nederland zo'n 700.000 Covid-vaccins. Dat heeft de 
Volkskrant zaterdag uit Surinaamse en Nederlandse regeringsbronnen vernomen. Met de 
Nederlandse hulp moet het mogelijk zijn iedereen in Suriname van boven de achttien jaar die 
dat wil een inenting te geven. 
 
Afgelopen woensdag werd bekend dat Suriname de regering in Den Haag per brief had 
verzocht om vaccins. Na twee weken zou daarop nog geen reactie zijn gekomen. Daarna is de 
zaak in een stroomversnelling geraakt. Minister Hugo de Jonge zei afgelopen week dat 
Nederland vanwege ‘de speciale relatie’ met Suriname in gesprek zou gaan over de mogelijk te 
bieden hulp. 
Komende week spreekt in Nederland de ambassadeur van Suriname, Rajendre Khargi, verder 
over de precieze uitvoering van de Nederlandse steun. Bron: AD, 15 mei 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in Suriname blijft toenemen 

Het aantal coronapatiënten in de Surinaamse ziekenhuizen blijft toenemen met een dreiging 
van code zwart tot gevolg. Dat is het beeld dat de minister van Volksgezondheid, Amar 
Ramadhin, en andere gezondheidsautoriteiten op dit moment schetsen van de situatie in het 
land. 

De minister zei vandaag op de Surinaamse radio dat er formeel nog geen sprake is van code 
zwart, waarbij de ziekenhuizen keuzes moeten maken welke patiënten voorrang krijgen. In de 
dagelijkse praktijk van de Surinaamse ziekenhuizen gebeurt dit in individuele gevallen nu 
echter al wel. ‘Met improvisatie en aanpassingen zijn de laatste dagen overbrugd, maar er zijn 
grote uitdagingen. We zitten tegen de maximale capaciteit aan. Covid neemt de overhand. 
Daarom staan we voor het punt om naar verdere afschaling van de reguliere zorg te gaan.’ 

De bewindsman sluit niet uit dat de coronamaatregelen nog deze week aangescherpt zullen 
worden. Suriname zit midden in de derde besmettingsgolf waarbij de zogenoemde 
Braziliaanse of Manaus-variant de grootste boosdoener is. Deze vorm van het coronavirus is 
een stuk besmettelijker dan de varianten uit de beginperiode van de pandemie. In de afgelopen 
weken kreeg 25 tot 40 procent van de geteste personen een positieve uitslag, met alle dagen 
meer dan honderd bevestigde besmettingen per dag. Ook het aantal overlijdensgevallen is 
relatief hoog, in deze maand zijn tot nu 24 mensen overleden aan Covid-19. Bron: AD, 17 mei 
2021. 

Polen meldt dalende cijfers nieuwe coronabesmettingen 
 
Polen meldde gisteren 3288 nieuwe coronabesmettingen. Een huizenhoog verschil met 
het record van 1 april, toen er 35.251 infecties met het longvirus werden geregistreerd. 
Inmiddels is ruim 13 procent van de Polen volledig gevaccineerd en heeft bijna 36 procent een 
eerste prik ontvangen.  
 
De dalende cijfers zijn voor het land reden de coronamaatregelen te versoepelen. Om 
middernacht knalden daarom de champagnekurken op terrassen van bars en restaurants. 
Voor het eerst in zes maanden tijd konden zij buiten weer gasten ontvangen. Vanaf 28 mei 
kan dat ook binnen weer, zij het beperkt.  
 
‘We zijn heel lang dicht geweest, meer dan 200 dagen', zegt Zuzia Mockallo, mede-eigenaar 
van een bar in het beroemde Paleis van Cultuur en Wetenschap in hoofdstad Warschau. ‘Het 
was een stressvolle en uitputtende periode voor ons, omdat we niet wisten of we het zouden 
overleven'. Bron: AD, 15 mei 2021.   
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Na een sluiting van meer dan een half jaar zijn in Polen zaterdag de terrassen weer geopend. 
In veel grote steden vierden inwoners in de nacht van vrijdag op zaterdag de heropening van 
de buitenruimtes van kroegen en restaurants. 
 
‘We wilden om middernacht ons glas heffen, in navolging van andere Europese landen, om de 
opening na vele maanden te vieren', zei een cafébaas in Krakau, een stad in het zuiden van 
Polen. Door het zonnige weer liepen de terrassen overdag weer vol. 

De Polen hoeven buitenshuis geen mondkapje meer te dragen als ze in de openbare 
ruimte minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden van andere mensen. De 
mondkapjesplicht geldt nog wel in bussen en treinen, in winkels en de meeste openbare 
gebouwen. ‘We moeten altijd een masker bij ons hebben voor het geval we naar binnen gaan', 
benadrukte een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. 

De autoriteiten meldden zaterdag 2896 nieuwe coronabesmettingen en 298 
sterfgevallen binnen 24 uur. 

Sinds het begin van de pandemie zijn in Polen meer dan 71.600 mensen overleden door het 
longvirus en raakten ruim 2,8 miljoen inwoners besmet. De EU-lidstaat heeft bijna 38 miljoen 
inwoners. Bron: AD, 16 mei 2021. 

 

© AP — Inwoners van Warschau kunnen weer een drankje doen op het terras.  
 

Grootste uitbraak In Taiwan sinds begin pandemie 
 
Taiwan heeft te kampen met de grootste uitbraak sinds het begin van de coronapandemie en 
heeft het alarmniveau voor hoofdstad Taipei en de omliggende regio verhoogd naar drie.  
 
Inwoners moten nu ook buiten mondkapjes dragen en samenkomsten zijn binnen beperkt tot 
vijf en buiten tot tien. Scholen, bejaardencentra, theaters, musea, zwembaden en pretparken 
moeten hun deuren gesloten houden. 
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De maatregelen gaan zeker twee weken duren. Vandaag werd 180 nieuwe, lokale, 
besmettingen geconstateerd. Begin van de week waren er nog minder dan tien besmettingen 
per dag, maar gisteren liep het aantal al op naar 29. 
 
‘De pandemie neemt toe in kracht,’ sprak minister voor Volksgezondheid Chen Shih-chung. 
Hij verwacht meer infecties, nu de autoriteiten meer gaan testen in de brandhaarden. Bron: 
AD, 15 mei 2021.   

 
Zestig procent Nederlanders laat hun kinderen vaccineren 
 
Bijna zestig procent van de Nederlanders zou hun kinderen laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Gesteld dat dit mogelijk is, zo blijkt uit een onderzoek onder zo'n 3000 
deelnemers van aan het Hart van Nederland-panel. Kinderen vanaf 12 jaar komen volgens de 
Nederlandse overheid nu niet in aanmerking voor een coronaprik, omdat die nog niet 
getest zijn op de jonge doelgroep. 
 
In de VS werd inmiddels een vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Ook 
in Duitsland en Frankrijk wordt nagedacht over het inenten van jongeren. Hoewel veel 
ondervraagden dat ook in Nederland zien zitten, meent 34 procent dat het geen zin heeft. 
Kinderen worden niet of nauwelijks ziek van het virus en de kans op overbrenging is klein. 
Hen inenten zou voor kwetsbare gezinnen wel uitkomst bieden. Bron: AD, 15 mei 2021.  
 

Van 32 tot 64 procent: grote vaccinatiekloof tussen Democratische en 
Republikeinse staten VS 
 
In de Verenigde Staten is er een grote vaccinatiekloof ontstaan tussen Democratisch en 
Republikeins gezinde staten. In staten die vorig jaar voor president Joe Biden stemden, is 
gemiddeld al 52 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd. In de staten die naar  
Donald Trump gingen, is dat nog maar 40 procent.  
 
De vaccinaties in de VS staan sinds april in alle staten open voor alle inwoners boven de 18 
jaar. 47 procent van de bevolking heeft nu ten minste één prik gehad, 38 procent is volledig 
gevaccineerd, maar het dagelijkse vaccinatieritme daalt nu al bijna een maand. Elke dag 
worden er ongeveer 1,95 miljoen prikken gezet, tegenover 3,38 miljoen per dag midden april. 
Sinds deze week mogen in een aantal staten bovendien ook kinderen vanaf 12 jaar 
gevaccineerd worden. 
 
Als de cijfers per staat naast elkaar gelegd worden, blijkt er wel een opvallende kloof tussen 
de regio's onderling: in staten waar Joe Biden in november vorig jaar de meeste stemmen 
haalde, zoals in het noordoosten, is al een veel groter deel van de bevolking gevaccineerd dan 
in de staten waar Donald Trump het haalde.   
 
In de ‘Biden-staten’ is gemiddeld 52 procent gevaccineerd, in de ‘Trump-staten’ 40 procent. 
Uitschieters in beide richtingen zijn Vermont in het noordoosten waar al 64 procent van de 
inwoners een eerste prik kreeg, en Mississippi in het zuiden. Daar is nog maar exact de helft 
of 32 procent gevaccineerd. 
 
De resultaten komen overeen met verschillende peilingen onder de bevolking waarbij eveneens 
een kloof tussen Democraten en Republikeinen is waargenomen. Tot 43 procent van de 
Republikeinse kiezers staan weigerachtig tegenover vaccinatie, tegenover maximaal 5 procent 
bij de Democraten. 
 
Ook onder verkozen politici is de kloof merkbaar: alle Democratische leden van het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben zich al laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Bij de Republikeinen is dat nog maar net iets meer dan de helft, al hebben velen 
geweigerd de vraag te beantwoorden, blijkt uit een rondvraag van CNN.  
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Van de 212 Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden zijn er nog maar 95 zeker 
gevaccineerd, onder de 50 senatoren zijn er wel al 46 die zich lieten inenten. Samen maakt 
dat 141 op 262 of 54 procent. Maar 112 Congresleden weigerden op de vraag van CNN in te 
gaan. Bij de Democraten daarentegen zijn alle 219 Huisleden en alle 50 senatoren volledig 
gevaccineerd, zo lieten ze weten. 
 
De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, wil voorlopig de 
mondmaskerverplichting in de gebouwen op het Capitool niet opheffen zolang niet alle leden 
en werknemers volledig gevaccineerd zijn. Donderdag beslisten de Amerikaanse 
gezondheidsdiensten dat mensen die volledig gevaccineerd zijn geen mondmasker meer 
hoeven te dragen of afstand meer hoeven te houden.  
 
Slechts enkele Republikeinen gaven expliciet toe dat ze niet gevaccineerd wilden worden. ‘De 
klinische proeven hebben geen enkel voordeel aangetoond voor wie eerder besmet is geweest’, 
aldus een lid van het Huis dat al een corona-infectie op liep. De meeste andere Republikeinen 
weigerden een antwoord te geven op grond van privacy. Bron: AD, 15 mei 2021. 
 

 
 
Demonstranten verzamelen zich op Arenapark © Parool  
 

Onrust bij priklocatie AFAS Live, GGD: demonstranten weggeleid door 
politie 
 
Bij een priklocatie in Amsterdam-Zuidoost is vandaag korte tijd onrust ontstaan nadat 
verschillende mensen aangeven dat zij werden lastiggevallen. Dat bevestigt een woordvoerder 
van de GGD in Amsterdam, die stelt dat coronademonstranten door agenten zijn weggeleid.  
 
De politie kan het verhaal niet bevestigen, maar roept slachtoffers op om melding te doen als 
hen iets is overkomen. Even verderop vond een drukbezochte vredesmars tegen de 
coronamaatregelen plaats, The World Wide Rally for Freedom, die volgens de politie 
gemoedelijk en zonder problemen verliep. 
 
Het vermeende incident gebeurde bij concertzaal AFAS Live, dat sinds maandag in gebruik is 
genomen als vaccinatielocatie. Volgens een ooggetuige werden meerdere mensen die voor een 
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vaccinatie kwamen ‘bedreigd en geïntimideerd’ door een groepje onbekenden. Ze zouden onder 
meer naast hun auto’s hebben geplast en zouden vervolgens ook de doorgang hebben 
belemmerd. ‘Dit kan toch niet’, twittert een vrouw verontwaardigd. 
 
GGD-Amsterdam bevestigt de onrustige situatie voor de deur, op basis van gesprekken met 
aanwezige medewerkers. ‘Het klopt dat er vanochtend iets aan de hand was’, zegt een 
woordvoerder. ‘Verschillende mensen die stonden te wachten op hun vaccinatie, geven aan te 
zijn lastiggevallen. Dat is natuurlijk heel vervelend. We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich 
komen vaccineren. En als dat gebeurt, moet dat op een rustige en veilige manier.’ 
 
Aanwezige agenten zouden volgens de GGD de demonstranten hebben weggeleid, waarna de 
situatie snel in de kiem werd gesmoord. ‘Bij de AFAS Live lopen doorgaans beveiligers rond. 
Zij zullen ongetwijfeld ook hebben opgetreden’, zegt de woordvoerder. De Amsterdamse politie 
is vooralsnog niet op de hoogte van het incident.  
 
‘Het klopt dat er even verderop een demonstratie gaande was, maar dat wij hier zouden hebben 
opgetreden, kan ik niet bevestigen. Dat betekent overigens niet dat het niet gebeurd is. We 
nemen het verhaal van de GGD serieus en roepen mensen op om melding te doen bij de politie. 
Het gedrag dat wij teruglezen op sociale media, kan echt niet door de beugel.’ 
 
In AFAS Live worden sinds maandag zevenhonderd prikken per dag gezet. Op 
steenworpafstand van de concertzaal kwamen vanochtend volgens het Parool enkele 
duizenden demonstranten bij elkaar om een vredesmars te lopen uit protest tegen de 
coronamaatregelen. De sfeer was gemoedelijk. Betogers hadden de inmiddels bekende gele 
paraplu’s bij zich, en ook vlaggen en spandoeken. Ze liepen van het Arenapark via de 
Flierbosdreef en het Anton de Komplein naar de Amsterdamse Poort om weer terug te komen 
op het Arenapark. Daar werd afgesloten met een ‘wereldwijde meditatie’. 
 
Deelnemers van de vredesmars, die de coronamaatregelen, lockdowns en 
vaccinatiepaspoorten een inperking van hun vrijheid vinden, reageren verbaasd op de gemelde 
onrust rondom de AFAS Live. ‘Dit slaat echt nergens op. Ik ben daar geweest en de sfeer was 
gewoon heel normaal en gemoedelijk’, twittert een van de aanwezigen.  
 
De gemeente Amsterdam laat weten het incident niet te kennen. ‘Als dit is gebeurd, dan is het 
betreurenswaardig en individueel gedrag dat echt niet door de beugel kan.’ Rond 14.00 uur 
riep de gemeente op niet meer naar het Arena Park te komen. Het was toen te druk bij de 
demonstratie, aldus de gemeente via Twitter. Een soortgelijke mars vond zaterdag ook plaats 
in veel andere landen. Bron: AD, 15 mei 2021. 
 
Protestmars in de Bijlmer: ‘Ik kom voor de wappieparade’ 
 
Enkele duizenden betogers zijn zaterdag naar het Arenapark in Zuidoost gekomen voor een 
vredesmars uit protest tegen de coronamaatregelen. ‘Ik wil dat mensen hun vrijheid terugkrijgen.’  
 
Van de mensen die op het Bijlmerstation de metro uitstappen, draagt een deel al geen 
mondkapje meer. Ze zijn op weg naar het Arenapark, waar zich rond 11.30 uur al zeker 
duizend betogers hebben verzameld. Coronamaatregelen worden (vanzelfsprekend) niet in 
acht genomen, enkel de politieagenten dragen een mondkapje. Een schril contrast met de 
vaccinatiestraat in de Afas Live, pal naast de plek van de demonstratie. 
 
De sfeer is gemoedelijk, veel groepjes mensen staan bij elkaar. De mars vertrekt even later, op 
muziek met de tekst You need to fight for your right to party van de Beastie Boys. De betogers 
lopen van het Arenapark via de Flierbosdreef, Bijlmerdreef en het Anton de Komplein naar de 
Amsterdamse Poort om weer terug te komen op het Arenapark. Daar wordt afgesloten met een 
‘wereldwijde meditatie’. 
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De 45-jarige Eva van Zeeland bij de demonstratie in de Bijlmer. Foto Het Parool 
 
Een vrouw in een roze onesie met bijpassende kleur haar zegt dat ze voor de ‘wappieparade’ 
komt. ‘Ik wil dat mensen hun vrijheid terugkrijgen. Daar wil ik het bij laten.’ Ze verdwijnt in 
de massa, waar verschillende vlaggen — Amsterdamse, Friese, met puur een rood hart, of 
omgekeerd rood-wit-blauw — wapperen. 
 
Eveneens roze haar heeft de 19-jarige Floor, die aan de erfelijke aandoening EEC-syndroom 
lijdt en naar eigen zeggen niet meer wordt behandeld in het ziekenhuis omdat ze geen prik of 
test wil. ‘Ik ben een kwetsbaar persoon. Ik kan zelf bepalen wat ik doe, maar ik word misbruikt 
door de overheid.’ Naast haar zit een 19-jarige jongen die zaterdag vooral naar de betoging is 
gekomen vanwege de ‘indirecte vaccinatieplicht die dreigt voor jongeren’. 
 
De 64-jarige Ida is zaterdagochtend vroeg opgestaan om vanuit het Gelderse Dieren naar de 
Bijlmer te komen. Ze speelt protestliederen van de Achterhoeker Hendrik Jan Bökkers. ‘Ik zie 
de coronamaatregelen als een groot wereldprobleem. We zijn bijna door onze complottheorieën 
heen omdat ze allemaal uitkomen.’ Ida had nooit eerder gedemonstreerd, tot de coronaperiode. 
Intussen zit ze al over de honderd. 
 
Voor de Rotterdamse dame van 35 iets verderop is het de eerste demonstratie. ‘Door een 
zwakke enkel kon ik niet eerder meelopen. Maar nu ik hier ben, voelt het gebroederlijk.’ Haar 
man van 33 heeft een horecabedrijf dat gesloten is: ‘De maatregelen slaan nergens op. De 
horeca heeft aangetoond veilig open te kunnen blijven. We worden telkens als het zwarte 
schaap gezien.’ 
 
De 45-jarige Eva van Zeeland draagt een cape van een dubbele Nederlandse vlag. Ze is 
aanwezig uit protest tegen ‘het dehumaniseren van de samenleving’. ‘We moeten ons 
herinneren dat we krachtige wezens zijn en dat we onze gezondheid nooit uit handen mogen 
geven.’ De grens lag voor haar bij de maatregelen voor kinderen. ‘Dat die mondkapjes op 
moeten gaat me te ver. (De mondkapjesplicht geldt voor kinderen vanaf 13 jaar, red.) Van 
Zeeland heeft een datingsite opgezet waar niet-gevaccineerden elkaar kunnen ontmoeten. 
Bron: Het Parool, 15 mei 2021. 
 

Wereldwijde betogingen 
 
Zaterdag staan er in ongeveer veertig landen demonstraties aangekondigd tegen de 
coronamaatregelen. De betogingen – onder de naam Worldwide Demonstration – zijn 
geïnitieerd door een Duitse actiegroep die zich in het voorjaar van 2020 heeft geformeerd. 
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Volgens de groep zijn de coronamaatregelen buitenproportioneel en beperken die 
fundamentele grondrechten. Deelnemers nemen expliciet stelling tegen verplichte 
mondmaskers, vaccinaties en negatieve testuitslagen om te kunnen reizen. 
 
In Telegramgroepen is te zien dat een demonstratie in het Australische Brisbane veel aanhang 
trekt. In Duitsland zijn in tal van steden acties aangekondigd, waaronder zaterdag in Berlijn 
en Düsseldorf en zondag in Frankfurt. 
 
De Nederlandse demonstratie wordt georganiseerd door Nederland in Verzet. De actiegroep 
roept op tot een ‘mooie Vredesmars’. ‘Deze dag zullen wij het licht zijn dat de duisternis 
overwint’, schrijft de organisatie op Facebook. Op 2 mei demonstreerde Nederland in Verzet 
ook al met een vrijheidsmars door het centrum van Amsterdam. Bron: Het Parool, 15 mei 
2021. 
 

Sint-Petersburg voert mogelijk aantal toeschouwers op voor EK 
 
Bij de EK-wedstrijden die komende zomer in Sint-Petersburg worden gespeeld, zijn wellicht 
tot wel 50.000 toeschouwers aanwezig. Als de coronasituatie het toelaat, kan het stadion in 
de Russische stad voor driekwart gevuld worden. 
 
‘We zijn er klaar voor om de dichtheid op te schroeven tot 75 procent als de epidemiologische 
situatie dat toelaat’, zei politicus Boris Piotrowski tegen het Russische persbureau Ria Novosti. 
 
Het stadion in Sint-Petersburg heeft een capaciteit van ongeveer 68.000 toeschouwers. Er 
worden zes groepswedstrijden en een kwartfinale gespeeld. Sint-Petersburg nam wedstrijden 
over van Dublin, dat is afgevallen als speelstad. 
 
In Rusland geldt momenteel de regel dat bij sportevenementen één op de twee plekken leeg 
moet blijven. Bron: AD, 15 mei 2021. 
 

Belgen kunnen EK op groot scherm volgen 
 
Steden en gemeenten in België krijgen de mogelijkheid in juni om tijdens het EK voetbal grote 
schermen te plaatsen zodat fans de wedstrijden van het Belgische nationaal elftal samen 
kunnen volgen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in België 
dinsdag tegen persbureau Belga gezegd. ‘We weten dat het EK eraan komt en dat mensen dat 
graag samen volgen. Daarom hebben we beslist dat steden en gemeenten schermen zullen 
kunnen zetten’, zei Verlinden. 
 
Wel zullen er beperkingen gelden voor het aantal personen dat de wedstrijden van de Rode 
Duivels samen volgt. ‘Het zullen niet even grote groepen zijn als tijdens het WK, maar mensen 
zullen wel kunnen samenkomen, ook om erbij iets te eten en te drinken’, aldus Verlinden. 
 
België begint het EK met een wedstrijd tegen Rusland op 12 juni. Daarna spelen ze nog tegen 
Denemarken en Finland. Bron: AD, 15 mei 2021. 

 
Ploeg Terpstra blijft weg na besmetting 
 
De Franse wielerploeg Total Direct Energie verschijnt donderdag niet aan de start van het 
Circuit de Wallonie na een positieve coronatest binnen de ploeg. De formatie, waarvoor Niki 
Terpstra uitkomt, vertelt niet om wie het gaat.  
 
Het Circuit de Wallonie staat voor donderdag op en programma, met start en aankomst in 
Mont-sur-Marchienne. De vorige editie werd in 2019 gewonnen door de Fransman Thomas 
Boudat, die toen uitkwam voor Direct Energie. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Arkéa-
Samsic. Bron: AD, 15 mei 2021. 
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Liverpool en Everton mogen weer fans toelaten 
 
Liverpool en Everton mogen voor hun resterende wedstrijden dit seizoen in de Premier League 
weer supporters toelaten. Dat heeft het veiligheidsberaad van de gemeente Liverpool besloten. 
 
Het gaat om respectievelijk 10.000 fans op Anfield, het stadion van Liverpool, en 6500 op 
Goodison Park, het onderkomen van Everton. Beide stadions liggen slechts enkele kilometers 
van elkaar. 
 
Mede door een intensieve vaccinatiecampagne verdwijnen in Engeland steeds meer 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Bron: AD, 15 mei 2021. 

In Australië komt vaccinatiecampagne niet goed op gang 

Hoewel Australië relatief succesvol is in het bestrijden van het virus, komt de campagne van 
het vaccineren nog niet helemaal goed op gang. De beslissing van de overheid om de aan de 
Olympische Spelen van Tokio deelnemende atleten een voorkeursbehandeling te geven leidde 
daarom tot kritiek. 

Inclusief begeleiders vaardigt Australië ongeveer 2000 mensen af naar de Olympische- en 
Paralympische Spelen in Tokio. Bron: AD, 15 mei 2021. 

 
Andreescu ontbreekt door coronaregels ook in Rome 
 
De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van 
Rome, dat komende week begint. De nummer 7 van de wereld wil niet het risico lopen dat ze 
bij aankomst in Italië weer in quarantaine moet. Ze moest het toernooi in Madrid eerder deze 
maand laten schieten vanwege een coronabesmetting. 
 

 
 
© AFP — Bianca Andreescu 
 
Na een periode van isolatie hervatte Andreescu in de afgelopen dagen in Madrid de training. 
Ze testte negatief op het coronavirus. De Italiaanse regels op coronagebied zouden voor haar 
echter kunnen betekenen dat ze niet meteen in actie zou kunnen komen op de tennisbaan in 
Rome. Daarom besloot ze van deelname af te zien. 
 
De 20-jarige Canadese wist in 2019 de US Open te winnen. Vorig jaar kwam ze helemaal niet 
in actie vanwege fysieke problemen. Ze maakte begin dit jaar op de Australian Open haar 
rentree. Vorige maand was Andreescu finaliste in Miami waar ze echter door een voetblessure 
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de strijd tegen de Australische Ashleigh Barty in de tweede set moest staken. Bron: AD, 15 
mei 2021. 
 

Gratis naar Yankees en Mets met vaccinatie 
 
De bekende honkbalploegen van de Yankees en Mets uit New York gaan gratis kaartjes 
uitdelen aan fans die gevaccineerd zijn. Dat verklapte woensdag Andrew Cuomo, de 
gouverneur van de staat New York. 
 
Cuomo presenteerde nieuwe versoepelingen die de grootste stad van Amerika weer een beetje 
terug moeten brengen naar de periode voor de uitbraak van het coronavirus. Vanaf donderdag 
zijn er ook kaartjes te koop voor voorstellingen op Broadway, die op september van start gaan. 
Bron: AD, 15 mei 2021. 
 

In België krijgen mensen vanaf begin 2022 derde prik 
 
De kans is zeer groot dat vanaf eind dit jaar de eerste Belgen een derde dosis van 
een coronavaccin krijgen. Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de vaccinatietaskforce, die 
momenteel bezig is met de praktische uitwerking van die derde prik. 
 
Het derde vaccin komt er om de immuniteit te boosten, zegt Ramaekers in een interview met  
Het Laatste Nieuws. Mogelijk zal het er enkel komen voor de risicogroepen, maar de taskforce 
houdt er ook rekening mee dat de hele bevolking opnieuw aan de beurt komt.  Bron: AD, 15 
mei 2021. 

 
 
De eindexamens komen eraan, maar deze scholieren uit Flevoland 
hadden dat willen tegenhouden 
 
Het coronavirus zette vorig jaar nog een dikke streep door de centrale eindexamens, maar dit 
jaar zijn de volle gymzalen en de stress ‘gewoon’ weer terug. Dit tot teleurstelling van de 
Flevolandse scholieren Dilay (19), Pieter-Hein (18) en Noa (17). Zij begonnen een petitie om de 
eindexamens te schrappen, schreven brieven naar politiek Den Haag en gingen in gesprek 
met minister Slob. Tevergeefs. De examens gaan door. 
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‘Er was zoveel onduidelijkheid’, zegt Pieter-Hein van Slooten uit Urk, vwo-leerling aan het 
Emelwerda College in Emmeloord. Terwijl de eindexamens dichterbij kwamen, wisten de 
scholieren nog niet of die überhaupt wel door zouden gaan. Van Slooten besloot samen met 
mede-vwo’ers Dilay Kuzal en Noa Montalvo van Ling, die allebei op het Park Lyceum in Almere 
zitten, niet te wachten en in actie te komen. De eindexamens moesten wat hen betreft dit jaar 
opnieuw worden geschrapt. Bijna 3500 mensen tekenden hun petitie. Bron: De Stentor, 15 
mei 2021. 
 
Veertienduizend klachten over eindexamens bij LAKS 
 
Op de eerste dag van de eindexamens voor scholieren zijn er bij de actiegroep LAKS maandag 
ruim 14.000 klachten binnengekomen. Dit aantal is ongeveer 'in lijn met voorgaande jaren', 
zegt een woordvoerster. Onder meer werd erover geklaagd dat bij de examens de 1,5 meter 
afstand niet altijd in acht werd genomen. In de sportzalen stonden de tafeltjes wel op 
voldoende afstand, maar in de kleedkamers lukte dit niet altijd bij het ophangen van de jassen, 
aldus de woordvoerster.  
 
Verder waren er veel leerlingen die klaagden dat de stof te moeilijk was of de examens te lang 
duurden. Het is niet duidelijk of de vragen echt te moeilijk waren of dat het een gevolg was 
van het coronavirus, aldus LAKS. Dit geldt waarschijnlijk wel voor vmbo'ers die examen 
Nederlands moesten doen, aldus de woordvoerster. Door corona konden de vmbo'ers zich niet 
goed voorbereiden. Bovendien sloten de vragen niet aan bij de leerstof en waren sommige 
onderwerpen niet eens behandeld. 

LAKS zei eerder al te vrezen dat meer kandidaten dan gebruikelijk zullen zakken, omdat 
scholieren zich minder goed konden voorbereiden wegens corona. Om de 
eindexamenkandidaten tegemoet te komen, mogen ze hun vakken nu spreiden waardoor ze 
meer voorbereidingstijd hebben. Kandidaten krijgen nu ook de mogelijkheid om een extra vak 
te herkansen. Bron: AD, 17 mei 2021.  

 

© Hollandse Hoogte / ANP 
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Negen van de tien Twentse examenleerlingen zijn straks geslaagd 
 
Het zijn spannende weken voor Twentse scholieren en hun ouders: de centrale  eindexamens 
zijn maandag weer begonnen. In onze regio doen zo’n 8000 leerlingen examen. Het goede 
nieuws: van elke tien leerlingen zijn er straks negen geslaagd! 
 
In Twente doen elk jaar zo’n 8000 leerlingen van middelbare scholen eindexamen. Meer dan 
de helft, ongeveer 57 procent, zit op het vmbo. Zo’n 28 procent doet examen op de havo en 15 
procent op het vwo. De havo-leerlingen hebben de laagste kans om te slagen: na de eindstreep 
heeft gemiddeld 88 procent een diploma. Op het vwo en vmbo liggen die percentages meestal 
boven de 90 procent. Bron: Tubantia, 17 mei 2021.  
 
 

Na twee dagen eindexamens staat LAKS-klachtenteller boven de 60.000 
 
Aan het eind van dinsdag, de tweede dag van de eindexamens voor scholieren, zijn bij 
actiegroep LAKS al meer dan 60.000 klachten binnengekomen. Dit aantal lag maandagavond 
nog op ongeveer 24.000, aldus een woordvoerster. Dinsdagavond steeg het aantal van ruim 
52.000 nog naar 60.086. Minister Arie Slob van Onderwijs kwam dinsdagmiddag even helpen 
bij de klachtenlijn van LAKS op het kantoor in Utrecht. 
 
Slob bezocht het kantoor tussen 15.30 en 16.30 uur en nam zelf klachten aan van 
examenkandidaten. ‘Zo’n vijf of zes klachten heeft hij aangehoord’, aldus de woordvoerster. 
‘Gelukkig kreeg hij geen boze kandidaten aan de lijn die hun kans schoon zagen om met de 
minister aan de lijn al te veel te zeuren. Hij deed het leuk met af en toe een grapje tussendoor.’  
 
Dinsdag kwamen met name veel klachten binnen over geschiedenis op de havo: 8447 tegen 
ongeveer 3000 in 2019. Enkele onderwerpen in het examen waar dieper op wordt ingegaan, 
weken af van andere jaren. Daarom konden leerlingen minder goed oefenen met behulp van 
examens van voorgaande jaren. Eindexamenleerlingen geschiedenis op het VWO hadden daar 
geen last van. Het aantal klachten over dat examen lag dan ook flink lager: 1500. 
 
Wat betreft het eindexamen Engels op de havo kreeg het LAKS 4000 klachten binnen. 
Sommige leerlingen voelden het als een tekort dat er minder fysiek onderwijs is geweest door 
corona en vonden dat het examen daardoor moeilijker te maken was. 
 
Andere examens die dinsdag werden afgenomen waren Nederlands en wiskunde op het vmbo 
en Frans op de havo. Maandag en dinsdag kwamen veel klachten binnen over het wiskunde 
A-examen vwo van maandag. Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

 
Coronaregels aan laars gelapt bij live-uitzending Go Ahead-talkshow: 
‘Niet goed te praten’ 
 
Bij de live-uitzending van het praatprogramma Café 1902 TV op Youtube over Go Ahead 
Eagles werden vrijdagavond de coronaregels niet nageleefd. Hoewel alle aanwezigen in de zaal 
op 1,5 meter van elkaar zaten, werd de uitzending ‘overlopen’ door een polonaise van elf Go 
Ahead-spelers en -stafleden. Daar viel de aanwezige wethouder Rob de Geest over, tot ergernis 
van twee die-hard Go Ahead-fans. 
 
De Deventer wethouder was in de uitzending aanwezig om als wethouder sport te praten over 
de plannen voor uitbreiding van het stadion. De talkshow vanuit een zaal in stadion De 
Adelaarshorst duurde van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. Omdat De Geest ook wethouder voor 
welzijn is, vond hij dat hij in de uitzending een opmerking moest maken over het kennelijke 
feest wat zich in de ruimte naast de plek van de uitzending afspeelde. Bron: AD, 15 mei 2021. 
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Elf leden van staf en team van Go Ahead Eagles maakten een feestelijke polonaise door de 
ruimte waar op dat moment een coronaproof uitzending werd gemaakt van de talkshow Café 
1902 TV. © redactie de Stentor 
 
 

Door corona zijn we nóg meer gaan zitten tijdens het werk: ‘Nederland is 
kampioen in zitten’ 
 
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. We zitten gemiddeld ruim 10 uur op een 
doordeweekse dag, een groot deel daarvan voor werk. Tijdens corona zijn thuiswerkers nog 
meer gaan zitten. Gezondheidsproblemen liggen op de loer, zegt de overheid. Daarom daagt 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid thuiswerkers via een appservice uit om 
elk halfuur even te bewegen. 
 
Vanaf maandag kunnen thuiswerkers zich aanmelden voor de Werken = Bewegen Challenge 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitdaging is onderdeel van een 
grote campagne om zittende werkers meer aan het bewegen te krijgen. Want Nederlands zitten 
het meest van alle Europeanen blijkt uit verzamelde cijfers van het ministerie. 
 
Ruim dertig procent van de Nederlanders zit minimaal 8,5 uur per dag, terwijl twaalf procent 
van de gehele Europese bevolking gemiddeld maar zoveel uur zittend doorbrengt. ICT'ers 
zitten het langst per dag in ons land, gevolgd door werknemers uit de financiële sector en 
bestuursleden. Voor de coronacrisis zaten we gemiddeld 4,4 uur voor werk. Bijna 3,5 miljoen 
werknemers zat zelfs zes uur of meer tijdens werkdagen. Na de uitbraak van de pandemie zijn 
we gemiddeld nog meer gaan zitten.  
 
Al dat zitten is helemaal niet goed voor ons, zegt Heidi Boussen, directeur van de directie 
Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Mensen 
die veel zitten, bijvoorbeeld beeldschermwerkers of chauffeurs hebben meer kans op ziektes 
zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, depressie, kanker en zelfs vroegtijdig overlijden. 
Daarnaast kampen beeldschermwerkers vaker met arm-, nek- en schouderklachten.’ 
 
Het ministerie wil mensen via de campagne bewust maken van deze gezondheidsrisico’s en 
wil natuurlijk dat thuiswerkers vaker in beweging komen. ‘Gelukkig is de oplossing vrij simpel: 
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regelmatig even opstaan en bewegen. Als je elk half uur in beweging bent, is de kans kleiner 
dat je ziek wordt. En dat is al zo gemakkelijk als het opstaan voor een belletje of het halen van 
een kopje koffie.’ 
 
Thuiswerkers die graag meer willen bewegen, maar een stok achter de deur nodig hebben, 
kunnen zich aanmelden voor de challenge. Ze krijgen dan via Whatsapp een week lang 
dagelijks drie berichten met onder meer beweegbingokaarten, instructies, tips en inspiratie 
om elk half uur even van hun stoel te komen. De tips komen onder meer van 
gedragswetenschapper Ben Tiggelaar, vitaliteitscoach Olga Commandeur en hoogleraar 
neuropsychologie Erik Scherder die middels een video vertellen hoe je meer beweegt en 
waarom het zo goed voor je is. ‘Het is een goed idee om elk half uur het zitten te onderbreken. 
Maar het belangrijkste is dat mensen geen invulling hoeven te zoeken, omdat het onderdeel 
van het werk is geworden”, aldus Erik Scherder in een van de inspiratievideo’s. 
 
De appservice moet vooral een inspiratie zijn, geen verplichting. Boussen: ‘We willen 
werkenden handvatten bieden, zodat zij het langdurig zitten gemakkelijk kunnen 
onderbreken en de kans op klachten en ziektes kunnen verkleinen. Voorkomen is zo veel beter 
dan genezen.’  
 
De directeur nodigt iedereen uit om mee te doen. Zelf probeert ze het goede voorbeeld te geven 
aan haar team binnen SWZ door actief mee te doen aan Ommetje, de populaire wandelapp. 
‘Binnen onze afdeling maar binnen het gehele ministerie werkt bijna iedereen al geruime tijd 
thuis. Deze campagne is dus zeker ook voor ons bedoeld. Als je niet oplet zit je zo uren achter 
elkaar te videobellen. Daarom zijn we bij onze directie onder meer een Ommetje-groep 
begonnen om iedereen uit te dagen om minstens elke dag een rondje van twintig minuten te 
lopen. Ik sta op 609 punten, maar lang niet bovenaan.’ Bron: AD, 15 mei 2021. 
 
Turkse campagne om buitenlandse toeristen te trekken valt verkeerd 

In Turkije is de afgelopen dagen grote ophef onder de bevolking ontstaan over een campagne 
van het ministerie van Cultuur en Toerisme om buitenlandse toeristen naar het land te 
trekken. In een filmpje zijn medewerkers uit de sector te zien met mondkapjes waarop te lezen 
valt: 'Geniet, ik ben gevaccineerd'. Dat is verkeerd gevallen in een land waar de 
vaccinatiecampagne in het slop dreigt te raken. 

Turkije staat steevast in de top tien van meest bezochte vakantielanden door Nederlanders. 
In 2019 gingen er 1,2 miljoen landgenoten naartoe. Door de coronacrisis staan de 
reizigersaantallen flink onder druk. Waar Turkije in 2019 nog 52 miljoen toeristen 
verwelkomde, waren dat er vorig jaar maar 12,7 miljoen. 

Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor het economisch geplaagde land, waardoor er 
voor de regering in Ankara veel aan gelegen is om niet nog zo'n jaar door te maken.  

Een poging van het ministerie van Toerisme om Turkije weer op de kaart te krijgen, lijkt 
vooralsnog geen stap in de juiste richting. Het filmpje met de gewraakte mondkapjes is 
inmiddels offline gehaald, maar het kwaad lijkt al geschied. 

De problemen begonnen in april, toen minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca 
bekendmaakte dat Turkije met een tekort aan vaccins te maken zou krijgen. Kort daarna liet 
minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu weten dat iedereen met wie toeristen in 
aanraking zouden kunnen komen, gevaccineerd zou worden. 
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Deze voorkeursbehandeling viel slecht bij de bevolking, net zoals de mededeling dat toeristen 
vrijstelling zouden krijgen van de lockdownregels en avondklok. 

Op sociale media vroegen Turken zich af of ze tweederangsburgers in eigen land waren 
geworden. Weer anderen stelden bij wijze van grap voor om gevaccineerden net als 
straathonden (deze krijgen een label in het oor zodra ze gecastreerd zijn, red.) een geel oormerk 
te geven, zodat toeristen weten dat ze 'veilig' zijn. 

Toen het ministerie van Cultuur en Toerisme in zijn filmpje vervolgens uitgerekend met gele 
mondmaskers kwam waarop de boodschap 'Geniet, ik ben gevaccineerd' te lezen viel, dachten 
velen dan ook aan een grap. Toen het menens bleek, was de verontwaardiging die volgde zo 
hevig dat het filmpje na een paar uur alweer verdwenen was, maar niet voordat deze al overal 
gedeeld was. 

‘We hebben een ministerie dat de eigen bevolking schoffeert’, zei oppositieleider Kemal 
Kiliçdaroglu in een reactie op het filmpje. Meral Aksener van de IYI-partij noemde de 
campagne van het ministerie ‘schaamteloos.’ 

‘Het land kan niet geregeerd worden door de eigen bevolking te beledigen en voor de gek te 
houden’, voegde Ali Babacan van de DEVA-partij toe. Babacan is een voormalig lid van de AKP 
van president Recep Tayyip Erdogan. 

Oud-premier Ahmet Davutoglu, die net als Babacan uit de AKP is gestapt, riep om het aftreden 
van de verantwoordelijke minister, Mehmet Nuri Ersoy. 

De president zelf heeft nog niet gereageerd op de ophef. Wel vroeg hij op vrijdag de zegen van 
iedereen die het financieel zwaar heeft, aangezien de regering volgens Erdogan hard werkt om 
steun te bieden. Ook die oproep viel verkeerd. 

Zo voortvarend als de vaccinatiecampagne begon in Turkije, zo stroef verloopt deze op het 
moment. Op een bevolking van ongeveer 85 miljoen mensen hebben inmiddels hebben 14,9 
miljoen Turken hun eerste doses ontvangen, terwijl nog eens 10,8 miljoen personen reeks 
twee prikken hebben gehad. 

Volgende de beroepsvereniging voor artsen TTB kunnen er in Turkije een tot twee miljoen 
prikken per dag gezet worden, maar door aanvoerproblemen schommelt het tempo rond de 
200.000 prikken per dag. 
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Turkije heeft pas vijfentwintig miljoen doses van de beloofde honderd miljoen prikken van het 
Chinese Sinovac ontvangen. Daarnaast heeft Turkije vier miljoen doses van het 
BioNTech/Pfizer-vaccin geleverd gekregen. Vorige week kwam er na veel vertraging weer een 
nieuwe levering van Sinovac binnen. 

Die was broodnodig, aangezien er in heel Turkije naar schatting nog zo'n drie miljoen prikken 
over zijn. Deze maand moet de eerste levering van het Sputnik-V vaccin arriveren. De komende 
zes maanden worden er volgens minister Koca vijftig miljoen doses geleverd. Bron : NU, 15 
mei 2021.  

Al een jaar geen feest, bier en jongeren in Rijssen: de vloer van discotheek 
Lucky is schoon, veel te schoon 

Feesten zonder contact is als zingen met de mond dicht. Dat gaat niet, hoe hard je ook 
probeert. Lucky, een van de grootste discotheken van Twente, zit al meer dan een jaar dicht. 
Personeel is weg, bier is er niet en waar 2700 jongeren uit hun dak horen te gaan, staan nu 
dozen. Het zal nog wel even zo blijven, ook al is de behoefte groot. ‘Je moet geduldig blijven.’  

Het is zaterdagavond 22.15 uur en René Tijhuis loopt door Lucky zonder dat zijn schoenen 
aan de vloer plakken. Zonder dat hij hoeft te dringen, schreeuwen om zich verstaanbaar te 
maken of moet uitkijken voor een beschonken kerel. Dat hoort niet, vindt iedere vezel in zijn 
lijf. De feestzalen zijn nauwelijks verlicht, er staan allemaal dingen die er niet horen. Een 
vrieskist met ijsjes, flightcases, een waterstofzuiger. Hij kan er bijna niet naar kijken. ‘Een 
beetje verdrietig word je hier wel van.’ Bron: Tubantia, 15 mei 2021.  

Virtuele Eurovision Village geopend 

Songfestivaldirecteur Martin Österdahl en de Rotterdamse songfestivalwethouder Said Kasmi 
hebben zaterdagavond het virtuele Eurovision Village geopend. Hier kunnen sinds 20.00 uur 
songfestivalfans terecht. ‘Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een virtuele 
ontmoetingsplaats gemaakt’, zei Kasmi vanaf de Binnenrotte in Rotterdam. 

Vanwege de coronacrisis is het dit jaar niet mogelijk om een fysieke fanzone op te bouwen in 
de Maasstad, waar komende week het Eurovisie Sonfgestival plaatsvindt. Maar in Rotterdam 
is onze slogan 'make it happen', aldus Kasmi. Daarom werden de plannen omgegooid en kwam 
er een online-alternatief. ‘We wensen alle fans veel plezier en vergeet niet onze mooi stad in 
het echt te bezoeken als de wereld weer opengaat.’ Hierop verklaarde Österdahl de Eurovision 
Village officieel geopend. Bron: AD, 15 mei 2021.   
 

Geen besmettingen bij mensen die concert rockband bijwoonden 
 
In het Belgische Gent zijn geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld bij de 
vrijwilligers die een concert van rockband Compact Disk Dummies mochten bijwonen in de 
Ghelamco Arena. Het ging om het eerste grootschalige testevenement in Vlaanderen, met 300 
deelnemers. De organisatoren spreken van een succes omdat ze onder andere in kaart hebben 
gebracht hoe de testen best verlopen. 

 
Alle concertgangers werden vrijdagavond vanaf 17u onderworpen aan een sneltest aan de 
ingang van het Gentse voetbalstadion. Daar werd een openluchtconcert georganiseerd waar 
een groep vrijwilligers van de eerstelijnszone voor was uitgenodigd voor hun inspanningen 
tijdens de voorbije coronacrisis. Niet alleen uit dank, maar ook om in kaart te brengen hoe zo 
een organisatie best zou verlopen. Bron: AD, 15 mei 2021. 
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Carlos Tevez (links) namens Boca Juniors en Enzo Perez van River Plate tijdens het eerste 
duel van de halve finale van de Copa Libertadores in oktober 2019. De bekerontmoeting 
tussen de twee rivalen van zondag is onzeker geworden na een grote corona-uitbraak bij 
River. © EPA  
 

Argentijnse superclásico onzeker na grote corona-uitbraak 
 
De ‘superclásico’ van zondag tussen de Argentijnse topclubs Boca Juniors en River Plate staat 
op losse schroeven nadat zaterdag maar liefst 15 spelers van River positief hebben getest op 
het coronavirus, waaronder alle drie de keepers van het eerste elftal. 
 
De twee ploegen uit de hoofdstad Buenos Aires spelen zondag (22.30 Nederlandse tijd) in 
principe de kwartfinale van de nationale bekercompetitie. Die vervangt de reguliere competitie 
die in maart 2020 werd stilgelegd vanwege de coronapandemie. 
 
River Plate maakte zaterdag eerst bekend dat tien spelers positief hadden getest, maar liet 
toen meteen weten dat het onder geen beding uitstel van de wedstrijd tegen aartsrivaal Boca 
zou vragen. Later op de dagen kwamen er nog vijf positief geteste spelers bij. Saillant detail is 
dat River vorige week nog een uitnodiging kreeg van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond 
Conmebol om alle spelers te laten vaccineren, maar daarvoor bedankte. Om de hele Zuid-
Amerikaanse voetbalwereld te vaccineren kreeg de bond 50.000 vaccins ter beschikking van 
het Chinese farmaceutische bedrijf Sinovac. 
 
De rivaliteit tussen Boca en River is enorm. De afgelopen zes jaar werd al twee keer een 
cruciale wedstrijd tussen de twee teams afgelast omdat spelers werden aangevallen door fans 
van de rivaal. Daardoor werd in 2018 de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-
Amerikaanse Champions League, in Madrid gespeeld. De veiligheid van de spelers kon in 
Argentinië niet gegarandeerd kon worden. 
 
Volgens de reglementen moet River Plate zondag gewoon in het veld komen. Maar door de 
enorme corona-uitbraak bij de club is de discussie opgelaaid of het überhaupt wel verstandig 
is om de wedstrijd van zondag door te laten gaan, en in algemene zin de competitie. Eind 
oktober werd het voetbal in Argentinië hervat, zonder toeschouwers. Maar sindsdien raakten 
spelers van vrijwel alle teams besmet. Banfield werd tot nu toe het zwaarst getroffen: begin 
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april werden bij die club twintig spelers positief getest. Het team kreeg echter geen vrijstelling 
van de speelronde.  
 
Argentinië wordt momenteel getroffen door de tweede coronagolf. De bezettingsgraad op de 
intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen schommelt nationaal rond de zeventig procent, 
maar in de hoofdstad worden pieken van 85 procent gemeten. Al meer dan 70.000 mensen in 
het vijfenveertig miljoen inwoners tellende land overleden aan de gevolgen van de longziekte.  
 

 
 
Fans van River Plate zorgen voor sfeer tijdens een ‘superclásico’ tegen Boca. © AP 
 
Toch is Argentinië samen met Colombia volgende maand de gastheer van de Copa América, 
het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor landenteams. 
 
Het toernooi komt echter steeds meer onder druk te staan gezien de woekerende 
coronapandemie op het continent en het geweld van de afgelopen weken in Colombia. 
 
Donderdag moest het duel in het Colombiaanse Barranquilla tussen América de Cali en het 
Braziliaanse Atlético Mineiro (1-3) in de Copa Libertadores vijf keer stilgelegd worden nadat 
de ordediensten traangas hadden gebruikt bij antiregeringsprotesten in de buurt van het 
stadion. Ook woensdag zorgde traangas ervoor dat het Copa Libertadores-duel tussen het 
Colombiaanse Junior en het Argentijnse River Plate (1-1) in dezelfde stad zwaar verstoord 
werd. Het duel tussen Atletico Nacional uit Colombia en het Uruguayaanse Nacional kon in 
Pereira pas een uur later beginnen dan voorzien.   
 
Behalve het geweld in Colombia, nemen in beide organiserende landen de coronacijfers al 
wekenlang opnieuw toe. De Argentijnse president Alberto Fernandez maande eind vorige 
maand al tot voorzichtigheid. ‘Ik wil het feest niet verknallen, maar wij zullen hiermee heel 
voorzichtig moeten omgaan. De coronacijfers stijgen niet alleen in Argentinië en Colombia, 
maar in het merendeel van het continent. De gezondheidszorg komt daardoor steeds meer 
onder druk te staan.’ Bron: AD, 16 mei 2021. 
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Een man huilend bij een graf in Manaus, Brazlië. Begraafplaatsen gingen afgelopen weekend 
weer open voor bezoekers voor het eerst tijdens de coronapandemie. © AFP 
 
 

Zuid-Amerika smeekt om vaccins: coronagolf eist recordaantallen doden, 
veel jongeren slachtoffer 
 
Veel Zuid-Amerikaanse landen hebben al weken te maken met recordaantallen 
coronapatiënten en -doden. De zorg kraakt, vaccinatie zou een deel van de oplossing kunnen 
zijn maar verloopt traag. Daarbij zijn ook jongeren steeds vaker het slachtoffer van Covid-19. 
 
Brazilië rouwt dezer dagen om de man die het hele land meer dan vijftien jaar liet lachen. De 
populaire en door vrijwel iedereen geliefde komiek en acteur Paulo Gustavo overleed een week 
geleden aan de gevolgen van Covid-19, nadat hij sinds 13 maart werd verpleegd in een 
ziekenhuis in Rio de Janeiro. Het land brulde om zijn voornaamste personage, Dona Hermínia, 
een typisch Braziliaanse vrouw met krulspelden en scherpe meningen. Gustavo’s films met 
zijn alter ego in de hoofdrol zijn de grootste kassuccessen in de Braziliaanse bioscoophistorie. 
In het land waar moeders heilig zijn, domineerden foto’s van Dona Hermínia zondag de 
Moederdag-wensen op sociale media. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 
 

Chaos in Colombia na protesten tegen regering: 24 doden, ruim 50 
demonstranten vermist 
 
De Colombiaanse procureur-generaal en de mensenrechtenautoriteit DPC gaan moorden en 
verdwijningen onderzoeken die zich tijdens een golf van protesten hebben voorgedaan. In het 
Zuid-Amerikaanse land wordt nu al acht dagen op rij gedemonstreerd uit onvrede over de 
regering van president Iván Duque. 
 
Procureur Francisco Barbosa Delgado en DPC-ombudsman Carlos Camargo Asís hebben 
bekendgemaakt dat ze ook een speciaal netwerk opzetten om beter informatie te kunnen 
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verschaffen over geweld tijdens de betogingen. Vooralsnog houden ze politieagenten 
verantwoordelijk voor de dood van drie mensen. 
 
In totaal zijn er tot dusver 24 mensen gedood tijdens de protesten, onder wie elf slachtoffers 
op één protestbijeenkomst. Van zeven gevallen is de toedracht nog niet duidelijk en de moord 
op zes anderen wordt niet in verband gebracht met de protestbeweging zelf. Camargo Asís 
heeft gezegd dat er naar vermisten wordt gezocht en dat al 38 van de 89 mensen die tijdens 
demonstraties als vermist zijn opgegeven, teruggevonden zijn. Er zijn in totaal 850 gewonden 
gevallen bij de betogingen. 
 
In heel het land gaan mensen al een week lang de straat op om beter onderwijs, betere 
gezondheidszorg en meer veiligheid te eisen. De betogers van verscheidene bewegingen, 
inheemse of indiaanse bevolkingsgroepen en vakbonden eisen daarbij dat de rechtse president 
Iván Duque aftreedt. Duque vindt dat de demonstranten zich schuldig maken ‘aan een 
gewelddadig vandalisme’ en dat er in sommige plaatsen geen sprake is van demonstraties 
maar van regelrecht ‘stadsterrorisme’. Minister van Binnenlandse Zaken Daniel Palacios 
Martínez heeft iedereen opgeroepen om geen geweld te gebruiken. 
 
De oproerpolitie is woensdagavond nog in actie gekomen met onder meer traangas toen 
betogers het parlementsgebouw in de hoofdstad Bogota belaagden. In een aantal plaatsen 
wordt er in de marge van vreedzame betogingen op grote schaal geplunderd en brand gesticht. 
De betogingen zijn 28 april losgebarsten als gevolg van een wetsvoorstel om het 
belastingstelsel aan te passen.  
 
Het zou volgen critici een ramp hebben betekend voor vooral de middenklasse die door de 
coronacrisis al zo zwaar te lijden heeft. De regering van Duque wilde onder meer hogere btw 
invoeren en meer inkomstenbelasting. Het voorstel is voorlopig van tafel naar aanleiding van 
de protesten. Bron: AD, 6 mei 2021.  
 

 



96 

 

 
 
 

Brazilianen in Nederland kijken met afschuw naar het nieuws over hun 
vaderland 
 
In Brazilië wordt het een na het andere coronarecord verbroken. In vrijwel alle grote steden 
puilen de ziekenhuizen uit vanwege alle coronapatiënten. Brazilianen die in Nederland wonen 
kijken met afschuw naar het nieuws over hun vaderland. 'Het doet pijn om alles mee te krijgen 
en niets te kunnen doen.' 

'Ik kom uit Campo Grande, een van de plekken waar de virusuitbraak momenteel het heftigst 
is', vertelt de 24-jarige Isabella dos Santos. Afgelopen zomer verhuisde ze naar Bussum, waar 
ze ging samenwonen met haar Nederlandse vriend. ‘Alle ziekenhuizen zitten er vol. Mensen 
gaan daardoor thuis dood. Het is echt afschuwelijk.' 

'Het komt allemaal door president Jair Bolsonaro', zegt Isabella. 'Hij gelooft niet in de 
wetenschap of vaccins. Je kunt wel een boek schrijven over alle verschrikkelijke dingen die 
hij zegt. Hij doet helemaal niets tegen de pandemie; veel mensen gaan gewoon naar hun werk, 
het strand, of naar feestjes.' 

De Braziliaanse filmmaker Fred Alves (43) woont al jaren in Amsterdam, maar reisde vorige 
maand naar São Paulo af om een documentaire over de situatie in Brazilië te maken. 'Daarmee 
willen we laten zien hoe gevaarlijk Bolsonaro is. Er is namelijk niet alleen een kwestie van een 
gezondheidscrisis, maar ook een politieke crisis', zegt hij. 

Fred komt uit de Braziliaanse staat Bahia. Tijdens zijn huidige werkbezoek heeft hij niet de 
kans om zijn familie op te zoeken. 'Het doet pijn om te horen wat er bij hen allemaal gebeurt 
en niets te kunnen doen.' 

Veel van zijn familieleden zijn ziek geworden door corona. Zijn vader en tante zijn er 
uiteindelijk aan overleden. 'Daardoor ben ik zo gemotiveerd om mensen de waarheid te laten 
zien over wat er allemaal gebeurt in Brazilië. Over de politieke verwaarlozing en het ontkennen 
van het virus. Er zouden een hoop doden kunnen worden voorkomen.' 

Isabella zou ook het liefste terug willen naar Brazilië om haar familie weer te kunnen zien, 
maar daar zal ze nog even mee moeten wachten tot de situatie is verbeterd. Haar familie wil 
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niet dat ze onnodig risico loopt. 'De huidige situatie is ongelooflijk. Het lijkt Bolsonaro gewoon 
niet te boeien dat er zoveel mensen doodgaan. Maar gelukkig denkt niet iedereen er zo over. 
Veel mensen begrijpen wél hoe ernstig de situatie is.' 

Brazilië blijft records verbreken als het gaat om coronacijfers. Afgelopen woensdag werden er 
2286 coronadoden in slechts 24 uur gemeld. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft 
het virus tot nu toe altijd gebagatelliseerd. Vorige week reageerde hij op een nieuw 
recordaantal doden door te zeggen dat de bevolking 'moet stoppen met zeiken.' 

‘Er is geen nationaal beleid om het virus te bestrijden', vertelt correspondent Sandra Korstjens 
vanuit São Paulo. 'De deelstaten moeten dat op eigen houtje regelen. Maar wat betreft 
vaccineren lijkt Bolsonaro nu iets van toon te veranderen. Waarschijnlijk realiseert hij zich 
dat vaccinaties de enige oplossing zijn; zowel om uit de pandemie te komen als voor hem om 
zijn politieke positie te kunnen behouden.' 

Ook om haar heen denkt Korstjens een omslagpunt te zien. 'Het wordt iets stiller op straat. 
De angst zit er goed in door alle berichten over de volle ziekenhuizen. Op sommige plekken 
zitten de ic's zo vol dat mensen in de rij sterven. Maar tegelijkertijd is voor veel arme 
Brazilianen thuisblijven geen optie. Ze moeten wel werken, anders komt er geen eten op tafel. 
Er is vanuit de overheid op dit moment geen enkele soort steun geregeld.' Bron: RTL Nieuws, 
12 maart 2021.  

Zuid-Afrika vreest 'tsunami' van besmettingen bij uitblijvende massale 
vaccinaties 

‘In die straat zijn de afgelopen twee weken zes mensen overleden aan corona.’ Huisarts 
Diveshni Govender wijst naar de hoek van de straat Saffron Hill, een kronkelige weg met 
middenklassehuizen in de Zuid-Afrikaanse stad Durban in KwaZulu-Natal. 

Govender is sinds vier jaar huisarts in Havenside, een kleine buurt waar iedereen elkaar kent. 
In het buurthuis waar doorgaans bruiloften worden gehouden, heeft ze een kleine 
coronakliniek ingericht om de volle ziekenhuizen te ontlasten. Vandaag liggen er acht 
coronapatiënten aan de zuurstof, onder wie een meisje van vier jaar oud. 

Zuid-Afrika komt langzaam uit de tweede coronagolf, die genadeloos heeft toegeslagen. Er 
waren veel meer besmettingen en sterfgevallen dan in de eerste golf. De teller staat officieel op 
ruim 4400 doden, maar de oversterfte van de afgelopen negen maanden is 110.000, wat 
betekent dat veel coronaslachtoffers niet zijn geteld. Alleen al de afgelopen twee maanden zijn 
er 22.000 mensen overleden in Zuid-Afrika - evenveel als in de acht maanden daarvoor. 

Deze tweede golf wordt gedreven door de Zuid-Afrikaanse coronavariant met de naam 
501Y.V2. De mutatie werd ontdekt in Durban door Tulio de Oliveira, een Braziliaan die voor 
Krisp werkt, een onderzoeksinstituut dat aan sequencing doet. Dat betekent dat hij de 
genetische code van positieve testmonsters in kaart brengt. 

Hij pikte de variant op nadat hij in november vorig jaar bezorgde telefoontjes kreeg uit een 
ziekenhuis in Nelson Mandela Bay, een stad in de aangrenzende provincie Oostkaap. Daar 
zagen ze in korte tijd veel besmettingen. Bovendien kwam de tweede golf veel sneller dan 
verwacht. 

Er waren al verschillende varianten van het virus in Zuid-Afrika, maar de mutatie die hij toen 
zag, was anders en baarde hem zorgen. De Oliveira waarschuwde een werkgroep van de 
Wereldgezondheidsorganisatie waar collega's van over de hele wereld in zitten. Ook zij gingen 
zoeken naar een mutatie in het spike-eiwit. Door zijn tip werd zo ook de Britse variant ontdekt. 
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Het onderzoek gaat onverminderd door. Negentig procent van de besmettingen in Zuid-Afrika 
wordt inmiddels veroorzaakt door de meer besmettelijke variant. Het instituut werkt ook hard 
om te helpen de varianten in buurlanden in kaart te brengen. Ze zijn er al achter gekomen 
dat de mutatie in het zuiden van Mozambique domineert. Dat hij ook rondwaart in andere 
buurlanden, is onvermijdelijk. Vooral rond de feestdagen is er veel gereisd door 
arbeidsmigranten tussen de verschillende landen. 

Een paar verdiepingen hoger in het gebouw waar De Oliveira's onderzoeksinstituut zit, zijn 
collega-wetenschappers van het Africa Health Research Institute erin geslaagd om het 
gemuteerde virus te kweken, zodat ze er verdere proeven mee kunnen doen. De 32-jarige 
laborant Sandile Cele zit in een hermetisch afgesloten ruimte in een beschermend pak en 
werkt met het levende virus. Hij ontdekte hoe hij de variant kon laten groeien met cellen van 
mensen en apen. 

Nu onderzoeken ze twee belangrijke dingen: of mensen die het coronavirus hebben gehad 
beschermd zijn tegen de mutatie en hoe effectief ontwikkelde vaccins zijn. 

De eerste resultaten uit dit lab laten zien dat antistoffen van het 'oude' virus niet goed werken 
tegen de nieuwe variant, wat betekent dat je opnieuw besmet kan raken. En dat vaccins 
werken, maar minder effectief zijn. In dat opzicht lijkt de Zuid-Afrikaanse mutatie sterker dan 
de Britse variant, die beter getackeld wordt door de vaccins. Maar er is nog veel meer 
onderzoek nodig. 

‘En het verandert niets aan wat er moet gebeuren, en dat is vaccineren’, zegt Alex Sigal, de 
viroloog die de onderzoeken voor het Africa Health Research Institute leidt. Collega De Oliveira 
is bang dat arme landen achterblijven en het virus alleen maar slimmer wordt. Op het grootste 
deel van het Afrikaanse continent is nog geen prik gezet. Alleen op de eilandengroep 
Seychellen zijn ze begonnen met op grote schaal inwoners te vaccineren. 

Zuid-Afrika heeft gisteren de eerste miljoen vaccins ontvangen. De eerste prik wordt ergens in 
de komende twee weken gezet. Er is veel kritiek dat het allemaal te traag gaat. Huisarts 
Govender houdt haar hart vast. ‘Ik ben bang voor de derde golf die ons nog veel harder kan 
raken. Als we niet snel massaal gaan vaccineren, krijgen we een tsunami.’ Bron: NOS, 2 
februari 2021.   

Zuid-Afrika begint massale vaccinatie vijf miljoen mensen boven 
vijfenzestig 

In Zuid-Afrika is een begin gemaakt met de massale inenting van vijf miljoen burgers boven 
de 60 jaar oud. Die moeten voor het einde van juni allemaal een prik met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech hebben gekregen. Tot nu toe zijn in het Afrikaanse land net iets meer 
dan 478.000 zorgmedewekers ingeënt en de overige 1,2 miljoen moeten hun vaccinatie deze 
week nog krijgen. Zuid-Afrika kreeg gisteren nog 325.260 doses binnen, waardoor het nu de 
beschikking over ongeveer één miljoen doses heeft. Bron: AD, 17 mei 2021. 

Rode Kruis slaat alarm over coronasituatie in Azië en opent rekening 
7244 

Het Rode Kruis slaat alarm over de snel verslechterende coronasituatie in Azië en opent 
daarom een rekeningnummer voor donaties. ‘India en de buurlanden Nepal, Bangladesh en 
Pakistan hebben te maken met recordsterftecijfers als gevolg van corona. De ziekenhuizen en 
intensive care-afdelingen liggen overvol met coronapatiënten’, stelt het Rode Kruis.  

‘Er is dringend meer internationale steun nodig om een grotere ramp in Zuid-Azië en andere 
kwetsbare landen te voorkomen.’ De hulporganisatie opent daarom giro 7244 voor donaties. 
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‘India en buurlanden hebben snel meer vaccins nodig, medische apparatuur en voorraden, 
ondersteuning met testen, beschermende kleding en andere hulpgoederen, inclusief zuurstof, 
voor korte en langere termijn.’ 

Volgens Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis, kan alleen 
snel handelen de ramp in de regio nog indammen. ‘Alle ogen zijn deze week gericht op India, 
maar we moeten ook nadenken over waar we de komende weken en maanden mee te maken 
kunnen krijgen in andere landen en hoe we ons daar het beste op kunnen voorbereiden. We 
zullen er niet in slagen deze vreselijke pandemie te overwinnen totdat er vaccins beschikbaar 
zijn om iedereen te beschermen, ongeacht nationaliteit of inkomen, in Europa, in Azië, maar 
ook in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. Verder blijft preventie ook cruciaal.’ Bron: AD, 6 mei 
2021. 

In India zijn 24.68 miljoen coronadoden geregistreerd  

In India zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 311.170 coronabesmettingen vastgesteld, heeft 
het Indiase ministerie van Volksgezondheid zondagochtend gemeld. Dat zijn ongeveer 15.000 
gevallen minder dan het aantal van zaterdag. 

Het dodental ligt iets hoger. In het afgelopen etmaal bezweken in India 4077 personen aan de 
gevolgen van Covid-19. Een dag eerder werd gemeld dat er in 24 uur 3890 coronagerelateerde 
sterfgevallen waren geregistreerd. 

Het totale aantal vastgestelde besmettingen staat in India nu op 24,68 miljoen, het op een na 
hoogste ter wereld. Het totale officiële dodental is 270.284, het op twee na hoogste ter wereld. 
Bron: AD, 16 mei 2021.   

Mieke (62) krijgt eindelijk haar vaccinatie-oproep, maar is toch in tranen: 
‘Zo lang gewacht en dan dit’ 

Ze ging bijna dansend de kamer door, zo blij was Mieke Voerman (62) uit Heerde toen eindelijk 
de  vaccinatieoproep in de bus viel. Als fysiotherapeut werkt ze met ex-coronapatiënten en 
ziet bijna dagelijks wat de ziekte kan aanrichten. Volgende week wordt ze geprikt door de 
huisarts. Tot zover niets aan de hand. Maar dan. 

‘De tweede prik is twaalf weken later, op 28 juli. Uitgerekend midden in de enige week vakantie 
die we dit jaar hebben. Dan zitten we in Zuid-Limburg.’ Aanvankelijk denkt ze nog dat een 
telefoontje naar de huisarts wel uitkomst zal bieden.  Maar nee. ‘Omdat de groep die nog 
geprikt moet worden zo maar klein is, zijn er niet meerdere data gepland. Kan ik niet bij een 
andere huisarts een afspraak maken, vroeg ik. Nee. Ik kreeg een telefoonnummer van de GGD 
met het advies om het daar te proberen.’ Bron: AD, 15 mei 2021. 

Achttienhonderdvijftig hardlopers in Enschede op vliegbasis Twente 
 
Ongeveer 1850 hardlopers nemen zondag deel aan een hardloopevenement in Enschede. Het 
is een Fieldlab-evenement en vindt plaats op de oude vliegbasis Twente. Het is de eerste 
hardloopactiviteit met plek voor duizenden deelnemers sinds het begin van de corona-
uitbraak.  
 
De organisatie laat weten dat ‘alles kan zoals de mensen gewend zijn'. ‘Het enige dat ontbreekt, 
is publiek.' Verder is er muziek, een horecaplein, hoeven mensen niet op de 1,5-meterregel te 
letten en is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Na het evenement kunnen 
deelnemers een drankje krijgen en hun medaille laten graveren. 
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De Fieldlab-loop, die als naam 'Ready for Takeoff' heeft gekregen, kent zondag vier 
starttijden verdeeld over de dag. De eerste is om 10.00 uur en betreft 
een wedstrijdloop met zo'n veertig Nederlandse toplopers, onder wie Andrea Deelstra, Kim 
Dillen, Jessica Oosterloo, Geart Jorritsma en Fabian ten Kate. 
 
De organisatie liet vrijdag weten dat zich op dat moment minder mensen hadden ingeschreven 
dan verwacht. Er was plek voor vijfduizend deelnemers. De organisatie vermoedt dat dit komt 
door de verplichting om een negatieve coronatest in te leveren, wat mensen zich er mogelijk 
van weerhoudt zich aan te melden. Bron: AD, 16 mei 2021. 

 
Australië  pas midden volgend jaar open voor de rest van de wereld 

Australië houdt vast aan de plannen om het land pas midden volgend jaar te heropenen voor 
de rest van de wereld. Tot medio juni 2022 blijft Australië dus niet toegankelijk voor 
bijvoorbeeld toeristen. Maar ook internationale studenten en seizoenarbeiders zijn niet 
welkom.  

De grenzen in Australië zijn sinds maart 2020 gesloten. Voornamelijk burgers die 
terugkeerden uit het buitenland zijn tot nu toe wél binnengelaten, voor de overige reizigers 
bleef de grens dicht. 

De laatste weken is er veel protest op de strikte handhaving, vooral van bedrijven. Volgens 
grote industriëlen zorgen de maatregelen ervoor dat Australia een 'kluizenaarsoord' wordt.  

Toch houdt de regering vast aan het plan. Het sluiten van de grenzen en de zogeheten ‘snap 
lockdowns’, waarmee razendsnel een buurt of omgeving in lockdown kan worden geplaatst, 
hebben ervoor gezorgd dat er in heel Australië slechts 29.500 besmettingen zijn geregistreerd 
en 910 doden als gevolg van corona. Het land heeft zo'n 26 miljoen inwoners. 

Nog zo'n 9000 Australiërs zouden op dit moment in het buitenland zitten en een hoog risico 
vormen. Het gaat vooral om Australiërs in India.  Bron: AD, 16 mei 2021. 

 

© AFP — Een medewerker van de Australische gezondheidsdienst praat met de eigenaar van 
een bar in Melbourne, nadat een man die in zijn restaurant had gegeten positief testte op 
corona. Na de besmetting gingen delen van Melbourne in 'snap lockdown'.  
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In Taiwan leiden strenge coronamaatregelen tot hamsteren van noodles 
en toiletpapier 
 
De regering in Taiwan heeft inwoners opgeroepen niet te gaan hamsteren. Nu de 
coronamaatregelen in het land zijn verscherpt is er een nieuwe run ontstaan op onder 
meer instant noodles en toiletpapier.  
 
Na het registeren van tweehonderd en zes nieuwe besmettingen in Taipei, de hoofdstad van 
Taiwan, zijn sinds gisteren nieuwe maatregelen afgekondigd. Mensen wordt gevraagd zo veel 
mogelijk thuis te blijven en drukke doorstroomlocaties worden gesloten.  
 
Het aantal besmettingen in Taiwan is tot heden laag gebleven, waardoor het land ook eerdere 
lockdowns bespaard werd. Nu er toch nieuwe maatregelen worden afgekondigd, is er lichte 
paniek ontstaan onder inwoners.  
 
De overheid heeft laten weten dat dit nergens voor nodig is en dat ze zich het afgelopen 
jaar goed hebben voorbereid op een eventuele lockdown. Er is méér dan genoeg voorraad, zo 
luidt de officiële mededeling van president Tsai Ing-wen. De overheid liet daarbij foto's zien 
van pakhuizen volgestapeld met noodles, wc-papier en ingeblikt voedsel.  
 
Ook premier Su Tseng-chang heeft opgeroepen rustig te blijven. Toen vorig jaar aan het begin 
van de pandemie ook een run op toiletpapier ontstond in Taiwan deed hij dit ook. Hij zorgde 
toen wel voor  wat consternatie toen hij mededeelde 'dat mensen maar een poepgat hadden, 
dus dat ze rustig aan moesten doen'. Bron: AD, 16 mei 2021. 
 

  

© Reuters — Lege schappen in de hoofdstad van Taiwan  

Vierhonderd besmettingen in één week 

Taiwan was tot voor kort het toonbeeld van hoe het coronavirus succesvol buiten de deur 
gehouden kan worden. Er waren geen lockdowns nodig en ook de zorg raakte niet overbelast. 
Sinds het begin van de pandemie vielen er in Taiwan slechts twaalf doden en werden er pas 
1682 besmettingen vastgesteld. Vierhonderd daarvan echter in de afgelopen week en dat baart 
de autoriteiten zorgen. Om erger te voorkomen heeft hoofdstad Taipei 
nu strengere restricties ingesteld en dat leidde tot een run op supermarkten. De oproep 
om niet te gaan hamsteren, lijkt aan dovemansoren gericht. Bron: AD, 17 mei 2021.   
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Ook als het droog blijft is een dekentje of trui nog aan te raden op het terras deze lente. © 
Frans Paalman  
 

Pinksterweekeinde wordt mogelijk koudste in 70 jaar  
 
Het lange Pinksterweekeinde wordt mogelijk het koudste in 70 jaar. De voorspellingen zijn 
niet best. Als het langdurig regent, en de kans is behoorlijk, blijft de maximumtemperatuur 
steken op zo’n 12 graden. 
 
Vooral vrijdag en zaterdag dreigen nat te worden, verwacht weerman Wilfred Janssen van 
Weerplaza. Als het droog is kan het kwik oplopen tot  hooguit 15 graden Celsius, terwijl 18 
tot 19 graden normaal is. ‘De lente staat tot dusver op de dertigste plaats van koudste lentes 
van de afgelopen honderd jaar. Er waren er dus zeventig warmer.’ 
 
We waren natuurlijk verwend afgelopen jaren met de warme zonnige en droge lentes vol 
zomerse dagen. Dit jaar is een ouderwets Hollandse lente, fris en nat. Echt een beetje zoals 
het vroeger was, zegt weerman Janssen. ‘Halverwege de vorige eeuw was de gemiddelde 
temperatuur in de lente 8,3 graden. We zitten nu op 8 graden terwijl de laatste jaren 9,9 
graden normaal is. Het is nu veel te koud.’ 
 
De koudste Pinksteren sinds 1951 kende Nederland in 2016. Op eerste pinksterdag werd het 
in De Bilt slechts 12,1 graden en op tweede pinksterdag 13,6 graden. ‘Het zal erom hangen, 
als het veel regent kan het kouder worden dan in 2016. Maar daar is nu nog niets met 
zekerheid te zeggen.’ 
 
Gemiddeld is het met Pinksteren 19,7 graden. Het warmst was het in 1903. Zowel op eerste 
als op tweede pinksterdag werd het in De Bilt ruim 29 graden. 
 
Wie kampeerplannen heeft: regenjassen én het kacheltje mee naar de camping. In de aanloop 
naar Pinksteren wordt het niet veel beter. Iedere dag valt er regen en het wordt hooguit 15 
graden. Zaterdag staan er ook hagelbuien op het programma. 
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Het frisse natte weer heeft er wel voor gezorgd dat er dit jaar geen neerslagtekort is. In 2018, 
een van de droogste zomers ooit, was er al zo’n acht centimeter minder regen gevallen dan de 
ontluikende natuur nodig had. En vorig jaar was het tekort half mei al  elf centimeter.  
 
Dit jaar is er, op een paar millimeter na, genoeg regen gevallen om de verdamping en de 
waterbehoefte van bossen en velden bij te benen. En dat hoort eigenlijk niet in de lente. ‘Het 
is normaal dat er in het voorjaar een neerslagtekort ontstaat.’ Bron: BN De Stem, 16 mei 2021. 
 

 
 
Een doodgereden ree  © Herman Simmelink  
 
 

Door drukte in de natuur worden veel meer reeën doodgereden 
 
Lekker wandelen met de hond, even een frisse neus halen. In de bossen en buitengebieden is 
het door corona druk. En dat heeft een hoge prijs: reeën die vluchten voor de mens worden 
doodgereden. 
 
‘Het was nummer vier vanochtend. En alleen al in de buurt van Lichtenvoorde en Aalten.’ 
Herman Simmelink, bewoner van het  Gelderse buitengebied, heeft het over doodgereden 
reeën. Door de drukte in het buitengebied zijn er dit jaar veel meer slachtoffers. Bron: BN De 
Stem, 16 mei 2021.  
 

In VK volgende maand laatste fase versoepeling lockdown 

De Britse regering beslist volgende maand of het ondanks de zorgen over een nieuwe 
coronavariant doorgaat met de laatste fase van het versoepelen van de lockdown. ‘Het is de 
grootste stap op onze routekaart. We nemen daar op 14 juni een definitief besluit over’, zei 
minister van Volksgezondheid Matt Hancock bij Sky News. 

De regering stelde begin dit jaar een nieuwe lockdown in en is inmiddels bezig die stapsgewijs 
af te bouwen. Premier Boris Johnson had gehoopt de laatste stap te zetten op 21 juni. Dan 
zouden alle beperkingen op sociale contacten in Engeland moeten vervallen. 

De autoriteiten maken zich echter grote zorgen over de nieuwe Indiase variant van het virus. 
‘We hebben daar ruim 1300 gevallen van gezien. Het wordt de dominante virusvariant in delen 
van het land, zoals in Bolton en Blackburn’, zei minister Hancock. De variant kan zich volgens 
de minister enorm snel verspreiden onder ongevaccineerde mensen. 
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Premier Johnson had afgelopen week al gewaarschuwd dat de Indiase variant gevolgen kan 
hebben voor zijn plannen om de lockdown te schrappen. Wat voor maatregelen precies nodig 
zijn, hangt volgens hem af van hoe besmettelijk de variant precies is. Er wordt ondertussen 
ook onderzocht hoe effectief vaccins zijn tegen de Indiase mutant. Bron: AD, 16 mei 2021. 
 

Hoe gaat het nu met die schimmel die tijdens de rellen in Eindhoven op 
hol sloeg? 
 
In de rubriek Dierenmens schrijft Annemarie Haverkamp over dieren met een verhaal. Deze 
week: de Ierse schimmel Unnamed uit Boxtel.. 
 
Dat witte paard dat in paniek door de straten van Eindhoven galoppeert. Als ik terugdenk aan 
de rellen rond de invoering van de avondklok, zie ik dat beeld weer voor me. Ik hoor de op hol 
geslagen hoeven over het asfalt kletteren. Bron: AD, 16 mei 2021. 
 

 
 
Politiepaard op hol in Eindhoven tijdens de rellen © VK Mag 
 
 

Negenduizend mensen weggestuurd van strand van Sant Miquel 
 
De Spaanse politie heeft vannacht in Barcelona grote groepen mensen uiteengedreven die op 
verschillende plekken waren samengekomen en vaak onvoldoende afstand van elkaar 
hielden. Politiebronnen zeiden tegen het Spaanse persbureau Europa Press dat ruim 
negenduizend mensen zijn weggestuurd. 
 
De meeste mensen hadden zich verzameld op het strand van Sant Miquel. Daar waren 
ongeveer tweeduizend zingende en drinkende feestvierders samengekomen. Verder zijn 
meerdere horecazaken gesloten, omdat ze de regels voor de openingstijden niet naleefden. Ze 
hadden om 23.00 uur moeten sluiten. 
 
Vorig weekend kwam in bijna heel Spanje de avondklok te vervallen. Die was op 25 oktober 
vorig jaar samen met tal van andere maatregelen van kracht geworden om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Bron: AD, 16 mei 2021. 
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© Reuters — Agenten op het strand van Barcelona. 

In Turkije worden de lockdownregels versoepeld 
 
In Turkije worden vanaf morgen de lockdownregels versoepeld. De avondklok blijft nog wel 
geldig.  
 
De Turkse president Erdogan werkt naar een grotere versoepeling op 1 juni toe. Vanaf morgen 
moeten Turken van 09.00u 's avonds tot 05u binnenblijven, behalve als zij daarvoor een 
vrijstelling hebben. Ook moeten mensen in het weekend in hun huizen blijven, behalve voor 
noodzakelijke boodschappen. Eerder werd gevraagd zo veel mogelijk thuis te 
blijven gedurende de hele week. Ook was reizen verboden. 

Turken mogen vanaf maandag weer vrijer reizen tussen verschillende steden. Daarnaast 
mogen restaurants en cafés open voor afhaal. Bioscopen en sportclubs blijven gesloten.  

De maatregelen in Turkije hebben veel impact op het toerisme, maar ook op 
grote  evenementen zoals de Champions League-finale (verplaatst naar Portugal) en het 
annuleren van de Turkse Grand Prix.  

Eind april was het land vrijwel volledig op slot gegaan vanwege de forse toename van het 
aantal coronabesmettingen. Vanaf morgen is reizen tussen verschillende plaatsen buiten de 
spertijd weer toegestaan en mogen bij restaurants maaltijden worden afgehaald, aldus een 
decreet van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Wel gelden voor de Turken nog uitgaansbeperkingen tot zeker 1 juni. Op weekdagen is er 
een avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur. In de weekenden mogen de inwoners alleen de 
deur uit voor noodzakelijke boodschappen. Sportverenigingen en bioscopen blijven dicht. 
President Tayyip Erdogan zei onlangs wel dat hij Turkije in fases uit de lockdown wil halen en 
dat er meer versoepelingen in het verschiet liggen. 
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In Turkije zijn de coronaregels voor toeristen sinds kort soepeler dan voor Turken zelf. 
Nederland hanteert voor Turkije de kleurcode oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
adviseert alleen naar het land te reizen als dat noodzakelijk is.  Bron: AD, 16 mei 2021.  
 
 

Steeds meer vertrouwen dat vaccins ook werken tegen Indiase variant 
 
Er is steeds meer vertrouwen dat de vaccins tegen het coronavirus ook werken tegen de nog 
besmettelijkere Indiase variant. Dat heeft de Britse minister van Volksgezondheid Matt 
Hancock gezegd. 
 
De Indiase variant is bezig aan een opmars in het Verenigd Koninkrijk. Er werden al meer dan 
1.300 gevallen ontdekt en op sommige plaatsen is hij al dominant. Experten vrezen dat hij in 
het hele land de dominante variant zou kunnen worden, iets waarvoor viroloog Marc Van 
Ranst bij ons ook al waarschuwde. 

 
Volgens de Britse minister Hancock zouden de eerste resultaten van tests in laboratoria aan 
de universiteit van Oxford er echter op wijzen dat de vaccins tegen het coronavirus ook effectief 
zijn tegen de Indiase variant. 

 
Onderzoeker Sir John Bell bevestigde dat op Times Radio. Hij zei dat de resultaten tot dusver 
‘veelbelovend’ waren en dat de nieuwe varianten het vermogen om het virus te neutraliseren 
enigszins verminderde, maar dat dit ‘niet aanzienlijk’ was. 

 
De stad Bolton bij Manchester is een hotspot voor de nieuwe variant in het Verenigd 
Koninkrijk en de meerderheid van de patiënten die daar opgenomen werden in het ziekenhuis, 
zou niet gevaccineerd zijn volgens Hancock. Hij voegde eraan toe dat er in het Verenigd 
Koninkrijk geen enkel sterfgeval door de Indiase variant bekend is bij mensen die al volledig 
gevaccineerd waren. 

 
Een (observationele) studie in India lijkt in dezelfde richting te wijzen. Daar werden 3.235 
volledig gevaccineerde personeelsleden van het Indraprastha Apollo Hospital in Delhi gevolgd. 
Zij kregen allemaal het vaccin van AstraZeneca. In totaal 85 van hen ontwikkelden 
symptomen van Covid-19 en amper twee kwamen in het ziekenhuis terecht. Niemand moest 
naar de afdeling intensieve zorg en niemand overleed. 

 
‘Onze studie toont aan dat 97,38 procent van de gevaccineerde mensen beschermd was tegen 
ziekte en de hospitalisatiegraad was amper 0,06 procent’, aldus medisch directeur Anupam 
Sibal in The Telegraph. 

 
De Britse premier Boris Johnson waarschuwde vrijdag nog dat de nieuwe variant het ‘plan 
van de vrijheid’ van de Britse regering ‘ernstig in de war’ zou kunnen sturen. Vandaag wordt 
er verder versoepeld en mag je onder meer binnen weer met zes mensen of twee huishoudens 
afspreken. 

 
Tegen 21 juni zouden alle wettelijke beperkingen op sociaal contact afgeschaft worden en de 
laatste sectoren heropenen. Op 14 juni valt daarover de definitieve beslissing, afhankelijk van 
de epidemiologische situatie. 

 
Volgens Hancock blijven de Britten voorlopig op schema. ‘Het virus heeft alleen wat aan 
snelheid gewonnen’, volgens BBC News. ‘Laat je dus testen en wees extra voorzichtig, want 
het is nog niet voorbij.’ 
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Hij riep ook iedereen die nog niet gevaccineerd is op om alsnog een prik te laten zetten. “De 
Indiase variant kan zich nog sneller verspreiden dan de variant uit Kent (de Britse variant, die 
al besmettelijker was en de tweede golf in het najaar dreef, red.)’, zei hij aan Sky News. ‘Het is 
een race tussen de vaccinatiecampagne en het virus.’ Bron: De Morgen, 17 mei 2021. 
 

Weerstand onder Japanse bevolking tegen Olympische Spelen groter 
 
De weerstand onder de Japanse bevolking tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in 
Tokio lijkt almaar groter te worden. In een onderzoek van het persbureau Kyodo geeft bijna 
zestig procent van de Japanners aan dat er een streep moet door het sportevenement. 
De coronapandemie, die in Japan nog altijd niet onder controle is, wordt als belangrijkste 
reden genoemd om de Spelen te schrappen. 
 
Een minderheid van vijfentwintig procent vindt dat de Spelen nog wel kunnen doorgaan, maar 
dan zonder publiek. Slechts twaalf procent is van mening dat het evenement kan doorgaan 
met een beperkt aantal toeschouwers. 

De Spelen beginnen al over twee maanden, op 23 juli. Het Internationaal Olympisch Comité 
en de Japanse organisatie zetten de voorbereidingen gewoon door en plannen een evenement 
dat onder strenge hygiënevoorschriften moet plaatshebben. Buitenlandse toeschouwers zijn 
sowieso niet welkom, een besluit over het toelaten van Japanners wordt in juni genomen. 
Bron: AD, 16 mei 2021. 
 

 

© AFP — De Olympische ringen en de Japanse vlag. 

In Italië vandaag 93 mensen overleden aan coronavirus 

Het aantal coronabesmettingen in Italië blijft dalen. Het land meldde vandaag 5753 nieuwe 
besmettingen. Het gemiddelde van afgelopen week lag op 7208 besmettingen. 

Italië rapporteerde vandaag 93 mensen die aan het virus waren overleden. Daarmee komt het 
dagelijkse dodental voor het eerst sinds oktober vorig jaar onder de 100. Bron: AD, 16 mei 
2021. 
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In IJslandse songfestivaldelegatie iemand positief getest 

Na Polen is ook iemand binnen de IJslandse songfestivaldelegatie positief getest op het 
coronavirus. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. De groep Daði 
og Gagnamagnið kan daardoor vandaag niet bij de openingsceremonie zijn.  

De EBU meldt niet of het om een van de artiesten gaat. Uit voorzorg moet de hele delegatie 
voorlopig in quarantaine. Ze mogen daar pas uit na een negatieve PCR-test. 

Zaterdag gebeurde hetzelfde al binnen de Poolse bubbel. Ook de Polen zitten nog altijd in 
quarantaine in afwachting van een negatieve test. Bron: AD, 16 mei 2021. 

Malta en Roemenië komen niet naar de openingsceremonie van 
Eurovisiesongfestival 

Nu er coronabesmettingen zijn binnen de songfestivaldelegaties van Polen en IJsland komen 
ook de afgevaardigden van Malta en Roemenië niet naar de openingsceremonie zondagavond. 

Beide landen zitten in hetzelfde hotel als de delegaties van Polen en IJsland, waar eerder dit 
weekend coronabesmettingen werden geconstateerd. Vermoedelijk is het hotel de bron van de 
besmetting. Net als alle delegatieleden van Polen en IJsland blijven ook de vertegenwoordigers 
van Roemenië en Malta voorlopig op hun kamer. Ze hebben uit voorzorg een PCR-test laten 
doen. 

In totaal zijn nu vijf landen afwezig tijdens de openingsceremonie. Australië is er niet bij omdat 
zangeres Montaigne niet naar Rotterdam is gekomen. Bron: AD, 16 mei 2021.   
 

Alle leden Poolse songfestivaldelegatie negatief getest  
 
Alle leden van de Poolse songfestivaldelegatie zijn negatief getest op het coronavirus. Dat heeft 
de European Broadcasting Union (EBU) maandag bekendgemaakt. De testresultaten van de 
IJslandse delegatie zijn nog niet bekend. 

De Poolse delegatie blijft uit voorzorg voorlopig wel in quarantaine. De artiesten hoeven 
woensdag, als de repetities voor de tweede halve finale van het songfestival beginnen, pas in 
Rotterdam Ahoy te zijn. 

Het Eurovisie Songfestival van 2021 is gisteravond officieel begonnen toen de deelnemers zich 
bij de Cruise Terminal in Rotterdam voorstelden aan de toegestroomde pers. De 
afvaardigingen uit Polen en IJsland waren daar niet bij vanwege coronabesmettingen in hun 
delegaties. De vertegenwoordigers van Roemenië en Malta ontbraken eveneens omdat die in 
hetzelfde hotel verblijven als Polen en IJsland. 

Malta en Roemenië zijn maandag wel weer van de partij als de eerste repetities voor de 
eerste halve finale beginnen. Zij zijn negatief getest in de snelteststraat van Ahoy. Bron: AD, 
17 mei 2021. 

IJslandse delegatie songfestival negatief getest 

Na de Poolse songfestivaldelegatie zijn ook alle leden binnen de IJslandse delegatie negatief 
getest op het coronavirus. Dat laat frontman Daði Freyr van Daði og Gagnamagnið weten op 
Twitter. 

Zowel binnen de Poolse als IJslandse bubbel werd afgelopen weekeinde iemand positief getest. 
Beide delegaties moesten daarna in quarantaine en een PCR-test doen. 
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De delegaties van Malta en Roemenië bleven zondag uit voorzorg weg van de 
openingsceremonie omdat zij in hetzelfde hotel verblijven als Polen en IJsland. Vermoedelijk 
was het hotel de bron van de besmetting. Bron: AD, 17 mei 2021.   
 

Mensen geboren in 1963 en 1964 aan de beurt voor vaccinatie 
 
Mensen die zijn geboren in 1963 en 1964 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Het 
gaat om ongeveer 450.000 mensen. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer- of Moderna-vaccin. Vanaf 
dinsdag krijgen zij de uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie op de mat, maar vanaf 
vandaag kan al online een afspraak worden gemaakt via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.  

Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis 
van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route 
uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede 
uitnodiging als niet verzonden beschouwen, stelt het RIVM. 

Volgens coronaminister Hugo de Jonge is nu iedereen met een medische indicatie tussen 18 
en 60 jaar die elk jaar de griepprik krijgt, uitgenodigd. ,,Nu gaan we weer verder op volgorde 
van leeftijd (oud -> jong)'', zo twittert hij zondag. De 57- en 58-jarigen zijn dus deze week aan 
de beurt. 

Volgens de jongste cijfers van het coronadashboard van de overheid zijn inmiddels in ons land 
7.161.926 prikken gezet. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken. Bron: AD, 16 mei 
2021. 

Update RIVM 
 
Afgelopen etmaal zijn er 4494 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat zijn er voor de achtste 
dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5479 
nieuwe coronagevallen per dag gemeld. 
 
Zaterdag kreeg het RIVM 4493 nieuwe gevallen binnen. Aanvankelijk sprak het instituut van 
4520 positieve tests tussen vrijdag- en zaterdagochtend. 
 
Het aantal coronagevallen blijft per week gestaag afnemen. In totaal werden afgelopen 
maandag tot en met zondag 38.352 mensen positief getest. In de week van 3 tot en met 9 mei 
waren dat er nog 52.562. In de laatste week van april werden 46.519 mensen positief getest. 
 
In Rotterdam hoorden tussen zaterdag- en zondagochtend 242 mensen dat ze positief zijn 
getest op corona. In Amsterdam waren dat er 166. Ook in Den Haag (120), Utrecht (81) en 
Venlo (79) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht. 
 
Het RIVM noteerde 13 sterfgevallen tussen zaterdag en zondag. Dat wil niet zeggen dat al deze 
mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms 
pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 17.400 mensen aan de 
gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al meer 
dan 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal maandag boven de 
1,6 miljoen uit. 
 
Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is weer lager dan een dag eerder. Er 
liggen op de ic's nu 686 coronapatiënten. Zaterdag waren dat er 24 meer: 710. Het is de elfde 
achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt. 
 
Het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen is 1466, 7 minder dan 
zaterdag (1473), volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
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Ziekenhuizen behandelen nu 2152 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Zaterdag waren dat er 2183. 
 
De totale ic-bezetting is met 37 gedaald naar 1115 bedden. Op de ic liggen nu naast de 686 
Covid-patiënten nog eens 429 non-Covid-patiënten. De Covid-bezetting op de ic vertoont de 
afgelopen tien dagen een dalende trend, zo stelt het LCPS, maar 'de bezetting blijft hoog'. Het 
LCPS stelt dat de instroom in de ziekenhuizen en de bezetting deze week verder zijn gedaald. 
‘Volgens onze prognoses blijft deze daling de komende week aanhouden.’ Bron: AD, 16 mei 
2021. 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag opnieuw gedaald. Er 
zijn tussen gisterochtend en vanochtend 357 nieuwe positieve tests gemeld, een dag eerder 
waren dat er 428. Op de coronakaart zien we dat Urk nu de gemeente is met veruit de meeste 
besmettingen per 100.000 inwoners. Hattem, dat gisteren nog donkerrood kleurde op de 
kaart, doet het vandaag een stuk beter. 
 
In heel Nederland kwamen er het afgelopen etmaal 4494 nieuwe besmettingen bij. Dat is er 
één meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal nog af, met 1069. Wel zijn het er voor de 
achtste dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 
5479 nieuwe coronagevallen per dag gemeld. 
 
In Oost-Nederland staat de teller qua nieuwe besmettingen vandaag dus op 357. De 
veiligheidsregio IJsselland noteert vandaag 97 nieuwe besmettingen en in Flevoland zijn dat 
er 85. In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn er 175 nieuwe positieve tests geconstateerd.  
 
Op de coronakaart, met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, kleurt Urk 
donkerrood. Gisteren was Hattem de absolute uitschieter met 65,5 positieve tests per 100.000 
inwoners. Vandaag kleurt Hattem donkeroranje met 32,8 besmettingen per 100.000 
inwoners. 
 
De koppositie in deze regio is overgenomen door Urk dat vandaag opnieuw donkerrood kleurt 
met 66,6 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin worden hier vandaag 14 nieuwe 
besmettingen gemeld. Urk kleurde gisteren nog donkeroranje met 33,3 positieve tests. Er 
waren toen 7 nieuwe besmettingen.  
 
Dalfsen en Zeewolde kleuren grijs, wat de meest gunstige kleur is op de coronakaart. Zeewolde 
heeft 4,4 positieve tests per 100.000 inwoners en Dalfsen slechts 3,5.  
 
In Rotterdam hoorden tussen zaterdag- en zondagochtend 242 mensen dat ze positief zijn 
getest op corona. In Amsterdam waren dat er 166. Ook in Den Haag (120), Utrecht (81) en 
Venlo (79) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht. 
 
Het RIVM noteerde 13 sterfgevallen door Covid-19 tussen zaterdag en zondag. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 
17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak 
werden landelijk al meer dan 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat 
aantal maandag boven de 1,6 miljoen uit. 
 
Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is weer lager dan een dag eerder. Er 
liggen op de ic’s nu 686 coronapatiënten. Zaterdag waren dat er 24 meer: 710. Het is de elfde 
achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt. 
 
Het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen is 1466, 7 minder dan 
zaterdag (1473), volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
 
Ziekenhuizen behandelen nu 2152 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Zaterdag was dat totaal 2183. Bron: De Stentor, 16 mei 2021.  
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Oirschotse peperkweker Bart Schepens kan het bijna niet pittig genoeg 
zijn, hij stopt zelfs sambal in het bier 
 
Bart Schepens uit Oirschot heeft een pittige hobby. Hij kweekt in zijn eigen tuin chilipepers 
in allerlei soorten en maten, en verkoopt inmiddels zijn eigen sambals. 
 
‘Ik heb toevallig net de chiliplantjes van binnen naar buiten gezet. Het was er tijd voor, de 
temperatuur buiten is goed en mijn serre werd te klein’, vertelt Bart Schepens (42) uit 
Oirschot. Bron: BN De Stem, 16 mei 2021. 
 

 
 
Bart Schepens kweekt pepers en maakt daar pittige sambal van. © Sem Wijnhoven/DCI Media 
 

Strijd om de Veluwe: moet wandelaar wijken voor vogel? ‘Afschuwelijk, 
het is ons plekje’ 
 
Minder paden, minder parkeerterreinen, minder bewegingsvrijheid: een bezoek aan de 
Veluwse bossen verandert de komende jaren drastisch. Het aantal vogels neemt af en sommige 
soorten zijn zelfs helemaal weg. Dus treft de provincie Gelderland maatregelen. ‘Nietsdoen is 
geen optie.’ 
 
‘Stel je voor dat dit prachtige gebied op slot gaat voor publiek. Afschuwelijk.’ Ruud van der 
Horst kijkt uit op de glooiende duinen van het Hulshorsterzand, een stuifzandgebied tussen 
Nunspeet en Harderwijk, grenzend aan de A28. Hij is kwaad. ‘Dit is onze achtertuin. We 
maken er wandelingen, laten onze honden uit. Het is ons plekje.’ 
 
Van der Horst is voorzitter van Buurtvereniging Hulshorst. Samen met dorpsgenoten is hij 
sinds afgelopen najaar in een felle strijd verwikkeld met de provincie Gelderland. Die wil de 
komende jaren in de hele Veluwse natuur maatregelen treffen, variërend van afsluiten of 
verleggen van wandel- en fietspaden tot verplaatsen of opheffen van parkeerplaatsen. Ook 
wordt nagedacht over beperking van toegang tot de stuifzandgebieden op de Veluwe. 
 
In de voorlopige plannen is het Hulshorterzand aangemerkt als zogeheten groene zone: 
verboden toegang tijdens het broedseizoen, van maart tot en met juli. Dat geeft in het dorp 
onrust. Van der Horst: ‘Mensen zijn boos en emotioneel. Bang dat ze hun geliefde 
wandelgebied kwijtraken.’ Bron: De Stentor, 16 mei 2021. 
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Zijn ‘achtertuin’ afsluiten? Ruud van der Horst moet er niet aan denken. © Rob Voss 
 

 
 
De mannen uit Tilligte bij het paleis, met hun Sarah voor koningin Máxima. © Ruben Lohuis 
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Vrienden uit Tilligte brengen jarige Máxima een opgeblazen Sarah mét 
traditionele tekst 
 
Overdreven koningsgezind zijn ze niet. Toch reden vier vrienden uit Tilligte vandaag speciaal 
naar Den Haag om koningin Máxima te feliciteren met haar vijftigste verjaardag. En dat deden 
ze op traditionele Twentse wijze mét een heuse Sarah.  
 
De reusachtige pop werd naast de oprijlaan bij de paleispoort van Huis ten Bosch opgeblazen, 
vergezeld van een bord met daarop een handgeschreven tekst met een boodschap voor de 
koningin. Dat ze voor het opblazen een aggregaat nodig hadden was geen probleem; dat werd 
vanuit Tilligte meegenomen. Plus een kratje bier voor onderweg. Ruben Lohuis, één van de 
vier vrienden: ‘We hebben op de terugweg gedronken en geproost op de koningin. We hopen 
dat zij een foto te zien krijgen van onze Sarah; de marechaussee bij de poort heeft ons dit wel 
beloofd.’ Bron: De Stentor, 16 mei 2021. 
 
 

 
 
© Z.M. de Koning 
 

Koning Willem-Alexander maakt foto's van Máxima voor haar vijftigste 
verjaardag 
 
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima zijn er nieuwe foto’s van 
haar gepubliceerd. De foto's zijn gemaakt door haar man koning Willem-Alexander. Ze 
werden vanmiddag via de website van het Koninklijk Huis en sociale media verspreid. 
 
Het gaat om drie verschillende foto’s die begin deze maand zijn gemaakt in de tuin van Paleis 
Huis ten Bosch. Op twee foto’s draagt Máxima een witte coltrui en op de ander een bruine, 
geruite jas. 
 
Máxima is maandag jarig. Eerder zei ze al dat ze door de coronapandemie geen uitgebreid 
feest kan geven. De koningin vierde haar verjaardag vorige week al met een tour door 
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Nederland. Op verschillende plekken werden nieuwe muziekakkoorden gesloten zodat steeds 
meer basisscholieren structureel muziekonderwijs krijgen. Iets waar Máxima zich als 
erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas al jaren voor inzet. 
 
Tijdens een bezoek aan de Keukenhof in Lisse zei koningin Máxima zich ‘gelukkig’ te prijzen 
‘dat ze ouder mag worden en dat ze gezond is’. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor haar 
vijftigste verjaardag, zei ze toen op de vraag of ze uitkeek naar haar verjaardag. Haar plannen 
zijn ook afhankelijk van het weer. Máxima vindt het nu eigenlijk geen tijd om uitgebreid feest 
te vieren. ‘We zullen wachten tot betere tijden. Je wilt het natuurlijk met zoveel mogelijk 
vrienden en familie vieren, maar dat kan niet’, zei ze toen. Bron: De Stentor, 16 mei 2021. 
 

 

 
 
© Z.M. de Koning  
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Máxima: ‘Stiekem blij dat ik door corona tijd heb met kinderen voor ze 
het huis uit gaan’ 
 
Koningin Máxima is blij dat ze mede dankzij corona de afgelopen periode meer tijd heeft 
kunnen doorbrengen met haar gezin. Dat zegt ze in het interview met Matthijs van Nieuwkerk 
dat vanwege haar vijftigste verjaardag vanavond wordt uitgezonden. 
 
‘Ik moet zeggen: ik reisde een beetje te veel voor corona. Ik ben ook ergens stiekem een beetje 
blij dat ik minder moet reizen’, aldus Máxima. ‘Zeker nu er ook twee kinderen uit huis gaan. 
Dat ik die tijd heb gehad met ze, daarvoor ben ik echt zo dankbaar.’ Prinses Amalia neemt na 
haar eindexamen een tussenjaar en Alexia gaat na de zomer een opleiding doen in Wales.  
 
In het interview met Van Nieuwkerk vertelt Máxima over haar leven, de liefde en het werk. Het 
gesprek wordt vanavond om 20.30 uur op NPO 1 uitgezonden. Máxima kan haar vijftigste 
verjaardag maandag vanwege corona niet groot vieren. Ze krijgt wel een velletje postzegels 
voor haar verjaardag. Ook bracht de Rijksvoorlichtingsdienst zondag drie nieuwe foto’s van 
haar naar buiten, die zijn gemaakt door de koning. 
 
In een fragment dat de NPO dit weekend vrijgaf, vertelt Máxima dat ze vermomd met een 
zwarte pruik jaren geleden het land door om haar Nederlands te oefenen. ‘Met mijn auto en 
een grote kaart ging ik overal door Nederland. Soms met een vriendin, soms alleen.’ Omdat ze 
dat niet zomaar kon doen, ging ze daarvoor undercover. Zo vertelt ze dat ze wel eens met een 
zwarte pruik op in een café heeft gezeten en bitterballen heeft gegeten. ‘Om mijn Nederlands 
te oefenen’, zegt de koningin.  Bron: AD, 17 mei 2021.  
 

 
 
Suzanne Huisman lag 19 jaar geleden als couveusebaby in de armen van Máxima. © Ronald 
Hissink / ANP Archief 
 
 

Beroemde couveusebaby Suzanne uit Deventer lag ooit in Máxima’s 
armen: ‘Ik volg haar 50ste verjaardag op de voet’ 
 
Daar lag Suzanne Huisman. Kwetsbaar en klein, tien weken te vroeg geboren. In de veilige 
armen van - toen nog - Prinses Máxima, die in oktober 2001 een bezoek bracht aan de 
couveuse-afdeling van het toenmalige Sophia-ziekenhuis in Zwolle. De daar gemaakte foto 
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ging de mediawereld rond. Suzanne woont tegenwoordig in Deventer en staat stil bij de 50ste 
verjaardag van Máxima. ‘Vandaag is best een speciale dag voor mij. Ik voel toch een soort 
band met de Koningin.’ 
 
Die fragiele baby is uitgegroeid tot een gezonde en vrolijke jonge vrouw. Suzanne werkt op een 
kinderdagverblijf in Schalkhaar en volgt vandaag met grote interesse de festiviteiten rondom 
de jarige Máxima. ‘Ik vind het sneu en verdrietig dat zij geen uitbundig feest kan houden 
vanwege corona.’ Bron: De Stentor, 17 mei 2021. 
 

Honderden mensen uit Lochem kregen door foutje uitnodiging voor 
coronavaccinatie 
 
Een grote groep patiënten van de huisartsenpraktijk Roijé in Lochem heeft per abuis een 
uitnodigingsbrief ontvangen voor de coronavaccinatie. Volgens huisarts Matthijs Roijé is er 
iets fout gegaan met een bestand dat aangeleverd moest worden. 
 
Hoeveel mensen de uitnodiging per abuis hebben gekregen, kan de huisarts niet zeggen. ‘Dat 
weet ik niet exact. Dat heb ik niet bekeken.’ Bron: De Stentor, 16 mei 2021.  
 

Als maaltijdbezorgers in een pandemie geen geld verdienen, wanneer dan 
wel?' 
 
De strijd om wie de meeste pizza's, hamburgers en salades bezorgt laait op. Maaltijdbezorgers 
hebben miljarden euro's op de plank liggen om elkaar het leven zuur te maken. Maar zwarte 
cijfers blijven uit, en strengere regelgeving dreigt. 
 
Goed te zien dat u mogelijk anderen inspireert met onze journalistieke content. We vragen u 
enkel voor persoonlijk gebruik onze content te kopiëren, om geen inbreuk te maken op onze 
Algemene Voorwaarden. Vraag anders naar onze bedrijfslicenties via 
klanten@fdmediagroep.nl. 
 
Wie niet uit eten kon omdat de restaurants gesloten waren, liet de afgelopen maanden al snel 
een maaltijd thuisbezorgen. De bestellingen bij maaltijdbezorgers schoten omhoog. Toch lopen 
beleggers niet de polonaise. De concurrentiestrijd tussen maaltijdbezorgers laaide de 
afgelopen maanden ook weer flink op, en de arbeidsrechtelijke status van fietskoeriers ligt 
onder een vergrootglas. 
 
Is de koerier die uw pizza, poké bowl of sushi komt brengen een zelfstandige of werknemer? 
De laatste optie wint aan populariteit. Dinsdag stemde de Spaanse regering in met een 
wetsvoorstel, waardoor maaltijdbezorgers in het land vanaf half augustus in loondienst 
moeten zijn. Zelfs in de Verenigde Staten, waar werknemersbescherming lang lager op de 
agenda stond dan in Europa, pleit de regering-Biden ervoor kluswerkers beter te beschermen. 
 
En waar de regering niet ingrijpt, kan de rechter dat nog doen. Zo oordeelde het Amsterdamse 
Gerechtshof in februari dat Deliveroo-koeriers recht hebben op een dienstverband, inclusief 
cao-loon en doorbetaling bij ziekte. 
 
Dat kost al snel miljoenen euro's. Just Eat Takeaway moet in Italië bijvoorbeeld €11 mln aan 
achterstallige sociale premies betalen, zo blijkt uit documenten die het bedrijf heeft 
gedeponeerd voor zijn fusie met het Amerikaanse Grubhub. Daar bovenop hebben Italiaanse 
aanklagers de bedrijven een boete van €773 mln opgelegd. 
 
De arbeidsrechtelijke status van fietskoeriers ligt onder een vergrootglas. Naar eigen zeggen 
had Just Eat Takeaway, in Nederland bekend van Thuisbezorgd.nl, relatief weinig Italiaanse 
koeriers ingehuurd als zelfstandigen. 'We zijn er behoorlijk zeker van dat onze concurrenten 
in Italië boetes van honderden miljoenen euro's gaan krijgen', zei topman Jitse Groen in april 
tegen analisten. De Nederlandse koeriers van het bedrijf zijn al jarenlang in loondienst, een 
model dat het AEX-bedrijf ook elders in Europa uitrolt. 
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Concurrenten als Deliveroo en Uber Eats houden een voorkeur voor het zelfstandigen-model, 
met alle juridische risico's van dien. Een aantal fondsbeheerders deed om die reden niet mee 
toen Deliveroo eind maart naar de Londense beurs ging. 
 
Een ander gevolg van de veranderende status van koeriers is dat maaltijdbezorgers hen 
moeten doorbetalen als zij wachten op een bestelling. Ook dat is een flinke kostenpost, zegt 
Jack Neele, fondsbeheerder bij Robeco. 'Dit is een sector met piekuren. Rond lunchtijd en 's 
avonds bestellen veel mensen, maar daar buiten heb je veel minder koeriers nodig. Als de 
bestellingen opdrogen, gaat een flexwerker naar huis. Als werknemer gaat dat niet.' 
 
‘Als de bestellingen opdrogen, gaat een flexwerker naar huis. Als werknemer gaat dat niet’ 
Jack Neele, fondsbeheerder bij Robeco. 
 
Het efficiënter benutten van de rustige dagdelen zou een van de redenen kunnen zijn waarom 
een aantal maaltijdbezorgers experimenteert met het afleveren van boodschappen, denk 
Neele. Zo werkt Deliveroo in het Verenigd Koninkrijk samen met supermarkten als 
Sainsbury’s en Aldi. Ook Just Eat Takeaway gaat deze kant op. Het bedrijf maakte woensdag 
bekend dat het in tachtig Duitse steden boodschappen gaat bezorgen, en onderzoekt of dat in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk ook mogelijk is. 
 
'Gezocht: een Europese partner, die actief is in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.' Dat 
was ongeveer wat persbureau Bloomberg eind april optekende, op basis van anonieme 
bronnen rond de Amerikaanse maaltijdbezorger Doordash. Beleggers dachten meteen aan 
Just Eat Takeaway, de marktleider in de landen die het artikel specifiek noemde. 
 
Eén probleem: Just Eat Takeaway is zelf bezig met een miljardenovername, die het bedrijf voet 
aan de grond moeten geven in de Verenigde Staten. Het AEX-bedrijf deed vorig jaar een bod 
van $7,3 mrd (€6,4 mrd) op zijn Amerikaanse concurrent Grubhub. 
 
De aandeelhouders van Just Eat Takeaway zijn al akkoord, die van de overnameprooi mogen 
zich volgende maand uitspreken. Als deze fusie is afgerond, is Doordash te laat: het bedrijf is 
ruimschoots marktleider in de Verenigde Staten, en de kans is nihil dat de 
mededingingsautoriteiten een samengaan met een concurrent met een serieus marktaandeel 
in het land zouden goedkeuren. 
 
Transatlantische fusies en overnames zijn het sluitstuk op een al langer lopende 
consolidatiegolf. 'In de meeste markten zijn nog twee à drie leidende spelers over', zegt Neele 
van Robeco. 'Dat geldt voor de VS, het Verenigd Koninkrijk en de vrijwel alle Europese landen. 
Daarna is er nog weinig te consolideren.' 
 
De overname-uitnodiging van Doordash is slechts één van de speldenprikken die de 
maaltijdbezorgers onderling uitdelen. Ze grijpen elke kans aan om de concurrentie dwars te 
zitten. Zo kondigden zowel Uber Eats als Delivery Hero afgelopen weken aan dat zij de Duitse 
markt op willen. Of dat kans van slagen heeft, betwijfelen analisten: Just Eat Takeaway heeft 
er bijna een monopoliepositie. Die kreeg het bedrijf overigens door tweeënhalf jaar geleden de 
Duitse activiteiten van Delivery Hero te kopen. 
 
Just Eat Takeaway-topman Jitse Groen suggereerde op Twitter dat de aankondiging van Uber 
Eats vooral bedoeld was om de koers van zijn bedrijf onder druk te zetten. Groen betaalt de 
overname van Grubhub namelijk in aandelen. Hoe goedkoper die zijn, hoe onaantrekkelijker 
het bod voor de aandeelhouders van Grubhub is. 
 
Saillant detail: voordat Just Eat Takeaway een deal sloot met Grubhub, spraken de 
Amerikanen met Uber over een fusie. 
 
De maaltijdbezorgers grijpen elke kans aan om de concurrentie dwars te zitten. Over Delivery 
Hero lijkt Groen lijkt zich minder zorgen te maken. Toen het Berlijnse bedrijf zijn Duitse 
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rentree aankondigde, somde hij in een tweet de landen op waar hij zijn branchegenoot heeft 
verslagen. 'En dat doen we graag nog een keer', sloot hij af. 
 
'De concurrentie tussen een paar grote spelers laait duidelijk op', zegt Neele. 'Als belegger zie 
ik dat liever niet: als de verhoudingen qua marktaandeel redelijk gesetteld zijn, dan kun je je 
beter concentreren op je eigen activiteiten. Nu is iedereen met elkaar bezig en fors aan het 
investeren, maar leidt dat nog niet tot hoge winsten.' 
 
Grote kans dat de concurrentiestrijd nog wel even doorgaat, zegt een bankier die de sector 
goed kent. Geld is voor de meeste maaltijdbezorgers geen issue. Deliveroo haalde eind maart 
£1 mrd (€1,2 mrd) op met een verder stroef verlopen beursgang. Die van Doordash, in 
december vorig jaar, was succesvoller. Het bedrijf haalde daarbij $3,4 mrd (€2,8 mrd) op. 
 
Maaltijdbezorgers mogen het dan druk hebben tijdens de pandemie, dat is niet terug te zien 
in de prijs van hun aandelen. Just Eat Takeaway staat bijna 30% lager dan de hoogste koers 
van vorig jaar. Concurrenten als Delivery Hero (-23%) en Doordash (-42%) zijn eveneens veel 
goedkoper dan de hoogste koersen die zij eerder dit jaar of vorig jaar hebben neergezet. 
 
De drukte is niet terug te zien in de prijs van de aandelen. Twee factoren spelen volgens Neele 
een rol bij de gedaalde koersen. Allereerst sorteren beleggers voor op het heropenen van de 
economie. Bedrijven die het tijdens de pandemie goed deden, zoals maaltijdbezorgers, zijn nu 
minder populair. De koersen van bedrijven die veel last hadden van de lockdowns, 
sportschoolketens bijvoorbeeld, stegen de afgelopen maanden juist sterk. 
 
Daarnaast wijst Neele op de aanhoudende verliezen die de sector maakt. 'Beleggers willen best 
een aantal jaren in de toekomst kijken, maar zwarte cijfers moeten niet al te lang uitblijven. 
Betere omstandigheden dan in de pandemie ga je niet krijgen: iedereen was thuis, restaurants 
waren gesloten, en de bestellingen stegen met 150% tot 200%. Als je dan geen geld verdient, 
wanneer dan wel?’ Bron: FD, 16 mei 2021. 
 

 
 
Bezoekers in diergaarde Blijdorp  © ANP 
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Versoepelingen kunnen door: meer ruimte voor sport, terras en 
pretparken  
 
Kabinet hoeft niet aan noodrem te trekken, zelfs kans op snellere versoepelingen. 
Dierentuinen en attractieparken kunnen woensdag open, ook komt er dan meer ruimte voor 
buitenhoreca en sport. Door de dalende ziekenhuisbezetting hoeft het kabinet niet aan de 
noodrem te trekken, melden bronnen. Er is zelfs kans op snellere versoepelingen als de cijfers 
hard dalen de komende weken.  
 
Haagse ingewijden melden dat stap twee van het openingsplan door kan gaan volgens plan, 
maandag hakt het kabinet formeel de knoop door. ‘Het gaat conform verwachting’, meldt een 
ingewijde. ‘De grafieken zien er goed uit.’ Een andere bron zegt: ‘We kunnen door.’ Het aantal 
bezette ziekenhuisbedden neemt af, ook de besmettingscijfers dalen al dagen. Op de ic's liggen 
nu 686 coronapatiënten, 24 minder dan zaterdag. Gemiddeld telt het RIVM nog 5500 infecties 
per dag, flink minder dan eind april.   
 
Dus kan stap twee van het openingsplan woensdag doorgaan. Terrassen mogen dan langer 
open (van 06.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds), veel buiten- en binnensporten 
worden weer mogelijk, dierentuinen, pretparken en openluchtmusea kunnen weer bezoekers 
ontvangen. Ook gaan bibliotheken open.   

 
Als de afname zo gestaag doorzet, is er zelfs kans op snellere versoepelingen. Volgens de in 
potlood getekende route uit de lockdown zou stap drie - binnenhoreca open, bioscopen en 
theaters ook, thuis vier gasten ontvangen - op 9 juni volgen, maar als het coronavirus al 
eerder en sneller een flinke tand terugschakelt, kunnen deze verruimingen naar voren gehaald 
worden, stelde premier Rutte tijdens de persconferentie. ‘Als het heel hard daalt, zou het 
kunnen’, meldt een bron. ‘Maar dat ligt nu niet op tafel.’ 
 
Dinsdag maakten premier Rutte en minister De Jonge het voornemen al bekend, maar anders 
dan vorige keren bouwden ze wel een noodremoptie in: als de ziekenhuisbezetting onverhoopt 
zou toenemen, kon de ‘pauzeknop’ ingedrukt worden. Het blijft nog wel even een balanceeract’, 
zei de premier. 
 
Maar de dalende trend zette afgelopen week door: de instroom in ziekenhuizen is flink minder 
dan tijdens de piek van de derde golf in april: gemiddeld turfde het RIVM toen dagelijks 260 
nieuwe coronapatiënten, dat is gedaald naar ruim 200 - procentueel zelfs een grotere daling 
dan de door het OMT gehanteerde drempel van 20 procent. ‘We zien die daling vooral door 
een toenemende immuniteit’, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een vragenronde met 
Kamerleden vorige week. ‘Door het doormaken van de infectie en door vaccinaties.’  Bron: AD, 
16 mei 2021.  
 

Coronaregels niet massaal overboord nu terrassen open zijn, maar bij de 
‘stoelendans’ wordt een oogje dichtgeknepen 
 
Het bier en de wijn vloeit weer rijkelijk op de terrassen, en binnenkort mogen we er ook weer 
ontbijten en dineren. Of met die versoepelingen meteen alle coronaregels overboord gaan? Dat 
niet, al wordt er wel af en toe een oogje dichtgeknepen, is te merken op de Eindhovense Markt. 
 
Rustig nipt hij aan een kopje koffie, de man van in de zeventig in de hoek van het terras. 
Zichtbaar genietend van het zonnetje en simpelweg van de mensen, de gesprekken en het 
gelach om hem heen. Zo kijkt hij enigszins geamuseerd naar de vijf tienermeiden die zojuist 
te horen hebben gekregen dat ze niet met z’n allen aan één tafeltje plaats mogen nemen. Dat 
leidt namelijk tot een ingewikkelde puzzel: ‘Ik wil bij jou’, zegt de een. De ander: ‘En ik dan?’ 
Bron: AD, 12 mei 2021.  
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Drukte op de terrassen op de Markt in Eindhoven. De mensen op de foto komen niet voor in 
het verhaal. © Bert Jansen / DCI Media  
 
 

Meer versoepelingen in horeca 
 
Horecabedrijven die een recente negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs voor 
gasten verplicht stellen, kunnen in juni mogelijk rekenen op meer versoepelingen dan 
bedrijven die dit niet doen. Op dit beleid lijkt het kabinet aan te sturen, maakt de Horeca 
Alliantie op uit een gesprek dat het samenwerkingsverband maandag voerde met demissionair 
minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en demissionair staatssecretaris 
Mona Keijzer van Economische Zaken.  
 
‘Restaurants en cafés die hun gasten vragen om een recente sneltest, zouden dan 
mogelijk meer mensen en gezelschappen mogen toelaten’, legt Frans van Rooij van de Horeca 
Alliantie uit. Hij voert het woord namens de samenwerking van de Vereniging Chinese-
Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) en 
het Nederlands Horeca Gilde (NHG). 

Hoewel brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het voorstel in kwestie 
eerder 'onbespreekbaar' noemde, neemt de Horeca Alliantie het idee naar eigen zeggen wel 
serieus. Van Rooij benadrukt dat ondernemers niet verplicht zijn om gasten naar zo'n test te 
vragen. Bron: AD, 17 mei 2021. 
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© ANP  
 

Intercity botst op auto, één persoon ‘zeer ernstig’ gewond  
 
Bij een aanrijding tussen een auto en een trein is in het Groningse Glimmen een persoon 
ernstig gewond geraakt en is later overleden. Volgens de politie gebeurde het ongeval rond 
18.00 uur op de spoorovergang. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens een ooggetuige stond 
de auto op het spoor met pech. 
 
Omstanders hebben het slachtoffer gereanimeerd. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens de 
politie is het slachtoffer er ‘zeer ernstig’ aan toe. 
 
De trein was onderweg van Groningen naar Den Haag. In de trein zaten passagiers. Zij zijn 
met bussen opgehaald. Het treinverkeer is gestremd. De politie doet onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval. Bron: AD, 16 mei 2021. 
 

 
 
De spoorwegovergang aan de Parallelweg in Glimmen  © Google Streetview 
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Het wrak van de auto na de aanrijding op de spoorwegovergang in Groningen. © ProNews 

 
Verongelukte man (20) probeerde ‘spannende foto’ te maken van zijn 
nieuwe auto op spoorwegovergang 
 
De man die zondag in het Groningse Glimmen om het leven kwam door een aanrijding tussen 
de auto waarin hij zat en een trein, zou een ‘spannende foto’ hebben willen maken op het 
spoor. De politie doet daar onderzoek naar. 
 
Het Dagblad van het Noorden meldde eerder vandaag op basis van getuigen dat het 20-jarige 
slachtoffer uit de gemeente Midden-Groningen op de spoorwegovergang zijn nieuwe auto 
fotografeerde met een naderende trein op de achtergrond. 
 
Toen hij daarna wilde wegrijden, zou het hem niet zijn gelukt de auto te starten. Zijn vriendin 
wist op tijd weg te komen, het slachtoffer niet. Op foto’s is een zwaar beschadigde auto te zien. 

 
Een politiewoordvoerster zegt met alle scenario’s rekening te houden. ‘We praten met getuigen 
en ook dit verhaal wordt daarbij zeker onderzocht. Maar het is nog te prematuur, het 
onderzoek is in volle gang en we gaan niet speculeren over de toedracht.’ 
 
Een getuige in vertelt in Dagblad van het Noorden dat ze tijdens het eten een knal hoorde: 
‘Mijn dochter en schoonzoon zijn gaan kijken maar kwamen al heel snel terug. Het was te 
verschrikkelijk. Zo jong nog. En dan loopt het zo af. Heel erg voor de nabestaanden.’ 
 
De aanrijding vond zondag rond 18.00 uur plaats op een spoorwegovergang bij de Oude 
Schoolweg. Niemand in de trein raakte gewond. De treinreizigers werden met bussen 
geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Assen en Groningen heeft een groot gedeelte van de 
avond stilgelegen. Bron: De Stentor, 17 mei 2021.  
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Dick Advocaat en Steven Berghuis. © ANP  
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Advocaat en Berghuis verbaasd over muitende fans in de Kuip 
 
De tientallen supporters van Feyenoord die gedurende de gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC 
Waalwijk (3-0) het stadion binnendrongen, hebben trainer Dick Advocaat flink laten 
schrikken. ‘Ik schrok er wel een beetje van, ja’, bekende de 73-jarige Hagenaar bij ESPN. ‘Of 
ik wilde wegrennen? Nee, dan komen ze achter je aan. Dat zou ik nooit doen.’ 
 
Advocaat liep samen met de andere trainers en wisselspelers van zowel Feyenoord als RKC 
het veld van De Kuip op toen de supporters de tribunes achter de dug-outs op kwamen. De 
binnendringers staken onder meer fakkels en rookbommen af. Ze gooiden ook vuurwerk op 
het veld. Het leidde tot een korte onderbreking van de wedstrijd. ‘Het mag niet, maar bij de 
fans komt de frustratie waarschijnlijk ook uit de oren dat ze hun favorieten al bijna 1,5 jaar 
niet kunnen zien’, zei Advocaat. 

De spelers van Feyenoord besloten te klappen voor de supporters in het stadion. ‘Ik zit hier 
nu vijf jaar, ik ben wel wat gewend’, zei aanvoerder Steven Berghuis. ‘Zo kennen we ze eigenlijk 
wel. Al had ik dit ook weer niet verwacht, want ze kunnen eigenlijk niet naar binnen. Het is 
van hen uit natuurlijk positief bedoeld, om ons te steunen richting de play-offs. Zo hebben we 
het als team opgevat. We zijn even naar ze toe gegaan om te klappen, toen was het ook snel 
weer voorbij. Ik denk dat weglopen minder zin had gehad. We hebben het zo goed opgelost.’ 

De fans verlieten het stadion al snel weer. Ze staken daarna buiten De Kuip nog wel het nodige 
vuurwerk af. Bron: AD, 16 mei 2021. 

 
 
Partijleider Thierry Baudet tijdens een demonstratie van Forum voor Democratie. © ANP 
 

Baudet en Van Haga blijven vrienden, zegt Forum-leider: Strijd tegen 
coronabeleid gaat door 
 
De afsplitsing van drie Tweede Kamerleden leek alweer oud nieuws op de eerste Forum-
manifestatie na de scheuring vandaag. De boodschap van partijleider Baudet is: De strijd 
tegen het coronabeleid gaat door. ‘En we gaan geen ruzie maken.’ 
 
Er waren mensen met gele paraplu's (bekend van andere protesten), sommigen ook met een 
‘ongevaccineerd’-sticker op de jas. Er waren Forum-vrijwilligers in windjacks, toevallige 
voorbijgangers, maar ook bekende demonstranten als Willem Engel. Op de Haagse terrassen 
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en in winkelstraten was het zondagmiddag drukker, maar er kwamen toch al gauw honderden 
Forum-sympathisanten samen op het Malieveld voor de ‘Vrijheidskaravaan’, de 
campagnetrailer die in aanloop naar de verkiezingen volle pleinen trok in een verder door de 
lockdown leeg land. Bron: AD, 16 mei 2021.   
 
 

Steeds meer mensen trekken kaas en eieren uit de muur 
 
Rijen ruitjes met daarachter kaas, eieren, groente of fruit. Steeds meer boeren in het Groene 
Hart kiezen voor een automatiek op de boerderij. Niet zo gek, want het trekt veel klanten. En 
die komen niet alleen voor de kaas. ‘Je proeft de charme van het platteland.’ 
 
In de Alphense Ridderbuurt, een landelijk gebied op de grens van Ter Aar, heeft boerin Marjon 
Verkleij (61) sinds kort een kaasautomatiek. Verkleij runt samen met echtgenoot Ben (63) een 
melkveebedrijf en is al  zevenendertig jaar kaasmaakster.  Bron: AD, 16 mei 2021. 
 

 
 
Verkoop van de boer aan de consument neemt een spurt. Kaasboerin Marjon Verkleij in 
Alphen vult haar automatiek met kaas. © Peter Franken 

 
 

Wordt de rechter in de toekomst vervangen door kunstmatige 
intelligentie? 
 
Kunstmatige intelligentie in de rechtspraak? Het bestaat al. ‘Maar robotrechters zijn nog ver 
weg. Als het al gebeurt, dan duurt het nog zeker twintig tot dertig jaar’, zegt jurist en technisch 
natuurkundige Bart Custers.  
 
Het is een uitdagend toekomstperspectief: rechtspraak die leunt op artificial intelligence (AI, 
kunstmatige intelligentie). Wat rechters kunnen, kan een AI-systeem ook, zegt Bart Custers, 
hoogleraar Law and Data Science, verbonden aan de Universiteit Leiden. Bron: AD, 16 mei 
2021.   
 
 
 



127 

 

Algerije stelt lucht- en landsgrenzen weer open 
 
Algerije stelt zijn lucht- en landgrenzen vanaf 1 juni voorzichtig weer open na ruim een jaar 
sluiting. Dat gaat gepaard met strenge maatregelen tegen het coronavirus, meldde het kantoor 
van president Abdelmadjid Tebboune zondag na kabinetsberaad. 
 
Per dag worden met strikte voorzorgsmaatregelen vijf vluchten toegelaten van en naar het 
Noord-Afrikaanse land dat vorig jaar maart zijn grenzen sloot en het vliegverkeer opschortte. 
Binnenlandse vluchten zijn sinds december weer mogelijk. 
 
Algerije heeft officieel ruim 125.000 besmettingen en 3374 coronadoden geregistreerd op een 
bevolking van 43 miljoen mensen. Bron: AD, 16 mei 2021. 
 
 

Werkgevers vinden sneller geschikte kandidaat 
 
Werkgevers vinden in coronatijd sneller een geschikte kandidaat voor een openstaande 
vacature. Dat meldt databedrijf Intelligence Group op basis van een analyse van vacatures 
van Jobdigger. De gemiddelde tijd dat vacatures bij directe werkgevers online stonden is 
gedaald van 60 dagen in de periode van voor en aan het begin van corona, tot nu naar 
gemiddeld 47 dagen.  
 
Een soortgelijke verschuiving is te zien bij uitzend-, werving- en selectiebureaus. Daar 
stonden vacatures vóór corona gemiddeld zo'n 34 dagen online, nu zijn dat 29 dagen. De 
gedaalde doorlooptijd van vacatures doet zich in alle beroepsgroepen voor, behalve bij 
ambachtslieden. De daling is het sterkst bij de beroepsgroep dienstverlenend personeel en 
verkopers. 
 
Volgens het databedrijf komt de verschuiving door de invoering van online video-interviews, 
die eenvoudiger en sneller te plannen zijn. Het hele proces van het aannemen van werknemers 
wordt daardoor versneld. Bron: AD, 16 mei 2021. 
 
 

 
 
© EPA — Een Zuid-Afrikaanse vrouw krijgt een vaccinatie. Het land loopt qua priktempo 
achter op andere Afrikaanse landen. 

 
De vaccinatiecampagne in Zuid-Afrika gaat een versnelling hoger 
 
De vaccinatiecampagne in Zuid-Afrika gaat vanaf maandag een versnelling hoger. 
Zorgpersoneel en 60-plussers kunnen dan op 87 plekken verspreid over het land een inenting 
met het Pfizer-vaccin krijgen. 
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Met een nieuwe levering zijn er daarvan bijna 1 miljoen doses binnen. Eind juni moeten dat 
er 4,5 miljoen zijn. Daarnaast worden 2 miljoen doses van het Janssen-vaccin verwacht, zei 
minister Zweli Mkhize van Volksgezondheid. Hij verwacht dat het vaccinatietempo in de loop 
van deze maand flink oploopt. 

Zuid-Afrika begon half februari vertraagd met vaccineren, nadat de autoriteiten hadden 
besloten de ingeslagen AstraZeneca-vaccins niet te gebruiken omdat die minder goed zouden 
werken tegen de Zuid-Afrikaanse virusvariant. Vorige maand stopte het land tijdelijk met het 
toedienen van het Janssen-vaccin in verband met zeldzame bijwerkingen. Deze week valt het 
besluit of dat wordt hervat.  
 
Het virus heeft Zuid-Afrika het hardst getroffen op het continent, terwijl het qua vaccinaties 
achterloopt op veel andere Afrikaanse landen. Het land met zestig miljoen inwoners heeft tot 
nu toe een kleine half miljoen zorgmedewerkers ingeënt met het Janssen-vaccin van 
farmaceut Johnson & Johnson. 
 
In totaal zijn vaccins voor 46 miljoen Zuid-Afrikanen besteld. Het land heeft meer dan 55 
duizend coronadoden en ruim 1,6 miljoen besmettingen geregistreerd. Bron: AD, 16 mei 2021.  

 
Bedrijven verdienden meer dankzij de crisis door prijsverhogingen 
 
Ondernemers die tijdens de coronacrisis in de problemen zijn gekomen domineerden het 
nieuws, maar uit onderzoek van strategieadviesbureau Simon-Kucher & Partners blijkt dat de 
meeste bedrijven juist meer verdienden in 2020. Dat schrijft het FD. In de software-industrie, 
de bouw, defensie, groothandel en logistiek groeiden de winsten het meest. 
 
Zes op de tien bedrijven uit het onderzoek zeggen dat ze vorig jaar hun winstmarges wisten 
te verbeteren en dat dit vooral lukte door prijsverhogingen. Meer dan de helft zegt 
onomwonden meer te verdienen dankzij de crisis. 
 
Negen van de tien Nederlandse bedrijven verwachten de prijzen ook dit jaar in lijn met de 
inflatie of harder te laten stijgen. Daarmee worden de prijzen in Nederland vaker verhoogd 
dan in de rest van de wereld. Ook het aantal bedrijven dat de prijzen harder laat stijgen dan 
de inflatie, is in Nederland groter. 
 
De stijgende winstmarges duiden erop dat er bedrijven zijn die een slaatje weten te slaan uit 
de crisis. Een andere oorzaak van prijsverhogingen zijn stijgende grondstofprijzen, zegt 
Sebastian Haenen van Simon-Kucher. Hogere inkoopkosten worden door bedrijven als 
belangrijke oorzaak genoemd als ze geen winst maken. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 

Disneyland Parijs gaat weer open 
 
Frankrijk versoepelt de coronamaatregelen en als gevolg daarvan kan ook Europa's 
grootste toeristenattractie Disneyland Parijs weer open. Het familiepark was sinds eind 
oktober gesloten. De heropening werd al twee keer uitgesteld, de eerste keer in februari, de 
tweede keer in april. Met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen zijn over een maand 
ook weer gasten welkom in de hotels in het park. Alleen Hotel New York opent iets later, op 
21 juni. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 

De Efteling gaat weer open 
 
De Efteling opent woensdag, na 22 weken sluiting, de poorten weer voor het pretparkpubliek. 
Naar eigen zeggen komen de versoepelingen voor het attractiepark 'precies op tijd'. Op de 
69ste verjaardag - maandag 31 mei - opent het attractiepark het nieuwe Speelbos 
Nest! ‘Afgelopen week werden de laatste speeltoestellen geplaatst in Nest! In het speelbos 
kunnen jonge durfals straks naar hartenlust spelen met verschillende speeltoestellen en 
objecten', klink het. Bron: AD, 17 mei 2021.    
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Publiek aanwezig bij play-offs Europees voetbal 
 
Er kan met toegangstesten nog publiek aanwezig zijn in de stadions bij de play-
offs voor Europees voetbal en promotie en degradatie, zegt demissionair coronaminister De 
Jonge vandaag na het coronaoverleg. Of dat voor aankomend weekend nog gaat lukken weet 
hij niet. De bewindsman houdt nog wel wat slagen om de arm. Voetbalbond KNVB hoopt dat 
supporters bij de laatste wedstrijden van het seizoen aanwezig mogen zijn. Deze week voert 
de KNVB daarover overleg met de overheid. Bron: AD, 17 mei 2021.   
 

KNVB meldt goed nieuws: publiek definitief welkom bij alle play-
offwedstrijden 
 
Tijdens de wedstrijden in de play-offs om Europees voetbal én de play-offs om 
promotie/degradatie mag publiek aanwezig zijn. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. 
 
Woensdag en donderdag staan de halve finales van beide play-offs op de rol. FC Utrecht - FC 
Groningen en Feyenoord - Sparta gaan om een plek in de UEFA Conference League, een dag 
later worden NEC - Roda JC en FC Emmen - NAC Breda (voor een plek in de eredivisie) 
afgewerkt. Dit weekend zijn vervolgens de twee finales. Daar zullen dus thuisfans bij aanwezig 
zijn. Die supporters moeten zich vooraf wel laten testen en een testbewijs kunnen overleggen 
voordat zij het stadion betreden.  
 
De KNVB legt uit: ‘Om te onderzoeken hoe de samenleving met behulp van testbewijzen weer 
verder open kan, organiseert de overheid in april en mei pilots in de cultuur-, sport- en 
recreatiesector. Met deze pilots wordt er gekeken naar onder meer de werking van de 
CoronaCheck-app, de ICT en de infrastructuur. Bij de pilots mogen bezoekers alleen naar 
binnen op vertoon van een geldig (gratis) testbewijs. Zij moeten zich bovendien aan de 
basismaatregelen houden: 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen, mondkapje op waar 
dat verplicht is en bij klachten thuisblijven.’ 
 
Ook bij PSV - FC Twente (een duel in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen) is er in beperkte 
mate publiek toegestaan. Vanwege de coronabeperkingen is bij deze wedstrijden alleen 
thuispubliek toegestaan. De clubs die ‘uit’ spelen, kunnen volgens de regels van de pilot in 
het eigen stadion een public viewing organiseren. Bron: BN De Stem, 17 mei 2021. 

 
Woensdag gaat Nederland weer wat meer open 
 
Het sociale leven krijgt vanaf woensdag weer wat meer lucht: de geplande versoepelingen gaan 
door. De middelbare scholen moeten nog een week wachten, dan wordt bekeken of de kinderen 
vaker naar school mogen. Wel kan met hulp van toegangstesten publiek naar de playoff-
wedstrijden van de Eredivisie.  
 
Terrassen kunnen vanaf woensdag langer open, pretparken en dierentuinen mogen weer 
bezoekers ontvangen, sekswerkers gaan aan de slag en sportscholen kunnen open. Ook 
buitensport in teamverband mag weer. Stap twee van het openingsplan kan zoals verwacht 
doorgaan omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt, kondigde minister Hugo 
de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zojuist aan na afloop van een ministerieel overleg waarin 
het besluit definitief genomen werd.   
 
Met hulp van toegangstesten wordt er nog meer mogelijk in de maand mei: het kabinet wijst 
zo'n tachtig evenementen aan - onder meer de voetbal-nacompetitie - waar bezoekers welkom 
zijn na een negatieve test. De complete lijst wordt later vandaag bekendgemaakt.  
 
Dat stap twee door kon gaan, was gisteren al duidelijk. De adviseurs van het Outbreak 
Management Team (OMT) stelden een belangrijke voorwaarde voor de versoepelingen: het 
aantal nieuwe patiënten moest twintig procent lager liggen dan tijdens de piek van de derde 
golf in april. Daar wordt ruimschoots aan voldaan en ligt rond de dertig procent. Momenteel 
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zijn er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding nog 2150 
coronapatiënten opgenomen, op de top van de derde coronagolf waren dat er meer dan 2700.  
 
De versoepelingen op een rij 
 
- Terrassen open van 06.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds, ook bij sportkantines. 
Maximaal 50 personen per terras 
- Buitensporten in teamverband wordt mogelijk, maar er is geen publiek welkom 
- Binnensportlocaties (zalen, sportscholen, zwembaden) weer open, maar alleen met 
reserveringen (groepslessen niet toegestaan) 
- Openluchtmusea, theaters in buitenlucht, beeldentuinen en openluchtmonumenten weer 
open 
- Accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (binnen en buiten) heropenen: muziek- 
dans- en toneelles kan weer doorgaan. Geen groepslessen 
-Bij sport- en cultuurbeoefening geldt: niet meer dan 30 personen tegelijkertijd, op 1,5 meter 
afstand 
- Attractieparken, natuurparken, speeltuinen, kinderboerderijen en dierentuinen weer open. 
Maximaal 1 persoon per tien vierkante meter 
- Alle contactberoepen weer aan het werk, ook sekswerkers 
 
‘Voorzichtigheid blijft daarom geboden’ zei De Jonge. ‘We zijn er nog niet. Het gaat de goede 
kant op. Dat komt onder andere doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. We hebben 
nog steeds 145.000 mensen die zijn besmet. Dat betekent dat de kans dat je tegen iemand 
aanloopt die jou kan besmetten, behoorlijk groot is.’ 
 
Als de daling in het zelfde tempo doorzet zoals nu, komt de volgende versoepeling op 9 juni. 
Dat zou betekenen dat musea en bioscopen weer open mogen, dat restaurants onder 
voorwaarden weer binnen gasten kunnen ontvangen en dat er weer meer binnen en buiten 
mag worden gesport. De Jonge: ‘Als het mogelijk is, zullen we eerder versoepelen. Maar denk 
niet dat het allemaal wel los zal lopen. Als we ons niet aan de regels houden, duurt de daling 
langer. We zijn nog niet van dit virus af. We zijn er echt nog niet.’ 
 
Het kabinet zal komend weekeinde wel alvast kijken of scholen eventueel vanaf 31 mei weer 
helemaal open kunnen. Nu moeten leerlingen nog anderhalve meter afstand houden. 
Daarvoor wacht het kabinet eerst een extra advies af van het  OMT. Scholen kunnen hun 
leerlingen dan met zelftesten weer allemaal tegelijkertijd naar de les laten komen. 
 
Omdat steeds meer mensen ingeënt zijn of het virus doorgemaakt hebben, verwachten 
deskundigen geen heftige terugslag meer in de ziekenhuizen als versoepelingen onverhoopt 
toch tot meer infecties leiden. Inmiddels hebben zeven miljoen mensen een inenting gehad, 
nog eens miljoenen mensen zijn naar verwachting immuun omdat ze de infectie gehad hebben. 
Bron: AD, 17 mei 2021. 

 
Verbod op ander vaccin dan AstraZeneca frustreert jonge zestigers 
 
Dan maar de hulp inroepen van de Nationale Ombudsman. Een 61-jarige leerkracht uit Made 
is zo kwaad en wanhopig over de van overheidswege ‘opgedrongen’ coronavaccinatie met 
AstraZeneca dat zij landelijk ombudsman Reinier van Zutphen heeft aangeschreven. ‘De moed 
zakt mij in de schoenen. Het voelt alsof je moet vechten tegen een machtsblok.’ 
 
De vrouw is getriggerd door berichtgeving in deze krant over een voormalige trombose-patiënte 
(61) uit de regio Bergen op Zoom die het onverteerbaar vindt dat zij met haar medische 
verleden is aangewezen op het AstraZeneca-vaccin. Bij dit vaccin, door minister Hugo de 
Jonge voorgeschreven voor 60- tot en met 64-jarigen, is een zeldzame bijwerking mogelijk van 
trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Bron: BN De Stem, 17 mei 2021. 
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Duizenden zestigers kregen onlangs in sporthal Oosterheide in Oosterhout een vaccinatie met 
AstraZeneca. Maar niet alle zestigers willen AstraZeneca. © Pix4Profs/Edwin Wiekens 
 
 

 
 
© AP — Niet alleen hijzelf maar ook het vaccin redt, aldus de tekst op het Christusbeeld.  
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Niet alleen Jezus maar ook vaccin redt mensen 
 
Niet alleen Jezus maar ook het vaccin redt, volgens de tekst op het beroemde Christusbeeld in 
Rio de Janeiro. Schijnwerpers van actiegroep Unidos Pela Vacina voorzien het 38 meter hoge 
beeld van de heiland, dat over de Braziliaanse stad waakt, 's avonds en 's nachts van een 
aanmoedigende boodschap. 
 
'Vacina Salva' leest het in goed Portugees, naast dezelfde tekst in het Engels. Inmiddels 
hebben ruim 4000 bedrijven, kunstenaars en wetenschappers, zich bij de beweging 
aangesloten met als doel om overal in Brazilië mensen in te enten tegen het coronavirus. Het 
land is zwaar geraakt door het longvirus en telde al ruim 15,5 miljoen besmettingen en meer 
dan 435.000 doden. Bron: AD, 17 mei 2021.  
 

Dubai heeft coronamaatregelen versoepeld 
 
Dubai heeft de coronamaatregels versoepeld en staat het hotels weer toe om op volle 
capaciteit te draaien. Ook mogen concerten en sportevenementen in het emiraat weer, mits 
deelnemers en toeschouwers zijn ingeënt. Verder wordt ook het aantal toegestane gasten 
in restaurants verhoogd. Dubai heeft het coronavirus, door testen en vaccinaties, goed onder 
controle. Afstand houden en mondkapjes blijven verplicht. 
 
Het Arabische schiereiland en zakencentrum huisvest vanaf oktober 
de Wereldtentoonstelling en hoopt miljoenen reizigers uit heel de wereld aan te trekken. Om 
de verspreiding van een besmettelijker virusvariant tegen te gaan, zijn onlangs vluchten 
vanuit India, Bangladesh, Pakistan, Nepal en Sri Lanka, aan banden gelegd door de 
Verenigde Arabische Emiraten. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 

Ierland gaat aan mensen tussen 40 en 49 jaar vaccins AstraZeneca en 
Janssen geven 
 
De Ierse gezondheidsdienst overweegt de vaccins van AstraZeneca en Janssen ook aan 
personen tussen de 40 en 49 te gaan geven. Op dit moment worden beide coronamiddelen 
alleen toegediend bij Ieren boven de 50. Hoofd van de medische dienst, Colm Henry, zegt 
dat experts hebben aangeraden om het gebruik van de twee vaccins 'onder voorwaarden' te 
overwegen. Een beslissing over de inzet bij 40-plussers wordt snel genomen. Bron: AD, 17 mei 
2021. 
 
Ierland hoopt het gros van de volwassen bevolking voor het einde van september ingeënt te 
hebben, zegt vicepremier Leo Varadkar. Voor het eind van volgende maand moet zeker tachtig 
procent van de Ieren een eerste prik heeft gehad. ‘We hopen dat de overgrote meerderheid van 
de volwassenen eind juni een eerste vaccinatie heeft ontvangen en dat iedereen eind 
september volledig is ingeënt.' Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

In Thailand derde coronagolf 
 
Thailand kampt met een derde coronagolf en meldt vandaag het recordaantal van 9635 
nieuwe besmettingen. Driekwart van het aantal nieuwe coronagevallen deed zich onder 
gevangenen voor. Volgens de autoriteiten deden 10.748 van de 111.082 besmettingen zich 
voor in acht gevangenissen. Daar zijn sinds het begin van de maand al ruim 24.000 testen 
afgenomen. 
 
De besmettingscijfers van de coronatesten in zeven andere van de 143 gevangenissen die het 
land telt, worden later verwacht. ‘De gevangenissen zijn overbevolkt', zegt Aryut Sinthoppan, 
directeur van het Thaise gevangeniswezen. ‘Er zijn dus grenzen aan onze inspanningen op 
het gebied van hygiëne en ziektebestrijding.' Er zitten meer dan 310.000 mensen vast in 
Thailand. Bron: AD, 17 mei 2021.  
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Terwijl Thailand weer is opengesteld voor gevaccineerde vakantiegangers, kampt het land met 
een derde golf van besmettingen. Dinsdag meldde het Aziatisch land een recordaantal van 35 
sterfgevallen op één dag door corona.  
 
Ook het aantal besmettingen loopt op. Dinsdag kwamen er 2.473 nieuwe gevallen bij, 
waaronder 680 gevallen onder gevangenen. Dat brengt het totale aantal besmettingen in 
Thailand op 113.555. Sinds de start van de epidemie overleden 649 mensen aan de gevolgen 
van corona. 
 
Het plan is dat gevaccineerden die naar het populaire eiland Phuket reizen, niet meer in 
quarantaine hoeven vanaf juli. Vanaf oktober zou dit voor meer locaties gaan gelden.  Bron: 
AD, 18 mei 2021.   
 
 

 
 
@ Reuters — Lege stranden op het Thaise eiland Phuket. 

 
Saoedi-Arabië heeft reisverbod opgeheven 
 
Saoedi-Arabië heeft onder voorwaarden het internationale reisverbod opgeheven, dit tot grote 
vreugde van reislustigen die tot nu toe alleen met toestemming van de overheid naar het 
buitenland mochten vliegen. Wie minstens twee weken geleden een coronavaccinatie heeft 
ontvangen, het laatste halfjaar corona heeft gehad of jonger is dan 18, mag voor het eerst 
sinds vorig jaar maart het land weer uit. 

Het was nog niet heel druk vandaag op het vliegveld van Riyadh, maar wie er stonden 
waren blij met de versoepeling. ‘Het is een geweldig gevoel, God zij gedankt, we zijn gelukkig', 
zegt Bandar Al Nawash die op zijn vlucht wacht. ‘Het was een moeilijke periode waarin de hele 
wereld heeft moeten afzien.' Medereiziger Faisal Al Tamimi verbaast zich erover dat het niet 
drukker is. 
 
‘Ik denk dat mensen nog bezorgd zijn om de coronavarianten, zoals die uit India.' De Saoedies 
hebben nog dertien landen op de 'rode'-lijst staan. Er zijn in het land tot nu toe 11,5 miljoen 
inentingen verricht. Er raakten 433.094 van de dertig miljoen inwoners besmet met het 
virus, 7162 van hen kwamen eraan te overlijden. ‘Als God het wil, is de pandemie snel over 
en kan iedereen weer op reis', hoopt passagier Jaber Al Mahadi. Bron: AD, 17 mei 2021. 
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Een Saoedische man krijgt zijn paspoort terug van een Saudi Immigratie medewerker op King 
International Airport. Hij mag na veertien maanden lockdown weer reizen nadat de Saudiische 
autoriteiten het reizen verbood. Er waren restricties in Rivadh.  Reuters/Ahmed Yosri 
 
 

Farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline hopen dat hun 
coronavaccin eind dit jaar wordt goedgekeurd 
 
Farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline hebben goede hoop dat het coronavaccin dat zij 
ontwikkelen eind dit jaar kan worden goedgekeurd. Testresultaten met het middel, 
dat gebaseerd is op technologie die gebruikt wordt om griepvaccins te maken, zijn positief. 
 
Vooral bij mensen die eerder een corona-infectie hebben doorgemaakt zou er sprake zijn van 
een 'bijzonder hoge immuunrespons' na een enkele dosis. Daarmee zou het vaccin voor deze 
groep in het bijzonder veelbelovend zijn. Ook hoeft het vaccin niet bij extreem koude 
temperaturen te worden bewaard. 
 
Sanofi en GSK gaan nu verder met hun onderzoek. Aan de laatste testfase zullen meer 
dan 35.000 proefpersonen uit een reeks landen meedoen. Die studie moet in de komende 
weken beginnen. Bron: AD, 17 mei 2021.  
 

Kandidaat-coronavaccin Sanofi-GSK met succes door fase 2-studie 
 
De Franse farmaceut Sanofi en het Britse GSK hebben positieve resultaten gemeld voor hun 
belangrijkste kandidaat-coronavaccin, nadat een tegenvaller voor enkele maanden vertraging 
gezorgd had. Een fase 2-studie met 722 vrijwilligers toonde goede resultaten in alle 
leeftijdsgroepen en zorgde na een enkele dosis voor een hoge immuunrespons bij patiënten 
met een eerdere infectie, zo melden de bedrijven maandag in een persbericht. 
 
In de komende weken start een fase 3-studie. Als die studie ook positief blijkt, zou het vaccin 
naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd worden. Bron: De Morgen, 17 
mei 2021. 
 

Leger gaat helpen prikken 
 
Het leger is er klaar voor. Nu de benodigde trainingen zijn afgerond, laat het ministerie voor 
Volksgezondheid en de landelijke GGD GHOR weten dat militairen kunnen gaan 'meeprikken' 
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bij de coronavaccinaties. De GGD-koepel zegt 'voor 99 procent zeker' te zijn dat het 
legerpersoneel wordt ingezet, meldt BNR. Hun werkzaamheden kunnen uiteenlopen 
van medische ondersteuning tot logistiek en bewaking. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 

In België blijft het aantal coronabesmettingen afnemen 
 
In België blijft het aantal nieuwe dagelijkse coronabesmettingen afnemen. De afgelopen week 
bleef het dagelijks gemiddelde voor het eerst sinds 8 maart onder de 2500, 
meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat verder 
omlaag en op de ic's liggen steeds minder coronapatiënten. 
Van 7 tot 13 mei werden er per dag gemiddeld 2267 nieuwe besmettingen vastgesteld, 
een daling met 25 procent in vergelijking met de week ervoor. In totaal werden bij onze 
zuiderburen sinds de start van de pandemie 1.031.923 besmettingen vastgesteld. De R-factor 
staat nu op 0,88, wat aangeeft dat het virus in kracht afneemt.  
 
In diezelfde periode lieten er dagelijks gemiddeld 26,1 personen het leven ten gevolge van 
Covid-19. Dat is een daling van ruim 28 procent. In totaal kwamen tot nu toe 24.709 Belgen 
te overlijden door toedoen van het virus. 3.889.089 Belgen kregen inmiddels een 
coronaprik, 1.345.138 daarvan zijn al helemaal gevaccineerd. 
 
Volgens de recente cijfers liggen er nog 1.803 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis, 
van wie er 616 intensieve zorg nodig hebben. Van 10 tot 16 mei werden er dagelijks gemiddeld 
138,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een daling met 15 procent in 
vergelijking met de voorliggende periode. Bron: AD, 17 mei 2021. 

Vrijheid voor Engeland, Schotland en Wales, Noord-Ierland volgt later 

Britten mogen weer naar hun favoriete pub en mogen elkaar weer een knuffel geven. 
Engeland, Schotland en Wales, geven hun vijfenzestig miljoen inwoners na vier maanden 
lockdown weer wat vrijheid terug. Noord-Ierland volgt iets later. En dat betekent binnen eten 
en drinken en na afloop een filmpje pakken. Twee families mogen elkaar weer binnen treffen, 
buitenshuis zijn groepen van dertig mensen toegestaan en in de scholen mogen de 
mondkapjes weer af. 
 
‘Ik ga iedereen die ik in mijn vingers krijg een knuffel geven', liet actrice Joanna 
Lumley tegen de krant The Telegraph weten. ‘Ik ruk baby's uit de handen van hun moeder en 
ga over rollators heen hangen. Meisjes achter de kassa en jongens die voetballen in het park, 
ik omhels ze allemaal. En wanneer ik word opgepakt als de knuffelovervaller grijp ik de 
politieagenten ook.'  
 
Premier Johnson laat zijn landgenoten weten het wat rustiger aan te pakken. ‘We hebben deze 
nieuwe mijlpaal bereikt, maar we moeten deze stap met een flinke 
dosis voorzichtigheid zetten', aldus Johnson. Vooral de uit India overgewaaide variant van het 
coronavirus is reden tot zorg. De besmettelijker virusmutatie zou volgens wetenschappers wel 
een de overhand kunnen krijgen in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Miljoenen Britten kunnen ook weer op vakantie in twaalf bestemmingen die op een 'groene 
lijst' van de regering staan. Het gaat volgens onder meer om Portugal en Israël. 
Vakantiegangers hoeven dan na terugkomst niet in quarantaine. De vraag naar reizen is op 
het moment nog 'vrij klein' laat aanbieder Thomas Cook weten. Zo'n  vijfenzeventig procent 
van de boekingen gaat om reizen naar Portugal. Bron: AD, 17 mei 2021.   

Geen vakantie, dan maar huishoudelijke apparatuur 

Geld moet rollen, luidt het aloude spreekwoord. Geld dat tijdens de coronacrisis niet besteed 
kon worden aan vakanties, uitjes en etentjes, werd vaak in nieuwe huishoudelijke 
apparaten gestoken. APPLia Nederland, de brancheclub voor fabrikanten en leveranciers van 
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elektrische huishoudmachinerie, zegt dat de Nederlandse consument niet heeft gewacht tot 
de spullen kapot waren. 

Geld werd vooral aan vriezers, magnetrons, kookplaten en vaatwassers, uitgegeven. Omdat 
veel mensen thuiswerken, was ook een bak leut uit een nieuw koffiezetapparaat in trek. 
Consumenten waren ook bewuster bezig met gezondheid en verzorging, getuige de aankoop 
van bloeddrukmeters, weegschalen, scheer- en trimapparaten en haarstylingsapparaten. 
Bron: AD, 17 mei 2021.  

Amerikaans leger wil Janssen-vaccins aan Zuid-Korea ter beschikking 
stellen 

Het Amerikaanse leger wil Janssen-vaccins aan Zuid-Korea ter beschikking stellen. Het land 
is een belangrijke Aziatische bondgenoot van de VS en kampt met vaccintekorten. Seoel 
kan 13.000 doses van het Nederlandse coronavaccin tegemoet zien. De VS prikt de eigen 
burgers ook met Janssen, maar de binnenlandse productie wil nog niet echt vlotten. Tot nu 
toe werd alles uit Nederland geïmporteerd. 

Vorige maand lagen de inentingen met het vaccin uit Leiden anderhalve week stil. Dit 
om onderzoek naar mogelijke bijwerkingen te doen. Volgens de experts wegen de voordelen 
ruimschoots op tegen de nadelen. De VS prikt ook de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea met 
Janssen, maar de Zuid-Koreanen willen er vooral burgers mee inenten. Hun soldaten krijgen 
de vaccins van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca. Bron: AD, 17 mei 2021.  

VS deelt nog eens 20 miljoen doses coronavaccins Pfizer, Moderna en 
Janssen met andere landen 

De Verenigde Staten gaan nog eens 20 miljoen doses van coronavaccins delen met andere 
landen. Dat aantal komt bovenop de 60 miljoen AstraZeneca-vaccins die zoals eerder 
aangekondigd, worden geëxporteerd. 

De 20 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en Janssen worden eind juni verzonden. 
Deze vaccins zijn in tegenstelling tot die van AstraZeneca goedgekeurd voor gebruik in eigen 
land. Het is nog niet duidelijk waar ze allemaal naartoe gaan. De details worden in de komende 
dagen bekendgemaakt, aldus het Witte Huis. 

Biden ervaart druk om Amerikaanse vaccins te delen. De prikcampagne in zijn land loopt 
zo voortvarend, dat inmiddels bijna 60 procent van de volwassenen een eerste inenting heeft 
gehad. Dat is flink meer dan landen zoals Brazilië en India, waar de vraag naar vaccins groot 
is vanwege de vele besmettingen met het coronavirus. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 
 

Coronadoden in VS gedaald tot laagste in 14 maanden 
 
De afgelopen week is het aantal coronadoden in de Verenigde Staten gedaald tot het laagste 
in bijna veertien maanden tijd. Ook het aantal besmettingen daalt al vijf weken gestaag, blijkt 
uit een analyse van persbureau Reuters. Tussen 10 en 16 mei overleden 4165 
Amerikanen aan de gevolgen van Covid-19. Het laagste aantal sinds maart vorig jaar, toen er 
2293 sterfgevallen werden gemeld. Het dagelijks gemiddelde ligt nu op 600 overlijdens per 
dag. In januari lag de piek grotendeels op meer dan 3000 per dag. Bron: AD, 18 mei 2021. 
 
 

Voor hoger onderwijs nog geen versoepelingen 

Studenten mogen vanaf woensdag elke dag op het terras zitten of naar de dierentuin gaan, 
maar fysiek onderwijs blijft voor hen nog steeds maar mondjesmaat mogelijk. In het hoger 



137 

 

onderwijs komen geen nieuwe versoepelingen. Veel nut zou dat zo kort voor de zomer ook niet 
meer hebben gehad, concluderen zowel studentenorganisaties als de onderwijsinstellingen. 

‘Aan het einde van het collegejaar staan vooral tentamens en herkansingen op de planning’, 
zegt voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). ‘Het heeft 
nu eigenlijk geen zin meer.’ Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond denkt 
er ook zo over. Hij voegt eraan toe dat ruimte die er nu is ‘niet altijd volledig wordt benut’. Veel 
studenten gaan sinds eind april weer een dag in de week naar hun opleiding toe, maar dat 
geldt lang niet voor iedereen, zegt Muns. Daar zou de LSVb graag verbetering in zien. 

Alle organisaties in het hoger onderwijs willen dat de instellingen in september weer volledig 
opengaan. De tekenen daarvoor lijken gunstig, aangezien de coronavaccinaties steeds sneller 
gaan. ‘Als in september toch keuzes gemaakt moeten worden in wat wel en niet kan, mag het 
hoger onderwijs niet weer achteraan staan’, vindt Çoban. ‘Het moet niet zo zijn dat ik straks 
wel naar Lowlands kan, maar nog steeds niet dagelijks naar de universiteit.’ Bron: AD, 17 mei 
2021.  
 

 
 
Tafels ver uit elkaar en mondkapjes op tót je op je stoel zit: de eerste examens in coronatijd 
zijn anders dan normaal. © ANP  
 
 

De eindexamens gaan van start: dit is er door corona anders dan normaal 
 
Vorig jaar werden de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis nog geannuleerd, maar 
dit jaar gaan ze door. De eerste eindexamens in coronatijd. En dus is er het nodige anders 
dan normaal. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je als leerling ziek bent of plots in quarantaine 
moet? En welke nieuwe afspraken zijn er? Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij. 
 
Onder normale omstandigheden worden de examens verdeeld in twee tijdvakken. In het eerste 
tijdvak maken de leerlingen dan alle examens, om vervolgens in het tweede tijdvak de 
mogelijkheid te krijgen een examen te herkansen. Daar komt dit jaar een derde tijdvak bij. 
Dat is één van de aanpassingen die is gedaan zodat leerlingen in deze coronacrisis ruimere 
mogelijkheden krijgen om het examen te maken. Bron: De Stentor, 17 mei 2021.  
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Meeste koeriers rijden zonder vergunning 
 
Veruit de meeste koeriers- en pakketdiensten rijden zonder vergunning. Het gaat om zo’n 85 
procent ofwel landelijk om 7000 bedrijven, zegt Raymond Scherpenisse van NIWO, de 
vergunningverlener voor het Nederlandse wegtransport. Hij spreekt van een alarmerende 
situatie en roept het kabinet en de brancheorganisaties op tot actie.  
 
Vaak gaat het om zogenaamde sub-subcontractors. Grote postbedrijven besteden de 
bezorging alleen uit aan koeriers (sub-contractors) die netjes over een vergunning beschikken. 
Zij op hun beurt schuiven echter het werk niet zelden door naar sub-subcontractors en die 
begeven zich vaak in een schemergebied waar veel misstanden voorkomen, zegt 
Scherpenisse. Bron: De Stentor, 17 mei 2021. 
 

Zonder coronapaspoort geen toegang: hoe eerlijk is dat? 
 
De naderende invoering van het coronapaspoort leidt niet alleen maar tot applaus. Zorgt de 
pas straks voor discriminatie? En hebben we hem eigenlijk wel nodig? Het fenomeen belicht, 
aan de hand van drie kritische stellingen. 
 
Een coronapaspoort discrimineert. Niet-gevaccineerden mogen straks nergens meer heen.  
 
Bij de nodige mensen die het vaccin niet nemen, bestaat de vrees dat ze daardoor straks niet 
meer volledig deel kunnen nemen aan de samenleving. En dat is discriminatie, stellen zij. Het 
kabinet heeft van begin af aan beloofd dat dat niet zou gaan gebeuren. ‘Vaccineren moet altijd 
een vrije keus blijven, zodat geen drang of dwang ontstaat', is bijvoorbeeld te lezen in een 
recente Kamerbrief over het coronapaspoort. Bron: AD, 17 mei 2021. 

 
Woensdag sportscholen weer open, zzp’ers komen terug 
 
Sportschooleigenaren zijn blij en opgelucht dat ze woensdag weer open mogen nadat het 
kabinet bevestigd had dat de eerder aangekondigde versoepelingen door kunnen gaan. 
‘De positieve reacties stromen binnen op mijn telefoon’, laat directeur van brancheorganisatie 
NL Actief Ronald Wouters weten. 

De versoepeling houdt in dat er weer binnen mag worden gesport. De maatregelen van onder 
meer maximaal dertig mensen tegelijk in een ruimte en 1,5 meter afstand houden, zijn nog 
steeds van kracht. Ook moeten bezoekers van fitnesscentra van tevoren reserveren en mogen 
de kleedkamers en douches nog niet gebruikt worden. ‘We gaan door waar we vorig jaar 
gebleven zijn wat betreft dit protocol, de sportscholen zijn al aan de maatregelen gewend’, 
aldus Wouters. 

Sportscholen verloren sinds het begin van de coronacrisis zo'n dertig procent van hun 
klanten, meldde de brancheorganisatie NL Actief eerder. Door de NOW-regeling hoefden veel 
vaste sportinstructeurs niet te vertrekken. Veel zelfstandige sportinstructeurs verloren wel 
hun inkomsten. Wouters verwacht dat de zzp’ers weer terugkomen. ‘De 
meeste sportinstructeurs, zowel die met een vast contract als zzp’ers, hebben online en buiten 
doorgewerkt. Het is erg fijn dat het nu ook weer binnen kan.’ Bron: AD, 17 mei 2021.  
 

Beeldentuinen in openlucht open 
 
Nu de versoepelingen van de coronamaatregelen doorgaan, openen musea deze week hun 
beeldentuinen in de openlucht, die als doorstroomlocaties worden gezien. 
 
Zo gaat de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum bij Otterlo woensdag open. ‘We zijn 
erg blij dat we onze bezoekers weer kunnen ontvangen in de beeldentuin. We willen hen graag 
een veilig, maar ook plezierig en ontspannen bezoek bieden. De rust en de ruimte van de 
beeldentuin en de prachtige natuur om ons heen gaan daar zeker bij helpen’, zegt directeur 
Lisette Pelsers van het Kröller-Müller. 
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Ook de aan Museum de Fundatie in Zwolle gelinkte beeldentuin bij Kasteel het Nijenhuis in 
Heino/Wijhe gaat vanaf 19 mei open. 
 
De musea zelf blijven nog gesloten. Op Petities.nl is een petitie begonnen om dat te 
veranderen. ‘Door tijdsloten, reguleren van bezoekersstromen en het ventileren van zalen 
kunnen musea volgens de regels van het RIVM veilig open’, zeggen de initiatiefnemers. Ze 
willen dat de 'schatkamers' geen 'grafkamers' worden. Vanmiddag hadden er al bijna 33.000 
mensen getekend. Bron: AD, 17 mei 2021.  
 

Update RIVM 
 
Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care of verpleegafdeling belandt, blijft dalen. 
In de afgelopen 24 uur hebben ziekenhuizen 138 nieuwe patiënten opgenomen vanwege 
Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 
29 november. 
 
Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben 
ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1497 coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer 
op gemiddeld bijna 214 per dag, het laagste niveau sinds 10 maart.  
 

 
 
Eind april piekte het aantal ziekenhuisopnames. Sindsdien is de instroom met meer dan 30 
procent gedaald. Daarom heeft het kabinet besloten dat de vorige week aangekondigde 
versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen doorgaan. 

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel iets. Ziekenhuizen behandelen 
nu 2183 mensen vanwege Covid-19, 31 meer dan op zondag en precies evenveel als op 
zaterdag. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de 2200 blijft. Sinds eind 
april zijn meer dan vijfhonderd ziekenhuisbedden vrijgekomen. 
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Op de verpleegafdelingen werd het afgelopen etmaal iets drukker, maar het aantal 
coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de twaalfde achtereenvolgende dag. Die ic-
vleugels behandelen nu 681 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 31 maart. 

Het aantal nieuwe coronagevallen is vandaag gedaald tot het laagste niveau sinds 16 
februari. Afgelopen etmaal zijn er 2904 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat zijn er 1551 
minder dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook af, met 32. Het zijn er voor de negende dag 
op een rij minder dan het weekgemiddelde. 

De besmettingscijfers zijn beïnvloed door een storing in de communicatie tussen de systemen 
van de GGD en het RIVM. Onbekend is hoe groot die impact precies is, meldt een RIVM-
woordvoerder. 

Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5047 nieuwe coronagevallen per dag 
gemeld. Gisteren kreeg het RIVM 4455 nieuwe gevallen binnen. 

Het aantal coronagevallen blijft per week gestaag afnemen. In totaal werden vorige week 
maandag tot en met zondag 38.352 mensen positief getest. In de week van 3 tot en met 9 mei 
waren dat er nog 52.562. In de laatste week van april werden 46.519 mensen positief getest. 

Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al meer dan 1,59 miljoen mensen positief 
getest. Waarschijnlijk komt dat aantal vandaag boven de 1,6 miljoen uit.  Bron: AD, 17 mei 
2021.  
 
Storing laat besmettingscijfers in de regio flink kelderen (maar niet overal). Het aantal nieuwe 
coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag opnieuw sterk gedaald ten opzichte van 
een dag eerder, maar dat heeft vooral te maken met een storing.  
 
In een dag tijd zijn er 207 nieuwe positieve tests gemeld, een dag eerder waren dat er nog 
(gecorrigeerd) 353. Dat is een daling van zo’n 42 procent. Per 100.000 inwoners zijn de meeste 
besmettingen vandaag gemeld op Urk. In Ermelo en Bronckhorst kan de vlag uit, want daar 
is juist geen enkele positieve test genoteerd.  
 
Afgelopen etmaal zijn er 2904 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat zijn er 1551 minder dan 
gisteren. Het aantal coronagevallen blijft landelijk per week gestaag afnemen. Maar de 
besmettingscijfers zijn beïnvloed door een storing in de communicatie tussen de systemen van 
de GGD en het RIVM. Onbekend is hoe groot die impact precies is. 
 
Ook in de regio is een daling te zien. En dan met name in Noord- en Oost-Gelderland. Daar 
zijn vandaag 61 nieuwe positieve tests geconstateerd, een dag eerder waren dit er nog 174. 
De veiligheidsregio IJsselland noteert 70 nieuwe besmettingen, dat zijn er 25 minder dan een 
dag eerder. In Flevoland is de daling het kleinst, in die provincie is het aantal positieve test 
van 84 naar 76 gegaan. 
 
Op de kaart zijn geen gemeenten met een donkerrode kleur meer te vinden. Die categorie geeft 
normaal aan dat er relatief veel besmettingen zijn. De gemeenten in de regio met de meeste 
positieve tests per 100.000 inwoners vandaag zijn Urk (38) en Staphorst (35). Opvallend is 
ook dat er veel gemeenten in Gelderland zijn met niet of nauwelijks besmettingen. Dat is ook 
te zien aan de vele lichte kleuren op de kaart. In Ermelo is bijvoorbeeld geen enkele positieve 
test genoteerd. Hetzelfde geldt voor Bronckhorst. 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen is maandag gedaald tot het laagste niveau sinds 16 februari. 
In Rotterdam hoorden afgelopen etmaal in ieder geval 186 mensen dat ze positief zijn getest 
op corona. In Amsterdam waren dat er 85 en in Den Haag 80. In Breda en Utrecht kwamen 
er rond de 50 besmettingen aan het licht. Het RIVM noteerde zeven sterfgevallen door Covid-
19 tussen zondag en maandag. Uit de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, 
IJsselland en Flevoland zijn daarover geen meldingen binnengekomen. 
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In de ziekenhuizen gaat het ook een stuk beter. Daar komen nu ongeveer dertig procent 
minder nieuwe patiënten binnen dan twee weken terug. Op de ic’s gaat het zelfs om een daling 
van vijfendertig procent. 
 
Eerder vanmiddag werd ook bekend dat het sociale leven vanaf woensdag weer wat meer lucht 
krijgt: de geplande versoepelingen gaan door. Stap twee van het openingsplan kan doorgaan, 
omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. In deze fase mogen bijvoorbeeld 
onder voorwaarden binnensportlocaties weer open, evenals dierentuinen en attractieparken. 
De terrassen mogen vanaf woensdag open van 06.00 uur tot 20.00 uur. Bron: De Stentor, 17 
mei 2021. 
 

 
 
Het Drierivierenpunt bij Dordrecht is het drukste vaarpunt van Europa. © Jeffrey 
Groeneweg/Qphoto   
 

Varen deze zware schepen straks zonder kapitein over de drukste 
vaarweg van Europa? 
 
Nog dit jaar wil de regio Drechtsteden tests uitvoeren in haar eigen 5G-fieldlab. Dat moet er 
komen met een subsidie van de provincie Zuid-Holland en door actie vanuit het bedrijfsleven. 
‘Hoe mooi zou het zijn als schepen autonoom over het drierivierenpunt varen?’  

 
Nooit meer een scheepsramp op de drukste waterweg van Europa omdat schepen elkaar 
tijdens het varen hun locatie op het water inseinen. Het zou geweldig zijn. En het moet op 
termijn ook kunnen, zegt Max Remerie van Digital Mainport Drechtsteden, een onderdeel van 
de Economic Board in de Drechtsteden. Namens de regio werkt Remerie sinds september aan 
innovaties op het bestaande, unieke glasvezelnetwerk van de Drechtsteden. Bron: AD, 17 mei 
2021.  
 

Tweede coronaprik zit buitenlandse vakantie in de weg: slechts beperkte 
groep net op tijd volledig ingeënt 
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Wie deze zomer naar het buitenland op vakantie wil, kan snel in de problemen komen met de 
coronavaccinatie. Voor vrijwel iedereen onder de vijftig zal de noodzakelijke tweede prik 
midden in de zomervakantie gezet moeten worden.  
 
Ook voor de gezonde vijftigplussers die nog op een oproep wachten, wordt het spannend. Een 
door het RIVM verwachte versnelling van de vaccinatie van de groep kwetsbaren die nu aan 
de beurt zijn, kan voor een deel van de vijftigplussers betekenen dat ze wél net op tijd volledig 
ingeënt zijn. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 
De enige Palestijnse locatie die coronatesten uitvoerde in Gaza ligt 
stil na een Israëlische luchtaanval  
 
De enige Palestijnse locatie die coronatesten uitvoerde in Gaza ligt stil na een Israëlische 
luchtaanval afgelopen maandag. Dat melden lokale autoriteiten. Voordat het geweld vorige 
week in Gaza oplaaide werden er dagelijks zo'n 1600 mensen getest op corona. 
 
De kliniek met een coronalab in de stad Al-Rimal is bij de luchtaanval verwoest. Ook het 
ministerie van Volksgezondheid is geraakt. Daarbij is medisch personeel van het 
ministerie gewond geraakt, van sommigen is de toestand kritiek, aldus plaatsvervangend 
minister van Volksgezondheid Yousef Abu al-Rish. 
 
Gaza heeft tot nu toe 122.000 doses coronavaccins ontvangen op twee miljoen inwoners. 
Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO is de helft van de vaccins nog niet toegediend. 
De WHO zegt dat 103.000 mensen positief zijn getest op coronavirus in Gaza, van wie er meer 
dan 930 zijn overleden. 
 
De spanningen in Gaza liepen vorige week op toen Palestijnen uitgezet dreigden te worden om 
plaats te maken voor Joodse kolonisten. Sindsdien vuurt Hamas raketten af op Israël en heeft 
Israël al 1500 doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd, daarbij werden zeker 212 mensen 
gedood. Bron: AD, 18 mei 2021. 

 

 
© AFP  
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Golven van veertien meter beuken in op Indiase westkust, tienduizenden 
mensen geëvacueerd 
 
India heeft af te rekenen met een nieuwe beproeving. Terwijl het coronavirus het land nog 
altijd stevig in zijn greep heeft, wordt de westkust nu ook geteisterd door een tropische storm. 
Die veroorzaakt golven tot 14 meter hoog. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor het water. 
Er zouden al zeker zes doden zijn gevallen in de westelijke staten Goa en Karnataka. 
 
Wind en regen hebben al verscheidene bomen ontworteld en huizen doen instorten en er is 
vrees voor zware overstromingen. Eenendertig  boten zijn vermist. De tropische cycloon 
Tauktae haalt windsnelheden tot 160 kilometer per uur en zal de komende dagen 
waarschijnlijk nog in kracht toenemen. Verwacht wordt dat hij dinsdagmorgen aan land zal 
komen in de westelijke staat Gujarat, met windsnelheden tot 175 kilometer per uur.  
 

 
 
© AFP  
 
Bijna 150.000 inwoners uit dorpen aan de kust en in laaggelegen gebieden worden nu 
geëvacueerd. De operatie moet zondagavond achter de rug zijn, aldus de plaatselijke regering.  
 

 
 
© EPA  
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Volgens directeur Mrutunjay Mohapatra van het Meteorologisch Instituut India is de situatie 
op zee op dit moment onvoorspelbaar. ‘De golven langs de kust van de oost-centrale Arabische 
Zee zijn veertien meter hoog en kunnen vloedgolven veroorzaken. De cycloon boven de 
Arabische Zee is de afgelopen twaalf uur enorm in kracht toegenomen. Hij zal vermoedelijk 
naar het noorden of noordwesten trekken en aan intensiteit winnen.’  
 
Reddingsdiensten van leger, marine en kustwacht zijn massaal uitgerukt en dragen speciale 
pakken die hen moeten beschermen tegen het coronavirus, dat nog altijd over het land raast.  
 
Gujarat is een van de staten die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie. Er wordt 
bekeken hoe de elektriciteitsaanvoer naar ziekenhuizen en andere medische voorzieningen 
veiliggesteld kan worden. Er zal de komende twee dagen ook niet gevaccineerd worden door 
de storm.  
 

 
 
© AFP 
 
In India zijn officieel intussen meer dan 270.000 mensen gestorven door Covid-19, maar 
aangenomen wordt dat de dodentol in werkelijkheid nog veel hoger ligt. De afgelopen 24 uur 
kwamen er meer dan 4.000 doden bij. Het aantal nieuwe gerapporteerde besmettingen kwam 
zondag op 311.170 in 24 uur. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten nauwelijks 
aan. 
 
Hoewel India de grootste vaccinproducent ter wereld is, heeft nog maar 10 procent van de 
bevolking een eerste prik gekregen. Amper 2,9 procent van de 1,35 miljard inwoners is al 
volledig gevaccineerd. Bron: AD, 16 mei 2021. 
 

Pilots testen voor toegang tot evenementen 

De Rijksoverheid heeft de hele lijst met nieuwe pilot-evenementen voor deze maand online 
gezet. Bezoekers krijgen dan toegang tot evenementen en activiteiten door een negatief corona 
testbewijs te laten zien. 'Het betekent niet dat sectoren nu al opengaan. De pilots zijn er om 
te bepalen hoe testen de samenleving kunnen helpen openen', aldus de overheid. 

Zo gaan casino's en speelhallen open en kunnen we naar een indoor popconcert van de 3FM 
Awards in Utrecht en festival BackToLive Walibi in Biddinghuizen.  Bron: AD, 17 mei 2021. 
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In april en mei 2021 zijn er in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met Testen voor 
toegang. Bezoekers krijgen dan toegang tot evenementen en activiteiten door een negatief 
corona testbewijs te laten zien. Het betekent niet dat sectoren nu al opengaan. De pilots zijn er 
om te bepalen hoe testen de samenleving kunnen helpen openen. Bron: Rijksoverheid, 17 mei 
2021. 

Er zijn de volgende activiteiten in de pilotfase in mei: 

• Sport en jeugdactiviteiten (breedtesport en topsportwedstrijden, zwembaden en 
speel- en sporthallen tot 18 jaar); 

• Casino’s en speelhallen; 
• Culturele activiteiten (monumenten, musea, theaters, concerten en poppodia); 
• Fieldlabs evenementen  

 
 
Privéhuis La Cloche in Utrecht © Angeliek de Jonge 
 
 

Sekswerker Linda (25) mag weer aan het werk: ‘Ik was altijd al een beetje 
flirterig, ik hou er wel van’ 
 
Bordeelbazen zijn blij, de dames ook. Na vijf maanden mogen ze weer aan het werk. Ook Linda 
(25) is blij haar collega’s weer te zien na een tijd in de illegale prostitutie te hebben gewerkt. 
‘Met mannen naar huis en hotel, dat was niks voor mij.’ 
 
Woensdagmorgen om elf uur is het zover. Dan gaat de Linda (haar werknaam) weer aan de 
slag bij La Cloche aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Met wie ze die morgen haar eerste 
afspraak heeft, weet ze niet. Hoeft ook niet. ‘Dat hoor ik dan wel van de gastvrouw.’  Bron: 
AD, 17 mei 2021. 
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Minder dan helft kwetsbaren maakte prikafspraak, vijftigers versneld 
uitgenodigd 
 
Van de 1,5 miljoen mensen die op basis van een medische indicatie de afgelopen weken zijn 
opgeroepen voor een coronavaccinatie, hebben er slechts 670.000 een afspraak gemaakt. Dat 
meldt de GGD. Vijftigers worden deze week daarom versneld uitgenodigd voor een 
prikafspraak. 
 
Onder de medisch kwetsbare 60-minners loopt het bepaald geen storm met afspraken, 
bevestigt een woordvoerder van het RIVM. Om te voorkomen de GGD’s stilvallen met 
vaccineren, kunnen mensen geboren in 1965 daarom al vanaf vanavond online een afspraak 
inplannen. Het gaat om mensen die dit jaar 56 worden. Zij kunnen woensdag of donderdag 
een uitnodiging in hun brievenbus verwachten. Gisteren werd het 
vaccinatieafsprakensysteem van de GGD's al opengesteld voor mensen uit de geboortejaren 
1963 en 1964. 
 
Mensen jonger dan zestig jaar met bijvoorbeeld diabetes of astma hebben voorrang gekregen 
bij de vaccinaties vanwege het verhoogde risico dat zij lopen bij een Covid-besmetting. Deze 
zogenoemde ‘griepprikgroep’ zou vóór de gezonde vijftigers ingeënt worden door de GGD’s. Een 
week geleden bleek al dat in deze groep veel minder afspraken werden ingepland dan 
verwacht. Het RIVM besloot de uitnodigingen voor de ongeveer 1,5 miljoen mensen op de 
‘grieppriklijsten’ van de huisartsen versneld te versturen.  
 
Omdat er nog altijd te weinig afspraken worden ingepland, zijn inmiddels dus ook steeds meer 
gezonde vijftigers aan de beurt. ‘Zodra wij signalen krijgen dat er vaccinatieslots overblijven, 
nodigen we een volgende groep uit’, aldus de woordvoerder van het RIVM. 
 
Het RIVM tast in het duister over de reden waarom zo weinig vaccinatieafspraken worden 
geboekt door 60-minners met een medische indicatie. ‘Het zou aan de meivakantie kunnen 
liggen. Ook zijn sommige mensen in deze groep al ingeënt omdat ze in de zorg werken. En het 
gaat deels om jongeren, die misschien minder noodzaak voelen om snel een prikafspraak te 
maken’, suggereert de woordvoerder.  
 
Zaterdag onthulde deze site dat ook patiënten die niets mankeren een uitnodiging hebben 
ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die lichte hooikoortsklachten hebben, of als kind 
enkele jaren een astmapuffer hebben gebruikt. Een enkele huisartsenpraktijk bleek per 
ongeluk zelfs zijn complete patiëntenbestand te hebben uitgenodigd voor een vaccinatie. Bron: 
AD, 17 mei 2021.  
 

Kwetsbare groepen werden niet uitgenodigd 
 
Omdat te weinig Nederlanders met een medische indicatie zich voor vaccinatie hadden 
gemeld, zijn gezonde 50 plussers afgelopen week versneld uitgenodigd. Nu blijkt waarom die 
groep het massaal liet afweten: 170.000 kwetsbaren hebben de vereiste uitnodigingsbrief niet 
gehad. Bron: AD, 20 mei 2021. 

 
Coronavaccins vanaf 7 juni in Duitsland beschikbaar voor alle 
volwassenen 
 
Duitsland stelt de coronavaccins vanaf 7 juni beschikbaar voor alle volwassen Duitsers, zegt 
minister van Gezondheid Jens Spahn. Vanaf die datum hebben kwetsbare mensen geen 
voorrang meer nodig volgens de minister. De prikken worden gezet door huisartsen en in grote 
vaccinatiecentra. 
 
‘Met dit besluit kunnen alle Duitsers vanaf zestien jaar zich laten inenten’, staat in 
documenten die voor het besluit al waren ingezien door persbureau DPA. Dit betekent niet 
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dat alle Duitsers die een prik willen in juni al ingeënt kunnen worden. ‘De vaccinatiecampagne 
duurt nog zeker tot het einde van de zomer’, staat in de documenten van Spahn. 
 
In de komende drie weken tot aan 7 juni moeten nog 15 miljoen prikken gezet worden. Die 
prikken gaan naar mensen van wie Spahn eerder zei dat ze voorrang zouden krijgen. Het gaat 
onder meer om docenten, politieagenten, supermarktmedewerkers en medewerkers van het 
openbaar vervoer. 
 
In Duitsland zijn tot nu toe ongeveer veertig miljoen vaccinaties toegediend. Bron: AD, 17 mei 
2021. 
 

Janssen levert deze week helft van coronavaccins aan EU  
 
De Europese Unie krijgt deze week maar de helft van de coronavaccins van Janssen waarop 
zij rekende. Het bedrijf hoopt de vertraging wel nog deze maand in te lopen, zeggen EU-
bronnen. 
De fabrikant van het vaccin van Nederlandse makelij was al achteropgeraakt met de levering 
van de 55 miljoen doses die voor 1 juli geleverd zouden worden. De teller stokt vooralsnog op 
minder dan vijf miljoen vaccins. Zowel moederbedrijf Johnson & Johnson als de Europese 
Commissie blijven erop rekenen dat de beloofde leveringen voor het tweede kwartaal worden 
waargemaakt. 

Het bedrijf heeft de levering van deze week gehalveerd, zegt een ingewijde volgens persbureau 
Reuters. Dat wil de commissie, die namens de EU-landen het contract heeft gesloten, niet 
bevestigen.  

Wat de verminderde aanvoer betekent voor Nederland is nog onduidelijk. Bron: AD, 17 mei 
2021. 

CoronaMelder-app kreeg update en werkt nog beter 

De CoronaMelder-app heeft een update gekregen en is daardoor nauwkeuriger in het 
opsporen van besmettingen. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
maandag bekend.  

Tot nu toe stuurde de CoronaMelder alleen een melding als het contactmoment 
aaneengesloten langer dan vijftien minuten was. Met de nieuwe versie kan de app gebruikers 
waarschuwen die op één dag bij elkaar opgeteld langer dan vijftien minuten in contact zijn 
geweest met een besmet persoon. 

Ook is de app nu beter in het herkennen van muren, waardoor je geen melding zou moeten 
krijgen over mensen die zich in andere ruimtes bevinden. 

De CoronaMelder-app wordt vanaf maandag automatisch geüpdatet. Gebruikers hoeven zelf 
geen actie te ondernemen. Bron: AD, 17 mei 2021. 

Feyenoordsupporters moeten naar Ridderkerk, Rotterdamse teststraten 
zijn voor songfestival 

Feyenoordsupporters die woensdag naar de stadsderby tegen Sparta willen, moeten officieel 
naar Ridderkerk of elders voor hun verplichte coronatest. Bij de twee Rotterdamse teststraten 
die speciaal voor toegangstesten zijn ingericht, kunnen alleen songfestivalbezoekers een 
afspraak maken als de aanwijzingen op de site netjes worden gevolgd. 
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Hoe dit komt? Spoedtestcorona is de nieuwe aanbieder voor de gratis toegangstesten in de 
Rotterdamse regio. Vooralsnog zit dit bedrijf alleen in Ridderkerk, waar de komende twee 
dagen de capaciteit wordt verdubbeld. 

Bij de locaties waar bezoekers van het songfestival terechtkunnen – zoals bij Marconiplein en 
het stadion van Excelsior - zijn de voetbalsupporters niet welkom. Officieel kunnen ze op 
testenvoortoegang.nl daarvoor geen afspraak maken. Allicht is dat moeilijk te begrijpen voor 
de fans, die daar de vorige keer voor de verplichte test wel terechtkonden. 

Maar die testlocaties van Lead Healthcare vallen onder de eerste proef met Testen voor 
Toegang. In een volgende pilot staat dit bedrijf, dat ook bij Ahoy de deelnemers en werknemers 
van het songfestival test, buitenspel. Er was veel te doen over de wijze waarop Lead Healthcare 
als enige mocht testen. Er zijn nu zeven andere partijen uitgekozen voor heel Nederland. 
Spoedtestcorona is de aanbieder voor de Rotterdamse regio. 

 
 
Wie op de site toegangstesten.nl komt, moet meestal kiezen. Al lijken enkele bezoekers nog de 
oude site te krijgen. © testenvoortoegang.nl 
 
Bij de wedstrijd komende woensdagavond zijn maximaal 6500 fans welkom, alleen van de 
thuisclub. Dit werd pas maandag besloten. De supporters moeten zich verplicht laten testen, 
vlak bij hun woonplaats. Voor Rotterdammers en regiogenoten is dat dus bij het Van der Valk 
Hotel in Ridderkerk. De andere sneltestlocaties in de buurt zijn Gouda of Den Haag. 
 
Het streven is uiteindelijk dat negentig procent van de bevolking binnen twintig minuten per 
auto een testlocatie kan bereiken. Er moeten dus meer plekken bij komen in de regio waar 
mensen zich in de toekomst gratis kunnen laten testen. Mogelijk voor voetbalwedstrijden, uit 
eten gaan, een bezoek aan het museum of een concert. Van der Valk Ridderkerk ligt niet in 
de buurt van een trein- of metrostation. 
 
Bij die zeven partijen voor 120.000 testen per dag komt nog een tweede aanbesteding voor 
nog eens 105.000 testen ter dag. Hierop reageerden 22 partijen. De Stichting Open Nederland, 
die dit testen regelt, maakt deze week bekend welke testaanbieders geselecteerd zijn. Bron: 
AD, 17 mei 2021. 
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Lead Healthcare, dat drie testlocaties in Rotterdam heeft zoals deze bij Ahoy, zit niet bij de 
nieuwe partijen voor Testen voor Toegang. © AD  
 
 

Ministers vergaderen weer fysiek 
 
Na bijna twee maanden digitaal vergaderen komen de ministers vrijdag weer fysiek bijeen voor 
de wekelijkse ministerraad.  

Eind maart ging het demissionaire kabinet uit voorzorg 'voorlopig' op vrijdag digitaal 
vergaderen. Aanleiding was de besmetting met het coronavirus van staatssecretaris Mona 
Keijzer (Economische Zaken) en kort daarna van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse 
Zaken). 

Dat de ministerraad vanaf het begin van de coronacrisis een dik jaar geleden gewoon fysiek 
bijeen bleef komen, deed bij sommige virologen wel de wenkbrauwen fronsen. Volgens premier 
Mark Rutte was een digitale ministerraad 'heel lastig' vanwege het staatsgeheime 
karakter van de vergadering. In andere landen was het wel al lang mogelijk. ‘Volgens de 
coronarichtlijnen mochten de vergaderingen van de ministerraad toen en dus ook nu worden 
gehouden’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 17 mei 2021.  
 
 

Charlotte (29) is proefkonijn bij covidonderzoek naar huidvaccinaties  
 
In een opwelling gaf Charlotte Welling (29) zich op voor een covidonderzoek van het LUMC 
naar vaccineren in de huid in plaats van in de spier. Na haar inenting, met een kleine dosis 
Moderna, moet ze twee weken lang bijhouden hoe ze zich voelt. ‘Eigenlijk moet ik iedere scheet 
aangeven.’ 
 
De Woerdense Charlotte kwam bij het onderzoek terecht na een oproepje op de sociale media 
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat ze proefpersonen zochten voor een 
onderzoek naar het toedienen van het Moderna-vaccin in de huid. ‘Ze zochten mensen tussen 
de 18 en 30 en ik word deze zomer dertig, dus het kan nog net.’ Bron: AD, 17 mei 2021.  
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Charlotte Welling doet mee aan een corona-onderzoek van het Leids Universitair Medisch 
Centrum en moet sinds haar inenting twee weken lang een dagboekje bijhouden, waarin ze 
onder andere haar lichaamstemperatuur noteert. © Rianne Den Balvert  
 
 

Oostenrijk laat weer mensen uit tientallen landen toe zonder verplichte 
quarantaine 
 
Oostenrijk laat vanaf woensdag weer mensen uit tientallen landen toe zonder dat ze verplicht 
in quarantaine moeten. Minister van Gezondheid Wolfgang Mückstein zei maandag dat de 
regels worden versoepeld voor mensen uit onder meer Duitsland, België, Frankrijk, Italië en 
Zwitserland. Voor een vijftal landen met een hoger risico, waaronder Nederland, blijven de 
strenge regels nog van kracht. Die mensen moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien 
en dan vijf dagen in quarantaine. Op de vijfde dag worden ze getest en als die uitslag negatief 
is, mogen ze uit quarantaine. Bron: AD, 17 mei 2021.  
 
 

Duizenden Vlamingen lieten zich met valse postcode vaccineren in 
Brussel 
 
Enkele duizenden Vlamingen hebben vaccinatiefraude gepleegd door zich met een valse 
postcode in te schrijven binnen het nieuwe Brusselse registratiesysteem Bruvax. Dat schrijft 
VRT NWS en wordt door de Brusselse gezondheidsinspectie bevestigd aan Belga.  
 
Na heel wat problemen met het federale inschrijvingssysteem Doclr besloot de Brusselse 
gezondheidsinspectie midden april over te schakelen op een nieuw aanmeldingsplatform. Met 
Bruvax moesten de procedures vereenvoudigd worden en konden Brusselaars enkel met een 
rijksregisternummer en postcode inschrijven. Nu blijkt dat die gegevens in het begin na 
aanmelding niet meer gecontroleerd werden. Zo misbruikten enkele duizenden Vlamingen het 
systeem door een valse postcode in te vullen en werden ze sneller in Brussel gevaccineerd, 
waar de personen geboren in 1975 of vroeger nu al aan de beurt zijn. 
 
Intussen is de controle wel verscherpt. In de vaccinatiecentra volgt nu een extra controle om 
fraude tegen te gaan. De Vlamingen die nog hun tweede prik moeten krijgen, zullen die ook 
krijgen. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, geeft aan Belga mee dat 
onderzocht wordt of de mensen die zich met een leugen inschreven kunnen beboet worden. 
Bron: De Morgen, 17 mei 2021.  
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Scouts Vlaanderen: ‘Verplichte test voor kamp duur en zonder 
meerwaarde’ 
 
Wie deze zomer op kamp wil met de jeugdbeweging of op sportkamp gaat, krijgt de aanbeveling 
om zich vooraf te laten testen op het coronavirus. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vindt 
dat echter niet verregaand genoeg en wil die test nu opleggen. Anders dreig je besmettingen 
die vandaag op scholen gebeuren, rechtstreeks in de kampen te injecteren. 
 
De jeugdverenigingen in ons land zijn het niet eens met het voorstel van Rousseau. Er zijn 
protocollen voorbereid met het hele jeugdwerk, virologen en drie gemeenschappen, klinkt het. 
‘Het protocol waarborgt een veilig kader voor jeugdkampen’, vertelt Jan Van Reusel, 
woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen. ‘We werken met gesloten kampbubbels en 
toezicht op de maatregelen op het terrein, kinderen mogen enkel op kamp vertrekken als er 
in hun omgeving geen besmettingen zijn en we hebben een noodprocedure zodra er een 
vermoeden is van besmetting.’ 
 
Het verplicht testen vooraf zou voor kinderen en jongeren onnodig duur, ingewikkeld en 
drempelverhogend zijn, gaat Van Reusel verder. ‘Kinderen vertrekken op kamp vanuit een 
veilige omgeving, zoals ze vandaag naar school vertrekken. Dan zou je hen nu dus ook 
dagelijks moeten testen? Een verplichte test biedt geen meerwaarde ten opzichte van de veilige 
protocollen die we nu al hebben uitgewerkt en zouden zelfs irrelevanter zijn dan een dagelijkse 
test voor vertrek naar school.’ 
 
Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) liet op Twitter al weten dat de kampen in 
veilige omstandigheden zullen kunnen doorgaan, zonder verplichte testing. Eerder liet hij ook 
verstaan dat het niet realistisch is om verplichte testing door te voeren en dat de kostprijs 
daarvan zou kunnen oplopen tot honderd miljoen euro. Bron: De Morgen, 17 mei 2021. 
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Frank Poorthuis  © Marco de Swart  
 
 

Dat beroemde distributieland met belabberd vaccinatiebeleid 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 429. 
 
Het ging bij ons dit weekeinde aan de keukentafel over van alles en nog wat. We aten taart, 
want we haalden nog een verjaardag in van mijn oudste dochter. We 
bespraken toekomstplannen, we bewonderden tekeningen van de kleintjes, we hadden 
plezier, we keken naar de regen buiten. Maar het ging bij ons ook over serieuze zaken. 
 
Nou moet je altijd oppassen voor grote woorden. Maar bedenk even dat we wonen in het land 
dat de Deltawerken tot stand bracht, wonder van techniek en precisie. Dat land. Met een van 
de grootste havens van de wereld, die een enorm achterland bedient met een fijnmazig 
netwerk van rail- en vrachtvervoer. Een land met een internationaal opererende agrarische 
sector waar miljarden in omgaan en bloemenkwekers, die hun waar 24/7 over de hele wereld 
verkopen. Een land kortom, dat zich erop voorstaat magistraal in distributie te zijn.  
 
Maar tegelijkertijd is dat ook het land waar de overheid de vaccinatiestrategie zo slecht 
geregisseerd heeft dat mensen met hooimijtallergie eerder een inenting krijgen dan serieuze 
kankerpatiënten. Het land waar een website functioneert van opstandige huisartsen en 
gerespecteerde hoogleraren, die proberen wat overgebleven vaccins onder de bevolking te 
verspreiden. Zodat op zeker moment honderd mensen in de rij staan voor een dokterspraktijk, 
van wie er maar tien kunnen worden geholpen. Zelfs mijn vrouw, in die hele pandemie hier 
thuis een baken van rust, gaf toe dat ze af en toe op die prullenbaksite kijkt of er niet toevallig 
in de buurt een vaccin over is. 
 
Er is weinig vertrouwen dat de overheid ons allemaal op tijd gevaccineerd heeft: 1 juli zoals 
De Jonge beloofde. ‘Jij hebt makkelijk praten, pap. Jij hebt al een vaccinatie binnen’, zei mijn 
dochter. Als je begin twintig bent en je wilt na twee jaar eindelijk eens even met vakantie, 
maar twee PCR-testen kosten al de helft van je budget, ik begrijp wel dat je daar chagrijnig 
van wordt. 
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Nou ja, dat hoef je allemaal niet per se dystopisch te noemen, want het einde van de wereld 
is het niet. Er gaat ook veel goed. Maar het gevoel dat we in een slechte film zitten, dat bekruipt 
me af en toe wel. 
 
Daarover dus hadden wij het aan mijn eettafel dit weekeinde ook. Niet dat we er veel aan 
konden doen. We zijn tenslotte maar gewone inwoners van dat mooie land. We wachten het 
af. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 

 
 
Wie een terrasje wil pakken, moet zijn moment goed uitkiezen. © ANP  
 
 

Regenachtig voorjaar is jammer voor terrasganger, maar goed nieuws 
voor de natuur 
 
Vanaf woensdag mogen de terrassen van ’s ochtends vroeg tot 20.00 uur ’s avonds open. Maar 
echt terrasweer wil het dit voorjaar maar niet worden. Jammer voor ons, maar goed nieuws 
voor de natuur. 
 
Wie een drankje op het terras wil doen, moet dat strak tussen de buien in plannen en zich 
warm aankleden. Toch is het niet opmerkelijk koud of nat voor de tijd van het jaar, vertelt 
meteoroloog Alfred Snoek. Mei is altijd een wisselvallige maand, maar dat zouden we bijna 
vergeten doordat we drie jaar achter elkaar een hele droge lente hadden. Snoeks: ‘Dat heeft 
ons ook een beetje verwend gemaakt. Het weer dat we nu zien, is eigenlijk heel normaal. Die 
droogterecords van de afgelopen jaren waren juist de extremen.’ 
 
Het regenachtige voorjaar is jammer voor de terrasganger, maar goed nieuws voor de natuur. 
Door de droogte raakte het grondwater de afgelopen jaren beneden peil. En dat levert schade 
op aan de natuur. Op dit moment is het neerslagtekort (het verschil tussen hoeveel regen valt 
en hoeveel water verdampt) zesentwintig millimeter. Vorig jaar was dat maar liefst honderdtien 
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millimeter. Snoek: ‘Vorig jaar moest de natuur al vrij vroeg in de overlevingsstand. Rond deze 
tijd was het gras al geel. Nu is het buiten nog een groene oase.’ 
 
Maar één nat voorjaar is voor de natuur nog niet genoeg om zich volledig te herstellen van de 
droogte. In het zuidoosten van het land is de bovenste laag grond nu wel weer vochtig, vertelt 
Snoeks, maar graaf je wat dieper, dan tref je nog steeds de naweeën aan van het droge weer. 
‘Dat is echt een aanslag geweest. Voor volledig herstel van die kwetsbare gebieden is daar ook 
een normale zomer nodig, dus een zomer zonder hittegolven en droogterecords, en eigenlijk 
ook nog eens een natte winter.’  
 
Overigens is een nat voorjaar geen voorbode van een natte zomer, vertelt Snoek. ‘Daar is geen 
verband tussen. De kans op een hete zomer is nog steeds aanwezig.’ 
 
Aankomend pinksterweekend verandert er wat betreft het weer eerst nog weinig. Er vallen 
regelmatig buien en het blijft met temperaturen tussen de tien en vijftien graden fris. Dat 
betekent niet dat je helemaal niet naar buiten kan. Snoek: ‘Af en toe zal een zonnetje 
doorbreken en dan kan het zomaar ineens heel mooi zijn.’ Zaak om dan dus op het terras te 
zitten. Bron: AD, 17 mei 2021.  
 

Vliegvakanties in een week tijd tien procent duurder 
 
De prijzen van vliegvakanties naar het buitenland zijn sinds vorige week dinsdag met 
gemiddeld tien procent gestegen. Nederlanders betalen momenteel 165 euro meer voor een 
vakantie dan een paar weken geleden. Uitschieter is Portugal. De prijzen van reizen naar dit 
land stegen gemiddeld van 1300 naar 2100 euro, een stijging van zestig procent. 
 
Dat blijkt uit een analyse van pakketreizen door review- en boekingssite Zoover. Het bedrijf 
vergeleek de prijzen van duizenden pakketreizen van verschillende aanbieders zoals Tui, 
Corendon en Zoover zelf. Sinds het kabinet vorige week dinsdag versoepelingen van het 
reisadvies aankondigde, springen steeds meer landen en eilanden op code geel en stromen de 
boekingen binnen bij de reisorganisaties. 
 
‘Dat leidt sinds een week tot een stijging van de prijzen van vliegvakanties en pakketreizen 
naar het buitenland. Uit de data blijkt dat vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties 
meerdere keren per dag hun prijzen aanpassen. Dat gebeurt beduidend vaker dan voor 
corona’, zegt directeur Judith Eyck van Zoover.  
 
Vliegreizen naar Spanje, waar de Canarische Eilanden, Ibiza en Mallorca op geel staan, stijgen 
het minst in prijs: minder dan één procent. De prijs van een reis naar Griekenland, waar alle 
eilanden behalve Kreta code geel hebben, is met vijf procent gestegen: van gemiddeld 1670 
naar 1750 euro. Reizen naar Portugal, dat in zijn geheel code geel heeft, zijn in prijs met 
gemiddeld 800 euro gestegen, blijkt uit de data. 
 
‘Het aanbod van reizen naar Portugal is schaars, terwijl er een relatief grote vraag is. Portugal 
is daarnaast ook al langere tijd positief in het nieuws. Wij zien zelf ook dat relatief veel 
bezoekers Portugal boeken op onze website’, zegt directeur Judith Eyck van Zoover. 
Nederlanders mogen overigens wel naar Portugal reizen, maar moeten nog steeds veertien 
dagen in quarantaine vanwege het hoge aantal besmettingen in ons land. 
 
Na de persconferentie van 16 februari zag Eyck hetzelfde effect. ‘Omdat er meer perspectief 
werd geboden voor de zomervakantie, nam de vraag toe en stegen de prijzen. Die vraag doofde 
enkele dagen later weer uit toen de vooruitzichten negatief werden bijgesteld. Nu is er wel 
weer perspectief en kun je de situatie nog het beste vergelijken met een regenachtige zomer. 
Ook dan stijgt de vraag naar vliegvakanties naar de zon in korte tijd en daardoor stijgen ook 
de prijzen.’ 
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Deze week stijgt niet alleen de prijs, maar is ook de ingekochte capaciteit van veel aanbieders 
beperkt. Schaarste drijft een prijs op. Eyck: ‘Ik vind de stijging persoonlijk nog erg meevallen. 
Ik denk wel dat de prijzen in de komende weken verder gaan stijgen als de versoepelingen 
toenemen en de vraag verder stijgt.’ 
 
Zoover ziet dat de totaalprijs van vakanties stijgt omdat zowel hotels als 
luchtvaartmaatschappijen hun prijzen aanpassen aan de toenemende vraag. Eyck denkt niet 
dat organisaties hun prijzen verhogen om de verliezen van de lockdown terug te verdienen. 
‘Als een organisatie daardoor de prijzen zou verhogen, wordt daar niet meer geboekt. Er wordt 
gewoon wat minder gestunt met prijzen. Ik verwacht dat mensen wel begrijpen dat stunten 
met prijzen nu niet wenselijk is voor de reisindustrie. Mensen hebben gespaard en we zien 
ook dat er luxere vakanties worden geboekt. Dus ze zijn zeker bereid wat meer uit te geven 
voor hun vakantie.’ 
 
Afgelopen zaterdag versoepelde de overheid het reisadvies voor een reeks landen in en buiten 
Europa. Het gaat onder meer om de Antillen, Portugal, Ierland, Finland, Thailand, Balearen, 
Canarische Eilanden en veel Griekse eilanden. Het aantal vluchten dat deze maand geboekt 
is voor de komende zomervakantie is nu al weer nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019, 
voor corona.  Bron: AD, 17 mei 2021.   
 
 

Jonge mensen dik laten betalen voor coronapaspoort dat gevaccineerden 
gratis krijgen is níet eerlijk 
 
Jonge mensen eerst laten wachten op een prik, en dan dik laten betalen voor een 
coronapaspoort dat gevaccineerden gratis krijgen: dat is níet eerlijk. 
 
Er zijn van die vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn, zolang je er niet te lang over 
nadenkt. Zo’n vraag is: wie betaalt de coronatest van iemand die geen verschijnselen vertoont, 
maar zin heeft in een festival? Of die met vakantie wil? Je zou zeggen: die persoon zelf. Want 
waarom zou de overheid, en dus de belastingbetaler, moeten opdraaien voor iets dat wel leuk 
is, maar niet noodzakelijk? Dit is ook het standpunt van het kabinet, en geef het eens ongelijk. 
 
Bij festivals is dit standpunt nog goed te volgen. Wie 50 tot 100 euro over heeft voor een uitje, 
kan toch ook wel de 7,50 aftikken die een sneltest gaat kosten. Nu is die sneltest, zoals bij 
het Songfestival, nog gratis: de test hoort bij experimenten die de overheid ondersteunt. En 
elke bezoeker moet ‘m ondergaan, gevaccineerd of niet. 
 
Voor buitenlandse vakanties ligt het anders. In Europees verband wordt gewerkt aan een 
‘paspoort’ dat het mogelijk maakt komende zomer binnen de EU te reizen. Daarvoor is een 
PCR-test nodig. Dat zijn de testen die de GGD afneemt. Tot nu toe uitsluitend om de pandemie 
te bestrijden, niet voor andere doeleinden. Wie een test wil om op reis te kunnen, moet naar 
een van de vele nieuwe commerciële bureaus. En die rekenen rustig 80 tot 100 euro. Wat ook 
anders ligt: Wie al gevaccineerd is, heeft géén test nodig. Kortom, een jong gezin met twee 
kinderen dat nog niet aan de beurt is geweest voor vaccinatie, is al snel 320 euro kwijt. En 
nog eens 320 euro om Nederland weer in te mogen. Vier gevaccineerde zestigers die samen op 
pad gaan? 0 euro. 
 
Moeten gezinnen maar in Nederland blijven dan? Kan, maar check even de prijzen tijdens de 
schoolvakanties. De commerciële PCR-test door de overheid laten betalen, zoals het Europees 
parlement wil? Dan maken we met z’n allen die commerciële bureaus rijk. Beter zou het zijn 
als de GGD's na een negatieve test voortaan tóch een bewijs afgeven, net als na een vaccinatie. 
Hoe dan ook: jonge mensen die nog steeds wachten op een vaccin, dik laten betalen voor een 
certificaat dat ouderen gratis krijgen: dat is níet eerlijk. Bron: AD, 17 mei 2021.  
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Modewinkelier Bart de Groot: ‘We zijn nu dag en nacht bezig. Ik ben nu aan het stutten, 
opbouwen moet nog komen.’ © Nosh Neneh 
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Coronaschulden ondernemers lopen op: ‘Al ons spaargeld erdoor gejaagd’ 
 
De tol van de coronacrisis valt ondernemers rauw op het dak. Nu de samenleving stapsgewijs 
weer opengaat, komt het moment dat alle rekeningen, achterstallige huren en schulden 
terugbetaald moeten worden angstig dichtbij. ‘Het is een optelsom van schulden, het groeit 
boven het hoofd.’ 
 
Eenennegentig duizend euro; voor zoveel staat elk van de 2700 modewinkels in Nederland 
gemiddeld alleen al bij de Belastingdienst in het krijt. Gemiddeld. De Amsterdamse 
modewinkelier Bart de Groot kijkt er niet van op. Bron: AD, 18 mei 2021. 
 
Lezers over coronapaspoort: ‘Registreer liever de mensen die hutjemutje 
staan te feesten’ 
 
Hoe eerlijk is een coronapaspoort? In een artikel op deze site werd aan de hand van een drietal 
kritische stellingen gezocht naar een antwoord op deze vraag. De meningen van lezers over 
een dergelijk paspoort lopen uiteen, zowel over het nut van een paspoort als de mate waarin 
het leidt tot vaccinatiedwang. ‘Als iemand zich niet wil laten vaccineren, prima, maar dan 
moeten de consequenties worden aanvaard.’ 
 
Toos Berg: ‘Een belachelijk paspoort, registreer liever de mensen die hutjemutje staan te 
feesten. Wel of niet onder het mom van demonstreren. Ik ben ingeënt maar had ook mijn 
twijfels. Je krijgt toch iets ingespoten wat gelijk door je lijf giert. Dat is angst voor het 
onwetende en heel iets anders dan bewust shoppen, feesten en andere massale 
bijeenkomsten.’ Bron: AD, 17 mei 2021. 
 

Ziekenhuizen merken daling coronapatiënten slechts een beetje, 
reguliere zorg mondjesmaat hervat 
 
Ziekenhuizen merken dat de druk op de ic's en coronaverpleegafdelingen ietsjes afneemt nu 
het aantal Covid-patiënten daalt. Toch is het op veel plekken nog te druk om de reguliere zorg 
te hervatten. ‘We zitten met het aantal ic-bedden nog altijd boven onze normale capaciteit.’ 
 
In de ziekenhuizen liggen 2183 coronapatiënten; 1502 op de verpleegafdelingen, 681 op de 
ic's. Hoewel honderden mensen met Covid-19 minder in een hospitaal belanden, is dat op de 
werkvloer slechts een beetje te merken. ‘Het verschilt erg per ziekenhuis en ook nog per dag. 
Bovendien is er in sommige ziekenhuizen nog een hoog ziekteverzuim, dus dan blijft de druk 
hoog’, verklaart Rowan Marijnissen, voorzitter van beroepsvereniging V&VN IC en ic-
verpleegkundige.  
 
De ic's zitten nog boven de reguliere bezetting van maximaal - en vaak minder dan - 1050 
bedden. In totaal waren gisteren 1108 bedden bezet. Voor ic-verpleegkundigen betekent dat 
dat ze meer patiënten dan normaal onder hun hoede hebben. ‘Tijdens de pieken stonden we 
op drie patiënten. Dat gaat nu eerst terug naar één op twee, waardoor evenveel personeel 
nodig is’, legt Marijnissen uit.  
 
Bovendien hervatten ziekenhuizen de reguliere zorg zodra er een beetje ruimte komt. Al 
gebeurt dat slechts mondjesmaat. In het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is het aantal 
coronapatiënten bijvoorbeeld nog te groot om de reguliere zorg te hervatten. Het Medisch 
Spectrum Twente zegt dat het aantal Covid-patiënten eerst verder moet dalen, voordat er meer 
andere patiënten hulp kunnen krijgen. 
 
En in het noorden moeten de ziekenhuizen nog beslissen over wanneer en hoeveel reguliere 
zorg ze kunnen opstarten. ‘Twee van de zeven operatiekamers zijn nu open. We zien wel een 
daling, maar er liggen nog steeds patiënten uit andere regio's’, verklaart Ellen de Jong, 
woordvoerder van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.  
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De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateerde vorige week al dat de druk op de 
ziekenhuiszorg hoog is, maar stabiliseert. Er waren 41 procent minder operatiekamers in 
gebruik en 38 procent van de ziekenhuizen kon geen planbare zorg, zoals een knie- of 
heupoperatie, leveren.  
 
Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), ziet dat het druk 
is in de ziekenhuizen. ‘We zitten nog steeds op een hoog niveau.’ Toch is hij optimistisch. 
Vorige week lagen er 11,9 procent minder Covid-patiënten in de ziekenhuizen dan de week 
ervoor. Er stroomden 26 procent minder mensen de ziekenhuizen binnen dan in de laatste 
twee weken van april. 
 
‘Die instroom is een goede voorspeller voor de komende weken. Het is fantastisch dat de cijfers 
zo rap naar beneden gaan’, zegt Kuipers. Sterker, de daling gaat zelfs harder dan verwacht, 
zo blijkt uit de grafieken van het LNAZ. ‘Ik ben totaal niet bevreesd voor de versoepelingen. Al 
moeten we de komende weken wel goed kijken of deze trend zich doorzet’, aldus Kuipers. 
 
Onder meer pretparken, dierentuinen en sportscholen mogen morgen weer open. In de 
ziekenhuizen bestaat daarover een dubbel gevoel, constateert Michel van Erp, woordvoerder 
van beroepsorganisatie NU’91. ‘Net als iedereen kijken ook zorgmedewerkers uit naar meer 
versoepelingen, maar tegelijkertijd voelen ze de angst. Blijft dit wel goed gaan?’ 
 
Dat gevoel onderschrijft ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen. ‘We merken een 
voorzichtige daling; voorlopig alleen in de kliniek, nog niet echt op de ic. We zijn nog uiterst 
voorzichtig, we zijn niet zeker of er daadwerkelijk sprake is van een daling, structureel. Zeker 
gezien de versoepelingen die komen en hoe het gedrag van de mensen hierop gaat zijn’, aldus 
woordvoerder René Maas.  
 
Zorgpersoneel hoopt dat het kabinet niet overhaast gaat versoepelen. ‘Ze hebben vorig jaar 
nog in hun achterhoofd en weten wat de consequenties zijn’, zegt NU’91-woordvoerder Van 
Erp. Na de zomer steeg het aantal besmettingen snel, waardoor de tweede coronagolf eerder 
kwam dan voorspeld. Ook Kuipers is geen voorstander van te snelle versoepelingen. ‘Het is 
goed om eerst te kijken wat er na deze versoepelingen gebeurt. Maar ik ben opgetogen over de 
ontwikkelingen. Hier zaten we al een tijd op te wachten.’ 
 
Volgens Kuipers zullen ziekenhuizen zoveel mogelijk ic-bedden die vrijkomen vullen met 
‘reguliere’ patiënten. Hij verwacht dat het aantal ic-bedden in de zomer omlaag kan naar 
maximaal 1150. Nu ligt de capaciteit op ongeveer 1450.  
 
Ziekenhuis Sint Jansdal gaat aan het einde van deze week al terug in het aantal ic-bedden. 
‘De medewerkers die tijdelijk op de ic hebben ondersteund, kunnen hun reguliere taken op 
het operatiecomplex dan weer oppakken’, aldus woordvoerder Linda Heller. In dat ziekenhuis 
gaan vanaf volgende week meer operatiekamers open en beginnen artsen met het inhalen van 
uitgestelde zorg. Ook het Zaans Medisch Centrum heeft sinds vorige week weer meer 
operatiekamers open. ‘Het is nog vol en blijft druk, maar we zien minder patiënten’, aldus 
woordvoerder Jolanda van de Walle. Bron: AD, 18 mei 2021.  
 
 

Strengere regels in Duits grensgebied  
 
Strengere regels in Duits grensgebied, negatieve test blijft voor iedereen verplicht | Mensen 
die voor hun werk in Duitsland moeten zijn, of alleen hun kinderen daar naar school brengen, 
zijn vanaf nu verplicht om al bij binnenkomst een negatieve coronatest bij zich te hebben. Wie 
dat niet heeft, riskeert een boete. Het is het gevolg van strengere, Duitse coronaregels. Bron: 
Tubantia, 17 mei 2021. 
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Supporters van Feyenoord tijdens de wedstrijd tegen Vitesse in de Kuip op 25 april, de 
wedstrijd hoorde bij de eerste serie pilots. © ANP  
 

Beperkt aantal testevenementen in mei: ‘Dit is wat we nu aankunnen’ 
 
Vanaf morgen is er weer publiek, met een negatieve coronatest, welkom bij (sommige) 
sportwedstrijden en evenementen. Een nieuwe serie pilots van Testen voor Toegang. ,,Soms 
staan mensen met tranen in hun ogen.” 
 
Een paar duizend voetbalfans bij alle play-offwedstrijden in de eredivisie, een paar honderd 
bij de wedstrijden in de hoofdklassen honkbal en hockey. Elke dag 350 mensen bij een 
cultureel festival in Utrecht. En een dag lang casino’s door heel Nederland open. Dat is de lijst 
met nieuwe pilots in het Testen voor Toegang-project waar publiek met een negatieve 
coronatest welkom is. Bron: AD, 18 mei 2021. 
 
Chinese farmaceut test coronavaccin op muizen 
 
De Chinese farmaceut Clover Biopharmaceuticals zegt dat de aangepaste versie van zijn 
coronavaccin een sterke afweerreactie laat zien bij muizen. Het middel, dat nog moet worden 
goedgekeurd, geeft zowel bij de originele versie als bij de Zuid-
Afrikaanse, Braziliaanse en Britse varianten van het virus een immuunrespons. Bron: AD, 18 
mei 2021. 
 

VS wil vaccinarsenaal worden voor rest van de wereld 
 
De Amerikaanse president Biden heeft ingestemd met de export van twintig miljoen 
doses coronavaccin. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten vaccins deelt die eigenlijk 
voor eigen gebruik waren bedoeld. Eind juni worden de vaccins geleverd. 
 
Eerder zegde hij het buitenland al zestig miljoen doses van het in de VS niet goedgekeurde 
AstraZeneca-vaccin toe, maar nu gaat het om Pfizer, Moderna en Janssen. Nu de pandemie 
in Amerika aan kracht verliest, lijkt het Witte Huis de vaccins als diplomatiek gebaar te willen 
aanwenden. 
 
‘We weten dat Amerika nooit helemaal veilig zal zijn zolang de pandemie die over de wereld 
raast niet onder controle is', sprak Biden. ‘Ons land zal het vaccinarsenaal voor de rest van 
de wereld worden.' 
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Volgens de president zal Washington de vaccinleveringen niet, zoals Rusland en China, 
gebruiken om gunsten van andere landen veilig te stellen. Welke landen er in aanmerking 
komen voor de vaccins uit de VS is nog niet bekend. Bron: AD, 18 mei 2021. 

 

 
 
Aantal coronabesmettingen in India lijkt te dalen 
 
Het officiële aantal actieve en nieuwe coronabesmettingen in India lijken te dalen, maar het 
land noteert vandaag wel een nieuw sterfterecord. Nadat er gisteren voor het eerst in 
weken minder dan 300.000 nieuwe besmettingen werden vastgesteld, worden er 
vandaag 263.533 infecties gemeld. 
 
Aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus overleden 4,329 Indiërs. In totaal 
raakte 25,23 miljoen mensen besmet en overleden 278.719 van hen, aldus het ministerie 
voor Volksgezondheid. India is na de Verenigde Staten het tweede land ter wereld dat de grens 
van 25 miljoen besmettingen overstijgt. 
 
Zowel het aantal coronabesmettingen als sterfgevallen worden door experts als 'zwaar 
onderschat' beschouwd. Vooral op het platteland, waar minder wordt getest, zou het virus 
veel slachtoffers maken. Vooral de in India voor het eerst 
waargenomen virusvariant zou besmettelijker zijn en snel om zich heen grijpen. Bron: AD, 18 
mei 2021. 
 

Gemeenten overtreden wet door kijken op sociale media van burgers 
 
Nederlandse gemeenten kijken op grote schaal mee met burgers op sociale media. Daarvoor 
gebruiken ze onder meer nepaccounts, een methode die gemeenten niet mogen gebruiken, 
meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de 
Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. 
 
Gemeenten houden Facebookgroepen, Twitterprofielen en andere sociale media in de gaten 
om zicht te krijgen op mogelijke ongeregeldheden als rellen en demonstraties. Bijna één op de 
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zes van de ondervraagde gemeenten maakt gebruik van nepaccounts, een methode die alleen 
politie en inlichtingendiensten onder strikte voorwaarden mogen inzetten. 
 
In enkele gevallen gaan gemeenteambtenaren onder valse namen besloten Facebookgroepen 
binnen. Ambtenaren zijn zich er vaak niet van bewust dat ze hiermee de wet overtreden, staat 
in het onderzoek. Meer dan de helft weet niet welke regels en protocollen gelden. De resultaten 
zijn gebaseerd op antwoorden op een vragenlijst van 156 van de 352 Nederlandse gemeenten. 

 
Willem Bantema, verantwoordelijk onderzoeker en rechtssocioloog aan de NHL Stenden 
Hogeschool, zegt dat er binnen de gemeenten ‘nauwelijks gesprek’ lijkt te zijn over wat wel en 
niet mag. Zo komt naar voren dat in ongeveer een derde van de gemeenten geen functionaris 
gegevensbescherming is betrokken bij online-monitoring. Dat is wettelijk verplicht, aldus 
Bantema. Vooral kleine en middelgrote gemeenten houden zich niet aan de regels. 
 
Een ernstige inbreuk op rechten van burgers’, zegt hoogleraar Law and Data Science aan de 
Universiteit Leiden, Bart Clusters. Het is simpelweg verboden. Gemeenten mogen niet voor 
politie of inlichtingendienst gaan spelen.’ Volgens Clusters liggen ‘willekeur en ernstige 
privacyschending’ op de loer en is dit ‘niet het werk van gemeenten.’ Bovendien bestaat het 
gevaar dat persoonlijke gegevens lekken. 
 
Ook blijkt uit het onderzoek dat sommige gemeenten de verkregen data opslaan in dossiers. 
Daarbij zit ook informatie over individuen en groepen. Zeker drieëntwintig gemeenten zouden 
dat geautomatiseerd doen, waarmee het risico op privacyschending groter is. Ook 
persoonsgegevens kunnen in het sleepnet blijven hangen. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) wilde niet inhoudelijk reageren. Bron: De Stentor, 18 mei 2021. 
 

Voordringers halen zonder problemen coronaprik, controle zo lek als een 
mandje 
 
Brutaal voordringen voor een coronavaccin blijkt kinderlijk eenvoudig. Terwijl zestigplussers 
nog wachten op een prik, hebben tal van jonge mensen dankzij een leugentje of een kleine list 
al wel een eerste prik gekregen.  
 
De Gelderlander sprak met verschillende mensen die al een vaccin in de arm hebben 
gekregen, terwijl ze eigenlijk nog niet aan de beurt zijn. Sommigen melden zich aan via de 
GGD en zeggen dat ze door de huisarts zijn aangemeld op basis van een medische indicatie. 
De uitnodigingsbrief die dat moet bewijzen is formeel nodig op de priklocatie, maar daar wordt 
dus niet altijd om gevraagd.   
 
Volgens een woordvoerder van de GGD in Gelderland-Zuid, waar er verschillende mensen 
doorheen zijn geglipt, wordt er op drukke momenten soms alleen steekproefsgewijs 
gecontroleerd. ‘Maar in principe wordt er gecontroleerd.’ De GGD wijst het voordringen af. 
‘Iedereen komt aan de beurt. Ben je nog niet aan de beurt en maak je een afspraak, dan 
fraudeer je. Je neemt de plek in van iemand die de prik harder nodig heeft.’ Bron: AD, 18 mei 
2021. 
 
Weer tweede vaccinatie met ander vaccin 
 
Een 75-jarige vrouw uit Wanneperveen die gisteren in de GGD-vaccinatiestraat in Zwolle was 
voor haar tweede Pfizer-prik is per ongeluk met AstraZeneca gevaccineerd. GGD IJsselland 
betreurt de ‘menselijke fout’ en zegt dat een extra check wordt ingebouwd om verwisseling 
voortaan te voorkomen. 
 
De fout werd bij thuiskomst pas opgemerkt, zegt dochter Susanne Schieving, ‘In het 
registratiebewijs stond AstraZeneca. We hoopten eerst nog op een typefout, maar de GGD 
bevestigde dat er een fout is gemaakt door een medewerker. En ook dat dit vaker is gebeurd.’ 
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De familie is geschrokken. ‘We zijn bang voor bijwerkingen bij mijn moeder en vragen ons af 
of ze nu goed beschermd is met twee verschillende vaccins.’ 
 
Christine de Ruiter bevestigt namens GGD IJsselland dat de vrouw in de verkeerde priklijn 
terechtgekomen is en dat  ‘dit echt niet had mogen gebeuren. We hebben mevrouw meteen 
gebeld om onze excuses aan te bieden en haar ervan te verzekeren dat er geen medisch risico 
is door het toedienen van twee verschillende vaccins.’ Ze bevestigt dat het ‘een enkele keer 
eerder’ is voorgekomen, maar kan niet zeggen hoe vaak. In maart gebeurde hetzelfde bij de 
GGD in Amsterdam, die toen ook aanscherping van de procedures toezegde. 
 
Ondanks gebruik van twee verschillende vaccins is de moeder van Schieving voldoende 
beschermd volgens de GGD, ook al is daar nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor. 
‘Maar daar gaan we wel van uit. Er zijn zelfs landen waar men twee verschillende vaccins 
geeft, als dat zo uitkomt.’ Bron: AD, 18 mei 2021. 
 

Marc Van Ranst wordt bedreigd 
 
Marc Van Ranst, een van de bekendste virologen van België, is met zijn gezin ondergebracht 
op een anonieme, bewaakte locatie vanwege aanhoudende bedreigingen. De Belgische politie 
is al enkele uren op zoek naar een mogelijk gewapende man, een beroepsmilitair uit de 
Belgische provincie Limburg. Hij heeft vermoedelijk één machinegeweer en een kogelwerend 
vest bij zich.  
 
De gezochte man veroorzaakte eerder deze maand al problemen met een vuurwapen, en wordt 
sindsdien gezocht, staat in de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Toen de politie hem eerder 
vandaag opmerkte in de buurt van de Leopoldsburg in de Belgische provincie Limburg, werd 
een klopjacht opgezet. Daar wordt ook een helikopter bij gebruikt. 

De man heeft in de afgelopen weken bedreigingen geuit aan het adres van meerdere 
prominenten, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Die werd nu samen met zijn gezin op een 
veilige locatie ondergebracht. Op welke manier hij Van Ranst bedreigd heeft, is niet 
duidelijk. Het gaat volgens De Standaard om een militair die meerdere zware wapens zou 
hebben buitgemaakt. 

 
 
De geseinde man die nu al enkele uren gezocht wordt in de omgeving van Leopoldsburg, heeft 
ook viroloog Marc Van Ranst bedreigd. © Borgerhoff/Belga  
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Van Ranst, die de regering adviseert over het coronabeleid en door honderden televisie-
optredens afgelopen jaar in België een vertrouwd gezicht is geworden, wordt al geruime tijd 
bedreigd en daarom beveiligd. Bron: AD, 18 mei 2021. 

 

Klopjacht op gewapende militair in Limburg: verdachte bedreigde ook 
Marc Van Ranst, viroloog en gezin naar veilige locatie gebracht 
 
De geseinde man die nu al enkele uren gezocht wordt in de omgeving van Leopoldsburg, heeft 
ook viroloog Marc Van Ranst bedreigd. Die laatste is met zijn gezin ondergebracht op een 
veilige, bewaakte locatie. De verdachte J.C. (44) is een beroepsmilitair uit Limburg die actief 
was in de kazerne van Peutie, maar nu op de terroristenlijst van het OCAD staat. Hij heeft 
vermoedelijk een machinegeweer en een kogelwerend vest bij zich en wordt als extreem 
gevaarlijk beschouwd.  
 
De verdachte veroorzaakte eerder deze maand al problemen met een vuurwapen, en werd 
sindsdien gezocht. Toen de politie C. eerder vandaag opmerkte in Leopoldsburg, werd er 
meteen een klopjacht ingezet. Daar werd ook een helikopter bij gebruikt. De man is voorlopig 
nog spoorloos, en zou zich regelmatig verplaatsen in een grijze Audi Q5.  
 
Er wordt vermoed dat hij een pistool bij zich heeft, een kogelwerend vest en een P90-
machinepistool van FN, een licht semi-automatisch wapen, dat kogelwerende vesten kan 
doorboren. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een kazerne. Ook 
raketlanceerders zouden verdwenen zijn, weet De Morgen. 
 

 
 
J.C., de verdachte die momenteel met man en macht gezocht wordt. © RV 
 
De verdachte heeft in de voorbije dagen of weken meerdere bedreigingen geuit aan het adres 
van meerdere ‘targets’. Eén van die personen blijkt nu viroloog Marc Van Ranst te zijn. Die 
werd samen met zijn gezin op een geheime veilige locatie ondergebracht. Op welke manier hij 
Van Ranst bedreigd heeft, is niet duidelijk. De verdachte dreigde ook met een aanslag tegen 
het ‘systeem’ en zelfs militairen. Daarom werden meerdere kazernes gesloten en mogen de 
militairen niet naar buiten. 
 
Deze namiddag zou de persoon zich verplaatst hebben in de richting van Beringen, naar 
Hasselt, Pelt en meer naar het noordoosten van de provincie. Ook de Nederlandse politie werd 
ingelicht. 
 
De man staat op de terroristenlijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens 
extreemrechtse sympathieën, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne 
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(Open Vld) vanavond bij VTM Nieuws. ‘Er zijn aanwijzingen dat hij gewelddadig is en de 
voorbije 24 uur zijn er aanwijzingen gekomen dat er van de man een acute dreiging uitgaat.’ 
 
Het federaal parket heeft de zaak wegens de ernst van de feiten overgenomen.  ‘Het gaat om 
een veertiger die een militaire training heeft gekregen’, zegt parketwoordvoerder Eric Van 
Duyse. ‘Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren, tegen zichzelf of tegen 
andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk.’ 
 
‘De persoon bevindt zich niet meer in onze regio’, zegt commissaris Eric Cenens van de zone 
Kempenland. ‘We houden onze manschappen wel achter de hand voor het geval hij ergens 
zou opduiken en er bijstand moet verleend worden. Ook de speciale eenheden van de federale 
politie zijn op de hoogte, want als die persoon gelokaliseerd zou worden, dan kunnen die 
eenheden ingeschakeld worden.’ Bron: HLN, 18 mei 2021. 

 

Klopjacht op zwaar bewapende militair die Van Ranst bedreigde 

Een zwaarbewapende militair uit Lanklaar is sinds maandag spoorloos. De veiligheidsdiensten 
vrezen dat de man, die de voorbije maanden hevig tegen de coronamaatregelen ageerde op 
sociale media, iets kwaads in de zin heeft. 

De militair die in de kazerne van Peutie gestationeerd is, heeft verschillende vuurwapens bij 
zich, zo werd aan De Standaard bevestigd. Het gaat onder meer om een raketlanceerder. In 
een afscheidsbrief die teruggevonden werd, spreekt hij ook dreigende taal. 

Omdat de man de voorbije maanden op sociale media hevig uithaalde naar de virologen, maar 
in de eerste plaats naar professor Marc Van Ranst, werd die laatste samen met zijn gezin uit 
voorzorg elders ondergebracht. 

Het federaal parket wilde alleen bevestigen dat de politie op zoek is naar een 
vuurwapengevaarlijke man, een veertiger, die dreigt met een gewelddadige actie. 

Het Crisiscentrum kwam vandaag bijeen en neemt de zaak bijzonder ernstig. De militair in 
kwestie staat al maanden op de Ocad-lijst, omdat hij virologen met de dood bedreigde. Hij 
kreeg volgens onze informatie binnen het leger daarvoor een sanctie. Sinds gisteren wordt 
‘niveau 4’ op hem geplakt, wat betekent dat de veiligheidsdiensten ervan uitgaan dat er 
ernstige, concrete aanwijzingen zijn dat de man een aanslag wil plegen. 

De politiezone Kempenland hield dinsdagmiddag een grote klopjacht op de militair. Hij zou 
zich verplaatst hebben in de richting van Beringen, naar Hasselt en zo verder 
noordoostwaarts. Maar de klopjacht had geen resultaat. De speciale eenheden van de federale 
politie staan klaar om in actie te komen zodra hij ergens opduikt. Maar voorlopig is er geen 
spoor. Bron: De Standaard, 18 mei 2021.    
 
 

Gewapende militair in Limburg nog altijd spoorloos, zware wapens 
gevonden in zijn wagen 
 
De ordediensten zijn afgelopen nacht tot half vijf bezig geweest in het bos van het domein 
Heuvelsven in Dilsen-Stokkem om de gevonden wagen van de 
voortvluchtige, zwaarbewapende beroepsmilitair Jurgen C. (46) te takelen. Volgens het 
federaal parket zouden in de wagen meerdere zware wapens gevonden zijn. Dat is bevestigd 
aan HLN. Er wordt nog altijd aangenomen dat de man gewapend is. Terreurniveau vier is nog 
steeds van kracht voor hem. De zoekacties naar hem gaan vandaag verder op verscheidene 
locaties, maar het is nog niet duidelijk waar exáct. ‘Alles is mogelijk. Ook het buitenland, 
aldus de woordvoerder van het federaal parket. ‘ 
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C. is een beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die actief is in de kazerne van Peutie, maar nu 
op de terroristenlijst van het OCAD staat, nadat hij in een afscheidsbrief met ‘een aanslag 
tegen het regime en tegen virologen’ had gedreigd. Viroloog Marc Van Ranst is met zijn gezin 
ondergebracht op een veilige, bewaakte locatie, nadat bleek dat hij eerder al door C. bedreigd 
werd. De verdachte heeft vermoedelijk een machinegeweer, een pistool en een kogelwerende 
vest bij zich en wordt als extreem gevaarlijk beschouwd.  
 
Omstreeks half drie 's nachts arriveerde een takelwagen om de wagen van de beroepsmilitair 
uit het bos te halen. Politiemensen van de speciale eenheden en de ontmijningsdienst DOVO 
onderzochten de auto en stelden een veiligheidszone in aan de Zonnedauwlaan. Zo'n twee uur 
later vertrokken de nog aanwezige mensen van het labo en DOVO om daarna gevolgd te 
worden door de takelwagen met de getakelde auto van de beroepsmilitair. Nadat de takelwagen 
uit het bos was vertrokken, werd de veiligheidszone opgeheven. 
 
C. veroorzaakte eerder deze maand al problemen met een vuurwapen. Volgens bronnen in de 
omgeving van de man was hij eergisteren nog gewoon gaan werken, maar keerde hij ‘s avonds 
niet terug naar huis. Zijn vrouw belde daarom gisterenochtend ongerust naar het leger. Zij 
hebben daarop de politie gewaarschuwd.  

 
Toen de politie C. gisteren opmerkte in Leopoldsburg, werd er meteen een klopjacht ingezet. 
Daar werd ook een helikopter bij gebruikt. De man is voorlopig nog spoorloos, en zou zich 
verplaatst hebben in een grijze Audi Q5. 
 
De legerleiding zal een onderzoek instellen naar de voortvluchtige en daarna de nodige 
maatregelen nemen. “Zo’n onderzoek is gebruikelijk”, legt woordvoerder Yves Huwart van de 
militaire vakbond ACMP-CGPM uit. ‘Wij worden geregeld geconfronteerd met militairen die 
deel uitmaken van zo’n onderzoek. Als er wapens of munitie op onoordeelkundige wijze 
verplaatst of weggenomen zijn, dan zullen daar zeker maatregelen uit voortvloeien. Als alles 
waar is wat er geschreven wordt over de man, dan lijkt zijn toekomst bij Defensie zeer wankel.’ 
 

 
 
 © Mine Dalemans De politie kamt momenteel de omgeving van Dilsen-Stokkem uit, auto 
teruggevonden. 
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Hij zou zich gistermiddag verplaatst hebben in de richting van Beringen, naar Hasselt, Pelt en 
meer naar het noordoosten van de provincie. Ook de Nederlandse politie werd ingelicht. Aan 
de rand van het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, zou zijn auto zijn teruggevonden. Mogelijk 
verschanst de man zich in de bossen achter de mijnterrils, waar een zoektocht werd gestart, 
die tot diep in de nacht doorging. Daarbij werden gepantserde voertuigen ingezet, en ook 
ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. 
 
Dinsdag sloegen de veiligheidsdiensten alarm. Er waren twee afscheidsbrieven gevonden van 
Conings. Een was gericht aan zijn vrouw en kind en een aan de buitenwereld. Die laatste 
afscheidsbrief insinueert dat hij in het verzet gaat en het mogelijk niet overleeft. “Er is een 
schrift gevonden waarin hij aangeeft zich niet levend te laten pakken”, zegt een gerechtelijke 
bron. In die brief zou ook staan dat hij zich richt tegen politici en virologen. 
 
‘Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren, tegen zichzelf of tegen andere 
personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk’, liet parketwoordvoerder 
Eric Van Duyse dinsdag weten. 
 

 
 
De politie kamt momenteel de omgeving van Dilsen-Stokkem uit. © Mine Dalemans 
 

 
 
In Dilsen-Stokkem onderzoekt de politie vanavond een auto. © rv 
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Er wordt vermoed dat C. een pistool bij zich heeft, een kogelwerend vest en een P90-
machinepistool van FN. Dat is weliswaar een licht semi-automatisch wapen, maar kan wel 
kogelwerende vesten doorboren. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een 
kazerne.  
 
Volgens VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes zou Jurgen C. een afscheidsbrief hebben 
nagelaten waarin hij zich keert tegen de staat en tegen virologen. ‘De brief wordt zeer ernstig 
genomen’, zegt Özgünes. De man zou erin hebben geschreven dat hij de strijd niet levend zou 
verlaten en dat hij zich zou blijven verzetten tegen politici en virologen. 
 
De verdachte heeft in de voorbije dagen of weken meerdere bedreigingen geuit aan het adres 
van meerdere ‘targets’. Eén van die personen blijkt nu viroloog Marc Van Ranst te zijn. Die 
werd samen met zijn gezin op een geheime veilige locatie ondergebracht. Op welke manier hij 
Van Ranst bedreigd heeft, is niet duidelijk.  
 
De verdachte dreigde ook met een aanslag tegen het ‘systeem’ en zelfs militairen. Daarom 
werden meerdere kazernes, waaronder die van Schaffen en Leopoldsburg, gesloten en mogen 
de militairen niet naar buiten.  
 
Volgens Özgünes stak de man in het verleden zijn sympathie voor het nazisme en de SS niet 
onder stoelen of banken, onder andere op sociale media. De man staat op de terreurlijst van 
het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens extreemrechtse sympathieën, bevestigde 
minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vanavond bij VTM Nieuws. “Er 
zijn aanwijzingen dat hij gewelddadig is en de voorbije 24 uur zijn er aanwijzingen gekomen 
dat er van de man een acute dreiging uitgaat.’ 
 
Maar hoe kan het dat een actieve beroepsmilitair op die lijst staat, en gewoon in dienst is in 
het leger? ‘Volgens de militaire inlichtingendienst ADIV staan er zeker dertig militairen op de 
lijst, waarvan geweten is dat ze extreemrechtse sympathieën hebben en van dichtbij in de 
gaten worden gehouden’, legt Faroek Özgünes uit.  
 
‘Zolang ze het houden bij sympathieën en verder niet overgaan tot actie, kunnen we niet veel 
doen, klinkt het bij het leger. Maar nu zit je wel met een losgeslagen militair die de wapens 
opneemt tegen de staat, en dat maakt het wel heel gevaarlijk. Dit is bij mijn weten de eerste 
keer dat dit gebeurt. Wat de situatie zo gevaarlijk maakt, is dat de man opgeleid is om zijn 
wapens te gebruiken. Hij kent de omgeving, en gaf al cursussen rond overleven in de natuur 
en kent de nodige tactieken. Als hij zich schuil houdt in de bossen, zal hij zich niet zomaar 
overgeven.’ Bron: HLN, 19 mei 2021. 
 

Voortvluchtige Belgische militair nog altijd spoorloos: zware wapens in 
auto aangetroffen 
 
De Belgische autoriteiten hebben afgelopen nacht, in de bossen van Dilsen-Stokkem, nabij de 
Nederlandse provincie Limburg, tevergeefs gezocht naar de voortvluchtige en zwaarbewapende 
beroepsmilitair Jurgen C. De 46-jarige Belg heeft de virologen in zijn land de afgelopen tijd 
bedreigd en beschikt volgens lokale media over een raketwerper, pistool en een 
machinepistool. Ook draagt hij een kogelwerend vest. Hij wordt als ‘extreem gevaarlijk’ 
aangemerkt. 
 
De militair zou extreemrechtse sympathieën hebben en heeft onder meer de bekende Vlaamse 
viroloog Marc Van Ranst bedreigd. Die is met zijn gezin overgebracht naar een veilige locatie. 
Ook zouden meerdere legerkazernes zijn afgegrendeld uit angst voor een aanslag. Justitie 
erkent dat er aanwijzingen zijn dat sprake is van een ‘ernstige dreiging met een gewelddadige 
actie’. 
 
C., die eergisteren na zijn werk niet terugkeerde naar huis, liet ook een afscheidsbrief achter, 
waarin hij dreigt met ‘een aanslag tegen het regime en tegen virologen’.  ‘De brief wordt zeer 
ernstig genomen’, zegt VTM-journalist Faroek Özgünes. C. zou tevens hebben geschreven dat 



169 

 

hij de strijd niet levend zou verlaten. Nadat zijn vrouw gisterenochtend het leger belde, werd 
de politie ingeseind. 

 

 
 
De zoektocht naar de Belgische beroepsmilitair Jurgen C. heeft nog geen aanhouding 
opgeleverd. © Belga  
 
Agenten merkten C. gisteren op in Leopoldsburg, waarna een klopjacht op hem werd ingezet. 
Ook de Nederlandse politie werd ingelicht. Bij de zoektocht naar de militair, die in een grijze 
Audi Q5 reed,  werden speciale eenheden en een helikopter ingezet. Een boswachter in Dilsen-
Stokkem trof gisteren in het Dilserbos de auto van de voortvluchtige Belg aan, waarna speciale 
eenheden en een bomcommando de wagen veiligstelden. 
 
De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws meldt, op basis van justitiebronnen, dat in het voertuig 
een deel van de wapens die C. bij zich had is teruggevonden. Het zou gaan om het zwaarste 
wapentuig, waaronder een P90-machinepistool van de Belgische wapenproducent FN Herstal. 
Het semi-automatische wapen en de munitie, dat kogelwerende vesten kan doorboren, werden 
ontvreemd uit een kazerne.  
 

 
 
Politie zoekt in de bossen bij Dilsen-Stokkem naar C., nadat gisteren daar zijn auto werd 
aangetroffen. © Belga  
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Volgens nieuwszender VTM stak C. zijn sympathie voor het nazisme en de SS in het verleden 
niet onder stoelen of banken. Hij deed dat onder meer op sociale media. De man staat op de 
terreurlijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens extreemrechtse 
sympathieën, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gisterenavond aan 
de VTM. ‘Er gaat een acute dreiging van hem uit.’ 
 
De militair verschanst zich mogelijk in de bossen in het mijnbouwgebied. De zoektocht waarbij 
ook gepantserde voertuigen werden ingezet, duurde tot vroeg in de ochtend, maar leverde 
vooralsnog niets op. ‘Hij kent de omgeving, en gaf al cursussen rond overleven in de natuur 
en kent de nodige tactieken. Als hij zich schuilhoudt in de bossen, zal hij zich niet zomaar 
overgeven’, zegt Özgünes. 
 
Collega’s bij Defensie omschrijven C. als een ‘een extreemrechtse wapenzot die het geweld niet 
schuwt’ en ‘een anti-vaxxer die een bloedhekel heeft aan Marc Van Ranst’. Familie en vrienden 
spreken van een grote knuffelbeer die stoer doet naar de buitenwereld, maar alles zou doen 
voor zijn vriendin en twee kinderen. De legerleiding stelt een onderzoek in naar de 
voortvluchtige. Bron: AD, 19 mei 2021.  
 
 

Nationaal park afgesloten in klopjacht op Belgische militair: ‘schoten 
gehoord’ 
 
De voortvluchtige, zwaarbewapende Belgische militair die virlogen bedreigde vormt een 
‘ernstig en zeer nabij’ gevaar. De Belgische autoriteiten hebben het dreigingsniveau rond zijn 
persoon opgeschroefd naar het hoogste dat ons buurland kent en verspreidden zijn 
signalement. Ook de zoektocht naar de Jurgen Conings gaat verder en lijkt zich momenteel te 
concentreren in Nationaal Park Hoge Kempen, tegen de Nederlandse grens, ter hoogte van 
Geleen. Daar zijn veel agenten aanwezig en zouden schoten zijn gehoord.  
 
Volgens Het Laatste Nieuws zijn er zeker tien busjes van de federale politie afgezakt naar het 
Nationaal Park. Ze verzamelden op de carpoolparking van Maasmechelen. Daarna werd een 
zwaar bewapend team het bos ingestuurd. Het gaat om een tiental gemaskerde mannen in 
burgerkledij, met kogelvrije vesten en automatische geweren. Er zijn ook personen in 
legerkleding aanwezig. VTM Nieuws meldt dat er later in het bos, rond 17.30 uur, zes schoten 
klonken. 
 
De operatie vindt momenteel plaats in het hartje van het Nationaal Park, op de grens met 
Maasmechelen, As en Zutendaal, dat is ongeveer ter hoogte van het Nederlandse Geleen. De 
speurders lijken volgens lokale media bewust een beperkt deel van het bos af, mogelijk omdat 
ze weten waar Jurgen Conings zich verstopt heeft. Als hij echt op de Mechelse Heide blijkt te 
zijn, heeft de gezochte militair vannacht zo’n 10 kilometer te voet afgelegd. 
 
De voortvluchtige en zwaarbewapende Jurgen Conings wordt sinds gisteren met man en 
macht gezocht in ons buurland. Hij stond al langer op de radar van het OCAD, het 
Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Nu zijn er heel concrete aanwijzingen voor 
gevaarlijke plannen en van acuut gevaar. Hij zou daarover geschreven hebben in meerdere 
afscheidsbrieven die zijn gevonden.  
 
De 46-jarige schietinstructeur beschikt evenwel niet meer over zijn zwaarste wapens. Het 
wapentuig, waaronder vier raketwerpers, is gisteren teruggevonden in zijn auto in de 
bossen vlakbij de Nederlandse grens. Het FN P90 machinepistool dat kogelwerende vesten 
kan doorboren, het handvuurwapen en een kogelwerend vest dat hij ook bij zich zou hebben, 
lagen daar echter niet in. De klopjacht op de man gaat verder en richt zich nu al uren op het 
Nationaal Park. 
 
Agenten merkten Conings gisteren op in Leopoldsburg, waarna een klopjacht op hem werd 
ingezet die tot vroeg vanochtend doorging. Ook de Nederlandse politie werd ingelicht. Bij de 
zoektocht naar de militair, die in een grijze Audi Q5 reed, werden speciale eenheden en een 
helikopter ingezet. Een boswachter in Dilsen-Stokkem trof gisteren in het Dilserbos de auto 
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van de voortvluchtige Belg aan, waarna speciale eenheden en een bomcommando de wagen 
veiligstelden. 
 
De Vlaamse krant  Het Laatste Nieuws meldt, op basis van justitiebronnen, dat in het voertuig 
een deel van de wapens die Conings bij zich had is teruggevonden. Het zou gaan om het 
zwaarste wapentuig, waaronder vier raketwerpers die werden ontvreemd uit een kazerne. 
 
De helikopter van de federale politie is sinds vanmiddag opnieuw boven het Dilserbos in 
Dilsen-Stokkem aan het cirkelen. De Belgische gouverneur van Limburg, Jos Lantmeeters, 
liet het volledige Nationaal Park Hoge Kempen in de buurt afsluiten, omdat de man zich daar 
zou schuilhouden, meldt VTM. Het gaat om een uitgestrekt park van meer dan 12.000 hectare 
bos en heide waar je volgens lokale media makkelijk dagen in zou kunnen vertoeven zonder 
iemand tegen te komen. Het is verboden zich in het park te begeven. Mensen die in de buurt 
zijn, moeten de aanwijzingen van de politie opvolgen. 
 
De Belgische politie vraagt burgers uit te kijken naar de voortvluchtige militair. De 46-jarige 
militair is volgens het signalement gespierd, kaal en getatoeëerd. Wie hem ziet, moet hem niet 
aanspreken, maar onmiddellijk de politie inlichten. 
 
Volgens nieuwszender VTM stak Conings zijn sympathie voor het nazisme en de SS in het 
verleden niet onder stoelen of banken. Hij deed dat onder meer op sociale media. De man 
stond daarom al op de terreurlijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens 
extreemrechtse sympathieën, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne 
gisterenavond aan de VTM. ‘Er gaat nu een acute dreiging van hem uit.’ 
 
De militair verschanst zich mogelijk in de bossen in het mijnbouwgebied. De zoektocht waarbij 
ook gepantserde voertuigen werden ingezet, duurde tot vroeg in de ochtend, maar leverde 
vooralsnog niets op. ‘Hij kent de omgeving, gaf al cursussen rond overleven in de natuur en 
kent de nodige tactieken. Als hij zich schuilhoudt in de bossen, zal hij zich niet zomaar 
overgeven’, zegt Özgünes. 
 
Uit het curriculum vitae van de beroepsmilitair blijkt dat hij een scherpschutter is met 
jarenlange gevechtservaring in oorlogsgebied. Zo was hij erbij op missies in Joegoslavië, 
Bosnië, Kosovo, Libanon, Irak en Afghanistan (2011). Van opleiding is de man lasser en hij 
werkte binnen het leger ook op de afdeling waar wapens hersteld worden.  
 
De verdachte Jürgen Conings (46) is een beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die actief is in de 
kazerne van Leopoldsburg en eerder in die van Peutie. Hij stond al als extreem-rechts op de 
radar van OCAD, in de categorie ‘potentieel gewelddadige extremist’. Ook de militaire 
inlichtingendienst ADIV zou op de hoogte zijn geweest van zijn sympathieën. Het parket heeft 
een opsporingsbericht verspreid. 
 
Uit het curriculum vitae van de beroepsmilitair blijkt dat hij een scherpschutter is met 
jarenlange gevechtservaring in oorlogsgebied. Zo was hij erbij op missies in Joegoslavië, 
Bosnië, Kosovo, Libanon, Irak en Afghanistan. Van opleiding is de man lasser en werkt hij bij 
het leger ook op de afdeling waar wapens hersteld worden. 
 
Conings is als militair verbonden aan de kazerne van Leopoldsburg, maar hij was ook actief 
in de kazerne van Peutie. Als lid van de cel ‘pre-deployment training’ in Leopoldsburg bereidt 
hij militairen voor op een buitenlandse opdracht. 
 
De Belgische premier Alexander De Croo is verbijsterd over de gang van zaken. ‘Het is 
onaanvaardbaar dat iemand op de OCAD-lijst actief is binnen Defensie en toegang krijgt tot 
wapens. We hebben daarover de federale kern vanmorgen gesproken. Defensie en de 
veiligheidsdiensten zullen mogelijk morgen met een analyse komen over wat er gebeurd is, 
maar vooral met een voorstel om te vermijden dat dit in de toekomst nog kan gebeuren.’ Bron: 
BN De Stem, 19 mei 2021.   
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Sinds gisterenmiddag is het Nationaal Park Hoge Kempen afgesloten voor een klopjacht naar 
Jürgen Conings. In totaal zijn er 250 manschappen op de been. Ze doen een sweeping in drie 
zones van het natuurgebied, waar hij zich mogelijk verschanst. Intussen is er ook versterking 
gekomen van maar liefst 90 militairen. De aanwezige persmensen kregen de raad zich niet te 
verplaatsen en gegroepeerd te blijven staan. 
 
Pantserwagens en andere politievoertuigen zijn sinds gisterenmiddag het park aan het 
afspeuren. Een zwaar bewapend team werd het bos ingestuurd: een tiental gemaskerde 
mannen in burgerkledij, met kogelvrije vesten en automatische geweren. Ook de speciale 
eenheden en de ontmijningsdienst kwamen ter plaatse. Die laatste was dinsdag ook al 
ingeschakeld omdat Conings in zijn achtergelaten wagen een handgranaat had bevestigd met 
draden. Die had mogelijk kunnen ontploffen als de deuren geopend zouden worden. 
 
De Hoge Kempen is een uitgestrekt park waar iemand makkelijk dagen in zou kunnen 
vertoeven zonder iemand tegen te komen. Het is op dit moment verboden je in het park te 
begeven. Mensen die in de buurt zijn, krijgen de raad de richtlijnen van de politie op te volgen. 
Bron: De Morgen, 20 mei 2021. 
 

Klopjacht heeft nog niets opgeleverd 
 
De klopjacht op de zwaarbewapende beroepsmilitair Jürgen Conings heeft ook afgelopen 
nacht voorlopig niets opgeleverd, al schoten rond vijf uur deze ochtend plots 13 politiecombi’s 
tegelijk in actie. Ze verlieten hun positie aan kampeerverblijfpark Salamander en trokken in 
de richting van As, zo meldt Het Laatste Nieuws. 
 
Alle aandacht is donderdagochtend nog steeds gericht op het Nationaal Park Hoge Kempen, 
waar een grote politiemacht en het leger zijn ter plaatse zijn. Gisterenavond werden in de late 
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uurtjes nog enkele gepantserde legervoertuigen ingezet, nadat rond half zeven een zestal 
knallen werden gehoord. Het is niet duidelijk of dat effectief schoten waren. 
 
De E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost richting Lummen werd uit voorzorg afgesloten. 
De snelweg loopt pal door het Nationaal Park en kan overgestoken worden via het ecoduct. 
Als de klopjacht opgedreven zou worden, kan ook de snelweg potentieel gevaarlijk worden. 
Ook vandaag blijft de snelweg afgesloten. Het verkeer dient nu via de N78 naar Lanaken te 
rijden en dan via N77 naar Zutendaal en N744 naar Genk-Oost. 
 
Sinds gisterenmiddag is het Nationaal Park Hoge Kempen afgesloten voor een klopjacht naar 
Jürgen Conings. In totaal zijn er 250 manschappen op de been. Ze doen een sweeping in drie 
zones van het natuurgebied, waar hij zich mogelijk verschanst. Intussen is er ook versterking 
gekomen van maar liefst 90 militairen. De aanwezige persmensen kregen de raad zich niet te 
verplaatsen en gegroepeerd te blijven staan. 
 
Pantserwagens en andere politievoertuigen zijn sinds gisterenmiddag het park aan het 
afspeuren. Een zwaar bewapend team werd het bos ingestuurd: een tiental gemaskerde 
mannen in burgerkledij, met kogelvrije vesten en automatische geweren. Ook de speciale 
eenheden en de ontmijningsdienst kwamen ter plaatse. Die laatste was dinsdag ook al 
ingeschakeld omdat Conings in zijn achtergelaten wagen een handgranaat had bevestigd met 
draden. Die had mogelijk kunnen ontploffen als de deuren geopend zouden worden. 
 
De Hoge Kempen is een uitgestrekt park waar iemand makkelijk dagen in zou kunnen 
vertoeven zonder iemand tegen te komen. Het is op dit moment verboden je in het park te 
begeven. Mensen die in de buurt zijn, krijgen de raad de richtlijnen van de politie op te volgen 
 
Er wordt vermoed dat Conings een pistool bij zich heeft, een kogelwerend vest en een P90-
machinepistool van FN. Dat is weliswaar een licht semi-automatisch wapen, maar kan wel 
kogelwerende vesten doorboren. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een 
kazerne. Een aantal van die wapens lagen nog in de wagen van de militair, die teruggevonden 
werd in een bos in Dilsen-Stokkem. Er zijn ook vier antitank-raketwerpers aangetroffen in de 
auto. Speurders gaan er echter van uit dat de voortvluchtige man nog steeds gewapend is.   
 

 
 
Speciale eenheden zoeken mee naar Jurgen Conings  Beeld Belga 
 
Hoe dit kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Ging het om een inschattingsfout of was er meer 
aan de hand? Daar is eerst onderzoek voor nodig. Philippe Boucké, de topman van het ADIV, 
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had in februari nog verklaard dat een dertigtal militairen van nabij wordt opgevolgd wegens 
banden met extreemrechts. ‘We monitoren het echt nauwgezet, met meerdere middelen, overal 
in België.’ 
 
Voor het leger, dat nog niet reageerde, is dit een nieuwe klap voor het imago. Eerder doken er 
ook al verhalen op over para’s die wapens mee naar huis namen. Minister van Defensie 
Ludivine Dedonder (PS) heeft nu een intern onderzoek aangekondigd. 
 
Volgens verschillende bronnen speelt er op de achtergrond meer mee dan de extreemrechtse 
ideeën van Conings en zijn aversie tegen het coronabeleid en de experts. De demarche van 
Conings is volgens die bronnen ook (mede) te verklaren door een recente poging tot 
wanhoopsdaad in familiale kring. ‘Het verhaal is veel complexer dan een doorgedraaide rechts-
extremistische militair’, aldus een van de bronnen. Bron: De Morgen, 20 mei 2021. 
 
 

Nederland helpt bij klopjacht op zwaarbewapende Belgische militair, 
camouflagetent gevonden 
 
De Belgische politie, het leger en speciale eenheden hebben de hele nacht verder gezocht naar 
de voortvluchtige en vermoedelijk zwaarbewapende militair Jurgen Conings die het op 
virologen en politici voorzien zou hebben. De zoektocht is vandaag de derde dag ingegaan en 
lijkt vanmiddag - net als gistermiddag - weer naar een hoogtepunt toe te werken. Rond 15.15 
uur is een zeer indrukwekkende colonne met speciale eenheden vertrokken. Het ging om 
tientallen voertuigen van politiediensten uit België, Nederland, Luxemburg (Benelux) en 
Duitsland.  
 
De actie van de grote krijgsmacht, met ook voertuigen met Nederlands kenteken, richt zich op 
de N75 tussen As en Lanklaar, aan de bovenkant van het Nationaal Park Hoge Kempen. Er 
zijn veel manschappen die het bos meter voor meter uitkammen en om de paar meter staat 
op die weg een politieagent met kogelwerend vest klaar om alles in de gaten te houden en 
indien nodig in actie te komen. Belgische media melden de aanwezigheid van Nederlandse 
speciale eenheden in de klopjacht en eenheden die de grensovergang naar Nederland 
bewaken. 
 
Het Belgische Nieuwsblad meldde aan het begin van de avond - op basis van bronnen - dat er 
tijdens de ‘sweeping’ door militairen in het natuurgebied een ingericht bivakplekje zou zijn 
gevonden, dat mogelijk van Jürgen Conings is. Het gaat volgens het dagblad om een tent, een 
slaapzak en nog wat spullen. Het federaal parket wil niet reageren op de mogelijke vondst, 
maar Het Laatste Nieuws kwam iets later met hetzelfde nieuwsfeit: Er is een achtergelaten 
camouflagetent gevonden. Binnen lag een omgevallen kruk en een glazen pot. Er wordt nu 
bekeken of er een link is met Jürgen Conings. De kans bestaat ook dat het om een 
achtergelaten jagerstent gaat. 
 
‘We gaan ervan uit dat Conings nog leeft en zich schuilhoudt in dit natuurgebied”, klonk het 
eerder vanmiddag uit de mond van parketwoordvoerster Wenke Roggen. ,,Er zijn elementen 
in het onderzoek die daar naar wijzen. Er is hulp gevraagd aan de buurlanden om extra 
manschappen te leveren. We weten welke zware wapens hij nog in zijn bezit heeft. Er zijn 
inderdaad schoten geregistreerd gisteren, maar meer weten we daar niet over.’  
 
Het zestal knallen volgde elkaar gisteren rond 18.30 uur traag op. De kans bestaat dus dat 
Conings - schietinstructeur en Afghanistanveteraan - verantwoordelijk was en dat hij even 
wilde ‘testen’. Sommige buurtbewoners en woordvoerders verklaarden ook deze ochtend 
geweerschoten in het Nationaal Park Hoge Kempen gehoord te hebben, maar verdere actie 
bleef daarna uit.  
 
‘We gaan deze namiddag een zeer grondige sweeping van de plek doen waar de verdachte zich 
vermoedelijk verborgen houdt’, ging Roggen verder. ‘Het is een groot en moeilijk toegankelijk 
terrein. Onze manschappen staan hier al 48 uur en willen de operatie natuurlijk zo snel 
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mogelijk beëindigen. We gaan door tot we de betrokkene gevonden hebben. Pantservoertuigen 
met infraroodsensoren zijn noodzakelijk en niet overdreven.’ 
 
Het knooppunt Kerensheide bij de Limburgse plaats Stein is vanmiddag afgezet voor het 
verkeer in de richting van de Belgische grens, op verzoek van de Belgische politie. Dat heeft 
te maken met de zoekactie naar de voortvluchtige Belgische militair. Het verkeer wordt ter 
plekke omgeleid.  

 

 
 
Agenten, militairen en een hond in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen. © Belga 
 
In de grootscheepse zoektocht naar de zwaarbewapende korporaal blijft alle aandacht gericht 
op het Nationaal Park Hoge Kempen, ten westen van Nederlands Limburg op de hoogte van 
Geleen. Op dit moment worden ongeveer 250 agenten, 150 militairen, speciale eenheden en 
leden van ontmijningsdienst DOVO en speurhonden ingezet. Rond 9.00 uur vanmorgen reden 
opnieuw heel wat legervoertuigen met gewapende militairen aan. Voor het eerst wordt ook 
beroep gedaan op politiepaarden en nu ook dus op de politiediensten van de Benelux en 
Duitsland. Ook rijden er militairen op motoren rond. 
 
Conings zou zich in de bossen schuilhouden met een machinepistool en een handvuurwapen. 
De zoektocht begon nadat hij maandagavond niet was teruggekeerd naar huis en dinsdag 
afscheidsbrieven waren gevonden en ook zware wapens, waaronder een viertal 
antitankwapens die hij uit een wapendepot meenam. De zeer ervaren schietinstructeur uit 
het Belgische leger houdt er extreemrechtse ideeën op na en heeft ernstige dreigementen geuit 
tegen onder anderen de Belgische viroloog Marc Van Ranst. 
 
Vanmiddag rond 14.00 uur cirkelde er nog een helikopter rond boven het appartement van 
de viroloog. Het bleek te gaan om een ‘preventieve actie, na een melding in verband met de 
gezochte militair’. Rond 15.00 uur liet de politie weten dat Conings niet is aangetroffen. ‘Alles 
is veilig’.  
 
Veel ouders in het gebied hebben hun kinderen van school gehouden, zeiden 
schooldirecteuren tegen het Nieuwsblad. Volgens de krant gaat het met name om kinderen 
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uit gezinnen met een migratie-achtergrond uit angst voor de extreemrechtse ideeën van de 
militair. Ook worden moskeeën in de buurt bewaakt door de politie. 
 
Zijn vriendin Gwendy, die de politie belde toen haar vriend niet terugkwam van zijn werk en 
een afscheidsboodschap vond, heeft tegen VTM Nieuws gereageerd op de klopjacht. ‘Ik ben 
radeloos en weet niet goed wat hem hiertoe bewogen heeft, om deze situatie te creëren. Hij is 
een heel liefdevolle partner geweest voor mij. Ook voor vrienden en familie stond hij altijd 
klaar.’  
 
Volgens haar wees niets op een mogelijke ontsporing. Afgelopen weekend hebben ze samen 
nog op het terras gezeten. ‘In het weekend hebben we het nog heel plezant en gezellig gehad. 
Blij dat we eindelijk weer eens een terrasje mochten doen en konden genieten van de opening 
van de horeca.’ 
 
Gwendy is in shock, zegt ze. De man met wie ze al zeven jaar samen is, die ze ‘haar stoere, 
lieve knuffelbeer’ noemt en die een ‘liefdevolle vader’ is voor zijn twee kinderen en haar 
dochter, is al twee dagen lang de meest gezochte man van België. Zijn foto wordt getoond in 
alle journaals, en de meest verontrustende verhalen over hem doen de ronde. ‘Ik hoor dat ook 
allemaal’, zegt Gwendy. ‘En de foto die getoond wordt, dát is Jurgen. Dié man ken ik. Maar de 
verhalen die over hem verteld worden, die ken ik niét. Er wordt van hem een typetje gemaakt: 
een soort rambo, een gevaarlijke extremist die een aanslag wil plegen. Maar dat is niet ‘mijne 
Jurgen’. Zo ken ik hem helemaal niet. Voor zover ik weet had hij helemaal geen extremistische 
gedachten. En voor zover ik weet heeft hij Marc Van Ranst nooit bedreigd.’ 
 
Ja, hij kon wel eens op hem vloeken als hij weer eens op televisie kwam vertellen dat we dit 
of dit niet meer mochten, omwille van de coronamaatregelen, zegt Gwendy. ‘Maar zijn er niet 
heel veel mensen die daarop vloeken, die het allemaal kotsbeu zijn? Met de hand op het hart: 
ik heb nooit iets opgevangen over doodsbedreigingen. Als straks zou blijken dat alle verhalen 
die nu over Jurgen de ronde doen toch kloppen, en dat ik mijn eigen man dus niet kende, 
dan. Ja, dan weet ik het ook niet. Daar wil ik nu liever niet aan denken. Voor mij is hij nog 
altijd mijn lieve man, die ik ontzettend mis.’  
 

 
 
© Belga 
 
Ondertussen werpen veel Belgen de vraag op hoe Conings, die bij de veiligheidsdiensten te 
boek stond als extreemrechts en potentieel gevaarlijk, zo gemakkelijk aan zulke zware wapens 
kon komen. De doorgewinterde militair, die bij de militaire politie werkte, werd vorig jaar 
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gedegradeerd wegens zijn bedenkelijke opvattingen en uitingen. Maar hij werd uitgerekend 
overgeplaatst naar een post die hem toegang gaf tot de wapendepots. Er wordt gesproken van 
een blunder bij Defensie en premier De Croo noemde de gang van zaken ‘onaanvaardbaar’. 
 
De teruggevonden wagen van Conings toont overigens aan hoe gevaarlijk deze operatie is: met 
een granaat en draden had Conings een val gemaakt voor wie het voertuig zou openen. Een 
explosievendienst was ter plaatse en heeft de situatie veiliggesteld. 
 
De Nederlandse politie liet gisteren weten tot nu toe niet actief betrokken te zijn geweest bij 
de klopjacht. ‘De Belgische politie leidt het onderzoek’, aldus een woordvoerder van het 
Limburgse korps. Volgens hem is er geen informatie die doet vermoeden dat de Belgische 
verdachte mogelijk de grens over komt. ‘Maar we zijn wel alert en monitoren de 
ontwikkelingen.’ 
 
Het Belgische leger kondigt een onderzoek aan naar de militairen en zal daarop de nodige 
maatregelen nemen. Bron: De Stentor, 20 mei 2021.  
 
 

 
 

Marc Van Ranst dient klacht in 
 
De Belgische viroloog Marc Van Ranst heeft een klacht ingediend tegen onbekenden nadat op 
de website van de Vlaamse groep Viruswaanzin doodsbedreigingen tegen hem werden geuit. 
Onder een artikel van oprichter Michael Verstraeten schreef een onbekend profiel met de 
naam ic3 het volgende. ‘MVR gaat eraan. De opdracht is gegeven.’  Marc Van Ranst had op 
10 mei op Twitter ook al melding gemaakt van doodsbedreigingen. Die zijn intussen van de 
website gewist.  
 
De Vlaamse viroloog is op dit moment ondergedoken omdat hij wordt bedreigd door de op de 
vlucht geslagen militair Jurgen Conings, waar op dit moment een klopjacht op gaande is.  
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De hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven haalde op Twitter eerder al 
snoeihard naar coronascepticus en dansleraar Willem Engel, voorman van de Nederlandse 
tak van Viruswaanzin (in Nederland nu Viruswaarheid). Engel vindt dat Van Ranst zelf 
verantwoordelijk is voor de doodsbedreigingen. Bron: AD, 20 mei 2021.  

 
 
Foto ter illustratie  © Getty Images/Uppercut RF  
 

Bijna helft vakantiegangers blijft in Nederland: ‘We kiezen voor 
vakantiezekerheid’ 
 
Nu vakanties naar het buitenland sinds 15 mei niet meer sterk worden afgeraden, willen veel 
mensen zo snel mogelijk een zomervakantie boeken. Onderzoek laat zien dat meer dan de 
helft van de vakantiegangers kiest voor vakantie in eigen land. 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van Independer. Daaruit komt 
naar voren dat zesenveertig procent van de vakantiegangers aangeeft deze zomer in Nederland 
te blijven, zeventig procent geeft als reden de aanhoudende onzekerheid rond corona. 
 
Ook vakanties naar het buitenland waren direct na het bekendmaken van de versoepelingen 
populair. Marjon Kaper, directeur van ANWB Reizen liet tegenover de NOS weten dat er aan 
deze reizen nog wel de nodige ‘haken en ogen zaten’. Reizigers zijn voor vertrek naar een 
vakantieland immers afhankelijk van het reisadvies afgegeven door de overheid. ‘Het is een 
goede stap dat we weer op vakantie kunnen. Maar ik moet er wel gelijk bij zeggen dat het nog 
niet zorgeloos is, het is echt een eerste stap.’ 
 
Bas Knopperts, expert reisverzekeringen bij Independer begrijpt daarom de keuze van veel 
Nederlanders om in eigen land te blijven. ‘Het boeken van een Nederlandse zomervakantie 
biedt veel mensen toch een stukje vakantiezekerheid’, legt hij uit. ‘Omdat de coronasituatie 
per vakantieland zomaar kan veranderen, is het niet altijd zeker dat je die buitenlandreis die 
je nu boekt in de zomer nog wel kunt maken. En als je je buitenlandvakantie moet cancelen, 
dan wordt het lastig om op het laatste moment nog een vrije en betaalbare accommodatie in 
Nederland te vinden.’ 
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Veel Nederlanders hebben een zwaar jaar achter de rug. ,,Op vakantie gaan is een effectieve 
manier om daarvan te herstellen. Zeker om echt even je zinnen te verzetten en niet met werk 
bezig te zijn”, zegt psycholoog Ab Dijksterhuis. Voor de pandemie uitbrak hadden burn-outs 
de naam volksziekte nummer één te zijn. Dijksterhuis denkt dat de stress het afgelopen jaar 
alleen maar is toegenomen. Dat we het afgelopen jaar niet op vakantie konden moeten we 
volgens de psycholoog daarom zeker niet afdoen als luxeprobleem. 
 
Toch is op vakantiegaan geen noodzakelijkheid, denkt Jaap Lengkeek, socioloog en emeritus 
hoogleraar toerisme aan de Wageningen Universiteit. ‘Voor veel mensen is het tenslotte niet 
eens mogelijk om op vakantie te gaan, pandemie of niet.’ Maar ook Lengkeek benadrukt dat 
het goed is voor het welbevinden van de mensen om er af en toe even uit te gaan. ‘Dat hoeft 
niet meteen vier weken naar Vietnam te zijn’, zegt Dijksterhuis. ‘Een weekend weg in eigen 
land is daarvoor ook voldoende.’ 
 
Als het afgelopen jaar iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat mensen in staat zijn heel 
creatief te denken als er weinig mogelijkheden zijn. ‘Je zag dat mensen het dichter bij huis 
zochten, en bijvoorbeeld in bossen in de buurt gingen wandelen’, zegt Lengkeek. ‘Wat dat 
betreft is de lockdown voor veel mensen misschien wel een eyeopener geweest.’ 
 
De vakantieganger zal voorlopig nog wel even voorzichtig zijn met het boeken van vakanties 
naar het buitenland, denkt de socioloog. ‘Van het idee om met 250 personen als haringen in 
een ton in het vliegtuig te zitten wordt waarschijnlijk niemand blij.’ Voor de pandemie was een 
reisbureau er juist voor om een vakantie tot in de puntjes te regelen. ‘Zo hoefde jij als reiziger 
niets te doen behalve in het vliegtuig of de auto te stappen. Die manier van reizen lijkt voorbij. 
De pandemie heeft gezorgd voor een nieuw bewustzijn; reizen brengt risico’s met zich mee.’ 
 
Dat merkt ook Knopperts: ‘Sinds de boodschap dat mensen weer mogen reizen naar landen 
met code geel, zagen wij een verdubbeling van het aantal afgesloten reisverzekeringen, en die 
aantallen nemen elke dag toe.’ Bron: AD, 18 mei 2021.  
 
 

PCR-coronatest wordt goedkoper 

De PCR-coronatest die ongevaccineerde vakantiegangers moeten afnemen bij een 
commerciële testaanbieder worden goedkoper. Dat zeggen drie testbedrijven tegen het ANP. 
Doordat steeds meer vakantiegangers een testafspraak inplannen, gaan de kosten per test 
omlaag. 

Vanuit het Europees Parlement kwam de oproep om de PCR-tests voor een Europees 
reiscertificaat gratis te maken. Ook de reisbranche wil dat, maar coronaminister Hugo de 
Jonge wil niet aan de oproep toegeven. Hij vindt het onwenselijk dat de belastingbetaler aan 
iemands vakantie meebetaalt en wil het verdienmodel van commerciële testbedrijven 
beschermen. Bovendien, zei hij maandag, gaan PCR-tests in prijs dalen. 

Nu variëren de kosten van een coronatest bij een commercieel bedrijf tussen de 140 euro en 
89 euro. Commerciële aanbieders maken de meeste kosten bij de laboratoria waar de 
monsters worden getest, maar zijn ook geld kwijt aan de testafname, het vervoer van de tests 
en marketing. Bron: AD, 18 mei 2021. 

Morgen wél naar Efteling en Basic-Fit, maar niet naar Pathé: 'We houden 
ons hart vast’  

Het is onacceptabel als Nederlandse bioscopen nog drie weken de deuren gesloten moeten 
houden. Het water staat de ondernemers aan de lippen, zegt Gulian Nolthenius, directeur van 
de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Nolthenius vindt het 
vreemd dat attractieparken en sportscholen morgen weer bezoekers mogen ontvangen, maar 
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bioscopen en filmtheaters niet. ‘Er is vorig jaar, toen wij nog open waren, geen enkele 
brandhaard van besmettingen ontstaan.’ 

Alle tweehonderdzestig bioscopen en filmtheaters in Nederland zijn inmiddels zes maanden 
gesloten. Volgens stap drie van het openingsplan zouden culturele instellingen vanaf 9 juni 
weer open mogen. Op 1 juni wordt duidelijk of deze stap kan worden gezet. Dat is echt veel te 
laat, vindt Nolthenius. ‘De bioscopenbranche staat er financieel niet goed voor. Het vet is van 
de botten. Natuurlijk worden we geholpen door de steunpakketten, maar die zijn niet 
toereikend. We leveren iedere maand enorm in.’ 

Dat laatste blijkt volgens Nolthenius uit de financiële cijfers. De Nederlandse bioscopen sloten 
het jaar 2020 af met ruim driehonderd miljoen minder omzet in vergelijking met het jaar 
ervoor. Zeker een kwart van de medewerkers verloor hun tijdelijke of vaste baan. ‘Dan begrijp 
je wel dat we ons hart vasthouden voor 2021’, verzucht Nolthenius.  

De koepel pleit voor een spoedige heropening van de bioscopen. ‘Wij willen gewoon zo snel 
mogelijk open, dus per 1 juni. Omdat het kan, maar ook omdat het moet. Iedere week gesloten 
moeten zijn is er simpelweg één te veel. De circa 4500 werknemers in onze branche willen 
graag weer aan de slag en staan te popelen om bezoekers een leuk uitje te bezorgen.’ 

Door de testwet zou het kunnen dat bezoekers straks alleen naar binnen mogen, als ze een 
negatieve coronatest kunnen overleggen. Bioscopen vinden die maatregel onnodig en 
drempelverhogend. ‘Vragen om testbewijzen geeft gedoe aan de kassa, bovendien zullen 
bezoekers behoorlijke afstanden moeten afleggen om zich te laten te testen. Al met al werkt 
dit drempelverhogend en zal dit ertoe leiden dat we minder bezoekers ontvangen.’ 

Het kabinet moet daarom een streep halen door het testbeleid, vindt Nolthenius. ‘Een 
vervelend bijeffect van de testbewijzen is dat we controles zullen moeten houden aan de kassa. 
De overheid heeft zijn mond wel vol over handhaving, maar wat te doen aan de kassa van 
bioscopen of filmtheaters als bezoekers boos worden en niet accepteren dat ze niet worden 
toegelaten zonder geldig testbewijs?’ 

De bioscopenkoepel wacht verder af hoe de tijdelijke wet er uit gaat zien. De maatregel moet 
nog via ministeriële regelingen uitgewerkt worden en daarna moeten ook de Tweede en Eerste 
Kamer zich er nog over buigen. Vervolgens zal via de regelingen duidelijk moeten worden 
hoeveel bezoekers bioscopen straks mogen ontvangen. ‘Het openingsplan van de overheid gaat 
ervan uit dat je bezoekers mag ontvangen zonder testbewijzen, maar dat zijn er dan wel heel 
weinig’, constateert de koepel. 

In stap 3 van het openingsplan gaat het om dertig bezoekers per zaal; in stap 4 dan vijftig en 
in stap 5 mogen de bioscopen honderd bezoekers ontvangen. ‘Te gek voor woorden’, zegt 
Nolthenius. ‘Hanteer gewoon de 1,5 meter bepaling en daaruit volgt vanzelf hoeveel bezoekers 
je mag ontvangen. Waarom kan dit in het buitenland wel nu meer en meer mensen zijn 
gevaccineerd en het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames minder wordt?’ 

Het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen zeven dagen met ongeveer een kwart 
afgenomen in vergelijking met een week eerder. Ook het reproductiegetal is flink gedaald: naar 
0,89. De mogelijkheid bestaat dat het kabinet in het gunstigste geval eerder gaat versoepelen, 
liet coronaminister De Jonge deze week doorschemeren. ‘Maar denk niet dat het allemaal wel 
los zal lopen. Als we ons niet aan de regels houden, duurt de daling langer. We zijn nog niet 
van dit virus af. We zijn er echt nog niet.’ 

Een woordvoerder van Pathé wil desgevraagd geen reactie geven op de voortdurende sluiting 
van de bioscopen. ‘We wachten de volgende persconferentie af’, zegt de woordvoerder. Bron: 
AD, 18 mei 2021. 
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Kopstukken cultuursector lopen te hoop tegen testwet 

Tientallen kopstukken uit de kunst- en cultuursector zijn bezorgd over de gevolgen van de 
tijdelijke testwet voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Ze vrezen dat mensen niet 
gaan komen door de testplicht en dat kunnen de instellingen er niet meer bij hebben. Dat 
blijkt uit een brief die maandag 10 mei in NRC stond, ondertekend door onder anderen 
directeur van het Holland Festival Emily Ansenk, directeur van het Groninger Museum 
Andreas Blühm, regisseur en acteur Hans Croiset, directeur van het Rijksmuseum Taco 
Dibbits, schrijver Arnon Grunberg en directeur van het Internationaal Theater Amsterdam Ivo 
van Hove. 

Ze hopen dat de Tweede Kamer de testwet verwerpt of minstens aanpast, staat in de brief. 
‘Bezoek aan culturele instellingen als musea en theaters mag als deze wet te ver wordt 
doorgevoerd alleen als de bezoeker kan bewijzen zojuist getest te zijn. Deze drempel blijkt voor 
het publiek te groot te zijn. Dat hebben de zogenaamde pilottests de afgelopen tijd bewezen’, 
schrijven initiatiefnemers van de brief, directeur van cultureel centrum De Balie in 
Amsterdam Yoeri Albrecht en kunstenaar Tinkebell. 

Ze vinden ook fotograaf Erwin Olaf, acteur Gijs Scholten van Aschat, directeur van het 
Kunstmuseum Den Haag Benno Tempel, regisseur Eddy Terstall en directeur van het Holland 
Dance Festival Samuel Wuersten aan hun zijde. ‘Dit kan de culturele sector financieel niet 
meer aan. Dus zullen na invoering van de testwet extra financiële steunmaatregelen 
noodzakelijk blijven’, meent het gezelschap. Bron: AD, 18 mei 2021. 

Bijna een miljoen mensen gevaccineerd 
 
Bijna een miljoen mensen zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Van maandag 
10 tot en met zondag 16 mei zijn 986.433 prikken gezet, blijkt uit de wekelijkse update van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Niet eerder waren er in één week 
zo veel vaccinaties. 
 
In de week van 5 tot en met 11 april waren 919.926 mensen gevaccineerd. 
Bijna 5,7 miljoen mensen hebben nu hun eerste prik gehad. Dat zijn er ruim 670.000 meer 
dan vorige week. Van al die mensen hebben bijna 1,8 miljoen ook de tweede prik al gehad, 
ruim 315.000 meer dan een week geleden. Dankzij die tweede prik zouden ze in elk 
geval voorlopig beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. In totaal zijn nu bijna 7,5 
miljoen prikken gezet. Bron: AD, 18 mei 2021. 
 

Instroom coronapatiënten op ic blijft dalen 
 
Over de lange termijn blijft de instroom van coronapatiënten op de ic's dalen. In de afgelopen 
zeven dagen belandden volgens de LCPS-cijfers 1445 coronapatiënten op een intensive care 
of verpleegafdeling, gemiddeld 206 opnames per dag. Dat is het laagste niveau sinds 1 maart. 
Voor de dertiende achtereenvolgende dag daalt de gemiddelde instroom. Sinds de piek eind 
april is het aantal nieuwe opnames met 34 procent gedaald, aanzienlijk beter dan de 20 
procent die het kabinet als voorwaarde stelde om de volgende versoepelingen door te kunnen 
laten gaan. 
 
Kuipers benadrukt steevast dat dagkoersen niet heel veel zeggen. Hij kijkt liever naar 
meerdaagse gemiddelden. Die zien er nu al veel beter uit dan eind april, toen het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen piekte. Het gemiddelde aantal opnames lag toen ruim 
boven de 300 per dag. De afgelopen drie dagen werden nog gemiddeld 178 mensen per dag 
met Covid-19 opgenomen op een ic of verpleegafdeling. Bron: AD, 18 mei 2021. 
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Update RIVM 
 
Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 5396 positieve 
coronatests. Dat cijfer valt hoog uit doordat gisteren minder meldingen konden worden 
doorgegeven door een technische storing. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde maandag 2877 nieuwe positieve 
tests, het laagste aantal in maanden, maar dat kwam door een computerprobleem bij de GGD. 
Volgens het RIVM zijn de ontbrekende aantallen van maandag opgenomen in het dagcijfer van 
dinsdag. 
 
Het gemiddeld aantal coronagevallen neemt al weken gestaag af. In totaal werden afgelopen 
woensdag tot en met dinsdag 35.142 mensen positief getest. In de week daarvoor waren het 
er nog meer dan 49.000. 
 
In Amsterdam hoorden afgelopen etmaal 281 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In 
Rotterdam waren dat er 227 en in Den Haag 200. In Tilburg en Utrecht kregen 
respectievelijk 126 en 117 mensen een positieve uitslag. 
 
Het RIVM registreerde 17 sterfgevallen door Covid-19 tussen maandag en dinsdag. Dat wil 
niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Bron: AD, 18 mei 2021. 
 

 

 

 

Curryworst was jarenlang de topper in kantines. © Shutterstock / Christin Klose  
 

Glorietijd van Duitse curryworst voorbij 
 
Bijna dertig jaar lang was de Duitse currywurst met afstand het meeste gegeten fastfoodmaal 
in de Duitse bedrijfskantines, maar de glorietijd is voorbij, melden Duitse media. De 
coronacrisis heeft veel kantines tijdelijk gesloten en het eetgedrag is aan het veranderen. 
 
Een currywurst is een gegrilde worst die in stukken gesneden wordt gedompeld in pittige 
kerriesaus of curry. Het is naast de gewone bratwurst een van de populairste Duitse snacks.  
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Maar volgens de grote cateraar Apetito, die jaarlijks eetgewoonten analyseert, is de currywurst 
in 2020 na 28 jaar zijn toppositie kwijtgeraakt. Op nummer één staat nu de eveneens 
klassieke spaghetti bolognese. De currywurst is in de tweede helft van de jaren veertig 
waarschijnlijk in Berlijn ontstaan. Daar staat dan ook het Deutsches Currywurst Museum. 
 
Over het algemeen was de omzet van alle ondernemingen die onder Apetito vallen in 2020 met 
een miljard euro op een redelijk normaal niveau. In 2020 is veel minder verkocht aan de door 
coronamaatregelen getroffen instellingen zoals scholen en bedrijfsrestaurants. De verkoop via 
internet is echter fors gestegen. Volgens Apetito-bestuurswoordvoerder Guido Hildebrandt  
hebben onze onlinewinkels, ons klantenportaal en onze apps hogere verkopen en 
gebruikersaantallen genoteerd dan ooit tevoren. Bron: AD, 18 mei 2021.  
 
Belgische biotechbedrijf Ziphius haalt 24,2 miljoen euro op bij privé-
investeerders 

 
Het Belgische biotechbedrijf Ziphius, dat een kandidaat-coronavaccin ontwikkelt, haalt 24,2 
miljoen euro op bij privé-investeerders. Dat heeft het bedrijf bevestigd aan De Tijd. 
 
Net als Pfizer-BioNTech en Moderna werkt Ziphius met de mRNA-techiek. Maar Ziphius zou 
een ‘verbeterde’ mRNA-variant gebruiken, die een veel sterkere reactie uitlokt. De eerste 
klinische tests op mensen starten ten vroegste dit jaar. Bron: AD, 18 mei 2021. 
 

Saoedi Arabië blijft Afrikaanse landen steunen 
 
De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft vandaag laten weten 
dat Saoedi Arabië Afrikaanse landen blijft steunen in de covid-pandemie.  
 
Het Saudi Development Fund zal leningen en subsidies beschikbaar stellen ter waarde van 1 
miljard dollar, ten behoeve van de economische ondersteuning van Afrikaanse landen om 
herstel na de coronacrisis te bevorderen’, aldus Prins Mohammed in een toespraak op 
landelijke tv. Bron: AD, 18 mei 2021.  
 

Kerngezond en toch een vaccinatieoproep wegens medisch risico: ‘Voelde 
me een beetje schuldig maar ik ga wel’ 
 
Kiplekker. Kerngezond. De huisarts? Daar komt Martijn Dijkman (34) uit Vaassen nooit. Hij 
dacht eerst dat het een nepbrief was, maar het bleek echt waar: hij kreeg afgelopen vrijdag 
een oproep voor de coronaprik omdat hij een medisch risicopatiënt is zou zijn. 
 
De prik zit er nu, drie dagen later, al in, maar wat dat medisch risico is weet Dijkman nog 
steeds niet, bij navraag bij de huisarts werd niet duidelijk waarom hij uit het systeem rolde. 
‘Ook bij de GGD zeiden ze: eigenlijk mag je hier niet zijn, je hebt geluk gehad. Ik ben blij dat 
ik het toch gedaan heb. Hoe eerder hoe beter. Nu kan ik mijn opa en oma weer knuffelen.’ 
Bron: De Stentor, 18 mei 2021. 
 
Dak- en thuislozen krijgen voorrang bij vaccineren 
 
Dak- en thuislozen die vanwege de coronacrisis in Amsterdam ondergebracht worden in extra 
noodopvang, krijgen voorrang bij het vaccineren. Dat heeft de Amsterdamse wethouder Zorg 
Simone Kukenheim weten in een brief aan de gemeenteraad.  
 
Vorige week liet het kabinet weten dat dak- en thuislozen vanaf eind mei aanspraak maken 
op een vaccinatie, op aandringen van de Tweede Kamer. Dit vanwege onder meer de 
besmettingsrisico's in opvanglocaties. De groep wordt uitgenodigd voor een prik met het 
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Janssen-vaccin, waar maar één inenting van nodig is om effectief te zijn tegen corona.  Bron: 
AD, 18 mei 2021. 
 

Koningsdag in Amsterdam goed voor 483 coronabesmettingen 
 
De drukbezochte Koningsdag in Amsterdam heeft geleid tot ten minste 483 
coronabesmettingen. Driekwart van de gevonden besmette personen was tussen de 19 en 30 
jaar oud. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse GGD. 
 
De resultaten van het onderzoek van de gemeentelijke organisatie kwamen in delen naar 
buiten. Zo sprak demissionair minister-president Mark Rutte er al over tijdens de 
persconferentie van 11 mei.  
 
En ook Anja Schreijer, hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam-Amstelland, 
liet diezelfde avond haar licht schijnen over de massale schending van de coronaregels op 
Koningsdag 2021. ‘Dit is slechts het topje van de ijsberg,’ zei Schreijer naar aanleiding van de 
466 besmettingen die toen waren vastgesteld. 
 
Een week later komen daar dus zeventien besmettingen bij, maar waarschijnlijk ligt het aantal 
besmettingen hoger. ‘Het exacte aantal zullen we uiteindelijk nooit helemaal kunnen 
achterhalen, omdat niet iedereen aangeeft waar hij die dag aanwezig was en niet iedereen laat 
zich testen,’ zo meldt het persbericht van de GGD.  Bron: AD, 18 mei 2021.   
 
 

Nederlandse economie in een recessie beland door lockdown 
 
De Nederlandse economie is in een recessie beland. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) kromp de Nederlandse economie het eerste kwartaal van 2021 met 0,5 
procent, na ook al een minieme krimp in het slotkwartaal van 2020. 
 
Als er twee kwartalen op rij sprake is van economische neergang is technisch sprake van een 
recessie. In het eerste kwartaal lag het bruto binnenlands product 3,4 procent onder het 
niveau van voor de crisis. 
 
Het CBS merkt op dat de consumptie door huishoudens daalde. Door de coronamaatregelen 
bleven cafés en restaurants gesloten. Ook golden er veel beperkingen voor onder andere 
winkels, bioscopen en musea. Consumenten gaven ook minder uit aan vervoer, kleding, 
schoenen, woninginrichting, auto’s en motorbrandstoffen. Daartegenover stonden extra 
uitgaven aan voedingsmiddelen, drank, tabak en energie. 
 
Alles bij elkaar werd er door huishoudens 3,5 procent minder uitgegeven in vergelijking met 
een kwartaal eerder. Op jaarbasis ging het zelfs om 8,5 procent wat huishoudens minder 
besteedden. Verder daalden de overheidsuitgaven op kwartaalbasis met 1,5 procent. 
 
Er waren ook sectoren die het goed deden. Zo droegen de bouw, de zakelijke dienstverlening 
en de industrie positief bij aan de economische ontwikkeling. De investeringen stegen met 3,7 
procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 1,6 en 1,3 
procent toe. Dit alles zorgde ervoor dat de krimp wat werd gedempt, aldus het 
statistiekbureau. Bron: AD, 18 mei 2021. 
 

Huurauto in vakantielanden kost door tekort tot wel 1500 euro per week 
 
Huurprijzen voor auto’s op populaire vakantiebestemmingen rijzen de pan uit. Een 
verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging vergeleken met twee jaar geleden is geen 
uitzondering. De vraag stijgt, maar er is nauwelijks aanbod. ‘Vijftienhonderd euro om een 
week in een VW Golf op Mallorca te rijden en het wordt nog betaald ook.’  
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Er was een goede reden voor de verhuurbedrijven om afgelopen jaar een deel van het 
wagenpark te verkopen: overleven. Zakelijke klanten en toeristen waren in één klap verdwenen 
en niemand wist wanneer ze weer zouden terugkeren. De vraag naar huurauto’s kelderde zo 
hard dat  verhuurreus Hertz in mei vorig jaar in Amerika faillissement moest aanvragen. 
Honderdduizenden auto’s werden verkocht en voor miljarden dollars aan uitstaande orders 
voor nieuwe auto’s afgezegd. Nu pas krabbelt Hertz weer een beetje op. Bron: AD, 17 mei 
2021. 
 

 
 
Toeristen bij autoverhuurkantoortjes op Corsica. © Hollandse Hoogte / AFP 
 
 

Argentinië meldt dagrecord coronadoden 
 
Argentinië meldde dinsdag een dagrecord in het aantal coronadoden, namelijk 745 
sterfgevallen door Covid-19. Het land zit in een tweede coronagolf en meldt ook 35.543 
bevestigde besmettingen. Ook dat is een record, nog nooit registreerde het land meer dan 
30.000 besmettingen op één dag. 

In totaal telt Argentinië momenteel 71.771 coronadoden en ruim 3,3 miljoen besmettingen. 

President Alberto Fernández zei tegen lokale media dat de stijging in besmettingen komt 
doordat ‘mensen zich gedragen alsof er niets aan de hand is'. Hij riep de bevolking op om zich 
beter aan de maatregelen te houden en dus vaker mondkapjes te dragen of afstand te houden.  

Enkele weken geleden ondertekende Fernández nog een pakket maatregelen voor 
meer beperkingen bij het verlaten van het huis en schafte hij fysieke schoollessen af in 
gebieden met veel besmettingen. Dit pakket loopt vrijdag af maar wordt mogelijk verlengd. 
Bron: AD, 19 mei 2021. 
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Vrijwilligers Martin Orsel, Henk Ruitenberg en Free van Voorst van Colmschate op de tribune 
van hun club met vernielde stoeltjes. © Ronald Hissink 
 
 

Sportpark openstellen voor de jeugd? ‘Brandplekken in kunstgras, 
stoeltjes kapot: alles wordt vernield’ 
 
Voetbaltrainer Art Langeler pleitte er onlangs in de Stentor voor dat amateurclubs hun velden 
openstellen voor de jeugd die het zo moeilijk heeft in coronatijd. Vrijwilliger Martin Orsel van 
SV Colmschate in Deventer denkt daar net even anders over. ‘Heeft de jeugd het moeilijk? Bij 
ons vernielen ze de tribunestoeltjes, er zitten brandplekken in het kunstgrasveld en er slingert 
overal rotzooi rond. Heel frustrerend.’ 
 
Orsel had pas in 2019 met een aantal andere vrijwilligers en de club van 50 van SV 
Colmschate alle kuipstoeltjes op de zittribune opgeknapt en van een nieuwe laklaag voorzien.  
De club van 50 zijn enthousiaste leden die elk jaar 50 euro sponsoren. Nu is een kwart van 
de stoeltjes kapot. ‘Allemaal voor niets dus, want alles wordt vernield. Het wordt tijd dat dit 
onder de aandacht komt van de ouders van de jeugd die het zo moeilijk heeft.’ Bron: De 
Stentor, 18 mei 2021. 
 
 

Een op vijf kan fluiten naar vakantiegeld: ‘Niet zomaar een leuk extraatje’ 
 
Het vakantiegeld dreigt deze maand niet te worden uitbetaald aan een op de vijf werknemers, 
omdat het bedrijf waar ze werken financieel is verzwakt door de coronapandemie. Dat is een 
ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 
 
Vakbond CNV liet Maurice de Hond een onderzoek doen onder 3500 werknemers. Van hen 
geeft negentien procent aan dit jaar geen vakantiegeld te ontvangen. ‘Dat is schokkend. Deze 
omvang zag ik niet aankomen. Het betekent dat 1,7 miljoen werknemers dit jaar geen 
vakantiegeld krijgen’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.  



187 

 

 
Het gaat om miljarden euro’s die mensen mislopen. ‘En het vakantiegeld is niet zomaar een 
leuk extraatje. Veel gezinnen gebruiken het om de grote rekeningen te betalen, of schulden af 
te lossen’, aldus Fortuin. 
 
Absolute uitschieter is de evenementenbranche. Daar kan zeventig procent van het vaste 
personeel fluiten naar het vakantiegeld. Ook andere sectoren die zwaar zijn getroffen door de 
coronapandemie hebben grote moeite het vakantiegeld uit te keren. In de horeca en de 
toerismesector krijgt een kwart van de werknemers geen vakantiegeld. In de retailsector gaat 
het om negentien procent. 
 
Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL, kwamen er al enkele 
weken geleden signalen binnen dat bedrijven problemen hebben met het uitbetalen van het 
vakantiegeld. ‘Ondernemers hebben simpelweg geen geld meer op hun rekening.’ Bron: AD, 
19 mei 2021.  
 

Vakantiegeld dit jaar fors lager voor grootverdieners 
 
Het vakantiegeld valt dit jaar voor de mensen die gemiddeld drie keer meer verdienen dan 
modaal fors lager uit, berekende loonstrookjesverwerker ADP. Dat komt door aangepaste 
belastingtarieven. Mensen die het minimumloon verdienen gaan er wel iets op vooruit. 
 
De groep met een inkomen van drie keer modaal levert in vergelijking met vorig jaar het meeste 
vakantiegeld in. Deze groep krijgt maar liefst 487 euro minder. Dat komt door de veranderde 
afbouw van de arbeidskorting, waardoor deze groep 6 procent meer belasting moet betalen 
dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat deze werknemers met ingang van dit jaar maandelijks 
wel meer profiteren van de arbeidskorting, maar deze netto stijging van zevenendertig euro 
per maand wordt door flink lager vakantiegeld tenietgedaan. 
 
In vergelijking met vorig jaar kunnen mensen met een modaal inkomen op een paar euro 
vakantiegeld minder rekenen. Mensen met een minimumloon en mensen met een parttime-
inkomen tot aan het minimumloon gaan er met vijftien euro extra vakantiegeld juist op 
vooruit. 
 
ADP denkt dat het uitbetalen van vakantiegeld nog lastig kan worden bij werkgevers die 
ondanks de steunmaatregelen van de overheid in financiële problemen dreigen te komen. Een 
eventuele verlaging van het loon als gevolg van de coronacrisis werkt volgens ADP door naar 
het vakantiegeld. Werkgevers zijn in ieder geval wettelijk verplicht het vakantiegeld uiterlijk 
in juni uit te keren. 
 
ADP stelt verder dat in het geval van financiële problemen van een werknemer het 
vakantiegeld naar de deurwaarder moet als sprake is van loonbeslag. Dat is het opeisen van 
de inkomsten van iemand met schulden. Vakantiegeld valt ook onder het loonbeslag. Wel 
heeft de werknemer recht op een beslagvrije voet, een minimumbedrag dat moet overblijven 
om in het basislevensonderhoud te voorzien. Omdat daar in het reguliere loon vaak al 
rekening mee wordt gehouden, wijst de loonstrookjesverwerker erop dat het gehele 
vakantiegeld opgeëist kan worden. Bron: BN De Stem, 19 mei 2021. 
 

Werkgeversclubs: vakantiegeld nu een probleem voor door crisis 
getroffen bedrijven 
 
Voor werkgevers die in zwaar weer zitten door de coronacrisis wordt het dit jaar moeilijk om 
het vakantiegeld uit te keren. Dat bevestigen werkgeversorganisaties ONL en VNO-NCW aan 
BNR. In sommige gevallen is zelfs al tegen werknemers gezegd dat ze het vakantiegeld 
voorlopig niet krijgen, zo blijkt uit een rondvraag van de nieuwszender. 
 
Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, is het moeilijk om het 
probleem in precieze aantallen uit te drukken. ‘Maar het probleem is groter dan vorig jaar. 
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Toen was er eenmalig nog een mouw aan te passen. Nu zijn de reserves verder op, met name 
in de sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, zoals horeca, kleine winkels en 
evenementen. Wij adviseren ondernemers om het vakantiegeld desnoods over meerdere 
maanden te spreiden.’ 
 
De ondernemersverenigingen vragen nu om coulance van hun personeel. 
Rechtsbijstandverlener DAS ziet de afgelopen weken het aantal klachten over vakantiegeld 
toenemen. Terecht, vindt DAS, want er mag juridisch gezien niet eenzijdig worden afgezien 
van het betalen van vakantiegeld. ‘In vergelijkbare rechtszaken heeft de werknemer altijd 
gelijk gekregen. Dus moet de ondernemer met de werknemer in gesprek om tot een schikking 
te komen, zoals uitstel of gespreid betalen’, zegt Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht 
bij DAS. 
 
ONL lobbyt bij demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees op extra NOW 
(Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) voor de maand mei, maar in die 
overheidssteun is nadrukkelijk ook geld opgenomen voor de pensioenpremies en het 
vakantiegeld. Bron: BN De Stem, 30 april 2021.  
 
 

Vakbonden eisen uitbetaling vakantiegeld: ‘Problemen eerst aantonen’ 
 
CNV en FNV zijn niet van plan om werkgevers die geen vakantiegeld willen betalen hun zin te 
geven. Ze wijzen erop dat betaling van vakantiegeld een wettelijke verplichting is. 
 
Vakbond CNV liet Maurice de Hond een onderzoek doen onder 3500 mensen in vaste dienst. 
Negentien procent zegt geen vakantiegeld te krijgen. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin 
betekent dat dat omgerekend 1,7 miljoen werknemers geen vakantiegeld ontvangen. Bron: 
AD, 19 mei 2021. 
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Frankrijk gaat stap voor stap coronabeperkingen opheffen 
 
De Franse regering geeft woensdag gas in het programma om de coronabeperkingen stap voor 
stap op te heffen. De avondklok begint twee uur later en start dan om 21.00 uur en terrassen 
en niet-essentiële ondernemingen gaan weer open. Dat is weliswaar met beperkingen wat het 
aantal mensen en de beschikbare oppervlakten betreft. 

Musea, bioscopen, bibliotheken, theaters, casino's en concertzalen openen ook de deuren na 
bijna een half jaar gesloten te zijn geweest. Ze moeten wel werken op 35 procent van de 
normale capaciteit. Recreatieparken en dierentuinen ontsluiten ook. Er gelden maximale 
aantallen bezoekers of deelnemers, achthonderd mensen binnen of duizend buiten. Die 
maxima gelden ook voor sportevenementen. 

De cafés en restaurants kunnen vanaf 9 juni onder voorwaarden ook binnen weer open en 
het aantal mensen dat bij sportwedstrijden of culturele evenementen en voorstellingen bijeen 
mag zijn gaat naar vijfduizend. Voorts gaan overdekte sportgelegenheden ook weer open, 
kunnen er weer tentoonstellingen worden gehouden en mogen gezonde toeristen komen. De 
laatste dag van juni vervalt de avondklok helemaal en worden ook andere beperkingen van 
het samenzijn in publieke ruimten afgeschaft. Bron: AD, 19 mei 2021.  

 

Terrassen langer open, sportscholen, zwembaden en locaties in de 
buitenlucht zoals pretparken mogen weer bezoekers ontvangen  

Vanaf woensdag mogen in Nederland de terrassen langer open, mensen kunnen weer 
naar sportscholen en zwembaden en zogenoemde doorstroomlocaties in de buitenlucht, 
zoals pretparken, mogen weer gasten ontvangen. Ook sekswerkers mogen weer aan de slag. 
Het is de tweede stap van het openingsplan van het kabinet, die vorige week werd 
aangekondigd. 
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In de eerste stap van het openingsplan mochten terrassen nog alleen van 12.00 tot 18.00 uur 
open, dat wordt nu verruimd naar 06.00 tot 20.00 uur. Muziek- en danslessen binnen worden 
ook weer mogelijk. 

Het kabinet hield vorige week nog een slag om de arm. De versoepelingen zouden alleen 
doorgaan als de cijfers over de coronabesmettingen en de ziekenhuisbezetting genoeg 
zouden dalen. Dat is gebeurd, concludeerde de regering maandag. 

Bibliotheken maakten in eerste instantie geen deel uit van de versoepelingen van deze week, 
maar op aandringen van de Tweede Kamer gaan die ook deze week open. De bibliotheken 
moeten wel een dagje langer wachten, omdat de procedure voor deze stap later in gang werd 
gezet. Bron: AD, 19 mei 2021. 

Ruime meerderheid ouderen kreeg al minimaal één vaccinatie 

De grote meerderheid van de Nederlandse 65-plussers heeft al minstens één coronaprik 
gehad, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. En dat is gunstig, aangezien de gebruikte 
coronavaccins ook na één inenting al prima beschermen. ‘Het kan nu heel snel de goede kant 
opgaan’, zegt medisch immunoloog Ger Rijkers. 

Het RIVM maakte gisteren de vaccinatiegraad bekend van thuiswonenden in de 
leeftijdsgroepen boven de 65 jaar. Die blijkt hoog, als je tenminste kijkt naar het aantal 
mensen dat in elk geval de eerste prik heeft gehad. In elke leeftijdscategorie boven de 65 jaar 
ligt dat percentage boven de 70 procent. Bij de 80- tot 84-jarigen is de vaccinatiegraad met 
90,7 procent het hoogst. Bij de 65- tot 69-jarigen, die later aan de beurt waren, komt het 
voorlopig uit op 71,5 procent. Bron: AD, 19 mei 2021. 

 

Rode Kruis gaat mensen die geen Nederlands spreken beter informeren 
over corona 

Het Rode Kruis begint een voorlichtingscampagne in zes talen om mensen die niet of 
nauwelijks Nederlands spreken beter te informeren over corona. De informatie over testen, 
vaccins en preventie is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en 
migranten zonder papieren. Uit onderzoek van de hulporganisatie komt naar voren dat 
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mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal extra kwetsbaar zijn tijdens deze 
coronapandemie. 

‘Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. 
Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen', 
zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. 

De informatie komt op speciale internetpagina's met animaties in het Engels, Turks, Arabisch, 
Portugees, Chinees en Pools. Op deze pagina's staan ook nummers van WhatsApp-hulplijnen 
in deze talen. Via de mobiele telefoon kunnen mensen die informatie makkelijk aan elkaar 
doorgeven. Bron: AD, 19 mei 2021. 

 

© AFP  

In India hoogst aantal coronadoden in een etmaal tot nu toe 

Het Indiase ministerie van Gezondheid meldt vandaag 4529 nieuwe coronadoden, het hoogst 
aantal doden door het virus in een etmaal in het land tot nu toe. Ook heeft India 267.334 
nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het totale dodental komt met de nieuwe cijfers op 283.248. De besmettingen zijn de 25,5 
miljoen gepasseerd. India ging dinsdag voorbij de 25 miljoen besmettingen. Het land telt het 
op één na hoogste aantal bevestigde besmettingen ter wereld, na de Verenigde Staten. Het 
dodental is het op twee na hoogste, na de Verenigde Staten en Brazilië. 

Experts vermoeden dat het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen aanzienlijk 
hoger ligt dan wordt gemeld. Ziekenhuizen in India staan zwaar onder druk sinds de uitbraak 
van de tweede coronagolf in het land. Tegelijkertijd zijn ook begraafplaatsen en crematoria 
overbelast. Bron: AD, 19 mei 2021. 

Tien testen onder personeel Rotterdam Ahoy positief 

Van alle 20.000 coronatesten die zijn afgenomen onder het personeel van Rotterdam Ahoy, 
alle journalisten en landendelegaties om Ahoy binnen te mogen voor het Eurovisie Songfestival 
waren er tien testen positief. ‘Geen van de besmettingen hebben binnen Ahoy plaatsgevonden, 
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dus het strenge testregime werkt tot nu toe goed', meent uitvoerend producent van het 
songfestival Sietse Bakker. 

Volgens Bakker ging het bij de positief geteste personen vooral om personeel, zoals een 
beveiliger, standbouwer of chauffeur die voor het eerst kwam werken of bijvoorbeeld 
weekendshifts draait. 

Onder die tien positieve testen vallen ook de al eerder bekendgemaakte gevallen binnen 
de Poolse en IJslandse delegaties. Twee leden van deze delegaties blijven nog wel in 
quarantaine, de rest heeft een negatieve PCR-test gekregen. Uit voorzorg worden beide 
delegaties vandaag en morgen opnieuw getest. 

De Maltese en Roemeense delegaties, die in hetzelfde hotel verblijven als de Polen en 
IJslanders, gingen uit voorzorg in quarantaine. Inmiddels hebben ook zij een negatieve 
uitslag gekregen. Bron: AD, 19 mei 2021. 

 

© Brunopress — Presentatoren Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit & Nikkie de Jager 
Fotograaf: Brunopress/Pool/ Sander Koning Rotterdam - Eurovison Song Contest in Ahoy, 
halve finale.  

Auto vliegt tijdens het rijden in brand op de A1: twee rijstroken dicht 
tussen Deventer en Hengelo 
 
De brandweer moest vanmorgen vroeg in actie komen op de A1 bij Bathmen. Daar vloog 
spontaan een auto in brand. Vanwege de bluswerkzaamheden moesten twee rijstroken 
worden afgezet op de snelweg richting Hengelo. 
 
Wat precies de oorzaak van de rand is geweest, moet nog worden onderzocht. De bestuurster 
van de auto wist haar voertuig naar de kant te rijden waarna zij ongedeerd uitstapte. 
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Het motorgedeelte van de auto is volledig uitgebrand, het voertuig wordt geborgen. Rond half 
acht ging één van de rijstroken weer open. Bron: De Stentor, 19 mei 2021.     
 

 
 
De uitgebrande auto  © Rens Hulman  
 

Kaartjes voor pretpark en dierentuin vliegen de deur uit: 'Buiten voelen 
mensen zich veilig' 
 
De kaartjes voor pretparken en dierentuinen vliegen de deur uit. In menig park is het 
pinksterweekeinde al bijna volgeboekt. 
 
De attracties hebben testritjes gedraaid, de koelkasten zijn gevuld, alle pijlen hebben een fris 
verfje gekregen en de perken zijn geharkt. Dierentuinen en pretparken mogen vandaag voor 
het eerst sinds maanden weer bezoek ontvangen. Om nou te zeggen dat de bezoekers 
rammelend aan de poort staan? Nee. Vandaag nog niet. De meeste kinderen zitten op school, 
dus parken verwachten dat het ‘gezellig druk’ wordt. Bron: AD, 19 mei 2021. 
 
Een uitnodiging voor een coronaprik; maar wat staan er allemaal voor 
moeilijke woorden? 
 
Een uitnodiging voor een coronaprik in de brievenbus. Snel even lezen. Het zijn drie blaadjes 
vol tekst. Maar wat staat er eigenlijk? Voor grote groepen mensen die de uitnodiging krijgen, 
is het lastig om te begrijpen wat zij moeten doen. Het kan beter. 
 
Duidelijke taal dus omdat iedereen het moet kunnen lezen en begrijpen. We gaan het nu ook 
proberen.  
 
Het RIVM verzorgt de uitnodigingen voor een vaccinatie tegen corona. Volgens de brief ligt het 
vaccin klaar en kan er een afspraak gemaakt worden. Dan blijkt al dat op twee manieren een 
afspraak te maken is: bellen en via de computer. Met leuke plaatjes wordt aangegeven waarom 
er geprikt moet worden, wat het vaccin precies doet en wat de bijwerkingen kunnen zijn.  
 
Op de achterzijde van dit informatieblaadje staat wat er met de gegevens gebeurt van degene 
die een prik krijgt. Er worden ook vragen gesteld. Wat moet je doen als je niet wilt dat jouw 
persoonlijke gegevens bij het RIVM terecht komen? Maar wat zijn daar dan de gevolgen van? 
En hoelang bewaren ze die informatie?  
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Het zijn veel vragen over iets wat niet erg concreet is. Het is veel tekst en het zijn soms lange 
zinnen. Voor laaggeletterden is dat lastig, maar ook voor mensen die de taal niet goed machtig 
zijn.  
 
Mirjam Fransen uit Gouda is onderzoeker coronagedragsunit bij het RIVM. Zij bestudeert hoe 
de communicatie over gezondheid en zorg beter kan. ‘Dertig procent van de Nederlanders heeft 
moeite met het vinden en begrijpen van informatie over gezondheid en weet niet precies hoe 
die toe te passen’, vertelt zij. 
 
‘Eenvoudige woorden, korte zinnen, plaatjes en filmpjes kunnen helpen.’ Zo heeft het RIVM 
samen met expertisecentrum Pharos en Stichting ABC een nieuwe, eenvoudige uitnodiging 
voor de coronaprik gemaakt. 
 
Een voorbeeld van lange zinnen, moeilijke afkortingen en vage omschrijvingen:  
 
COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. De ziekte kan 
luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het 
virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere 
mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen 
krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. 
 
Het kan anders: Steffie is een internetpoppetje dat op de volgende wijze uitlegt wat corona is:  
 
Het coronavirus wordt ook wel COVID-19 genoemd. Het coronavirus veroorzaakt een nieuwe 
ziekte. Het coronavirus is besmettelijk. Dat betekent dat iemand die het coronavirus heeft het 
ook aan iemand anders kan geven. Dit gebeurt vooral door hoesten of niezen. Het coronavirus 
komt dan met kleine druppeltjes in de lucht. Mensen die dichtbij staan ademen die druppeltjes 
in en kunnen dan ook ziek worden. 
 
Steffie.nl weet elk moeilijk onderwerp heel makkelijk uit te leggen. Zij is te vinden op Steffie.nl. 
De GGD Hollands Midden maakt inmiddels ook gebruik van dit alleswetende internetpoppetje. 
‘Wij letten er erg op om zo duidelijk mogelijk te zijn’, zegt Carin Boon van de GGD Hollands 
Midden. Inmiddels heeft deze GGD de vragenlijst over de gezondheid makkelijker gemaakt.   
 

 
 
Schrijven en taalliefhebber Wim Daniëls  © Merlijn Doomernik 
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Het is echt onmogelijk om iets te schrijven wat iedereen begrijpt. Dat zegt Wim Danïels. Hij is 
taalliefhebber en schrijver. De communicatie tussen overheid en inwoners is de laatste twintig 
jaar sterk verbeterd, zegt Daniëls.  
 
‘Het enige wat werkt is om mensen die het niet begrijpen op te bellen en het uit te leggen. Ik 
weet het van mijn vader. Als hij een brief van de gemeente kreeg, stapte hij op z’n fiets, reed 
naar het gemeentehuis en vroeg wat hij met die brief moest. Zo kreeg hij antwoord en wist hij 
wat de bedoeling was.’ Bron: AD, 19 mei 2021. 
 
 

De grote massa is bijna aan de beurt voor een prik, maar willen zij nog 
wel? Helft mensen met medische indicatie maakt geen afspraak 
 
Vijftigers krijgen versneld een oproep omdat veel mensen niet op komen dagen voor een 
coronavaccinatie. Dat van de anderhalf miljoen mensen met een medische indicatie niet eens 
de helft een prikafspraak heeft gemaakt, geeft te denken over de vaccinatiebereidheid in de 
groep van miljoenen gezonde mensen die nu aan de beurt komen. Of niet? 
 
Van de 1,5 miljoen mensen die op basis van een medische indicatie de afgelopen weken zijn 
opgeroepen voor een coronavaccinatie, hebben er slechts 670.000 een afspraak gemaakt, 
meldt de GGD. Om te voorkomen dat de priklocaties stilvallen met vaccineren, 
worden vijftigers versneld opgeroepen.  Bron: De Stentor, 19 mei 2021. 
 
 

Voor aanslag ondergedoken topviroloog haalt uit naar Willem Engel: 'Je 
bent een mafkees’ 
 
De sinds gisteren ondergedoken viroloog Marc Van Ranst heeft het gehad met mensen die de 
integriteit van experts in twijfel trekken. De hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit 
Leuven haalt op Twitter snoeihard uit naar coronascepticus Willem Engel, die vindt dat Van 
Ranst zelf verantwoordelijk is voor de doodsbedreigingen. 
 
De bekende viroloog Van Ranst is gistermiddag met zijn gezin overgebracht naar een veilige 
locatie omdat een 46-jarige militair met extreemrechtse sympathieën hem met de dood 
bedreigt. De Belgische autoriteiten zochten vannacht tevergeefs naar de zwaargewapende 
Jurgen C.. Hij beschikt volgens Belgische media over een raketwerper, een machinepistool en 
een gewoon pistool. Meerdere legerkazernes zijn afgegrendeld uit vrees voor een aanslag. Ook 
zou de militair een kogelwerend vest dragen.  
 
Collega’s bij Defensie omschrijven C. als een ‘een extreemrechtse wapenzot die het geweld niet 
schuwt’ en ‘een anti-vaxxer die een bloedhekel heeft aan Marc Van Ranst’. Volgens 
Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft Van Ranst dat aan zichzelf te danken. ‘Dat is wat 
Van Ranst zelf heeft gecreëerd. Opzettelijk mensen in een angstterreur storten’, twittert hij. 
 
Van Ranst laat die opmerking niet aan zich voorbijgaan. ‘Laten we een kat een kat noemen, 
Willem: je bent een mafkees’, twittert de viroloog vanuit zijn onderduikadres. ‘Je kan al je 
kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegel 
schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel 
grote en opzichtige kraam.’  
 
Engel benadrukt dat hij achter geen enkele (doods)bedreiging staat. ‘Maar Van Ranst heeft 
het zo bont gemaakt dat hij nu extreem gehaat is. Natuurlijk is hij niet alleen verantwoordelijk, 
maar hij heeft zeker een aandeel in de angstpandemie.’ 
 
De zoektocht naar de militair, die op de Vlaamse terroristenlijst staat, gaat vandaag ook 
onverminderd verder. De politie zocht tot in de vroege ochtend in het Dilserbos in Dilsen-
Stokkem, bij de grens met de Nederlandse provincie Limburg. Een boswachter had daar een 
auto gevonden die mogelijk van de gezochte Jurgen C. is. De autoriteiten hebben de auto weg 
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laten takelen. Volgens justitie zijn in het voertuig enkele zware wapens gevonden, meldt VRT 
NWS.  
 
Justitie erkent dat er aanwijzingen zijn dat sprake is van een ‘ernstige dreiging met een 
gewelddadige actie’. C. liet een afscheidsbrief achter, waarin hij dreigt met ‘een aanslag tegen 
het regime en tegen virologen’. Bij de klopjacht waren eerder onder meer speciale eenheden 
en een helikopter ingezet. 
 
De Nederlandse politie is alert omdat de man zich zou ophouden in de grensstreek tussen 
Nederland en België, zo liet een woordvoerder gisteren aan deze site weten. 
 
Viroloog Van Ranst reageerde in de nacht van dinsdag op woensdag in een Twitterbericht. 
‘Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking 
en rauw racisme’, schrijft Van Ranst. ‘Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken 
op mij niet de minste indruk.’ Bron: AD, 19 mei 2021. 
 
De sportscholen zijn ein-de-lijk weer open: ‘Hier hebben we 154 dagen op 
gewacht’ 
 
Wie een plekje in de sportschool wil veroveren, moet knokken. De gyms zijn vanaf vandaag 
ein-de-lijk weer open en daar staat blijkbaar iedereen om te springen. Dag coronakilo’s! 
 
Maximaal dertig personen per ruimte, altijd 1,5 meter afstand en tijdslots. De sportscholen 
mogen weer open, mits ze aan die maatregelen voldoen. Maar daar zorgen ze natuurlijk maar 
al te graag voor. Roxanne Spuij, clubmanager bij DeMix in Nieuwegein, staat met een legpress 
in haar nek. Die sjouwt ze vanuit de tenten buiten naar binnen. ‘Het is 154 dagen geleden dat 
we binnen hebben getraind, het voelt bijna onwenning. Maar we hebben hier ook 154 dagen 
naar uitgekeken.’ Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

 

Jeroen Zuidam, Wendy Romunde en hun dochter Jaylinn voor de poort van de Efteling. © 
Paul Driessen  
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Jeroen en Wendy stonden om 7 uur voor de poort van de Efteling 
 
Eindelijk mogen ze weer!  Efteling-fans Jeroen Zuidam (42), Wendy Romunde (33) en hun 1-
jarige dochtertje Jaylinn stonden vanochtend al vroeg voor de poort van de ingang. Jeroen: 
‘Dat we hier staan, daar krijg ik al de kriebels van.’ 
 
Het jonge gezin was er ook op 15 december, de laatste dag dat de Efteling open was. En bij de 
heropening, 155 dagen later, daar moesten ze als abonnementhouders natuurlijk ook bij zijn. 
‘Voor de sfeer en alles eromheen. Geweldig’, zegt hij. Zij: ‘We zijn hier normaal gesproken twee 
keer per week.’ Bron: AD, 19 mei 2021.  
 
 

Rechter verklaart D-reizen failliet: ‘Dit is dramatisch’ 
 
D-reizen is failliet verklaard door de rechter. Dat heeft de reisorganisatie vanmorgen 
bekendgemaakt. Door de coronacrisis kwamen er vrijwel geen inkomsten binnen, waardoor 
het bedrijf in grote financiële problemen kwam.  
 
Ook de vertraging van het voucherfonds heeft geleid tot een onoverkomelijke situatie voor D-
reizen. De organisatie telt ruim 1100 werknemers en 285 reisbureaus, en verkoopt 
vakantiereizen van touroperators als TUI in zijn reisbureaus en via de eigen website. Het 
bedrijf, een van de grootste reisorganisaties van het land, verkeerde al langere tijd in 
financiële problemen. Bron: AD, 6 april 2021. 
 
 

D-reizen krijgt doorstart, Prijsvrij Vakanties neemt groot deel over 
 
Prijsvrij Vakanties neemt een groot deel van D-reizen over. De reisorganisatie heeft 
gisteravond een deal gesloten met de curatoren. De komende weken wordt pas duidelijk welke 
winkels van D-reizen worden heropend. Prijsvrij Vakanties wil eerst gesprekken voeren met 
de ondernemingsraad, personeel en verhuurders van de reisbureaus.  
 
D-reizen, met 285 reisbureaus en ruim 1100 medewerkers een van de grootste 
reisorganisaties van Nederland, werd vorige maand failliet verklaard. Door de coronacrisis 
kwamen er nauwelijks inkomsten binnen, waardoor het bedrijf in financiële problemen kwam. 
Ook de vertraging van het voucherfonds leidde tot een onoverkomelijke situatie. 
 
Al snel bleek dat er voldoende belangstelling was uit de reisbranche om het bedrijf over te 
nemen. Marc van Deursen, directeur van Prijsvrij Vakanties: ‘Toen ik twintig jaar geleden als 
ict-ondernemer begon, was D-reizen mijn eerste klant. Dat eerste vertrouwen dat ze mij als 
het grootste reisbedrijf van Nederland toen gaven, heeft vervolgens de deur geopend bij onder 
andere KLM en veel andere reisbedrijven. Ik heb veel aan D-reizen en de familie Van den Broek 
te danken. D-reizen is een waanzinnig mooi bedrijf met een rijke historie en een grote groep 
zeer enthousiaste en loyale medewerkers. Dat was in 2001 zo en datzelfde voel ik nu nog 
steeds.’ 
 
Het is volgens Van Deursen triest dat de coronacrisis D-reizen  heeft geveld en veel gezinnen 
in onzekerheid heeft gebracht. ‘Het bedrijf ging winstgevend de corona crisis in, maar is helaas 
niet heelhuids tot de eindstreep gekomen. Het is nu aan ons om met het nieuwe D-reizen aan 
een gezonde toekomst te bouwen. We gaan er met de nieuwe collega's alles aan doen om D-
reizen zo snel mogelijk door te starten.’ 
 
Prijsvrij Vakanties neemt niet de hele boedel van D-reizen over. Vijftig tot zestig reisbureaus 
gaan verder onder de naam Hillman Travel. Het bedrijf  maakte maandag bekend dat het 
daarvoor een akkoord heeft bereikt met pandeigenaren over het huren van winkels. Over vier 
tot zes weken moeten de eerste reiswinkels weer open gaan. 
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Ook TUI, markleider in de Nederlandse reissector, had interesse om delen van D-reizen over 
te nemen, maar de touroperator besloot na een eerste inventarisatie en analyse niet verder te 
gaan in het biedingsproces.  Bron: AD, 19 mei 2021.  
 
 

TUI trekt zich terug en wil toch geen doorstart met D-reizen 
 
TUI trekt zich terug als potentiële koper van D-reizen. De touroperator, met 130 eigen 
reisbureaus, zegt bij nader inzien toch geen toevoegde waarde te zien in het reisbedrijf. 
Ondanks de terugtrekking heeft Vakbond FNV er vertrouwen in dat D-reizen een doorstart zal 
maken. ‘Er is veel animo.’ 
 
De belangstelling in de overname van delen van D-reizen is groot, lieten de curatoren onlangs 
weten. Een van de gegadigden was TUI, marktleider in de Nederlandse sector. Maar die 
interesse lijkt snel verdwenen na een eerste inventarisatie en analyse. De touroperator heeft 
daarop besloten om niet verder te gaan in het biedingsproces van de boedel. ‘Wij hebben 
geconcludeerd dat de boedel voor TUI geen toegevoegde waarde blijkt te hebben’, aldus de 
curatoren.  
 
De touroperator blijft wel in gesprek met de curatoren: TUI is een grote schuldeiser in het 
faillissement van D-Reizen. Hoe groot de schade is, wil woordvoerster Petra Kok niet kwijt. 
 
D-reizen, met 285 reisbureaus en ruim 1100 medewerkers een van de grootste 
reisorganisaties van Nederland, werd drie weken geleden failliet verklaard. Door de 
coronacrisis kwamen er nauwelijks inkomsten binnen, waardoor het bedrijf in financiële 
problemen kwam. Ook de vertraging van het voucherfonds leidde tot een onoverkomelijke 
situatie.  
 
Bestuurder Marlies Possel van vakbond FNV heeft er ondanks de terugtrekking van TUI 
vertrouwen in dat D-reizen een doorstart zal maken. ,,Er is veel animo voor een doorstart”, 
vult ze aan. Behalve TUI hebben partijen als Prijsvrij Vakanties en Hillman Travel zich bij de 
curatoren gemeld met de wens om met een deel van de reisbureaus verder te gaan. 
 
De curatoren verwachten binnenkort bekend te maken of het daadwerkelijk tot een doorstart 
komt. Diezelfde curatoren doen ook nog onderzoek naar de twee voormalige eigenaren. Net 
voor het faillissement zouden die de merken D-reizen en D reizen (dus zonder koppelteken) 
buiten de boedel hebben geplaatst. Of de terugtrekking van TUI daar iets mee te maken heeft, 
is niet duidelijk.   
 
‘Onduidelijk is ook - als het tot een doorstart komt - wat dit betekent voor de ruim 1100 
medewerkers. ‘Dat zal afhankelijk zijn van welke partij het wordt en wat diens plannen zijn’, 
reageert Possel van FNV. Daarmee zijn spannende tijden aangebroken voor het personeel. 
Feitelijk zijn de werknemers tot 19 mei in dienst bij D-reizen, daarna zijn zij aangewezen op 
een ww-uitkering. 
 
Volgens de FNV-bestuurder heeft een aantal medewerkers de reisbranche al verlaten en wil 
een deel zich laten omscholen naar zorgmedewerker of leerkracht. Alle werknemers krijgen 
vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vakbonden, het UWV en de 
werkgever hulp bij het vinden van werk. 
 
Recent bleek dat reisorganisaties vorig jaar stevig het mes hebben gezet in hun 
personeelsbestand. Bijna een kwart van de banen is al geschrapt en de ontslagrondes gaan 
door, aldus stichting Reiswerk, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers 
in reisbranche. Bron: AD, 28 april 2021. 
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Nederlanders maken sinds eerste lockdown drie keer minder gebruik van 
openbaar vervoer 
 
Nederlanders gebruikten sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar drie keer minder het 
openbaar vervoer vergeleken met de periode voor corona. Dat komt naar voren uit cijfers van 
ov-chipkaartbedrijf Translink.   
 
Vanaf het begin van de coronacrisis noteerden de openbaar vervoersbedrijven in totaal 
bijna 570 miljoen check-ins. In normale tijden waren dat er zo'n 1,47 miljard geweest. Tijdens 
de eerste weken van de coronacrisis nam het aantal ov-reizen af met ruim tachtig procent.  

Door de afname van het aantal passagiers hebben vervoersbedrijven forse 
omzetverliezen gemaakt. Daarnaast is door de coronacrisis 'het reisgedrag blijvend 
veranderd', volgens een woordvoerder van de NS. Het bedrijf verwacht dat het aantal 
passagiers ook in de toekomst lager blijft, onder meer omdat mensen vaker blijven 
thuiswerken. Hoewel de NS de aankomende vier jaar bijna anderhalf miljard euro moet 
besparen om weer financieel gezond te worden, 'mag de prijs van een treinkaartje wat ons 
betreft niet stijgen door de coronacrisis'. Bron: AD, 19 mei 2021. 

113.000 bedrijven hebben vergoeding voor vaste lasten eerste kwartaal  
dit jaar aangevraagd. 

Ruim 113.000 bedrijven hebben vanwege de coronacrisis een vergoeding voor hun vaste 
lasten in het eerste kwartaal van dit jaar aangevraagd. Dat meldt staatssecretaris Mona 
Keijzer (Economische Zaken).  

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor bijvoorbeeld kroegen, restaurants 
maar ook kledingwinkels, die door de lockdownmaatregelen nauwelijks omzet maakten. Met 
de regeling krijgen ze een fors deel van hun vaste lasten vergoed. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de huur en de internetrekening. 

In totaal is er is een bedrag van twee miljard euro voor deze periode toegekend. Van de 
aanvragen is inmiddels 97 procent afgehandeld. 11.597 aanvragen zijn afgekeurd of 
ingetrokken omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Bijna een vijfde van alle 
aanvragen werd gedaan door ondernemers uit de horeca. Bron: AD, 19 mei 2021. 

 
 
Het van oorsprong Duitse Gorillas is nu ook in vijf Nederlandse steden actief. © Frank de Roo 
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De suiker of koffie op? De koerier springt direct op de fiets 
 
Boodschapje nodig? Op stel en sprong staat de flitskoerier aan de voordeur. Het lijkt ultieme 
verwennerij, maar experts zien in deze dienst van Gorillas een vernieuwing die 
ondernemerschap en werkgelegenheid in de stadscentra houdt. 
 
‘Het is verbazingwekkend hoe snel ze gaan. Vorig jaar mei in Berlijn begonnen, sinds begin 
dit jaar in Nederland en nu al in de grote steden actief.’ Zulke haast kent Laurens Sloot, 
hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen niet in de 
traditionele winkelwereld. ‘Dat is iets van deze tijd, hoe snel bedrijven uit de grond kunnen 
worden gestampt.’ Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

Prinses Margriet heropend Artis 
 
In Amsterdam heeft beschermvrouwe prinses Margriet vanochtend stadsdierentuin 
Artis heropend. Ze werd daarbij geholpen door de 7-jarige Sieb. Artis was vijf maanden dicht, 
maar ontvangt vanaf vandaag weer publiek.  ‘Ondanks de regen was er een goede sfeer', laat 
een woordvoerder weten. 
 
Voor een bezoek aan het buitengedeelte Artis - de binnenruimte zijn nog niet toegankelijk - 
moet wel van te voren worden geboekt en een starttijd worden aangegeven. Om de 
veiligheid van bezoekers, medewerkers en dieren, te garanderen zijn de nodige 
aanpassingen verricht. 
 
Per tien vierkante meter is slechts één bezoeker toegestaan, daardoor er per dag vijfduizend 
gasten kunnen worden ontvangen. Er zijn al twintigduizend reserveringen voor een dagje Artis 
binnen. ‘De bezoekers zijn heel blij dat ze het park weer in mogen. Na vijf maanden sluiting is 
dat een verademing', aldus de woordvoerder. Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

 
 
© Brunopress — Beschermvrouwe prinses Margriet, de 7-jarige Sieb en Artis-directeur 
Rembrandt Sutorius.   
  
 

Diergaarde Blijdorp weer open 
 
In Rotterdam gingen de deuren van Diergaarde Blijdorp vandaag weer open voor het publiek. 
Net als in Artis zijn alleen de buitengedeelten toegankelijk en blijven de binnenruimten nog 
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gesloten voor bezoekers. Ook zijn de komende weken alleen abonnementhouders welkom. Het 
regent inmiddels aanmeldingen. 
 
De komende dagen zijn er al dik 40.000 reserveringen gedaan. ‘Tot en met komende maandag 
zitten we praktisch al vol’, zegt een woordvoerster. Om te zien hoe de bezoekersstromen zich 
verdelen door de dierentuin laat Blijdorp per dag 2500 gasten toe. Als alles goed gaat, wordt 
dat aantal langzaam verhoogd.  Bron: AD, 19 mei 2021.   
 
 

Warm weerzien in Beekse Bergen na maanden van sluiting: ‘Wie zijn de 
geluksvogels?’ 
 
Fanaten, dierenliefhebbers-met-telelens en de buggybrigade ontmoeten elkaar bij de 
heropening van Safaripark Beekse Bergen. Een warm weerzien. ‘Ik dacht vanochtend toen ik 
hierheen fietste al: welke bekende gezichten ga ik eindelijk weer zien?’ 
 
Hij is bepaald niet de doorsnee dierentuinbezoeker. Jurrien Brondijk (23) kent Beekse Bergen 
misschien wel beter dan menig medewerker. Hij is deze ochtend een man met een missie. Niet 
voor niets stond de Eindhovenaar al een uur te vroeg voor de poort in Hilvarenbeek. Bron: BN 
De Stem, 19 mei 2021. 
 
 

Verruimde openingstijd voor terrassen verloopt goed 
 
De verruimde openingstijd voor de terrassen van horecazaken verloopt tot dusver goed, al 
werkt het weer niet mee. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens de 
brancheorganisatie is met die verruiming een vervolgstap richting de heropening van de 
horeca gezet. Nu is het volgens KHN tijd voor het kabinet om door te pakken en de horeca per 
2 juni volledig te heropenen. 

Sinds vandaag mogen horecazaken buiten eten en drinken serveren tussen 06.00 uur en 
20.00 uur. In alle gevallen blijven de coronaregels van kracht, zoals afstand houden. Volgens 
KHN is een aantal horecaondernemers om 06.00 uur open gegaan met een ludieke actie. 

‘Het is nooit te vroeg voor bier’, vonden Maarten van Kraay (21) en Ryan Lenssen (19) uit 
Helmond woensdagochtend. Dus als de terrassen dan toch om 06.00 uur open mogen, gaan 
ze er zitten ook. ‘Niet verwacht dat er zoveel animo voor zou zijn’, aldus eigenaar Hugo van De 
Vijfhoek in Helmond. 

Een geintje op Facebook betekende vanochtend om 06.00 uur een bomvol terras bij de Ierse 
pub van Melany Murray uit Spijkenisse. Een goede gelegenheid voor sommige gasten om de 
dag - in badjas - met een Guinness te beginnen. 

Kun je om 6.00 uur open? Dan ga je ook om 6.00 uur open. Dat moet de gedachtegang bij 
café-restaurant Nielz in Almelo woensdagochtend vroeg zijn geweest. En niet voor niets. Vlak 
voor openingstijd stond er al een meterslange rij mensen te wachten.  

Passanten, die woensdagochtend over de Boulevard in Bergen op Zoom richting werk gingen, 
keken er wel even van op: al om acht uur was het behoorlijk druk op het terras van restaurant 
Saus. Bron: AD, 19 mei 2021.  
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Eigenaresse Fiona Stoger stond vanmorgen in alle vroegte al klaar achter de koffiemachine. © 
Jeffrey Groeneweg/Qphoto  
 
 

Om 6.00 uur op het terras voor een ontbijtje? Waarom niet, dachten ze 
bij het Dordtse Coffeelicous 
 
Je wekker een uurtje (of twee) vroeger zetten dan normaal. Dat had een groepje vroege vogels 
wel over voor een kopje koffie en een vers ontbijtje op het terras. Om 6.00 uur ‘s morgens 
welteverstaan.  
 
Kleine oogjes, zachte stemmen. Maar ze zitten er hoor, als állereerste. Eva Lut en haar twee 
kinderen maken het zichzelf gemakkelijk op één van de bankjes van het terras van 
Coffeelicious in Dordrecht. ‘Het was best vroeg. Maar toen ik het voorbij zag komen op social 
media dacht ik, laten we dat gewoon doen. In alle gekkigheid van deze tijd moet je soms zelf 
een beetje gek mee doen, om de balans een beetje goed te houden’, zegt de Dordtse 
lachend. Bron: AD, 19 mei 2021. 
  

 
 
© Jeffrey Groeneweg/Qphoto 
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Het terras van Nielz gaat woensdagochtend om 6 uur al open, mits er maandagavond 
versoepelingen worden aangekondigd. © Lenneke Lingmont 

 
Handdoekenrace op terras in Almelo: Nielz gaat woensdag om 6 uur open 
met spotgoedkope ontbijtjes 
 
Als er maandagavond versoepelingen volgen, mogen de terrassen voor dag en dauw open. 
Niemand die erop zit te wachten? Nou, daar denken ze bij Café Restaurant Nielz in Almelo 
anders over. Om 6 uur 's ochtends opent Niels Mulder woensdag zijn terras. ‘Gezien de 
reacties verwachten we aardig wat mensen.’ 
 
Sinds de horeca weer open mag, staan er dagelijks rijen voor het terras van Nielz in Almelo. 
Het stemt eigenaar Niels Mulder vrolijk. ‘Mensen hebben er zo naar verlangd.’ En nu de 
volgende versoepelingen aanstaande lijken, heeft Mulder een stunt bedacht.  
 
Woensdagochtend om 6 uur wil hij zijn terras al openen. Met een ontbijtje voor één euro. ‘En 
voor de eerste twintig gasten hebben we een plekje gereserveerd. We hebben namelijk 
handdoeken laten borduren, die al op de stoelen klaarliggen.’ Mulder lacht, want het is een 
subtiele verwijzing naar de gekte op campings aan het Gardameer: ‘Net als in Italië, waar 
mensen een handdoekje klaarleggen op een strandbedje. We kregen hier zelf ook een grote 
glimlach van. De eerste twintig gasten mogen de handdoelen bovendien meenemen naar huis.’ 
 
Tussen 6 en 9 uur verkoopt Mulder woensdagochtend ontbijtjes voor één euro. Gasten krijgen 
dan een kopje koffie, een glas jus d’orange, een croissantje, een bakje yoghurt met fruit en 
granola. Best uitgebreid, dus. ‘Maar je moet mensen er ook voor belonen als ze zo vroeg hun 
nest uit gaan’, zegt Mulder. ‘Gezien de reacties verwachten we aardig wat mensen. Ook hebben 
we al ons personeel uitgenodigd. Zij kunnen gratis ontbijten. De gewone gasten gaan 
natuurlijk voor, maar onze medewerkers hebben de afgelopen weken zo hard gelopen voor 
ons.’ 
 
En dat zal er de komende tijd niet minder op worden. Want Nielz gaat voortaan dagelijks 
vroeger open. Het is de reden waarom het café nu een stunt uithaalt. ‘Vanaf donderdag gaan 
we beginnen met ontbijt. En dan gaan we voortaan om 9 uur al open. Voorheen was dat 10 
uur. We willen de ontbijtcultuur in het centrum van Almelo graag een boost geven. En we 
denken dat daar nu het moment voor is. Iedereen snakt naar de horeca, als je dat wil invoeren, 
moet je het nu doen.’  

 
Er ligt al een ontbijtkaart klaar. ‘En die is behoorlijk uitgebreid’, zegt Nielz. ‘Van croissants en 
roerei tot een bakje yoghurt met granola, maar ook een aantal warme en koude gerechten.’ 
Bron: Tubantia, 15 mei 2021. 
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Na lunch en diners, kan er vanaf komende week ook ontbeten worden bij Nielz in Almelo. © 
Lars Smook 
 

 

Sommige gasten bestelden om 06.00 uur al een Guinness, anderen hielden het bij koffie. © 
Dennis Houkes 
 

Terras van Ierse pub bomvol om zes uur 's morgens: ‘heel wat gasten 
bestelden Guinness’ 
 
Een geintje op Facebook betekende vanochtend om 06.00 uur een bomvol terras van de Ierse 
pub van Melany Murray (41) uit Spijkenisse. Een goede gelegenheid voor sommige gasten om 
de dag met een Guinness te beginnen. 
 



205 

 

 
 
De gasten werden beloond met een Iers ontbijt: gebakken eieren, bacon, worstjes, witte 
bonen in tomatensaus en toast. © Melany Murray  
 
 
Het kabinetsbesluit om de terrassen om 06.00 uur open te laten gaat, was vorige week het 
gesprek van de dag op het overdekte terras in de Spuistraat. Murray: ‘Wie gaat er nou om 
06.00 uur op het terras zitten, vroegen we ons af. Een stom idee.’ De oproep op Facebook om 
om 06.00 uur langs te komen, was volgens haar bedoeld als statement.  
 
‘Maar om 06.00 uur stond mijn hele straat vol, tweeënveertig man’, zegt Murray, die een Ierse 
man heeft. Het terras zat vol vaste gasten. ‘Mensen die al 6,5 maand trouw aan mijn pub zijn 
gebleven’.  Veel van hen gingen aan het bier. Zo werd het volgens Murray een hele gezellig 
ochtend. ‘Lieve mensen dit was onvergetelijk, bedankt’, schreef ze achteraf op Facebook.  
 
De vroege vogels werden getrakteerd op een typisch Iers ontbijt: gebakken eieren, bacon, 
worstjes, witte bonen in tomatensaus en toast.   
 
De actie is volgens Murray niet per se voor herhaling vatbaar. ‘Om 05.00 uur opstaan was erg 
vroeg’, zegt ze. Morgen is de kroeg vanaf 10.00 uur open. Bron: AD, 19 mei 2021. 

 
Om 6 uur op het terras, met bier, cocktails en een gebakken eitje 
 
‘Het is nooit te vroeg voor bier’, vonden Maarten van Kraay (21) en Ryan Lenssen (19) uit 
Helmond woensdagochtend. Dus als de terrassen dan toch om 06.00 uur open mogen, gaan 
ze er zitten ook. ‘Niet verwacht dat er zoveel animo voor zou zijn’, aldus eigenaar Hugo van 
De Vijfhoeck in Helmond. 
 
Niet dat ie er een gewoonte van gaat maken. ‘Het was meer bedoeld als ludieke actie, omdat 
we zo vroeg het terras uit mochten zetten. Om mensen te trekken hebben we gratis 
ontbijtjes beloofd’, vertelt hij vanuit de keuken. ‘Ik heb de kok maar niet gevraagd zo vroeg 
te beginnen, dus maak ik zelf het ontbijt.’ Bron: ED, 19 mei 2021. 
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Indiase coronavariant acht keer in Nederland aangetroffen  
 
De Indiase variant van het coronavirus is tot dusver acht keer in Nederland aangetroffen, 
meldt het RIVM. Bij de laatste melding waren het er vier. Wekelijks onderzoekt het 
rijksinstituut zo'n 1500 willekeurige monsters uit heel Nederland. In totaal zijn 20.175 
steekproeven geanalyseerd. Het overgrote deel van die monsters bevatte de Britse variant. De 
Braziliaanse coronavariant dook tot nu toe 169 keer in Nederland op. De Zuid-Afrikaanse 
mutatie 394 keer. Bron: AD, 19 mei 2021. 
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Rekenkamer kraakt financieel beheer De Jonge: ‘Bonnen zoek, 
onduidelijk of testen geleverd werden’ 
 
Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft financiële spelregels overtreden bij de 
aankoop van testmateriaal, beschermingsmiddelen en de uitkering van zorgbonussen. Zo 
ontbreekt bewijs of ingekochte beademingsapparatuur aan zorginstellingen wel is geleverd. 
Ook werden rekeningen voor testen betaald zonder te controleren of de aantallen wel klopten.  
 
De Algemene Rekenkamer velt bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven op 
Verantwoordingsdag een hard oordeel. Volgens het Hoge college van Staat is het financiële 
beheer bij het ministerie ‘ernstig tekortgeschoten'. Ruim vijf miljard euro aan publiek geld is 
niet op de juiste wijze verantwoord, wat de Rekenkamer wijt aan ‘structurele zwakheden in de 
bedrijfsvoering'.  
 
De problemen waren al in september vorig jaar bekend, maar minister van Volksgezondheid 
Hugo de Jonge - verantwoordelijk voor de financiën van het departement - kwam pas begin 
dit jaar in actie om greep te krijgen op de uitgaven. Echter kon niet meer worden voorkomen 
dat er in de verantwoording ‘forse fouten en onzekerheden’ werden geconstateerd: onduidelijk 
is of het geld rechtmatig is besteed en of de bedragen precies kloppen.    
 
De Algemene Rekenkamer voerde de druk flink op door begin april een paardenmiddel in te 
zetten. Het instituut maakte bezwaar, een instrument dat slechts zelden wordt ingezet. Hierbij 
werd om een verbeterplan gevraagd, een verzoek dat de minister prompt inwilligde. Op 6 mei 
is daarom het bezwaar ingetrokken. Desondanks beoordeelt de Rekenkamer het 
tekortschietende financieel beheer als een ‘ernstige onvolkomenheid'.  
 
Volksgezondheid is niet het enige ministerie dat ervan langs krijgt. Van 9,1 miljard euro aan 
rijksuitgaven staat niet vast of die volgens wettelijke regels juist zijn uitgegeven. Dit bedrag 
komt neer op 2,48 procent van de totale verplichtingen van het Rijk, terwijl de Rekenkamer 
een 'tolerantiegrens’ van 1 procent hanteert. Over nog eens 4,3 miljard euro aan uitgaven 
oordeelt het college dat de rechtmatigheid in het geding is, wat overigens niet betekent dat 
geld in verkeerde zakken is beland.  

 

 
 
Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Tamara van Ark, minister 
voor Medische Zorg, krijgen harde kritiek van het de Algemene Rekenkamer. © ANP 
 
Een belangrijke oorzaak voor de kwalificatie ‘onrechtmatig’ is dat het kabinet vooral in het 
geval van corona het parlement niet vooraf informeerde voordat het tot uitgaven besloot. De 
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Tweede Kamer, die het budgetrecht heeft en uitgaven eerst moet goedkeuren, kwam daardoor 
voor een voldongen feit te staan.  
 
Dit was naast corona ook het geval bij de totstandkoming van de Catshuisregeling, waarbij 
het kabinet besloot slachtoffers van de toeslagenaffaire 30.000 compensatie te geven. Volgens 
de Rekenkamer is met het passeren van het parlement ‘de hoeksteen van het democratisch 
bestel in het geding’. 
 
De Algemene Rekenkamer noemt de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek ‘zorgelijk’ en 
plaatst daarom een kritische kanttekening bij de goedkeuring van de rijksrekening 2020. Over 
het jaar 2019 gebeurde dat ook al. Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

Reactie Van Ark op rapport Rekenkamer 
 
‘Ik zeg liever sorry voor een heleboel te veel dan dat we sorry hadden moeten zeggen voor een 
tekort'’, zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark in reactie op het rapport van 
de Algemene Rekenkamer dat vandaag verscheen. In het rapport wordt gewezen op 
de overdreven grote voorraden aan medische beschermingsmiddelen. 
 
Normaal gesproken wordt een voorraad voor zes maanden aangehouden, maar nu ligt er 
voor zeker tien jaar in opslag. Het kabinet kocht aan het begin van de coronacrisis bewust 
meer in dan nodig, omdat koste wat kost voorkomen moest worden dat de zorg zonder 
kwam te zitten, aldus Van Ark. 
 
Eerder waren die tekorten er wel en herhaling moest voorkomen worden. Volgens de minister 
werd 'alles op alles gezet' om zoveel mogelijk naar Nederland te halen. Spullen die nu in opslag 
liggen, en waarvan bijvoorbeeld de houdbaarheid tijdelijk is, worden verkocht of 
weggegeven aan organisaties en landen die ze hard nodig hebben. Bron: AD, 19 mei 2021. 
 
 

De Jonge ‘niet verrast’ door harde oordeel Rekenkamer: ‘Het was nou 
eenmaal crisis’ 
 
Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft financiële spelregels overtreden bij de 
aankoop van testmateriaal, beschermingsmiddelen en de uitkering van zorgbonussen. 
Minister Hugo de Jonge erkent de tekortkomingen, maar vraagt ook begrip: ‘Het was kopen 
wat je kopen kon.’ 
 
De Algemene Rekenkamer velt bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven op 
Verantwoordingsdag een hard oordeel. Zo  ontbreekt bewijs of ingekochte 
beademingsapparatuur aan zorginstellingen wel is geleverd. Ook werden rekeningen voor 
testen betaald zonder te controleren of de aantallen wel klopten. Daarnaast ging van alles mis 
met aanbestedingsregels en werd de Kamer meer dan eens te laat geïnformeerd.  
 
Volgens het hoge college van Staat is het financiële beheer bij het ministerie ‘ernstig 
tekortgeschoten'. Ruim vijf miljard euro aan publiek geld is niet op de juiste wijze verantwoord, 
wat de Rekenkamer wijt aan ‘structurele zwakheden in de bedrijfsvoering'.  
 
Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt in een reactie dat het harde 
oordeel ‘niet als een verrassing’ komt. Wel wijst hij erop dat het ‘nou eenmaal crisis’ was: ‘Het 
was hozen, het was kopen wat je kopen kon, want er móest bescherming, 
beademingsapparatuur en testcapaciteit komen. En niet over zes weken, maar morgen.’ 
 
De Rekenkamer wijst er echter op dat het financieel beheer op Volksgezondheid al  jaren 
rammelt. ‘Er zijn al 17 jaar onvolkomenheden met subsidies’, zegt president Arno Visser.  
 
Door corona kwam dit structurele probleem nog duidelijker aan de oppervlakte, stelt Visser. 
Al in september was duidelijk dat het op grote schaal mis ging met de aanschaf van test- en 
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beschermingsmiddelen. De Jonge - verantwoordelijk voor de financiën van het departement - 
kwam echter pas begin dit jaar in actie om greep te krijgen op de uitgaven. Daardoor kon niet 
meer worden voorkomen dat er in de verantwoording ‘forse fouten en onzekerheden’ werden 
geconstateerd: onduidelijk is of het geld rechtmatig is besteed en of de bedragen precies 
kloppen.  
 
De Algemene Rekenkamer voerde de druk bij De Jonge flink op door begin april bezwaar te 
maken, een instrument dat slechts zelden wordt ingezet. Hierbij werd om een verbeterplan 
gevraagd, een verzoek dat de minister prompt inwilligde. Op 6 mei is daarom het bezwaar 
ingetrokken. Desondanks beoordeelt de Rekenkamer het tekortschietende financieel beheer 
als een ‘ernstige onvolkomenheid'.  
 
De Jonge erkent dat corona niet voor alle geconstateerde tekortkomingen opgevoerd kan 
worden. ‘Dat deel ik met de Rekenkamer. De financiële functie op VWS moet worden versterkt.’ 
 
Volksgezondheid is niet het enige ministerie dat ervan langs krijgt. Rijksbreed constateerde 
de Rekenkamer vijftig onvolkomenheden, met name op het terrein van financieel beheer, IT 
en informatiebeveiliging. Van 9,1 miljard euro aan rijksuitgaven staat niet vast of die volgens 
wettelijke regels juist zijn uitgegeven. Dit bedrag komt neer op 2,48 procent van de totale 
verplichtingen van het Rijk, terwijl de Rekenkamer een 'tolerantiegrens’ van 1 procent 
hanteert. Over nog eens 4,3 miljard euro aan uitgaven oordeelt het college dat de 
rechtmatigheid in het geding is, wat overigens niet betekent dat geld in verkeerde zakken is 
beland.  
 
Een belangrijke oorzaak voor de kwalificatie ‘onrechtmatig’ is dat het kabinet vooral in het 
geval van corona het parlement niet vooraf informeerde voordat het tot uitgaven besloot. De 
Tweede Kamer, die het budgetrecht heeft en uitgaven eerst moet goedkeuren, kwam daardoor 
voor een voldongen feit te staan.  
 
Dit was naast corona ook het geval bij de totstandkoming van de Catshuisregeling, waarbij 
het kabinet besloot slachtoffers van de toeslagenaffaire 30.000 compensatie te geven. Volgens 
de Rekenkamer is met het passeren van het parlement ‘de hoeksteen van het democratisch 
bestel in het geding’. 
 
De Algemene Rekenkamer noemt de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek ‘zorgelijk’ en 
plaatst daarom een kritische kanttekening bij de goedkeuring van de rijksrekening 2020. Over 
het jaar 2019 gebeurde dat ook al.   

Greet van Trotsenburg:  Verbijsterend of verrassend vind ik dit niet. Wat mij meer verbijsterd 
is dat mensen die dit al eerder riepen, vragen stelden bij het beleid wappies worden genoemd. 
Zelfs als eerste door deze ministers. Polariseren om onverschrokken je gang te kunnen gaan 
terwijl mensen elkaars standpunten veroordelen, zich onvrij voelen openlijk te kunnen 
discussiëren om zo samen een idee te kunnen vormen over de huidige politiek. Het nieuwe 
normaal? 

Het is beschamend dat minister De Jonge ook dit weer probeert recht te praten. Dat je moet 

kopen wat je te pakken kan krijgen in die tijd is één, maar dat daarna de zaken niet met 

nota's en bonnen zijn afgedekt, dat noem ik als boekhouder uitlokking tot fraude. Ik heb op 

het CDA gestemd, maar hoor ik gelukkig niet bij het soort dat mensen dat vindt dat je dan 

alles maar met de mantel der liefde moet toedekken. Dit moet door een recherche bureau 

uitgezocht worden en wel direct. 

Mensen vergeten heel snel dat het vorig jaar pompen of verzuipen was. In zo'n crisis zorg je 
eerst voor de spullen. De bonnetjes komen later wel. Minister de Jonge heeft dit al 
toegegeven. Afgeven op zijn genoten opleiding en/of vorige loopbaan is respectloos. Ik ben er 
zeer content mee gezien de tegenslag op alle vlakken dat toch het vaccinatie tempo omhoog 
gaat. Bron: AD, 19 mei 2021. 
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Politie pakt weer vier jongeren op uit trein tussen Kampen en Zwolle, 
boa’s zijn ‘t zat: ‘Dit is de druppel’ 
 
De politie heeft maandagavond vier zwartrijders opgepakt die zich vervelend gedroegen in de 
trein tussen Kampen en Zwolle en zich niet hielden aan coronamaatregelen. Vorige week was 
het ook al raak op het ‘Kamperlijntje’ toen jongeren buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) molesteerden. De vakbond voor boa’s is het zat en eist maatregelen van vervoerder 
Keolis. 
 
Het ging maandagavond om vier minderjarigen die deel uitmaakten van een groep van negen 
personen die van Kampen naar Zwolle reisde. De groep hield zich niet aan de 
coronamaatregelen en had geen geldig vervoersbewijs toen een boa daar om vroeg. Bron: De 
Stentor, 19 mei 2021.   
 
 

Brazilië weigerde zes Pfizer-aanbiedingen en heeft nu een enorm 
probleem 
 
Na twee weken getuigenverhoren is duidelijk dat de regering van het zwaar getroffen Brazilië 
zeer laks is geweest met het kopen van vaccins. Onthullingen en tumult tuimelen over elkaar 
heen. 
 
Het is dinsdag 17 november vorig jaar, als op het Palácio do Planalto in Brasília, het werkpaleis 
van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een regeringsdelegatie een gesprek heeft met 
Pfizer-topman Carlos Murillo over de mogelijke levering van coronavaccins.  
 
De ontmoeting is niet onbelangrijk. Het is het eerste onderhoud nadat een persoonlijke brief 
van de wereldwijde baas van de Amerikaanse farmaceut aan Bolsonaro, vicepresident 
Hamilton Mourão en minister van Gezondheid Eduardo Pazuello om de onderhandelingen te 
hervatten, twee maanden onbeantwoord is gebleven. De Braziliaanse regering onder leiding 
van Bolsonaro heeft dan al drie aanbiedingen van Pfizer naast zich neergelegd. Bron: AD, 19 
mei 2021. 
 

 

© Hollandse Hoogte / EPA 
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Europese rechter: staatssteun aan KLM mocht niet, maar terugbetaling 
hoeft niet direct  
 
De 3,4 miljard euro aan staatssteun die KLM heeft ontvangen om de coronacrisis te doorstaan, 
had niet goedgekeurd mogen worden. De Europese Commissie heeft de goedkeuring niet 
genoeg onderbouwd, vindt de Europese rechter. 
 
KLM hoeft de steun echter niet onmiddellijk terug te betalen. Het Gerecht van de Europese 
Unie is doordrongen van de bijzonder schadelijke gevolgen van de pandemie voor de 
Nederlandse economie. Daarom schort het de gevolgen van de uitspraak op totdat de 
commissie een nieuw besluit heeft genomen. Bron: AD, 19 mei 2021. 
 

Rusland meldt de afgelopen 24 uur 7920 nieuwe coronabesmettingen 
 
Rusland meldt de afgelopen 24 uur 7920 nieuwe coronabesmettingen te hebben vastgesteld. 
Nog eens 390 Russen kwamen te overlijden aan de gevolgen van een infectie met het 
longvirus, waarmee de officiële totaalcijfers respectievelijk 
op 4.965.676 en 116.965 uitkomen. Statistici becijferden dat het werkelijke sterftecijfer sinds 
april vorig jaar rond de 250.000 moet liggen. Bron: AD, 19 mei 2021. 
 

Kabinet gaf vorig jaar negen miljoen euro uit aan coronaspotjes 
 
Het kabinet heeft vorig jaar zo'n 9 miljoen euro uitgegeven aan coronaspotjes op radio, 
televisie en online. Daarmee was de overheidscampagne 'Alleen samen krijgen we corona 
onder controle' de duurste van het afgelopen jaar. In totaal werd er 33,2 miljoen euro aan 27 
voorlichtingscampagnes besteed. Nu er coronaregels zijn versoepeld, komt de Rijksoverheid 
vanaf vandaag met nieuwe spots. Die draaien vooral om het naleven van de basisregels: 
handen wassen, afstand houden, thuisblijven en testen bij klachten. Bron: AD, 19 mei 2021. 
 

Morgen gaan bibliotheken weer open 
 
Morgen gaan na maandenlange coronasluiting ook de bibliotheken weer open. Wie op een 
regenachtige dag een goed boek wil uitzoeken, moet dat wel doen voorzien van mondkapje en 
met een 'boekenmandje' in de hand. ‘We kunnen één persoon per 25 vierkante meter toelaten', 
zegt Toon Kets van de Vereniging Openbare Bibliotheken. 
 
De bibliotheken houden zich strikt aan de regels nu de deuren weer open kunnen. Zijn de 
mandjes op, dan kan er niemand meer bij. ‘We willen niet dat er in een bibliotheek een corona-
uitbarsting komt’, aldus Kets. 
 
Om een boek uit te kiezen hoeft niet gereserveerd te worden. Snuffelen door de boekenkasten 
kan zonder. Wie in de bieb wil studeren zal een van te voren een plek moeten bespreken. 
Eenmaal op de studeerplek kan het mondkapje af. Kets: ‘We zijn hartstikke blij dat we weer 
open kunnen!' Bron: AD, 19 mei 2021. 
 

Vijf nieuwe sneltestbedrijven 
 
Vanaf juni mogen vijf nieuwe bedrijven sneltesten afnemen voor de Stichting Open Nederland. 
De testen geven toegang tot allerlei evenementen, activiteiten en attracties. Samen met 
een Duitse bedrijf Ecolog dat in Midden-Nederland al gratis sneltesten verzorgt, moeten zijn 
garant staan voor 105.000 testen per dag. In totaal kunnen er vanaf juni dan dagelijks 
225.000 sneltesten worden afgenomen.  
 
De nieuwe aanbieders zijn Alegria Health (Noord-Nederland), Esculink (Oost-Nederland, deel 
Noord-Holland), Speed Covid Test (Haaglanden, Hollands Midden), Virusspeedcheck (deel 
Brabant, deel Gelderland, Limburg) en Hestia (deel Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-
Holland Zuid). Er reageerden tweeëntwintig partijen op de openbare aanbesteding, waarvan 
er veertien aan de voorwaarden voldeden. Bron: AD, 19 mei 2021.  
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Peiling: Brabanders gaan deze zomer gewoon op vakantie, maar liever 
niet buiten Nederland 
 
Voorzichtig gaat de samenleving weer een beetje open. De eerste strenge maatregelen worden 
losgelaten. Waar willen Brabanders op vakantie? Naar de zon, de bergen, de zee of het strand? 
Uit een enquête op de websites van de Brabantse dagbladen blijkt dat de meeste Brabanders 
van de zomer ondanks de maatregelen gewoon op vakantie gaan, maar dan liever niet buiten 
Nederland. 
 
Van de 374 deelnemers van de enquête geeft de ruime meerderheid (302) aan op vakantie te 
gaan deze zomer. De overige Brabanders gaan niet op vakantie of weten dat nog niet zeker. 
De Europese landen zijn erg in trek. Doorgaans zonnige bestemmingen als Spanje (56), 
Frankrijk (46) en Italië (43) scoren naar verwachting hoog. Het land dat er daarentegen met 
kop en schouders bovenuit steekt is het eigen land. Meer dan een kwart van de deelnemers 
(131) is van plan in Nederland vakantie te vieren.  
 
De vraag die door iedereens hoofd spookt met het plannen van een vakantie: gaan we naar 
een hotel of pakken we toch een camping? De optie die dit jaar populairder lijkt te worden is 
een eigen huisje, omdat je dan in een eigen 'bubbel’ op vakantie kan. Dat zien we terug in de 
resultaten. De opties die met zijn drieën de kroon spannen zijn naar een hotel gaan (82), een 
kampeervakantie met gezamenlijk sanitair (82) en een vakantiehuisje (81).  
 
De opties kampeervakantie met privésanitair, een appartement en andere accommodaties 
hebben alle drie tussen de 42 en de 36 deelnemers. Onderaan bungelt de optie Bed & 
Breakfast, 13 mensen kiezen voor die optie. 
 
Het is een ding om een vakantie te plannen, maar om in deze tijd daadwerkelijk iets boeken 
is voor ongeveer een kwart van de deelnemers (135) een te onzekere stap. Ongeveer 230 
respondenten hebben daarentegen al wel geboekt. De redenen die worden gegeven om te 
wachten met boeken zijn ‘er is te veel onzekerheid’, ‘ik wil niet op vakantie zolang we in de 
crisis zitten’ en ‘ik boek nooit ver vantevoren’. 18 mensen zijn bang dat de maatregelen weer 
worden aanscherpt terwijl ze op vakantie zijn. Dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld bij 
terugkomst in quarantaine moet als je in een bepaald land op vakantie bent geweest. 
 
Een reis naar het buitenland boeken is op dit moment onzekerder dan een vakantie in eigen 
land plannen. We vroegen de deelnemers van onze enquête of ze hun vakantie zouden 
annuleren als een buitenlandse reis toch mogelijk was. Voor de meerderheid (207) was deze 
vraag niet van toepassing. Een kwart (136) zag een annulering en omboeking niet zitten. Bron: 
BN De Stem, 19 mei 2021. 
 
 

Update RIVM 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuis hardst gedaald sinds 1 januari. Het aantal 
coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde vandaag een afname van 147 
patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari. 
 
In totaal liggen nu nog 2002 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. De meesten liggen op verpleegafdelingen. Op de intensive 
cares zijn nu nog 637 coronapatiënten opgenomen, 9 minder dan een dag eerder. 
 
Het is de grootste daling sinds de derde golf in de coronapandemie over zijn piek heen is. De 
vorige keer dat de druk op de ic’s in één dag zo fors verminderde was vorig jaar op 3 juni, in 
de nasleep van de eerste golf. Gisteren nam het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de 
intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen in 24 uur tijd met 35 af, van 681 naar 646.  
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Ondertussen blijft ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen dalen. Gemiddeld belanden per 
dag nu 168 coronapatiënten op de verpleegafdeling en dertig op de ic. Dat is het laagste niveau 
in bijna drie maanden tijd. Vaccinaties zorgen voor een duidelijke daling van de instroom van 
vooral zestigers, zeventigers en tachtigers. Tussen 25 april en 2 mei kwamen op de ic 256 
mensen uit die leeftijdsgroep binnen, blijkt uit cijfers van stichting Nice. De week daarna 
waren dat er 177. Tussen 10 en 16 mei nam dat aantal verder af, naar 125. Bij andere 
leeftijdsgroepen daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen ook, maar minder hard. 
 
De afname is zeer welkom voor de ziekenhuizen, die nog een ‘stuwmeer’ aan uitgestelde zorg 
moeten inhalen. Na diverse zware operaties is een of meerdere dagen een ic-bed nodig. Bedden 
die vrijkomen kunnen snel weer worden ingezet om patiënten met andere aandoeningen dan 
Covid-19 te helpen, schetste voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
eerder al. 
 
Kuipers benadrukt steevast dat dagkoersen niet heel veel zeggen. Hij kijkt liever naar 
meerdaagse gemiddelden. Die zien er nu al veel beter uit dan eind april, toen het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen piekte. Het gemiddelde aantal opnames lag toen ruim 
boven de driehonderd per dag. De afgelopen drie dagen werden nog gemiddeld 178 mensen 
per dag met Covid-19 opgenomen op een ic of verpleegafdeling. Bron: BN De Stem, 19 mei 
2021.  
 
Het aantal nieuwe positieve coronatesten in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren met 
ruim 15 procent gedaald. In IJsselland, Noord- en Oost Gelderland en Flevoland zijn tussen 
gisterochtend en vanochtend 384 nieuwe besmettingen gemeld.  
 
De vergelijking met een etmaal eerder is niet zonder problemen: toen zijn na de storing van 
maandag gemiste cijfers ingehaald, waardoor de cijfers van dinsdag hoger konden uitvallen. 
Landelijk is de grootste afname in het aantal ziekenhuisopnames sinds 1 januari gemeld. 
In veiligheidsregio IJsselland zijn 120 nieuwe besmettingen gemeld, 11 minder dan een dag 
eerder. Ook is het aantal van vandaag lager dan het zevendaags regiogemiddelde van ongeveer 
126. Een opvallende gemeente is Dalfsen: dat hield vandaag de nul.  
 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft 24 uur geleden nog 263 positieve tests 
genoteerd en komt afgelopen etmaal met een flinke daling uit op 183. Dat is ook enigszins 
lager dan het zevendaags regiogemiddelde, dat inmiddels op 199 ligt. Apeldoorn zorgt voor het 
meeste aantal besmettingen met 27 in totaal. 
 
Flevoland scoort met 62 een dag eerder nog het laagste aantal sinds begin mei, maar telt 
vandaag 81 nieuwe positieve tests. Dat blijft nog wel onder het zevendaagse gemiddelde van 
92,7. Gisteren is in de gemeente Zeewolde nog maar één nieuwe besmetting genoteerd, dat 
zijn er inmiddels acht, ofwel 35,3 per 100.000 inwoners. 
 
Voor heel Nederland heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 4613 
positieve tests gemeld, na de 5360 van gisteren. Dat is een iets sterkere daling dan in de 
veiligheidsregio’s van Oost-Nederland. Net als in die drie regio’s blijft ook het hele land onder 
het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen: nationaal zijn er sinds vorige week gemiddeld 
ongeveer 4765 besmettingen per dag gemeld. 
 
Het laatst bekende reproductiegeval, dat wil zeggen hoeveel personen een besmet persoon zelf 
nog aansteekt, is van 3 mei en was toen 0,89. Ook al verliest de epidemie daarmee terrein, er 
waren op 10 mei nog altijd ruim 130.000 besmettelijke mensen in Nederland. 
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde de grootste afname in 
de ziekenhuisbezetting sinds 1 januari. In totaal liggen er nu 2002 covidpatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen, dat is een daling van 147 ten opzichte van gisteren. 1365 patiënten 
liggen op reguliere ziekenhuisbedden (gisteren: 1503), 637 op de intensive care (gisteren: 646). 
Ook het gemiddeld aantal opnames per dag blijft dalen, zowel voor de reguliere bedden als 
voor de ic-bedden.  
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Het RIVM meldde de afgelopen 24 uur 15 sterfgevallen van patiënten met Covid-19, gisteren 
waren dat er 17. Overigens kan een persoon al eerder dan 24 uur geleden zijn overleden. 
Bron: De Stentor, 19 mei 2021. 
 
In het afgelopen etmaal zijn 4613 nieuwe coronagevallen gemeld aan het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat de uitbraak verder afneemt. 
 
De voorbije zeven dagen werden 33.354 positieve tests gemeld. Dit komt neer op 
een gemiddelde van 4765 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 11 maart. 
Het gemiddelde daalt voor de tiende achtereenvolgende dag. 
 
In Rotterdam kregen 308 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben 
opgelopen. Amsterdam telde 174 nieuwe gevallen en in Den Haag werden 159 positieve tests 
geregistreerd. Daarna volgen Utrecht (109) en Tilburg (88). 
 
Het aantal coronadoden steeg afgelopen etmaal met vijftien. Dat wil niet zeggen dat al deze 
mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het 
een tijdje voordat dit is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 89 sterfgevallen 
geregistreerd, het laagste aantal sinds 6 oktober. 
 
Vooral in zorginstellingen keldert het aantal coronagevallen. Bewoners en medewerkers 
waren in januari als eersten aan de beurt om te worden gevaccineerd. In verpleeghuizen 
worden nu per dag ongeveer twintig bewoners positief getest. Eind december ging het dagelijks 
om meer dan 300 nieuwe gevallen onder bewoners. Het aantal sterfgevallen in de locaties is 
gedaald van ongeveer zestig per dag rond de jaarwisseling naar hooguit nog een enkeling nu. 
Minder dan 140 verpleeghuizen kampen met een recente besmetting, het laagste aantal sinds 
eind september. 
In de gehandicaptenzorg worden slechts een paar bewoners per dag positief getest. Daar zijn 
nog maar dertig locaties die onlangs een besmetting binnen de muren hebben gehad. Ook dat 
is het laagste aantal sinds september. In bijna twee maanden tijd zijn in heel Nederland maar 
vijf bewoners van een instelling voor gehandicaptenzorg overleden aan corona. 
 
Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij ruim 1,6 miljoen 
Nederlanders. Amsterdam telt in totaal bijna 86.000 gevallen, Rotterdam ging woensdag door 
de grens van 75.000 positieve tests en Den Haag staat op ruim 50.000 gevallen. Van net iets 
minder dan 17.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Rotterdam telt 945 
coronadoden, het hoogste aantal van het land. 
 
De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger. Bron: AD, 19 mei 2021. 
 
 

Mensen uit Julianatoren geëvacueerd na stroomstoring; Apeldoorns 
pretpark haalt gasten met steigers uit achtbaan 
 
De Julianatoren is zojuist geëvacueerd. Het Apeldoornse pretpark, dat door de versoepeling 
van de coronaregels voor het eerst weer open mocht, is getroffen door een grote stroomstoring. 
Bezoekers zijn bevrijd uit attracties als de achtbaan en het reuzenrad. 
 
Volgens directeur Jeroen Buter waren er ongeveer 150 bezoekers binnen de poorten. Eén gezin 
was amper een kwartiertje binnen. ‘Na zes maanden konden ze zich met hun seizoenkaart 
eindelijk weer uitleven. Maar direct was het al weer voorbij.’ Bron: De Stentor, 19 mei 2021. 
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Evacuatie van de achtbaan van de Julianatoren. © Julianatoren 
 

RIVM past officiële richtlijn aan: besmetting met corona kan via 
druppeltjes over grotere afstand 
 
Het RIVM heeft vandaag de officiële richtlijnen op haar website aangepast, en stelt nu expliciet 
dat mensen via aerosolen over grotere afstand besmet kunnen raken met het coronavirus. 
Ook stelt het rijksinstituut niet langer dat verspreiding via grote druppels belangrijker is dan 
via kleine druppels. Een woordvoerder zegt dat er geen sprake is van een koerswijziging. 
 
Tot gisteren schreef het RIVM op de website dat het ‘niet duidelijk is of de kleine druppels 
(aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het virus’. 
‘Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een minder belangrijke 
verspreidingsroute dan van de grotere druppels. Het lijkt erop dat het virus wel in de fijne 
kleine druppeltjes kan zitten, maar dat de hoeveelheid virus daarin meestal niet voldoende is 
om iemand te infecteren.’ 
 
En ook: ‘Ondanks dat het coronavirus Sars CoV-2 nog een vrij nieuw virus is waarvan nog 
lang niet alles bekend is, weten we dat andere mensen vooral via de wat grotere druppels 
besmet worden.’ 
 
Sinds vandaag staat er het volgende: ‘Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook 
plaatsvinden via virusdeeltjes die in de kleine druppeltjes (aerosolen) een grotere afstand 
kunnen afleggen. Bijvoorbeeld in ruimtes waar geen of te weinig ventilatie is en/of veel 
mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn.’ 
 
Een duidelijk onderscheid tussen grote en kleine druppels wordt niet meer gemaakt. ‘De kans 
dat je besmet raakt is het grootst als je dichtbij iemand met het coronavirus bent. In principe 
geldt: hoe groter de afstand, hoe kleiner de kans op besmetting. Dit komt doordat de grotere 
druppels niet zo ver komen. En de kleinste druppels verdunnen over een grotere afstand. Ook 
een goede luchtverversing draagt bij aan het voorkomen van verspreiding.’ 
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Die laatste zin is nieuw. Eerst verwees het RIVM nog naar andere virussen die veel 
besmettelijker zijn (mazelen en tbc) om aan te tonen dat corona zich niet hoofdzakelijk via 
kleine druppeltjes verspreidt. Die tekst is helemaal van de site verdwenen.  
 
Een woordvoerder zegt dat de nieuwe tekst beter recht doet aan de wetenschappelijke 
inzichten over het coronavirus. Er is geen sprake van een koerswijziging, stelt hij. ,,Dit gaat 
ook niet leiden tot nieuwe adviezen. Afstand houden, drukte vermijden en handen wassen 
blijven nog steeds cruciaal. Ook het belang van goed ventileren benadrukken we al lange tijd.” 
 
Het RIVM heeft de mogelijke overdracht via aerosolen nooit ontkend. Jaap van Dissel sprak 
er dit weekend nog over in een interview met de NOS: ‘Bij elke briefing in de Tweede Kamer 
noem ik op de eerste dia met karakteristieken van Covid-19 ‘adequate ventilatie’ met 
uitroepteken als belangrijk element van de bestrijding ervan. In afgesloten ruimtes, die slecht 
geventileerd worden en waar je langere tijd met anderen verblijft, kunnen aerosolen-
overdrachten mede een rol gaan spelen.’ 
 
Hij stelt echter ook dat dat weinig verandert aan de maatregelen die genomen moeten worden 
om het virus te bestrijden. Die zijn volgens Van Dissel effectief gebleken. 
 
Toch zien mensen die al langer hameren op het belang van overdracht via de lucht in de 
nieuwe stap aanleiding tot verdere aanpassingen van beleid. ‘De voorlichting moet structureel 
worden aangepakt’, zegt Francesco Franchimon, wetenschapper en zelfstandig ondernemer in 
de ventilatie. ‘In Duitsland en België is goed ventileren integraal onderdeel van de 
overheidscommunicatie. In Duitsland is er zelfs een speciaal icoontje voor dat in alle 
basiscommunicatie gebruikt wordt, net zo goed als voor afstand houden, testen en handen 
wassen.’ 
 
Franchimon was een van de auteurs van een recent artikel in het wetenschappelijk 
tijdschrift Science. Een internationale groep van negenendertig wetenschappers, onder wie 
ook Philo Bluyssen van de TU Delft en Marcel Loomans van de TU Eindhoven, roept in dat 
artikel op om nog meer in te zetten op ventilatie in de strijd tegen corona.  
 

 
 
Francesco Franchimon. © Milou van Helden  
 
Franchimon spreekt van een 'goede’ en ‘grote’ aanpassing in de tekst van het RIVM. ‘Na een 
jaar lijkt er eindelijk sprake te zijn van verandering. Dat het RIVM nu erkent dat besmetting 
ook over grotere afstand plaats kan vinden, is echt een belangrijke stap. Maar het gaat er om 
wat er vervolgens mee gedaan wordt. Goede ventilatie en luchtverversing moeten nu echt 
onderdeel worden van ons beleid, ook bij de heropening van bepaalde gebouwen. En ook op 
scholen is de ventilatie nog lang niet altijd geweldig. Als er verder niks mee gedaan wordt, is 
het niet meer dan een updateje op een website.’ 
 
Ook andere officiële organen, zoals de Amerikaanse CDC, pasten onlangs hun communicatie 
over de verspreiding van het virus aan, met een grotere nadruk op de rol van aerosolen.  Bron: 
De Stentor, 19 mei 2021.  
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Facebook heeft misleidende coronaberichten verwijderd 
 
Facebook heeft naar eigen zeggen meer dan achttien miljoen misleidende coronaberichten 
verwijderd van zijn platforms als Facebook en Instagram. De berichten zouden het Covid-19-
beleid van het techconcern hebben geschonden. Facebook wil namelijk niet dat er 
desinformatie op zijn platforms circuleert. 
 
Het bedrijf kreeg eerder kritiek op de manier waarop zijn sociale platforms werden gebruikt 
om angst over vaccins en desinformatie over het virus te verspreiden. Daarop nam Facebook 
een aantal maatregelen om te voorkomen dat valse informatie wordt gedeeld. Recidivisten 
werden daarbij van de platforms geweerd. Ook verwees Facebook gebruikers door naar een 
centraal Covid-19-informatiecentrum. 
 
De cijfers over de periode tot april werden woensdag vrijgegeven als onderdeel van een regulier 
rapport over het handhaven van de gemeenschapsnormen in het eerste kwartaal. 
 
Facebook zei in dat rapport dat het 8,8 miljoen keer optrad tegen gevallen van pestgedrag en 
intimidatie op Facebook. Op Instagram ging het om 5,5 miljoen vergelijkbare voorvallen. Bron: 
AD, 19 mei 2021. 
 

Niet gevaccineerde vakantiegangers moeten gratis getest worden, 
kabinet ligt dwars 
 
De Tweede Kamer wil dat Nederlandse vakantiegangers die deze zomer naar het buitenland 
willen gaan en nog niet ingeënt zijn een gratis PCR-coronatest kunnen krijgen. Dat wil de 
Europese Commissie ook, maar het demissionaire kabinet van premier Mark Rutte voelt daar 
niet voor. 
 
‘Als Europa in de zomer veilig opengaat mag er geen tweedeling ontstaan. Een gezin met drie 
kinderen dat nog niet gevaccineerd is wordt dan op grote kosten gejaagd. Dat is oneerlijk en 
onjuist, daarom moeten de vereiste PCR-testen gratis verstrekt worden’, aldus Sjoerd 
Sjoerdsma (D66). 
 
Tom van der Lee van GroenLinks vindt het standpunt van het kabinet ‘onbegrijpelijk’ en 
‘onaanvaardbaar’, zei hij in een debat met premier Mark Rutte over de komende EU-top. Als 
er geen gratis test komt, zijn de jongeren volgens Van der Lee de pineut en kunnen ze niet op 
vakantie naar het buitenland. 
 
Andere partijen die een gratis test willen zijn in elk geval CDA, SP, Volt, ChristenUnie, PvdA 
en DENK. In andere EU-landen worden wel gratis PCR-testen aangeboden aan reizigers deze 
zomer. Volgens Sjoerdsma kan het kabinet het geld voor de testen betalen uit het Europees 
coronaherstelfonds. 
 
Eerder vandaag werd bekend dat een groot commercieel bedrijf in 
coronatesten en reisorganisatie TUI PCR-testen voor 49 euro per stuk gaan aanbieden aan 
ongevaccineerde reizigers die een test moeten doen om op vakantie te kunnen. Op dit moment 
is de prijs van zo'n coronatest 89 euro. 
 
Het Europees Parlement riep eerder op om de PCR-tests voor een Europees reiscertificaat 
gratis te maken. Ook de reisbranche wil dat, maar coronaminister Hugo de Jonge wil niet aan 
de oproep toegeven. Volgens hem zou de belastingbetaler niet moeten bijdragen aan iemands 
vakantie. Bovendien, zei hij maandag, gaan PCR-tests in prijs dalen. 
 
Vakantiegangers die een trip boeken bij TUI, de grootste reisorganisatie van Nederland, 
kunnen met een kortingscode een PCR-test doen bij Spoedtest.nl. Voor mensen die zonder 
een externe partij op vakantie gaan blijft de prijs 89 euro. Bron: AD, 19 mei 2021. 
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Coronaregels in Tweede Kamer gelden voor iedereen 
 
De coronaregels in de Tweede Kamer gelden voor iedereen. Dat benadrukt voorzitter Vera 
Bergkamp in een brief aan de leden van het parlement, waarin een nieuwe set 
huisregels uiteen wordt gezet. Iedereen wordt geacht anderhalve meter afstand houden en een 
mondkapje is verplicht in de openbare gedeelten van het Kamergebouw, aldus Bergkamp. 

De brief lijkt een boodschap aan het adres van de parlementariërs van Forum voor 
Democratie. Medewerkers van de Kamer hadden zich beklaagd over het gedrag van leden van 
de partij, die het nut van mondkapjes betwisten en die niet willen dragen. Ook bewaren ze 
geen anderhalve meter afstand tot anderen. 

Bergkamp stuurt de brief namens het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. 
Aanleiding voor de huisregels "zijn de zorgen van het Presidium - die ook door verschillende 
Kamerbewoners en publiek zijn geuit - over het niet goed genoeg naleven van de maatregelen", 
schrijft ze. 

Kamerbewoners die zich niet aan de regels houden, zullen daarop worden aangesproken. ‘Bij 
herhaaldelijke overtredingen volgt een schriftelijke waarschuwing’, aldus Bergkamp. ‘Indien 
het nodig is om anderen te beschermen, in het bijzonder de medewerkers van de Kamer’, 
kunnen diensten van bodes of bijvoorbeeld restaurantmedewerkers worden aangepast of 
afgeschaald. Bron: AD, 19 mei 2021. 

Het gedrag van Baudet: provocerend schouderklopje na ‘ziek met koorts’ 
en bezoek illegale sportschool 

Het opstappen van de drie Kamerleden uit de Forum-fractie is het gevolg van ‘een verschil van 
inzicht’ over de manier waarop politiek wordt bedreven, maakte Kamerlid Wybren van Haga 
woensdagmorgen bekend. Hij bood gisteravond in de Tweede Kamer nog zijn excuses aan voor 
het gedrag van zijn partijleider Thierry Baudet. Die doet in een recente podcast opmerkelijke 
uitspraken. 

De Forum voor Democratie-leider had eerder in het coronadebat D66-Kamerlid Jan Paternotte 
op de schouder geklopt terwijl de Forum-leider recent ziek was met koorts, maar zich niet had 
laten testen op corona. Van Haga zei door voorzitter Vera Bergkamp te zijn gevraagd iets te 
zeggen. ‘We hebben de afspraak dat we ons aan de coronaregels houden’, aldus Van Haga.  

Volgens de FVD’er gebeurde het schouderklopje in een ‘vriendschappelijk moment’, maar was 
het ‘onjuist’. ‘Ik kan me voorstellen dat de heer Paternotte het ongepast vindt. De bedoelingen 
waren niet slecht, maar ik wil excuses ervoor aanbieden.’ Van Haga voegde er wel aan toe dat 
hij en zijn partijgenoten geen mondkapje willen dragen. 

‘Dat de geïnfecteerde mij aantikt is één ding’, zei Paternotte over Baudet, die eerder op de dag 
had verteld dat hij recent ziek was geweest, met koorts. Hij had zich niet laten testen op 
corona, terwijl enkele partijgenoten van hem wel positief hadden getest op corona. ,,Wat ik 
echt onacceptabel vind, is dat Baudet tegen medewerkers van het Kamergebouw aan gaat 
staan of zonder mondkapje bij ze in de lift springt.”  

Kamermedewerkers hebben zich beklaagd over het gedrag van de FVD’ers, liet een 
woordvoerster van de Kamer weten. Over de inhoud van de klachten wilde ze geen details 
kwijt. Baudet heeft het Kamerbestuur gevraagd hem niet aan de mondkapjesplicht te houden. 
Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil dit onderwerp eerst met het bestuur van de Kamer 
bespreken, aldus de woordvoerster. 

Dat er meningsverschillen binnen de fractie waren, werd afgelopen tijd duidelijk. Zo nam Van 
Haga afstand van een poster van FVD waarin een vergelijking werd getrokken tussen de 
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Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. Politiek Den Haag en het Centrum Informatie 
en Documentatie Israël (Cidi) reagerden verontwaardigd op de poster. Laatstgenoemde 
organisatie, die opkomt voor belangen van Israël en Joden, beraadt zich op vervolgstappen. 

Eerder werd al duidelijk dat FvD-leider Thierry Baudet een illegale sportschool bezoekt. Dat 
vertelde hij in de podcast Over Routines van Arie Boomsma, die zondag online verscheen. Het 
gesprek tussen de twee mannen werd al voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 
opgenomen, terwijl Baudet campagne voerde.  

De Forum-leider zei dat hij naar de illegale sportschool gaat om er goed uit te blijven zien. ‘Ik 
ben nu een tijdje niet geweest, maar ik ga morgen weer’, vertelde de FvD-leider. Sportscholen 
zijn al maandenlang gesloten vanwege de coronalockdown. Boomsma zelf heeft kritiek geuit 
op dit besluit, hij bezit ook sportscholen.  

In de podcast noemt Baudet verder debatten in de Tweede Kamer “een treurig gebeuren. ‘Je 
ziet mensen een show opvoeren terwijl ze weten dat dat toch geen effect gaat hebben’. Bron: 
AD, 13 mei 2021. 

Kunst- en antiekbeurs dit jaar online 
 
De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf Maastricht zal dit jaar alleen 
online plaatsvinden. De organisatie heeft besloten de fysieke beurs in september af te gelasten 
vanwege het coronavirus. Het wordt het tweede jaar dat de Tefaf virtueel plaatsvindt. 

De beurs is gepland van 9 tot en met 13 september. Tefaf Maastricht, die normaal in maart 
plaatsvindt, was al verplaatst naar september in de hoop dat er dan meer kans was op een 
fysieke variant. 

Tefaf trekt normaal zo'n 70.000 bezoekers naar Maastricht. De beurs hoopt in maart 2022 
weer een echte editie te kunnen organisatie. Het evenement viert dan zijn 35e verjaardag. 
Bron: AD, 19 mei 2021.  

 

© ANP — Hygienemaatregelen bij de hoofdingang van de kunstbeurs The European Fine Art 
Fair Maastricht (TEFAF), in juni vorig jaar.  
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Twittergesprek Van Ranst en Engel drukken en ophangen in abri’s 

Alexander Klöpping gaat ervoor zorgen dat een Twitter-gesprek tussen de Belgische viroloog 
Marc van Ranst en Viruswaarheid-voorman Willem Engel wordt afgedrukt en in bushokjes 
komt te hangen. In het gesprek wijst Van Ranst, op dit moment ondergedoken, Engel 
terecht op het feit dat hij geen viroloog is en daarom ‘geen flying fuck’geeft om wat hij 
‘uitkraamt’.  Voor aanslag ondergedoken topviroloog haalt uit naar Willem Engel: 'Je bent een 
mafkees’ 

Klöpping, oprichter van het journalistieke platform Blendle, vroeg na het zien van het gesprek 
aan zijn volgers op Twitter wie er zou meedoen als hij een crowdfundingcampagne zou 
opzetten om het gesprek op zogenoemde abri's te zetten. Daar werd dusdanig enthousiast op 
gereageerd dat hij de daad bij het woord voegde. Het streefbedrag van 2000 euro werd binnen 
ongeveer een half uur tijd gehaald. 

In het gesprek op Twitter, dat volgens Klöpping ‘het grootst mogelijke publiek’ verdient, zegt 
Engel dat Van Ranst een aandeel heeft in de "angstpandemie". De viroloog zit met zijn gezin 
ondergedoken omdat een voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair hem heeft bedreigd. 
Hoewel Engel geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, stelt hij dat Van Ranst 
het zo bont heeft gemaakt ‘dat hij nu extreem gehaat is’. 

Van Ranst reageert vervolgens op Engel: ‘Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een 
salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt.’ 
Maar op dit moment zegt de Belg niets te geven om wat Engel uitkraamt ‘en Nederland zou 
dat best ook niet doen’, aldus de Belg. Bron: AD, 19 mei 2021.  

 

Extra stappen om twijfelaars te overtuigen 

Het ministerie van Volksgezondheid neemt extra stappen om twijfelaars te overtuigen zich te 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Met flyers in verschillende talen, filmpjes in 
wachtkamers bij huisartsen en in ziekenhuizen alsook voorlichtingsbijeenkomsten hoopt het 
ministerie twijfelaars over de streep te trekken. 

De voorlichtingspakketten gaan woensdag al naar 1750 huisartsenpraktijken, apotheken en 
ziekenhuizen. Volgende week komen daar nog 3600 locaties bij. De 
voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven door personen die een belangrijke rol in hun 
gemeenschap spelen. De eerste bijeenkomsten worden aan het einde van de week gehouden. 

Het streven van de overheid is dat uiteindelijk 85 procent van de Nederlanders zich laat 
inenten tegen corona. Maar volgens de cijfers op het coronadashboard ligt 
de vaccinatiebereidheid momenteel op 72 procent. Onder de oudste Nederlanders is de 
bereidheid het hoogst, boven de 90 procent. Hoe jonger, hoe minder mensen aangeven zich te 
willen laten prikken. In de groep van 16 tot 39 jaar wil 65 procent zich laten vaccineren. 

‘Er zijn bepaalde groepen mensen die meer twijfelen dan anderen, zoals laaggeletterden, 
mensen met een migratie-achtergrond en dak- en thuislozen’, aldus coronaminister Hugo de 
Jonge. ‘Zij willen, naast informatie vanuit de Rijksoverheid, ook graag kunnen overleggen met 
iemand in de buurt, met de huisarts of met iemand anders die ze vertrouwen. De komende 
weken spannen veel verschillende partijen zich daarom in om mensen die minder goed bereikt 
worden met de algemene publiekscampagnes te benaderen en hen te helpen bij de keuze 
rondom vaccinatie.’ Bron: AD, 19 mei 2021.  
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Ziekenhuizen waarschuwen: het is nog heel druk en operaties inhalen 
gaat niet in één keer 

Ziekenhuizen in Den Haag en omgeving maken plannen voor het inhalen van uitgestelde 
operaties en reguliere zorg nu het aantal coronapatiënten daalt. Maar ze waarschuwen dat 
het nog steeds heel druk is en dat inhalen niet in één keer kan. 

De ziekenhuizen merken dat het idee leeft dat door het dalen van het aantal opgenomen 
coronapatiënten de reguliere zorg direct weer kan worden opgestart. ‘Helaas is dat nog niet 
het geval. De crisis is nog niet voorbij’, zegt een woordvoerder van de samenwerkende 
ziekenhuizen in de regio, het ROAZ, waarin ook HMC en Haga in Den Haag, het Lange Land 
in Zoetermeer en het Reinier de Graaf in Delft zitten.  Bron: AD, 19 mei 2021. 

In Berlijn Indiase coronavariant 26 keer vastgesteld 

In Berlijn is de Indiase coronavariant tot nu toe zesentwintig keer vastgesteld bij besmette 
personen. In zes gevallen was er een verband met reizen naar India, meldde een woordvoerder 
van de met Volksgezondheid belaste afdeling van de deelstaatregering. Het Duitse RIVM 
schatte het aandeel van de virusmutatie op het totale aantal besmettingen in Duitsland 
onlangs op minder dan twee procent maar dat percentage stijgt. 

Het totale aantal besmettingen met de Indiase variant in Duitsland is niet bekend. In Velbert 
tussen Essen en Wuppertal zitten 189 bewoners van twee flatgebouwen sinds zondag in 
quarantaine nadat negentien leden van vier families positief waren getest op het coronavirus. 
Bij een van hen ging het om de Indiase variant. In middels zijn 26 bewoners van zes families 
positief getest. Woensdag was nog niet bekend of er gevallen van de Indiase mutatie tussen 
zitten.    

Volgens de Frankfurtse viroloog Sandra Ciesek kan de Indiase variant het effect van de 
coronavaccinatie verzwakken maar de bescherming ervan niet uitschakelen.   

In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels 2967 besmettingen met de Indiase variant 
geregistreerd. Dat is een stijging van 28 procent vergeleken met maandag toen het om ruim 
2300 gevallen ging, maakte de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock 
woensdagmiddag bekend.  De deskundigencommissie die de Britse regering adviseert, acht 
het 'realistisch' dat deze variant tot vijftig procent besmettelijker zou kunnen zijn dan de 
Britse variant. Die geldt als zeer besmettelijk.  Bron: AD, 19 mei 2021.  

Dit is het eerste festival in Utrecht dat bezoekers ontvangt en het is al 
deze week 
 
Kunstfestival Spring in Utrecht heeft op het laatste moment groen licht gekregen om bezoekers 
toe te laten. De eerste voorstellingen zijn al op donderdag 20 mei. 
 
Spring Performing Arts Festival zoals de naam voluit luidt,  is het eerste culturele meerdaagse 
evenement sinds lange tijd dat in Utrecht plaatsvindt.  Afgelopen week kwam vanuit het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming om als testevenement 
doorgang te vinden. 
 
‘We zijn onwijs blij’, vertelt Lizzy Schreijer van de festivalorganisatie. ‘Alles stond in de 
startblokken voor een online programma, maar dat het ook in de theaters kan plaatsvinden, 
is echt super.’  
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Eerdere editie van Spring Festival in Utrecht © Foto: indebuurt Utrecht  

 

 
 
Moritz Ostruschnjak, een van de podiumkunstenaars die live te zien is bij SPRING 2021 in 
Utrecht © SPRING  
 
Op het festival is vernieuwende kunst te zien van podiumkunstenaars op de snijvlakken dans, 
theater, beeldende kunst en installaties. De kunstenaars komen uit binnen- en 
buitenland. De voorstellingen zijn onder andere in Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker, 
Fotodok en de Lik. Het maximale aantal toeschouwers verschilt per voorstelling. 
 
Voor bezoekers gelden strenge regels. Kaarten moeten vooraf online worden gekocht. Iedereen 
die een programma bezoekt, moet een negatief testbewijs laten zien. Dat geldt ook voor 
mensen die gevaccineerd zijn. Testen moet op speciale testlocaties die niet van de GGD zijn.  
 
Zo’n testlocatie opent ook op korte termijn in de Jaarbeurs. Vanmorgen volgt daarover volgens 
Spring meer informatie. Een negatief testbewijs is 40 uur geldig, waardoor er meerdere 
voorstellingen te bezoeken zijn.  
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Voor het festival, dat plaatsvindt van donderdag 20 tot en met zaterdag 29 mei, zijn 3500 
tickets beschikbaar. Daarvan zijn inmiddels ruim duizend kaarten verkocht. 
 
Vorig voorjaar ging Spring niet door. De herfsteditie werd tussentijds gestopt vanwege 
aanscherping van de coronamaatregelen. Bron: AD, 17 mei 2021. 
 

Zaterdag wordt beslist of voortgezet onderwijs open kan 
 
Het kabinet buigt zich zaterdag over de vraag of het voortgezet onderwijs weer helemaal open 
kan, zonder dat leerlingen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren. Dat zei coronaminister Hugo 
de Jonge woensdag. 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen nu nog beperkt fysiek les. Alleen 
voor eindexamenleerlingen zijn de beperkingen van de baan, de rest van de scholieren kunnen 
nog maar beperkt naar school. 

Aan het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd of op middelbare scholen, en onder 
welke voorwaarden, de nog geldende restricties kunnen worden opgeheven. Dat advies ligt er 
als het goed is aan het einde van de week, zodat er zaterdag over kan worden gesproken, aldus 
De Jonge. 

De volgende stap in het openingsplan van het kabinet is voorzien voor 9 juni. De Jonge erkent 
dat de cijfers nu fors dalen, maar waarschuwt voor al te veel optimisme. Vergeleken met 
andere Europese landen ‘staan we er nog niet al te best op’, aldus de minister. Daarnaast 
moeten er de komende tijd nog veel uitgestelde operaties worden ingehaald. ‘Als we een 
zorgeloze zomer willen, moeten de cijfers heel rap blijven dalen.’ Bron: AD, 19 mei 2021.  

Giro555-actie voor coronahulp levert tot nu toe miljoen euro op: ‘Nooit 
eerder zo laag geweest’ 

De Giro555-actie Samen in actie tegen corona heeft in vijf dagen een miljoen euro opgehaald. 
Het geld is bedoeld voor medische noodhulp in ontwikkelingslanden. Giro555 laat in een 
verklaring weten dat dit bedrag lager is dan verwacht.  

‘In de afgelopen vijf jaar is het bedrag op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie nooit 
eerder zo laag geweest’, zegt actievoorzitter Suzanne Laszlo. Ze vermoedt dat de relatief 
schamele opbrengst tot nu toe te maken heeft met de coronacrisis in eigen land: ‘Veel mensen 
in Nederland zitten zelf nog met een hoofd vol zorgen door de pandemie. Het kan 
daarom voelen als ‘teveel’ om ook te denken aan de situatie van mensen ver weg.’  

Een Giro555-bus rijdt sinds woensdag door het land om geld op te halen voor de 
coronabestrijding in armere landen. Vandaag zal de bus Rotterdam aandoen en komen onder 
anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb, Diederik Gommers en schrijver Ernest van der 
Kwast langs om hun steun te betuigen.  

Met name de ontwikkelingen van afgelopen tijd in India en Nepal waren voor de 
samenwerkende hulporganisaties reden om een Giro555-actie op te zetten. De 
gezondheidszorg wordt in deze landen overspoeld door een nieuwe coronagolf. Dat levert 
schrijnende situaties op in ziekenhuizen en crematoria. Het ingezamelde geld is bedoeld voor 
medische noodhulp en vaccinaties. ‘Of je nou in Afrika, Europa of Azië woont, het is pas veilig 
wanneer iedereen gevaccineerd is’, liet Laszlo eerder al weten. Bron: AD, 17 mei 2021. 

Gemeente Amsterdam doneert 7500 euro aan Giro555 

Burgemeester Halsema heeft namens gemeente Amsterdam 7500 euro gedoneerd aan 
Giro555. Ze deed dat in de Giro555-bus bij de GGD-vaccinatielocatie AFAS Live. Via Giro555 
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wordt geld ingezameld voor de actie 'Samen in actie tegen corona'. De opbrengst gaat naar de 
bestrijding van corona in arme en kwetsbare landen. 

Halsema noemt de actie 'van groot belang om mensen in de meeste kwetsbare gebieden 
wereldwijd tegen het virus te beschermen'. De actie startte vorige week. De komende weken 
rijdt de 'collectebus' van Giro 555 in alle provincies langs priklocaties om in te zamelen. 
Meestal zijn er ook optredens van bekende Nederlanders. Bron: AD, 19 mei 2021.  

Artiesten in actie voor Giro555 

Waylon, Trijntje Oosterhuis, Kenny B, Danny Vera en andere artiesten komen in actie 
voor Giro555, waar geld wordt ingezameld voor de bestrijding van corona in arme landen. 
Mensen die een donatie doen op het nieuwe platform 555Live.nl kunnen exclusieve beelden 
zien die de verschillende artiesten aanbieden. 

Zo heeft Trijntje Oosterhuis een speciaal nummer opgenomen om de actie te ondersteunen. 
Het ingezamelde geld van de landelijke actie is bedoeld voor coronaslachtoffers en om 
vaccineren mogelijk te maken. Daarnaast wordt met het ingezamelde geld voorlichting gegeven 
over het belang van vaccineren en om desinformatie te bestrijden. 

Het platform biedt meer dan muzikale streams. Zo is onder meer Guido Weijers op het 
platform te zien met een masterclass Geluk. Cabaretière Martine Sandifort geeft een anti-
stresssessie. Het is voor het eerst dat Giro555 een fondsenwervend platform lanceert. Bron: 
AD, 19 mei 2021. 

Toeristen van buiten Europa weer welkom in EU 

Toeristen van buiten Europa zijn weer welkom in de 27 EU-landen, op voorwaarde dat 
ze volledig zijn ingeënt tegen het coronvirus. De ambassadeurs van de Europese deelstaten 
hebben ingestemd met een aanbeveling van de Europese Commissie om de voorwaarden te 
versoepelen en meer reizigers toe te laten. 

De lidstaten kunnen snel ingrijpen als het in een buitenland misgaat, bijvoorbeeld door 
nieuwe, gevaarlijke virusvarianten. Met een 'noodrem' moet het reisverkeer vanuit dat land 
dan samen aan banden worden gelegd. Toeristen die naar de EU willen komen, moeten zijn 
geprikt met een van de vaccins die de unie heeft goedgekeurd. 

De ambassadeurs bepalen vrijdag met welke landen de huidige lijst van een tiental 'veilige 
landen' wordt uitgebreid. De drempel om een niet-EU-land groen licht te geven, wordt 
verlaagd, zoals het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken. Nu zijn 
dat er 25, maar dat gaat naar 75. Bron: AD, 19 mei 2021. 

Datalek Buitenlandse Zaken 

Persoonsgegevens van meer dan 18.000 reizigers die vorig jaar aan het begin van de 
coronacrisis in het buitenland strandden en wilden terugkeren, bleken voor alle medewerkers 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken in te zien. Het ging onder meer om bank- en 
verzekeringsgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Bij het ministerie werken meer 
dan 5200 mensen. 
 
Nadat het mogelijke datalek bij Buitenlandse Zaken werd ontdekt heeft het ministerie 
de toegang tot de gegevens in het computersysteem beperkt, schrijft de Algemene 
Rekenkamer in zijn onderzoek naar de uitgaven over het afgelopen jaar van het departement. 
Later bleek uit technisch onderzoek dat de informatie van de reizigers niet door onbevoegden 
was ingezien. Bron: AD, 19 mei 2021.   
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Testbedrijf Lead Healthcare zou bijdragen aan heropening Nederland, 
maar staat buitenspel en claimt miljoenen 
 
David Hartskamp van Lead Healthcare uit Baarn zit zaterdag met gemengde gevoelens in het 
publiek bij de finale van het Eurovisie Songfestival. Zijn bedrijf maakte het mogelijk dat 3500 
man publiek bij het evenement aanwezig kon zijn. Maar aan de verdere heropening van 
Nederland levert Lead Healthcare geen bijdrage meer.  
 
Bovendien claimt het bedrijf nog een smak geld te moeten krijgen van de Stichting Open 
Nederland (SON), die in opdracht van VWS pilots met Testen voor Toegang opzette.  
 
‘Aan de ene kant ben ik trots dat we het Songfestival mede mogelijk hebben gemaakt’, zegt 
Hartskamp. ‘Maar dat we nu al het moois dat we hebben opgebouwd weer af moeten breken, 
is een grote teleurstelling.’  

Vanaf januari was Lead Healthcare in de weer om in april de eerste pilots mogelijk te maken. 
Het Baarnse bedrijf werd daarvoor gevraagd door de SON. Bron: AD, 19 mei 2021.  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
Dejan van de Merbel uit Willemstad vond het examen kunst wel goed te doen. © 
Pix4Profs/Moreno Molenaar  
 
 

Hoe ging het examen kunst? ‘Best goed, maar vragen over comedy uit de 
jaren 20 en 30 waren best lastig’ 
 
Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag: kunst 
(algemeen) op het Norbertus Lyceum in Roosendaal, waar de havoleerlingen vertellen hoeveel 
ze kunst en cultuur gemist hebben sinds corona. 
 
Naar een concert was de 16-jarige Dejan van de Merbel uit Willemstad nog nooit geweest. 
‘Corona begon anderhalf jaar geleden al, dus ik was nog best jong’, verklaart hij. ‘Ik heb 
weleens live een orkest gezien.  Bron: BN De Stem, 19 mei 2021. 
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Nederland moet ‘op hoede blijven’ voor eenling die corona zat is: ‘Militair 
in België kan anderen inspireren’ 
 
Nederland moet op zijn hoede blijven voor onvoorspelbare eenlingen die er niet voor 
terugdeinzen om extreem geweld te plegen, zegt onderzoeker Jelle van Buuren. De docent aan 
de Universiteit Leiden reageert daarmee op de onrust die in België is ontstaan, nadat een 
Belgische militair dreigde een topviroloog om het leven te brengen. ‘Hoewel er geen harde 
aanwijzingen zijn, is er geen enkele reden om te denken dat zoiets niet in Nederland kan 
gebeuren.’ 
 
De aanhoudende coronaprotesten in Nederland hebben nog tot ‘relatief weinig extremisme 
geleid’, maar kunnen wel leiden tot het gebruik van geweld, waarschuwde de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vorige maand in een analyse van de 
tientallen demonstraties tegen de coronamaatregelen in Nederland. Bron: AD, 19 mei 2021. 
 

 
 
Salma Hayek  © Reuters 
 

Corona werd Salma Hayek bijna fataal: ‘Ik wilde thuis sterven’ 
 
Actrice Salma Hayek (54) is vorig jaar naar eigen zeggen bijna overleden aan de gevolgen van 
het coronavirus. De wereldberoemde Mexicaans-Amerikaanse filmster had zelfs al bedacht 
waar ze wilde sterven. Inmiddels voelt ze zich beter, maar ze heeft nog altijd minder energie 
dan voorheen. 
 
Hayek praat in Vanity Fair voor het eerst over de besmetting, die ze opliep aan het begin van 
de pandemie. ‘Mijn dokter smeekte me naar het ziekenhuis te gaan, omdat het zo ernstig was’, 
zegt de actrice, die in Londen woont met haar man François-Henri Pinault en hun dochter 
Valentina (13). ‘Ik zei: nee, ik ga liever thuis dood.’ 
 
De actrice zat zo’n zeven weken lang in isolatie in een kamer van haar huis en moest op een 
gegeven moment aan het zuurstof, zegt ze. Salma had de rest van het jaar nodig om op 
krachten te komen en merkt nog altijd dat ze niet de oude is. 
 
Vorige maand ging ze weer aan het werk en stond ze op de set voor de film House of Gucci van 
regisseur Ridley Scott, waarin ze naast onder anderen Lady Gaga speelt. ‘Het kostte niet zoveel 
tijd’, zegt Salma. ‘Het was makkelijk. Het was de perfecte job om er weer in te komen. Ik was 
al wel begonnen met Zoom-vergaderingen, maar ik kon er slechts een beperkt aantal doen, 
omdat ik moe werd.’ 
 
Hayek, die zich in het verleden achter president Joe Biden schaarde, wil nu niet zeggen hoe 
ze vindt dat hij het doet. Juist omdat ze nu zo goed in haar vel zit, wil ze zich daar niet druk 
om maken. ‘Ik wil gewoon dankbaar zijn voor het leven’, zegt ze. ‘Ik wil van mijn tiener 
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genieten, van mijn fantastische echtgenoot, mijn huisdieren. Ik voel me geweldig nu, dus ik 
wil niet klagen.’ 
 
Hoewel Hayek dus niet eerder over haar besmetting vertelde, deelde ze afgelopen november 
wel een compilatie van enkele coronatests die ze had ondergaan, omdat ze daar zo klaar mee 
was. Bron: AD, 19 mei 2021. 

 

 
 
Karima Mouch in gesprek met minister Hugo de Jonge, over waarom zij zelf twijfelde over de 
vaccinatie en haar moeder ook. © Jeffrey Groeneweg  
 
 

Karima (34) strijdt tegen nepnieuws 
 
Door nepnieuws laten vooral bewoners van stadswijken zich veel minder vaak vaccineren. 
Minister Hugo de Jonge hoort in het Rotterdamse Delfshaven over de ‘tegencampagne’. ‘Ik heb 
een foto van het vaccin laten zien met de vraag: Waar zie je die chip, of die gps-tracker?’ vertelt 
Karima Mouch.  
 
Mouch (34 jaar) ziet bij haar werk bij de ziekenhuisapotheek van Franciscus Gasthuis & 
Vlietland op een afstandje vele ernstig zieke coronapatiënten. Toch twijfelde ook zij over het 
coronavaccin, zo vertelt ze eerlijk aan minister De Jonge tijdens zijn bezoek aan het 
Rotterdamse Delfshaven. Want hoe kon zo’n vaccin zo snel klaar zijn? Hoe zit het met de 
langdurige effecten? Bron: AD, 19 mei 2021.  
 
 

Kinderen doen er steeds langer over om te leren schrijven. Coronajaar 
maakt het erger 
 
Kinderen doen er steeds langer over om goed te leren schrijven. Waar ze voorheen eind groep 
4 een mooi en leesbaar handschrift hadden, is dat nu minstens een half jaar later. En het 
afgelopen coronajaar heeft die achterstand alleen maar groter gemaakt.  
 
Anneloes Overvelde, kinderfysiotherapeut en onderzoeker, ontwikkelde met collega’s een 
quickscan waarmee leerkrachten het handschrift van kinderen op een snelle manier kunnen 
toetsen. Uit de eerste resultaten blijkt dat gemiddeld maar de helft van de basisschoolkinderen 
een goed, leesbaar handschrift heeft. ‘Leerkrachten waren in het coronajaar allang blij als ze 
rekenen, taal en spelling konden bijsturen en daar feedback op konden geven. Voor schrijven 
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was weinig aandacht, je kunt digitaal ook niet zien hoe kinderen erbij zitten, hoe ze hun 
potlood vasthouden en hoe ze de letters maken.’ 
 
Kinderen leren in groep 3 en 4 lezen en schrijven. Maar het afgelopen jaar hebben veel 
kinderen een goede uitleg gemist, weet Overvelde. ‘Schrijven is echt iets dat je kinderen moet 
aanleren. Daar horen instructies en feedback bij. Hoe je je schrift moet neerleggen, hoe je een 
letter vormt, welke letters er boven en onder de lijn komen. Kinderen zijn samen met ouders 
hiermee aan de slag gegaan, maar ouders weten ook niet precies hoe je dat moet aanleren’, 
zegt ze.   
 
In groep 5 en 6 wordt normaal geoefend met vlot schrijven, maar door het digitale onderwijs, 
hebben kinderen minder oefening gehad. Als je schrijft, zijn bewegingen gekoppeld aan letters 
en woorden, dat moet getraind worden. In de laatste twee jaren op de basisschool ontwikkelen 
kinderen hun eigen handschrift. Maar daar moet je ook feedback op krijgen, aldus Overvelde. 
‘Kinderen experimenteren, maar een leerkracht moet daar wel tekst en uitleg bij geven. Dat 
het er prachtig uitziet, maar dat de snelheid weg is als je aan al je letters mooie lussen geeft, 
bijvoorbeeld. Als het te langzaam gaat, heb je er niets aan bij de tekstverwerking.’ 
 
Maar hoe belangrijk is een vlot en leesbaar handschrift eigenlijk nog nu bijna alles digitaal 
gaat? ‘We weten uit breinonderzoeken dat schrijven met de hand het leren lezen ondersteunt. 
Kinderen herkennen sneller letters en woorden. Daarnaast weten we dat aantekeningen en 
notities maken met de hand, helpt bij het verwerken van de stof, ook al bij leerlingen in groep 
7 en 8. Het brein is dan actiever betrokken’, zegt Overvelde. ‘Je kunt niet letterlijk alles 
opschrijven, dus je moet je beperken tot de kern.’  
 
Toch is er - ondanks de achterstanden - ook goed nieuws, zegt de onderzoeker. ‘Er is nog veel 
aan te doen met de juiste instructie en feedback.’ Overvelde hoopt dat, naast leerkrachten, 
ook ouders zich daar bewust van zijn en beseffen wat het belang is van schrijven. Indien nodig 
kunnen ze het er met de leerkracht over hebben hoe ze thuis kunnen oefenen. Al is schrijven 
niet het enige dat vandaag de dag belangrijk is, geeft ze toe. ‘Niet álles hoeft geschreven te 
worden. Je moet tegenwoordig niet alleen vlot en leesbaar schrijven, maar ook goed en snel 
kunnen typen.’ Bron: AD, 19 mei 2021.  
 
 

HagaZiekenhuis leidt meer ic-verpleegkundigen op met nieuwe 
opleidingsmethode 
 
Het HagaZiekenhuis in Den Haag kan binnenkort meer verpleegkundigen opleiden die aan de 
slag kunnen op de intensive care, waar de nood vanwege corona zo hoog is. Het nieuwe leer-
werktraject verlicht ook de druk op de begeleidende verpleegkundigen.  
 
Al een jaar lang loopt het zorgpersoneel op de tenen om de ziekenhuizen in Nederland 
draaiende te houden. In de zomer was er even tijd voor vakantie om bij te tanken, maar sinds 
afgelopen najaar is het weer aanpoten, ondanks de variatie aan lockdowns die het afgelopen 
half jaar zijn ingevoerd.  Bron: AD, 19 mei 2021. 
 

Auto van boa's in plastic gewikkeld en banden lek gestoken: gemeente 
Heerde is boos 
 
Op het eerste gezicht lijkt het een grap: een auto die in plastic is ingepakt. Maar met vier lek 
gestoken banden ziet de eigenaar - de gemeente Heerde - er niet de lol van in. Dus heeft ze 
aangifte gedaan van het beschadigen van een auto voor onder meer boa’s op het parkeerterrein 
van het gemeentekantoor aan de Eperweg. 
 
Op sociale media gaan sinds afgelopen weekend foto’s rond van de beschadigde witte, 
elektrische auto. Te zien is dat de wagen bijna vanaf de bodem tot aan het dak flink is 
omwikkeld in doorzichtig plastic of folie. Daarnaast zijn de vier banden lek gestoken en is er, 
vermoedelijk, potgrond op de auto gestrooid. Bron: AD, 19 mei 2021.  
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De wagen stond op het parkeerterrein van het gemeentekantoor en is omwikkeld met plastic, 
zag Bé van Ark vanuit zijn auto. Ook de banden zijn lek gestoken. © Bé van Ark  
 
 

Europarlement wil Tsjechische premier niet bij vergaderingen over 
geldsteun aan zijn bedrijven   
 

 
 
@ Reuters  Andrei Babis 
 
 Het Europees Parlement wil dat de Tsjechische premier Andrej Babis niet langer meebeslist 
over miljoenen EU-steun voor zijn eigen bedrijven in Tsjechië. Ook moet Brussel erop letten 
dat hij niet aan de haal gaat met een groot deel van de ruim 7 miljard euro coronaherstelsteun 
die Tsjechië de komende jaren ontvangt. 
 
In een resolutie waarover volgende maand wordt gestemd, eist het parlement dat Babis zeker 
op momenten dat het over EU-steun aan Tsjechië gaat, voortaan de zaal verlaat. Babis ligt al 
jaren onder vuur omdat hij in Brussel meebeslist over Europese fondsen waarvan zijn 
landbouwconglomeraat Agrofert in Tsjechië de belangrijkste begunstigde is. 
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Afhankelijk van de bron zou hij er 6,3 tot 11 miljoen euro naartoe hebben gesluisd, plus nog 
een onbekend bedrag aan Tsjechisch overheidsgeld. ‘Geld dat we dus niet kunnen besteden 
aan bestrijding van ongelijkheid, klimaatbeleid of herstel na de pandemie’, aldus Lara Wolters 
(PvdA). 
 
Het Europees Parlement, op enkele van zijn liberale partijgenoten na, had vanmorgen geen 
goed woord over voor het gedrag van de premier. En ook niet voor dat van de andere EU-
regeringsleiders, die Babis niet alleen als collega aan hun vergadertafel blijven dulden, maar 
ook accepteren dat hij daar blijft meebeslissen over subsidies, begrotingen en 
landbouwbeleid. ‘Met welk recht pakken we Polen en Hongarije aan als we dit toestaan?’ 
 
Babis zelf schiet op iedereen die hem bekritiseert. De commissie-inspecteurs die in Tsjechië 
een onderzoek instelden, noemde hij ‘maffia’, Tsjechische parlementsleden die zijn 
belangenverstrengeling aanklagen vindt hij ‘verraders’. 
 
‘Het is niet normaal dat kritische parlementsleden en zelfs hun gezinnen doodsbedreigingen 
ontvangen’, aldus de Spaanse conservatief Esteban Gonzalez Pons. Ook diens Tsjechische 
partijgenoot Tomás Zdechovsky maakte gewag van doodsbedreigingen. Met een citaat van zijn 
vader – ‘Als je slaapt in een democratie, word je wakker in een dictatuur’ – riep hij de Europese 
Raad en de Europese Commissie op tot actie. 
 
Zeker van de lidstaten heeft Babis weinig te duchten. De Portugese buitenlandminister Santos 
Silva, nog tot 1 juli raadsvoorzitter, sprak in zijn bijdrage over ‘aantijgingen’ en ‘vermeende 
belangenverstrengeling’, daarmee de duidelijke uitkomst van een commissie-audit vorig jaar 
– bewezen belangenconflict – negerend. 
 
Formeel heeft Babis zijn belangen in Agrofert weliswaar ondergebracht in twee trusts, maar 
hij beslist zelf wanneer hij die weer ontbindt en kan dan meteen gaan cashen. 
 
In Tsjechië heeft Babis al helemaal niks te vrezen. Agrofert, zijn conglomeraat van meer dan 
230 ondernemingen met ruim 34.000 werknemers, controleert ook meer dan dertig procent 
van de Tsjechische media, en de regering, aldus Europarlementariërs, ‘stelt zich meer op als 
zijn advocaat dan als belangenbehartiger van het land’.  Bron: AD, 19 mei 2021. 
 
 

 
 
 
Youri Hoogewooning stuurde met duizenden studenten een Tikke naar de premier. © Angeliek 
de Jonge 
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Grap van Youri (21) liep totaal uit de hand: duizenden studenten stuurden 
een Tikkie naar Mark Rutte 
 
Het begon twee jaar geleden eigenlijk allemaal als een grap op Facebook. Youri Hoogewoning 
(21) uit Houten maakte een Facebook-evenement aan met de titel: ‘Massaal Tikkies naar Mark 
Rutte sturen met onze studieschuld’. Het aanvankelijk grappig bedoelde evenement moest 
aandacht generen voor de soms torenhoge studieschuld bij de jongste generatie studenten.  
 
Maar de grap eindigde in een heuse, succesvolle protestactie. Zo’n tachtigduizend studenten 
meldden zich aan voor het evenement van Youri. Samen met de Landelijke Studentenvakbond 
(LSVb), Young & United en de FNV werd als reactie daarop de hashtag #nietmijnschuld in het 
leven geroepen, én werden een campagne en een petitie opgezet. ‘Mijn idee viel in de smaak’, 
vertelt Youri lachend.  Bron: AD, 19 mei 2021. 
 
 

Video van de Dag | Zoenende Kamerleden op de vingers getikt  
 
Kamervoorzitter Vera Vergkamp tikt zoenende kamerleden van Forum voor Democratie op de 
vingers.  
 
De dag zit er bijna weer op! Sluit ’m af met onze mooiste, grappigste of meest bijzondere video 
van vandaag. Deze moet je écht nog even zien! Bron: De Stentor, 19 mei 2021. 
 

 

Het kersverse Kamerlid Kerseboom hield woensdagmiddag tijdens een debat over de Europese 
top van volgende week haar maiden speech, en werd daarna door andere leden van de Kamer 
gefeliciteerd. 

Op beelden is te zien hoe Bergkamp de Kamerleden nog vraagt zich aan de coronamaatregelen 
te houden, en hoe Kerseboom direct daarna drie zoenen en een knuffel krijgt van fractiegenoot 
Van Meijeren. Ook is zij het enige debuterende Kamerlid dat de felicitaties zonder mondkapje 
ontvangt. 

Na een schorsing van het debat spreekt Bergkamp de twee Kamerleden erop aan, en 
introduceert ze prompt een nieuwe regel: vanaf nu moeten fracties bij haar van tevoren 
aangeven of ze van plan zijn om zich tijdens de felicitaties aan de 1,5-meterregel te houden. 
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Is dat niet het geval, dan mogen er geen felicitaties plaatsvinden, aldus Bergkamp. Bron: De 
Telegraaf, 19 mei 2021. 
 

Resultaten van de Fieldlabs zijn positief 
 
De resultaten van de zogenoemde Fieldlabs, waarbij is geëxperimenteerd met 
evenementen zoals concerten en festivals, zijn positief. Dat zei staatssecretaris Mona 
Keijzer woensdag bij het RTL-programma Beau. Met aanvullende maatregelen, zoals testen 
vooraf, zouden dit soort evenementen in de nabije toekomst veilig 
georganiseerd kunnen worden. 
 
Keijzer benadrukte dat daarvoor eerst nog wel overleg moet plaatsvinden met het Outbreak 
Management Team. Pas als het OMT ook zegt dat het veilig kan, kan er worden gekeken of 
concerten en evenementen weer mogelijk zijn met volledig publiek.  
 
Ook moeten de besmettingen en de ziekenhuisbezetting eerst verder dalen, tot het tweede 
niveau, 'zorgelijk'. Dat houdt in dat er per 100.000 inwoners 35 tot 100 besmettingen in een 
week worden gemeld. In de ziekenhuizen mogen op weekbasis niet meer dan 16 opnames zijn. 
Die beide waarden liggen nu nog een stuk hoger. Bron: AD, 20 mei 2021.  
 

Prikuitnodigingen voor 170.000 kwetsbare mensen nog niet bezorgd 
 
Omdat te weinig mensen met een medische indicatie een prikafspraak hebben gemaakt, zijn 
gezonde vijftigers deze week versneld uitgenodigd voor vaccinatie. Nu blijkt dat een aanzienlijk 
deel van de medisch kwetsbare groep de vereiste uitnodigingsbrief niet heeft gehad: zo’n 
170.000 brieven waren begin deze week nog niet bezorgd. 
 
Dat bevestigt René den Otter van DMDR, het bedrijf dat de uitnodigingen namens het RIVM 
verstuurt. ‘De laatste 10 procent van de 1,64 miljoen brieven wordt deze week verwerkt en zal 
uiterlijk zaterdag worden bezorgd. Daarna volgt nog een veegronde van de nazendingen die de 
huisartsen hebben doorgegeven, maximaal tienduizend. Die worden maandag aangeboden bij 
PostNL en dinsdag bezorgd.’ 
 
Veel 60-minners met bijvoorbeeld astma of diabetes zitten al weken met smart op hun 
vaccinatie-uitnodiging te wachten. Omdat zij vanwege hun kwetsbare gezondheid een groter 
risico lopen bij corona, zouden ze vóór de gezonde vijftigers worden ingeënt. Om de GGD niet 
te overbelasten, zouden de brieven vanaf 6 mei gefaseerd worden verstuurd. Uiterlijk afgelopen 
zaterdag hadden ze volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij iedereen op de 
mat moeten liggen. 
 
Maandag bleek dat nog niet de helft van de mensen met een medische indicatie een 
prikafspraak heeft geboekt. Om te voorkomen dat de GGD’s stilvallen met vaccineren, werden 
mensen tussen de 56 en 59 daarom versneld uitgenodigd. Het RIVM sprak toen nog tegen dat 
veel medisch kwetsbaren geen afspraak hadden kunnen maken, omdat ze de vereiste brief 
nog niet hadden ontvangen. Slechts de patiënten van ‘een handjevol huisartsenpraktijken en 
wat nazendingen’ zouden nog op de brief wachten. Het RIVM weet de lage opkomst onder meer 
aan de meivakantie en het feit dat sommige mensen uit de groep al zijn ingeënt, omdat ze 
bijvoorbeeld in de zorg werken. 
 
Nu blijkt een deel dus nog geen uitnodiging te hebben ontvangen. ‘Het aantal mensen met 
medische indicatie bleek aanzienlijk groter dan verwacht’, stelt een woordvoerder van minister 
De Jonge. ‘Het versturen van de brieven is daarom een enorme operatie.’ 
 
Huisartsenorganisatie LHV baalt van de situatie. ‘Wij hebben de gegevens van de patiënten 6 
mei al bij het RIVM aangeleverd. Nu worden we veel gebeld door patiënten die vragen: waar 
blijft mijn brief? Wij weten dat ook niet.’ 
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‘Het is heel vervelend dat deze mensen nog steeds wachten’, aldus het ministerie. ‘Voor deze 
groep worden bij de GGD’s tijdsloten opengehouden. In individuele gevallen kunnen 
huisartsen ook zelf de uitnodigingsbrief verstrekken aan de te vaccineren persoon.’  
 
Meerdere keren heeft Sharida Hosli-Dhonre bij haar huisarts gecheckt of ze toch écht wel op 
de vaccinatielijst staat: jawel. Maar haar felbegeerde uitnodiging voor een prikafspraak heeft 
de astmapatiënte nog steeds niet ontvangen. Bron: AD, 20 mei 2021. 
 
 

Colombia heeft de grenzen weer geopend 
 
Colombia heeft woensdag de grenzen weer geopend, met uitzondering van die met Venezuela. 
Het Zuid-Amerikaanse land hield de grenzen meer dan een jaar gesloten vanwege de 
coronapandemie. 
 
Hoewel Colombia in een derde golf van besmettingen zit, heropende de overheid de 
grenzen met Brazilië, Ecuador, Panama en Peru toch uit economische overwegingen, zo meldt 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
De grens met Venezuela blijft dicht omdat Colombia met dat land geen diplomatieke of 
commerciële relaties meer onderhoudt. Er zijn wel verschillende illegale grensovergangen, die 
gecontroleerd worden door smokkelaars en gewapende bendes. Bron: AD, 20 mei 2021. 
 
 

Sluiting horeca ‘aannemelijke’ oorzaak van sterke dalingen 
wildplasboetes  

 
In totaal werden er in Nederland in 2020 8.002 wildplasboetes uitgedeeld, tegenover 17.092 
het jaar daarvoor. Sinds 2014 houdt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) deze cijfers 
bij: 2020 was het eerste jaar waarin het aantal onder de 10.000 kwam. In euro’s betekent dat 
ook een flink lagere opbrengst: legden de wildplassers in 2019 nog 2,4 miljoen euro in het 
laatje, in 2020 was dat nog slechts 1,1 miljoen euro. 
 
De politie noemt het ‘heel aannemelijk’ dat de daling een gevolg is van de coronamaatregelen 
in de horeca. Om de virusverspreiding tegen te gaan, was de horeca een groot deel van het 
jaar helemaal dicht en het overige deel beperkt in de openingstijden. Volgens de politie is 
uitgaanspubliek de voornaamste veroorzaker van wildplasoverlast. 
 
Overigens is het niet bij wet verboden om in het wild te poepen of te plassen. Een regel die dat 
wel verbiedt is een zogeheten APV, een Algemene Plaatselijke Verordening. Gemeentes kunnen 
via een APV dus zelf regels opleggen. Let trouwens goed op of je bij een opkomende behoefte 
bij de grens van de bebouwde kom staat: de APV verbiedt de activiteit vaak alleen maar bínnen 
de bebouwde kom.  Bron: De Stentor, 20 mei 2021. 
 
 

Horeca dicht dus geen wildplassers in de stad 
 
Nederlanders zijn vorig jaar beduidend minder beboet vanwege wildplassen. Het aantal boetes 
voor dit vergrijp halveerde vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt datapersbureau 
LocalFocus na een analyse van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). 
 
In 2020 werden 8000 boetes uitgedeeld aan mensen die in het openbaar hun behoefte deden, 
tegen ongeveer 17.000 een jaar eerder. Door de uitbraak van het coronavirus 
waren horecazaken een groot deel van het jaar gesloten. De politie noemt het ‘heel 
aannemelijk’ dat het aantal boetes voor wildplassen of -poepen daardoor is gedaald. Bron: AD, 
20 mei 2021.  
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In Oost-Nederland vallen de gemeenten Meppel en Deventer op: ze staan op 1 en 2 in de 
landelijke ranglijst. Flevoland is de enige provincie waarin meer plasboetes zijn uitgedeeld dan 
vorig jaar. © Cor de Kock / LocalFocus / CJIB   
 
 

Meppel is wildplashoofdstad van Nederland  
 
In coronajaar 2020 zijn we met z’n allen een stuk minder gaan wildplassen en -poepen. In 
heel Nederland werden bijna 10.000 ‘plasprenten’ minder uitgedeeld dan in 2019. Twee 
opvallende uitschieters bevinden zich in Oost-Nederland: Meppeler agenten slingerden relatief 
de meeste wildplassers op de bon en Flevoland was de enige provincie waarin het totaal aantal 
prenten steeg.  
 
Dat Meppel zo hoog staat in de wildplasranglijst is opvallend te noemen. In de ranglijst van 
onze twaalf provincies staat Drenthe met 2,6 boetes per 10.000 inwoners namelijk juist 
onderaan. Het landelijk gemiddelde is 4,6 boetes per 10.000 inwoners. Gelderland duikt daar 
met een score van 3,4 op die ranglijst onder, Overijssel zit er net boven met 4,8. 
 
In Flevoland kregen 240 overtreders een bon: met 5,7 per 10.000 inwoners goed voor de 
tweede trede op het ereschavot en met een toename van 4,3 procent de enige stijgende 
provincie. Groningen spant met een score van 6,7 boetes per 10.000 inwoners de kroon, Zuid-
Holland kent met 1832 boetes het hoogste totale aantal. 
 
Meppel en Deventer zijn 1 en 2 van Nederland. In totaal kregen 68 wildplassers in Meppel een 
bekeuring; dat zijn er nog altijd ruim honderd minder dan de 174 uit 2019. Deventer 
politieagenten schreven 189 boetes uit, maar vanwege het hogere inwoneraantal leverde dat 
18,8 boetes per 10.000 inwoners op, tegenover de 20 van Meppel. Studentenstad Groningen 
(15,6) en toeristentrekpleister Valkenburg aan de Geul (15,3) volgen op gepaste afstand.  
 
Zowel Meppel als Deventer is geen onbekende op de wildplasranglijst: in 2019 was Meppel 
derde van Nederland, ook Deventer stond toen al hoog. Al in 2015 nam Meppel maatregelen: 
meer plasgoten, meer bewegwijzering, meer wc’s bij evenementen. In de Kleine Kerkstraat 
werd zelfs peperdure ‘terugplasverf’ aangebracht. 
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De muur met 'terugplasverf' op archiefbeeld. © Pedro Sluiter 
 
De vier grote steden uit de Randstad zitten rond de 9 (Amsterdam en Den Haag) of 11 boetes 
(Rotterdam en Utrecht) per 10.000 inwoners. Van de oostelijke steden kan naast Deventer 
alleen Zwolle een beetje meekomen, dat zit met 8,6 op het niveau van onze hoofdstad. Zutphen 
en Apeldoorn zijn behoorlijk proper met allebei een score van 3,1.  
 
Maar liefst zeven Stentor-gemeenten noteren een clean sheet: Staphorst, Dalfsen, Hattem, 
Olst-Wijhe, Brummen, Bronckhorst en Lochem. Van die gemeenten boeken Lochem (dertien 
in totaal) en Brummen (tien in totaal) de grootste winst ten opzichte van 2019. Hattem heeft 
inmiddels al twee jaarwisselingen gehaald zonder plasprenten.  Bron: De Stentor, 20 mei 
2021. 
 

Coronabesmettingen op Sint Maarten alarmerend 
 
De minister van Volksgezondheid op Sint Maarten, Omar Ottley, noemt de stijging van het 
aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen 'alarmerend'. Sint Maarten kende 
wekenlang een zeer beperkt aantal besmettingen en ook het aantal overleden coronapatiënten 
is al maanden gelijk (27). Maar in de afgelopen drie dagen zijn er 44 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. 
 
Daarmee is het totaal aantal besmettingen gestegen naar 63. Ottley vindt dat een 
zorgwekkende stijging. Hij bereidt harde maatregelen voor die de bevolking moeten 
beschermen. Nog niet bekend is wat die maatregelen inhouden. 
 
De overheid probeert al weken de bevolking te motiveren zich te laten vaccineren, maar er zijn 
nog steeds veel mensen die geen prik zijn gaan halen. In de vaccinatiecentra kunnen mensen 
zonder afspraak naar binnen ('walk-in'), sommige centra zijn ook 's avonds open en er wordt 
geëxperimenteerd met 'pop-up'-vaccinatiecentra. Het lijkt echter weinig uit te halen. 
 
Het eiland heeft als doel 85 procent van de volwassen bevolking te vaccineren. Dat zijn ruim 
44.000 personen. Tot nu toe zijn echter pas ruim 15.000 mensen gevaccineerd, minder dan 
35 procent. Ter vergelijking: op Curaçao heeft meer dan twee derde van de volwassen 
bevolking minstens één prik gehad, op Bonaire meer dan 70 procent. Bron: AD, 20 mei 2021. 
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Liefst 140.000 operaties uitgesteld: 'Ziekenhuizen redden dat nooit, laat 
kliniek helpen’ 
 
Niet alleen ziekenhuizen, maar ook zelfstandige klinieken moeten gaan helpen om de ruim 
140.000 uitgestelde operaties in te halen. En de verdeling van die achterstallige zorg moet 
geregeld gaan worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de instantie die toezicht houdt 
op het zorgaanbod en zorgverzekeraars. 
 
Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan minister Tamara van Ark voor 
Medische Zorg. Er moet volgens die club een centrale aanpak komen om de ruim 140.000 
uitgestelde operaties in ziekenhuizen in te halen. ‘Want ziekenhuizen zullen er nooit in slagen 
om de inhaalzorg zonder hulp van buiten te klaren’, verklaart woordvoerder Thom Meens. Zo’n 
centrale aanpak, waarbij patiënten over het land worden verdeeld naar gelang er plaats is in 
ziekenhuizen, was er ook tijdens de Covid-crisis. Bron: AD, 20 mei 2021.  
 
 

Actie voor behoud zorgmedewerkers, 25 Brabantse organisaties werken 
samen 
 
Het personeelstekort in de zorg wordt groter en groter. 25 zorgorganisaties en -opleiders in 
Brabant hopen de uitstroom de komende jaren te halveren. 
 
‘De zorg is als een vergiet’, waarschuwde Doekle Terpstra nog maar eens. Ofwel: met de 
instroom zit het wel goed, maar er lopen veel te veel mensen weg.  Bron: BN De Stem, 19 mei 
2021. 
 

 
 
Een vrouw doet boodschappen in een Lenta-supermarkt in Moskou. © Anton 
Novoderezhkin/TASS  
 

Russen gaan gebukt onder hoge voedselprijzen: suiker en olie duurder 
 
Al meer dan een half jaar rijzen de Russische voedselprijzen de pan uit. De regering besloot 
in te grijpen met prijsreguleringen en exportverboden. ‘Maar die helpen slechts kortstondig.’ 
 
Sinds eind vorig jaar moeten Russen voor basisproducten als zonnebloemolie, bloem en suiker 
aanzienlijk meer roebels neertellen. Volgens officiële gegevens zijn de voedselprijzen het 
afgelopen jaar met 7,7 procent gestegen, het hoogste percentage in vijf jaar. Daar komt bij dat 
het beschikbare inkomen van de bevolking met minder dan 1,5 procent is gestegen. Na 
inflatiecorrectie is de koopkracht van de Russen sinds 2013 daardoor met meer dan tien 
procent gedaald. Bron: AD, 20 mei 2021.  
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Duncan Laurence heeft corona en treedt niet op in finale songfestival, 
Romy Monteiro deelt punten uit 
 
Duncan Laurence is vandaag positief getest op het coronavirus. Vanwege de minimale 
isolatieperiode van zeven dagen zal Duncan, die in 2019 het muziekspektakel won, niet live 
kunnen optreden in Ahoy in Rotterdam tijdens de grote finale van het songfestival. Ook kan 
hij de punten namens Nederland niet uitdelen en de trofee niet uitreiken aan de 
winnaar. Romy Monteiro vervangt hem  als de Nederlandse puntengever, heeft AvroTros 
vandaag bekendgemaakt. 
 
Afgelopen maandag testte Duncan nog negatief in het testpaviljoen bij het Eurovisie 
Songfestival, waardoor hij maandag en dinsdag toegang had tot Rotterdam Ahoy. Daar trad 
hij op tijdens de eerste halve finale. De dag erna kreeg hij thuis lichte klachten, een sneltest 
bleek positief. 
 
‘We zijn natuurlijk teleurgesteld, in de eerste plaats voor Duncan, die een live optreden op ons 
eigen Eurovisiepodium verdient na zijn overwinning in 2019 en het wereldwijde succes 
van Arcade’, aldus Sietse Bakker, uitvoerend producent. ‘We kunnen niet trotser zijn op zijn 
openingsact voor de eerste halve finale. Natuurlijk wensen we Duncan een spoedig herstel!’ 
Het management van de zanger laat weten: ‘Duncan is erg teleurgesteld, hij heeft hier al twee 
jaar naar uitgekeken. We zijn heel blij dat hij toch te zien zal zijn in de finale op zaterdag 22 
mei.’ In wat voor vorm dat zal zijn is vooralsnog niet duidelijk. 
 
Duncan zelf reageert op Twitter met een emoticon van een gebroken hart. Op Instagram 
schrijft hij dat dit een van de verdrietigste dagen van zijn leven is. ‘Niet in staat zijn om 
zaterdag dat podium op te lopen, live op te treden, het publiek te voelen en dit prachtige 
moment samen te vieren...’, begint hij zijn emotionele verhaal. ‘Ik heb me nog nooit zo 
machteloos gevoeld. Ik ben zo voorzichtig geweest. We zijn allemaal zo voorzichtig geweest, 
maar helaas kunnen dit soort dingen nog steeds gebeuren.’  

 

 
 
Duncan Laurence  © Brunopress  
 
Duncan, die zaterdag voor het eerst het lied Stars wilde zingen, had afgelopen dinsdag nog 
contact met presentatrice Edsilia Rombley. Zij overhandigde hem een Global Platinum Award. 
Rombley hoeft niet uit voorzorg in quarantaine, ze is donderdagmiddag gewoon bij de laatste 
repetitie.   
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Zeker is dat Duncan Laurence niet de punten voor Nederland kan uitdelen en evenmin de 
trofee kan uitreiken aan zijn opvolger. Romy Monteiro zal nu zaterdag namens Nederland de 
punten delen. ‘Het voelt onder deze omstandigheden gek om heel enthousiast te reageren’, 
zegt Romy in een reactie. ‘Het is ontzettend vervelend voor Duncan dat hij dit niet meer kan 
doen en ik wens hem alle beterschap toe.’ De musicalster vindt het desondanks een eer. 
 
In Ahoy geldt een streng corona-protocol waar intensief op wordt gehandhaafd. Iedereen die 
achter de schermen werkt moet over een negatieve coronasneltest beschikken, niet ouder dan 
48 uur. Sinds 6 april zijn er in het kader van het Eurovisie Songfestival ruim 24.400 tests 
gedaan onder crew, vrijwilligers, artiesten, delegatieleden en pers (exclusief publiek). Zestien 
daarvan (0,06 procent) waren positief, in de meeste gevallen ging het om mensen die nog niet 
of langere tijd niet in Ahoy waren geweest. Er zijn nog geen besmettingen bekend waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die in Ahoy zijn opgelopen. Bron: De Stentor, 20 
mei 2021.   
 
 

Na daling laait virus ineens weer op in regio: vooral Veluwe valt op 
 
Het aantal nieuwe positieve coronatests in Oost-Nederland is na de flinke daling van gisteren 
weer gestegen. In alle drie de veiligheidsregio’s (Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en 
Flevoland) namen de besmettingscijfers toe. Vooral de Veluwe valt op. 
 
In totaal kregen tussen woensdagochtend en donderdagochtend 467 mensen uit Oost-
Nederland een positieve testuitslag, ruim tachtig meer dan een etmaal eerder. Meer dan de 
helft daarvan (242) is afkomstig uit Noord- en Oost-Gelderland. Dit is ook terug te zien in de 
coronakaart, waar liefst tien Gelderse gemeenten donkeroranje (de een-na-hoogste 
signaalwaarde) gekleurd zijn. 
 
Ook in Flevoland (85) en IJsselland (140) waren de cijfers hoger dan die van gisteren. Wel zijn 
er in laatstgenoemde veiligheidsregio twee gemeenten die in positieve zin opvallen: in 
Zwartewaterland en Olst-Wijhe werd de afgelopen 24 uur slechts één nieuwe besmetting 
geregistreerd. De regionale koploper is, gebaseerd op het aantal coronagevallen per 100.000 
inwoners, Ommen. 
 
In het hele land lagen de besmettingscijfers van vandaag ook iets hoger. Het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) registreerde 4688 positieve testen. Dat zijn er 
103 meer dan gisteren. Wel is het weekgemiddelde van 4567 nieuwe coronagevallen per dag 
het laagste aantal sinds 9 maart. Ook is dat gemiddelde voor de elfde dag op rij gedaald. 
 
De dalende coronacijfers zijn tevens terug te zien in de ziekenhuizen. Daar nam het aantal 
patiënten wederom af. Momenteel liggen er 1899 mensen vanwege Covid-19 in de 
ziekenhuizen, het laagste aantal sinds 13 maart. In de afgelopen drie weken zijn er zelfs meer 
dan 800 bedden vrijgekomen. 
 
Deze daling komt doordat er al weken steeds minder mensen worden opgenomen. In het 
afgelopen etmaal belandden 159 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 21 op 
een intensive care. Dat is het laagste aantal sinds eind februari. Bron: De Stentor, 20 mei 
2021.  
 
Het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen van de afgelopen week is vandaag gedaald tot 
4567, het laagste aantal sinds 9 maart. Het weekgemiddelde daalt hiermee voor de elfde dag 
op rij. In de afgelopen zeven dagen zijn 31.970 positieve tests gemeld. 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4688 positieve testen. Dat zijn er 103 meer dan een dag 
eerder, maar ruim 1300 minder vergeleken met vorige week donderdag. 
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Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met achttien. Dat 
wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. 
Ziekenhuizen behandelen momenteel 1899 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 103 minder 
dan op woensdag en 250 minder dan op dinsdag. 

Het is het laagste aantal opgenomen patiënten sinds 13 maart. Op 17 maart lagen er voor het 
laatst minder dan 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. In de afgelopen drie weken zijn 
meer dan 800 bedden vrijgekomen. 

Verpleegafdelingen behandelen nu 1278 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 13 
december. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde voor de vijftiende dag op rij. Op 
die kamers zijn nu 621 bedden bezet, zestien minder dan op woensdag. 

Dat het aantal opgenomen patiënten daalt, komt doordat er al weken steeds minder nieuwe 
patiënten worden opgenomen. In het afgelopen etmaal belandden 159 nieuwe 
coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan kwamen er 21 op een intensive care te liggen. 
Dat is het laagste aantal sinds eind februari. Bron: AD, 20 mei 2021. 

 
 
Het Evoluon in Eindhoven. © NPO  
 
 

Deze Brabantse locaties zijn wereldwijd te zien in voorstelvideo's 
tweede halve finale Songfestival  
 
Het is vanavond tijd voor de tweede halve finale van het Songfestival. Een vast onderdeel van 
elke Songfestival-avond: de introductiefilmpjes van de verschillende deelnemers. Vaak 
opgenomen op de mooiste locaties. Dit jaar komen ook een aantal Brabantse locaties voorbij, 
het evenement vindt immers plaats in Nederland. In de tweede halve finale passeren Vinkel 
en Eindhoven de revue. 
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De delegatie van San Marino nam haar voorstelvideo op in Eindhoven. Onder meer het 
Evoluon, dat volgens de organisatie ‘iconisch is en futuristisch oogt’, is donderdagavond te 
zien in de huiskamer van miljoenen televisiekijkers. Vinkel werd bezocht door de Songfestival-
act van Griekenland. Wat we precies van Vinkel te zien krijgen, blijft nog een verrassing. 
 
Donderdagavond zijn de locaties te zien, tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie 
Songfestival, live vanuit Rotterdam. De voorstelvideo's worden postcards genoemd. Uit meer 
dan 750 aangemelde locaties zijn er 39 uitgekozen. Zo kwam dinsdag ook de stad Den Bosch 
tweemaal voorbij. Zowel Rusland als Cyprus nam een video op in de hoofdstad van Brabant. 
Onder meer de bolwoningen en de Tramkade waren te zien. 
 
In de tweede halve finale zijn verder opnames te zien uit Zandvoort (Estland), Almere 
(Tsjechië), Nannewijd (Oostenrijk), Schiphol (Polen), Schiermonnikoog (Moldavië), Amsterdam 
(IJsland), Lisse (Servië), Rotterdam (Georgië en Zwitserland), Maastricht (Albanië), Delft 
(Portugal), Agelo (Bulgarije), Heerlen (Finland), Middelburg (Letland) en Nijmegen 
(Denemarken).  
 
Vanwege corona konden niet alle deelnemende artiesten afreizen naar Nederland om hun 
postcardfilmpjes op te nemen. Daarom is er gekozen om artiesten visueel in een tiny house te 
presenteren. ‘In elke postcard staat een zogenaamd tiny house centraal, dat symbool staat 
voor de huiskamer die afgelopen jaar zo’n centraal onderdeel is geworden van ons leven.’ 
 
In de eerste halve finale waren naast Den Bosch opnames te zien uit Rotterdam (Litouwen en 
Australië), Marker Wadden (Slovenië), Amsterdam (Zweden), Eext (Noord-Macedonië), 
Amersfoort (Noorwegen), Broek op Langedijk (Kroatië), Bourtange (België), Utrecht (Israël), 
Leeuwarden (Roemenië), Giethoorn (Azerbeidzjan), Veluwezoom (Oekraïne) en Vlissingen 
(Malta). 
 
De diversiteit van de opnamelocaties laat volgens Gerben Bakker, Head of Show van het 
Eurovisie Songfestival, goed zien wat Nederland allemaal te bieden heeft. ‘We willen Nederland 
zo divers mogelijk presenteren: van prachtige natuur en architectonische hoogstandjes, tot 
aan de meest historische plekken.’ Bron: BN De Stem, 20 mei 2021. 
 
 

Steunpakketten worden met drie maanden verlengd 
 
Het kabinet gaat de steunpakketten met drie maanden verlengen. De tegemoetkoming van de 
loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven langer bestaan omdat ook de coronaregels 
veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om 
uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Ingewijden bevestigen een bericht 
van RTL Nieuws hierover.  
 
De verschillende steunmaatregelen worden in hun huidige vorm verlengd, er wordt niet 
versoberd. Vanuit de werkgevers klonk eerder de roep om de steunpakketten voor de rest van 
het jaar te verlengen. Er is nu voor drie maanden gekozen, omdat nog niet duidelijk is in 
hoeverre de economie de komende tijd zal herstellen, als de samenleving steeds verder van 
het slot gaat. Bron: AD, 20 mei 2021.  
 
 

Gezondheidsraad: tweede prik AstraZeneca kan ook eerder, na vier tot 
twaalf weken  
 
De tijd tussen toediening van de eerste en tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin kan 
worden verkort naar vier tot twaalf weken. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister 
Hugo de Jonge van Volksgezondheid. 
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Tot nu toe kregen huisartsen de instructie om de tweede AstraZeneca-prik tien tot veertien 
weken na de eerste te geven. Vanwege die relatief lange termijn liet minister De Jonge de 
Gezondheidsraad onderzoeken of dat eerder kan. Vergeleken met Janssen (maar één prik), 
Pfizer/BioNTech en Moderna (tweede prik na zes weken) zijn mensen die AstraZeneca krijgen 
pas laat volledig beschermd. Daar komt bij dat inmiddels genoeg vaccins beschikbaar 
zijn. België heeft de wachttijd tot de tweede prik met AstraZeneca om die redenen onlangs 
ingekort van twaalf naar acht weken. 
 
Het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft bij de toelating van het AstraZeneca-vaccin op 
de Europese markt voorgeschreven dat de tweede prik na vier tot twaalf weken dient te worden 
gegeven. Om zoveel mogelijk mensen gedeeltelijk te kunnen beschermen met een eerste prik, 
kozen landen als het Verenigd Koninkrijk en Nederland ervoor om die termijn wat op te 
rekken. De gevolgen daarvan lijken juist positief uit te pakken. Uit recente 
onderzoeksgegevens blijkt dat het vaccin meer bescherming biedt als er meer tijd zit tussen 
de twee prikken. De Gezondheidsraad stelt echter dat voor definitieve conclusies daarover 
meer onderzoek nodig is.  
 
Deskundigen pleitten dinsdag op deze site voor mee flexibiliteit bij de afspraak voor de tweede 
prik, omdat de zomervakantie nadert. ‘Het ergste is als mensen hun eerste prik uitstellen tot 
na hun vakantie omdat de tweede datum hen niet uitkomt’, aldus emeritus hoogleraar Ben 
van der Zeijst, voormalig hoofd vaccins van het RIVM. ‘Dan zijn we echt in de aap gelogeerd. 
We moeten nu flexibeler worden om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk een eerste prik 
krijgt, maar ook uiteindelijk de tweede prik komt halen. Als mensen zeggen: ik laat die tweede 
afspraak zitten vanwege mijn vakantie, loop je risico dat hun bescherming niet blijft. En dat 
varianten zoals de Indiase zich hier sneller verspreiden.’ 
 
De Gezondheidsraad concludeerde vanavond ook dat vaccinatie kan bijdragen aan het 
voorkomen van infecties bij anderen. ‘Er zijn inmiddels enkele studies verschenen die laten 
zien dat vaccinatie tegen Covid-19 ook de overdracht van het virus van de ene persoon op de 
andere vermindert’, stelt de adviesraad in een tweede rapport. ‘Het aantal studies is beperkt 
en bewijs veelal indirect, maar de uitkomsten wijzen steeds in dezelfde richting.’ Bron: AD, 20 
mei 2021. 
 
 

Eiffeltoren gaat weer open 
 
De Eiffeltoren gaat na maanden van sluiting op 16 juli weer open. Per dag worden in verband 
met de afstandsregels maximaal tienduizend bezoekers toegelaten, heeft de uitbater van het 
Parijse icoon bekendgemaakt. Dat is minder dan de helft van het aantal dat de toren voor de 
coronapandemie dagelijks trok.  
 
De Eiffeltoren krijgt de grondigste renovatie in zijn 130-jarige bestaan, zodat het symbool van 
de Franse hoofdstad er op zijn best bijstaat tijdens de Olympische Spelen die in 2024 in Parijs 
worden gehouden. Het stalen gevaarte krijgt een goudkleurige dan wel okergele gloed, maar 
de verfbeurt die daarvoor moet zorgen is uitgesteld omdat in oude verflagen sporen van 
lood waren gevonden. Het is de twintigste grote schilderbeurt voor de toren die sinds de 
opening in 1889 ruim 300 miljoen bezoekers heeft getrokken. 

De Eiffeltoren is vanwege de coronacrisis sinds eind oktober gesloten. Bron: AD, 20 mei 2021. 
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© AP — De Eiffeltoren 

Overeenstemming coronareispas 

De EU-landen en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over de pas die 
reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken. Dat is net op tijd voor het parlement 
om het digitale 'Covid-19-certificaat' goed te keuren voor gebruik in de zomervakantie. 

Reizigers kunnen straks met een QR-code aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, 
negatief hebben getest of al een besmetting achter de rug hebben en daardoor zijn beschermd. 
Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt om een beperkt aantal coronatests gratis te maken, 
meldt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, die namens het parlement met de lidstaten 
onderhandelde. 

De prijs van de coronatests waarmee iemand die (nog) niet is ingeënt toch een reiscertificaat 
zou kunnen krijgen, was een van de belangrijkste meningsverschillen tussen de EU-landen 
en het EU-parlement. Dat laatste wilde de tests gratis maken, omdat mensen zonder inenting 
anders in het nadeel zouden zijn. Maar onder andere de Nederlandse regering hield vol dat de 
lidstaten dat zelf mogen bepalen. Bron: AD, 20 mei 2021. 

Sporthal De Vlechttuinen op Urk wordt vaccinatielocatie 

Urk krijgt een locatie waar mensen zich kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus. Die 
komt in sporthal De Vlechttuinen. De vaccinatielocatie op Urk wordt op 7 juni in gebruik 
genomen, laten de gemeente en GGD Flevoland weten. 

Urkers konden zich de afgelopen maanden in De Vlechttuinen al laten testen op het 
coronavirus. De vorige testlocatie aan de haven van het voormalige eiland werd in januari in 
brand gestoken. Bron: AD, 20 mei 2021.  
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Harde wind in kustprovincies, test- en vaccinatielocaties gesloten  

De kustprovincies krijgen morgen te maken met harde windstoten en daarom gaan op 
meerdere plekken uit voorzorg vaccinatielocaties en teststraten dicht. 

Mensen kunnen voor hun prik op vrijdag onder meer niet terecht bij voormalig cruiseschip ss 
Rotterdam op Katendrecht in Rotterdam. Ook de prikplek naast winkelcentrum Koningshoek 
in Maassluis sluit tijdelijk. De teststraat in Zuidland gaat vrijdag dicht en gaat dinsdag, na 
Pinksteren, pas weer open. Alle afspraken worden verplaatst naar andere locaties, meldt de 
GGD Rotterdam-Rijnmond. 

GGD regio Utrecht sluit de deuren van de testlocaties in Veenendaal, Vianen en Woerden. 

Het KNMI waarschuwt morgen voor windstoten aan de kust. Daarom geldt code geel voor 
Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden en het 
IJsselmeergebied. In het noordwesten van het land zijn in de middag en aan het begin van de 
avond windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur mogelijk. 

Het is nog niet bekend of prik- en testlocaties in de andere regio's waar code geel geldt ook 
worden gesloten. Bron: AD, 20 mei 2021. 

Amsterdammers met migratieachtergrond onevenredig zwaar getroffen 
door coronavirus 

Amsterdammers met een migratieachtergrond worden onevenredig zwaar getroffen door het 
coronavirus. Dat meldt de gemeente op basis van het onderzoek 'Covid-19 en etniciteit' van 
de GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos.  

Die groep wordt vaker opgenomen worden in het ziekenhuis met Covid-19 dan 
Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond. Ze maakten twee tot vier keer vaker een 
infectie door en het sterftecijfer was bijna 1,5 keer hoger. 

Verklaringen daarvoor kunnen volgens de onderzoekers slechtere woon- en 
werkomstandigheden zijn, vaker voorkomende onderliggende aandoeningen als diabetes en 
overgewicht, en taboe over en angst voor het hebben van een infectie. Maar ook 
een informatieachterstand door een taalbarrière kan van invloed zijn op de intentie wel of niet 
te testen op corona of te laten vaccineren tegen het virus. Bron: AD, 20 mei 2021. 

Gratis test om op vakantie te gaan 

De Tweede Kamer wil vrijwel unaniem dat mensen deze zomer gratis een test naar keuze 
kunnen laten doen om met vakantie te kunnen. Het kabinet is van mening dat 
vakantiegangers zelf hun test moeten betalen, maar op de Partij voor de Dieren na is geen 
enkele Kamerfractie het daarmee eens. 

In een motie die vanmiddag werd aangenomen, wordt het kabinet gevraagd te kijken hoe 
mensen een gratis test kunnen krijgen voor hun zogenoemde digitaal groen certificaat van de 
Europese Unie. Met zo'n certificaat kunnen mensen aantonen dat ze negatief getest zijn op 
het virus, gevaccineerd zijn of al besmet zijn geweest met het virus. Het idee is dat deze groep 
geen nieuwe besmettingen zal veroorzaken op vakantie in de EU. 

Wat de Kamer betreft moet gekeken worden of mensen zelf kunnen kiezen welke test ze laten 
doen. Ook de PCR-test moet een optie zijn. Zoals het nu geregeld is moeten daarvoor 
commerciële bedrijven worden ingeschakeld. Wie zich bij de GGD laat testen, krijgt geen 
bewijs dat de uitslag negatief was. Bron: AD, 20 mei 2021. 
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Edwin Degen (rechts) met zijn team op het terras van The Old Pal. Ga.ten zijn nu ook weer 
welkom © Fred Leeflang 
 
 

Open ramen zijn toch voldoende ventilatie, terras The Old Pal kan weer 
open 
 
Het terras van The Old Pal in Zoetermeer mag vandaag weer open. Na veel discussie over het 
voldoen aan de coronaregels mag eigenaar Edwin Degen toch zijn gasten verwelkomen. De 
ventilatie van het vorige week gesloten terras is toch voldoende. Voor die conclusie was wel 
even overleg tussen burgemeesters in de Veiligheidsregio nodig. 
 
Edwin Degen moest ruim een week geleden zijn net geopende terras aan de Oostwaarts sluiten 
omdat het aan de straatzijde een wand heeft die niet helemaal open kan. De grote ramen 
kunnen ver open, maar beneden blijft een stuk tot tafelhoogte dicht. Dat was volgens de 
handhavers niet genoeg en ze baseerden zich daarbij op de regionale interpretatie van de 
landelijke regels. In die regels staat dat een terras alleen open mag als er drie open zijden zijn 
of als het dak open is. De definitie van ‘open’ bleek voor meerdere uitleggen vatbaar. De 
situatie leverde raadsvragen van de LHN op. Bron: AD, 20 mei 2021. 
 
De tot nu goedgekeurde vaccin werken goed tegen alle varianten van 
coronavirus 
 
De coronavaccins die tot dusver goedgekeurd zijn, werken goed tegen alle bekende varianten 
van het coronavirus, waaronder ook de variant die momenteel veel rondgaat in India. Dat zegt 
een van de directeuren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. 
‘Alle varianten van het coronavirus die tot nu toe zijn opgedoken reageren op beschikbare, 
goedgekeurde vaccins’, zei Hans Kluge. De Belgische arts zit namens Europa in het bestuur 
van de WHO. 
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Het aantal nieuwe coronagevallen in Europa is in de afgelopen maand met zestig procent 
gedaald, aldus Kluge. ‘Maar deze vooruitgang is kwetsbaar. We zijn eerder in deze situatie 
geweest. Laten we niet dezelfde fouten maken als vorig jaar. Daardoor kon het coronavirus 
weer de kop opsteken en kregen het zorgstelsel, de gemeenschap en de economie de volle 
laag. We zijn door schade en schande wijs geworden. We gaan nu de goede kant op, maar we 
moeten goed blijven letten op het virus dat in Europa 1,2 miljoen levens heeft geëist. Dat staat 
gelijk aan de volledige bevolking van Brussel.’ Bron: AD, 20 mei 2021.  

Advies Hoge Gezondheidsraad België: vaccineer 16 en 17 jarigen 

Ook Belgen van 16 en 17 jaar mogen erop hopen dat ze binnenkort al worden ingeënt tegen 
het coronavirus. De belangrijkste adviseur van de Belgische regering raadt aan ook hen te 
gaan prikken. 

Het positieve advies van de Hoge Gezondheidsraad, vergelijkbaar met de Gezondheidsraad in 
Nederland, maakt de weg vrij voor de inenting van deze tieners. De Europese toezichthouder 
heeft inmiddels een coronavaccin goedgekeurd voor gebruik bij deze leeftijdsgroep, maar 
vooralsnog is dat alleen het Pfizer-vaccin. 

De Vlaamse regering sprak zondag al het voornemen uit om al vóór 11 juli 16- en 17-jarigen 
in te enten. Mits er genoeg vaccins zijn, tekende zij aan. De jongeren zijn pas aan de beurt 
zodra ouderen zijn gevaccineerd. 

Nederland vaccineert voorlopig alleen 16- en 17-jarigen die extra kwetsbaar zijn voor het virus 
doordat ze bijvoorbeeld ook andere aandoeningen hebben. Die moeten in België ook voorrang 
krijgen, vindt de Hoge Gezondheidsraad. 

Jongeren die besmet raken belanden zelden in het ziekenhuis, laat staan op de intensive 
care. Het inenten van deze groep zal daarom de druk op de ziekenhuizen niet rechtstreeks 
verlichten, denken deskundigen. Maar het kan de verspreiding van het coronavirus wel 
remmen als deze tieners, die doorgaans veel mensen zien, zijn gevaccineerd en het virus 
minder vaak doorgeven. Bovendien zou het stress en schooluitval kunnen schelen. Bron: AD, 
20 mei 2021.  

Mensen geboren in 1966 aan de beurt voor vaccinatie 

Mensen die zijn geboren in 1966 zijn aan de beurt voor vaccinatie tegen het coronavirus. Ze 
kunnen online een afspraak maken voor de prik. Deze groep krijgt het vaccin 
van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. 

In totaal krijgen ruim 250.000 mensen de uitnodiging. Volgens de planning komt die vrijdag 
met de post binnen. Vanaf dat moment kunnen de vijftigers die zich willen laten vaccineren 
ook telefonisch een afspraak maken met de GGD. Dat kan een dag eerder al via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 

Sommige mensen krijgen een dubbele uitnodiging. Dat kan bijvoorbeeld als ze tot een groep 
behoren die met voorrang is gevaccineerd, zoals zorgpersoneel. ‘Wie al gevaccineerd is, kan de 
dubbele uitnodiging als niet verzonden beschouwen’, aldus het RIVM. 

De GGD dient de prikken toe op 132 locaties verspreid over het land. Bron: AD, 20 mei 2021. 
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Geert Mak / Charlotte van den Broeck © CPNB 
 

Geert Mak: ‘Succes geeft je vrijheid, maar is ook beklemmend’ 
 
De Boekenweek is uitgesteld door de coronapandemie, maar wel vindt deze week het 
Voorwoord van de Boekenweek plaats; twee schrijvers gaan in de Kleine Komedie in 
Amsterdam in gesprek met elkaar. Vandaag is het de beurt aan Geert Mak en Charlotte van 
den Broeck. 
 
Geert Mak en Charlotte Van den Broeck ontmoetten elkaar voor het eerst aan een ontbijttafel 
in Frankfurt, maar in deze aflevering gaan ze voor het eerst echt met elkaar in gesprek. Ze 
spreken over hun favoriete plaatsen in Europa, over het schrijven van literaire non-fictie en 
over het schrijven voor de eeuwigheid.  
 
Geert Mak schreef met Hoe God verdween uit Jorwerd een moderne klassieker van de literaire 
non-fictie. Met De eeuw van mijn vader (1999) en In Europa (2004) won Mak tweemaal de NS 
Publiekprijs. In 2007 verscheen het Boekenweekgeschenk van zijn hand: De brug. Onlangs 
verscheen met Grote verwachtingen het vervolg op In Europa. 
 
Charlotte Van den Broeck debuteerde in 2015 als dichter met de veelgeprezen bundel 
Kameleon. Met Waagstukken, haar prozadebuut, schreef Van den Broeck een bestseller 
waarin ze dertien teksten over falende architecten bij elkaar bracht. In het najaar van 2021 
verschijnt haar nieuwe bundel: Aarduitwrijvingen. Bron: AD, 20 mei 2021. 
 
 

Onderzoek moet uitwijzen dat vaccinatie voorkomt om virus over te 
dragen 

Vaccinatie helpt waarschijnlijk om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Verder 
onderzoek moet uitwijzen hoe sterk vaccinatie voorkomt dat het virus wordt overgedragen, 
hoe lang daarvan sprake is en van welke factoren dat afhangt, zoals het type vaccin en de 
virusvarianten. 

Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). 
De raad baseert zijn conclusies op drie studies die laten zien dat de vaccins van 
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Pfizer/BioNTech en AstraZeneca de overdracht van het virus tussen mensen met 30 tot 50 
procent vermindert. Maar hoe dit op grotere schaal uitpakt, is door de beperkte opzet van de 
studies nog de vraag. 

Andere studies laten zien dat vaccinatie de hoeveelheid genetisch materiaal van een virus 
aanzienlijk kan verminderen en dat een gevaccineerd persoon ook minder lang het virus 
uitscheidt. 

Ondanks de beperkingen van de studies stelt de Gezondheidsraad dat vaccinatie 'in meer of 
mindere mate' bijdraagt aan het voorkomen van infecties bij anderen. Bron: AD, 20 mei 2021.   

 

 

Het Trollenleger verspreid misleidende informatie over corona 
 
Een Nederlandse groep van corona-sceptische actievoerders heeft sinds 
februari gecoördineerd onjuiste en misleidende informatie over Covid-19 verspreid. Zij 
vormden daarmee een zogeheten 'trollenleger'.  
 
Dat meldt journalistiek platform Pointer van KRO-NCRV dat de afgelopen 3 maanden 
undercover ging in deze groep. 
 
De groep actievoerders spoorde via de berichtendienst Telegram medestanders aan 
om nepaccounts op sociale media aan te maken en heeft deze trollen dagelijks voorzien van 
desinformatie over het coronavaccin. GGD'en, politici en prominente artsen worden door de 
leden van dit trollenleger online, maar ook fysiek lastiggevallen, aldus Pointer. 
 
Het trollenleger, dat Het Digitale Leger wordt genoemd, is inmiddels offline omdat er 
onenigheid in de groep is ontstaan over hoe ze na de verkiezingen verder moeten gaan met 
hun campagne. Tijdens de hoogtijdagen bestond de groep uit bijna achtduizend leden. 
 
Het huisadres van Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Intensive Care en OMT-lid, wordt ook in de groep verspreid. Mensen worden opgeroepen om 
op 17 april bij de ic-arts 'koffie te gaan drinken': een term die demonstranten gebruiken om 
actie te voeren. Uiteindelijk komt het niet zover.  
 
Ook zouden enkele leden in het trollenleger zich hebben aangesloten bij extreem-rechtse 
organisaties, zoals Stormfront Nederland. Volgens Pointer is een andere vrouwelijke trol het 
afgelopen jaar in het nieuws geweest, omdat zij Hugo de Jonge meerdere keren heeft belaagd 
op het Binnenhof. 
 
De politie houdt de groep in de gaten, zegt een woordvoerder tegen Pointer. Het is niet 
strafbaar om desinformatie te verspreiden, maar er wordt wel telkens bekeken of er strafbare 
en concrete dreigingen zijn in deze groepen, aldus de politie. Bron: AD, 20 mei 2021. 
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Vrouw valt Hugo de Jonge lastig, politici reageren: ‘Dan ben je wel echt 
van het padje af’ 
 
‘Ik doe niets kwaad hoor Hugo, ik kom echt in liefde.’ Zo stapte Karin-Maria vandaag op 
demissionair minister Hugo de Jonge af, die bellend over het Plein in Den Haag liep. Maar niet 
iedereen denkt daar zo over. 
 
Karin-Maria, zo luidt haar naam op Twitter, stapte op de minister af met de volgende 
boodschap: ‘Misschien geloof je dat niet, maar ik kom echt in liefde.’ Ze verzucht: ‘Ja jongens, 
ik wil Hugo zo graag even in de ogen kijken, maar dat wil hij niet, lijkt het’. 
 
Ondertussen zegt De Jonge tegen een man met microfoon, die ook achter de minister aanloopt: 
‘Ik ben even aan het bellen, wil je even kappen alsjeblieft? Je ziet toch dat ik aan het bellen 
ben?’ Karin-Maria noemt die reactie van de minister ‘niet zo vriendelijk’. Ze roept naar De 
Jonge: ‘Hugo, ik zie dat je heel boos bent. Wil je samen even schreeuwen, misschien helpt 
dat?’ Vervolgens schreeuwt ze, terwijl demissionair minister Hugo de Jonge al is doorgelopen.   
 
Politici wandelen vaak over het Plein. Meestal kunnen ze ongestoord hun weg gaan, maar niet 
altijd. In augustus vorig jaar werd Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt bedreigd door een man uit 
Heerlen, tijdens een coronademonstratie op het Plein. De actie, die werd gefilmd en online 
werd gezet, leidde tot grote verontwaardiging in politiek Den Haag. Kamervoorzitter Arib deed 
namens Omtzigt aangifte. Omtzigt reageerde vanavond op Twitter op het filmpje waarin Hugo 
de Jonge werd lastiggevallen: ‘Even van de Kamer naar het ministerie lopen betekent dus dit 
voor Hugo de Jonge. Als je naïef bent en dit liefde noemt, doe mij dan maar even geen liefde 
in de politiek. Dit doe je ook niet bij je buurman toch?’. 
 
Ook Tweede-Kamerlid Dilan Yesilgöz - Zegerius laat van zich horen: ‘Mensen op straat zo 
onbeschoft lastigvallen en ook nog vinden dat je goed bezig bent. Dan ben je wel echt van het 
padje af. Met je liefde. Hou toch op. Respect voor de kalmte van Hugo de Jonge.’ Bron: AD, 26 
januari 2021. 

 

 
 
Kamerlid Pieter Omtzigt wordt op het Binnenhof bedreigd door een omstander. © videostill 

 
Corona-activist die Kamerlid Omtzigt belaagde, hoeft niet de cel in, OM 
gaat in beroep 
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De rechtbank in Den Haag heeft de corona-activist die afgelopen augustus Kamerlid Pieter 
Omtzigt bedreigde op het plein voor de Tweede Kamer een voorwaardelijke celstraf van vier 
maanden opgelegd. De man, de bekende activist Danny V. uit Heerlen, probeerde Omtzigt 
tegen te houden en riep: ‘Ik zal je doodslaan, vieze kankermongool’. Met die straf wil de rechter 
voorkomen dat hij dat nog een keer doet. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt de straf te licht 
en gaat in beroep. 
 
De actie, die werd gefilmd en online werd gezet, leidde tot grote verontwaardiging in politiek 
Den Haag. Kamervoorzitter Arib deed namens Omtzigt aangifte. V. had eerder die dag even 
verderop in de stad geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en was daarna met een groepje 
bier gaan drinken op het Plein bij de Tweede Kamer. Daar zagen ze toevallig CDA’er Omtzigt 
lopen. De activisten herkenden hem en gingen voor hem staan. Het Kamerlid zei meerdere 
keren zich niet prettig te voelen door de manier waarop hij werd bejegend. Het hield de 
activisten niet tegen. 
 
V. , een dunne man van 26 jaar, is een bekende corona-activist en was de afgelopen maanden 
aanwezig bij talloze demonstraties. Op de bewuste dag roept hij naar Omtzigt: ‘Waarom 
verraad je ons allemaal?’ En daarna dat hij hem gaat doodslaan. Hij noemt hem een ‘vuile 
kankerhond’ en een ‘vieze kankermongool'. Andere mensen uit de groep die Omtzigt belaagde 
riepen onder meer ‘Deep State’ en ‘Satanisten’. Dat zijn verwijzingen naar bekende 
complottheorieën. 
 
Het Openbaar Ministerie neemt het V. erg kwalijk dat ‘dit is gebeurd in het kloppende hart 
van de democratie'. ‘Wie denkt door middel van straatterreur de democratie te kunnen 
beïnvloeden is zelf een gevaar voor die democratie. Als politici niet meer met mensen in 
gesprek kunnen, dan dreigt de democratie op te houden met bestaan.’ Het OM eiste vier 
maanden celstraf, waarvan één maand voorwaardelijk. Een forse eis, die onder meer zo hoog 
is omdat V. zich ook niet aan de corona-maatregelen hield en vlak voor het gezicht van Omtzigt 
stond te schreeuwen. 
 
De Limburger zei  in de rechtbank spijt te hebben van wat er is gebeurd. ‘Het was stom en 
niet zo netjes. Het had niet mogen gebeuren.’ Hij stelde dat het onder meer aan de alcohol lag. 
‘Ik had al redelijk wat bier gedronken. We hadden eerst gedemonstreerd op de Vijverberg, daar 
was al van alles misgegaan met de politie.’ 
 
Omtzigt stelt zelf in een verklaring dat hij zich erg bedreigd voelde door V. , het Kamerlid was 
bang dat de man geweld zou gaan gebruiken. De beveiliging van de Tweede Kamer had hem 
afgeraden naar buiten te gaan omdat het nog onrustig was op het Plein. ‘Maar Omtzigt ging 
toch, hij is wel wat gewend en vindt dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening en dat mogen 
mensen hem ook vertellen. Maar buiten voelde hij direct dat de belaging door deze groep 
anders aanvoelde’, stelde het Openbaar Ministerie. Omtzigt is na het incident het ministerie 
van Financiën binnengelopen om bij te komen.   
 
V. werd later die avond door de politie aangehouden vanwege openbare dronkenschap. Toen 
was nog niet bekend dat hij de man was die Omtzigt had bedreigd.  Daarvoor werd hij pas 
later aangehouden. Ook deed de   politie nog een keer huiszoeking bij hem omdat hij  op zijn 
Facebookpagina poseerde met een wapen. V.: ‘Dat was een airsoftgun, die is legaal.’ De 
afgelopen jaren werd V. drie keer aangehouden voor openbare dronkenschap en moest hij 
voor de rechter komen vanwege een geweldszaak, het overtreden van de wet wapens en 
munitie en een inbraak. Hij leeft nu van een uitkering. 
 
‘Je mag helemaal niemand bedreigen, maar deze persoon heeft ook nog eens een speciale rol: 
hij is Kamerlid. Die moeten gewoon hun werk kunnen doen’, stelde de rechter vanmiddag. ‘In 
de aangifte van Kamervoorzitter Arib staat eigenlijk dat u het functioneren van onze 
maatschappij op de proef stelt. Het is natuurlijk prima als u demonstreert. Maar dacht u nou 
nooit: ik kan wel verder gaan met al mijn demonstraties, maar misschien moet ik dit soort 
dingen niet meer roepen?’ 
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V. mompelend: ‘Ja, dat denk ik nu wel. Ik doe nu ook wel iets rustiger aan met demonstraties. 
Maar het is mijn grondrecht er heen te gaan.’ Hij stelt ook nog steeds te vinden dat politici het 
volk verraden. De advocaat van V. stelde dat in andere bedreigingszaken tegen politici vooral 
taakstraffen worden opgelegd en vindt dat ook genoeg straf voor zijn cliënt. 
 
De rechter legde V. uiteindelijk een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden op. ‘Wat 
u heeft gedaan heeft veel te weeg gebracht in de maatschappij. Ook u  hebt het recht om het 
te laten weten als u het niet eens bent met de politiek, maar er zijn grenzen. En die grens 
heeft u ver overschreden.  In uw voordeel pleit dat u er niet omheen draait over wat u gedaan 
heeft. Maar ik maak me wel zorgen: u zegt naar demonstraties te blijven gaan, dus hoe 
voorkomen we dat u weer dit soort strafbare feiten pleegt?’ De rechter vond een antwoord in 
een voorwaardelijke straf van vier maanden. 
 
De rechter oordeelde onder meer dat de bedreiging ‘niet voltooid‘ was. Een juridische manier 
om te zeggen dat Omtzigt op het moment zelf niet hoorde dat V. hem met de dood bedreigde, 
maar  pas een dag later op die woorden werd gewezen. 
 
‘Vier maanden doet in de ogen van het OM geen recht aan de ernst van de kwestie’, meldt het 
OM in een reactie. ‘In tegenstelling tot de rechter vindt het OM de bedreiging wel ‘voltooid’ en 
bewezen.’  
 
De Limburger, die geboren werd in Noord-Holland, maakt onderdeel uit van een wirwar aan 
actiegroepen die vaak opereren onder de vlag van Nederland in Opstand. Ook is hij oprichter 
van de groep Double Dutch Frontline, dat mensen werft ‘om demonstraties te beschermen 
tegen de politie’. Daarnaast is hij actief als lid van de groep Dutch Survivors, die onder meer 
via chatapp Telegram de namen en thuisadressen van politici en journalisten verspreidde. 
 
Een van de mede-actievoerders van V., Tinus K. uit Utrecht, werd recent veroordeeld tot 390 
euro boete en een werkstraf van 120 uur voor het bedreigen van de toenmalige Utrechtse 
burgemeester Jan van Zanen. Die moest volgens Koops ‘een baksteen in zijn nek krijgen’. Een 
andere mede-actievoerder van V. is Desiree van Deurse van Gele Hesjes Verenigd. Als 
woordvoerder van die groep werd zij vorig jaar nog door premier Rutte ontvangen in zijn 
werkkamer in het torentje. Zowel V. als Koops hebben een bewogen verleden waarin ze beiden 
een tijdje dakloos zijn geweest. 
 
De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) waarschuwde in haar 
meest recente Dreigingsbeeld Nederland voor radicalisering in de beweging die tegen de 
coronamaatregelen demonstreert. Het gevaar komt daarin vooral van eenlingen die op een 
gegeven moment kunnen besluiten geweld te gaan gebruiken. ‘Onder de brede, gemêleerde 
activistische bovenlaag bevindt zich ook een radicale onderstroom met extremistische 
gedragingen’, stelt de dienst. Het zou daarbij om enkele tientallen mensen gaan. 
 
Vorige maand probeerde een aantal van die activistische groepen, waaronder Brabant in 
Opstand, Zeeland in Opstand, de Vrijheidsbeweging Nederland en Dutch Survivors, in een 
online-meeting, tot verdere samenwerking te komen. ‘Nu zijn er bij demonstraties soms dertig 
man daar en vijftig man daar. Dat werkt niet, we moeten samenwerken, dan staan we met 
duizend man’, stelde ‘Tommy’ van Dutch Survivors in de bijeenkomst. Hij zei te staan ‘voor de 
twee procent van Nederland die al wakker is, maar monddood wordt gemaakt.’ ‘We staan ook 
voor Trump en voor Q. Q is een Amerikaanse complottheorie. En we zijn tegen kindermisbruik 
en pedofilie.’ 
 
Een ander samenwerkingsproject, het Algemeen Burger Collectief, was volgens de deelnemers 
vastgelopen ‘vanwege sabotage’. Over de methode van actievoeren ontstond veel discussie 
tijdens de bijeenkomst. Waar de woordvoerder van Zeeland in Opstand sprak van ‘het 
uitstralen van liefde’, stelde Nederland in Opstand juist ‘dat je het met lantaarntjes op het 
Malieveld niet gaat winnen’. Uiteindelijk werd afgesproken dat iedere actiegroep zijn eigen logo 
zou houden, maar dat die dan wel allemaal op een grote vlag vertoond zouden worden. Het 
uitroepen van de landelijke opstand werd nog even uitgesteld. Bron: AD, 18 november 2020.  
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Meerdere OMT-leden bedreigd en thuis opgezocht 

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn de afgelopen tijd bedreigd, 
blijkt uit gesprekken die NU.nl had met OMT-leden. De huizen van verschillende leden zijn 
bezocht en er zijn brieven met intimiderende teksten bij hen bezorgd. Arts-microbioloog en 
OMT-lid Andreas Voss zegt dat hij een brief ontving waarin hij werd uitgemaakt voor ‘vreselijke 
aap’. In een andere brief stond: ‘Ga maar terug naar de Duitsers’. De brieven werden niet per 
post bezorgd, maar thuis in de brievenbus van Voss gedaan. Desondanks voelt Voss zich niet 
bedreigd. Bron: Hart van Nederland, 20 december 2020.  

 

Nederlands trollenleger bedreigt Diederik Gommers’ 
 
Een Nederlandse groep van coronasceptische actievoerders heeft sinds februari gecoördineerd 
onjuiste en misleidende informatie over Covid-19 verspreid. Ook werd het huisadres van 
Diederik Gommers door de leden verspreid om bij hem ’koffie te gaan drinken’. Dat meldt 
journalistiek platform Pointer van KRO-NCRV, dat de afgelopen 3 maanden undercover ging 
in deze groep. 

De groep actievoerders spoorde via de berichtendienst Telegram medestanders aan om 
nepaccounts op sociale media aan te maken en heeft deze trollen dagelijks voorzien van 
desinformatie over het coronavaccin. GGD’en, politici en prominente artsen worden door de 
leden van dit trollenleger online, maar ook fysiek lastiggevallen, aldus Pointer. 

Het trollenleger, dat Het Digitale Leger wordt genoemd, is inmiddels offline omdat er 
onenigheid in de groep is ontstaan over hoe ze na de verkiezingen verder moeten gaan met 
hun campagne. Tijdens de hoogtijdagen bestond de groep uit bijna 800 leden. 

Pointer spoorde de nepaccounts op en achterhaalde met digitaal-forensisch onderzoek welke 
personen achter het digitale leger schuilgaan. In 3 maanden tijd krijgen de trollen 708 URL’s, 
1112 afbeeldingen en 528 video’s aangeboden met desinformatie over het coronavaccin. 
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Begin april worden de mailadressen van GGD-testlocaties in de groep verspreid. Leden worden 
aangespoord om een vooraf opgestelde e-mail te versturen. Daarin doen zij zich onder valse 
voorwendselen voor als journalist. Het doel van deze actie is om de testlocaties te overladen 
met tijdrovende vragen. 

Maar het blijft niet alleen bij het verspreiden van nepinformatie. Ook Diederik Gommers, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, wordt door leden 
van de groep geïntimideerd. Zijn huisadres is online verspreid. Mensen werden opgeroepen 
om op 17 april bij de ic-arts ’koffie te gaan drinken’ (een term die demonstranten gebruiken 
om actie te voeren). Uiteindelijk komt het niet zover. 

Ook zouden enkele leden in het trollenleger zich hebben aangesloten bij extreem-rechtse 
organisaties, zoals Stormfront Nederland. Volgens Pointer is een andere trol het afgelopen jaar 
in het nieuws geweest, omdat zij Hugo de Jonge meerdere keren lastig heeft belaagd op het 
Binnenhof. 

De politie houdt de groep in de gaten, zegt een woordvoerder tegen Pointer. Het is niet 
strafbaar om desinformatie te verspreiden, maar er wordt wel telkens bekeken of er strafbare 
en concrete dreigingen zijn in deze groepen, aldus de politie.  Bron: De Telegraaf, 20 mei 2021.  

Ook in de corona-ellende blijft het Indiase hindoenationalisme overeind 

‘Doden op de brandstapel veroordelen niet. Ik heb meer geleerd van hen dan van de levenden 
die alsmaar ruzie maken over goden, religie en kaste.’  De 29 jaar oude Indiase moslima 
Subina Rahman ontvouwt haar filosofie in een gesprek met de website thewire.in.. Twee jaar 
geleden ging ze werken bij een klein crematorium in het stadje Irinjulakuda in de deelstaat 
Kerala. Een opvallende keuze, want moslims zijn tegen cremeren. Ze deed de administratie, 
bij de lijkverbranding zelf was ze niet betrokken. Covid veranderde dat. 

Door de pandemie was er meer werk dan ooit. Subina ging de ovens bedienen, samen met 
collega Sunil, een man uit de onderkaste van dalits, de Indiase verworpenen der aarde. In 
normale tijden zou Subina dit werk absoluut niet kunnen doen. Voordat de pandemie toesloeg 
mochten vrouwen zelfs geen crematies van hindoes bijwonen, laat staan ze uitvoeren. De 
leiding was in handen van een priester of iemand uit een hoge kaste. En dan was er voor 
Subina als moslima ook nog de religieuze barrière. 

Al die hindernissen vielen door covid weg. Priesters laten het afweten, uit angst voor het virus. 
Nabestaanden vinden het niet langer erg wanneer iemand van een ander geloof de plechtigheid 
leidt. En dus bidt Subina voor hen en verricht ze de rituelen. En troost ze. Behalve voor 
hindoes doet ze dat alles ook voor christenen, die vanwege de pandemie hun bezwaren tegen 
crematie opzij hebben gezet. Moslims blijven wel begraven, vaak in parken want officiële -
dodenakkers zijn overbelast en onbetaalbaar door de onverbiddelijke wet van vraag en 
aanbod.  

‘De brandstapel discrimineert niet’, zegt Subina. De sociale hiërarchieën zijn door de 
pandemie ingestort, constateert collega Sunil. De enorme aantallen crematies zaaien twijfel 
over de officiële aantallen coviddoden. Indiase crematoria zijn dezer dagen continu in bedrijf. 
Er doet een verhaal de ronde over een oven waarvan onderdelen begonnen te smelten. En dan 
zijn er nog de talloze ouderwetse brandstapels, van hout en gewijde koeienstront, buiten in 
de openlucht. Soms smeren gelovigen de heilige uitwerpselen op hun huid, tegen covid, tot 
wanhoop van artsen. 

Wat blijft er in deze barre toestand over van de hindutva, het hindoe-chauvinistische ideaal 
van de regeringspartij BJP? Beroerd veel. 

Premier Modi liet in april een ritueel doorgaan, waarbij miljoenen pelgrims een bad namen in 
de heilige rivier de Ganges. Het spektakel stond voor volgend jaar op stapel. Maar, toppunt 
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van waanzin, astrologen hadden verplaatsing naar dit jaar aanbevolen. Jawel, midden in de 
pandemie, een bondgenootschap tussen het virus en middeleeuwse glazen bollen. Zelfs Willem 
Engel heeft het zo niet bedoeld. De premier van India vond het prima. 

Het wettig gezag in de stad Barabanki, in de deelstaat Uttar Pradesh, zag bij al die chaos nog 
kans om een moskee omver te schoffelen. En de deelstaat Gujurat maakte het bij wet moslims 
bijna onmogelijk met een hindoevrouw te trouwen. Want ook bij een pandemie moet je als 
verantwoorde overheid het hoofd koel houden en de juiste prioriteiten stellen. 

Het Indiase leven van alledag, dat eeuwenlang discriminatie op alle niveaus tot kunst heeft 
verheven, gaat dus toch gewoon door. Subina beseft welke gevaren haar bedreigen: boze 
geloofsgenoten die het maar niks vinden dat ze ‘goddeloze’ crematies uitvoert; hindoes die 
vinden dat zij hun rituelen bezoedelt; en het virus, dat helemaal niets vindt. Bron: Trouw, 21 
mei 2021. 

Deze epidemieën hielden de wereld eerder in hun greep 

Behalve het nieuwe coronavirus zijn er meer epidemieën geweest die de wereld in hun greep 
hebben gehouden. Een overzicht van grote virusuitbraken, die ook de Nederlandse gemoederen 
flink bezighielden. 
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1918-1920 Spaanse griep 

Met 20 tot 40 miljoen slachtoffers is de Spaanse griep de dodelijkste grieppandemie van de 
afgelopen eeuw. Over de hele wereld vielen doden. Alleen Australië en enkele kleine eilanden 
bleven gespaard. In Nederland vielen 28.000 doden. Vooral jonge mannen werden getroffen 
door de ziekte, waarbij het immuunsysteem niet goed functioneert. 

1957-1958 Aziatische griep 

De Aziatische griep is vermoedelijk verspreid door varkens. Kinderen en jongvolwassenen 
werden het hardst getroffen. In februari 1957 werd het eerste slachtoffer gemeld in Singapore, 
maar al snel was het virus over de hele wereld verspreid. De griep kostte ongeveer 1 miljoen 
mensen het leven. 

1968-1969 Hongkonggriep 

Dit virus, ook wel de Mao-griep genoemd, ontstond waarschijnlijk in China, maar werd bekend 
na een grote uitbraak in Hongkong. De griep kostte 1 miljoen mensen het leven. 

2002-2003 Sars 

Het Sars-virus is ook een coronavirus. Coronavirussen veroorzaken klachten die vergelijkbaar 
zijn met een reguliere griep, waaronder een verstopte neus en een zere keel. Ruim 8000 
mensen werden ziek van het virus en 774 overleefden de besmetting niet. 

2009-2011 Mexicaanse griep 

Ook dit virus is vermoedelijk ontstaan bij varkens. Het virus veroorzaakt klachten die 
vergelijkbaar zijn met gewone griepverschijnselen. Wereldwijd stierven tussen de 123.000 en 
203.000 mensen aan de Mexicaanse griep. 

2012 Mers 

Ook het Mers-virus is een coronavirus. Het heeft ongeveer dezelfde klachten als Sars en het 
nieuwe coronavirus. Er zijn ondertussen 640 mensen overleden aan het Middle East 
Respiratory Syndrome-virus. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst 
is opgedoken: het Midden-Oosten. Bron: Het Parool, 27 februari 2020. 

 

Pandemie kost Europees profvoetbal meer dan 8 miljard euro 

Over twee seizoenen zou de coronapandemie de Europese voetbalclubs meer dan acht miljard 
euro kosten. Dat blijkt uit een rapport van UEFA dat vrijdag wordt gepubliceerd. Met de crisis 
komt brutaal een einde aan twintig jaar van onafgebroken groei. 

Minstens tien procent van de verwachte inkomsten voor de seizoenen 2019-2020 en 2020-
2021 gingen in rook op. UEFA raamt dat in de 55 nationale kampioenschappen zo 8,7 miljard 
euro verloren is gegaan. De 711 grootste clubs zagen 7,2 miljard euro door hun handen 
glippen, de overige 1,5 miljard euro. Het rapport van 112 pagina's houdt rekening met alle 
reeds gepubliceerde rekeningen, en ook met de heronderhandelingen van de televisierechten 
en een reeks parameters. Het omvat tot dusver de meest precieze raming van de economische 
impact van de crisis op het profvoetbal. Bron: Nieuwsblad.be, 21 mei 2021. 
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Voor het eerst twee overlijdens in België in verband gebracht met 
toediening coronavaccin 

Voor het eerst sinds het begin van de vaccinatiecampagne in België wordt bij twee overlijdens 
een oorzakelijk verband met een coronavaccin waarschijnlijk geacht. Dat blijkt donderdag uit 
de wekelijkse stand van zaken van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG). 

Het gaat in beide gevallen om Vaxzevria, de nieuwe naam van de entstof van AstraZeneca. 
Bron: Nieuwsblad.be, 20 mei 2021. 
 
 

Zeven op de tien huisartsen willen testcentra ook komende winter 
openhouden 

Zeven op de tien huisartsen in Vlaanderen en Brussel willen de COVID-testcentra ook in de 
winter van 2021-2022 openhouden. Dat blijkt donderdag uit een bevraging van 
huisartsenvereniging Domus Medica. Vooral hoogrisicocontacten en teruggekeerde reizigers 
willen huisartsen liever in testcentra laten testen. 

Huisartsenvereniging Domus Medica peilde in de ledenbevraging naar drie zaken: de 
teststrategie voor de winter 2021-2022, de hervaccinatie indien noodzakelijk en de nood aan 
ondersteuning. Bron: Nieuwsblad.be, 20 mei 2021. 

 
Zweden Europese koploper in aantal nieuwe besmettingen 

In het Europese klassement tekent Zweden het hoogste aantal besmettingen per 100.000 
inwoners op. Dat blijkt donderdag uit cijfers die de Europese gezondheidsdienst ECDC 
publiceert. In het land zijn de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 577 nieuwe 
besmettingen gemeld. De top vijf wordt vervolledigd door Litouwen (563), Cyprus (522), 
Nederland (483) en Letland (431). Ons land zit nog net in de top tien, met 309 besmettingen. 
Bron: Nieuwsblad.be, 20 mei 2021. 

 
Verschillende wapens gevonden bij Oostenrijkse coronaontkenners 
 
De Oostenrijkse politie heeft geweren, munitie en zwaarden in beslag genomen bij een operatie 
tegen tegenstanders van de coronamaatregelen die ervan verdacht werden aanvallen te 
plannen tegen agenten, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
De mannen discussieerden in een groepschat onder meer over het bouwen van 
clusterbommen en het gebruik van benzinebommen tegen de politie, zei het ministerie. 
Hoeveel verdachten er zijn in deze zaak, werd niet meegedeeld. 

De aanslagen waren gepland voor een betoging die zaterdag plaatsvond. Een dag voor die 
betoging werden verschillende huizen doorzocht door de politie en er werden verdachten 
ondervraagd in vijf verschillende staten. Bron: Nieuwsblad.be, 20 mei 2021. 
 

Basisschool in Scherpenheuvel-Zichem sluit de deuren na besmettingen 

Basisschool 't Steltje in Testelt, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, sluit vanaf 
morgen/vrijdag de deuren, nadat er besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Eerder 
deze maand raakte bekend dat een juf besmet was geraakt. Het aantallen besmettingen is 
ondertussen zowel bij leerkrachten als bij leerlingen verder opgelopen. Ook een vestiging van 
de buitenschoolse kinderopvang Baloe is genoodzaakt dicht te blijven. Bron: Nieuwsblad.be, 
20 mei 2021.  
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Schoonmakers in ziekenhuizen eisen ook coronapremie  
 
Het schoonmaakpersoneel in verschillende ziekenhuizen in het land zal op 25 mei symbolisch 
actievoeren. De poetsers eisen dat ze net als alle andere ziekenhuiswerknemers een 
coronapremie krijgen. 
 
De federale regering besliste eind vorig jaar om het ziekenhuispersoneel een 
aanmoedigingspremie van 985 euro bruto toe te kennen. Die premie geldt echter niet voor de 
schoonmakers, omdat zij in onderaanneming werken, zo klagen de christelijke en de 
socialistische vakbond aan.  
 
‘De regering hamerde altijd op het belang van hygiëne, de belangrijkste factor in de strijd tegen 
het virus’, getuigt een schoonmaakster van het bedrijf ISS, in een persbericht. ‘Ons deze 
premie ontzeggen, dat is onze inspanningen en onze waarde ontkennen.’ 
 
De vakbonden proberen al enkele maanden om de premie ook voor het schoonmaakpersoneel 
te laten gelden, maar zonder succes. Daarom volgt op 25 mei een symbolische actie in 
verschillende ziekenhuizen, waaronder het UZ Gent en het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. 
Schoonmakers zullen er enkele minuten het werk neerleggen en met maskers de boodschap 
uitdragen: ‘Wij zijn onzichtbaar voor iedereen, ook voor de politiek’, zegt ABVV-vakbondsman 
Koenraad Maertens. 

In de Belgische ziekenhuizen werken volgens de vakbonden zowat duizend schoonmakers. ‘De 
gevolgen voor de begroting zijn dus te verwaarlozen. Deze premie zou voor de schoonmakers, 
die echt lage lonen hebben, echter echt een verschil maken’, zeggen ze. Bron: Nieuwsblad.be, 
20 mei 2021. 
 
 

Koning Filip is gevaccineerd 
 
Koning Filip is gevaccineerd. Dat liet het Paleis weten aan Belga tijdens het bezoek van het 
staatshoofd aan het vaccinatiecentrum in Schaarbeek. Daar wees hij in gesprekken met 
medewerkers van het centrum en mensen die een prikje lieten zetten op het belang van 
vaccinatie. De koning wil iedereen die twijfelt aansporen om zich, net zoals hem, te laten 
vaccineren.  
 
Iets over twee uur arriveerde koning Filip in de sporthal van het Crossingstadion in 
Schaarbeek, waar het vaccinatiecentrum is ingericht. Hij werd er ontvangen door Brussels 
minister van Gezondheid Alain Maron, burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodoigne en 
hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven. Zij was het die de koning alle uitleg 
gaf over hoe het zit met de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
‘In Brussel is 77% van de 65+'ers gevaccineerd’, geeft Inge Neven de meest recente cijfers mee. 
‘We willen graag naar tachtig procent gaan om op die manier de meest kwetsbare mensen te 
beschermen.’ 
 
De koning schaart zich achter die ambitie. ‘Ik wil iedereen aanmoedigen om zich te laten 
vaccineren. Het is een daad van solidariteit en het is het paspoort voor de vrijheid. Het 
betekent dat je opnieuw gaat kunnen reizen of de familie zien’, zo zegt hij in een gesprek met 
iemand die net zijn tweede prik kreeg. 
Koning Filip sprak met medisch en ander personeel en bedankte de medewerkers: ‘Bedankt 
voor alles wat jullie doen. Alle vrijwilligers doen bewonderenswaardig werk. Ik kom hier met 
mijn ogen zien hoe het eraan toegaat en ik zie en hoor dat het hier zeer goed verloopt. Ik ben 
daar opgetogen over, want ik vind het echt heel belangrijk dat mensen zich laten vaccineren.’ 
Bron: Nieuwsblad.be, 20 mei 2021.  
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Onstuitbare groei verse kruiden lijkt corona-effect 
 
Verse kruiden worden steeds populairder. Consumenten maken thuis werk van de maaltijd 
nu uit eten gaan lastig is: het corona-effect. Over 2020 becijfert onderzoeksbureau IRI een 
omzetgroei van bijna negen miljoen euro in de supermarkten. Ketens spelen er gretig op in, 
met kruidentuintjes of aparte koelingen. 
 
Verse kruiden laten al een aantal jaren groei zien, maar het afgelopen jaar liet de grootste 
absolute stijging zien, van bijna negen miljoen euro. Er is sprake van een corona-effect, denkt 
onderzoeksbureau IRI. ‘Door het thuiswerken ontstaat meer tijd om een maaltijd vanaf 
‘scratch’ te maken’, analyseert Paul van de Ven, business development consultant bij IRI. 
‘Binnen de top-5 van kruiden is peterselie de grootste groeier, nipt voor basilicum.’ Bron: 
Distrifood, 20 mei 2021. 

 
 
Medewerkers van Infarm houden samen met AH-medewerkers het groeiproces in de gaten. 
Foto: Maarten Veldhuijzen van Zanten 
 
 

Betalingsuitstelwet: hulp voor transportondernemers in tijden van 
corona. 

De meeste schuldeisers zijn in deze tijden bereid uitstel van betaling te verlenen aan 
transportondernemers die tijdelijk niet hun vorderingen kunnen voldoen. Sommige 
schuldeisers kunnen zich dat echter niet veroorloven, eenvoudigweg omdat ze anders zelf in 
de problemen komen. Anderen hebben zo hun eigen redenen om niet coulant te zijn. Zo'n 
ongeduldige schuldeiser kan besluiten versneld betaling af te dwingen door bijvoorbeeld het 
faillissement van de transportondernemer aan te vragen of beslag te leggen. Dat kan diens 
bedrijfsvoering lamleggen en in het ergste geval zelfs de doodsteek voor zijn transportbedrijf 
betekenen. 

Teneinde ondernemers daarvoor te behoeden is op 17 december 2020 de Betalingsuitstelwet 
(officiële benaming: Tijdelijke voorziening betalingsuitstel Covid-19, ook aangehaald als 
Tijdelijke wet COVID-19 SZW en J en V) in werking getreden. Die wet biedt de ondernemer 
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onder voorwaarden de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken een faillissementsaanvraag, 
maar ook andere verhaalsacties van schuldeisers, aan te houden. 

De rechtbank zal een verzoek tot aanhouding van een faillissementsaanvraag inwilligen als is 
voldaan aan drie voorwaarden: 

De ondernemer kan als gevolg van Covid-19 (en daarmee de samenhangende maatregelen) 
zijn onderneming tijdelijk niet voortzetten en kan daardoor tijdelijk zijn schulden niet voldoen. 

Het vooruitzicht moet bestaan dat de ondernemer na verloop van tijd weer aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. 

De schuldeiser (dat is degene die het faillissementsverzoek heeft ingediend) mag door het 
uitstel niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen worden geschaad. 

Als de ondernemer vóór de uitbraak van Covid-19 (15 maart 2020) voldoende middelen had 
om zijn schulden te voldoen en daarna een omzetverlies van minimaal 20 procent over drie 
maanden heeft geleden, wordt hij geacht aan de eerste voorwaarde te voldoen. 

Wat gebeurt er na toewijzing van het verzoek door de rechtbank? 

Toewijzing van het aanhoudingsverzoek betekent dat de faillissementsaanvraag in beginsel 
twee maanden wordt aangehouden. Die aanhouding kan op verzoek van de ondernemer nog 
twee keer, met telkens ten hoogste twee maanden, worden verlengd. 

Na toewijzing van zijn verzoek door de rechtbank is de ondernemer gedurende de 
aanhoudingstermijn niet verplicht de opeisbare schulden, van de schuldeiser die zijn 
faillissement heeft aangevraagd, te betalen. Die schuldeiser mag zijn verplichtingen tegenover 
de ondernemer niet wijzigen, opschorten of beëindigen. Dat geldt niet voor nieuwe schulden 
die na het aanhoudingsverzoek door partijen zijn aangegaan. 

Een toegekende aanhouding kan door de rechtbank op verzoek van de aanvragende 
schuldeiser of de ondernemer worden opgeheven, in het geval dat de aanvragende schuldeiser 
door de ondernemer wordt benadeeld, of de ondernemer niet langer aan de gestelde 
voorwaarden voldoet. 

En wat bij beslaglegging of bij andere executiemaatregelen? 

In geval een schuldeiser tot beslaglegging overgaat of een zekerheidsrecht of een beslag ten 
uitvoer wil leggen, kan de ondernemer tegen wie die acties zijn gericht de voorzieningenrechter 
verzoeken deze executie te schorsen dan wel het beslag op te heffen. Ook hier geldt dat de 
aanhouding voor in beginsel twee maanden wordt verleend, met de mogelijkheid van 
verlenging met twee keer twee maanden. Voor toewijzing van zo’n verzoek gelden dezelfde 
voorwaarden als voor de aanhouding van een faillissementsaanvraag. 

De executie dan wel het beslag herleeft zodra de rechtbank heeft beslist dat de gronden voor 
de opheffing niet langer gelden. 

Voorziet de Betalingsuitstelwet in een behoefte? 

Jazeker. De ondernemer creëert zo de mogelijkheid om te werken aan herstel. Wel is het zo 
dat kritisch wordt gekeken of de ondernemer die om aanhouding verzoekt dat niet doet op 
basis van een schuldenlast die ook al vóór de uitbraak van Covid-19 bestond (dus vóór 15 
maart 2020). 

Hoe tijdelijk is de Betalingsuitstelwet? 
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Deze wet is inmiddels al twee keer verlengd. Op dit moment is de vervaldatum 1 juni 2021. 
Of er nog een keer wordt verlengd, is op het moment van publicatie van deze blog nog niet 
duidelijk. Bron: transport-online.nl, 20 mei 2021.   

 

Laatste woorden  
 
Dit is wat er gebeurt als je een journalist en corona-scepticus tegenover elkaar zet. Kijk hier 
hoe Sikkom-oprichter Willem Groeneveld het aan de stok krijgt met Pieter Kuit, die de media 
voor geen cent vertrouwt 
 
Sikkom-journalist Willem Groeneveld en Pieter Kuit, fel tegenstander van de berichtgeving 
over corona in de media, stonden donderdag lijnrecht tegenover elkaar in de live-uitzending 
van Corona Dialoog. De vonken spatten er bij binnenkomst al vanaf. ‘Volgens mij kwam u met 
een uitgestoken hand op mij af.’ 
 

Hoe de kennismaking tussen Groeneveld en Kuit bij binnenkomst op de redactie verliep? 

Kuit: ‘Meneer Groeneveld kwam met zijn elleboog naar me toe. Als groet. Ik steek nu geen 
hand uit om geen mensen te provoceren. Dan vind ik het niet gepast als hij me met een 
elleboog wil begroeten. Je creërt een tegenstelling door dat te doen.’ 

Groeneveld: ‘Volgens mij kwam u met een uitgestoken hand op mij af.’ 

Kuit: ‘Nee hoor. Kijk eens wat u nu doet: dat doen veel journalisten dus. Onwaarheden 
verkondigen.’ 

Enfin. De toon was snel gezet. 

Kuit heeft zijn eigen videokanaal op YouTube, zegt journalisten te wantrouwen en is fel 
tegenstander van het coronabeleid. Daarnaast is hij oprichter van de Buitenparlementaire 
Onderzoekscommissie 2020, een (burger)commissie die onderzoek doet naar het beleid van 
de regering tijdens de coronacrisis. 

‘Dat komt voort uit een rechtvaardigheidsgevoel. Mensen zijn hun vrijheden nodeloos 
kwijtgeraakt. Maar alles wat de overheid zegt, wordt breed uitgemeten in de media. Andere 
informatie vind je niet of nauwelijks terug.’ 

Kuit krijgt naar eigen zeggen zo'n zeshonderd tot zevenhonderd mailtjes en tachtig telefoontjes 
per dag van mensen die dezelfde zorgen dragen. 

‘Onze vrijheden zijn afgenomen en onze grondrechten ingeperkt met een beroep op de 
volksgezondheid. Maar als daar negatieve geluiden over komen, zegt men: dat is een wappie. 
Niet wetenschappelijk. Terwijl Van Dissel, De Jonge, Rutte, noem ze allemaal maar op, geen 
enkele wetenschappelijke onderbouwing kunnen leveren. Nee, je moet mij bewijzen dat elke 
maatregel die men neemt werkt. Bewijs eens dat er besmettingen plaatsvinden in de horeca, 
bijvoorbeeld.’ 
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Groeneveld op zijn beurt stelt ook dat hij net als Kuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. 
Het blijkt de enige overeenkomst tussen de twee. ‘Want ik maak me juist zorgen over mensen 
zoals meneer Kuit. Een bepaalde groep drijft steeds verder af van de samenleving. Ontevreden 
groeperingen vinden elkaar in groepschats en worden geleid door charlatans en 
volksmenners.’ 

Nu moeten we die groep ook weer niet te groot maken, meent Groeneveld. ‘Aan de hand van 
de verkiezingsuitslag blijkt het best mee te vallen. Die mensen hebben vooral een grote mond 
en trekken de discussie op die manier naar zich toe.’ 

De eveneens aangeschoven Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek aan RUG, voegt toe: ‘Je 
moet ook in ogenschouw nemen dat berichten op sociale media geen realistisch beeld geven. 
Er wordt onderzoek gedaan naar het vertrouwen in de journalistiek. Voor de duidelijkheid: 
dat moet altijd hoger. Maar het verloop valt mee in Nederland, zeker als je het vergelijkt met 
andere landen. De NOS wordt als boegbeeld van de journalistiek gezien en krijgt de meeste 
kritiek. Maar ze scoren ook het hoogst qua vertrouwen. De zorgen zijn weliswaar terecht, maar 
we moeten het ook niet overdrijven. Het is niet zo dat half Nederland in opstand komt.’ 

Kuit kreeg de vraag van presentatrice Jellie Brouwer of hij 'beknot' voelt in zijn 
waarheidsvinding. ‘Ik voel me niet alleen zo, ik ben ook beknot. Ik zet thuis mijn eigen platform 
en server op, want het moment dat YouTube ons op zwart zet, is nabij.’ 

Hoogleraar Brouwers: ‘YouTube is een commerciële organisatie van Google. Dan kan het zijn 
u elders onderdak moet zoeken.’ 

Kuit: ‘Maar u weet heel goed dat YouTube een enorme exposure heeft. Veel meer dan via de 
server in mijn eigen huis. YouTube is bijna een monopolist.’ 

Brouwers: ‘U kunt gewoon uw eigen platform beginnen, hè? Maar YouTube is eigen baas. Net 
als dat Dagblad van het Noorden de vrijheid heeft om een ingezonden brief niet te plaatsen.’ 

Kuit: ‘En daardoor brengt de krant vooral het geluid van de overheid.’ 

Groeneveld: ‘Dat is dus onzin.’ 

Het laatste woord was aan Brouwers: ‘Je ziet hier twee mensen die niet dichtbij elkaar gaan 
komen. Dat hoeft ook niet, maar is wel jammer. Want in elk verhaal zit iets wat de moeite 
waard is. Zoals ik ook heel benieuwd ben naar de resultaten van de Buitenparlementaire 
Onderzoekscommissie. Zolang die maar niet doet alsof ze op de stoel van de rechter zit.’ 

‘Ik maak me namelijk echt zorgen over het vliegwiel-effect. Er zitten risico's in voor onze 
samenleving. Het is niet verboden om nepnieuws te verspreiden, maar je moet je bewust zijn 
van je verantwoordelijkheden.’ Bron: Dagblad van het Noorden, 20 mei 2021. 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 21 mei 2021 


