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Eerste woorden 
 
Japan zal naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik gaan maken van het coronavaccin van de 
Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, meldt de Japanse publieke omroep NHK. De Japanse 
regering neemt dat besluit ondanks de verwachting dat het AstraZeneca-vaccin vrijdag door 
de toezichthouder wordt goedgekeurd. 
 
Het afzien van het AstraZeneca-vaccin zou zijn ingegeven door bezorgdheid om de zeer 
zeldzame bijwerking van trombose, oftewel bloedstolsels. De Japanse regering verwacht dat 
vrijdag ook het coronavaccin van Moderna formeel wordt goedgekeurd. Dat vaccin moet gaan 
helpen om de Japanse vaccinatiecampagne, een van de langzaamste van de ontwikkelde 
wereld, op stoom te laten komen. 
 
Japan kampt de laatste weken met een toename van het aantal dagelijkse 
nieuwe besmettingen. De regering heeft onlangs voor meerdere prefecturen waaronder Tokio 
en Osaka de noodtoestand afgekondigd. In het land heerst toenemende bezorgdheid over 
de Olympische Spelen, die in juli en augustus moeten gaan plaatsvinden. 
 
De totale aantallen coronabesmettingen en sterfgevallen als gevolg van Covid-19 vallen in 
Japan, een land met 126 miljoen inwoners, nog relatief mee. In totaal zijn er ruim 0,7 miljoen 
besmettingen vastgesteld. Het land heeft tot dusver zo'n 12.000 coronadoden te betreuren. 
Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

 
 
Knalroze studentenvilla in Enschede na 2 maanden eindelijk weer wit: 
‘Geen spijt van grap’ 
 
Na twee maanden is er eindelijk duidelijkheid over Huize ’t Pott: de roze studentenvilla in 
Enschede wordt - met hulp van de daders - in originele staat teruggebracht. Dat ging niet 
zonder slag of stoot. ‘We hadden het idee dat ze de hoofdprijs vroegen.’ 
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De daders van de studentengrap zijn deze week met frisse tegenzin begonnen aan een hels 
karwei: de enorme villa volledig schoonmaken aan de buitenkant. Ook deze donderdag wordt 
er  flink geboend en geschrobd. Over een paar weken zal een professioneel schildersbedrijf 
Huize ’t Pott weer stralend wit spuiten. Bron: AD, 20 mei 2021. 
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De ministerraad komt weer fysiek bijeen  
 
De ministerraad komt vrijdag na bijna twee maanden digitaal overleg weer fysiek bijeen. Dat 
is mogelijk omdat de situatie rond het coronavirus aan het verbeteren is. Woensdag werden 
nog nieuwe versoepelingen van kracht. De bewindslieden is wel aangeraden om van tevoren 
een zelftest te doen. 
 
Minister-president Mark Rutte besloot eind maart de ministerraad voorlopig digitaal te 
houden nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) was besmet 
met het virus. Kort daarop bleek ook minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) positief te testen. 
 
Dat de ministers het afgelopen coronajaar elkaar op vrijdag bleven ontmoeten had volgens 
Rutte ermee te maken dat het ‘heel lastig' zou zijn om de ministerraad digitaal te organiseren 
wegens het staatsgeheime karakter, zei hij. In het buitenland bleek het al wel lang mogelijk. 
 
De bewindslieden komen nu bijeen in de Rolzaal. Die zaal is groter dan de Trêveszaal, waar 
de ministerraad normaliter plaatsvindt. Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

In India minder coronabesmettingen 
 
India heeft de afgelopen 24 uur zo'n 16.000 minder coronagevallen vastgesteld dan gisteren. 
Het Indiase ministerie voor Volksgezondheid meldt 260.000 nieuwe besmettingen. Meer dan 
26 miljoen Indiërs raakten inmiddels besmet. Het sterftecijfer steeg met 4200 naar 291.331. 
Zo'n 300 meer dan een dag eerder. India heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal 
besmettingen ter wereld, en na de Verenigde Staten en Brazilië het hoogste dodental. Bron: 
AD, 21 mei 2021.  
 

 
 
Peggy Damen, samen met chef-kok Robert van Thulden vorig jaar tijdens de opbouw van het 
terras. © Frans Paalman  
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Zwolse café-eigenaar waarschijnlijk failliet door plotselinge verandering 
in terrassenvergunning 
 
‘Strijdend ten onder’ gaat horecaondernemers Peggy Damen, nu de gemeente plotseling de 
terrassenvergunning voor haar zaak Het Weeshuys in Zwolle heeft aangepast. Eén klacht, en 
de zaak moet opdoeken. Dit betekent het einde, denkt ze. Want buurtbewoners zetten nu al 
flink de hakken in het zand.  
 
Dit betekent het einde voor onze zaak. Het voelt als een messteek in de rug, we zijn hartstikke 
vogelvrij’, vertelt Peggy Damen van café Het Weeshuys, dat ze samen met Zoran Gavrilovic en 
Robert van Thulden runt. ‘Wat ik heel vervelend vind is dat de gemeente nooit een keer 
teruggefloten wordt door steken die zij laten vallen. Ze hebben onrust en onbegrip gecreëerd.’ 
Bron: De Stentor, 21 mei 2021.  
 
 

‘Priktwijfelaars mogen niet de sjaak worden door foute influencers’: 
Roosendaal gaat de wijk in 
 
Een extra campagne moet priktwijfelaars in Roosendaal over de streep trekken om zich toch 
te laten vaccineren tegen het coronavirus. De gemeente Roosendaal wil samen met huisartsen 
en organisaties als moskeeën actief de (kwetsbare) wijken van de stad in trekken om mensen 
te overtuigen van het nut en de noodzaak van het halen van die prik. 
 
Dat zei zorgwethouder Klaar Koenraad donderdag, bij de opening van de vaccinatiestraat in 
Roosendaal. Die actie volgt op de noodkreet die huisartsen begin deze maand deden over de 
lage vaccinatiebereidheid in achterstandswijken. Landelijk zegt ongeveer 75 procent van de 
Nederlanders graag zo'n vaccin te willen, in kwetsbare wijken ligt dat een stuk lager. Bron: 
BN De Stem, 21 mei 2021. 
 

 
 
Leerlingen in de klas op het Teylingen College Leeuwenhorst in Noorwijkerhout. © Hollandse 
Hoogte / ANP  
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Veel scholen zien terug naar ‘normaal’ voor de zomer niet meer zitten 
 
Een besluit om de scholen helemaal te heropenen, waarover het kabinet zich morgen in het 
Catshuis beraadt, komt voor sommige scholen te laat om nog te worden uitgevoerd. Ook als 
het kabinet de seinen voor heropening op groen zet, blijven zij sowieso halfdicht. Leraren 
zeggen zich nog niet veilig te voelen. 
 
Ilyas Bagci, directeur van de Rotterdamse scholengroep Lyceum Kralingen en Mavo Centraal, 
was lang voorstander van het heropenen van het voortgezet onderwijs, maar omdat de 
zomervakantie er zo snel aankomt, ziet hij geen kans meer de hele organisatie om te gooien. 
 
Volgens Bagci zullen zeker vier of vijf andere Rotterdamse middelbare scholen hier ook niet 
meer toe overgaan. ‘In een jaar waarin al zoveel veranderd is, kunnen we dit niet nog eens van 
het team vragen’, zegt de schooldirecteur tegen dagblad Trouw. 
 
Ook in Eindhoven, Bladel en Geldrop gaan zeker vijftien middelbare scholen niet terug naar 
het normale schoolrooster, zegt directeur-bestuurder Martin van den Berg van drie 
Eindhovense scholen. ‘Het is nog niet veilig. De meeste leraren zijn nog niet gevaccineerd, en 
ik moet hen een veilige werkomgeving bieden.’ 
 
Van den Berg probeer wel, zodra de eindexamens klaar zijn, de leerlingen vijf dagen per week 
een dagdeel naar school te laten komen. Bagci: ‘Het interessante voor onze school is dus vooral 
of het kabinet een verplichting aan scholen oplegt, of het aan henzelf overlaat.’ 
 
Er zijn meer signalen dat schoolleiders en leraren volledige heropening niet zien zitten. CNV 
Onderwijs hield een enquête onder 1359 leden, waaruit blijkt dat ook het merendeel van de 
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leraren geen voorstander is van heropening. Zij voorzien in die laatste, toch al zware 
schoolweken een grote toename van de werkdruk. 
 
Een kwart van de leraren is ingeënt, maar van deze groep voelt vierentwintig procent zich nog 
steeds niet veilig. Een derde vindt het onverantwoord om volledige te heropen, omdat de 
continuïteit van het onderwijs in gevaar komt als er steeds klassen in quarantaine moeten. 
Bron: AD, 21 mei 2021.   
 
 

Wiskundige Martin rekent uit: als we blijven vaccineren zijn we ná de 
zomer van de vervelende maatregelen af 
 
Het afgelopen jaar berekende wiskundige Martin Bootsma meermaals hoe onze exitstrategie 
uit de coronapandemie er uit zou kunnen zien. Zijn voorspelling: ná de zomer zijn we van de 
vervelende maatregelen af. ‘Op dit moment staat elke prik symbool voor meer versoepelingen.’ 
 
Dat het gek voelt om te praten over versoepelingen als het RIVM net bekendmaakt dat er ruim 
825 coronapatiënten op ic’s liggen en er ruim 9000 mensen positief zijn getest, is niet zo gek, 
vindt wiskundige Martin Bootsma (42) uit Bunnik. ‘We zitten er nog middenin! Maar het gaat 
wél de goede kant op.’ 
 
Iets meer dan een jaar geleden vertelde hij voor het eerst in deze krant hoe een route uit de 
coronacrisis er volgens modellen uit kan zien. Ook toen bleek het toverwoord al: vaccineren. 
De wiskundige begon toen nét met een team van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en het 
Netherlands eScience Center in Amsterdam aan een complex model dat mogelijke 
exitstrategieën berekent. Bootsma houdt zich in zijn dagelijkse werk ook bezig met het maken 
van modellen over de verspreiding van infectieziekten.   
 

 
 
Bootsma met een van zijn complex wiskundige modellen waarmee hij de exitstrategie uit de 
coronapandemie probeert te berekenen. © Foto Ruud Voest  

 
‘We hebben allerlei versoepelingen doorgevoerd. Het openen van de scholen, winkels en niet 
essentiële beroepen spelen met de Britse variant een rol in de aanhoudende besmettingen. 
Maar ook: hoe goed houden we ons aan de regels die nog wél gelden? Kijk naar het 
kampioenschap van Ajax of Koningsdag.’  
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Bootsma doelt op de overvolle parken en steden ‘Juist hetgeen waar wij met z'n allen - ook ik 
- behoefte aan hebben, namelijk sociaal contact, is exact wat ervoor zorgt dat het virus nog 
brandstof vindt in ons land. Het aantal contacten is de drijvende kracht achter alles. Op basis 
van de cijfers dacht ik dat het kabinet nog twee á drie weken met versoepelingen zou wachten. 
De ziekenhuizen liggen vol en de reguliere zorg is afgeschaald.’  
 
Dat het koude weer in april een rol in de besmettingscijfers speelde, wuift Bootsma weg. ‘We 
kunnen het weer als factor in de modellen meenemen, maar doen dat niet. Er is geen 
overtuigend bewijs voor. Kijk naar de situatie in Brazilië en India, daar lopen de 
besmettingscijfers op en daar is het warm.’  
 
Het is volgens Bootsma dan ook onverstandig om buiten massaal samen te komen omdat het 
mooie weer eraan komt. ‘Het maakt weinig uit of je samen drie uur aan een statafel buiten 
staat te bieren of dat je dat drie uur binnen doet. De kans dat je besmet raakt, als een van je 
vrienden besmettelijk is, is in beide gevallen groot.’ 
 
De Bunnikker waagt zich op basis van de modellen aan een voorspelling: ‘Als we zo doorgaan 
met vaccineren, zijn we ná de zomervakantie van de vervelende maatregelen af. Dát is onze 
stip op de horizon.’ 
 
Om die periode te overbruggen, maar het ventiel wel iets te openen is testen voor toegang een 
goed alternatief, aldus Bootsma. ‘Mits het goed wordt gebruikt. Dagen van te voren testen 
heeft geen zin. Als ik woensdagochtend besmet raak en ik word woensdagavond getest, heb 
ik waarschijnlijk een negatieve test. Een paar dagen later heb ik veel meer virusdeeltjes in 
mijn lichaam en ben ik een stuk besmettelijker. Daarom werkt testen het beste als je het een 
paar uur van tevoren doet en het evenement maximaal een dag duurt.’ 
 
Of de Indiase variant nog roet in het eten kan gooien? ‘De Britse variant was 1,5 keer zo 
besmettelijk als de ‘normale’ variant. Ik verwacht niet dat er een variant komt die nóg veel 
besmettelijker is. Iedereen vaccineren, dat is de oplossing.’ 
 
En dus is de kudde-immuniteit waar premier Mark Rutte vorig jaar al over sprak, toch de 
enige exitroute gebleken. ‘Hoe meer mensen gevaccineerd zijn of corona hebben gehad, hoe 
milder de maatregelen. Elke prik staat symbool voor versoepelingen.’ Bron: AD, 5 mei 2021. 

 

 
 
Hans Disberg kan tot zijn grote vreugde weer met de collectebus langs de deuren. © Kevin 
Hagens  
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Dingdong! Collectant Hans (80) uit Apeldoorn is terug van weggeweest: 
‘En gul dat mensen zijn’ 
 
Hans Disberg (80) was er vorig jaar helemaal klaar voor: de jaarlijkse collecte van het 
Longfonds waar hij zich altijd met hart en ziel voor inzet in Apeldoorn. ‘Toen kwam het bericht 
dat het niet mocht vanwege corona.’ Deze week kan hij de collectebus weer als vanouds laten 
rammelen. De collecte is terug van weggeweest en steekt mede dankzij corona in een moderner 
jasje. 
 
Huis-aan-huiscollectes: talloze goede doelen zijn er voor een groot deel afhankelijk van. De 
coronapandemie heeft echter een flinke deuk geslagen in deze bron van inkomsten. Veel 
organisaties besloten vorig jaar hun collecteweek over te slaan, bij andere fondsen gingen 
collectanten wel op pad maar stuitten vaak op dichte deuren. Ook hadden organisaties moeite 
om voldoende mensen op de been te krijgen; veel collectanten vallen in de kwetsbare doelgroep 
en bleven liever thuis. Bron: De Stentor, 21 mei 2021.   
 
 

 
 
 
Provincies doen oproep aan kabinet: theaters en musea moeten nú open 
 
Theaters en musea moeten nú open. Het is niet meer te verdedigen dat winkels wél open zijn 
en cultuurgebouwen niet. Dat schrijven de cultuurgedeputeerden van de Nederlandse 
provincies in een oproep aan het kabinet.  
 
‘Cultuur is onderdeel van het herstel van de samenleving, niet een luxeproduct dat pas daarna 
komt’, schrijven ze. ‘De kunst en cultuursector is een essentiële sector voor onze samenleving 
en hoort daarom vooraan te staan bij versoepelingen’, vinden de provincies. ‘De huidige gang 
van zaken doet de cultuursector ernstig tekort.’ Bron: AD, 21 mei 2021.   

Geef kunst en cultuur nu het podium voor herstel van Nederland! 

Wij, de gedeputeerden cultuur, roepen het Rijk op om de musea, de theaters, de podia, de 
bioscopen, de vloeren, de zalen, met voorrang direct open te stellen.  
 
‘Terug naar het oude’ na de corona pandemie is voor velen een geruststellend streven. 
Tegelijkertijd denken we in Nederland ook na over hoe we het goede van deze crisis kunnen 
behouden. Hiervoor hebben we de creatieve en kunstzinnige verbeelding, richting en duiding 
nodig. Maar ook innovatie is noodzakelijk en een spiegel die ons wordt voorgehouden. Het zijn 
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vooral de kunstenaars, denkers, schrijvers, muzikanten en verbeelders die dat kunnen. Laten 
we niet doordenderen maar KUNST en CULTUUR inzetten. Daarmee is kunst- en 
cultuursector essentieel en broodnodig. 
 
Er is gelukkig eindelijk reden om de coronamaatregelen te versoepelen. Daar zijn we allemaal 
heel blij om. Maar de kaartjes voor het theater zijn nog onverkocht en het orkest is nog stil. 
Want de versoepelingen gelden niet voor veel artiesten en kunstenaars. De sector ligt al meer 
dan een jaar stil en wij komen al even lang niet in de theaters of musea! Dat is in meerdere 
opzichten een groot gemis. De Wereldgezondheidsorganisatie toonde in november 2020 nog 
aan dat kunst en cultuur juist de gezondheid bevorderen[1]. Dat alleen al zou reden zijn om 
snel de versoepelingen ook voor deze sector te laten gelden. De sector heeft daarnaast een 
grote economische waarde. Ook daarom is het nodig dat de sector haar deuren mag openen. 
 
Cultuur is geen luxeproduct nadat al het andere op orde is. Het is onderdeel van het herstel 
van onze samenleving. We hebben vanaf maart vorig jaar veel sociale contacten gemist. 
Verenigingen, juist ook die voor cultuur, spelen een belangrijke rol in de verbinding in de 
wijken en dorpen. Geef meer ruimte aan verenigingen voor amateurkunst, zij spelen een 
essentiële rol in het leggen van verbindingen tussen groepen mensen. Samen muziek, theater, 
toneel, beeldende kunst maken: het is cement en medicijn tegelijk voor een opkrabbelende 
samenleving. 
 
Wij, de gedeputeerden cultuur, roepen het Rijk op om de musea, de theaters, de podia, de 
bioscopen, de vloeren, de zalen, met voorrang direct open te stellen. De sector is er klaar voor, 
dat hebben we vorig jaar gezien. Alle protocollen zijn op orde en liggen gereed. Toegang door 
middel van testen kan soelaas bieden, zolang de mogelijkheid bestaat daarin eigen keuzes te 
maken.  In ieder geval moet het onderscheid dat nu wordt gemaakt tussen toegang tot horeca 
en theater en tussen toegang tot winkels en musea van tafel, dit doet de sector ernstig tekort. 
In de gemeenten en provincies doen we wat we kunnen om de sector te helpen.  De kunst en 
cultuursector is een essentiële sector voor onze samenleving en hoort daarom vooraan te staan 
bij versoepelingen.  
 
Namens de gezamenlijke provincies, 
 
Anita Pijpelink, gedeputeerde Cultuur provincie Zeeland 
 
Michiel Rijsberman, gedeputeerde Cultuur provincie Flevoland  
 
Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO), 20 mei 2021. 
 
 

Provincies en prominenten doen oproep aan kabinet: theaters en musea 
moeten nú open! 
 
‘Theaters, de podia, de bioscopen, de vloeren, de zalen moeten nú open’, schrijven de 
cultuurgedeputeerden van de Nederlandse provincies in een oproep aan het kabinet. Het feit 
dat winkels wel open zijn en cultuurgebouwen niet, is wat hen betreft niet meer te verdedigen. 
‘Met voorrang direct openstellen’, luidt het devies. ‘Kunstenaars, schrijvers en muzikanten, 
zijn broodnodig om ons een spiegel voor te houden.’ 
 
‘Terug naar het oude na de corona pandemie is voor velen een geruststellend streven. 
Tegelijkertijd denken we in Nederland ook na over hoe we het goede van deze crisis kunnen 
behouden. Hiervoor hebben we de creatieve en kunstzinnige verbeelding, richting en duiding 
nodig’, schrijven de cultuurgedeputeerden Anita Pijpelink (Zeeland) en Michiel Rijsberman 
(Flevoland) namens alle provincies. 
 
Het feit dat de cultuursector al ruim een jaar stilligt, noemen zij ‘in meerdere opzichten een 
groot gemis’. Zelfs nu er genoeg aanleiding is om de coronamaatregelen te versoepelen, gelden 
die niet voor veel artiesten en kunstenaar. ‘De kaartjes voor het theater zijn nog onverkocht 
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en het orkest is nog stil’, volgens de gedeputeerden. ‘Samen muziek, theater, toneel en kunst 
maken,  is cement en medicijn tegelijk voor een opkrabbelende samenleving’. 
 
‘Wij, de gedeputeerden cultuur, roepen het Rijk op om de musea, de theaters, de podia, de 
bioscopen, de vloeren, de zalen, met voorrang direct open te stellen. De sector is er klaar voor, 
dat hebben we vorig jaar gezien. Alle protocollen zijn op orde en liggen gereed. Toegang door 
middel van testen kan soelaas bieden, zolang de mogelijkheid bestaat daarin eigen keuzes te 
maken’, aldus de opstellers van de brief. 
 
Theaters en musea zijn op dit moment pas in stap drie van het openingsplan van het kabinet 
aan de beurt. Als alles meezit, mogen ze per 9 juni  - onder voorwaarden - weer open. Voor 
theaters geldt bijvoorbeeld dat ze dan maar dertig mensen per voorstelling in de zalen mogen 
ontvangen. Als er getest gaat worden, kunnen er mogelijkerwijs meer mensen naar binnen. 
 
‘Daar zijn wij geen fan van’, zegt directeur Ruud van Zuilen van het theater Agnietenhof tegen 
De Gelderlander. Theaterbaas Van Zuilen is duidelijk blij met de bijval voor de sector vanuit 
de provincies. ‘Ik denk ook dat het terecht is. Het wordt langzaam een beetje gek dat je wel 
door de Ikea mag schuiven, maar dat je niet op bezoek mag in het theater’, zegt hij. Er zou 
geen onderscheid tussen bijvoorbeeld winkels en theaters moet zijn. 
 
‘Cultuur is onderdeel van het herstel van de samenleving, niet een luxeproduct dat pas daarna 
komt’, schrijven de gedeputeerden verder. ‘De kunst en cultuursector is een essentiële sector 
voor onze samenleving en hoort daarom vooraan te staan bij versoepelingen’, vinden de 
provincies. ‘De huidige gang van zaken doet de cultuursector ernstig tekort.’  
 
De oproep van de gedeputeerden krijgt bijval van een groep van 160 prominenten onder 
aanvoering van oud-NS-topman Roger van Boxtel. ‘Door de cultuursector nu achter aan te 
laten sluiten in de opening van de samenleving, wordt voorbijgegaan aan de enorme 
maatschappelijke waarde van die sector, die bovendien de motorolie is van de Nederlandse 
economie’, stellen zij in een ingezonden brief in de Volkskrant. 
 
‘Open zo snel mogelijk de poorten van de cultuur!’, klinkt het daarom in de brief. Omdat zo 
het ‘maatschappelijke en economische verlies beperkt blijft’. Het is volgens hen 
‘onaanvaardbaar’ dat de lockdown voor culturele instellingen voortduurt, terwijl andere 
sectoren weer snel open mogen.  Ze wijzen erop dat vorige zomer al is aangetoond dat culturele 
instellingen veilig kunnen werken met bestaande protocollen. 
 
‘Een sterke culturele omgeving levert stof tot denken en debat, en biedt geestelijke verrijking 
en weerbaarheid. Kunst is zuurstof voor de geest’, aldus Van Boxtel. Onder de 160 
ondertekenaars zijn verder de oud-burgemeesters Jozias van Aartsen en Job Cohen, de 
journalisten Noraly Beyer en Frits Barend, voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en 
Schiphol-topman Dick Benschop. 
 
Ook de Nederlandse bioscopen en filmtheaters willen zo snel mogelijk weer open. 
Brancheorganisatie NVBF klom in de pen en richtte open brandbrief aan het kabinet en de 
Tweede Kamer. ‘Er is geen reden meer om daar nog te lang mee te wachten nu de 
coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijven dalen’, vinden de bioscopen. ‘De 
bioscopen zijn keihard getroffen het afgelopen jaar.’ De theaters - die tot nu toe slechts 30 
bezoekers per zaal mogen ontvangen - pleiten voor een maximum van vijftig bezoekers. ‘Dit is 
verantwoord’, stellen zij. In de bioscopen is het afgelopen jaar, door een streng protocol, nog 
geen enkele coronabesmetting geregistreerd. Bron: AD, 21 mei 2021. 

 
Zwembad Blankershove krijgt extra subsidie om tweede coronajaar door 
te komen 
 
Zwembad Blankershove krijgt een halve ton extra subsidie van de gemeente, zodat het een 
tweede coronajaar kan overbruggen. Dat hebben burgemeester en wethouders van 
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Halderberge besloten. Het Gastelse zwembad bleef vorig jaar dicht en is ook nu nog sterk 
gebonden aan de opgelegde beperkingen. 
 
Dat betekent geen losse kaartverkoop en terugloop in het aantal abonnementhouders. 
Desondanks is het bad, dat van oudsher op veel vrijwilligers draait, dit seizoen wél open 
gegaan. ‘Het is de trots van Oud Gastel, schoolvoorbeeld van zelfredzaamheid. Dat stimuleren 
we als gemeente van harte. Met een aanvullende subsidie wapenen we Blankershove tegen 
mogelijke financiële problemen voor dit seizoen‘, aldus wethouder Thomas Melisse. 

 

 
 
Zwembad Blankershove is jarenlang een grote trekpleister geweest voor badgasten uit Oud 
Gastel en daarbuiten. Een foto zoals deze met zoveel badgasten kan nu nog niet gemaakt 
worden. © Peter van Trijen  
 
Het bad wordt net als vele sectoren hard geraakt door de gevolgen van de coronamaatregelen. 
Vorig jaar heeft het bestuur van het zwembad vanwege de eerste lockdown en de geldende 
richtlijnen besloten om het zwembad niet te openen. Dit jaar is het zwembad wel open tot en 
met zondag 5 september. 
 
Uit gesprekken tussen de wethouder en het stichtingsbestuur is een mogelijk exploitatietekort 
berekend. Melisse: ‘De subsidie van 49.683 euro is daarop gebaseerd. Zo blijven de financiële 
gevolgen zo beperkt mogelijk. Alles wat onder dat bedrag blijft keert terug in de gemeentekas.‘ 
Halderberge dient hiervoor een aanvraag in bij het Rijk voor compensatie van de aanvullende 
subsidie, de zogeheten Rijksregeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-
IJZ). 
 
De wethouder is blij dat het bad open gegaan is en hoopt dat de versoepelingen in de 
zomermaanden tot een grotere toeloop kan leiden. ‘Blankershove heeft de extra financiële 
zekerheid nu. Ik hoop dat er deze zomer voldoende zonnige dagen zijn en dat onze inwoners 
volop waterplezier gaan beleven in dit echte dorpsbad.’ 
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Bestuurslid Harm Lambregts van het zwembad vindt het mooi om de gasten weer te zien 
genieten van het zwemwater. ‘Wij zijn blij dat de deuren alweer een aantal weken geopend 
zijn. Het is mooi om te zien dat de gasten, ondanks het matige weer, toch blijven komen naar 
ons zwembad. Stukje bij beetje kan er meer en kunnen we de achterstanden wegwerken.‘  
 
Lambregts zegt dat de steun in de rug van de gemeente de doorslag gaf om de doorstart te 
maken. ‘Wij als bestuur zouden zonder de extra subsidie niet met een gerust hart open 
kunnen gaan, omdat de financiële gevolgen door het coronavirus niet te overzien zijn. Daarom 
zijn wij daar erg blij mee. De basis voor een mooi seizoen ligt er, nu het zonnige weer nog.‘ 
 
De twee andere zwembaden in Halderberge - Baarlebossche in Oudenbosch en Splesj in 
Hoeven - zijn in handen van commerciële recreatie-ondernemingen, respectievelijk Laco en 
Molecaten Groep. Volgens Melisse kunnen zij als bedrijf een beroep doen op steunpaketten 
van het Rijk, waar een stichting dat niet kan. 
 
In 2024 viert Blankershove haar vijftigjarig bestaan. Bron: BN De Stem, 21 mei 2021. 
 

 
 
ONE Championship stelt uniek evenement uit © ONE Championship  
 
 

Corona-uitbraak gooit roet in het eten bij uniek vechtsportevenement in 
Singapore 
 
Het ONE: Empower evenement is uitgesteld vanwege de Covid-19-situatie in Singapore. Het 
evenement zou op 28 mei plaatsvinden in het Singapore Indoor Stadium. Echter door het snel 
oplopende aantal coronabesmettingen vindt de organisatie het niet verantwoord het unieke 
evenement, met alleen vrouwelijke vechters, voort te zetten. 
 
Singapore meldde gisteren 41 nieuwe gevallen van Covid-19. De afgelopen dagen is een aantal 
clusters ontdekt met ten minste 277 bevestigde gevallen in de afgelopen week. Dit zette de 
ONE organisatie onder druk om het evenement met beperkt publiek niet door te laten gaan. 



14 

 

 
Het titelgevecht van regerend kampioen Xiong Jing Nan tegen Michelle Nicolini zou het 
kroonstuk zijn op het evenement. Anissa Meksen, de voormalige Glory Kickboxing Super 
bantam kampioen neemt het in een ander gevecht op tegen Martine Michieletto. 
 
Het evenement is uniek te noemen aangezien de gehele line-up bestaat uit vrouwelijke 
vechters. Voor Meksen is het uitstel extra zuur. Zij zou eindelijk haar debuut maken. 
De Française, die begin 2020 een contract tekende bij ONE, kreeg maar geen wedstrijd. Dit 
noopte haar manager om een aantal oproepen te doen aan de organisatie om Meksen te laten 
vechten.  
 
ONE Championship deed de aankondiging vandaag op Twitter en zegt niet te weten wanneer 
een nieuwe datum zal volgen om het evenement alsnog door te laten gaan. Bron: AD, 21 mei 
2021. 
 

 
 
Protest in New York tegen Amazon . © LightRocket via Getty Images  
 
 

Kritiek op Amazon groeit: steeds meer Amerikanen schamen zich voor 
aankopen bij onlinegigant 
 
Dankzij de coronapandemie is Amazon machtiger dan ooit, maar het tij keert voor de 
onlinegigant. Onder Amerikaanse jongeren heerst ‘Amazon-schaamte’, Democraten én 
Republikeinen in Washington willen het bedrijf van miljardair Jeff Bezos de duimschroeven 
aandraaien. 
 
Hij is er helemaal niet op uit, zegt boekhandelaar Danny Caine uit Kansas, maar het gebeurt 
steeds weer. Mensen komen hem verontschuldigingen aanbieden omdat ze winkelen bij 
Amazon. De techreus heeft zich in zo’n beetje alle takken van de Amerikaanse economie 
genesteld en verplettert kleine boekverkopers. Caine, dichter en eigenaar van boekhandel 
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Raven in het plaatsje Lawrence publiceerde dit jaar een anti-Amazonpamflet in boekvorm. 
‘Hoe je te verzetten tegen Amazon en waarom’, is de titel. Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

 
 
Paul van Ulsen in de testhal van Salland Engineering in Zwolle. © Salland Engineering  
 
 

Hoe het wereldwijde tekort aan computerchips zorgt voor 
miljoenenomzet bij het kleine Salland Engineering in Zwolle 
 
Het wereldwijde tekort aan computerchips toont de kwetsbaarheid van de productieketen. In 
de auto-industrie zijn zelfs productiestops. Chiptester Salland Engineering in Zwolle profiteert 
juist van de crisis en ziet dat bedrijven twijfelen over zakendoen in Taiwan. ‘De wereld 
realiseert zich nu pas hoe afhankelijk we zijn van Azië.’ 
 
De gevolgen van het wereldwijde tekort zijn overal merkbaar. Zo moesten automerken Peugeot, 
Nissan en Fiat hun productie tijdelijk stilleggen. Er zijn niet genoeg halfgeleiders (chips) voor 
alle elektronische onderdelen en zonder chips, geen auto’s. Maar ook fabrikanten van 
huishoudelijke apparatuur en consumentenelektronica, zoals Samsung, hebben 
problemen.  Bron: De Stentor, 21 mei 2021. 
 

Taiwan vraagt zijn inwoners om sociale contacten te mijden en thuis te 
blijven 
 
 Het land maakt de zwaarste uitbraak mee sinds het begin van de pandemie. Vandaag 
worden 312 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. ‘Als we de komende dagen de stroom aan 
mensen tot een minimum kunnen terugdringen, snijden we de overdracht van het virus de 
pas af en dat zal ons enorm helpen', zegt gezondheidsminister Chen Shih-chung. 
 
Taiwan heeft afgelopen week het alarmniveau verhoogd, waardoor samenkomsten binnen 
beperkt zijn tot vijf personen en buiten de deur tot tien. Scholen zijn twee weken dicht en veel 
Taiwanezen werken thuis. Zo'n 600.000 mensen zitten in quarantaine. Het merendeel van de 
besmettingen doet zich in hoofdstad Taipei voor. In totaal zijn 3139 mensen 
geïnfecteerd geraakt met het coronavirus. Bron: AD, 21 mei 2021. 
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Hulporganisaties slaan alarm: crisis in aanvoer van coronavaccins in 
Aziatische landen 
 
Internationale hulporganisaties Rode Kruis en Rode Halvemaan slaan alarm nu Aziatische 
landen worden geconfronteerd met een crisis in de aanvoer van coronavaccins. Landen als 
Nepal en Bangladesh zitten helemaal zonder en het merendeel van de landen heeft te kampen 
met tekorten. 
 
Onderwijl stijgt het dagelijkse dodental en liggen ziekenhuizen in India, Nepal, Maleisië en de 
Filipijnen, tot de nok toe vol met coronapatiënten. Rijkere landen hebben genoeg vaccins 
ingeslagen om hun inwoners meerdere keren te kunnen inenten, maar de meeste Aziatische 
landen hebben slechts genoeg voor een fracties daarvan. 
 
Het delen van vaccins via de vaccinalliantie Covax is volgens directeur Alexander Matheou 
de enige manier om een verdere catastrofe af te wenden. Ook worden farmaceuten en 
overheden gevraagd om samen een betere bevoorrading van Azië te verzekeren. Zo zouden 
vaccinoverschotten versneld moeten worden verscheept. Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

 
 
Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge deed eind januari een ademtest met de 
SpiroNose in de GGD teststraat in Amsterdam. © Joris van Gennip 
 
 

Corona-ademtester zou dit voorjaar arriveren, waar blijft-ie? 
 
De ademtest moet de gang naar de GGD-teststraten makkelijker, sneller en aangenamer 
maken. De regionale GGD’s zouden dit voorjaar de slimme apparaten in gebruik nemen in 
Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Harderwijk. Waar blijven ze? 
 
Door een ademtest van de zogeheten SpiroNose is binnen enkele minuten vast te stellen of 
iemand besmet is met het coronavirus. De blaastest is voor veel mensen waarschijnlijk minder 
vervelend dan de PCR-methode die de GGD’s nu toepassen op de testlocaties. Als het apparaat 
niet met zekerheid kan vaststellen dat de testuitslag negatief is, volgt altijd de test met het 
wattenstaafje. Bron: De Stentor, 21 mei 2021. 
 
In Hongarije laatste coronamaatregel ingetrokken  
 
Hongarije schrapt de laatste coronamaatregelen zodra komend weekeinde de vaccinatieteller 
op vijf miljoen staat. ‘Dat betekent dat we de derde golf van de pandemie hebben verslagen', 
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sprak premier Viktor Orbán op de radio. Volgens hem is het daarom tijd om 'afscheid te nemen 
van mondkapjes'.  
 
Van de tien miljoen inwoners die Hongarije telt, hebben er bijna vijf miljoen zeker één 
coronaprik gehad. Het land kon de bevolking snel vaccineren omdat er, in tegenstelling tot 
andere EU-lidstaten, ook gebruik werd gemaakt van vaccins uit Rusland en China. Die 
vaccins zijn door de Europese medicijnwaakhond EMA nog niet goedgekeurd. 

Hongarije had toen de vaccinatiecampagne vorderde al veel coronamaatregelen ingetrokken. 
Hotels, restaurants, bioscopen en andere bedrijven mochten de deuren weer openen. Nu 
verdwijnen volgen Orbán ook de mondkapjes en de avondklok. Het land zegt genoeg vaccins 
op voorraad te hebben om in de herfst opnieuw te vaccineren. Bron: AD, 21 mei 2021. 

Maleisië meldt 6493 nieuwe coronabesmettingen 

Maleisië registreert vandaag 6493 nieuwe coronagevallen, waarmee het totaalaantal 
besmettingen in het land op 498.795 komt. Gisteren meldde Maleisië een recordaantal van 
6805 nieuwe infecties met het virus. Ook stierven er 59 mensen, het hoogste aantal tot nu 
toe. Bron: AD, 21 mei 2021.  

Maleisië meldt vandaag het recordaantal van 7289 nieuwe coronagevallen. In totaal raakten 
sinds het begin van de uitbraak 525.889 Maleisiërs besmet met het longvirus. Bron: AD, 25 
mei 2021.  

Werkgevers willen steunpakketten verlengen tot eind van het jaar 

Werkgevers vinden het 'goed nieuws' als het demissionaire kabinet de coronasteunpakketten 
verlengt tot en met het derde kwartaal, maar ze pleiten er zelf voor om die door te trekken 
naar het eind van het jaar. Overigens zijn ze nog in overleg met het kabinet over de verlenging. 
‘Het ei is nog niet gelegd’, zegt voorzitter Ingrid Thijssen van de werkgeversorganisatie VNO 
na haar gesprek met informateur Hamer.  

De werkgeversclub wil dat bedrijven straks tien jaar de tijd krijgen om de 
uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Nu is dat nog drie jaar, vanaf oktober. 
Volgens ingewijden wil het kabinet daar twee jaar aan vastplakken, en hoeven bedrijven pas 
volgend jaar oktober te beginnen met het terugbetalen van hun schuld bij de fiscus. Thijssen 
wil dat de herstelplannen de komende 2,5 jaar doorlopen. Bron: AD, 21 mei 2021. 

Marokko versoepelt avondklok 

Marokko versoepelt de lockdown iets en verschuift de avondklok, die nu om acht uur ingaat, 
naar 23.00 uur. Ook duurt hij iets korter en loopt om half vijf 's ochtends af. Door de 
aanpassing kunnen de winkels, cafés en restaurants in de avond langer en meer zaken doen. 
De Marokkaanse autoriteiten vinden de versoepeling verantwoord, omdat het 
aantal besmettingen sterk daalt.  

De noodtoestand in het land duurt al meer dan een jaar, maar hoewel er al zeven miljoen 
vaccinaties verricht zijn, is van een echte heropening nog geen sprake. Theaters en bioscopen 
blijven dicht en bijeenkomsten van elke aard verboden. Ook buitenlandse vluchten zijn tot 
zeker 10 juni beperkt. Marokko telde tot nu toe 516.000 besmettingsgevallen en 9100 
overlijdens ten gevolge van het longvirus. Bron: AD, 21 mei 2021.  
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Gevaccineerden minder bereid zich aan de coronamaatregelen te houden 

Onderzoek door het RIVM, GGD GHOR en de GGD'en, onder ruim vijfenvijfitgduizend 
deelnemers toont aan dat de animo voor vaccinatie groot blijft, maar ook dat wie een 
coronaprik heeft ontvangen minder bereid is zich nog langer aan de regels te houden.  

De vaccins van Pfizer en Moderna zijn het gewildst bij de ondervraagden. 
Respectievelijk eenentachtig en vierenzeventig procent zou zich laten prikken met deze 
middelen. Daarna komen Janssen (66 procent) en AstraZeneca (53 procent). 

Na vaccinatie denkt vierendertig procent zich minder goed aan de anderhalvemeterregel te 
zullen houden en veertig procent zal zich waarschijnlijk minder aan de regels voor 
groepsgrootte gelegen laten liggen. Achttien procent zal zich bij klachten minder laten testen. 

Ook zeggen weinig mensen dat ze zich laten testen of in quarantaine gaan na een bezoek aan 
het buitenland, terwijl dit volgens het RIVM wel belangrijk is om verdere verspreiding en de 
introductie van virusvarianten te beperken. 

Ondanks de versoepelingen en het sneller vaccineren in ons land neemt het vertrouwen in 
het coronabeleid af. Nu is nog maar vierendertig procent positief over de aanpak van de 
overheid, een half jaar geleden lag dat op achtenvijftig procent. Bron: AD, 21 mei 2021.  
 
 

Onderzoek RIVM: Nederlanders laten teugels vieren na coronaprik 
 
Veel Nederlanders wanen zich na een vaccinatie veilig genoeg om zich niet meer aan de 
coronaregels te hoeven houden. Ruim een op de drie mensen zal na inenting de 1,5 meter 
afstand vaker loslaten. Ook zal een deel in grotere groepen bij elkaar komen en is de bereidheid 
om zich dan nog te laten testen of in quarantaine kleiner.  
 
Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM in samenwerking met GGD GHOR en de GGD’en onder 
ruim 55.000 deelnemers. Volgens de studie is de vaccinatiebereidheid onder de Nederlanders 
onverminderd hoog, maar zijn er wel verschillen tussen de vaccins. Pfizer en Moderna scoren 
het hoogst. Respectievelijk 81 procent en 74 procent zou zich daarmee laten vaccineren als ze 
nu een uitnodiging zouden ontvangen. Daarna volgen het vaccin van Janssen (66 procent) en 
AstraZeneca (53 procent). 
 
Deelnemers aan het onderzoek denken dat Pfizer en Moderna het meest effectief zijn en de 
minste bijwerkingen hebben. In werkelijkheid is de bescherming tegen ernstige ziekte na een 
Covid-infectie van alle vaccins ongeveer gelijk (boven de 85 procent effectiviteit), aldus het 
RIVM. 
 
Daartegenover staat dat een deel van de deelnemers aan het onderzoek na vaccinatie minder 
bereid is zich aan de coronaregels te houden, zoals 1,5 meter afstand houden en het 
samenkomen met een beperkt aantal mensen. Zo verwacht 34 procent de regel van het 
houden van afstand minder goed na te leven en denkt 40 procent zich niet meer zo strikt te 
houden aan de regels voor groepsgrootte. Ook verwacht 18 procent zich na vaccinatie minder 
te laten testen bij klachten. 91 procent is wel van plan net zo vaak de handen te wassen als 
voor de prik. 
 
Verder zeggen weinig mensen dat ze zich laten testen of in quarantaine gaan na een bezoek 
aan het buitenland, terwijl dit volgens het RIVM wel belangrijk is om verdere verspreiding en 
de introductie van virusvarianten te beperken. 
 
Ondanks de versoepelingen en het sneller vaccineren neemt het vertrouwen in het 
coronabeleid af. Nu is 34 procent positief over de aanpak van de overheid, een half jaar geleden 
was dat 58 procent. Bron: AD, 21 2021. 
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WHO twijfelt aan aantal vermelde coronadoden  
 
Data-analisten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stellen dat 
het officiële wereldwijde aantal coronadoden, direct of indirect, 'significant te laag' is. Volgens 
de WHO-cijferaars zijn er mogelijk al zes tot acht miljoen mensen overleden aan de gevolgen 
van het virus. Vorig jaar zou het sterftecijfer 1,2 miljoen hoger liggen dan nu officieel werd 
gemeld. Bij de berekeningen hebben de analisten ook de sterfte door gebrek aan 
ziekenhuiscapaciteit en de reisbeperkingen als factoren meegenomen. Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

Geen negatieve test bij aankomst in Spanje voor reizigers uit VK en Japan 
 
Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Japan hoeven vanaf 24 mei geen negatieve PCR-
test meer te tonen bij aankomst in Spanje, meldt de Spaanse staatskrant vandaag. Wel 
moeten de Britten bij terugkeer uit Spanje nog wel in isolatie. Volgens de Spaanse premier 
Sanches zal de terugkeer van de toeristen de sleutel zijn tot het economische herstel van zijn 
land. Bron: AD, 21 mei 2021. 

 

 
 
Elly en Nico in hun 'hotelkamer' © Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)  
 
 

Elly en Nico voor één nachtje weer samen dankzij ziekenhuis: ‘Juist 
tijdens ziekte wil je dicht bij elkaar zijn’ 
 
De kamer werd versierd en Elly's logeerbed stond al voor haar klaar. Nico en Elly van Lith 
kregen allebei corona, maar moesten elkaar maanden missen. Het ziekenhuis in Winterswijk 
zette daarom alles op alles om Elly voor één nachtje in Winterswijk te laten logeren.   

 
Het echtpaar uit Bemmel kreeg een paar maanden geleden allebei corona en zowel Elly als 
Nico moesten worden opgenomen in een ziekenhuis. Dat werd voor Elly een ander ziekenhuis 
dan voor Nico, die in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix terechtkwam. Elly is inmiddels 
weer thuis, maar een reisje naar Winterswijk is nog te vermoeiend voor haar. En dus heeft zij 
haar man al ruim twee maanden niet gezien.  
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‘We vonden het zo aangrijpend dat ze elkaar al zolang niet gezien hadden. Juist tijdens zo'n 
periode van heftig ziek zijn, wil je graag dicht bij elkaar zijn’, vertelt een van de 
verpleegkundigen. En dus werd Elly uitgenodigd om te komen logeren bij Nico. Hij vertelt: ‘We 
waren ontroerd, vonden het heel bijzonder dat ze dit voor ons hebben gedaan. Ze hadden zelfs 
voor ons de kamer versierd.’ 
 
Nico van Lith (58 jaar) ligt al ruim twee maanden in het SKB. Al die tijd heeft hij zijn vrouw 
niet kunnen zien. Nico werd opgenomen met corona en vlak na hem kreeg ook zijn vrouw Elly 
corona. Nico lag wekenlang aan de beademing op de IC. Ook Elly werd opgenomen, maar in 
een ander ziekenhuis.  
 
Inmiddels is Elly weer thuis, in hun huis in Bemmel, maar nog herstellende. Even een 
bezoekje brengen aan Winterswijk, is voor haar te inspannend op dit moment. 
Verpleegkundige Doreen: ‘Wij vonden het zo aangrijpend dat ze elkaar al zo lang niet gezien 
hadden. Juist tijdens zo’n periode van heftig ziek zijn wil je graag dicht bij elkaar zijn.’ 
  
Afgelopen weekend regelden verpleegkundigen van de afdeling D1 daarom dat Elly een nachtje 
bij Nico op de kamer kon logeren. Nico vertelt erover: ‘We waren ontroerd en vonden het heel 
bijzonder dat ze dit voor ons hebben gedaan. Ze hadden zelfs de kamer versierd voor ons.’ 
Nico hoopt binnenkort naar een ziekenhuis in Arnhem te kunnen, zodat zijn vrouw hem elke 
dag kan bezoeken. Dat hopen wij natuurlijk ook van harte voor hen allebei! Bron: De Stentor, 
21 mei 2021. 
 
 

 
 
Per inwoner is vorig jaar 4418 euro  gespaard 
 
Nederlandse huishoudens bespaarden het afgelopen jaar 77 miljard euro, of 4418 euro per 
inwoner, meldt het CBS. Volgens het statistiekbureau hielden Nederlanders meer in hun zak 
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dan inwoners van de meeste andere eurolanden. Door de lockdowns kon er minder worden 
uitgegeven, terwijl het beschikbaar inkomen in 2020 juist hoger lag. Per inwoner werd er 
1.925 meer bespaard dan in 2019. Bron: AD, 21 mei 2021.  
 

 
 
© Jean-Pierre Jans 
 

Armand en Anne zijn betere spaarders geworden: ‘Vroeger gaven we een 
smak geld gelijk uit’  
 
In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Dankzij een buffer 
konden Anne en Armand de klap opvangen die corona hen uitdeelde. 
Anne geniet van de grote hoeveelheden die ze voor 150 euro bij de Lidl haalt 
 
Armand: ‘Ons inkomen schommelt.’  
 
Anne: ‘Corona heeft er nogal ingehakt. Ik verhuur een vergaderlocatie van 140 vierkante meter 
voor zakelijke bijeenkomsten. Die heeft afgelopen jaar langdurig leeggestaan.’ Bron: AD, 24 
mei 2021.  
 

Duitse minister Jens Spahn: blijf voorzichtig 
 
De Duitse minister voor Volksgezondheid Jens Spahn dringt er bij zijn landgenoten op aan 
om ook tijdens het Pinksterweekend voorzichtig te blijven. De dalende coronacijfers zijn 
bemoedigend en als gevolg daarvan gaan voor het eerst sinds maanden de terrassen van 
cafés en restaurants weer open. Voor wie een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs kan 
laten zien dan. 
 
‘De huidige cijfers zouden ons een optimistisch gevoel moeten geven', sprak Spahn. Dat 
het virus nog niet verdwenen is bewijst het aantal van 8769 nieuwe besmettingen dat gisteren 
werd gemeld. Ook stierven er nog 226 Duitsers aan de gevolgen van het virus. De deelstaten 
drongen erop aan om tijdens de Pinkersterdagen de horeca te heropenen. 
 
‘Ik kan alleen maar blijven zeggen en bepleiten dat we stap voor stap doorgaan’, richtte de 
minister zich tot de autoriteiten van de deelstaten. Hij stelt voor om de heropeningsstappen 
met tussenposes van weken te nemen, dat mensen mondkapjes blijven dragen en vrienden 
buiten ontmoeten. Spahn voegt eraan toe dat de overheid de verspreiding van het virus, en 
met name de varianten, goed in de gaten houdt. Bron: AD, 21 mei 2021.  
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Foto ter illustratie. © MaricMedia / Tom van der Put 
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Man vlucht na blaastest in Lochem voor politie en sleept agent mee 
 
Tijdens een alcoholcontrole in Lochem kreeg een man het zo benauwd, dat hij probeerde te 
vluchten en hierbij een agent meesleepte met zijn auto. Hij kwam ook tot een botsing met een 
politieauto. De 27-jarige dader uit Goor werd door de politie vast gezet.  
 
De man reed dinsdag met hoge snelheid door de bebouwde kom en wekte zo de aandacht van 
de agenten. Tijdens de blaastest die daarop volgde scoorde de man  A/G, daarom moest hij 
mee naar het bureau voor een nieuwe ademanalyse. 
 
Dit zag de man echter niet zitten en daarom deed hij een poging om weg te rijden. De agent 
probeerde dit te voorkomen door zijn sleutel af te pakken. Het lukte de verdachte alsnog om 
weg te rijden, maar hij sleepte daardoor de agent enkele meters mee. De agent raakte hierdoor 
lichtgewond. In zijn vlucht reed de bestuurder ook nog tegen een politiewagen aan.  Door de 
beschadigingen aan de politiewagen konden de agenten de dader niet achtervolgen. 
 
De bestuurder meldde zich gisteren zelf op het politiebureau in Goor en werd in de cel gezet. 
De aangereden politieman heeft aangifte gedaan. Bron: De Stentor, 21 mei 2021. 
 

 
Colombia opent grenzen, met uitzondering van die met Venezuela 
 
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. Bron: AD, 20 mei 2021.  
 
 

Advies SER: ‘Laat kinderen meebeslissen over hulp’ 
 
De zorg voor kinderen kan snel verbeteren zonder dat er grootscheepse aanpassingen nodig 
zijn. Zo moeten kinderen en hun ouders kunnen meepraten, meer specialisten moeten 
meekijken bij de beoordeling van de benodigde zorg en er moeten landelijke regels komen voor 
administratie.  
 
Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport dat zojuist is verschenen. 
De SER schreef het advies voor het nieuwe kabinet. Al langere tijd knelt de 
jeugdhulpverlening. Kinderen met complexe gedrags- of psychische problemen staan soms 
lange tijd op een wachtlijst. Met als gevolg dat hun problemen erger worden en zwaardere zorg 
nodig is.  
 
Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg zijn de problemen gegroeid, ziet ook 
de SER. Volgens het adviesorgaan kan het nieuwe kabinet de zorg voor kinderen verbeteren 
zonder het hele stelsel omver te gooien. De SER komt met tien aanbevelingen. 
 
Zo kunnen ouders en kinderen nu onvoldoende meepraten over de beste hulp. Hun dossier 
komt bij een gemeente terecht en die neemt de tijd om de aanvraag te beoordelen. Die komt 
vervolgens met een behandelplek. ‘Jeugdigen en hun ouders ervaren nog te vaak dat zij te 
weinig worden betrokken bij het bepalen van de doelen van de in te zetten hulp en de 
vormgeving van het hulpverleningstraject. Zij wensen dat hier verbetering in komt’, 
constateert het adviesorgaan. Volgens de SER is het juist goed voor de behandeling als ouders 
en kinderen wél kunnen meebeslissen.  
 
Ook gebeurt het nog te vaak dat kinderen niet direct naar de juiste zorgverlener worden 
verwezen. Ze krijgen te lichte of juist te zware zorg. De SER adviseert om meer specialisten te 
laten meekijken om te bepalen wat nodig is. Bovendien helpt het om andere partijen, zoals 
school of kinderopvang, erbij te betrekken en waar nodig preventief hulp te bieden.  
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Jeugdhulpverleners zijn op hun beurt veel te veel tijd kwijt aan administratie. Elke gemeente 
vraagt andere informatie. Dat kan beter, adviseert de SER, door meer landelijke regels te 
maken. Ook zouden er landelijke tarieven moeten komen.  
 
De kosten lopen sowieso uit de pas, constateert de SER, want 29 procent van het 
jeugdzorgbudget gaat naar ‘coördinatie’, zoals inkoop. Gemeenten beklagen zich er al langer 
over dat het Rijk op de jeugdzorg bezuinigt, terwijl er veel meer kinderen om hulp vragen. De 
Rijksoverheid en gemeenten moeten het conflict over de kosten oplossen. ‘Wij kunnen ons 
hierbij voorstellen dat er extra middelen nodig zijn.’ Wel moet dat extra geld naar de jeugdzorg 
zelf.  
 
De SER verwacht dat de kosten sowieso dalen als het nieuwe kabinet de aanbevelingen 
uitvoert. Ook zal de hulpvraag van jongeren en hun ouders centraal komen te staan en krijgen 
jeugdhulpverleners meer ruimte om hun werk goed te doen. ‘Wij vinden het belangrijk en wij 
hopen dat meer mensen, net als wij, de uitgaven aan jeugdzorg weer kunnen zien als een 
investering in de toekomst van de samenleving', besluit de SER. Bron: AD, 21 mei 2021.  

 
Hulpverleners in Twente worstelen met suïcidale jongeren: ‘Stop met 
isolatie in gesloten jeugdzorg’ 
 
Er valt in de gesloten jeugdzorg veel te verbeteren in de hulp aan suïcidale en zichzelf 
beschadigende jongeren. Dat deze jongeren bij oplopende spanning vaak in een isolatiecel 
worden gezet helpt hen niet. De jongeren willen dat dit wordt afgeschaft. Maar hulpverleners 
zeggen te weinig alternatieven te hebben. 
 
Het is één van de conclusies van het rapport ‘Een stil gevecht’ van onderzoeker Shireen 
Kaijadoe van Karakter. Karakter is het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
in Gelderland en Overijssel, met vestigingen in Almelo, Hengelo en Enschede. Kaijadoe sprak 
met jongeren zelf en hulpverleners in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Jongeren komen 
daar wanneer ze een gevaar zijn voor zichzelf of anderen. Bron: AD, 21 mei 2021. 

 
Ex-Ajacied Noa Lang in opspraak na kampioensfeest: ‘Liever dood dan 
Sporting-jood’ 
 
De zeventiende landstitel van Club Brugge werd door de spelers stevig gevierd bij aankomst 
in Brugge. Ze doken een uitzinnige massa supporters in en feestten erop los. Zo ook Noa Lang, 
die zich helemaal onderdompelde in het feestgedruis en samen met de fans een lied zong dat 
weinig aan de verbeelding overlaat. De beelden werden gretig gedeeld op sociale media. 
 
‘Liever dood dan Sporting-jood', verwijst naar supporters van Anderlecht, die door de rivaal 
ook wel spottend ‘joden’ worden genoemd. Club Brugge ziet niet veel kwaad in het voorval, 
omdat het om een geuzennaam gaat en Lang niet de bedoeling had iemand te kwetsen. 
 
De Waalse politicus Georges-Louis Bouchez uit kritiek op Lang en verwacht een reactie van 
Club Brugge en de KBVB. ‘De ‘aartsvijand’ associëren met Joden. In dronken toestand of niet. 
Dit zou ik als voorzitter van mijn voetbalclub nooit accepteren. Ik verwacht uitleg en excuses 
van Noa Lang en een sanctie van Club Brugge en de KBVB’, plaatste hij op Twitter. 
 
Ondertussen reageerde ook voormalig premier en huidig Minister van Buitenlandse Zaken 
Sophie Wilmès op het voorval: ‘Antisemitsme is onaanvaardbaar, ondraaglijk en heeft geen 
plaats in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen 
van racisme.’ 
 
Lang was voor Club Brugge van grote waarde in de kampioenswedstrijd tegen Anderlecht. Met 
een goal leverde hij een belangrijke bijdrage aan het 3-3 gelijkspel. De voormalig Ajacied 
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kondigde na afloop aan een ‘vervelend mannetje’ te gaan worden tijdens het kampioensfeest. 
Bron: AD, 21 mei 2021. 

 
Alle scholieren hebben door corona leerachterstand blijkt uit eindtoets: 
daardoor ook uitslag vertraagd 
 
Alle leerlingen in het basisonderwijs hebben een aantoonbare leervertraging. De normering 
van de eindtoets die ze in april gemaakt hebben moet daarom worden aangepast, reden 
waarom de uitslag pas komende dinsdag bekend wordt. 
 
Volgens het College voor Toetsen en Examens ( CvTE) gaat het wel om een ‘kleine 
leervertraging als gevolg van corona’, maar blijkt uit onderzoek en alle eindtoetsresultaten wel 
dat de gehele leerlingpopulatie over minder absolute kennis beschikt.   
 
‘Maar dat zegt niets over wat ze kunnen', stelt woordvoerder Willemijn Leene. ‘Daar is in de 
landelijke normering dan ook rekening mee gehouden.’ Bron: De Stentor, 21 mei 2021.  
 
‘Maar dat zegt niets over wat ze kunnen', stelt woordvoerder Willemijn Leene. ‘Daar is in de 
landelijke normering dan ook rekening mee gehouden.’ 
 
Die is dan ook aangepast. ‘Hiervoor waren extra berekeningen nodig en dat kostte extra tijd. 
De toetsadviezen van de eindtoets moeten betrouwbaar weergeven wat de potentie van een 
leerling is voor het vervolgonderwijs.’  
 
Daardoor zijn de uitslagen nu ruim een week later bekend. ‘Inmiddels is duidelijk geworden 
dat de toetsadviezen dinsdagochtend bekend gemaakt worden. Scholen worden daar vandaag 
over geïnformeerd.’ 
 
Hoe groot de leerachterstand precies is en hoe de schooladviezen uit zouden vallen zonder 
aanpassing van de normen, kan Leene niet zeggen. Op basis van de uitslag van de eindtoets 
kunnen ouders nog met school in gesprek over een eventueel aangepast schooladvies.  
 
Leerlingen die de toets slecht gemaakt hebben, krijgen geen lager advies. Andersom, als de 
leerling veel hoger scoort dan de school had verwacht, kan het advies wél aangepast worden. 
De scholen hoeven dat niet te doen, maar moeten dan wel in gesprek met de ouders. 
 
Behalve de Centrale Eindtoets, die door de overheid aan de scholen beschikbaar wordt gesteld, 
zijn er ook nog vier andere eindtoetsen: de IEP-eindtoets, Route 8-eindtoets, de DIA-eindtoets 
en de AMN-eindtoets. De Centrale Eindtoets wordt in de volksmond ook wel Cito-toets 
genoemd: de toets wordt gemaakt door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling in 
Arnhem. Bron: De Gelderlander, 21 mei 2021.  
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De windmolen op het land van Maatschap Roose - Van Tilburg langs de Banterweg in betere 
tijden. © Google Maps  
 
 

Bekende turbine in Bant bezwijkt door windvlaag en knakt: ‘Gelukkig valt 
ie keurig plat in het land’ 
 
Een windmolen die de wind niet meer aankan, het komt weinig voor. Boer Gerard van Tilburg 
uit Bant heeft de pech dat zijn windmolen, die hij 30 jaar geleden zelf gebouwd heeft, er 
vanochtend toch echt de brui aan gaf. ‘Zo zie je toch maar die kracht van de wind.’ 
 
Gerard van Tilburg sr. heeft niet veel tijd om te vertellen wat er vanochtend met zijn windmolen 
gebeurde. ‘Ik moet nu van alles regelen, het is hier een ravage. Gelukkig viel de windmolen 
keurig plat in het land en niet op een gebouw.’ Bron: De Stentor, 21 mei 2021. 
 
Acht miljoen vaccinaties gezet 
 
Volgens een schatting van het ministerie van Volksgezondheid zijn er tot dusver meer dan acht 
miljoen coronaprikken gezet. Het gaat om eerste inentingen en herhaalprikken bij elkaar. Het 
geschatte aantal op het coronadashboard staat nu op 8.040.730 toegediende vaccindoses. 
Bij de GGD'en werden de meeste prikken gezet, bijna 5,5 miljoen tot dusver. Het aantal 
prikken dat in ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsenpraktijken is gezet berust op een 
schatting op basis van het aantal vaccins dat is geleverd bij priklocaties. Dat komt omdat 
inentingen die op deze locaties worden gezet nog niet allemaal worden doorgeven aan het 
centrale registratiesysteem van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
 
Vorige week vrijdag meldde het dashboard de zeven miljoenste prik. Dat betekent dat 
er afgelopen week ongeveer een miljoen vaccinaties zijn gezet. Komende weken werken de 
GGD'en toe naar het zetten van 2 miljoen prikken per week. Bron: AD, 21 mei  2021.  
 

Reproductiegetal is opnieuw gedaald: 0.86 
 
Het reproductiegetal van het coronavirus is opnieuw gedaald. Volgens de laatste informatie 
van het coronadashboard van de overheid staat het zogenoemde r-getal momenteel op 0,86. 
Dat wil zeggen dat honderd mensen gemiddeld 86 anderen besmetten en dat de epidemie dus 
langzaam kan uitdoven.  
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Bij de vorige melding van het coronadashboard eerder deze week was het r-getal 0,89 en een 
week geleden nog 0,95. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kijkt voor de berekening van het 
reproductiegetal ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar 
cijfer kan geven. Het r-getal van 0,86 slaat in werkelijkheid op de situatie zoals die op 6 mei 
was. Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

Vaccinatie met AstraZeneca sneller tweede prik 
 
Mensen die met AstraZeneca worden ingeënt, kunnen voortaan sneller hun tweede prik 
krijgen. Met de GGD'en, ziekenhuizen en huisartsen is afgesproken dat ze hem zo snel 
mogelijk toedienen, binnen vier tot twaalf weken. Dat heeft coronaminister Hugo de Jonge 
besloten, naar aanleiding van een nieuw advies van de Gezondheidsraad. 
 
De afgelopen maanden werd tussen de eerste en tweede prik een interval van twaalf weken 
aangehouden. Daar waren twee redenen voor. Er was eerder dit jaar weinig vaccin 
beschikbaar en door twaalf weken tussen de eerste en tweede prik aan te houden, konden er 
sneller meer mensen een eerste prik krijgen. Nu kunnen alle huisartsen de tweede prik 
uiterlijk eind juni toedienen. De GGD'en proberen dat al voor 20 juni te doen, zei de minister. 
 
Daarnaast zou het vaccin betere bescherming tegen het virus bieden als er langer werd 
gewacht met de tweede prik. ‘Het onderzoek waarop die conclusie was gebaseerd kent echter 
een aantal beperkingen, waardoor aan de resultaten geen conclusies kunnen worden 
verbonden’, stelt de Gezondheidsraad nu.  
 
Hoeveel huisartsen de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin eerder gaan zetten dan na 
twaalf weken, moet nog maar blijken. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 
Coronaminister Hugo de Jonge maakte bekend dat met de GGD'en, ziekenhuizen en 
huisartsen is afgesproken dat ze de tweede prik zo snel mogelijk toedienen, binnen vier tot 
twaalf weken. 
 
Alle afspraken voor de tweede coronaprik met AstraZeneca staan al gepland, laat een 
woordvoerster van de LHV weten. ‘Praktijken die dat willen, kunnen de afspraak naar voren 
halen. Maar het is geen verplichting. Bovendien is het maar de vraag of de leveringen van het 
vaccin toereikend zijn. Het komt nog steeds in blokjes binnen.’ 

Veel huisartsen wilden volgens de woordvoerster wel graag dat het interval tussen de eerste 
en de tweede prik minder strikt zou worden. ‘Huisartsen moeten het inenten combineren met 
de normale patiëntenzorg. Dus meer flexibiliteit is prettig, bijvoorbeeld omdat ook mensen die 
in huisartsenpraktijken werken op zomervakantie willen.’ 

De afgelopen maanden werd tussen de eerste en tweede prik een interval van twaalf weken 
aangehouden. Nu kunnen alle huisartsen in theorie de tweede prik uiterlijk eind juni 
toedienen. De GGD'en proberen dat al voor 20 juni te doen, aldus minister De Jonge. 

Ouderenbond ANBO is blij dat de tweede prik eerder gezet kan worden. ‘Hoe sneller hoe beter. 
Het is zeker fijn voor de groep 60 tot 64 jaar, daar is het niet altijd soepeltjes mee gegaan. 
Mensen bellen regelmatig om te vragen wanneer ze die tweede prik krijgen. Dit is daarom goed 
nieuws’, aldus een woordvoerster van de bond. 

De ANBO hoopt dat het huisartsen lukt om de vaccinaties te vervroegen. ‘We begrijpen dat dit 
misschien lastig is om te realiseren. Maar we roepen huisartsen op om zoveel mogelijk mensen 
te helpen met een snellere prik.’ Bron: AD, 21 mei 2021.  
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Hoeveel huisartsen gaan tweede prik zetten? 

Hoeveel huisartsen de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin eerder gaan zetten dan na 
twaalf weken, moet nog maar blijken. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 
Coronaminister Hugo de Jonge maakte bekend dat met de GGD's, ziekenhuizen en huisartsen 
is afgesproken dat ze de tweede prik zo snel mogelijk toedienen, binnen vier tot twaalf weken. 

Alle afspraken voor de tweede coronaprik met AstraZeneca staan al gepland, laat een 
woordvoerster van de LHV weten. ‘Praktijken die dat willen, kunnen de afspraak naar voren 
halen. Maar het is geen verplichting. Bovendien is het maar de vraag of de leveringen van het 
vaccin toereikend zijn. Het komt nog steeds in blokjes binnen.’ 

Veel huisartsen wilden volgens de woordvoerster wel graag dat het interval tussen de eerste 
en de tweede prik minder strikt zou worden. ‘Huisartsen moeten het inenten combineren met 
de normale patiëntenzorg. Dus meer flexibiliteit is prettig, bijvoorbeeld omdat ook mensen die 
in huisartsenpraktijken werken op zomervakantie willen.’ 

De afgelopen maanden werd tussen de eerste en tweede prik een interval van twaalf weken 
aangehouden. Nu kunnen alle huisartsen in theorie de tweede prik uiterlijk eind juni 
toedienen. De GGD's proberen dat al voor 20 juni te doen, aldus minister De Jonge. 

Ouderenbond ANBO is blij dat de tweede prik eerder gezet kan worden. ‘Hoe sneller hoe beter. 
Het is zeker fijn voor de groep 60 tot 64 jaar, daar is het niet altijd soepeltjes mee gegaan. 
Mensen bellen regelmatig om te vragen wanneer ze die tweede prik krijgen. Dit is daarom goed 
nieuws’, aldus een woordvoerster van de bond. 

De ANBO hoopt dat het huisartsen lukt om de vaccinaties te vervroegen. ‘We begrijpen dat dit 
misschien lastig is om te realiseren. Maar we roepen huisartsen op om zoveel mogelijk mensen 
te helpen met een snellere prik.’ 
Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

Zorgminister heeft geen probleem met Prullenbakvaccin 
 
Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zal het initiatief Prullenbakvaccin.nl 'geen strobreed 
in de weg leggen' als zij mensen aan overgebleven inentingen kunnen helpen. Hij blijft er wel 
bij dat het 'een heel onhandige manier' is om aan het vaccin te komen, en denkt ook dat 
huisartsen beter onderling de overgebleven spuiten kunnen uitwisselen. ‘Ik vind het een 
heel onhandige manier om met de laatste prikken in een potje om te gaan’, aldus minister De 
Jonge. Het gaat volgens hem per definitie om een heel klein deel van de prikken. 
 
Via de site kunnen alleen huisartsen restjes verdelen, de GGD'en niet. Die huisartsen hebben 
meestal maar één of twee dagen waarop ze hun patiënten inenten, en dan enige weken later 
nog een tweede ronde. Per praktijk houdt een arts als het goed is nooit meer dan één flacon 
over, zei de minister. Een flesje bevat zo'n tien doses. Volgens De Jonge zijn de restjes er in 
de praktijk daarom 'bijna niet'. Bron: AD, 21 mei 2021. 

 
Eén vaccinatie genoeg om met coronareispas te reizen naar Europese 
lidstaten 
 
Eén prik met een coronavaccin moet straks genoeg zijn om met de coronareispas alle 
Europese lidstaten binnen te reizen, vindt zorgminister Hugo de Jonge. Hij roept zijn Europese 
collega's op tot eenduidige regels te komen, waarbij één dosis genoeg is.  
 
‘We moeten hier echt vanuit een Europees perspectief naar kijken en ook vanuit het 
perspectief van mensen die graag op vakantie gaan’, zegt De Jonge na de ministerraad op 
vrijdag. ‘Als je eerst een dik boekwerk door moet om te weten waar je welke regels hebt op het 
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moment dat je dat digitale groene certificaat hebt, dan maken we het mensen wel heel 
ingewikkeld.’ 

Het Europees Parlement en de lidstaten kwamen donderdag tot een akkoord over het Covid-
certificaat, dat soelaas moet bieden voor de zomervakantie. Maar het is nog niet duidelijk hoe 
de regels er precies gaan uitzien. Landen kunnen zelf bepalen of ze iemand pas toelaten na 
twee prikken met het coronavaccin, na één prik, of alleen na één prik als die persoon al eens 
besmet is geweest. ‘Als allerlei lidstaten er eindeloos nationale verplichtingen aan verbinden, 
dan wordt het lastig dat certificaat te gebruiken.’ 

Bovendien helpt het landen die achterlopen met het vaccineren als de Europese landen met 
één prik genoegen nemen, zegt De Jonge. ‘Dat zou ook voor Nederland kunnen gelden op het 
moment dat allerlei leveringen gaan tegenvallen’, aldus de bewindsman. 

Hierover moeten wel nog afspraken gemaakt worden tussen de lidstaten, 'dus daar moeten 
we aan werken'. Bron: AD, 21 mei 2021. 

Update RIVM 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het Rijksinstituut heeft het 
RIVM 4219 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is minder dan het gemiddelde van de 
afgelopen zeven dagen. Dit betekent dat de uitbraak verder afneemt. Volgens bijgestelde 
cijfers waren er donderdag 4652 positieve testen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 30.570 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 
4367 nieuwe gevallen per dag.  

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twaalf. Dat wil niet zeggen dat al deze 
mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het 
een tijdje voordat het overlijden is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 95 
sterfgevallen geregistreerd. 

Afgelopen etmaal werden voor wat de steden betreft de meeste coronagevallen vastgesteld in 
Rotterdam, in totaal 277. Amsterdam telde 175 nieuwe gevallen en Den Haag 112. Ook in 
Venlo (75) en Tilburg (70) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vierde dag op 
rij gedaald. In totaal liggen er nu 1822 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, 77 minder 
dan donderdag. 

Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
werden op de intensive cares afgelopen etmaal 24 nieuwe patiënten met Covid-19 
opgenomen, maar het totaal aantal coronapatiënten op de ic's nam af met 13. Er zijn dus 
meer patiënten ontslagen, of overleden, dan er binnenkwamen. Voor de verpleegafdelingen 
geldt iets soortgelijks: daar werden 135 nieuwe besmette mensen opgenomen, maar het totaal 
aantal patiënten nam af met 64. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 1214 patiënten met Covid-19. Op de ic's liggen 
nog 608 coronapatiënten. 

Donderdag werden negen mensen, onder wie twee ic-patiënten, verplaatst naar ziekenhuizen 
in minder drukke regio's. Het LCPS laat weten dat de instroom en bezetting in de ziekenhuizen 
blijven dalen. Die daling houdt volgens prognoses van het coördinatiecentrum ook komende 
tijd aan.   
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Nederland heeft vrijdag voor de 250e achtereenvolgende dag meer nieuwe coronagevallen dan 
de zogenoemde signaalwaarde. Dat is de grens waarbij alarmbellen afgaan. Die staat op 7 
positieve tests per dag op elke 100.000 inwoners. Dat komt neer op ongeveer 1222 positieve 
tests per etmaal. De laatste keer dat Nederland onder die limiet bleef was op 13 september 
vorig jaar. 

Volgens een schatting van het ministerie van Volksgezondheid zijn er tot dusver meer dan 8 
miljoen coronaprikken gezet. Het gaat om eerste inentingen en herhaalprikken bij elkaar. Het 
geschatte aantal op het coronadashboard staat nu op 8.040.730 toegediende vaccindoses. 

Bij de GGD's werden de meeste prikken gezet, bijna 5,5 miljoen tot dusver. Het aantal prikken 
dat in ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsenpraktijken is gezet berust op een schatting 
op basis van het aantal vaccins dat is geleverd bij priklocaties. Dat komt omdat inentingen 
die op deze locaties worden gezet nog niet allemaal worden doorgegeven aan het centrale 
registratiesysteem van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Vorige week vrijdag meldde het dashboard de 7 miljoenste prik. Dat betekent dat er afgelopen 
week ongeveer een miljoen vaccinaties zijn gezet. Komende weken werken de GGD's toe naar 
het zetten van 2 miljoen prikken per week. Bron: AD, 21 mei 2021.    

Aantal positieve coronatests in regio neemt af, maar Brummen schiet 
plots in het rood 

Het aantal nieuwe positieve coronatests in deze regio is vandaag ten opzichte van gisteren 
gedaald. Waar tussen woensdag- en donderdagochtend nog 467 inwoners positief getest 
werden gebeurde dit de dag erna 356 keer. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland blijft 
met 182 positieve tests regionaal koploper. 

In zowel Veiligheidsregio Flevoland als IJsselland werden tussen donderdag- en 
vrijdagochtend 87 inwoners positief getest op corona. Daarmee daalde met name in de laatst 
genoemde regio het aantal nieuwe  geregistreerde besmettingen. In Flevoland lag het cijfer een 
dag ervoor met 85 positieve tests al op vergelijkbare hoogte. 

In negatieve zin springt de gemeente Brummen eruit. Waar in de gemeente met zo’n 20.000 
inwoners eergisteren nog 4,8 op de 100.000 inwoners positief werden getest op corona is dat 
aantal na donderdag (43,4) gestegen naar 57,9. In absolute zin gaat het daarbij om 12 
inwoners. In buurgemeente Zutphen (48.000 inwoners) daalt het aantal besmettingen de 
afgelopen dagen juist en werden 3 inwoners positief bevonden.  

Zutphen hoort daarmee in onze regio met Dalfsen, Olst-Wijhe en Putten bij de 4 gemeenten 
met de laagste aantallen nieuwe besmettingen. Urk, Staphorst en Ommen doen het 
daarentegen minder en scoren tussen de 30 en 40 nieuwe coronagevallen. Waar gisteren nog 
10 gemeenten donkeroranje kleurden, zijn dat er nu nog 7. En Brummen dus, dat met rood 
afsteekt tegen de rest. 

Landelijk gezien heeft het RIVM tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 4219 positieve 
coronatesten geregistreerd. Dit betekent dat de uitbraak verder afneemt, waarbij de afgelopen 
zeven dagen 30.570 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4367 nieuwe gevallen 
per dag. Het gemiddelde daalt daarmee voor de twaalfde achtereenvolgende dag. Het aantal 
sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twaalf. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij 
gedaald. In totaal liggen er nu 1822 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, 77 minder dan 
donderdag. Bron: De Stentor, 21 mei 2021.  
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Europese Unie bouwt vaccinfabrieken in Afrika 

De Europese Unie steekt één miljard euro in de bouw van vaccinfabrieken in Afrika. Dat moet 
Afrika, waar het inenten tegen het coronavirus nog maar nauwelijks is begonnen, helpen zijn 
achterstand in te lopen. 

De hele wereld jaagt op de vooralsnog schaarse coronavaccins. Rijke landen trekken daarbij 
aan het langste eind. Afrika moet daarom zelf vaccins gaan produceren, vindt de Europese 
Commissie. De EU mikt er bovendien op tegen het eind van dit jaar minstens 100 miljoen 
doses te schenken aan armere landen, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. 

Von der Leyen deed de toezeggingen op een 'gezondheidstop' van de G20, de belangrijkste 
economieën van de wereld, in Rome. De strijd tegen de coronapandemie staat er centraal. 

Ontwikkelingslanden dringen aan op het opheffen van het patentrecht op 
coronavaccins, waardoor ook anderen de vaccins zouden kunnen maken. Maar de meeste 
G20-leiders voelen er meer voor dat patenthouders afspraken maken met anderen over het 
delen van hun rechten, kennis en technologie. 

Drie belangrijke vaccinfabrikanten hebben in Rome beloofd aan landen met een midden- of 
laag inkomen dit jaar en volgend jaar ongeveer 3,5 miljard doses te leveren. Dat doen ze tegen 
kostprijs of met korting, zeggen Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson, het moederbedrijf 
van het Leidse Janssen. Pfizer zegde 2 miljard doses toe, Moderna tot 95 miljoen en Johnson 
& Johnson tot 500 miljoen. Bron: AD, 21 mei 2021. 

Economie herstelt wanneer pandemie onder controle is 

De economie kan niet volledig herstellen van de coronacrisis totdat de pandemie onder 
controle is. Door het verschil in middelen dreigt echter een scheiding te ontstaan tussen rijke 
en arme landen, merkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op. Daarom moet de wereld 
inzetten op vaccinaties in alle landen. 
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Eind 2021 moet in elk land minimaal 40 procent van de bevolking gevaccineerd zijn, bepleit 
het IMF. Halverwege volgend jaar zou dat overal 60 procent moeten zijn en tegelijkertijd moet 
er voldoende getest worden en virusuitbraken actief worden opgespoord via bron- en 
contactenonderzoek. 

Daar is 50 miljard dollar voor nodig, berekende de denktank. Die uitgave kan echter 9 biljoen 
dollar opleveren als daardoor de wereldeconomie weer sneller op zijn oude niveau is. Voor de 
rijke landen is de potentiële economische winst 1 biljoen dollar, waardoor het volgens het IMF 
mogelijk de hoogst renderende publieke investering ooit is. Bron: AD, 21 mei 2021. 

Klanten van terras naar binnen verplaatst vanwege regen en hagel, klant 
belt politie 

Een restaurantuitbater in het Belgische Verlaine heeft na hevige regen, wind en zelfs hagel op 
het terras zijn klanten naar het binnengedeelte van zijn zaak verplaatst. Ze konden zo hun 
maaltijd in droge omstandigheden verder opeten. De schuiframen gingen maximaal 
open. Toch vond een van hen 'het blijkbaar nuttig om tot vier maal toe de politie' te bellen, 
aldus de uitbater in een bericht op Facebook. Bron: AD, 21 mei 2021. 

 

Proef met ICT voor coronareispas goed doorstaan 

Nederland en zestien andere EU-landen hebben een proef met de ICT voor de nieuwe 
coronareispas van de EU goed doorstaan. Portugal, Malta, Polen, Ierland, Roemenië en 
Letland volgen de komende dagen nog, zegt de Europese Commissie. 

Het systeem waarmee de EU-landen informatie op het zogeheten EU Digitale Covid-certificaat 
kunnen uitwisselen, moet in de eerste week van juni al werken, zeggen EU-ambtenaren. Eind 
juni kunnen alle lidstaten aangekoppeld zijn. ‘Alles staat op de rails, het gaat goed.’ Bron: AD, 
21 mei 2021.   
 

Manier waarop uitbraak coronavirus wordt bestreden is versnipperd 
 
De manier waarop Nederland de uitbraak van het coronavirus bestrijdt, is te versnipperd. Dat 
zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. ‘Eerst hebben we op zondag het gesprek 
tussen het kernkabinet met RIVM en anderen, zoals het Outbreak Management Team. 
Vervolgens een gesprek met het parlement en daarna moeten de ministers nog een keer bij de 
burgemeesters komen. Nu zitten er soms dagen tussen het signaleren van een urgentie en het 
nemen van een besluit. Ik vind dat te lang’, aldus Aboutaleb. 
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De PvdA-burgemeester ziet veel heil in een soort Nationale Veiligheidsraad, zoals de Verenigde 
Staten die hebben. ‘Alles in één hap bij elkaar. Ik ben gecharmeerd van dat idee.’ 

Aboutaleb wil ook dat de overheid meer doet om crises te voorkomen. Bron: AD, 21 mei 2021. 

Man veroordeeld tot gevangenisstraf voor bedreigen ministers en 
directeur RIVM 
 
Een 61-jarige man uit Ede is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht weken, waarvan de 
helft voorwaardelijk, voor het bedreigen van premier Mark Rutte, de ministers Ferd 
Grapperhaus, Hugo de Jonge en Tamara van Ark en directeur Jaap van Dissel van het RIVM. 
Hij bedreigde vorig jaar november en december de politici en Van Dissel via Twitter. Hij schreef 
onder meer aan Rutte: ‘Er is maar één echt werkende maatregel: Jouw, Hugo, Ferdinand en 
Tamara de strot doorsnijden!". Op 15 december richtte hij zich tot Van Dissel met de tweet: 
,,Opa Jaap van Dissel: vergeet je pensioen! liquidatie aanstaande!?’ Hier stond ook een video 
bij waarin een vuurwapen op de kijker wordt afgevuurd. De man verscheen vrijdag voor de 
politierechter. De rechtbank deed meteen uitspraak. Bron: AD, 21 mei 2021. 

Jürgen Conings was maandag twee uur in buurt van doelwit Marc Van 
Ranst 

 
 
Jürgen Conings  Beeld RV  
 
De klopjacht op de potentieel gevaarlijke extremist Jürgen Conings is aan zijn vierde dag bezig. 
Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat de man zijn actie ‘dagenlang’ heeft voorbereid. Zo werd 
de voortvluchtige militair maandag al gezien aan het huis van viroloog Marc Van Ranst. Intussen 
zijn politie en Defensie nog altijd in groten getale aanwezig in en rond het Nationaal Park Hoge 
Kempen in Limburg, waar de militair zich mogelijk schuilhoudt. 
 
De mogelijke rechts-extremist Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief 
kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. Hij haalde zware 
wapens op in de kazerne van Leopoldsburg en vertrok met de noorderzon. Het parket gaat 
ervan uit dat hij nog in leven is en zware wapens draagt. Vier raketwerpers zijn eerder 
teruggevonden in zijn achtergelaten auto. 
 
‘Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat de man dit allemaal heeft voorbereid’, verklaart 
minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). ‘Hij is al dagenlang bezig met de 
voorbereiding van zijn actie, en het blijkt dat hij maandagavond effectief in de buurt is geweest 
van een doelwit, en daar meer dan twee uur is gebleven’, klinkt het. Verschillende betrouwbare 
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bronnen bevestigen aan VTM Nieuws dat Jürgen Conings die avond werd gezien aan het huis 
van viroloog Marc Van Ranst. 
 
Conings bleef twee uur in de buurt van Van Ranst rondhangen, en maakte uiteindelijk 
rechtsomkeer. Dat bevestigen verschillende bronnen aan VTM Nieuws. Jürgen Conings werd 
maandagavond als vermist opgegeven door zijn vriendin, toen die niet was teruggekeerd van 
het werk. Van Ranst verblijft sinds dinsdag samen met zijn gezin in een safehouse, omdat de 
zwaarbewapende militair in een afscheidsbrief bedreigingen uitte aan het adres van de 
viroloog. 
 
‘Er wordt niets aan het toeval overgelaten, en alle intenties worden onderzocht. De nodige 
onderzoeken en opvolgingen worden uitgevoerd, zodat we deze situatie voor iedereen veilig ten 
einde kunnen brengen’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). 
Op de vraag of er nog meer mensen bescherming krijgen, kan de minister in het belang van 
het onderzoek niet antwoorden. 
 
Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor ‘moordpoging in een terroristische context en 
verboden wapenbezit in een terroristische context’.   
 

 

Beeld Belga 
 
Onderzoek aan Conings’ wagen, die dinsdag werd teruggevonden aan het bos in Dilsen-
Stokkem, heeft een ‘verdacht mechanisme aan het licht gebracht’, laat het parket weten. ‘Er 
wordt nog gewacht op het technische verslag van de dienst DOVO over de mogelijke uitwerking 
ervan’, klinkt het. ‘De wagen was geboobytrapt, met aan boord ook oorlogsmunitie, met de 
bedoeling om slachtoffers te maken’, zegt Van Quickenborne daarover. ‘Het gaat hier wel 
degelijk om een heel gevaarlijke man.’ 
 
Eerder getuigde de jager die de wagen vond al over een handgranaat die met draden aan het 
voertuig bevestigd zou zijn geweest, en mogelijks zou ontploffen als de deuren geopend 
werden. Dat bericht werd echter tegengesproken door het federaal parket. 
 
De federale politie heeft bij omwonenden uit de buurt van de vindplaats van de wagen 
gevraagd naar camerabeelden van de afgelopen dagen. Wie beelden heeft van 
bewakingscamera’s die naar de straat zijn gericht, wordt in een brief gevraagd die op te sturen 
naar de politie. 
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Gouverneur Jos Lantmeeters bevestigt dat de veiligheidsdiensten Conings tot op heden nog 
niet hebben gevonden. ‘Maar we blijven doorgaan totdat we hem hebben’, meldt hij. De 
gouverneur en het federaal parket gaan ervan uit dat Conings nog steeds in leven is en blijven 
focussen op het Nationaal Park Hoge Kempen. Volgens de gouverneur zijn er geen extra 
maatregelen nodig. 
 
Bij een sweeping van het natuurgebied werd gisteren een achtergelaten camouflagetent 
gevonden, mogelijk een bivakplaats van Conings. Verder werd ook een kamp in bushcraftstijl 
aangetroffen dat mogelijk van de militair is. ‘Elementen in het onderzoek doen vermoeden dat 
hij nog leeft’, klonk het eerder al. Intussen blijft het algemene dreigingsniveau op 2 staan.   
 

 

Beeld Photo News 
 
Om 9 uur hield het federaal parket ook een evaluatievergadering en bekeek het welke stappen 
genomen kunnen worden in het onderzoek naar de voortvluchtige geradicaliseerde militair. 
‘We hadden concrete aanwijzingen dat hij in het park zat’, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder 
van het federaal parket. ‘Dat hij niet is aangetroffen, hoeft niet te betekenen dat hij niet in de 
omgeving is of was.’ Het onderzoek wordt nu ‘minder zichtbaar verdergezet, op verschillende 
locaties en met verschillende methoden’, aldus het parket. 
 
Politie en leger gaan vandaag door met de klopjacht. Rond 13 uur werd de veiligheidszone aan 
de toegangspoort uitgebreid. Op de Steenweg naar As (N730) blijven sindsdien militairen in 
hun voertuigen toestromen. Kort na 15 uur reed weer een colonne voertuigen met soldaten 
richting de commandopost aan De Salamander in Maasmechelen, vanwaar de zoekactie naar 
Conings gecoördineerd wordt.  
 
Er wordt in het hele Nationaal Park Hoge Kempen gezocht naar Conings, zegt gouverneur 
Lantmeeters, en dus niet meer alleen in de zone met een omtrek van twintig kilometer waarin 
de zoektocht zich woensdag en donderdag concentreerde. Wel zal hetzelfde gebied als gisteren 
nog eens uitgekamd worden. ‘Om honderd procent zeker te zijn’, volgens VTM-journalist Greet 
Henderix. 
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Beeld Belga 
 
De sweeping ging donderdagnamiddag van start na een machtsvertoning van de politie en het 
leger, die talrijk aanwezig waren. Er werd een 400-tal Belgische manschappen ingezet, 
waarvan 150 van Defensie en 250 van de politie. De verschillende politiediensten en 
legereenheden doorzochten een perimeter van maar liefst 20 kilometer omtrek. Meter per 
meter. Ook buitenlandse troepen waren massaal aanwezig in Limburg, naast Belgische 
eenheden van DOVO en special forces. 
 
De Hoge Kempen is een uitgestrekt park waar iemand makkelijk dagen in zou kunnen 
vertoeven zonder iemand tegen te komen. 
 
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 extreemrechts 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. Conings kreeg 
van defensie ook een tuchtstraf vanwege zijn extreemrechtse gedachtegoed. Het parket heeft 
intussen ook 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. Als lid van de cel ‘pre-deployment 
training’ in Leopoldsburg bereidt hij militairen voor op een buitenlandse opdracht. In die 
hoedanigheid had hij ook toegang tot het munitiedepot. 
 
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. 
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Militairen en politieagenten verzamelen zich voor dag drie van de klopjacht. Beeld Belga 
 
Conings had recent bedreigingen geuit tegen meerdere personen, onder wie Marc Van Ranst. 
De KU Leuven-viroloog en zijn gezin zijn daarom uit veiligheidsoverwegingen overgebracht 
naar een geheime locatie, met zware bewaking. Ook het huis van Van Ranst werd bewaakt. 
 
Een bron bij Defensie vat het samen: ‘Hij is een van die mensen die je niet wilt als vijand.’ Een 
dergelijk profiel is een nachtmerrie voor veiligheidsdiensten.  
 
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 zijn ontvreemd uit een kazerne van 
Defensie. 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. 
Bron: De Morgen, 21 mei 2021.  

 

De wapens die de militair mogelijk bij zich heeft. Beeld RV 
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Zwaarbewapende soldaten komen aan bij Nationaal Park Hoge Kempen om deel te nemen aan 
de klopjacht op hun collega. Beeld Belga. 
 
 

Dit is de man die wil afrekenen met ‘het regime’ 
 
Jürgen Conings was voor velen ‘een gewone jongen’. Inmiddels is de 'potentieel gewelddadige 
extremist’ de meestgezochte man van België.  
 
Zijn vriendin mag hem dan kennen als een ‘knuffelbeer’, Jürgen Conings (46) stond toch als 
een stuk minder aaibaar bekend bij de Belgische inlichtingendienst. De korporaal die aan de 
haal ging met zwaar wapentuig, zich verschanste in Nationaal Park Hoge Kempen en die wordt 
gezocht omdat hij heeft gedreigd een aanslag te plegen op Belgische politici en virologen (‘het 
regime’, in zijn woorden) stond genoteerd als een ‘potentieel gewelddadige extremist’. 
 
Volgens de Belgische anti-terreurbestrijding Ocad is het iemand met extreme opvattingen die 
de intentie heeft in naam daarvan geweld te gebruiken maar die nog geen concrete stappen in 
die richting heeft ondernomen. Dat laatste werd nu wel gevreesd gezien de afscheidsbrief die 
Conings achterliet. 
 
De extreme opvattingen van de meest gezochte man van België zijn geworteld in het 
extreemrechtse gedachtengoed. Op zijn Facebookprofiel zou Conings recent nog hebben 
gekoketteerd met het runenteken dat de Duitse SS gebruikte. Belgische media melden 
contacten met Tomas Boutens, een andere ex-militair en notoire Belgische neonazi. Hij werd 
ooit veroordeeld wegens plannen om een aantal prominente Belgen te vermoorden, met de 
bedoeling zo allochtonen en autochtonen tegen elkaar op te zetten. 
 
Bekenden van Conings omschrijven de superfitte inwoner van Dilsen-Stokkem (vlakbij Sittard 
aan de Vlaamse kant van de Maas) vaak als ‘een gewone jongen’, opgeleid tot lasser en met 
een logo van voetbalclub Anderlecht op zijn borst getatoeëerd. Op zijn 18de meldde hij zich 
bij het Belgische leger. Hij maakte carrière en nam deel aan missies in het voormalige 
Joegoslavië, Libanon, Irak en Afghanistan. 
 
Conings omschrijft zichzelf als een ervaren sluipschutter, gespecialiseerd in 
camouflagetechnieken. Dat laatste deelt hij dan met de ontspoorde filmheld Rambo van wie 
hij wel wat trekjes heeft. De in overlevingstechnieken getrainde Rambo had problemen met de 
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autoriteiten en kreeg in de bossen van de staat Washington eveneens een grote politiemacht 
achter zich aan. 
 
Naar verluidt zouden de buitenlandse militaire missies ook bij Conings sporen achter hebben 
gelaten, tenminste zo suggereerde Tomas Boutens op Facebook. ‘Uit respect voor zijn privacy 
is het niet nodig in detail te treden’, meent Boutens die in de krant De Standaard wordt 
omschreven als ‘de goeroe van extreemrechts in Vlaanderen’. 
 
Conings, die twee kinderen heeft uit een eerder huwelijk, had problemen en extreme 
denkbeelden. Die leidden ertoe dat hij zijn carrière in het leger verspeelde. Uiteindelijk werd 
hij niet de schietinstructeur die hij graag wilde zijn maar iemand die de wapens klaarzet voor 
schietoefeningen. Zo kwam hij ook gemakkelijk aan het arsenaal waarmee hij zich in de 
bossen van Belgisch Limburg heeft verschanst. 
 
De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft inmiddels een onderzoek gelast 
naar hoe het mogelijk was dat iemand met een stempel van ‘potentieel gewelddadige extremist’ 
normaal toegang had tot het arsenaal van het Belgische leger waar hij ongehinderd vier 
raketwerpers, een machinegeweer, een pistool en 2000 kogels mee kon nemen. Conings had 
eerder een disciplinaire straf gekregen vanwege openlijke bedreiging van de Belgische viroloog 
Marc Van Ranst. 
 
Vriendin en basisschoolonderwijzeres Gwendy (46) omschrijft alles wat er nu gebeurt als een 
nachtmerrie waaruit ze maar niet wakker wordt. ‘Dit is niet mijne Jürgen, niet de lieve vriend 
die zo’n goede papa is voor onze kinderen’. Wendy zou de Vlaamse politie nu assisteren bij de 
zoektocht in het bos, in de hoop dat hij zich overgeeft. Bron: AD, 20 mei 2021. 
 

Topviroloog vanuit safehouse: 'Bewakers haalden mij op toen Conings bij 
mij voor de deur stond’ 
   
De met de dood bedreigde topviroloog Marc Van Ranst is dinsdag door bewakers in veiligheid 
gebracht nadat bleek dat de gezochte militair Jurgen Conings bij hem voor de deur stond. Dat 
bevestigt de Leuvense hoogleraar vanuit zijn onderduikadres tegen deze site. Van Ranst, een 
van de gezichten van de Belgische coronabestrijding, is een van de belangrijkste doelwitten 
van de al dagen voortvluchtige Conings.  
 
Van Ranst is naar eigen zeggen al sinds het begin van de klopjacht op de hoogte dat de militair 
in zijn buurt is geweest. ‘Dat was de belangrijkste reden dat de politie de bedreigingen zeer 
serieus nam.’ De viroloog verblijft samen met zijn gezin op een geheime locatie. Hij verwacht 
daar te blijven tot de verdachte is ‘geneutraliseerd’. Van Ranst, die vanuit zijn locatie gewoon 
doorwerkt, zegt zich ondanks de omstandigheden veilig te voelen.  
 
Conings ‘heeft maandagavond meer dan twee uur rondgehangen in de buurt van een doelwit’, 
beaamt justitieminister Vincent Van Quickenborne. Hij wil niet kwijt of het om Van Ranst 
gaat. Conings, die extreemrechtse sympathieën koestert en op de Belgische terroristenlijst 
staat, ‘is iemand die heel gevaarlijk is, die niet in een opwelling, maar zorgvuldig voorbereid 
te werk is gegaan’, onderstreept Van Quickenborne.  
 
‘Hij is al dagenlang bezig met de voorbereiding van zijn actie, en het blijkt dat hij 
maandagavond effectief in de buurt is geweest van een doelwit, en daar meer dan twee uur is 
gebleven’, klinkt het. Het Openbaar Ministerie wil dat een onderzoeksrechter de zaak 
behandelt als een ‘moordpoging en verboden wapenbezit in een terroristische context’. Het 
onderzoek gaat nu minder zichtbaar verder ‘op verschillende locaties en met verschillende 
methoden, aldus het OM.  

 
Dat de doorgewinterde scherpschutter en schietinstructeur zijn auto bij het achterlaten 
voorzag van een boobytrap, onderstreept volgens minister Van Quickenborne dat Conings 
gevaarlijk is. ‘Met oorlogsmunitie aan boord, met de bedoeling opnieuw om slachtoffers te 
maken. Hij wil geweld gebruiken tegen de samenleving en tegen onze burgers.’ 
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De minister wijst er op dat Conings op de lijst van OCAD staat. ‘Dat is een terroristenlijst, 
daar gaat men niet lichtzinnig mee om. Als iemand op zo’n lijst staat, is dat omdat die persoon 
een bedreiging vormt voor onze maatschappij en voor de burgers. Dat is omdat die persoon 
geweld wil gebruiken omwille van zijn extremistische ideologie, te vergelijken met 
jihadterroristen.’ 
 
Mogelijk was Conings maandagavond op verkenning. Na de vondst van een afscheidsbrief 
waarin de militair aankondigde de wapens op te nemen tegen virologen en de Belgische 
overheid, werden Van Ranst en zijn gezin naar een safehouse gebracht. 
 
Een colonne van een dertigtal politievoertuigen keerde donderdagnacht na het uitkammen 
van het afgezette gebied terug naar een toegangspoort van het Nationaal Park. Een moskee in 
de nabijgelegen plaats Eisden-Tuinwijk kreeg voor de nacht extra bewaking van agenten van 
de lokale politie. 
 
Het doorzochte gebied heeft een omtrek van zo’n twintig kilometer. De klopjacht naar de 
schietinstructeur had in Nederland tot gevolg gehad dat het knooppunt Kerensheide bij het 
Limburgse Stein donderdag werd afgezet. De Limburgse politie bewaakte op verzoek van de 
Belgen de grens.  
 
‘De grenzen zijn nu weer open, en zover ik weet is er verder geen Nederlandse bemoeienis op 
Belgisch grondgebied’, aldus de politie vrijdag. ‘We houden de situatie in de gaten en hebben 
met contact met de Belgische autoriteiten over de ontwikkelingen.’ 
 
Het Belgische Nieuwsblad meldde donderdag aan het begin van de avond dat er tijdens de 
‘sweeping’ in het natuurgebied een ingericht bivakplekje zou zijn gevonden, dat mogelijk van 
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 Conings. 
Later op de avond hebben militairen ook een overdekt kamp gevonden in bushcraftstijl. Ook 
hier wordt onderzocht of er een verband is met de voortvluchtige militair. 
 
‘We gaan ervan uit dat Conings nog leeft en zich schuilhoudt in dit natuurgebied’, klonk het 
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.  
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Agenten, militairen en een hond in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen. © Belga 
 
Donderdagmiddag 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 
uit gezinnen met een migratie-achtergrond uit angst voor de extreemrechtse ideeën van de 
militair. 
 
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: 
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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.’ 
 
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 
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’. 
 
Marc Van Ranst, de Belgische viroloog die met zijn gezin moest onderduiken vanwege ernstige 
bedreigingen aan zijn adres door Jurgen Conings, heeft geen medelijden met de voortvluchtige 
militair. ‘Die man laat geen indruk achter op mij’, zegt hij in een interview met De Morgen. 
 
‘Iedereen kiest zijn eigen pad. Het is mogelijk dat die man ziek is, en hopelijk krijgt hij hulp 
als ze hem gevonden hebben. Verder heeft het leven een tendens om altijd verder te gaan. Ook 
dit zal dus weer voorbijgaan: het is vervelend voor mij, maar ook niet meer dan dat.’ 
 
De viroloog zegt dat hij en zijn collega's al maandenlang bedreigingen krijgen. Zulke 
‘haatspraak’ moet wat hem betreft strenger bestraft kunnen worden. ‘Iets dat moeilijker te 
realiseren is, maar volgens mij wel wenselijk, is dat anonieme profielen op sociale media 
gewoon niet meer zouden mogen bestaan.’ 
 
Van Ranst is alles behalve van plan zijn gedrag aan te passen, nu hij heeft moeten 
onderduiken. ‘Geradicaliseerde mensen van extremistische stromingen, al dan niet uitgerust 
met raketlanceerders, gaan mijn leven allerminst bepalen’, zegt de Belg. ‘Als je toegeeft aan 
online intimidatie, lok je enkel nog meer intimidatie uit. Xenofobe of racistische praat zal van 
mij steeds een antwoord krijgen.’ Bron: De Stentor, 21 mei 2021. 
 

Gezochte militair Jurgen Conings had viroloog Van Ranst 
maandagavond urenlang in het vizier 
 
De militair naar wie België al dagen met man en macht zoekt, is na zijn verdwijning urenlang 
in de buurt geweest van viroloog Marc Van Ranst. Dat meldt VRT Nieuws op gezag van een 
betrouwbare bron. Van Ranst, een van de gezichten van de Belgische coronabestrijding, zou 
een van de belangrijkste doelwitten van de gezochte Jürgen Conings zijn. 
 
Conings heeft maandagavond meer dan twee uur rondgehangen in de buurt van een doelwit, 
beaamt justitieminister Vincent Van Quickenborne. Hij wil niet kwijt of het om Van Ranst 
gaat. Maar Conings, die extreemrechtse sympathieën koestert en op de Belgische 
terroristenlijst staat, is iemand die heel gevaarlijk is. Die niet in een opwelling, maar zorgvuldig 
voorbereid te werk is gegaan, onderstreept hij. 

Dat de doorgewinterde scherpschutter en schietinstructeur zijn auto bij het achterlaten 
voorzag van een boobytrap, onderstreept dat volgens de minister nog. „Met oorlogsmunitie 
aan boord, met de bedoeling opnieuw om slachtoffers te maken. Hij wil geweld gebruiken 
tegen de samenleving en tegen onze burgers.” 

Mogelijk was Conings maandagavond op verkenning. Na de vondst van een afscheidsbrief 
waarin de militair aankondigde de wapens op te nemen tegen virologen en de Belgische 
overheid, werden Van Ranst en zijn gezin naar een safehouse gebracht. 

Het Openbaar Ministerie wil dat een onderzoeksrechter de zaak behandelt als een 
moordpoging en verboden wapenbezit in een terroristische context. De zoektocht naar de man 
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in Nationaal Park Hoge Kempen bracht tot nu toe geen resultaat. Daarbij zijn ook speciale 
politie-eenheden van buurlanden ingezet. Het onderzoek gaat nu minder zichtbaar verder op 
verschillende locaties en met verschillende methoden, aldus het OM. Bron: De Telegraaf, 21 
mei 2021. 

Marc van Ranst vanuit safehouse: ’Ik ken verdachte Jurgen’ 
 
Marc van Ranst, de Belgische viroloog die met de dood is bedreigd door de geradicaliseerde 
militair Jurgen Conings, kent de levensgevaarlijke man die op hem jaagt. Hij is teleurgesteld 
dat de 46-jarige verdachte, die zich als een soort Rambo in de bossen rond Maasmechelen zou 
verstoppen, nog niet is opgepakt. 

‘Ik ken hem niet persoonlijk, maar toen ik zijn foto zag, wist ik wie hij was’, vertelt Van Ranst 
aan De Telegraaf vanuit zijn safehouse, waar hij met zijn gezin halsoverkop werd 
ondergebracht nadat de dreiging van de rechts-extremistische scherpschutter te groot werd, 
en de militair na een grote wapenroof uit zijn kazerne ineens verdween.  
 

‘Dit is een man die mij al eens een bedreiging heeft gestuurd. Via Facebook of Twitter, dat 
weet ik niet meer precies, maar in ieder geval via sociale media. Dus toen wist ik wel over wie 
het ging.’ 

Van Ranst is teleurgesteld dat zijn belager niet in de bossen van natuurpark Hoge Kempen is 
gevonden. ‘We hadden gehoopt dat deze situatie snel voorbij zou zijn, maar helaas is dat nog 
niet het geval.’ 

Aan de andere kant is Van Ranst ook weer niet verbaasd daarover. „Hij is een geoefende 
militair, het is zijn competentie om niet ontdekt te worden. Hij kan lang ongezien blijven.” 

De viroloog wordt door velen beschouwd als het gezicht, of het brein, achter de – net als in 
Nederland lange tijd strenge – coronamaatregelen in België. Hij lag onlangs ook al in de clinch 
met VirusWaarheid-voorman Willem Engel, die hij een ’mafkees’ noemde omdat Engel alle 
coronamaatregelen maar onzin vindt. 

‘Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam’, beet hij Engel 
toe. ‘Als er een ooit een salsapandemie is luister ik met plezier naar wat jij daarover hebt te 
zeggen, maar tot dat moment geef ik geen vliegende fuck om wat jij uitkraamt.’ Engel is van 
oorsprong dansleraar. 

Voorlopig kan de Belg met de uitgesproken mening met zijn gezin zijn verblijfplaats op de 
geheime locatie niet verlaten. ‘We moeten langer blijven ja’, zegt Van Ranst. ‘Zolang hij niet 
wordt gevonden of gedood, kunnen wij niet weg.’ 

Hij had al bezworen zich hoe dan ook niet te laten intimideren door wie dan ook. Het is vooral 
voor zijn gezin, dat minder gewend is aan een bedreigende situatie, erg zwaar. 

‘Als het te lang duurt, als hij voorlopig niet wordt gevonden, dan zal er opnieuw worden 
gesproken over onze situatie. Dan zullen er wel andere maatregelen worden genomen. Maar 
welke weet ik niet. Daar zijn andere mensen voor, er zal over worden overlegd.’ Bron: De 
Telegraaf, 21 mei 2021. 

Sliep Jurgen Conings in deze schuilhut? 

Er is donderdag begin van de avond in natuurgebied Hoge Kempen een regenjas en een 
schuilplaats gevonden die volgens aanwezigen waarschijnlijk zijn gebruikt door Jurgen 
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Conings, de levensgevaarlijke militair naar wie al twee dagen met man en macht wordt 
gezocht. 

Tijdens de doorzoeking van een specifiek aangewezen gebied op de Mechelse Heide, dat deel 
uitmaakt van Hoge Kempen, is een bivakplekje gevonden dat mogelijk door hem is gecreëerd 
en gebruikt. Het gaat om een plek om te schuilen, een poncho en nog wat andere spullen. 

Binnen werd de hut afgemaakt met een plastieke zeil op de grond om droog te blijven. Bronnen 
zeggen dat de schuilplek met degelijk militair materiaal werd ingericht. Er waren ook flesjes 
cola en water aanwezig, samen met een koelbox. 

Conings zelf werd niet aangetroffen in het zoekgebied, maakte woordvoerster Wenke Roggen 
van het federaal parket donderdagavond rond half twaalf bij een van de ingangen bekend. Ze 
had ’s ochtends juist goede hoop om de schietgevaarlijke militair die dag te vinden. 

‘We zijn twee dagen bezig geweest in een afgebakend deel van het park, hebben daar een 
zogeheten sweeping gedaan, maar deze is inmiddels afgelopen. We hebben de persoon die we 
zochten niet aangetroffen’, vertelde ze ter hoogte van kampeerverblijfpark Salamander in 
Maasmechelen. 

Roggen gaf aan dat de klopjacht op de levensgevaarlijk geachte militair niet voorbij is. Wat er 
nu verder gaat gebeuren, nu het zoekgebied met een omtrek van zo’n twintig kilometer volledig 
is uitgekamd, is de vraag. Ook is niet helder of er vrijdag meteen verder wordt gezocht, in het 
natuurgebied of elders. 

De woordvoerster kon daar geen details over geven, in het belang van het onderzoek. Ook is 
niet duidelijk of Conings uit het zoekgebied wist te ontkomen, of dat hij er nooit is geweest. 
Roggen gaf alleen aan dat er sprake was geweest van ’concrete elementen’ in het dossier. ‘Op 
basis daarvan gingen wij ervan uit dat de betrokkene zich hier bevond.’ 

De voorbije twee dagen werd intensief in het ruime natuurgebied gezocht naar de man die een 
aanslag wilde plegen op viroloog Marc van Ranst, die met zijn gezin in een safehouse werd 
ondergebracht. Dat gebeurde na zorgwekkende berichten op internet en afscheidsbrieven die 
Conings had geschreven, vlak voor hij verdween. Er werden honderden eenheden ingezet en 
tientallen voertuigen. 

Enkele malen leek er een spoor gevonden van de militair, die zware wapens had gestolen uit 
de kazerne waar hij gelegerd was. Zo werd er donderdagavond een kampementje gevonden 
met een krukje en een glazen pot, maar deze schuilplek is waarschijnlijk door een jager 
gebruikt. Er waren de voorbije twee dagen ook meerdere malen schoten gehoord, die wellicht 
ook door jagers werden gelost. Bron: De Telegraaf, 21 mei 2021. 

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.  
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Eindelijk definitief bewijs dat mondkapjes werken, stellen 
wetenschappers 
 
Lang is erover gesoebat, maar onderzoekers uit Duitsland, geholpen door wetenschappers uit 
China en de Verenigde Staten, zeggen definitief bewijs te hebben dat mondkapjes werken in 
de strijd tegen het coronavirus. In veel situaties is een eenvoudig mondkapje al genoeg, stellen 
de wetenschappers. Ze spreken van ‘een doorbraak’. 
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Onderzoekers van onder meer het Max Planck Instituut in Mainz en het universitair 
ziekenhuis Charité in Berlijn maakten voor hun onderzoek gebruik van een nieuw model om 
aan te tonen dat de effectiviteit van een gezichtsmasker afhangt van de hoeveelheid virus in 
de lucht, schrijven ze in het wetenschappelijke tijdschrift Science.   
 
De conclusie: in een omgeving of ruimte met een lage virusconcentratie kan het gebruik van 
een eenvoudig chirurgisch mondmasker het reproductiegetal al duidelijk verlagen. In een 
omgeving waar meer virusdeeltjes rondwaren, zoals in ziekenhuizen of slecht geventileerde 
binnenruimten is volgens de onderzoekers betere bescherming nodig, zoals een FFP2- of N95-
masker. 
 
Het nut van het dragen van mondkapjes werd vorig jaar in Nederland hevig betwist. Onder 
anderen RIVM directeur Jaap Van Dissel bleef volhouden dat gezichtsbescherming weinig 
effect had in de strijd tegen het coronavirus. Hij stelde dat mondkapjes leiden tot 
schijnveiligheid en dat ze afleiden van andere coronamaatregelen. Dat Nederland na veel 
soebatten uiteindelijk toch overging tot een mondkapjesplicht in publieke binnenruimten was 
volgens Van Dissel daarom een 'politiek besluit'. Zelfs Anthony Fauci, zijn evenknie in de VS, 
kon hem destijds niet op andere gedachten brengen. 
 
Het team wetenschappers uit Duitsland, China en de VS zegt met hun studie echter aan te 
tonen dat mondkapjes, mits correct gebruikt en door veel mensen gedragen, het 
reproductiegetal van het coronavirus fors omlaag kunnen brengen. Om dat cijfer te laten dalen 
van 3 - de geschatte verspreidingsfactor van het coronavirus zónder maatregelen - naar onder 
de 1, zou 60 tot 70 procent van de bevolking een mondkapje moeten dragen. Bij de betere 
maskers is dat percentage 40 procent.  
 
De onderzoekers gaan daarbij uit van het begrip ‘universal masking’, waarbij mensen als ze 
deelnemen aan de samenleving altijd een mondkapje dragen. Bovendien benadrukken ze dat 
ook maatregelen als afstand houden en goede ventilatie nog steeds van belang blijven. 
 
Volgens directeur Ulrich Pöschl van het Max Planck Instituut is voor het eerst 
wetenschappelijk aangetoond dat mondkapjes de verspreiding van corona remmen. ‘Dat is 
essentieel om af te rekenen met niet eenduidig eerder onderzoek en aanhoudende discussies. 
We zijn ervan overtuigd dat de inzichten en resultaten uit onze studie een wetenschappelijke 
doorbraak vormen die zal helpen om het debat over het nut van mondmaskers te beslechten.’ 
 
De wetenschappers komen met hun bevindingen nu veel westerse landen volop bezig zijn met 
het vaccineren van de bevolking tegen corona. Het is daarom de vraag hoelang een 
mondkapjesplicht in binnenruimten nog nodig is. Toch blijft gezichtsbescherming zelfs voor 
gevaccineerde personen een nuttige maatregel, stellen de onderzoekers. ‘Bijvoorbeeld als 
bescherming door een vaccinatie na verloop van tijd afneemt’, zegt Christian Witt van het 
Charité-ziekenhuis in Berlijn. 
 
Het onderzoek levert volgens de onderzoekers ook informatie op over een ander hevig 
bediscussieerd onderwerp: aerosolen. De wetenschappers stellen dat de kleine virusdeeltjes 
niet leiden tot een enorm snelle verspreiding van het coronavirus, zoals bij mazelen 
bijvoorbeeld wel het geval is. Maar hoewel het reproductiegetal van het coronavirus een stuk 
lager is dan dat van mazelen, spelen aerosolen volgens het onderzoeksteam wel degelijk een 
rol bij de verspreiding. 
 
In Nederland stelt het RIVM pas sinds deze week expliciet op zijn website dat aerosolen - naast 
grotere virusdruppels - bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Een flinke groep 
wetenschappers pleit al sinds vorig jaar voor meer aandacht voor ventilatie, een van de 
manieren waarop virusverspreiding via aerosolen beperkt kan worden. Bron: AD, 21 mei 
2021. 
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Neem verspreiding van coronavirus via aerosolen nu eindelijk eens 
serieus’ 
 
Het weer toelaten van grote aantallen mensen bij binnenbijeenkomsten zónder expliciete 
aandacht voor ventilatie, is een groot risico voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwen 
deskundigen. Ze snappen niet dat de overheid niet het zekere voor het onzekere neemt wat 
betreft het coronavirus. Ook stellen ze dat de controle op de geldende voorschriften ernstig 
tekortschiet. 
 
Een Nederlandse groep experts op het gebied van binnenklimaat maakt zich grote zorgen over 
de manier waarop het kabinet de coronaregels heeft versoepeld. Voor bijeenkomsten binnen 
geldt sinds 1 juli geen maximum aantal bezoekers meer. Mensen moeten wel 1,5 meter afstand 
houden en het RIVM adviseert gebouweigenaren om zich aan de ventilatie-eisen uit het 
Bouwbesluit te houden. Bron: AD, 6 juli 2021.  
 

Hoe konden de vuurwerkrellen in Roosendaal zo uit de hand lopen? 
‘Geschrokken van niveau politie’ 
 
Passieve politie, stroeve communicatie en ‘teleurstellend’ weinig kennis van de wijken; in de 
eerste dagen van de vuurwerkrellen afgelopen november werd Roosendaal volledig 
‘overrompeld’, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Signalen dat het met name in de wijk 
Langdonk zó vreselijk uit de hand zou gaan lopen, werden door politie en gemeente gemist. 
 
‘Kabaal in Roosendaal’, is de titel van het rapport van het Verwey-Jonker Instituut, dat 
wetenschappelijk onderzoek doet naar actuele maatschappelijke kwesties. Daarin wordt aan 
de hand van interviews met 47 betrokkenen geëvalueerd wat Roosendaal goed deed en wat er 
beter had gekund. De gemeenteraad vroeg een paar weken na de rellen om zo’n onderzoek 
naar de aanpak van de gemeente en zogenoemde ‘veiligheidspartners’, zoals de politie en het 
Openbaar Ministerie. Bron: BN De Stem, 21 mei 2021. 
 
Geen tv-schermen op terrassen bij NAC-NEC: ‘De horeca mag helemaal 
niets’ 
 
Het zal zondag niet mogelijk zijn om op de Bredase terrassen via tv-schermen NAC-NEC te 
volgen. ‘Burgemeester Depla zou wel willen, maar ‘Den Haag’ houdt de poot stijf, er mag niets’, 
aldus Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 
 
De Vos had dit wel aan zien komen, toch is de teleurstelling groot. ,,Het had de lokale horeca 
een enorme boost kunnen geven. Dit doet zowel emotioneel als financieel ontzettend pijn.’ 
Bron: BN De Stem, 21 mei 2021. 
 
Duitsland stelt verregaande beperkingen in om te voorkomen dat Britten 
Indiase variant verspreiden 
 
Duitsland stelt verregaande beperkingen in om te voorkomen dat Britten de zogenoemde 
Indiase variant van het coronavirus verspreiden. Het Verenigd Koninkrijk geldt vanaf zondag 
als virusvariantgebied, terwijl het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het 
RIVM, het land een week geleden al als risicogebied inschaalde. 
 
Vanaf zondag mogen luchtvaartmaatschappijen alleen nog Duitsers of inwoners van 
Duitsland vanuit het Verenigd Koninkrijk vervoeren. Zij moeten twee weken verplicht in 
quarantaine. Dat geldt ook na aankomst per trein of bus. 
 
Het Verenigd Koninkrijk is het eerste Europese land dat het instituut tot virusvariantgebied 
bestempelt. Tot nu toe vielen elf landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika in deze categorie 
met de hoogste risico's. Bron: AD, 21 mei 2021. 
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Californië schrapt 15 juni de meeste coronamaatregelen 
 
De Amerikaanse staat Californië zal zoals gepland op 15 juni de meeste coronamaatregelen 
schrappen. Dat hebben de lokale autoriteiten vrijdag meegedeeld. Alle winkels mogen 
open en gevaccineerde inwoners hoeven geen afstand meer te houden of mondmasker te 
dragen.  
 
Volgens Mark Ghaly van de openbare gezondheidsdienst van Californië is de staat gezien de 
gunstige statistieken op een punt aanbeland dat het systeem van beperkende 
maatregelen met vier kleurenniveaus stopgezet kan worden. 

Californië kreeg in de winter nog te maken met een forse toename van coronabesmettingen, 
maar een stevig vaccinatieritme heeft het aantal infecties fors de kop ingedrukt. Minstens 61 
procent van de ongeveer veertig miljoen inwoners heeft één prik gehad. Bijna de helft is 
reeds volledig gevaccineerd. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald naar het laagste niveau 
‘sinds de eerste weken of maanden van de pandemie', aldus Ghaly. 

Californië voorziet geen systeem van vaccinatiepassen, maar private bedrijven of 
organisatoren van evenementen kunnen dergelijke bewijzen wel vragen. 
De overheid zelf verplicht een vaccinatiebewijs of negatieve test alleen 
voor indoorevenementen met meer dan 5.000 aanwezigen. Voor openluchtevenementen met 
meer dan 10.000 mensen wordt het aanbevolen. Zonder zo'n bewijs moeten toeschouwers 
een mondmasker dragen. Bron: AD, 22 mei 2021. 

 
 
Begin februari 2021 werd de 50ste editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam online 
gehouden. © IFFR/Tomas Mutsaers  
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International Film Festival Rotterdam wordt testevenement, toch 
publiek welkom in juni 
 
Er mag toch publiek naar de bioscopen komen tijdens het tweede deel van de vijftigste editie 
van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), dat van 2 tot en met 6 juni plaatsvindt. 
De organisatie heeft dat vrijdagavond bekendgemaakt.  
 
Het filmfestival wordt een van de pilotevenementen van het programma Testen voor toegang, 
een proef met het weer beperkt toelaten van publiek in de zalen. 
 
Tijdens het filmfestival zijn er allerlei filmvertoningen in diverse bioscopen in Rotterdam en in 
de rest van het land. Het filmfestival blijft vanwege beperkte stoelcapaciteit door de 
coronamaatregelen zowel tickets voor fysieke voorstellingen als voor onlinevoorstellingen 
verkopen. 
 
Met een speciaal jubileumprogramma wordt tijdens de komende editie de lange en rijke 
geschiedenis van het IFFR belicht. Zo worden er vier bekende titels opnieuw getoond, 
waaronder Sweetie (IFFR 1990) en Night on Earth (IFFR 1992). Daarnaast zijn er zogenoemde 
Big Talks met regisseurs en kunnen bezoekers uit een aanbod van 128 nieuwe films kiezen. 
 
In januari vond het eerste deel van het IFFR, het grootste filmevenement van Nederland, 
plaats. Dat speelde zich vanwege de coronacrisis nog volledig online af. Bron: AD, 21 mei 
2021.  
 

Brutale overval in Noord: één dode, mogelijk miljoenenbuit 
 
Een groep van minstens tien mannen heeft woensdagmiddag een geldtransportwagen overvallen 
in de Meeuwenlaan in Noord. Ze schoten met automatische wapens op de politie. De politie 
vuurde terug. Een verdachte is overleden. 
 
De politie achtervolgde de overvallers uiteindelijk tot in Broek in Waterland. Ook daar werd 
fors geschoten. In eerste instantie zijn vijf verdachten aangehouden, van wie er twee gewond 
raakten. Een zesde verdachte werd aangehouden bij een uitgebrand voertuig op de 
Overdiemerweg, later die middag werd nog één verdachte aangehouden op de A16 in de buurt 
van Kralingen. De opgepakte verdachten zijn allemaal Fransen en Belgen. 
 
Of de overleden man door een politiekogel is geraakt, kan de politie niet zeggen. De 
Rijksrecherche doet onderzoek. Twee mannen zouden dus nog op de vlucht zijn. Zeker één 
zwaarbewapend arrestatieteam is nog op zoek naar hen. Politievoertuigen reden aan het eind 
van de middag nog af en aan. 
 
Voor zover nu bekend wilden de tien overvallers een geldtransportwagen van Brink's beroven. 
De wagen ging naar binnen bij Schöne Edelmetaal, waar onder meer in goud wordt gehandeld. 
De overvallers waren uit op goud, zilver en juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro's, 
mogelijk zelfs 40 tot 50 miljoen. Het is nog niet bekend hoeveel daarvan daadwerkelijk is 
meegenomen. 
 
De politie kreeg rond twee uur ’s middags een melding van een schietpartij en een overval aan 
de Meeuwenlaan in Noord, bij Schöne Edelmetaal. Een ooggetuige: “Ik ging mijn huis in en 
hoorde daarna ‘popopopop’, er werd wel 15 keer geschoten. Binnen no time hing er een 
politiehelikopter boven mijn huis.’ 
 
Een vrouwelijke ooggetuige, van wie de naam bekend is bij de redactie, had net haar zoon van 
school gehaald toen ze over de Meeuwenlaan reed. ‘Ik zag voor mijn neus een politieauto 
komen aanrijden. Ze deden kogelvrije vesten aan, maar het leek nog even rustig. Direct daarna 
hoorden we zo’n tien schoten: bam, bam, bam! Ik zag een kerel staan met een bivakmuts op 
en iets wat op een AK-47 leek. Ik ben snel weggereden en zag een zee van zwaailichten er op 
af komen.’ 
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De verdachten vluchtten met een Porsche Cayenne en een Audi. De politie zette de 
achtervolging in, die via landweggetjes leidde naar Broek in Waterland. Er werd fors over en 
weer geschoten. Volgens een woordvoerder van de politie vuurden de daders de hele weg, ook 
over de smalle landweg, met automatische wapens op de politie. ‘Het is echt een wonder dat 
aan politiezijde geen slachtoffers zijn gevallen.’  
 
Op een bewakingsfilmpje is te zien hoe rond kwart over twee een zwarte Renault Mégane een 
tuin in rijdt, de auto waar een deel van de mannen is ingestapt nadat ze de Porsche in brand 
hadden gestoken. Drie mannen stappen uit, een vierde man komt ook voorbij gerend. Ze 
rennen het aangrenzende weiland in, waar dan al een aantal anderen, waarschijnlijk uit de 
andere auto, rennen. 
 
Even later, zo blijkt uit andere beelden van bewoners, rennen de mannen door het weiland, 
terwijl ze hevig worden beschoten door de politie. Intussen staan meerdere auto’s in brand in 
de berm. Uiteindelijk wordt een van de verdachten dusdanig geraakt, dat hij op de grond in 
het weiland valt. Hij overlijdt. 
 
Op beelden is te zien hoe de politie een verdachte, zichtbaar gewond, arresteert en hem met 
vijf man ondersteunt. ‘Een uitzonderlijke situatie die we maar eens in de zoveel jaren 
meemaken’, omschrijft de politiewoordvoerder de overval. 
Het was ook een bijzonder gevaarlijke situatie voor ooggetuigen en omwonenden. ‘We zijn blij 
dat er geen politiemensen gewond zijn geraakt, maar ook geen omstanders en bewoners. Ook 
de medewerkers van het waardetransport zijn niet gewond geraakt, die zijn natuurlijk wel 
ontzettend geschrokken.’ 
 
 

 
 
Politie in Broek in Waterland. Foto Paul Vugts  
 
De woordvoerder vervolgt: ‘De grote aantallen politiemensen die erbij betrokken waren zijn nu 
aan het debriefen en moeten ook allemaal hun emoties kwijt. Want er is op hen geschoten en 
ze hebben zelf geschoten, dat gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten.’ 
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Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Broek in Waterland, rechts een uitgebrande auto.  
Foto Paul Vugts  
Ook bewoners zijn geschrokken. ‘Het was heel heftig,’ zegt een 38-jarige bewoonster van Broek 
in Waterland. ‘Eerst hoorde ik een politiehelikopter en sirenes. Dat horen we hier niet vaak. 
Toen keek ik achter uit het raam, en zag ik agenten met getrokken wapens door een weiland 
rennen. Er werd continu geschoten. Ik zag iemand vallen. Vervolgens stond heel de straat vol 
met politie. Ik moest snel naar binnen, want er werd geschoten, zeiden ze. Ik zit hier nu nog 
met trillende handen.’ 
 
Stijnie Smit runt een computerwinkel in Broek in Waterland met zicht op het weiland waar 
de verdachten vermoedelijk in zijn gevlucht. ‘Er vlogen allemaal politieagenten het weiland in. 
We mochten niet naar buiten, de politie heeft iedereen uit de buurt naar binnen gestuurd. Ze 
hebben alle schuurtjes uitgekamd. Wij hebben de winkel maar op slot gedaan en de poorten 
dicht.’ 
 
Voor alle ooggetuigen en bewoners van huizen die door de beschietingen zijn geraakt, is 
slachtofferhulp beschikbaar. 
 
Het parkeerterrein voor instagrammuseum Wondr Experience aan de Meeuwenlaan, waar het 
schieten tijdens de overval begon, ligt bezaaid met plastic kapjes die de forensische recherche 
over sporen zet, zoals kogelhulzen. De recherche deed aan het eind van de middag nog volop 
onderzoek. Bron: Het Parool, 19 mei 2021.  
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Politie zoekt nog twee voortvluchtigen overval waardetransport 
Amsterdam-Noord 
 
Na de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord heeft de politie 
gisteren ook een auto achtervolgd die met hoge snelheid richting Diemen reed. Vanuit dit 
voertuig is mogelijk geschoten op de politie. Onderzoek wijst uit dat er nog zeker twee 
verdachten voortvluchtig zijn. Hun rol is onduidelijk.  
 
Bij een viaduct op de Overdiemerweg, ter hoogte van de A1, vond de politie na de achtervolging 
een uitgebrand voertuig. Ook stond er nog een andere auto, waar een persoon in zat. Die is 
aangehouden. De recherche is op zoek naar mensen die hebben gezien dat er vanuit de auto 
die richting Diemen reed is geschoten op politievoertuigen. 
 
De politie kreeg rond 14.00 uur ‘s middags een melding binnen van een schietpartij en een 
overval aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Er was geprobeerd een 
geldtransportwagen van Brink’s te overvallen. Op een parkeerterrein, vlak bij supermarkt Dirk 
van den Broek, is flink geschoten. De overvallers hebben buit gemaakt, maar de politie kan 
hier geen details over geven. Ook wordt niet bekendgemaakt of de politie - een deel van - de 
buit heeft kunnen veiligstellen. 
 
Na de overval ontstond een wilde achtervolging, waarbij herhaaldelijk geschoten werd. Eén 
verdachte kwam om het leven en twee verdachten raakten gewond. In totaal zijn zes 
verdachten opgepakt. De politieachtervolging eindigde in een weiland in het dorp Broek in 
Waterland. ‘Voor alle betrokken collega’s was dit een heftig incident. Zo’n vijftig collega’s zijn 
direct geconfronteerd met automatisch vuur’, laat politiechef Frank Paauw weten. 
 
Volgens een ooggetuige ging die geldtransportwagen naar binnen bij Schöne Edelmetaal, een 
goed beveiligd bedrijf dat in goud handelt. ‘Ik ging mijn huis in en hoorde daarna ‘popopopop’, 
er werd wel vijftien keer geschoten. En binnen no time hing er een politiehelikopter boven mijn 
huis.’ 
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Een vrouwelijke ooggetuige wiens naam bekend is bij de redactie, had net haar zoon opgehaald 
van school. ‘Ik zag voor mijn neus een politieauto komen aanrijden. Ze deden kogelvrije vesten 
aan, maar het leek nog even rustig. Direct daarna hoorden we zo’n tien schoten: bam, bam, 
bam! Ik zag een kerel staan met een bivakmuts op en met iets dat op een AK-47 leek. Ik ben 
snel weggereden en zag een zee van zwaailichten eropaf komen.‘  

 

 
 
© AS Media 
 
Op een video van een getuige bij de lokale zender AT5  is te zien hoe een overvaller met een 
geweer in de lucht schiet, terwijl de bewakers van het geldtransport op hun buik liggen en 
een nietsvermoedende bestuurder van een witte Canta wordt weggestuurd. Als de politie 
arriveert, gaan de overvallers er vandoor in drie auto's. 
 
Meerdere politie-eenheden achtervolgden vanuit Amsterdam de verdachten. Over en weer is 
geschoten tussen de overvallers en de politie. ‘Het ging ook allemaal zo snel’, aldus een getuige 
tegen AT5. ‘Ze reden met zeker 60, 70 kilometer per uur over het fietspad. Met zware auto’s, 
daarom viel het zo op. Je hoorde ze al van ver aan komen. Volgens mij Audi’s.’ 
 
De verdachten vluchtten naar Broek in Waterland. Op een bewakingsfilmpje is te zien hoe 
rond 14.15 uur een zwarte Renault Megane de tuin van een bewoner in komt rijden, door het 
tuinhek heen. Drie mannen stappen uit, een vierde man komt ook voorbij gerend. Ze rennen 
het aangrenzende weiland in, waar dan al een aantal andere mensen, waarschijnlijk uit de 
andere auto, aan het rennen zijn. 
 
Even later, zo blijkt uit andere beelden van bewoners, rennen de mannen door het weiland, 
terwijl ze hevig worden beschoten door de politie. Intussen staan ook meerdere auto’s in brand 
in de berm. 
 
De overvallers schoten met automatische wapens op de politie. De politie vuurde daarop terug. 
Uiteindelijk wordt een van de verdachten dusdanig geraakt, dat hij op de grond in het weiland 
valt. Hij overlijdt. Of hij door een politiekogel is geraakt, kan de politie niet zeggen. De 
Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen politieagenten gewond geraakt. 
 
Naast het dodelijke slachtoffer zijn zes verdachten aangehouden. Allemaal mannen afkomstig 
uit België en Frankrijk. Twee van hen zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Op 
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beelden is te zien hoe de politie een verdachte, zichtbaar gewond, arresteert, en hem met vijf 
man moet ondersteunen.  
 
Onderzoek moet uitwijzen hoeveel verdachten in totaal bij de overval betrokken waren. Voor 
zover nu bekend gaat het om een groep van tien man. Zeker één zwaarbewapend 
arrestatieteam zoekt naar mogelijke verdachten die nog op vrije voeten zijn. 
 
Een politiewoordvoerder stelt dat het ‘niet zomaar even een overval is geweest’. ‘Er zijn heel 
veel verdachten bij betrokken en het feit dat ze met automatische wapens aan de gang zijn 
gegaan, dat is niet niks.’ AT5 meldt dat de politie de inhoud van het waardetransport 
inmiddels naar een veilige locatie heeft overgebracht. 
 
‘Het was heel heftig’, zegt een 38-jarige bewoonster van Broek in Waterland. ‘Eerst hoorde ik 
een politiehelikopter en sirenes, dat horen we hier niet vaak. En toen keek ik achter uit het 
raam, en zag ik agenten met getrokken wapens door een weiland rennen. Er werd continu 
geschoten. Ik zag iemand vallen. En vervolgens stond heel de straat vol met politie. Ik moest 
snel naar binnen, want er werd geschoten, zeiden ze. Ik zit hier nu nog met trillende handen.’ 
 
Stijnie Smit runt een computerwinkel in Broek in Waterland met zicht op het weiland waar 
de verdachten vermoedelijk in zijn gevlucht. ‘Er vlogen allemaal politieagenten het weiland in. 
We mochten niet naar buiten, de politie heeft iedereen uit de buurt naar binnen gestuurd. Ze 
hebben alle schuurtjes uitgekamd. Wij hebben de winkel maar op slot gedaan en de poorten 
dicht.’ 
 
De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het een ‘ongekend heftige overval'. ‘De 
agenten hebben bijzonder angstige momenten gekend. Ik leef ook mee met de chauffeurs van 
het geldtransport. Het vuurwapengeweld moet een grote impact hebben gehad op 
omwonenden en bedrijven in Noord en in onze buurgemeente Broek in Waterland.‘ Bron: AD, 
19 mei 2021.   
 
 

 
 
 



55 

 

Karin Bloemen moest dekking zoeken van politie: 'Ik heb iemand 
doodgeschoten zien worden' 
 
Karin Bloemen kreeg woensdag de schrik van haar leven. In haar straat in Broek in Waterland 
vond een hevige confrontatie plaats tussen de politie en de verdachten van een gewapende 
overval op een waardetransport. ‘De kogelgaten zitten bij mij in het huis’, vertelde Bloemen 
donderdag in Op1. 
 
‘Ik stond met mijn kleinkind op de arm bij het raam te kijken en de politie riep: zakken!’ Een 
van de vluchtauto’s reed de tuin in bij Bloemens buren. ‘Gelukkig niet bij ons, ze hadden ook 
bij ons de oprit op kunnen gaan, maar ze zijn een huis verder gereden. Het was echt 
hysterisch. Ik heb iemand doodgeschoten zien worden.’ 
 
Volgens Bloemen hebben haar buren ‘doodsangsten uitgestaan’. Ook bij de zangeres zelf is de 
achtervolging waarbij de verdachten met automatische vuurwapens schoten en tientallen 
politiemensen betrokken waren niet in de koude kleren gaan zitten. ‘Ik kon niet slapen en had 
de zenuwen de hele dag. Iedereen is helemaal gespannen’, vertelde ze over haar buurtgenoten. 
 
‘Ik dank God op mijn blote knieën dat we er nog zijn’, zei Bloemen. Ze wil iedereen op het hart 
drukken niet zo stom te zijn als ze zelf was. ‘Als mensen ooit geschiet horen, ga dan alsjeblieft 
weg bij je raam. Ik deed het niet. Ik stond als een kip naar het onweer te kijken en te bedenken: 
hoe kan dit nou? Dat is zo stom. Het waren echt zware wapens en er werd echt heel veel 
geschoten. De politie zei ook: dit hebben we nog nooit zo heftig meegemaakt.’ 
 
De schietpartij volgde woensdag na een overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. 
De politie achtervolgde een aantal verdachten naar Broek in Waterland, waar vier 
aanhoudingen zijn verricht. Een vijfde verdachte stierf ter plekke, hoe die om het leven is 
gekomen is nog niet bekend. Een aantal verdachten is nog voortvluchtig. Bron: AD, 21 mei 
2021. 

 

 
 
De achtervolging eindigde in Broek in Waterland. Daar renden agenten achter verdachten aan 
door het weiland en werd over en weer geschoten. © Videostill 
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Politiechef: ‘Dit was geen cowboyactie, ik ben bijzonder trots’ 
 
De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zei in het televisieprogramma Nieuwsuur over de 
overval van woensdag in Amsterdam-Noord dat de politie aanneemt ‘dat de gestolen buit 
helemaal is teruggevonden’. Ook is hij ingegaan op de manier waarop de politieactie tot stand 
is gekomen. 
 
De overvallers hadden het woensdag gemunt op een waardetransportauto met edelmetalen die 
een waarde zouden hebben van 50 miljoen euro. ‘Het was goud van juweliers en andere 
waardevolle spullen. Ik heb een bedrag van 50 miljoen euro ook gehoord, of dat klopt moet 
uit onderzoek blijken. De aanname is dat alle gestolen buit is teruggevonden’, zei Paauw. 
 
Paauw blikte bij Nieuwsuur terug op het moment dat de eerste melding van de overval 
binnenkwam bij de meldkamer. De melder, een vrouw, ziet de overval gebeuren en belt direct 
112. Op film is te zien hoe de overvallers in de lucht schieten naast de overvallen 
transportwagen. ‘Er is gelijk prioriteit gegeven aan de melding, wat betekent dat er ook direct 
allerlei eenheden aan gekoppeld worden. Inclusief alle eenheden op straat. Tegelijkertijd komt 
ook de DSI, de Dienst Speciale Interventies, in actie, die zich met name richt op grof en 
extensief geweld. Deze staan 24/7 paraat.’ 
 
De reden dat er direct zoveel politie paraat stond op het moment van de overval heeft niets te 
maken met dat de politie eventueel al rekening hield met een overval op het waardetransport 
van Brink's. De agenten in Amsterdam Noord waren hoogstwaarschijnlijk wel op de hoogte 
van het transport. ‘Het was woensdag een doordeweeks dag zonder evenementen of 
demonstraties. In die zin is Amsterdam een redelijk compacte stad. En ondanks alle tekorten 
rijdt er dan gewoon wel veel politie rond die snel paraat staat.’ Bron: AD, 20 mei 2021.   
 
 

 
 

Amsterdamse goudoverval doet denken aan beruchte Scarfacebende 
 
De uitzonderlijk gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam van afgelopen 
woensdag doet denken aan een vergelijkbare roemruchte overval in de hoofdstad in 2011. Ook 
daarbij werd extreem geweld gebruikt met automatische wapens. De daders noemden zich 
toen de Scarfacebende. Zijn ze terug? 
 
Twee overvallers die midden op de snelweg bij Eindhoven uitstappen, knielen en hun 
mitrailleurs in de aanslag houden om hun achtervolgers af te schudden. Een glazen wand in 
een geluidswal was in juni 2011 waarschijnlijk de redding van agenten die deze criminelen 
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probeerden in te rekenen. Daardoor zagen ze wat de overvallers van plan waren, en reden ze 
niet richting het vuurpeloton. Bron: AD, 21 mei 2021.   
 
 

  
 
Door politie in Broek doodgeschoten overvaller was Fransman van 47 
 
De dader die de politie woensdag in Broek in Waterland heeft doodgeschoten na de 
gewelddadige overval op een waardetransport aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, is 
een Fransman van 47 jaar oud. 
 
Zijn zes gearresteerde medeverdachten, drie uit Frankrijk en twee uit België, zijn voor zover 
bekend 24 tot 40 jaar. De politie kan de identiteit en leeftijd van één verdachte nog niet 
vaststellen. Twee van de verdachten zijn op de vlucht gewond geraakt, één licht, de ander wat 
ernstiger, maar ook hij zal het overleven.  
 
Alle verdachten moeten in de cel blijven, heeft de onderzoeksrechter zaterdag bepaald. De 
politie zoekt nog minimaal drie verdachten. 
 
Vier verdachten werden gearresteerd in Broek in Waterland, na hun vlucht waarin met 
automatische wapens op de politie was geschoten. Een vijfde verdachte werd gearresteerd in 
Diemen. De zesde is aangehouden op de A20 bij Rotterdam-Kralingen.  
 
De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk of het vuurwapengebruik door de agenten 
rechtmatig was. 
 
Het Openbaar Ministerie wil verder geen informatie geven, omdat alle verdachten ‘in 
beperkingen zitten’ en alleen contact mogen hebben met hun advocaten. Bron: AD, 22 mei 
2021.  
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Inwoner Broek in Waterland zamelt geld in als bedankje voor ‘heldhaftige’ 
agenten 
 
Een inwoner van het Noord-Hollandse dorp Broek in Waterland, waar een overval op een 
waardetransport in Amsterdam-Noord eerder deze week eindigde, is een crowdfundingsactie 
begonnen voor de politie. Op crowdfundingswebsite GoFundMe schrijft initiatiefnemer Nick 
Schallies dat het misschien mooi is om als dorp een gebaar te maken, bijvoorbeeld door de 
politiemensen die erbij waren een bos bloemen of diner in het dorpshuis aan te bieden. 
 
In de drie uur dat de actie loopt, is al bijna 1000 euro opgehaald, fors meer dan het 
streefbedrag van 100 euro.  
 
De overval op het waardetransport werd woensdagmiddag bij Schöne Edelmetaal aan de 
Meeuwenlaan in Amsterdam gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, na een wilde 
achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer 
met automatische wapens. In totaal zitten zes verdachten, van wie er van vijf bekend is dat ze 
uit België en Frankrijk komen, vast. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, kwam 
om bij de schotenwisseling. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten. 
 
Volgens de initiatiefnemer voor de inzameling heeft het incident veel indruk op de inwoners 
van het dorp. ‘De vraag ‘wat als?’ komt bij mij steeds terug: wat als alles een half uur eerder 
was gebeurd in een dorp vol fietsende kinderen, wat als het niet geregend had en de 
Volgermeer vol met natuurliefhebbers had gelopen? Maar wat als de politie niet heldhaftig had 
opgetreden? Gelukkig hebben ze dit gedaan!’ 
 
Volgens de initiatiefnemer ‘mogen we oprecht trots zijn op deze helden’. In een update zegt 
Schallies dat nu het bedrag veel hoger is dan verwacht ‘we’ graag een aantal agenten 
samenbrengen met direct betrokkenen ‘om te proosten op de goede afloop’. Bron: AD, 23 mei 
2021.  
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Dodental in Latijns-Amerika en Caraïben is één miljoen gepasseerd 
 
Het totale officiële dodental van de coronapandemie in Latijns-Amerika en de Caraïben is 
vrijdag de één miljoen gepasseerd. Sinds het virus eind februari vorig jaar voor het eerst in 
Latijns-Amerika de kop op stak, zijn er ook al ruim 31,5 miljoen besmettingen geconstateerd 
in het zuidwestelijke werelddeel. 
 
Zo'n 90 procent van alle coronadoden in het gebied komt uit vijf landen, waar 70 procent van 
de bevolking van het werelddeel woont. Brazilië heeft met 446.309 doden van alle Latijns-
Amerikaanse landen het meeste te lijden onder de coronapandemie, gevolgd 
door Mexico (221.080), Colombia (82.233), Argentinië (73.391) en Peru (67.253). 
 
In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten wil de vaccinatiecampagne tegen het 
coronavirus in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied nog niet op stoom komen. 
 
Met name in Brazilië was de situatie tot voor kort alarmerend, met soms 3000 doden per 
etmaal. Inmiddels is het dagelijkse aantal sterfgevallen met meer dan een derde 
afgenomen. Mexico zag een nog sterkere afname. Daar werden in januari per dag gemiddeld 
1300 coronadoden per dag geregistreerd. Nu zijn dat er gemiddeld 170. 
 
In Colombia is juist sprake van een toename. Daar heeft het dagelijkse aantal sterfgevallen 
een ongekende hoogte bereikt met zo'n 500 doden per dag. In Argentinië gaat het eveneens de 
verkeerde kant op. Het land dat dinsdag met 35.543 nieuwe besmettingen en 745 doden in 
een etmaal recordaantallen meldde, heeft met ingang van vrijdagavond een nieuwe, strikte 
lockdown afgekondigd voor tenminste de komende negen dagen. Bron: AD, 22 mei 2021. 
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© Reuters — Argentijnen protesteren in de hoofdstad Buenos Aires tegen de opgelegde 
lockdown.   
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India vraagt sociale media om berichten over Indiase coronavariant te 
wissen 
 

De regering van India heeft socialemediaplatforms ertoe opgeroepen berichten over de 'Indiase 

variant van het coronavirus' te verwijderen. Volgens de regering bestaat er helemaal geen 

mutatie van het virus dat in India is ontstaan. 
 

Coronavirusvariant B.1.617 werd vorig jaar voor het eerst waargenomen in India. De mutatie 

lijkt verantwoordelijk te zijn voor de coronagolf die in de afgelopen weken veel problemen heeft 

veroorzaakt in Zuid-Azië. Inmiddels is de variant ook in zeker 43 andere landen waargenomen, 

waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
 

Het Indiase ministerie dat over elektronica en informatietechnologie gaat, heeft vrijdag een 

bevel verstuurd waarin het socialemediabedrijven ertoe oproept alle berichten waarin over een 

Indiase variant wordt gesproken te verwijderen. 
 
‘Er gaat online een valse bewering rond die impliceert dat een 'Indiase variant' van het 
coronavirus zich over verschillende landen verspreidt. Dit is compleet onwaar", staat in de 
brief, die in handen is van persbureau AFP. Ook staat in het bevel dat gezondheidsorganisatie 
WHO de B.1.617-variant met geen enkel land kan verbinden.  
 
De WHO verklaarde de stam vorige week nog als "wereldwijde zorg". Meerdere landen hebben 
het vliegverkeer vanuit India inmiddels grotendeels stilgelegd en laten passagiers uit het land 
slechts onder strenge voorwaarden binnen. 

De Indiase regering krijgt veel kritiek, omdat het de recente golf van coronabesmettingen in 
het land niet aankan. Door het grote aantal besmettingen is er een ernstig tekort aan zuurstof, 
vaccins, ziekenhuisbedden en medicijnen. Zaterdag werden nog eens 257.000 nieuwe 
besmettingen en bijna 4.200 sterfgevallen gemeld. 

In totaal zijn nu zo'n 26,2 miljoen inwoners van India positief getest op het virus. 295.525 
mensen overleden aan COVID-19. 

Vorige maand riep de regering Twitter en Facebook er al toe op om berichten waarin kritiek 
werd geuit op premier Narendra Modi's aanpak van de crisis te verwijderen. Bron: NU, 22 mei 
2021. 



62 

 

 
 
De prijs van verse producten is gestegen. © Getty Images 
 
 

Dagelijkse boodschappen tot wel negen procent duurder geworden 
 
We betalen gemiddeld drie tot vier procent meer voor onze boodschappen dan een jaar geleden. 
Vooral verse producten als vlees(waren), salades en brood zijn aanzienlijk in prijs gestegen, 
met uitschieters van negen procent. Ook alcohol, diervoeding en snijbloemen zijn een stuk 
duurder geworden.  
 
Dat blijkt uit een prijsvergelijking van onderzoeksbureau GfK. Het huishoudpanel van het 
bureau registreert alle producten die supermarkten, speciaalzaken (zoals de bakker en de 
slager) en drogisterijen verkopen. GfK vergeleek de prijzen van verschillende 
productcategorieën zoals vlees, brood en banket, zuivel, groenten en fruit uit het eerste 
kwartaal van 2020 met het eerste kwartaal van dit jaar. Bron: AD, 22 mei 2021. 
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen afgenomen 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag voor de vijfde dag op rij afgenomen, 
blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In totaal worden 
er momenteel 1731 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, 91 minder dan vrijdag.  
 
Op de ic-afdelingen werden 24 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal worden er 602 
patiënten behandeld, zes minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen Neemt het aantal 
Covid-19-patiënten af. Er werden in het afgelopen etmaal 139 mensen opgenomen. Er liggen 
nu 1129 mensen, 85 minder dan een dag eerder. Bron: AD, 22 mei 2021. 
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Beklimmers en ondersteunend personeel Mount Everest besmet met 
coronavirus, 100 besmette mensen in basiskamp 

Zeker 100 beklimmers van de Mount Everest en ondersteunend personeel zijn besmet met 
het coronavirus, claimt ervaren klimmer en berggids Lukas Furtenbach. De Oostenrijker 
weerspreekt de verklaring van de Nepalese autoriteiten, die ontkennen dat er sprake is 
van een uitbraak onder de bedwingers van 's werelds hoogste bergtop. 

Furtenbach staakte vorige week zijn expeditie naar de top van Everest uit angst voor het 
coronavirus nadat een van zijn buitenlandse gidsen en zes Nepalese sherpa's positief 
testten op het longvirus. ‘Ik denk dat we dit, met alle door piloten, artsen en expeditieleiders, 
bevestigde gevallen en positieve tests, kunnen bewijzen.' 

‘Er zitten op zijn minst 100 besmette mensen in het basiskamp', zegt Furtenbach. ‘Misschien 
zijn het er wel 150 tot 200.' Hij beweert dat het meer dan duidelijk is dat er mensen aan de 
voet van Everest Covid-19 hebben, omdat ze zichtbaar ziek zijn of men ze kan horen hoesten 
vanuit hun tenten. 

Volgens Furtenbach wachten de meeste klimmers op beter weer om nog één poging te wagen 
voor het seizoen sluit. Eind vorige maand testte een Noorse klimmer in het basiskamp positief 
op het virus. Hij werd per helikopter naar een ziekenhuis in hoofdstad Kathmandu gevlogen, 
waar hij werd behandeld. Hij is naar huis gegaan.  

De Nepalese autoriteiten hebben de afgelopen weken ontkend dat er actieve 
coronagevallen onder de klimmers en hun begeleiders zijn. Nepal heeft 408 buitenlandse 
bergbeklimmers toestemming verleend om de Mount Everest te beklimmen. Vorig jaar werd 
het klimseizoen vroegtijdig beëindigd. Bron: AD, 22 mei 2021. 
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Peter Langenbach: één minuut stilte voor coronadoden 

Twee weken geleden schreef Peter Langenbach, de directeur van het Maasstad Ziekenhuis, 
nog samen met zijn collega's van Ikazia een brandbrief. Om zijn zorgen te uiten over het 
toelaten van een groot aantal bezoekers bij het Eurovisie Songfestival 

Extra patiënten door mogelijke ongelukjes in of rond Rotterdam Ahoy konden ze er 
absoluut niet meer bij hebben op de met covid-19-slachtoffers overstroomde 
ziekenhuisafdelingen. 
 
Maar vanavond zit Langenbach op de bank, met een wijntje en wat lekkers, te genieten van 
de finale. ‘Ik verwacht winst van Malta.’ Hij stelt 'één minuut stilte aan begin van de finale 
voor coronadoden' voor. Bron: AD, 22 mei 2021. 

Directeur  van het Maasstad Ziekenhuis: ‘Eén minuut stilte aan begin van 
de finale voor coronadoden’ 

Het kan verkeren. Twee weken geleden schreef Peter Langenbach, de directeur van het 
Maasstad Ziekenhuis, nog samen met zijn collega's van Ikazia een brandbrief. Om zijn zorgen 
te uiten over het toelaten van een groot aantal bezoekers bij het Eurovisie Songfestival, omdat 
ze extra patiënten door mogelijke ongelukjes in of rond Rotterdam Ahoy er absoluut niet meer 
bij konden hebben op de met covid-19-slachtoffers overstroomde afdelingen. Maar vanavond 
zit hij op de bank, met een wijntje en wat lekkers, te genieten van de finale. ‘Ik verwacht winst 
van Malta.’ 

Misschien is dit wel een korte samenvatting van Nederland in veertien dagen tijd. Van een 
dreigende code zwart in de hospitalen - dus óók in Rotterdam - naar een veel rooskleurig beeld 
nu, met afnemende besmettingen en minder patiënten in de ziekenhuizen. En, als logisch 
gevolg, tegelijkertijd een toenemend aantal versoepelingen, met elke keer weer meer 
mogelijkheden voor de corona-moede bevolking, die hunkert naar vrijheid en contact, naar 
feesten en partijen, naar het aan de wilgen hangen van de mondkapjes - in de volksmond het 
‘nieuwe normaal’ genoemd.  

En daar is dan het Eurovisie Songfestival, de moeder aller partijtjes, dat - door puur toeval - 
op het kantelpunt terecht is gekomen van een winnende strijd tegen covid-19, en de 
heropening van de maatschappij. Wellicht dat het ooit zo in de geschiedenisboeken terecht 
komt, als volgende generaties terugblikken op deze gitzwarte episode in de wereldhistorie. 

Langenbach: ‘Het is een uitstekende ontwikkeling, ook voor de mensen in het ziekenhuis. Die 
hebben altijd die code zwart voor ogen gehouden. En nog steeds moeten we alert zijn, want er 
liggen nog immer grote aantallen patiënten in ons ziekenhuis. We hebben de reguliere zorg 
die we moeten opschalen - we zitten nu op 80 procent - en een stuwmeer dat we moeten 
wegwerken. Dus ja, er is optimisme, maar ook nog een lange weg te gaan, misschien wel tot 
het volgende songfestival.’’ 

Denkt u dat het klopt, het songfestival als markering van de weg naar een leven zónder 
corona?  

Ik vergelijk het een beetje met vorig jaar juni, toen de terrassen weer open gingen. Dat voelde 
een beetje als Bevrijdingsdag. Dat is nu wéér, en ik verwacht dat het in dit geval zo blijft, al 
moeten we ons wel aan de maatregelen blijven houden. En al zie je dan de beelden van het 
songfestival, met al dat blije publiek op de tribunes, dat voelt echt als vanouds. Heerlijk, heerlijk. 

Toch lukt het niet om het songfestival coronavrij te houden. Zelfs Duncan Laurence is besmet.  
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Dit geeft heel duidelijk aan hoe het in de praktijk gaat in onze maatschappij. Aan de andere 
kant horen we nu terug dat Koningsdag maar een beperkte verspreiding van corona heeft 
opgeleverd. Dat is opbeurend. Ook dat we nu aan de acht miljoen vaccinaties zitten, en we dus 
inmiddels een stootje kunnen hebben. Alertheid is geboden, en dat geval met Duncan is een 
realistisch beeld hoe het op dit moment gaat, maar ik raak er niet van in paniek. 

Gaat u vanavond naar de finale kijken? 

 Ik heb drie kinderen, dus we gaan met z’n vijven gezellig de finale volgen. Op de bank, iets 
lekkers bij de koffie, en misschien een wijntje erbij later op de avond. Het is voor ons een 
gezinsuitje. Als er geen corona was geweest, dan zouden we zeker naar Ahoy zijn gegaan. Hoe 
vaak maak je in je leven mee dat het songfestival in Nederland is en dan ook nog een keertje in 
Rotterdam? Dit jaar ga ik natuurlijk niet. Ik moet zeker het goede voorbeeld geven. 

Hoopt u dat tijdens de finale nog wordt stilgestaan bij het leed dat covid-19 onder Europeanen 
teweeg heeft gebracht?  

Jazeker. want vergeet niet dat er in Nederland op dit moment nog steeds zo'n 700 mensen op 
de intensive care liggen. Je wilt niet weten wat voor drama’s er achter die cijfers schuil gaan. 
Al die emotie. En kijk eens wat er in India nog gebeurt, waar lichamen in de rivier worden 
gegooid. Onze vrolijkheid is relatief. Het zou gepast zijn om aan het begin van de finale één 
minuut stilte te houden voor de mensen die overleden zijn aan corona.  

Bron; AD, 22 mei 2021. 

 
 
Peter Langenbach © Maasstad Ziekenhuis 
 

 
Record aantal besmettingen in Maleisië 
 
Maleisië heeft te kampen met oplaaiing van het coronavirus en rapporteerde donderdag het 
recordaantal van 6806 nieuwe besmettingen en 59 sterfgevallen. Gisteren nam het aantal 
iets af en ging het om 6493 infecties. Vandaag melden de gezondheidsautoriteiten in Kuala 
Lumpur 6320 nieuwe gevallen en 50 overlijdens. In totaal raakten 505.115 Maleisiërs 
besmet en kwamen 2149 om het leven. Bron: AD, 22 mei 2021. 
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Geboren in 1967 of 1968? Dan kun je afspraak maken voor vaccinatie 

Geboren in 1967 of 1968? Vanaf vandaag kun je dan een afspraak voor een 
coronaprik maken, laat zorgminister De Jonge op Twitter weten. Wie zich laat vaccineren bij 
de GGD krijgt volgens hem het vaccin van Janssen. Dus één keer de naald erin en klaar. 

Mensen met de geboortejaren 1967 en 1968 die vandaag een vaccinatie-afspraak willen 
maken, lopen massaal tegen problemen aan. De afsprakenwebsite meldt dat 
ze geen afspraak kunnen maken. Hier lees je hoe je er online tóch doorheen komt. Bron: AD, 
22 mei 2021. 

 

Geboren in 1967 en 1968? Dan ligt het Janssen-vaccin vanaf nu voor je 
klaar: één prik is genoeg 

Mensen die geboren zijn in 1967 en 1968 kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor 
een corona-vaccinatie. Anders dan anders is dat ze het Janssen-vaccin krijgen, waarvoor één 
vaccinatie volstaat. 

De oudere vijftigplussers kregen tot nu toe steeds Pfizer of Moderna, waarvoor twee inentingen 
noodzakelijk zijn. Het RIVM kijkt steeds wat er beschikbaar is aan vaccin en bepaalt op basis 
daarvan wie wat krijgt.  

Janssen was tot nu toe beperkt beschikbaar en wordt ook pas sinds 21 april in Nederland 
gebruikt. Tot nu toe werd het alleen ingezet voor kleine groepen, zoals ziekenhuispersoneel en 
patiënten en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg.  

Het RIVM meldt dat er nu voldoende Janssen-vaccins worden geleverd om ook grotere groepen 
er via de GGD's mee in te kunnen enten. De mensen die nu worden opgeroepen - ze krijgen 
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vandaag of volgende per brief een oproep - is een groep van ongeveer een half miljoen mensen. 
Een deel daarvan is al gevaccineerd maar zal toch een brief krijgen, omdat lang niet altijd 
centraal is vastgelegd of iemand al een inenting heeft ontvangen. Volgens het RIVM hebben 
naar schatting 425.000 mensen uit deze groep nog geen vaccin gekregen. 

Een deel van de mensen die een afspraak probeert te maken, komt er online niet ‘doorheen'. 
Volgens het RIVM ligt dat vaak aan de computer bij mensen thuis. We geven je in dit verhaal 
wat tips en trucks waarmee het je misschien toch lukt. 

Wie in 1967 of 1968 geboren is, hoeft niet op de brief te wachten maar kan meteen al een 
afspraak maken via coronavaccinatie via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Wie al een 
vaccinatie heeft, kan de brief weggooien. 

De kans dat het Janssen-vaccin ook voor de mensen uit de latere geboortejaren veel ingezet 
zal worden, lijkt niet zo groot. Volgens vaccinatiecijfers van de overheid komen er tussen nu 
en half juni maar 350.000 nieuwe doses beschikbaar. Van Pfizer komen er 2,1 miljoen prikken 
beschikbaar.  

Nadeel is dat daar dus twee inentingen van nodig zijn om voldoende beschermd te zijn. Die 
tweede prik kan, nu de zomervakantie dichterbij komt, voor mensen een probleem zijn, omdat 
die in de vakantie kan vallen.  

Zestigplussers kregen en krijgen - in Gelderland worden er velen pas begin juni voor de eerste 
keer gevaccineerd - AstraZeneca, waar de interval tussen de eerste en tweede prik 12 weken 
was. Dat betekende dat veel zestigplussers uit Gelderland niet volledig beschermd de 
zomervakantie in zouden gaan. De Gezondheidsraad heeft nu bepaald dat die 
termijn teruggebracht kan worden.  

Wel is één prik voldoende voor een coronapaspoort, dat komende zomer toegang geeft tot 
landen in het buitenland. Het RIVM zegt echter dat de tweede prik wel dringend wordt 
aangeraden. Bron: De Stentor, 22 mei 2021.  

Rusland meldt voor afgelopen etmaal 8709 nieuwe besmettingen 

Rusland heeft het afgelopen etmaal 8709 nieuwe besmettingen met het coronavirus 
vastgesteld. 2653 infecties deden zich voor in hoofdstad Moskou. Het officiële aantal 
besmettingen met het longvirus staat sinds de uitbraak op 4.992.554. Er overleden nog 
eens 386 Russen aan de gevolgen van Covid-19, wat het dodental op 118.125 brengt. Bron: 
AD, 22 mei 2021. 

China meldt 16.6 vaccinaties te hebben gezet 

De Chinese gezondheidscommissie meldt gisteren 16,6 miljoen coronaprikken te hebben 
gezet, waarmee het totale aantal toegediende Covid-vaccinaties op 483,3 miljoen komt.  China 
telt 1,398 miljard inwoners. Bron: AD, 22 mei 2021. 

Personeel basisscholen maakt geen gebruik van zelftesten 

Op veertig procent van de basisscholen maakt niet al het personeel gebruik van 
de coronazelftesten die het ministerie van Onderwijs opstuurde, zo blijkt uit een peiling die 
de Algemene Vereniging Schoolleiders onder zo'n 700 basisschoolleiders deed. Door een 
leveringsfout had vorige week de helft van de scholen de testen nog niet binnen. 
 
Inmiddels heeft 93 procent van  ongeveer 6700 scholen de testen ontvangen. Het personeel 
van 32 procent van de scholen gebruikt de als voorzorgsmaatregel voor de docenten bedoelde 
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tests. Een op de vier ondervraagde scholen zegt er tevreden over te zijn. Ruim 40 procent zegt 
niets te merken van het effect van de zelftests.  

De hoop was dat de tests wat druk bij schoolleiders zou wegnemen’, zegt AVS-voorzitter Petra 
van Haren ‘Maar het effect is beperkt. De huidige tests zijn alleen preventief. Daarnaast 
worden alleen leraren getest, het zegt niets over de mate waarin leerlingen besmet kunnen 
zijn.’ Bron: AD, 22 mei 2021. 

Braziliaanse president was nooit van plan vaccins te kopen  

De Braziliaanse president en coronaontkenner Jair Bolsonaro was nooit van plan om 
vaccins tegen het longvirus voor zijn land te kopen, zegt senator Renan Calheiros. De politicus 
leidt het onderzoek naar het reilen en zeilen van Bolsonaro's regering wat betreft de aanpak 
van de pandemie in Brazilië. 

Volgens Calheiros zou de president hebben willen gokken op groepsimmuniteit in plaats van 
een vaccinatieprogramma. ‘Hij ontkende eerst de ziekte, noemde het griep, en verzette 
zich vervolgens tegen isolatie en quarantaine. Daarna bagatelliseerde hij het gebruik van 
mondkapjes en moedigde hij menigten aan om samen te komen.’ 

Het is nog te vroeg om te zeggen dat Bolsonaro kwalijk heeft gehandeld tijdens coronacrisis, 
aldus de senator. Het onderzoek gaat verder. Brazilië telt bijna 16 miljoen 
vastgestelde besmettingen met het coronavirus. Volgens de officiële statistieken zijn in het 
land bijna 450.000 mensen overleden na een besmetting. Bron: AD, 22 mei 2021. 

 

© AFP — President Bolsonaro wilde gokken op groepsimmuniteit en niet inzetten op vaccins.  

 

Buitenlandse reizigers niet verplicht om te vaccineren 

Het Witte Huis heeft geen plannen om vaccinatie voor buitenlandse reizigers verplicht te 
stellen, ook als Europa die verplichting voor reizigers uit de Verenigde Staten wel invoert, laat 
woordvoerder Jen Psaki weten. Wanneer de VS meer reizigers uit het buitenland toelaat, is 
nog niet bekendgemaakt. Bron: AD, 22 mei 2021. 
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Gaan middelbare scholen open? 

Blijven de beperkingen in het voortgezet onderwijs van kracht, of gaan de middelbare 
scholen de laatste weken van het schooljaar weer volledig open, zonder dat leerlingen 1,5 
meter afstand moeten bewaren? Die vraag ligt zaterdag voor in het Catshuis, waar het kabinet 
over de kwestie praat. 

Middelbare scholieren krijgen momenteel nog maar een deel van de week fysiek les, alleen 
voor eindexamenleerlingen zijn de beperkingen al opgeheven. Het Outbreak Management 
Team is gevraagd of ze voor alle scholieren weer open kunnen, en zo ja, hoe. 

Overigens is niet iedereen te spreken over een mogelijke heropening. CNV Onderwijs vindt het 
niet wenselijk, omdat veel leraren niet zijn gevaccineerd en het voor hen lastig zal zijn 
voldoende afstand te houden tot leerlingen. En dat zou weer meer ziekteverzuim tot gevolg 
hebben, voorspelt de vakbond. ‘Waarom zou je organisatorisch zo'n risico nemen voor de 
laatste paar weken van het jaar?', zei een woordvoerder eerder deze week. 

In het Catshuis zal ook worden gesproken over de verdere aanpak van de coronacrisis richting 
de zomer, met aandacht voor zowel het afschalen van de maatregelen als de crisisstructuur, 
als het daar eenmaal tijd voor is. Bron: AD, 22 mei 2021.  

Politie doet tiental huiszoekingen in zoektocht naar geradicaliseerde 
Vlaamse militair 

De zoekactie naar de geradicaliseerde Vlaamse militair Jürgen Conings is volgens Vlaamse 
media verplaatst naar andere locaties waar hij zich mogelijk schuil houdt. Afgelopen nacht en 
vanochtend zijn er volgens VTM Nieuws op een tiental plaatsen door heel België huiszoekingen 
uitgevoerd bij mensen met extreemrechtse sympathieën, en bij mensen die behoren tot het 
persoonlijke netwerk van Jürgen Conings. 

De politie wil achterhalen of deze mensen hem mogelijk de voorbije dagen geholpen hebben of 
nu nog helpen om zich schuil te houden. De huiszoekingen vinden onder meer plaats in Peer, 
dat ten zuiden van Eindhoven ligt. De afgelopen vier dagen concentreerde de zoektocht zich 
op het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat blijft voorlopig afgesloten. Dat park ligt niet ver van 
de grens met Nederland, ter hoogte van Geleen.  

Tegenover Het Laatste Nieuws zegt een militair die meezoekt naar zijn oud-collega op 
anonieme basis te betwijfelen of Conings nog wel in dat park is. Het Belgische parket 
daarentegen zei eerder vandaag nog steeds concrete aanwijzingen te zien dat de gezochte 
extremist zich in het bos bevindt. ,,Er zijn voldoende elementen om te blijven zoeken”, stellen 
de autoriteiten. ‘We blijven zoeken tot we hem hebben’, zegt ook de Limburgse gouverneur Jos 
Lantmeeters. Volgens hem gaat het parket er ook van uit dat Conings nog leeft. 

Belgische media melden dat Conings eerder deze week zijn militaire eretekens heeft 
achtergelaten bij het graf van zijn ouders. Waarschijnlijk gebeurde dat dinsdag, toen Conings 
zijn auto achterliet en al op de vlucht was. Conings diende in elf buitenlandse missies. De 
voortvluchtige militair, die mogelijk zwaarbewapend is, is nog steeds niet gevonden, ook 
zaterdag gaat de klopjacht door.  
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Gewapende agenten bij de Mohammedi Moskee in Maasmechelen, vlakbij Maastricht. © AFP  
 
 
Maandag heeft Conings, die in de ban is van complottheorieën over corona en al op de Vlaamse 
terreurlijst stond, twee uur staan posten bij het huis van de bekende Vlaamse viroloog Marc 
van Ranst. Die is daarop door de politie in veiligheid gebracht. Het Nieuwsblad meldt ook dat 
de ex-militair, die rechts-extremistische sympathieën koestert, het ook voorzien had op een 
moskee in de plaats Eisden. Die moskee wordt al een paar dagen bewaakt. 
 
Sympathisanten hebben ondertussen aangekondigd vanmiddag in Maasmechelen een stille 
mars te gaan lopen voor Jürgen Conings. Dat valt te lezen in de Facebookgroep ‘Als 1 achter 
Jürgen’, die al 15.000 leden telt. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) is er niet blij mee. 
‘Maasmechelen staat al onder zware druk door de grote hoeveelheid politie en militaire 
troepen’, reageert hij. ‘Dit soort extra initiatieven zal de druk alleen maar verhogen. En wat 
de verheerlijking van die man betreft. Ook dat is geen goed signaal. Er zijn voldoende 
aanwijzingen dat hij effectief mensen wilde doden. Zo iemand een held noemen, is uit den 
boze.’ 
 
De burgemeester heeft voor de demonstranten die toch willen komen een plek buiten het 
centrum van zijn gemeente aangewezen. Hij stelt dat de demonstratie niet officieel is 
aangemeld. Marc Thys, generaal-majoor  van het Belgische leger, constateert met droefheid 
dat ook sommige militairen Conings steunen. ‘Wat ook zijn staat van dienst is, hij heeft met 
zijn gedrag en actie zijn eed van militair gebroken. Hij heeft de waarden van de organisatie 
volledig overboord gegooid’, schrijft Thys op Twitter. 
 
Dinsdagavond werd Conings’ wagen, met daarin vier M72 LAW-raketwerpers, teruggevonden 
bij het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Onderzoek aan die wagen heeft een ‘verdacht 
mechanisme aan het licht gebracht’, liet het parket weten. ‘De wagen was geboobytrapt, met 
aan boord ook oorlogsmunitie, met de bedoeling om slachtoffers te maken. Het gaat om een 
heel gevaarlijke man.’ 
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Uit een afscheidsbrief, die is ingezien door Het Nieuwsblad, blijkt dat Conings ervan uit gaat 
dat hij gevonden wordt, en dat hij al langer speelt met het idee speelt om iets te doen. ‘Ik weet 
dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden na een tijd. Ik 
ben daar klaar voor. Langzamerhand is alles op een plaats gevallen en ben ik begonnen met 
de voorbereidingen.’ 
 
Volgens de Vlaamse krant liet de geradicaliseerde Conings, die nog steeds voortvluchtig is, 
twee brieven na: een aan zijn vriendin en een aan de politie. De krant citeert uit de brief aan 
zijn vriendin. Conings schrijft volgens Het Nieuwsblad dat de actie zijn beslissing is en dat 
‘niemand er weet van heeft’. ‘Ik wil dat je weet dat ik er alles aan gedaan heb om dit te 
voorkomen, maar ben er niet in geslaagd. Ik kan niet meer en wil niet meer verder met hoe de 
toekomst er nu uitziet.’ Bron: De Stentor, 22 mei 2021. 
 

‘Tiental huiszoekingen in netwerk Jurgen Conings’: dit is de laatste stand 
van zaken  
 

 
 
Jurgen Conings. Beeld RV 
 
De klopjacht op de potentieel gevaarlijke extremist Jurgen Conings gaat vandaag zijn vijfde dag 
in. Volgens Het Laatste Nieuws verplaatst de zoektocht zich stilaan van het Nationaal Park Hoge 
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Kempen naar het netwerk van de voortvluchtige militair. Er zouden een tiental huiszoekingen 
uitgevoerd zijn, vooral bij mensen met extreemrechtse sympathieën. 
 
De mogelijke rechts-extremist Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief 
kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. Hij haalde zware 
wapens op in de kazerne van Leopoldsburg en vertrok met de noorderzon. Het parket gaat 
ervan uit dat hij nog in leven is en zware wapens draagt. Vier raketwerpers zijn eerder 
teruggevonden in zijn achtergelaten auto. 
 
De voortvluchtige militair Jurgen Conings is nog steeds niet gevonden, ook vandaag gaat de 
klopjacht dus voort, zo meldt het federaal parket. Het is nog onduidelijk waar juist en met 
hoeveel manschappen er gezocht wordt. Het Nationaal Park Hoge Kempen blijft voorlopig 
alleszins gesloten. 
 
Volgens Het Laatste Nieuws lijkt de zoektocht zich te verplaatsen van de omgeving rond het 
Nationaal Park Hoge Kempen naar de privésfeer van de voortvluchtige militair. Afgelopen 
nacht zijn een tiental huiszoekingen uitgevoerd, vooral bij mensen met extreemrechtse 
sympathieën. Het federaal parket kan die informatie momenteel niet bevestigen. 
 
Ook bij voormalige militair Tomas Boutens, die in 2014 veroordeeld werd tot vijf jaar cel voor 
zijn lidmaatschap van Bloed, Bodem, Eer en Trouw, vond een huiszoeking plaats. Dat schrijft 
hij zelf op Facebook. ‘Ze zochten J. alsof die in mijn kast zit. Niet dus. Geen huiszoekingsbevel 
gekregen, geen lijst van inbeslaggenomen goederen gekregen, geen illegale voorwerpen 
aangetroffen’, klinkt het. ‘Pure repressie en pure pesterijen.’ 
 
Het federaal parket kon wel bevestigen dat er in de woning van Jurgen Conings een 
huiszoeking plaatsvond, maar over de inhoud daarvan gaf het geen commentaar. De andere 
huiszoekingen vonden plaats bij mensen die hem de voorbije dagen geholpen hebben of nu 
nog helpen om zich schuil te houden. 
 
Aan het Nationaal Park Hoge Kempen heeft de federale politie intussen een extra barricade 
opgezet richting Salamander, waar de commandopost voor de klopjacht op Jurgen Conings 
opgesteld is. Het gaat om Friese ruiters die zijn opgesteld, naar aanleiding van een 
manifestatie door aanhangers van de voortvluchtige militair. De Facebookgroep ‘Als 1 achter 
Jurgen’ kondigde gisteren aan een mars te zullen organiseren om Conings te steunen. 
‘Heethoofden zijn niet welkom, dit uit respect voor de familie van Jurgen, die ook aanwezig zal 
zijn, en voor medesympathisanten die met kinderen of honden aanwezig zullen zijn’, staat te 
lezen op de pagina. 
 
Volgens Het Belang van Limburg zijn dinsdag de eretekens van Jurgen Conings aangetroffen 
aan het familiegraf van zijn ouders. Waarschijnlijk werden ze daar dinsdag gelegd, toen 
Conings zijn auto achterliet en al op de vlucht was. Het neerleggen van de eretekens is een 
verontrustend signaal, want het betekent volgens defensie-experten dat je Defensie de rug 
toekeert en niet meer gelooft in de zaken. 
 
De vriendin van Conings deed gisterenavond in VTM NIEUWS een oproep aan haar partner 
om zich over te geven. ‘Zorg dat het verhaal eindigt, dat het stopt.’ In de geblurde oproep die 
nauwelijks 21 seconden duurde, sprak Gwendy haar vriend rechtstreeks aan. ‘Jurgen, als je 
nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt, dat het stopt. Voor mij, voor 
mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt.’ 
 
‘Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat de man dit allemaal heeft voorbereid’, verklaarde 
minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gisteren. ‘Hij is al dagenlang bezig 
met de voorbereiding van zijn actie, en het blijkt dat hij maandagavond effectief in de buurt 
is geweest van een doelwit, en daar meer dan twee uur is gebleven’, klonk het. Verschillende 
betrouwbare bronnen bevestigen aan VTM Nieuws dat Jurgen Conings die avond werd gezien 
aan het huis van viroloog Marc Van Ranst. 
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Conings bleef twee uur in de buurt van Van Ranst rondhangen, en maakte uiteindelijk 
rechtsomkeer. Dat bevestigden verschillende bronnen aan VTM Nieuws. Jurgen Conings werd 
maandagavond als vermist opgegeven door zijn vriendin, toen die niet was teruggekeerd van 
het werk. Van Ranst verblijft sinds dinsdag samen met zijn gezin in een safehouse, omdat de 
zwaarbewapende militair in een afscheidsbrief bedreigingen uitte aan het adres van de 
viroloog. 
‘Er wordt niets aan het toeval overgelaten, en alle intenties worden onderzocht. De nodige 
onderzoeken en opvolgingen worden uitgevoerd, zodat we deze situatie voor iedereen veilig ten 
einde kunnen brengen’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). 
Op de vraag of er nog meer mensen bescherming krijgen, kon de minister in het belang van 
het onderzoek niet antwoorden. 
 
Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor ‘moordpoging in een terroristische context en 
verboden wapenbezit in een terroristische context’.   
 

 
 
Beeld Belga 
 
Onderzoek aan Conings’ wagen, die dinsdag werd teruggevonden aan het bos in Dilsen-
Stokkem, bracht een ‘verdacht mechanisme aan het licht gebracht’, liet het parket weten. ‘Er 
wordt nog gewacht op het technische verslag van de dienst DOVO over de mogelijke uitwerking 
ervan’, klonk het. ‘De wagen was geboobytrapt, met aan boord ook oorlogsmunitie, met de 
bedoeling om slachtoffers te maken’, zei Van Quickenborne daarover. ‘Het gaat hier wel 
degelijk om een heel gevaarlijke man.’ 
 
Eerder getuigde de jager die de wagen vond al over een handgranaat die met draden aan het 
voertuig bevestigd zou zijn geweest, en mogelijks zou ontploffen als de deuren geopend 
werden. Dat bericht werd echter tegengesproken door het federaal parket. 
 
De federale politie heeft bij omwonenden uit de buurt van de vindplaats van de wagen 
gevraagd naar camerabeelden van de afgelopen dagen. Wie beelden heeft van 
bewakingscamera’s die naar de straat zijn gericht, wordt in een brief gevraagd die op te sturen 
naar de politie. 
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Beeld Belga  
 
De sweeping ging donderdagnamiddag van start na een machtsvertoning van de politie en het 
leger, die talrijk aanwezig waren. Er werd een 400-tal Belgische manschappen ingezet, 
waarvan 150 van Defensie en 250 van de politie. De verschillende politiediensten en 
legereenheden doorzochten een perimeter van maar liefst 20 kilometer omtrek. Meter per 
meter. Ook buitenlandse troepen waren massaal aanwezig in Limburg, naast Belgische 
eenheden van DOVO en special forces. 
 
De Hoge Kempen is een uitgestrekt park waar iemand makkelijk dagen in zou kunnen 
vertoeven zonder iemand tegen te komen. 
 
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 extreemrechts 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. Conings kreeg 
van defensie ook een tuchtstraf vanwege zijn extreemrechtse gedachtegoed.  
 
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. Als lid van de cel ‘pre-deployment 
training’ in Leopoldsburg bereidt hij militairen voor op een buitenlandse opdracht. In die 
hoedanigheid had hij ook toegang tot het munitiedepot. 
 
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. 
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‘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.  
 

 
 
Militairen en politieagenten verzamelen zich voor dag drie van de klopjacht. Beeld Belga 
 
Conings had recent bedreigingen geuit tegen meerdere personen, onder wie Marc Van Ranst. 
De KU Leuven-viroloog en zijn gezin zijn daarom uit veiligheidsoverwegingen overgebracht 
naar een geheime locatie, met zware bewaking. Ook het huis van Van Ranst werd bewaakt. 
 
Een bron bij Defensie vat het samen: ‘Hij is een van die mensen die je niet wilt als vijand.’ Een 
dergelijk profiel is een nachtmerrie voor veiligheidsdiensten. 
 
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 zijn ontvreemd uit een kazerne van 
Defensie. 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. 
Bron: De Morgen, 22 mei 2021.  
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Regering van India beveelt berichten Indiase variant van social media te 
verwijderen 
 
De regering van India heeft social media-platforms bevolen berichten over 'de Indiase 
variant' van het coronavirus te verwijderen. De regering ontkent dat sprake is van een mutatie 
die zijn oorsprong in het land heeft. 
 
Coronavariant B.1.617 werd vorig jaar voor het eerst waargenomen in India. De mutatie lijkt 
verantwoordelijk voor de coronagolf die veel problemen veroorzaakt in Zuid-Azië. Inmiddels is 
de variant ook in zeker 43 andere landen waargenomen, waaronder Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. 
 
Het Indiase ministerie dat gaat over elektronica en informatietechnologie heeft vrijdag een 
bevel verstuurd waarin het platforms oproept alle berichten te verwijderen die het over een 
Indiase variant hebben. 
 
‘Wij zijn erop gewezen dat er online een valse bewering rondgaat die impliceert dat een 'Indiase 
variant' van het coronavirus zich over verschillende landen verspreidt. Dit is compleet VALS", 
staat in de brief, in handen van persbureau AFP. Ook staat in het bevel dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO de B.1.617-variant met geen enkel land kan verbinden. 
Bron: AD, 22 mei 2021.  
 
 

Afval-agent Mark snuffelt in containers op zoek naar fout vuilnis: ‘Laatst 
trof ik een complete boiler aan’ 
 
Buurt-apps gaan af als Mark Muller een straat in komt lopen. Bewoners waarschuwen elkaar 
en kijken argwanend toe hoe deze medewerker van afvalverwerker ROVA de een na de andere 
container aan de straat opentrekt. Muller is de allereerste ‘voorloper’ in de gemeente 
Hardenberg; een vuilnisman 2.0 die afvalcontainers inspecteert.  
 
Dat is nodig vindt de gemeente, want er zit nog te vaak verkeerde rommel tussen de 
aangeboden verpakkingen. ‘Laatst trof ik een complete boiler in een container aan.’  
 
Mark Muller controleert alleen het zogenoemde pmd-afval (plastic- en metalen-verpakkingen 
en drankenkartons). Want daar gaat het vaak mis. Dat er om de haverklap verkeerde rommel 
tussen zit demonstreert Mark Muller tijdens de ophaaldag in Dedemsvaart. 
 
Aan de doorgaande weg de Schuttevaer staan negen containers keurig naast elkaar opgesteld. 
Op het eerste oog lijkt er niets mis mee. De voorloper laat niets aan het toeval over. Hij schudt 
eerst aan de containers. ‘Zijn ze te zwaar, dan is dat een teken dat er iets mis mee kan zijn, 
want het normale verpakkingsmateriaal weegt niet veel’, licht hij zijn handeling toe. Het blijkt 
mee te vallen met het gewicht. 
 
Alsnog trekt Muller alle deksels behendig open. En ja hoor, bij drie van de negen containers 
is er iets grondig mis. Een harde plastic deksel van een wasmand, een vuilniszak restafval 
met etensresten en een vieze luier, en twee flinke rollen plastic verpakkingsmateriaal van de 
bouwmarkt zitten tussen het normale plastic verpakkingsmateriaal. Bron: De Stentor, 22 mei 
2021. 
 
Waarom Barbara Baarsma uit Herstel NL stapte: 'Dát bericht was de 
druppel voor mij’ 
 
Lange tijd was ze niet van de buis te slaan, maar ineens werd het stil rond Barbara Baarsma. 
De veelgevraagde econome verdween uit de publiciteit na het debacle rond Herstel NL, het 
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initiatief om Nederland uit de coronalockdown te krijgen. ‘Ik heb de luwte gezocht vanwege 
vaak heel persoonlijke doodsbedreigingen.’ 
 
Is Barbara Baarsma (51) op aarde om de wereld te redden? De argeloze kijker 
van Op1, Jinek, Humberto, Beau, de krantenlezer of de luisteraar van 
nieuwsradioprogramma’s zou zomaar kunnen denken van wel. De coronacrisis, de 
klimaatcrisis, voedselverspilling, de energietransitie, mensen met torenhoge schulden – geen 
onderwerp zo complex of beladen of ze praat erover mee. Er zijn veel mensen die haar daarom 
op handen dragen, maar er zijn er ook bij wie haar status als ‘economisch orakel’ danig op de 
zenuwen werkt. Bron: AD, 22 mei 2021.  
 
 

 
 
Zara in Amersfoort. © Saskia Berdenis van Berlekom 
 

Klanten Zara staan in verbijstering ineens voor een dichte deur, bewaker 
houdt winkelend publiek buiten 
 
Kledingwinkel Zara stopt met onmiddellijke ingang in Amersfoort. Het filiaal van de populaire 
modeketen aan de Langestraat ging zaterdagochtend niet meer open. Volgens medewerkers is 
de sluiting onderdeel van een wereldwijde sanering bij de Spaanse kledinggigant. 
 
Klanten stonden zaterdagochtend plots voor een dichte deur. Slechts een handgeschreven 
briefje én een bewaker bij de ingang, maakten duidelijk dat de winkel niet meer open 
gaat.  Bron: De Stentor, 22 mei 2021. 
 
Waar moeten Dolfinarium-dolfijnen dan wél heen? ‘Verhuizing China 
schuld van dierenorganisaties’ 
 
Het Dolfinarium in Harderwijk oogst veel kritiek met het besluit acht dolfijnen te verhuizen 
naar een park in China. Is dat terecht? ‘Er zijn op dit moment geen andere opties’, stelt 
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mariene bioloog Benjamin Schulz van CETASEA. ‘Daarom werken wij aan een Europees plan 
om dolfijnen terug te laten keren naar het wild.’ 
 
Opnieuw ligt het Dolfinarium onder vuur. Duitse en Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties 
riepen minister Carola Schouten deze week op geen exportvergunning af te geven voor de acht 
dolfijnen die naar China gaan. Ook de landelijke politiek roert zich. D66 en de Partij voor de 
Dieren eisen opheldering van het kabinet en vragen de minister de verhuizing tegen te houden. 
De Duitser Schulz is niet verrast door het besluit van het Dolfinarium. ‘Ik was hier al bang 
voor. Het park heeft namelijk geen andere keuze, er zijn geen alternatieven. Maar daar willen 
wij verandering in brengen.’ Bron: De Stentor, 22 mei 2021. 
 
Dierenorganisaties weten het zeker: ‘Harderwijkse dolfijnen worden 
straks in China uitgebuit’ 
 
Duitse en Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties roepen politici op om geen 
exportvergunning voor Harderwijkse dolfijnen naar China af te geven. Ze vrezen dat de dieren 
uitgebuit worden en klimmen in de pen. ,,Dieren zijn daar gelddrukmachines.” 
 
De Duitse dierenwelzijnsorganisatie ProWal en het Nederlandse particuliere initiatief 
FreeSpirit willen voorkomen dat acht van de 27 dolfijnen uit het Harderwijkse Dolfinarium 
naar het attractiepark Hainan Ocean Paradise in China gaan. Door een brief te sturen aan 
minister Carola Schouten hopen ze dat de overheid geen exportvergunning afgeeft voor deze 
dolfijnen. Bron: De Stentor, 17 mei 2021.  
 

Dolfinarium neemt afscheid van dieren en gooit shows op de schop: 
‘Uitstel van executie’ 
 
Door afscheid te nemen van twaalf dieren en het aanpassen van zijn voorstellingen, denkt het 
Dolfinarium in Harderwijk tegemoet te komen aan de eisen van minister Carola Schouten. 
Critici zien dat anders. ‘Dit is uitstel van executie’, zegt Kamerlid Frank Wassenberg van de 
Partij voor de Dieren. ‘Het Dolfinarium koopt tijd.’ 
 
Iedereen die ooit het Dolfinarium in Harderwijk heeft bezocht, is bekend met de spectaculaire 
en bombastische shows die er worden gehouden. De dolfijnenvoorstelling is al decennia de 
grote publiekstrekker. Onder ritmisch applaus van duizenden bezoekers berijden verzorgers 
de snuit van de dolfijnen, die op hoge snelheid door het water scheren. De climax is een 
metershoge sprong. Bron: De Stentor, 19 april 2021.   
 

Politiebewaking bij synagogen Raalte en Zwolle, na onrust in Midden-
Oosten 
 
Synagogen in Raalte en Zwolle staan sinds de hernieuwde onrust in Gaza en Israël in nauw 
contact met politie en burgemeesters en zijn extra alert op eventuele agressie tegen de Joodse 
gemeenschap in Nederland. ‘Het klinkt extreem, maar voor ons gevoel zijn de jaren 30 aan het 
herleven.’   
 
Tom Fürstenberg aarzelt als voorzitter van Joodse gemeenschap Beth Shoshanna in Raalte 
even, maar erkent dat hij vrijdag contact heeft gehad met burgemeester Martijn Dadema en 
de politie over de groeiende onrust in Israël en de gevolgen daarvan op de samenleving hier.  
 
‘Als ik zie dat in Nederland leuzen als ‘dood aan de Joden’ worden geroepen dan beangstigt 
dat ons. Maar ook dat er nauwelijks tegengeluid is. Voor ons gevoel zijn de jaren dertig aan 
het herleven. Toen marcheerden er ook meutes met heel veel agressie en tumult door de 
straten.’ 
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Bij Beth Shoshanna zijn zo'n dertig tot veertig Nederlandse Joden aangesloten en de synagoge 
kan de komende tijd rekenen op extra politie-aandacht, meldt Fürstenberg, die naast 
voorzitter ook voorzanger binnen de gemeenschap is. ‘Het is heel dubbel, want met een agent 
voor de deur maak je misschien slapende honden wakker en het is heel confronterend voor 
onze bezoekers. Toch denk ik dat het voor de komende tijd verstandig is. Tot de rust is 
teruggekeerd.’ Bron: De Stentor, 22 mei 2021. 
 

 

Links de synagoge in Zwolle. Rechts Tom Fürstenberg, de voorzitter van de Joodse 
gemeenschap Beth Shoshanna in Raalte. Hij maakt zich zorgen over de onrusten in Israël en 
de verharding ten opzichte van joden. ‘Als ik zie dat in Nederland leuzen als ‘dood aan de 
Joden’ worden geroepen dan beangstigt dat ons.’ © Frans Paalman/Rob Voss   
 
 

Vriendin ontspoorde militair richt zich tot Conings: ‘Jurgen, als je nog 
leeft, maak geen slachtoffers’ 
 
De met de dood bedreigde topviroloog Marc Van Ranst is dinsdag door bewakers in veiligheid 
gebracht nadat bleek dat de gezochte militair Jurgen Conings bij hem voor de deur stond. Dat 
bevestigt de Leuvense hoogleraar vanuit zijn onderduikadres tegen deze site. Van Ranst, een 
van de gezichten van de Belgische coronabestrijding, is een van de belangrijkste doelwitten 
van de al dagen voortvluchtige Conings. 
 
Van Ranst is naar eigen zeggen al sinds het begin van de klopjacht op de hoogte dat de militair 
in zijn buurt is geweest. ‘Dat was de belangrijkste reden dat de politie de bedreigingen zeer 
serieus nam.’ De viroloog verblijft samen met zijn gezin op een geheime locatie. Hij verwacht 
daar te blijven tot de verdachte is ‘geneutraliseerd’. Van Ranst, die vanuit zijn locatie gewoon 
doorwerkt, zegt zich ondanks de omstandigheden veilig te voelen. 
 
Conings heeft maandagavond meer dan twee uur rondgehangen in de buurt van een doelwit, 
beaamt justitieminister Vincent Van Quickenborne. Hij wil niet kwijt of het om Van Ranst 
gaat. Conings, die extreemrechtse sympathieën koestert en op de Belgische terroristenlijst 
staat, ‘is iemand die heel gevaarlijk is, die niet in een opwelling, maar zorgvuldig voorbereid 
te werk is gegaan’, onderstreept Van Quickenborne.  
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‘Hij is al dagenlang bezig met de voorbereiding van zijn actie, en het blijkt dat hij 
maandagavond effectief in de buurt is geweest van een doelwit, en daar meer dan twee uur is 
gebleven’, volgens Van Quickenborne. Het Openbaar Ministerie wil dat een onderzoeksrechter 
de zaak behandelt als een ‘moordpoging en verboden wapenbezit in een terroristische context’. 
Het onderzoek gaat nu minder zichtbaar verder ‘op verschillende locaties en met verschillende 
methoden’, aldus het OM. 
 
In een oproep op de Belgische televisie richt de vriendin van Conings zich rechtstreeks tot 
hem. ‘Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers’, riep Gwendy (46) haar vriend op. ‘Zorg 
dat het verhaal eindigt, dat het stopt’, zo ging ze verder. ‘Voor mij, voor mijn familie. Bepaal 
zelf hoe, maar zorg dat het stopt.’ 
 
Dat de doorgewinterde scherpschutter en schietinstructeur zijn auto bij het achterlaten 
voorzag van een boobytrap, onderstreept volgens minister Van Quickenborne dat Conings 
gevaarlijk is. ‘Met oorlogsmunitie aan boord, met de bedoeling opnieuw om slachtoffers te 
maken. Hij wil geweld gebruiken tegen de samenleving en tegen onze burgers.’ 
 
De minister wijst er op dat Conings op de lijst van OCAD staat. ‘Dat is een terroristenlijst, 
daar gaat men niet lichtzinnig mee om. Als iemand op zo’n lijst staat, is dat omdat die persoon 
een bedreiging vormt voor onze maatschappij en voor de burgers. Dat is omdat die persoon 
geweld wil gebruiken omwille van zijn extremistische ideologie, te vergelijken met 
jihadterroristen.’ 
 
In het Belgische Maasmechelen, dat tegen de Nederlandse grens aan ligt, vindt morgen om 
14.00 uur een stille mars plaats waarin sympathisanten hun steun uitspreken voor de 
ontspoorde militair. Burgemeester Raf Terwingen ziet de mars liever niet gebeuren in zijn 
gemeente.  
 
‘Maasmechelen staat al onder zware druk door de grote hoeveelheid aan politie en militaire 
troepen. Dit soort extra initiatieven gaat de druk alleen maar verhogen. En wat de 
verheerlijking van die man betreft, dat is geen goed signaal. Er zijn voldoende aanwijzingen 
dat hij effectief mensen wilden doden, en zo iemand een held noemen is uit den boze.’ 
 
De Nederlandse politie bewaakte op verzoek van de Belgen de grens. ‘De grenzen zijn nu weer 
open, en zover ik weet is er verder geen Nederlandse bemoeienis op Belgisch grondgebied’, 
aldus de politie vrijdag. ‘We houden de situatie in de gaten en hebben met contact met de 
Belgische autoriteiten over de ontwikkelingen.’ 
 
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 
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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.’ 
 
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 
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’.  
 
Marc Van Ranst, de Belgische viroloog die met zijn gezin moest onderduiken vanwege ernstige 
bedreigingen aan zijn adres door Jurgen Conings, heeft geen medelijden met de voortvluchtige 
militair. ‘Die man laat geen indruk achter op mij’, zegt hij in een interview met De Morgen. 
 
‘Iedereen kiest zijn eigen pad. Het is mogelijk dat die man ziek is, en hopelijk krijgt hij hulp 
als ze hem gevonden hebben. Verder heeft het leven een tendens om altijd verder te gaan. Ook 
dit zal dus weer voorbijgaan: het is vervelend voor mij, maar ook niet meer dan dat.’ 
 
De viroloog zegt dat hij en zijn collega's al maandenlang bedreigingen krijgen. Zulke 
‘haatspraak’ moet wat hem betreft strenger bestraft kunnen worden. ‘Iets dat moeilijker te 
realiseren is, maar volgens mij wel wenselijk, is dat anonieme profielen op sociale media 
gewoon niet meer zouden mogen bestaan.’ 
 
Van Ranst is alles behalve van plan zijn gedrag aan te passen, nu hij heeft moeten 
onderduiken. ‘Geradicaliseerde mensen van extremistische stromingen, al dan niet uitgerust 
met raketlanceerders, gaan mijn leven allerminst bepalen’ zegt de Belg. ‘Als je toegeeft aan 
online intimidatie, lok je enkel nog meer intimidatie uit. Xenofobe of racistische praat zal van 
mij steeds een antwoord krijgen.’ Bron: De Stentor, 22 mei 2021.  
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Voortvluchtige Belgische militair ook internationaal gezocht 
 
De voortvluchtige militair Jürgen Conings wordt nu ook internationaal gezocht. Zijn naam en 
twee foto’s zijn op de website van de internationale politieorganisatie Interpol geplaatst. De 
46-jarige Belg staat op de ‘wanted persons’-lijst en wordt ervan beschuldigd te hebben 
gedreigd ‘met een terreuraanval tegen personen en het regime’. 
 
Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in afscheidsbrieven aan zijn vriendin en aan de 
politie kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. De Belgische 
viroloog Marc Van Ranst zou een van zijn doelwitten zijn. Het Landelijk Parket heeft tot 
vrijdagavond het Nationaal Park Hoge Kempen in de Belgische provincie Limburg doorzocht, 
omdat hij zich daar mogelijk zou schuilhouden. Inmiddels is de zoektocht op die locatie 
afgerond. Het park is weer opengesteld voor het publiek.  
 
Het landelijk parket zoekt nu onder meer in de privésfeer van Conings. Vrijdagavond en 
zaterdagochtend hebben tien doorzoekingen plaatsgevonden, onder meer in zijn eigen woning 
en die van mensen uit zijn omgeving. 
 
In Maasmechelen, nabij Nationaal Park Hoge Kempen, namen zaterdagmiddag zo’n 150 tot 
200 mensen deel aan een mars om de 46-jarige militair te steunen. Van tevoren werd rekening 
gehouden met grotere aantallen, nadat de mars werd aangekondigd in Facebook-groepen met 
duizenden leden. Veel deelnemers vinden dat Conings slachtoffer is van de ‘leugens’ van de 
media en de overheid over onder meer het coronavirus. 
 
De mars begon om 14.30 uur en verliep overwegend rustig. Wel kondigden sommigen aan de 
komende dagen terug te zullen keren. 
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De Nederlandse politie bewaakte op verzoek van de Belgen de grens. ‘De grenzen zijn nu weer 
open, en zover ik weet is er verder geen Nederlandse bemoeienis op Belgisch grondgebied’, 
aldus de politie vrijdag. ‘We houden de situatie in de gaten en hebben met contact met de 
Belgische autoriteiten over de ontwikkelingen.’ Bron: AD, 22 mei 2021.  
 
Politie doet tiental huiszoekingen in zoektocht naar geradicaliseerde 
Vlaamse militair 
 
De zoekactie naar de geradicaliseerde Vlaamse militair Jurgen Conings is volgens Vlaamse 
media verplaatst naar andere locaties waar hij zich mogelijk schuil houdt. Afgelopen nacht en 
vanochtend zijn er volgens VTM Nieuws op een tiental plaatsen door heel België huiszoekingen 
uitgevoerd bij mensen met extreemrechtse sympathieën, en bij mensen die behoren tot het 
persoonlijke netwerk van Jurgen Conings. 
 
De politie wil achterhalen of deze mensen hem mogelijk de voorbije dagen geholpen hebben of 
nu nog helpen om zich schuil te houden. De huiszoekingen vinden onder meer plaats in Peer, 
dat ten zuiden van Eindhoven ligt. De afgelopen vier dagen concentreerde de zoektocht zich 
op het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat park ligt niet ver van de grens met Nederland, ter 
hoogte van Geleen. De zoektocht daar is inmiddels - zonder succes - afgerond, mogelijk gaat 
het gebied binnen een aantal uur weer open.    

 

 
 
videostill © AD 
 
Tegenover Het Laatste Nieuws zegt een militair die meezoekt naar zijn oud-collega op 
anonieme basis te betwijfelen of Conings nog wel in dat park is. Het Belgische parket 
daarentegen zei eerder vandaag nog steeds concrete aanwijzingen te zien dat de gezochte 
extremist zich in het bos bevindt. ‘Er zijn voldoende elementen om te blijven zoeken’, stellen 
de autoriteiten. ‘We blijven zoeken tot we hem hebben’, zegt ook de Limburgse gouverneur Jos 
Lantmeeters. Volgens hem gaat het parket er ook van uit dat Conings nog leeft. 
 
Belgische media melden dat Conings eerder deze week zijn militaire eretekens heeft 
achtergelaten bij het graf van zijn ouders. Waarschijnlijk gebeurde dat dinsdag, toen Conings 
zijn auto achterliet en al op de vlucht was. Conings diende in elf buitenlandse missies. De 
voortvluchtige militair, die mogelijk zwaarbewapend is, is nog steeds niet gevonden, ook 
zaterdag gaat de klopjacht door.   
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Gewapende agenten bij de Mohammedi Moskee in Maasmechelen, vlakbij Maastricht. © AFP  
 
Maandag heeft Conings, die in de ban is van complottheorieën over corona en al op de Vlaamse 
terreurlijst stond, twee uur staan posten bij het huis van de bekende Vlaamse viroloog Marc 
van Ranst. Die is daarop door de politie in veiligheid gebracht. Het Nieuwsblad meldt ook dat 
de ex-militair, die rechts-extremistische sympathieën koestert, het ook voorzien had op een 
moskee in de plaats Eisden. Die moskee wordt al een paar dagen bewaakt. 
 
Sympathisanten hebben ondertussen aangekondigd vanmiddag in Maasmechelen een stille 
mars te gaan lopen voor Jürgen Conings. Dat valt te lezen in de Facebookgroep ‘Als 1 achter 
Jürgen’, die al 15.000 leden telt. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) is er niet blij mee. 
‘Maasmechelen staat al onder zware druk door de grote hoeveelheid politie en militaire 
troepen’, reageert hij. ‘Dit soort extra initiatieven zal de druk alleen maar verhogen. En wat 
de verheerlijking van die man betreft. Ook dat is geen goed signaal. Er zijn voldoende 
aanwijzingen dat hij effectief mensen wilde doden. Zo iemand een held noemen, is uit den 
boze.’ 
 
De burgemeester heeft voor de demonstranten die toch willen komen een plek buiten het 
centrum van zijn gemeente aangewezen. Hij stelt dat de demonstratie niet officieel is 
aangemeld. Marc Thys, generaal-majoor  van het Belgische leger, constateert met droefheid 
dat ook sommige militairen Conings steunen. ‘Wat ook zijn staat van dienst is, hij heeft met 
zijn gedrag en actie zijn eed van militair gebroken. Hij heeft de waarden van de organisatie 
volledig overboord gegooid’, schrijft Thys op Twitter. 
 
Dinsdagavond werd Conings’ wagen, met daarin vier M72 LAW-raketwerpers, teruggevonden 
bij het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Onderzoek aan die wagen heeft een ‘verdacht 
mechanisme aan het licht gebracht’, liet het parket weten. ‘De wagen was geboobytrapt, met 
aan boord ook oorlogsmunitie, met de bedoeling om slachtoffers te maken. Het gaat om een 
heel gevaarlijke man.’  
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Uit een afscheidsbrief, die is ingezien door Het Nieuwsblad, blijkt dat Conings ervan uit gaat 
dat hij gevonden wordt, en dat hij al langer speelt met het idee speelt om iets te doen. ‘Ik weet 
dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden na een tijd. Ik 
ben daar klaar voor. Langzamerhand is alles op een plaats gevallen en ben ik begonnen met 
de voorbereidingen.’ 
 
Volgens de Vlaamse krant liet de geradicaliseerde Conings, die nog steeds voortvluchtig is, 
twee brieven na: een aan zijn vriendin en een aan de politie. De krant citeert uit de brief aan 
zijn vriendin. Conings schrijft volgens Het Nieuwsblad dat de actie zijn beslissing is en dat 
‘niemand er weet van heeft’. ‘Ik wil dat je weet dat ik er alles aan gedaan heb om dit te 
voorkomen, maar ben er niet in geslaagd. Ik kan niet meer en wil niet meer verder met hoe de 
toekomst er nu uitziet.’ Bron: AD, 22 mei 2021.   

 

Ruim 200 uren stak Linda Baars in de ‘Covidbuster’, die de strijd tegen het coronavirus 
symboliseert. © Lenneke Lingmont  
 
 

Ziekenhuis ZGT weigert coronakunstwerk van Almelose Linda: ‘Ze vinden 
het te shockerend’ 
 
Linda Baars bood ZGT een van haar mooiste torsokunstwerken aan. Maar het ziekenhuis 
moet niets hebben van de ‘Covidbuster’. ‘Ze noemden mijn werk ongepast, shockerend en 
aanstootgevend.’ De Almelose is lamgeslagen en voelt zich gekwetst.  
 
Als de Almelose kunstenares Linda Baars een torso beschildert en opsiert met sieraden en 
stof, dan is dat geen half werk. Uren en uren is ze bezig. De werkzaamheden aan de 
‘Covidbuster’ verlopen niet anders.  
 
‘Er zit zeker tweehonderd uur werk in’, zegt de kunstenares van Lif-Art. ‘Elk detail moet 
kloppen.’  Bron: Tubantia, 19 mei 2021.  
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Overlast door reclameborden: Thea en Jan zitten elke avond in de rode 
gloed van een Enters tankstation 
 
ENTER - Het Enterse echtpaar Thea en Jan Nijhof voelt zich niet meer behaaglijk in de eigen 
woning aan de Rijssenseweg. Avond na avond baden ze in het reclamelicht van het naburige 
tankstation, en daar willen ze snel weer vanaf. 
 
Op 17 november 2020 begon het. Vanaf dat moment staat bij de entree van bedrijventerrein 
De Elsmoat bij Enter een bord waarop de brandstofprijzen van het Avia-tankstation Hush 
worden vermeld. ‘ls het donker wordt, hebben we er veel last van’, legt Thea Nijhof uit. „Het 
zijn vooral de felrode cijfers die het ’m doen. Een bundel licht die op alle plekken in ons huis 
schijnt. Je kunt niet meer leven zoals je leven wilt.’  Bron: Tubantia, 19 mei 2021.   

 

  

 

Huizenmarkt holt van record naar record. Hoeveel werd jouw woning in 
twintig jaar tijd meer waard? 

Coronacrisis of niet, het blijft records regenen op de huizenmarkt.  Ruim 11% erbij in een jaar 
tijd, de grootste stijging in twintig jaar. Hoe lang blijft dit nog doorgaan? 

Al acht jaar lang stijgen de huizenprijzen onafgebroken. Inmiddels liggen ze op het hoogste 
niveau ooit. Ook in West-Brabant moesten we nog nooit zoveel neertellen voor een woning als 
nu, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bron: BN De Stem, 22 mei 
2021.  
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Ondanks dat de huizenprijzen de pan uit rijzen, blijven woningen door schaarste en de lage 
hypotheekrente als warme broodjes over de toonbank gaan. © Venema Media  
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Henk Van Kampen uit Deventer kocht zijn woning 48 jaar geleden voor 50.000 gulden. Nu is 
het bijna vijftien keer meer waard. © Maarten Sprangh 
 

Huizenprijzen in de regio schieten door het dak: ‘Mijn woning is vijftien 
keer duurder geworden’ 
 
De huizenprijzen in deze regio zijn de afgelopen vijfentwintig jaar ruim drie keer over de kop 
gegaan. En het einde is nog lang niet in zicht. ‘Ik kocht deze woning voor 50.000 gulden, nu 
is het ruim drie ton waard. In euro’s!’ 
 
Henk Van Kampen woont al 48 jaar in de Bouwerstraat in Deventer. Een keurig jaren dertig 
straatje met glas in lood raampjes. Hij kocht zijn woning destijds voor 50.000 gulden, 
omgerekend zo’n 23.000 euro. Nu is zijn huis ruim drie ton waard. 
 
‘Mijn huis is bijna vijftien keer meer waard dan toen ik hem kocht’, zegt Van Kampen, terwijl 
hij zijn voorhoofd fronst en een trek neemt van zijn pijp. ‘Het is echt ongelofelijk.’ Bron: De 
Stentor, 24 mei 2021.   
 

 
 
Noodgedwongen woont Inge van Hofwegen nu drie weken met haar drie kleine kinderen in een 
Zoetermeers hotel. © Henriette Guest  
 
 



92 

 

Hoe vind je een woning na de scheiding? ‘Ik wil mijn kinderen niet zes 
jaar lang van hot naar her slepen’ 
 
Deze woningmarkt maakt het voor veel mensen onmogelijk om een huis te vinden. Maar als 
je door een scheiding opnieuw begint, zijn de problemen helemaal niet meer te overzien. Op 
voorrang hoef je in deze regio niet te rekenen. ‘Ik leef nu niet. Een huis is de sleutel tot alles.’ 
 
Na een dag sjouwen gaat Inge van Hofwegen op de bank zitten. Koffers staan opgestapeld in 
het kleine appartement van de Sniep, een Zoetermeers hotel. Alles in één ruimte: beneden een 
woongedeelte met een aanrecht, boven de vide met bedden en badkamer. De houten blokhut 
in een weiland heeft ze vanochtend vaarwel gezegd. Voor de komende drie weken is dit haar 
thuis. Met haar drie kinderen van drie, vijf en acht jaar oud. Bron: AD, 23 mei 2021.  
 
 

 

Dominee Anthonie Kort van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel. © 
Hermen Dekker   
 

‘Homohatende’ dominee uit Krimpen krijgt bedreiging na bedreiging: ‘Ik 
ontvang plaatjes van blote mannen’ 
 
Het was een turbulent jaar voor Anthonie Kort (69), misschien wel de meest omstreden 
dominee van Nederland. Hoe ziet de predikant van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, 
bekend vanwege zijn link tussen corona en homoseksualiteit, dat zélf? 
 
Ondeugend roept dominee Kort naar zijn vrouw, die een verdieping hoger met haar haar bezig 
is. Het duurt Kort, die zo op een verjaardag wordt verwacht, allemaal te lang. ‘Dat bosje van 
jou is toch niet meer te redden.’ 
 
Hij, staand bij de kapstok met elf zwarte, bijna identieke jassen, zegt het grijnzend. Als zijn 
vrouw niet veel later beneden komt, wijst ze haar echtgenoot fijntjes op diens optrekkende 
haargrens. ‘Jíj hebt pas weinig tijd nodig.’ 
 
Zie hier, volgens critici althans, misschien wel de meest omstreden dominee van Nederland. 
Een man met twee gezichten: enerzijds een ‘homohater’ die in de Krimpense Mieraskerk 
donderpreken houdt, anderzijds een zachte, grappende familieman met pretoogjes en een ruig 
verleden in de Zwolse uitgaansscene. Het roept de vraag op: wie is deze dominee, 
die doodsbedreiging na doodsbedreiging incasseert, nou écht? Bron: De Stentor, 22 mei 2021.  
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Versoepelingen coronamatregelen worden versneld 
 
Het kabinet overweegt de volgende stap van de versoepeling van de coronamaatregelen iets te 
versnellen. De volgende verruiming zou dan ingaan op 5 juni in plaats van 9 juni, aldus 
bronnen aan het ANP.  
 
Het zou betekenen dat de horeca en culturele instellingen een paar dagen eerder open 
mogen dan gepland. Ook zouden huishoudens meer mensen thuis mogen ontvangen, 
namelijk vier. 
 
Het kabinet neemt rond 31 mei een besluit of stap drie van het openingsplan eerder kan 
ingaan. Premier Mark Rutte zei eerder al dat de verruimingen mogelijk eerder volgen.  
 
Of de versnelling er komt hangt af van verdere positieve cijfers over onder meer besmettingen 
en ziekenhuisopnames. De besmettingscijfers dalen al enige tijd. Ook worden er minder 
coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. In combinatie met steeds meer gevaccineerden 
levert dat een steeds positiever beeld op.  
 
Naast de verdere aanpak van de coronacrisis richting de zomer, met aandacht voor zowel het 
afschalen van de maatregelen als de crisisstructuur, sprak het kabinet ook met deskundigen 
over de volledige opening van het voortgezet onderwijs. Er is besloten dat middelbare scholen 
op 31 mei weer volledig open gaan. Bron: AD, 22 mei 2021.  
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Anderhalve meter is op school niet haalbaar 

CNV Onderwijs hoort van veel scholen dat de 1,5 meter tussen personeel en leerlingen niet te 
realiseren is. Ook is op veel plaatsen de ventilatie een probleem, reageert de onderwijsbond 
op het besluit van het kabinet om de middelbare scholen weer open te laten gaan aan het eind 
van de maand. 

‘Het OMT zegt dat verruiming veilig kan, maar wel met een duidelijke voorwaarde. Dat 
betekent dat per locatie bekeken moet worden of en hoe deze veiligheidseis kan worden 
geborgd’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. 

Ze onderstreept dat als een school het niet voor elkaar krijgt om overal de 1,5 meter afstand 
van personeel tot scholieren te borgen, niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. 
Bron: AD, 22 mei 2021. 

 
 
Leerlingen van het Amsterdams Lyceum dragen een mondkapje tijdens de inloop van de les. © 
ANP  
 

Middelbare scholen mogen weer helemaal open 
 
Middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer alle leerlingen tegelijkertijd naar de les laten 
komen. Het kabinet heeft besloten dat de verplichting om anderhalve meter afstand tot elkaar 
te houden, wordt losgelaten op de scholen. Dat betekent dat leerlingen de laatste weken van 
dit schooljaar weer met elkaar in de klas zitten. 
 
Dat is vanmiddag besloten tijdens een overleg dat het demissionaire kabinet had met 
deskundigen van het RIVM op het Catshuis. Het kabinet wilde al langer de middelbare scholen 
weer openen, maar wachtte eerst op advies van de deskundigen van het Outbreak 
Management Team (OMT) over of dat veilig kan. 
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Aan de heropening zit wel een belangrijke voorwaarde verbonden: leerlingen moeten zich thuis 
twee keer per week testen. Het kabinet belooft dat alle middelbare scholen op maandag 31 
mei voldoende zelftesten in huis hebben voor hun personeel en leerlingen.  Op school moeten 
leerlingen nog wel anderhalve meter afstand houden van hun onderwijzer. Ook moeten er 
mondkapjes gedragen worden op de gangen, net zoals nu al moet. 
 
De eerste week is het nog niet verplicht om alle leerlingen weer tegelijkertijd naar de les te 
laten komen, maar vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Leerlingen 
moeten dan ook gewoon weer naar school komen. Wel blijven scholen ‘onderwijs op afstand’ 
aanbieden voor wie niet naar de les kan. 
 
Volgens minister Arie Slob (Onderwijs) is het belangrijk dat leerlingen elkaar weer zien: 
‘Scholen hebben fantastisch werk geleverd met al het onderwijs op afstand. En dat wékenlang, 
ook nog naast fysieke lessen. Maar er gaat niets boven les op school. Daar leren leerlingen het 
beste. Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal zes weken volledig fysiek onderwijs krijgen, 
maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn.’ 
 
De middelbare scholen zijn nu gedeeltelijk open. Om te voorkomen dat het te druk wordt in 
de klaslokalen en op de gangen, gaan leerlingen gespreid naar school. Gemiddeld gaan 
scholieren nu 2,5 dag per week naar de les, de rest van de week volgen ze de les thuis via de 
computer. Alleen leerlingen in de eindexamenklassen mogen altijd op school zijn. 
 
Doordat de scholen vanaf volgende week weer open mogen, kunnen scholen nog minimaal zes 
weken open tot de zomervakantie. In de regio zuid, waar de zomervakantie als laatste begint, 
is dat acht weken. 
 
Scholierenorganisatie LAKS is ‘ontzettend blij’ met het besluit. ‘Het kabinet heeft vandaag het 
juiste besluit genomen, zeker nu het OMT heeft gezegd dat dit op een verantwoorde manier 
kan’, aldus Nienke Luijckx, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. 
 
Over de zelftesten en afstand houden tot de docenten zegt Luijckx: ‘Dat moedigen wij ook 
zeker aan, wij roepen onze achterban op om daar gebruik van te maken.’  
 
Veel leraren zijn echter niet blij met de versoepeling. Zij zijn bang dat de scholen een bron van 
besmetting worden, omdat jongeren nog niet zijn ingeënt tegen het coronavirus en de meeste 
leraren ook niet. Ook vrezen ze extra veel lesuitval door ziekte van personeel. Uit een peiling 
van CNV Onderwijs blijkt dat bijna driekwart van het onderwijspersoneel de anderhalve meter 
niet al vóór de zomervakantie wil loslaten. 
 
Het kabinet is van plan voortaan elk weekeinde de koppen bij elkaar te steken om te kijken of 
de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. Het aantal patiënten dat wordt opgenomen 
in de ziekenhuizen daalt dag na dag verder. De eerstvolgende versoepeling staat gepland op 9 
juni. Dan mogen de musea, theaters en bioscopen weer open, mogen er thuis weer vier 
bezoekers worden ontvangen en kunnen restaurants weer beperkt klanten binnen ontvangen. 
Het kabinet heeft al aangegeven dat de volgende stap van het openingsplan ook eerder gezet 
kan worden, als het aantal besmettingen dat toelaat. Dat zou mogelijk op 5 juni kunnen zijn.  
 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) volgt het advies, maar maakt zich wel zorgen dat er straks 
mogelijk docenten onbeschermd voor de klas staan in een situatie waarbij er misschien lastig 
afstand gehouden of slecht geventileerd kan worden. Voorzitter Tamar van Gelder zegt dat het 
nog ‘een hele toer’ wordt voor scholen om alles gerealiseerd te krijgen alle leerlingen te kunnen 
ontvangen. 
 
De VO-raad zegt zich heel goed te realiseren dat het opnieuw aanpassen van de coronaregels 
veel vraagt van leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en bestuurders. De 
raad heeft grote waardering voor het aanpassingsvermogen. ‘Ondanks al die inspanningen is 
het huidige regime voor heel veel leerlingen suboptimaal, hoe goed het in de praktijk ook loopt. 
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Daar komt bij dat we niet willen dat de vertraging die het onderwijs heeft opgelopen langer 
duurt dan nodig.’ 
 
De VO-raad wijst erop dat een bepaling ten aanzien van onderwijspersoneel met een 
kwetsbare gezondheid of specifieke zorgen van kracht blijft. Daarin staat dat zij in overleg met 
hun werkgever afspraken kunnen maken over het wel, niet of in aangepaste vorm geven van 
fysiek onderwijs. ‘Onder alle omstandigheden blijft gelden dat niemand tot het onmogelijke is 
gehouden.’ Bron: AD, 22 mei 2021.  
 

Driekwart van onderwijspersoneel wil 1,5 meternorm niet voor zomer 
loslaten  
 
De wens van het kabinet om het voortgezet onderwijs, als het virus het toelaat, al vóór de 
zomer volledig te heropenen zonder de 1,5 meter afstand valt verkeerd bij schoolmedewerkers. 
Die vrezen voor de veiligheid van docenten en voor lesuitval. Maar is dat terecht? ,,Corona is 
vreselijk als je oud of kwetsbaar bent, maar schoolpersoneel behoort niet tot de risicogroep 
en kinderen al helemaal niet.” 
 
Vandaag bleek uit een peiling van CNV Onderwijs dat 74 procent van het onderwijspersoneel 
de 1,5 meter niet al vóór de zomervakantie wil loslaten, zoals het kabinet overweegt. Zij geven 
aan zorgen te hebben om de eigen veiligheid, maar ook om de continuïteit van het onderwijs 
als leraren ziek worden. Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

Update RIVM 
 
Het afgelopen etmaal zijn er 3221 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. 
Dat zijn er 955 minder dan gisteren. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 29.255 
nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4179 nieuwe besmettingen 
per dag. Dit gemiddelde daalt al weken. 
 
Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met negentien. 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, 22 mei 2021. 
 
Aantal positieve tests in de regio neemt verder af, maar Hattem kleurt knalrood. Het aantal 
nieuwe positieve coronatests in deze regio is vandaag ten opzichte van gisteren flink gedaald. 
Waar tussen donderdag- en vrijdagochtend nog 356 keer positief werd getest, is dat tussen 
vrijdag- en zaterdagochtend slechts 248 keer. Veiligheidsregio IJsselland is met 95 positieve 
test regionaal koploper. Gisteren was dit nog Noord- en Oost- 
 
In Noord- en Oost-Gelderland is het aantal positief geteste inwoners een stuk lager dan 
gisteren: er werden negentig mensen positief getest. In Flevoland werden 63 mensen positief 
getest. Daarmee daalde met name in de eerst genoemde regio het aantal nieuwe geregistreerde 
besmettingen. In Flevoland lag het cijfer in vergelijking met een dag ervoor (87 positieve tests) 
iets lager. 
 
Hattem kleurt vandaag dieprood, iets wat gisteren nog niet het geval was. De plaats, met zo'n 
12.000 inwoners, ging van 3 naar 8 besmettingen, en daarmee heeft Hattem het hoogste 
aantal besmettingen per 100.000 inwoners in deze regio. Het aantal positieve tests per 
100.000 inwoners ging namelijk van 24,6 naar 65,5. Het aantal besmettingen in Brummen, 
dat gisteren nog donkerrood kleurde, daalde sinds gisteren flink: van 12 naar 1.  
 
Daarmee is het zelfs één van de gemeentes die op de coronakaart van vandaag de minste 
besmettingen toont. Samen met Putten, Elburg, Heerde, Epe, Meppel, Zutphen en Berkelland 
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kleurt Brummen vandaag grijs, wat betekent dat deze regio’s tussen de 0 en 7 besmettingen 
hebben per 100.000 inwoners.  
 
Het aantal donkeroranje gemeentes lijkt steeds meer te dalen. Waar eergisteren nog 10 
gemeenten in onze regio donkeroranje kleurden en gisteren 7, zijn dat er nu nog maar 4: 
Staphorst, Oldebroek, Urk en Rijssen-Holten.  
 
Landelijk gezien heeft RIVM tussen vrijdag-  en zaterdagochtend 3221 positieve coronatesten 
geregistreerd. De dag ervoor waren dit er nog 4219. Hiermee lijkt de trend te zijn doorgezet 
dat het aantal besmettingen daalt. Wel werden er meer vandaag meer mensen gemeld die 
stierven aan corona: 19 Een etmaal eerder werden er 12 doden geregistreerd. Bron: De 
Stentor, 22 mei 2021.   
 
 

Kamperen met regen, wind en kou in het Pinksterweekend: ‘Ik zou het 
iedereen aanbevelen’ 
 
Veel regen, een harde wind en amper 12 graden: snertweer! Wie kampeert in het 
Pinksterweekend heeft het bepaald niet getroffen. Maar hoe maak je er nou toch nog het beste 
van? ‘Met een kacheltje, een kruidenbittertje en wat gezelligheid hebben we het zo warm. Je 
bent er even uit. Lekker, toch?’  
 
Voorzichtig loopt Thijs Vijn nog eens om zijn tent op camping De Wildhoeve in Emst. De regen 
valt met bakken uit de lucht. De inwoner van Medemblik heeft nog wat haringen in de palm 
van zijn hand. Vijn besluit ze maar de grond in te steken. ‘Om nog even zeker te weten dat de 
tent echt wel strak genoeg staat’, zegt hij.  Bron: De Stentor, 22 mei 2021.   
 
 

Coronacrisis sloopt jong horecagezin: ‘Je bent gewoon kapot aan het 
gaan’ 
 
Ineens was daar een jaar geleden corona. De crisis raakt ook de kinderen van een jong 
horecagezin uit het Land van Cuijk. Dankzij Stichting Leergeld is er weer hoop. ‘Het voelt als 
bedelen, maar je doet het voor je kinderen.’  
 
Het leven lachte het jonge horecagezin, dertigers met twee jonge kinderen, ruim een jaar 
geleden toe. Corona was begin 2020 nog een nietig virusje, ergens ver weg in China. De zaken 
liepen voorspoedig in die eerste maanden. ‘We zaten vol. Nieuwe reserveringen voor diners en 
verjaardagsfeesten stroomden binnen’, zegt de restauranthouder en kok uit het Land van 
Cuijk. ‘Maart zou onze beste maand worden. Eindelijk zagen we onze investering in het nieuwe 
bedrijf beloond worden.’ 
 
‘Maar de wereld had andere plannen. Half maart kwam daar ineens die ‘jullie moeten dicht-
melding’ bovenop’, vult zijn vrouw aan. ‘Dat zette in één keer een streep door alles.’  
 
Als je 10.000 tot 15.000 euro verlies lijdt per maand, zonder enige buffer, moet je, hoe 
verdrietig ook, zoiets wel besluiten. Dat is hard om aan je dochtertje te moeten vertellen. Bron: 
De Stentor, 22 mei 2021.   
 

Zo'n 90 deelnemers zitten al vanaf 06:00 uur op het terras voor het WK 
Terraszitten in Breda: lol om een absurde situatie. 
 
Rond de negentig deelnemers namen zaterdag deel aan het eerste WK Terraszitten. Uitbater 
Johan de Vos van café Boerke Verschuren op de Ginnekenmarkt organiseerde de wedstrijd 
als ludiek antwoord op de laatste versoepelingen rond corona. ‘Dit is zo absurd, laten we er 
maar iets leuks van maken.’ 
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De deelnemers zorgden voor een ongekend sfeertje op het terras: een mix van carnaval, NAC, 
Hazes en gewoon lol. Het weer slaagde er niet in om spelbreker te zijn. ‘Negentien jaar in de 
horeca, maar zoiets geks heb ik nog nooit meegemaakt’.  Bron: BN De Stem, 22 mei 2021. 
 
Rond de negentig deelnemers namen vandaag deel aan het eerste WK Terraszitten. Uitbater 
Johan de Vos van café Boerke Verschuren op de Ginnekenmarkt organiseerde de wedstrijd 
als ludiek antwoord op de laatste versoepelingen rond corona.   
 
De deelnemers zorgden voor een ongekend sfeertje op het terras: een mix van carnaval, NAC, 
Hazes en gewoon lol. Het weer slaagde er niet in om spelbreker te zijn. ‘Negentien jaar in de 
horeca, maar zoiets geks heb ik nog nooit meegemaakt’. 

Zelfs de ervaren De Vos, ook spreekbuis voor de Bredase horeca, ziet het met ongeloof aan. 
‘Een groepje van drie bestelde om half zeven vanochtend een fles sambuca. Die was in drie 
uur leeg. En dan moeten ze nog tot acht vanavond.’ Want dat is de inzet van het WK: om zes 
uur ‘s ochtends beginnen, en wie om acht uur in de avond de hoogste rekening heeft, wint de 
hoofdprijs. Een weekje gratis op het terras van Boerke. Bron: AD, 22 mei 2021.   
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Het bonnetje van de winnaars van het WK Terraszitten. © Johan de Vos 
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Dit tikten de winnaars van het WK Terraszitten in Breda af: ‘Ze waren 
niet helemaal helder meer’ 
 
‘Na maandenlange ellende was dit eindelijk een dag waarop ik voelde: ‘hierom ben ik in de 
horeca gegaan’. Geweldig.’ Eigenaar Johan de Vos van Boerke Verschuren kijkt met een grote 
grijns terug op een lange zaterdag, waarop het plein voor zijn café gevuld was met deelnemers 
aan het WK Terraszitten. Het vriendenclubje dat won, mocht een tikkie van 1.023 euro 
voldoen. 

 
De actie was een ludiek antwoord op de laatste versoepelingen op de coronamaatregelen van 
‘Den Haag’. De terrassen mochten langer open, zij het aan de voorkant: vanaf zes uur ‘s 
morgens. Niet bepaald logisch, vond De Vos, want wie gaat er nu op dat tijdstip naar het 
terras? En dus organiseerde hij het WK. Wie het van zes tot acht uur ‘s avonds volhield en de 
hoogste rekening had, ging er met de hoofdprijs vandoor. Het terras op de Ginnekenmarkt zat 
om zes uur dus vol met zo’n negentig, die met (of zonder) goede moed aan de zware taak 
begonnen. Bron: BN De Stem, 22 mei 2021.    
 

Portugal schrapt quarantaineplicht voor Nederlandse reizigers 
 
Inwoners van Nederland hoeven sinds vandaag niet meer in quarantaine bij aankomst in 
Portugal. Dat heeft de Portugese regering zaterdag bekendgemaakt. De quarantaineplicht 
vervalt volgens haar omdat het aantal nieuwe besmettingen in Nederland de afgelopen twee 
weken minder dan 500 op 100.000 inwoners bedroeg.   
 
Voor Kroatië is de quarantaineplicht om dezelfde redenen eveneens geschrapt, luidt het in een 
verklaring van het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot vandaag moesten 
reizigers uit beide landen na aankomst in quarantaine in hun vakantieverblijf of in een door 
de gezondheidsautoriteiten aangewezen plaats. Er wel geldt nog steeds een testverplichting 
voor vliegreizen van Nederland naar Portugal.  
 
De quarantaineplicht blijft wel van kracht voor toeristen uit landen met meer dan 500 nieuwe 
besmettingen per 100.000 inwoners waaronder Brazilië, Zuid-Afrika, India, Cyprus, Litouwen 
en Zweden. Reizigers uit deze landen mogen alleen essentiële bezoeken aan Portugal brengen. 
Daarbij gaat het om onder andere werk, studie, gezinshereniging of gezondheidsredenen. 
 
Portugal versoepelde maandag al zijn reisbeleid voor toeristen uit een aantal Europese landen 
met minder dan 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Het ging om onder meer 
Noorwegen, IJsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Reizigers uit deze landen moeten 
wel een negatieve coronatest overleggen die niet ouder dan 72 uur is, meldde het Portugese 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor kinderen onder twee jaar geldt een uitzondering. 
Luchtvaartmaatschappijen riskeren ene boete van 500 tot 2000 euro bij passagiers zonder 
negatief testbewijs. 
 
Portugal is optimistischer gestemd over de economische groei dit jaar, nu het land weer 
toeristen mag ontvangen en vooruitgang wordt geboekt met de Europese vaccinatiecampagne 
tegen het coronavirus. 
 
Volgens de Portugese minister van Financiën João Leão kan de economische groei dit jaar 
uitkomen op bijna 5 procent. Dat is meer dan eerder verwacht, want in april werd nog 
gerekend op ongeveer 4 procent. In 2020 kromp de Portugese economie nog met 7,6 procent 
door de coronacrisis en de harde klappen die de belangrijke toerismebranche in het land kreeg 
door de virusuitbraak en de reisbeperkingen. Toerisme is goed voor ongeveer 15 procent van 
de Portugese economie en 9 procent van de werkgelegenheid. 
 
Britten vormen doorgaans de grootste groep toeristen die naar Portugal komen. Het Verenigd 
Koninkrijk voegde Portugal toe aan zijn zogenaamde ‘groene lijst’ van bestemmingen waar 
naartoe mag worden gereisd. Daardoor nam de vraag naar vluchten en hotelkamers toe, onder 
meer in de Algarve in het zuiden van Portugal. Bron: AD, 22 mei 2021.    
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 In België hebben 103.000 coronavaccinatie gehad via reservelijst 
 
Zo'n 103.000 mensen hebben in België een coronaprik gehad via de reservelijst, meldt de 
Taskforce Vaccinatie. Meer dan een miljoen inwoners van het land hebben zich aangemeld 
voor deze lijst, die verspilling van vaccins moet voorkomen. 

Sinds begin april kunnen mensen in België zich aanmelden voor de reservelijst Qvax. Mensen 
worden uitgenodigd voor een inenting als blijkt dat iemand met een prikafspraak niet komt 
opdagen. De uitnodiging wordt via sms en e-mail verstuurd en moet binnen een half uur 
worden geaccepteerd voordat die naar een ander gaat. 

Bijna 4,3 miljoen inwoners van België hebben een eerste coronaprik gehad. Dat is 46,5 
procent van de volwassen bevolking. Ruim 1,6 miljoen van hen is volledig gevaccineerd. Bron: 
AD, 22 mei 2021.  

 

Zorgen bij ziekenhuizen op Zuid over songfestival: ‘Extra zorg niet 
gegarandeerd’ 

De ziekenhuizen van Rotterdam-Zuid, het Maasstad en het Ikazia, beklagen zich tegenover 
burgemeester Aboutaleb over de medische risico’s die Eurovisie Songfestival met zich 
meebrengt. De ziekenhuizen kunnen niet garanderen dat ze tijdens het festival extra zorg 
kunnen bieden aan bezoekers, personeel en artiesten. Dat bevestigt een woordvoerster van 
het Maasstad na berichtgeving van Nieuwsuur.  

De ziekenhuizen liggen dichtbij festivalhotspot Ahoy en vrezen met name een toename van de 
acute zorg; festivalgangers die om de een of andere reden in het ziekenhuis belanden. Volgens 
de ziekenhuisbazen is hun personeel overbelast vanwege de coronacrisis. Ze kunnen daarom 
extra zorg tijdens het festival niet garanderen, zeggen ze tegen Nieuwsuur.   

‘We vragen om nog eens kritisch te bezien, op basis van een risicoanalyse, of dit hoge aantal 
bezoekers gewenst is’, aldus de woordvoerster van Maasstad. Ze wijst erop dat het in de regio 
‘ontzettend druk’ is in de zorg. ‘De reguliere zorg is afgeschaald, ic’s liggen vol en zo nu en dan 
is er een opnamestop voor patiënten.’ 

Hoewel andere ziekenhuizen bereid zijn om bij te springen, is vooraf verspreiden van patiënten 
niet altijd een optie. ‘Iemand op de ic is niet altijd zomaar over te plaatsen. Niet alleen iemand 
met corona, maar ook iemand die een auto-ongeluk of hartinfarct heeft gehad. Wij zijn altijd 
open voor iedereen.’ 

Het Eurovisie Songfestival is door het kabinet aangewezen als zogeheten fieldlab, een 
evenement waar publiek bij aanwezig mag zijn om te kunnen onderzoeken hoe bezoekers zich 
gedragen. Bij de negen shows van 17 tot en met 22 mei - zes repetities, twee halve finales en 
de finale – mogen per keer maximaal 3500 toeschouwers aanwezig zijn.  

Aboutaleb laat in een reactie weten dat hij als voorzitter van de veiligheidsregio voortdurend 
in contact staat met de zorgsector. Ook wijst hij erop dat het kabinet goedkeuring heeft 
verleend.  ‘Daarnaast heeft het kabinet besloten tot de ‘stopknop’ procedure, wat inhoudt dat 
als het aantal ic-bedden boven de negenhonderd komt de publieke aanwezigheid wordt 
teruggebracht tot nul.‘ Bron: AD, 7 mei 2021.  

Directeur van het Maasstad Ziekenhuis: ‘Eén minuut stilte aan begin van 
de finale voor coronadoden’ 

Twee weken geleden schreef Peter Langenbach, de hoogste baas van het Maasstad Ziekenhuis, 
nog samen met zijn collega’s van Ikazia een brandbrief. Om zijn zorgen te uiten over het 
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toelaten van een groot aantal bezoekers bij het Eurovisie Songfestival, omdat ze extra 
patiënten door mogelijke ongelukjes in of rond Rotterdam Ahoy er absoluut niet meer bij 
konden hebben. Maar vanavond zit hij op de bank, met een wijntje en wat lekkers, te genieten 
van de finale. ‘Ik verwacht winst van Malta.’ 

Misschien is dit wel een korte samenvatting van Nederland in twee weken tijd. Van een 
dreigende code zwart in de hospitalen - dus óók in Rotterdam - naar een rooskleurig beeld 
nu, met afnemende besmettingen en minder patiënten in de ziekenhuizen. En, als logisch 
gevolg, tegelijkertijd een toenemend aantal versoepelingen, met elke keer weer meer 
mogelijkheden voor de corona-moede bevolking, die hunkert naar vrijheid en contact, naar 
feesten en partijen, naar het aan de wilgen hangen van de mondkapjes - in de volksmond het 
‘nieuwe normaal’ genoemd. 

Het zou gepast zijn als bij de finale van het Eurovisie Songfestival, vanavond, stilgestaan wordt 
bij de coronacrisis. Dat stelt Peter Langenbach, directeur van het Maasstad Ziekenhuis in 
Rotterdam. ‘Vergeet niet dat er in Nederland op dit moment nog steeds zo'n 700 mensen op 
de intensive care liggen’, zegt hij in een interview met deze site. 

‘Je wilt niet weten wat voor drama’s er achter die cijfers schuil gaan. Al die emotie. En kijk 
eens wat er in India nog gebeurt, waar lichamen in de rivier worden gegooid. Onze vrolijkheid 
is relatief. Het zou gepast zijn om aan het begin van de finale één minuut stilte te houden voor 
de mensen die overleden zijn aan corona.’ Bron: AD, 22 mei 2021. 

 
 
Tim van Waes, directeur Van Waes Mobility in Breda. © Pix4Profs/ Ramon Mangold   
 
 

Van Waes is terug op de taxi voor stappers én directeuren: ‘We gaan er 
weer tegenaan’ 
 
Tim van Waes begon ooit als taxichauffeur, omdat hij graag met de auto door zijn geliefde 
Breda rijdt. ‘En je krijgt er nog geld voor ook.’  
 
Door corona ging zijn taxibedrijf bijna kopje onder, maar nu is hij terug met een nieuwe 
aanpak. Gedrevener dan ooit. ‘Ik ga er iets van maken.’ Bron: BN De Stem, 22 mei 2021. 
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Maroesjka Leeferink schrok omdat ze dacht dat ze het verkeerde vaccin had gekregen. © Frans 
Nikkels  
 

Fout vinkje op vaccinatiekaart bezorgt Hengelose Maroesja een 
hartverzakking: ‘Het was dikke paniek’ 
 
Blij liet Maroesja Leeferink haar man Floris de vaccinatiekaart zien: eindelijk geprikt tegen 
corona. Totdat ze de naam van het vaccin zagen: AstraZeneca. ‘Ik kreeg het koud en warm 
tegelijk’, zegt Leeferink. ‘Dit moest ik juist absoluut niet hebben’. 
 
De Hengelose Leeferink (48) liet zich vrijdag vaccineren bij de prikpost van de GGD aan de 
Hazemeijerstraat in Hengelo. Ze heeft een auto-immuunziekte en mag per se niet het vaccin 
AstraZeneca hebben. Maar ook omdat ze van 1973 is, komt ze er niet voor in aanmerking. 
Bron: De Stentor, 22 mei 2021.  
 

Coronareispas kan al in juli ingevoerd worden 
 
Nu de EU-landen het eens zijn over de invoering van een Europese coronapas waarmee 
mensen op reis kunnen, zou het technisch mogelijk zijn om zo'n pas al in juli in te voeren. 
Maar dan moet wel voor die tijd de registratie van alle vaccinaties bij het RIVM op orde zijn. Op 
dit moment is er nog sprake van grote achterstanden, erkent ook minister Hugo de Jonge. Dat 
meldt Nieuwsuur. 
 
Tot nu toe zijn volgens het RIVM bijvoorbeeld maar iets meer dan de helft van de prikken 
geregistreerd die door de huisartsen zijn gezet. Van de vaccinaties die in zorginstellingen zijn 
gezet, is nog minder dan de helft niet in het centrale systeem (CIMS) van het RIVM ingevoerd. 
In totaal komt dat neer op ongeveer één miljoen prikken die wel zijn gezet, maar niet goed zijn 
geregistreerd bij het RIVM. 
Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zijn de systemen van de huisartsen 
inmiddels gekoppeld aan het systeem van het RIVM en worden de gegevens dus automatisch 
doorgegeven. Maar volgens het RIVM ontbreken ze nog. Waar het dan wel aan ligt is 
onduidelijk. 
 
Premier Mark Rutte zei twee weken geleden al dat hij flink vaart wil maken met de 
coronapas en dat hij denkt dat het reizen binnen Europa daarmee vanaf eind juni of begin 
juli makkelijker wordt.  
 
Europa streeft ernaar om rond 21 juni een klap te kunnen geven op de verordening die de 
invoering van de coronapas regelt. Normaal wordt zo’n besluit dan zes weken later van kracht, 
maar Rutte vindt begin augustus te laat. Als de technische voorbereiding parallel aan de 
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besluitvorming verloopt moet het sneller kunnen, denkt hij. ‘Dat heb ik niet in de hand en 
ook 21 juni is nog maar een streefdatum, maar ik denk dat veel landen belang hebben bij 
snelheid.’ En even later: ‘Dan denk ik eerder aan één à twee dan aan zes weken’, zei hij na 
afloop van een informele top in Porto, waaraan hij per video deelnam.  Bron: AD, 22 mei 2021.  
 

Rutte wil vaart achter coronapas: ‘Veel landen hebben belang bij snelheid 
vanwege zomer’ 
 
Premier Rutte wil flink vaart maken met de coronapas, die liefst nog een zo groot mogelijk deel 
van de zomer het reizen binnen Europa moet vergemakkelijken. Dat zou, denkt hij, vanaf eind 
juni of begin juli het geval moeten kunnen zijn. 
 
Rutte zei dat vanmiddag na afloop van een informele top in Porto, waaraan hij per video 
deelnam. Europa streeft ernaar om rond 21 juni een klap te kunnen geven op de verordening 
die de invoering van de coronapas regelt. Normaal wordt zo’n besluit dan zes weken later van 
kracht, maar Rutte vindt begin augustus te laat. Als de technische voorbereiding parallel aan 
de besluitvorming verloopt moet het sneller kunnen, denkt hij. ‘Dat heb ik niet in de hand en 
ook 21 juni is nog maar een streefdatum, maar ik denk dat veel landen belang hebben bij 
snelheid.’ En even later: ‘Dan denk ik eerder aan één à twee dan aan zes weken.’  
 
De coronapas werkt met een QR-code die in zeer korte tijd duidelijk moet maken of de houder 
gezondheidsrisico’s oplevert of niet. Iedereen die is gevaccineerd, negatief heeft getest of 
immuniteit heeft opgebouwd door niet veel eerder corona te hebben gehad, wordt als veilig 
beschouwd. Maar over de precieze definities moeten de lidstaten het nog eens worden. Is één 
prik voldoende, of moeten het er twee zijn? En is er dan nog wachttijd nodig na de vaccinatie 
om het serum zijn werk te laten doen? En als het gaat om immuniteit na corona te hebben 
gehad, hoelang mag dat dan maximaal geleden zijn? Over die onderwerpen vergaderen de 
leiders later deze maand opnieuw. 
 
Het Europees Parlement zette eind april met een overweldigende meerderheid het licht op 
groen voor de coronapas. Rutte hoopt dat het overleg er de komende tijd toe leidt dat lidstaten 
verder ‘naar elkaar toe convergeren’. Tegelijkertijd stelt hij zelf hoge eisen aan privacy en 
eenvoud. ‘Wij willen de pas ook gebruiken voor evenementen. Degene die controleert op een 
festival moet dan heel snel zien of hij rood of groen krijgt.’ Bron: AD, 8 mei 2021. 
 
Drie mensen aangehouden bij demonstraties bij Ahoy 
 
De politie heeft zaterdagmiddag drie mensen aangehouden bij demonstraties van het 
extreemrechtse Voorpost en de linkse groeperingen BIJ1 en de Anti-Fascistische Actie (AFA) 
bij Ahoy.  
 
Zo’n dertig activisten van het extreemrechtse Voorpost demonstreerden zaterdagmiddag bij 
Ahoy tegen het Songfestival. Ze voerden ook actie tegen de ‘gendergekte’. Een stukje verderop 
demonstreerden BIJ1 en de Anti-Fascistische Actie (AFA) tegen Voorpost.   
 
De politie heeft twee mensen aanhouden omdat ze poeder gooiden naar actievoerders van de 
‘tegenpartij'. Het is onduidelijk bij welke groepering de aangehouden personen hoorden. Het 
poeder bleek ongevaarlijk. Een persoon is aangehouden voor het niet naleven van de 
coronaregels.  
 
De politie was massaal bij Ahoy aanwezig. Agenten zorgden ervoor dat de groepen uit elkaar 
bleven. BIJ1 en AFA waren met zo'n tweehonderd demonstranten aanwezig.  Zowel Voorpost 
als BIJ1 en AFA hadden een eigen plek voor hun actie.  
 
De actieleider van Voorpost hield een speech voor zijn aanhangers. Hij riep alle deelnemers 
van het songfestival op het vliegtuig te pakken ‘en nooit meer terug te keren.’ 'Nazi scum off 
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our streets’ zongen de linkse demonstranten richting de aanhangers van Voorpost. De 
demonstranten van Voorpost scandeerden vervolgens ‘eigen volk eerst’ terug.  
 
‘Nazi's verdienen nergens een plek, en al helemaal niet in een zo diverse stad als Rotterdam, 
waar de helft van de bevolking niet wit is’, verklaarde AFA in een bericht op Facebook.  
 
In Ahoy wordt vanavond vanaf 21 uur de finale van het Eurovisie Songfestival 
gehouden.  Bron: AD, 22 mei 2021.  
 

 
 
Demonstranten van Voorpost bij Ahoy © MediaTV  
 

 
 
Honderden demonstranten voeren actie voorafgaand aan de finale van het Eurovisie 
Songfestival. © AD   
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Eurovisie Songfestival gaat beginnen 
 
Duncan Laurence sprakeloos na eerbetoon op Rotterdamse toren. Duncan Laurence wordt 
dit weekend geëerd met een bijzondere laserprojectie op de Rotterdamse Zalmhaventoren. De 
winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019 is tot zijn grote verdriet vanavond niet aanwezig 
bij de finale vanwege een coronabesmetting. Als hart onder de riem staat op de toren immens 
groot ‘we love Duncan’.  Bron: AD, 22 mei 2021.  

 

 
 
De projectie op de Zalmhaventoren. © Resal Laser  

 
Duncan Laurence sprakeloos na eerbetoon op Rotterdamse toren 
 
Duncan Laurence wordt dit weekend geëerd met een bijzondere laserprojectie op de 
Rotterdamse Zalmhaventoren. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019 is tot zijn grote 
verdriet vanavond niet aanwezig bij de finale vanwege een coronabesmetting. Als hart onder 
de riem staat op de toren immens groot ‘we love Duncan’. De artiest vindt het ‘ongelofelijk’. 
 
‘Je moet als zakenman eigenlijk niet emotioneel zijn, maar dit vond ik wel heel sneu’, zegt 
Michel Povée van Resal Lasers. Zijn bedrijf verzorgt dit jaar de lasertechniek op het 
songfestival, zoals bij het openingsoptreden van Duncan in de eerste halve finale afgelopen 
dinsdag. Toen Povée donderdag hoorde dat Duncan er op de grote avond niet bij kan zijn, 
moést hij wel iets doen. 
 
Hoewel het project oogt alsof er weken planning aan voorafgingen, ontstond het idee spontaan 
tijdens zijn autorit naar huis vanuit Ahoy. Povée zocht contact met de kunstmakers van het 
bedrijf Mothership, die eerder deze week al een lichtshow rond de Erasmusbrug realiseerden. 
Ze kwamen al gauw uit bij de Zalmhaventoren. ‘Daarin woont nog niemand, dus niemand zou 
last hebben van de lasers’, zegt Povée. ‘Het is nu zo ongeveer het grootste canvas van Europa.’ 
 
Een bewoner van de nabijgelegen Erasmustoren stelde zijn balkon beschikbaar om de 
projector op te zetten en zo prijkte de tekst gisteravond urenlang kleurrijk op de toren. 
Vanavond is de projectie nog eens te zien, tussen 22.00 en 01.00 uur. 
 
Duncan zag vanochtend een foto van het gebouw en was even sprakeloos. ‘Dit is ongelofelijk’, 
schreef hij op Twitter. ‘En zo, zo, zo lief. Bedankt voor de liefde en steun.’ 
 
‘Zo moest het aankomen, erg leuk’, zegt Povée. ‘Hopelijk draagt dit bij aan het 
saamhorigheidsgevoel dat je nu in Rotterdam al heel erg ziet bij iedereen. Dat kunnen we in 
deze gekke tijd wel gebruiken.’ Bron: AD, 22 mei 2021.   
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De tekst staat vanavond weer op de toren. © Resal Laser  
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Verregaande beperkingen om verspreiding Indiase variant te voorkomen 
 
In Duitsland treden zondag verregaande beperkingen in werking om de verspreiding van de 
Indiase coronavariant te voorkomen. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanuit het Verenigd 
Koninkrijk alleen nog Duitsers of inwoners van Duitsland vervoeren. Zij moeten twee weken 
verplicht in quarantaine en kunnen zich niet na vijf of tien dagen 'vrijtesten' met een negatieve 
test. Dat geldt ook na aankomst per trein of bus. 
 
Duitsland wil zo voorkomen dat Britten en Noord-Ieren de zogenoemde Indiase variant van 
het coronavirus verspreiden. Het Verenigd Koninkrijk geldt vanaf zondag 
als virusvariantgebied. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, 
schaalde het land een week geleden al in als risicogebied. 
 
Het Verenigd Koninkrijk is het eerste Europese land dat het RKI bestempelt tot 
virusvariantgebied. Tot nu toe vielen elf landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika in deze 
categorie met de hoogste risico's. 
 
De Britse premier Boris Johnson sprak zich vorige week bezorgd uit over de mutatie die 
B.1.617.2 wordt genoemd. Hij liet het tempo van de tweede vaccinaties voor 50-plussers en 
mensen met medische aandoeningen in getroffen regio's opvoeren. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet deze gemuteerde virusversie als zorgwekkend en 
besmettelijker. 
 
De Indiase variant is acht keer in Nederland aangetroffen, meldde het RIVM woensdag. 
Nederland heeft het vliegverkeer met India stilgelegd. Bron: AD, 22 mei 2021. 
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Klein aantal tieners en jongvolwassenen mogelijk hartproblemen na 
vaccinatie tegen coronavirus 
 
Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) onderzoekt meldingen dat 
een zeer klein aantal tieners en jongvolwassenen mogelijk hartproblemen heeft gekregen na 
te zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt The New York Times. 
 
De tieners en jongvolwassenen zouden mogelijk myocarditis hebben ontwikkeld, 
een ontsteking van de hartspier, nadat ze waren ingeënt, schrijft de krant op basis van 
bronnen binnen de CDC. Het zou gaan om een "relatief gering" aantal gevallen en het is nog 
onduidelijk of de vaccins de hartaandoening hebben veroorzaakt, citeert The New York Times 
uit een verklaring van de vaccinveiligheidsgroep van de CDC. 
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Het hartprobleem lijkt voornamelijk te zijn opgetreden bij adolescenten en 
jongvolwassenen, ongeveer vier dagen na hun tweede dosis van het Moderna- of 
Pfizer/BioNTech-vaccin. Eerder deze maand keurden de Verenigde Staten het 
Pfizer/BioNTech-middel goed voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar. Bron: AD, 23 mei 2021.  

C.D.C. Is Investigating a Heart Problem in a Few Young Vaccine Recipients 

The agency is reviewing several dozen reports that teenagers and young adults may have 
developed myocarditis after vaccination, officials said. But the agency has not determined 
whether the vaccine caused the condition.  Bron: Nytimes, 22 mei 2021.  

Moderna wil begin juni 12- tot 17 jarigen vaccineren 
 
Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna gaat begin juni aan de Europese instanties toelating 
vragen voor de toediening van zijn coronavaccin voor 12- tot 17-jarigen. Dat heeft de Franse 
topman Stéphane Bancel van het bedrijf aangekondigd in de Franse krant Le Journal du 
Dimanche. 

Bancel gaat ervan uit dat alle Europese volwassenen in de zomer hun eerste vaccinatie 
kunnen hebben gehad. ‘Dan moeten we ons daarna zeer snel richten op de adolescenten van 
12 tot 17 jaar oud', zegt de baas van Moderna. 

Momenteel is alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech in de Europese Unie toegelaten voor 16- 
tot 18-jarigen. Pfizer heeft intussen ook een aanvraag ingediend voor 12- tot 16-jarigen. In 
de Verenigde Staten heeft het bedrijf daarvoor al een vergunning gekregen. 

‘Ideaal zou zijn om hen te beschermen tegen de maand augustus. Indien we niet massaal 
blijven vaccineren, kan het risico op een vierde golf niet uitgesloten worden’, aldus Bancel. 

Moderna zou per jaar drie miljard doses van zijn vaccin tegen Covid-19 kunnen produceren. 
Samen met de vier miljard doses van Pfizer/BioNTech zou dat genoeg zijn om de hele 
wereldbevolking minstens één prik te geven, aldus de Moderna-topman. Bron: AD, 23 mei 
2021.  

 
 
Reddingswerkers hebben zich verzameld om naar de vermiste atleten te zoeken. © AP  
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Zeker twintig doden bij hardloopwedstrijd in China 
 
Zeker twintig deelnemers aan een hardloopwedstrijd in China zijn zondag (plaatselijke tijd) 
overleden nadat ze werden overvallen door extreem weer. Eén deelnemer wordt nog vermist.  
 
In totaal honderdtweeënzeventig atleten namen deel aan een honderd kilometer lange 
crosscountry bergrace in de buurt van de stad Baiyin in de noordwestelijke provincie Gansu, 
zo meldt staatspersbureau Xinhua, toen ze werden overvallen door hagel, ijzel en harde wind. 
Veel deelnemers hadden last van onderkoelingsverschijnselen door de plotselinge daling van 
de temperatuur. Vijf moesten er worden opgenomen in het ziekenhuis, maar hun toestand is 
stabiel.  
 
In eerste instantie was sprake van zestien doden en vijf vermisten. Het loopevenement werd 
stopgezet en er werd een reddingsoperatie op touw gezet met zeker zevenhonderd 
reddingswerkers die naar de vermisten zochten. De lichamen van vier van hen zijn inmiddels 
gevonden, naar de laatste vermiste wordt nog gezocht.  
 
Het natuurgebied bevindt zich in de provincie Gansu, een van de armste regio’s van China, 
die grenst aan de provincie Xinjiang en Mongolië. Deze provincie is in het verleden vele malen 
getroffen door dodelijke aardbevingen, overstromingen en aardverschuivingen. Bron: AD, 23 
mei 2021.  
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Sinds de steekpartij aan de Ferdinand Bolstraat vrijdag, is de politie is hoogste staat van 
paraatheid. © ANP  
 

 
Politie Amsterdam schiet man die agent met mes bedreigt in het been 
 
De politie in Amsterdam heeft zaterdagavond een man in zijn been geschoten die een agent 
met een mes bedreigde. 
 
De man bevond zich bovenop het dak van een politieauto aan de Hoofdweg in Amsterdam, 
toen hij werd aangesproken door een agent. Vervolgens rende hij zwaaiend met het mes op de 
agent af. 
 
Vanwege de gevaarlijke situatie werd de man in zijn been geschoten. Hij is aanspreekbaar 
naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie op Twitter. Bron: Het Parool, 23 mei 2021.   
 
 

Dode (64) en vier gewonden bij steekpartij De Pijp, verdachte toonde verward 
gedrag 
 
In De Pijp zijn vrijdagavond vijf mensen neergestoken. Eén slachtoffer, een 64-jarige 
Amsterdammer, is overleden. De andere vier slachtoffers zijn tussen de 21 en 28 jaar en liggen 
nog in het ziekenhuis. Volgens getuigen maakte de vermoedelijke dader, een 29-jarige man, een 
verwarde indruk. 
 
Uit onderzoek lijkt tot nu toe geen verband tussen de slachtoffers te bestaan. Drie van de 
slachtoffers komen uit Amsterdam, een van hen woont in Haarlem. De slachtoffers zijn rond 
23.15 uur allemaal afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat 
neergestoken - met één dode tot gevolg. De overleden persoon werd neergestoken voor de 
ijssalon Massimo Gelato in de Van Ostadestraat. 
 
De politie heeft de vermoedelijke dader, een 29-jarige man uit Amstelveen, aangehouden. Over 
de toedracht van het incident of het motief van de dader is nog niets bekend. De politie gaat 
ervan uit dat één persoon de vijf mensen heeft gestoken. 
 
De politie heeft inmiddels ook verschillende getuigen gesproken, enkelen van hen beschreven 
het gedrag van de man als verward. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden voor een 



114 

 

terroristisch motief, maar het onderzoeksteam houdt alle opties open, meldt de Driehoek 
Amsterdam, waarin de gemeente, justitie en politie verenigd zijn. Het onderzoek richt zich ook 
op mogelijk middelengebruik door de verdachte. 
 
De verdachte is geen bekende van politie en justitie, op enkele verkeersdelicten na. 
 
De schrik zit er goed in bij buurtbewoners en ondernemers in De Pijp. ‘Politieagenten 
wisselden het reanimeren af met een ambulanceverpleegkundige. Na een half uur stopten ze 
en legden ze een witte deken over het slachtoffer heen. Toen wist ik dat de persoon was 
overleden.’ 
 
Burgemeester Femke Halsema bezocht zaterdagmiddag de plekken waar de steekincidenten 
hebben plaatsgevonden. Ze praatte met omwonenden en liet zich informeren door de wijkagent 
en de districtchef van de politie.  
 
‘De Pijp is een lieflijke en gezellig buurt, die over het algemeen heel vreedzaam is,’ zei Halsema. 
‘Ik ben hier om mijn medeleven te betuigen. Het is een afschuwelijke gebeurtenis en mensen 
in de buurt zijn erg geschrokken. Ik ook.’ Volgens Halsema is er geen enkele aanwijzing voor 
een terroristisch motief, maar alle opties worden opengehouden. Ze wenste de slachtoffers en 
hun familie veel sterkte. Als er behoefte aan is komt er deze week een bewonersavond. 
 
De hulpdiensten rukten vrijdagavond massaal uit, terwijl er een enorm gebied rond de 
Ferdinand Bolstraat werd afgezet: van het Sarphatipark tot aan de Scheldestraat. Bewoners 
mochten alleen onder begeleiding naar hun huis. De omgeving is inmiddels weer helemaal 
vrijgegeven. 
 
Er waren onder meer leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse. Ook vlogen 
er vlak na het incident politiehelikopters boven De Pijp. De politie geeft zaterdag aan dat het 
onderzoek in volle gang is. Bron: Het Parool, 22 mei 2021.   

 
 

 

 
Bloemen op de plek waar de 64-jarige Amsterdammer vrijdagavond om het leven kwam.  Foto 
Het Parool  
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Femke Halsema in gesprek met buurtbewoners in De Pijp. Foto Het Parool   
 

Dode steekpartij Amsterdam is 64-jarige man, vier twintigers in 
ziekenhuis 
 
De 29-jarige man die is aangehouden wegens het steekincident in de Amsterdamse buurt De 
Pijp, is geen bekende van de politie en justitie. Dat meldt de politie zaterdag na een eerste 
onderzoek.  Getuigen beschreven het gedrag van de verdachte als verward. 
 
Vrijdagavond werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf personen neergestoken. Een van 
hen overleed. Dat is een man van 64 uit Amsterdam. De andere slachtoffers zijn tussen de 21 
en 28 jaar oud en liggen in het ziekenhuis. Drie van hen komen uit Amsterdam, één uit 
Haarlem. Uit onderzoek tot nu toe lijkt geen verband tussen de slachtoffers te bestaan, zegt 
de politie. 
 
De politie gaat ervan uit dat één persoon verantwoordelijk is voor deze steekpartij. Er zijn tot 
nu toe geen aanwijzingen voor een terroristisch motief, aldus de politie. De aangehouden man 
uit Amstelveen wordt zaterdag verhoord. Vannacht is de woning van deze verdachte in 
Amstelveen doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers en een auto in beslag genomen. 
 
Burgemeester Femke Halsema bezocht zaterdag de buurt waar de steekpartij plaatsvond en 
sprak daar met omwonenden. ‘Het is een afschuwelijke gebeurtenis. Dat maakt grote indruk 
op de mensen’, aldus Halsema bij de NOS. ‘Ik ben heel erg geschrokken. Juist omdat dit zo’n 
vreedzame wijk is. Zoiets wordt hier niet verwacht.’ Ambtenaren en wijkagenten zijn op straat 
in De Pijp om de sentimenten en eventuele onrust in de gaten te houden.   
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Burgemeester Femke Halsema bezoekt de plaats delict in De Pijp/ © ANP 
 
Bij de ijssalon waar volgens Het Parool een slachtoffer voor de deur is overleden, zijn zaterdag 
de eerste bloemen gelegd. Een buurtbewoner las zaterdagochtend over de steekpartij en kwam 
even bij de ijszaak kijken. Ook hij is geschrokken: ‘Wat een vreselijk verhaal. Normaal gebeurt 
er nooit iets in de wijk.’ 
 
Omwonenden kwamen gisteravond ruw in aanraking met de vreselijke gevolgen van de 
steekpartij. Een buurtbewoner (24 jaar, wil niet met naam genoemd worden) kwam 
vrijdagavond nietsvermoedend het metrostation uit toen voor zijn neus een meisje een 
ziekenwagen werd ingedragen. ‘Er stonden twee of drie ambulances, maar binnen vijf minuten 
werden er linten gespannen en kwamen er van alle kanten politieauto’s aangesjeesd, ik denk 
wel twintig. Bij het stoplicht bij de boekenwinkel lag ook iemand met een isolatiedeken, die is 
ook meegevoerd.’ 
 
Na even te hebben gekeken, besloot hij naar huis te lopen. Bij avondwinkel De Schelde vlakbij 
Hotel Okura zag hij nog iemand liggen. ‘Toen ben ik maar snel naar binnengegaan. Echt bizar.’ 
 
De slachtoffers zijn volgens de politie afzonderlijk op of in de directe omgeving van de 
Ferdinand Bolstraat gestoken. Het incident gebeurde rond 23.15 uur. De politie, die kort na 
het incident meerdere meldingen kreeg, rukte massaal uit. Er kwamen onder meer leden van 
de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse. Ook vlogen er politiehelikopters boven de 
stad. Na ‘een klopjacht’ is de vermoedelijke dader aangehouden, zegt een woordvoerder. De 
politie is dringend op zoek naar getuigen van het incident. Er waren volgens de Amsterdamse 
politie nog mensen op de been, op het moment dat de steekincidenten plaatsvonden.  
 
Luna (21 jaar) woont in de Van Ostadestraat en was Netflix aan het kijken toen de 
hulpdiensten de straat inreden. Samen met Benthe (23 jaar, beiden willen niet met 
achternaam genoemd worden) past ze een weekje op de kat van een vriendin. De twee 
studenten zagen samen de drukte op straat. Benthe: ‘Ik ben erg geschrokken, er was veel 
onrust op straat.’ De politie verleende eerste hulp maar reanimatie duurde lang, zeggen ook 
zij. Vanaf het balkon zagen ze hoe een infuus werd opgehouden. Ze voelden zich 
ongemakkelijk. ‘Je wil geen ramptoerist zijn.’  
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Politie en hulpdiensten bij het steekincident in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. © ANP  
 

  
 
© ANP 
 
Buurtbewoonster Joanne Will (31) was nog geen vijf minuten binnen toen sirenes door de 
straat galmden. Ze liep vanaf metrostation De Pijp in de Ferdinand Bolstraat via de Van 
Ostadestraat naar huis. ‘Het steekincident is gebeurd toen ik net binnen was óf toen ik door 
de straat liep. Maar buiten heb ik niks gezien.’ 
 
Toen ze even later door het raam keek, zag ze overal politie. De omgeving werd afgezet met 
linten. Aan de overkant van de straat, voor ijssalon Massimo Gelato en Italiaans-Turks 
restaurant Hayran, lag een persoon op de grond. ‘Politieagenten wisselden het reanimeren af 
met een ambulanceverpleegkundige. Dat hebben ze een half uur gedaan, terwijl er steeds 
meer ambulances, polities en zelfs traumahelikopters kwamen. Na een half uur stopten ze en 
legden ze een witte deken over het slachtoffer heen. Toen wist ik dat de persoon was overleden.’ 
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Ron Verboom, van de gelijknamige bakkerij op de Ceintuurbaan, vertelt dat de steekpartij het 
gesprek van de dag is.  Voor zijn zaak werd ook een slachtoffer neergestoken. Zaterdagochtend 
merkt hij dat zijn klanten nergens anders over praten. ‘Iedereen is geschokt,’ aldus Verbom. 
‘Hoe heeft dit zomaar kunnen gebeuren, zo willekeurig? Er gaan allerlei verhalen rond, dus 
we zullen het onderzoek van de politie moeten afwachten.’ 
 
Ook bij boekwinkel Bestseller op de Ferdinand Bolstraat merken ze dat klanten erg 
geschrokken zijn. ‘Het is hier heel erg ons kent ons,’ vertelt een medewerker. ‘Mensen vinden 
het erg voor de nabestaanden. En in een buurt als deze gaan allerlei verhalen rond. Ik heb 
inmiddels al zes versies gehoord.’ Bron: De Stentor, 22 mei 2021. 
 

 
 
 

Dode en vier gewonden bij steekpartij Amsterdam, verdachte opgepakt, 
politie gaat uit van één dader 
 
In Amsterdam zijn vrijdagavond rond 23.15 uur vijf mensen neergestoken in de wijk de Pijp. 
Een van de slachtoffers is aan zijn verwondingen overleden. De vier anderen zijn met 
onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens bronnen ter plaatse zouden 
zij ernstig gewond zijn, maar dat kan een woordvoerder niet bevestigen. Een verdachte, een 
29-jarige man uit Amstelveen, is aangehouden.  
 
De slachtoffers zijn volgens de politie afzonderlijk op of in de directe omgeving van de 
Ferdinand Bolstraat gestoken.  
De politie rukte massaal uit naar de Ferdinand Bolstraat. Er zijn onder meer leden van de 
Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse. Ook vliegen politiehelikopters boven de stad. 
 
Over de toedracht van het incident of het motief van de dader is nog niets bekend. De politie 
gaat ervan uit dat één persoon de vijf mensen heeft gestoken. Het onderzoeksteam onder 
leiding van het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen directe aanwijzingen dat sprake 
is van een terroristisch motief. Wel worden alle opties opengehouden, meldt de Driehoek 
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Amsterdam, waarin de gemeente, justitie en politie verenigd zijn. De Driehoek meldde zaterdag 
met meer informatie te komen.  
 
Als gevolg van het incident stoppen trams en metro’s niet in of rond de Ferdinand Bolstraat 
en worden omgeleid, meldt openbaarvervoerbedrijf GVB op Twitter. Bron: AD, 21 mei 2021. 
 

 
 

 
 
@ inter visual studio  
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Vier gewonden in ziekenhuis na steekpartij Amsterdam buiten 
levensgevaar 
 
Alle vier de slachtoffers die nog in het ziekenhuis lagen na het steekincident in De Pijp in 
Amsterdam zijn buiten levensgevaar. Dat heeft de politie zaterdagavond gemeld. 

Het gaat om vier mensen uit Amsterdam en Haarlem. Zij zijn tussen de 21 en 28 jaar. Er lijkt 
geen verband tussen de slachtoffers te zijn. Een 64-jarige Amsterdammer overleed aan zijn 
verwondingen. 

De politie gaat ervan uit dat een 29-jarige man uit Amstelveen die vrijdagavond werd opgepakt 
verantwoordelijk is voor de steekpartij in de Amsterdamse wijk. 

Enkele getuigen zouden het gedrag van de man hebben beschreven als verward. Volgens de 
politie gaat het niet om een bekende van justitie. De man wordt zaterdag verhoord. 

Er zijn geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. Het huis van de verdachte is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag doorzocht. Een auto en diverse gegevensdragers zijn in beslag 
genomen. De lokale driehoek, waarin de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie 
vertegenwoordigd zijn, heeft ook meer bekendgemaakt over de slachtoffers. 

Het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen 
directe aanwijzingen dat bij de steekpartij in Amsterdam sprake was van een terroristisch 
motief. Alle opties worden echter opengehouden. Bron: NU, 22 mei 2021.  
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Vaccins Pfizer en AstraZeneca werken bijna net zo goed tegen Indiase 
variant als tegen Britse variant 

De vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca werken bijna net zo goed tegen de Indiase 
variant van het coronavirus als tegen de Britse variant. Dat blijkt uit een studie van Public 
Health England (PHE). 

Volgens het onderzoek van de openbare gezondheidsdienst bleek het vaccin van 
Pfizer/BioNTech twee weken na de tweede dosis voor 88 procent doeltreffend tegen de ziekte 
die wordt veroorzaakt door de Indiase variant van het virus. Tegen de Britse variant is het 
vaccin voor 93 procent doeltreffend. Het vaccin van AstraZeneca bleek 60 procent doeltreffend, 
tegen 66 procent voor de Britse variant. 

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock bestempelde de resultaten van de 
studie als ‘baanbrekend’. De regering rekent immers op de vaccinatiecampagne om de 
bevolking te beschermen tegen een opmars van de Indiase variant, die aan de andere kant 
van het Kanaal dominant dreigt te worden en de versoepelingen van de coronamaatregelen in 
het gedrang zou kunnen brengen.  Bron: AD, 23 mei 2021. 

 

Het wonder-accupakket van StoreDot. © StoreDot  
 

Deze revolutionaire ‘vijf minuten-accu’ gaat over drie jaar in 
massaproductie 
 
De Israëlische start-up Store Dot heeft een accu ontwikkeld die binnen vijf minuten volledig 
opgeladen kan worden. Deze technologie voor extreem snel opladen gaat over drie jaar in 
massaproductie.  
 
Steeds meer mensen flirten met een elektrische auto. In een flink aantal gevallen haken 
aspirant-kopers toch af uit angst voor de relatief lage actieradius en de te lange laadtijden. 
Een nieuw ontwikkelde technologie zou binnenkort een einde kunnen maken aan deze 
vooroordelen. 
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Na jaren van planning heeft de Israëlische startup store Dot een Li-ion-accu ontwikkeld die 
dankzij een speciaal uitgevonden Extreme Fast Charging-technologie (XFC) binnen enkele 
minuten volledig opgeladen kan worden. Het proces is gebaseerd op het vervangen van graniet 
door metaalachtige nanodeeltjes. Begin dit jaar werd een eerste prototype gepresenteerd. 
 
Het bedrijf is negen jaar geleden opgericht. Store Dot heeft inmiddels een overeenkomst voor 
serieproductie getekend met het Chinese bedrijf EVE Energy. Volgens eigen informatie is de 
partner een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van losse onderdelen voor elektrische 
auto’s en energieopslagsystemen. In de nabije toekomst willen de twee bedrijven hun krachten 
bundelen om de massaproductie van de XFC-batterij te starten. Dit zou in 2024 moeten 
beginnen. 
 
Met wereldwijde bedrijven als BP, Samsung en Daimler heeft de start-up al enkele bekende 
supporters. Geïnteresseerde autofabrikanten kunnen voor het einde van dit jaar het prototype 
van de XFC-batterij testen. De technologie is naar verluidt al met succes gedemonstreerd in 
een elektrische scooter. Naast het opladen van elektrische auto’s zijn de ontwikkelaars van 
plan hun technologie ook te gebruiken voor alledaagse elektrische apparaten, zoals 
smartphones en laptops. Bron: AD, 23 mei 2021.  
 

 
 
Volgens schoenmaker Ernst de Boer verdient een dure Louboutin aandacht, maar een 
zomersneaker net zo. ‘Het is zonde en onnodig als schoenen snel worden afgedankt.’ © Marco 
De Swart  
 

Schoenen weggooien? 'Dief van je portemonnee als je niet naar de maker 
gaat’ 
 
We hebben al gauw tien paar schoenen in de kast staan, blijkt uit onderzoek. Zorgen we er 
ook goed voor? Onderhouden loont absoluut de moeite, want vertroetelde schoenen gaan veel 
langer mee. 
 
Soms, mijmert de Rotterdamse schoenmaker Ernst de Boer, stond er voor de lockdown zo’n 
lange rij voor zijn piepkleine zaak in de Koopgoot dat die zelfs langs andere winkels slingerde. 



124 

 

‘Tijdens het wachten keken de mensen vaak een beetje beteuterd naar het paar schoenen in 
hun handen. Ik zag het ze denken: is hier nog wel iets van te maken? Nou, je zult er 
verbaasd van staan. We zagen de mensen dolgelukkig naar huis gaan als ze hun schoenen na 
een beurt weer ophaalden.’ Bron: AD, 22 mei 2021. 
 
Gezin in holst van nacht gewekt door roofovervallers: ‘Onze zoon (14) is 
vastgebonden en bedreigd met wapen’ 
 
‘Als je op kinderen gaat richten, dat is het laagste van het laagste.’ De moeder van het 
Boskoopse gezin dat slachtoffer werd van een gewapende roofoverval is woedend op de 
overvallers, vooral wegens het vastbinden en het met een wapen bedreigen van hun 14-jarige 
zoon. 
 
De overval op het gezin, ouders van middelbare leeftijd en twee zonen van 14 en 18 jaar, in 
hun vrijstaande woning aan de Boezemlaan vond plaats op in de nacht van zondag op 
maandag 10 mei. Een dag later, op dinsdagavond hield de politie drie verdachten aan: een 
Boskoper (20), een Nijmegenaar (19) en een Bilthovenaar (17).  Bron: AD, 22 mei 2021. 
 

 
 
 
Meerdere gewapende mannen overvielen in de nacht van zondag op maandag bewoners van 
een woning aan de Boezemlaan. De overvallers zijn nog voortvluchtig en de politie zoekt dan 
ook getuigen. © Josh Walet    
 
 

Goed nieuws uit België 
 
Goed nieuws uit België: het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames dalen opnieuw. Voor 
het eerst sinds 10 oktober vorig jaar liggen er minder dan 1500 mensen in de Belgische 
ziekenhuizen. 

Er liggen nog 544 patiënten op de intensive care. Vorige maand werd nog een record gevestigd 
met 940 bezette bedden. De regering heeft 500 als richtdrempel gekozen voor verdere 
versoepelingen. Dat lijkt haalbaar tegen eind mei als de cijfers volgens het huidige tempo 
verder dalen. Bron: AD, 23 mei 2021. 
 
 

In België blijven coronacijfers dalen: nog 544 patiënten op intensieve zorg 
 
Het gemiddelde aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens dalen verder in ons land. 
Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is onder de drempel van 1.500 gezakt. 
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Nog 544 patiënten liggen op intensieve zorg. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van 
gezondheidsinstituut Sciensano. 
 
Tussen 16 en 22 mei werden dagelijks gemiddeld 121 mensen met Covid-19 opgenomen in de 
ziekenhuizen. Dat komt neer op een daling met 17 procent in vergelijking met de voorgaande 
periode. Maandag werden er voor het eerst sinds 21 februari minder dan 100 nieuwe opnames 
geregistreerd (99). 
 
Volgens de gegevens van Sciensano verblijven nog 1.494 mensen in het ziekenhuis, een daling 
met 17 procent in vergelijking met vorige week. Een week geleden waren het er nog bijna 
2.000, een maand geleden meer dan 3.000. Onder hen hebben 544 patiënten intensieve zorg 
nodig, een daling met 12 procent. Het zijn er vier meer dan gisteren. Ongeveer een maand 
geleden piekte de Covidbezetting op intensieve nog boven de 940 bedden. De regering heeft 
500 als richtdrempel gekozen voor verdere versoepelingen. Dat lijkt haalbaar tegen eind mei 
als de cijfers aan het huidige tempo verder dalen. 
 
Tussen 13 en 19 mei zijn elke dag gemiddeld zo'n 2.211 besmettingen vastgesteld. Dat komt 
neer op een daling met 16 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In totaal werden 
in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.047.128 besmettingen geregistreerd. 
 
De reproductiegraad van het virus wordt geschat op 0,90. Als het cijfer onder 1 uitkomt, geeft 
dat aan dat de epidemie aan kracht verliest. 
 
Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we wel dat maandag, dinsdag en 
woensdag weer meer besmettingen zijn vastgesteld dan dezelfde dag een week eerder. Dat is 
mogelijk nog een gevolg van de feestdag op donderdag 13 mei. Toen werden er veel minder 
besmettingen geregistreerd dan een week eerder (928 versus 3.490). Op een feestdag worden 
traditioneel minder mensen getest. 
 
Er werden gemiddeld 43.274 tests per dag afgenomen in de periode van 13 tot 19 mei. Dat is 
16 procent minder dan een week eerder. 
 
De positiviteitsratio bedraagt nog 5,7 procent. 
 
Van 13 tot 19 mei stierven gemiddeld 20,7 mensen per dag aan de gevolgen van een infectie, 
een daling met 28 procent. Covid-19 eiste in totaal al 24.823 mensenlevens in ons land. 
 
Intussen hebben 4.290.240 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt 
met 37,2 procent van de totale bevolking. 1.623.619 landgenoten zijn inmiddels volledig 
gevaccineerd, goed voor 14,1 procent van de totale bevolking. 
 
In Vlaanderen gaat het om 2.518.105 mensen die al zeker één prik kregen (37,86 procent van 
de totale bevolking) en 978.680 mensen die al volledig gevaccineerd zijn (14,71 procent van 
de totale bevolking). Bron: De Morgen, 23 mei 2021  
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Michael van Gerwen © Getty Images  
 

Gevaccineerde Van Gerwen speelt het best met publiek 
 
Michael van Gerwen zit sinds gisteravond weer in een bubbel in Milton Keynes. De 32-jarige 
Vlijmenaar staat een cruciale week te wachten in de Premier League Darts, met een gedroomde 
hoofdprijs van 250.000 Britse ponden. Hij staat er als koploper goed voor. ‘De laatste dag is 
toch het belangrijkste. Ik zie me namelijk niet uit de top vier vallen. Maar we moeten het wel 
nog wel even doen. Ik ga er vanaf dag één vol voor en dan gaan we het zien.’ 
 
Op tweede pinksterdag speelt Van Gerwen op de eerste van vier aaneengesloten 
speelronden tegen naaste achtervolger Nathan Aspinall. Daarna wachten nog drie partijen en 
vervolgens strijden de beste vier darters op vrijdagavond om de eindzege. Mooie bijkomstigheid 
is dat er eindelijk ook weer fans worden toegelaten. De Marshall Arena zal dagelijks met 
duizend toeschouwers zijn gevuld. ‘Daar kijk ik zeker naar uit. Dat wordt wel een 
kippenvelmomentje’, zegt Van Gerwen. 
 
Juist mét publiek laat Van Gerwen vaak zijn beste spel zien. Het geeft hem een extra 
adrenalinekick en daar gedijt hij meestal goed bij. ‘Ik denk wel dat het in mijn voordeel is. Ik 
weet als geen ander hoe je dat moet benaderen en hoe je onder die druk moet presteren.’ Dat 
het in Engeland met het indammen van het coronavirus steeds beter gaat, ondervindt ook 
Van Gerwen. ‘Het gaat daar als een speer. Ik krijg de laatste tijd steeds meer vragen, zoals: 
‘meneer, ben je al gevaccineerd?’ 
 
Voor Van Gerwen kon dé prik dan ook niet snel genoeg komen. En ja, hij heeft inmiddels zijn 
eerste vaccinatie gehad. ,’Ja, afgelopen dinsdag. Als het mogelijk is, dan kun je zo'n prik beter 
maar zo snel mogelijk krijgen. Ik reis bijna wekelijks en dan maakt zo'n vaccinatie het allemaal 
toch makkelijker.’ De tweede Pfizer-prik volgt ergens in juni. Voor nu zit de drievoudig 
wereldkampioen darts in Milton Keynes echter gewoon weer in een bubbel. ‘Niemand wil een 
risico lopen en dus zitten we de komende week vooral in het hotel. Dat is saai, ja. Maar hé, ik 
ben niet op vakantie. Ik ben hier om te werken.’ 
 
Van Gerwen jaagt vanaf maandag dan ook op zijn zesde Premier League-titel. En dat dus 
onder het toeziend oog van duizend man publiek. ‘Ik hoop dat de fans wel iets mogen doen en 
niet zoals bij snooker alleen maar stil moeten zijn. Hopelijk is er iets van ruimte voor ze om 
plezier te maken. Al zal het natuurlijk nog niet zo zijn als voorheen. Het is voor mij vast ook 
wel even onwennig, zo met publiek’, aldus de Brabander. Al snel volgt een lach. ‘Maar ik denk 
dat ik er snel aan kan wennen. Laat maar komen, dat wordt genieten.’ Bron: AD, 23 mei 2021. 
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Britten trekken zich niets aan van negatief reisadvies 
 
Britten lijken zich niets aan te trekken van het advies van de regering om niet naar landen te 
reizen met een oranje reisadvies vanwege het rondwarende coronavirus. Dat zegt Ryanair-
topman Michael O'Leary tegen de Britse krant Mail on Sunday.  
 
Volgens O'Leary boeken gezinnen vluchten naar bestemmingen waarvoor beperkingen gelden 
in afwachting van verdere versoepelingen zodra ze op vakantie mogen. ,,Iedereen realiseert 
zich dat de beperkingen eind juni, in juli en in augustus zullen zijn afgebouwd'', zo zegt hij 
tegen de krant. 

Ryanair, de grootste prijsvechter van Europa, had tot vrijdag al 1,75 miljoen boekingen voor 
de zomerperiode genoteerd. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht in september qua 
aantal boekingen op 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis te zitten. Tegen de 
herfst zal het reizen in Europa volgens Ryanair weer normaal zijn, als er geen verdere 
virushindernissen genomen hoeven te worden. 

Ryanair is ook van plan om honderden nieuwe vliegtuigen te kopen en nieuwe routes toe te 
voegen. De maatschappij wil ook uitbreiden op zijn verschillende bases. Bron: AD, 23 mei 
2021.    

 

Illustratiebeeld  © Getty Images/iStockphoto 
 

Toeristen op Mallorca en Ibiza kunnen weer binnen op restaurant 

Op de Spaanse eilandengroep de Balearen, met als grootste eiland Mallorca, zijn vandaag de 
coronamaatregelen versoepeld. Voor het eerst sinds maart mogen restaurants weer klanten 
binnen ontvangen. 
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De binnenruimtes van de restaurants mogen zeker tot 5 juni wel maar open tot 18 uur, voor 
de terrassen is dat 23 uur. De capaciteit is nog beperkt en er mogen maximaal vier mensen 
aan een tafel zitten. Op de Balearen gelden nog andere coronamaatregelen. Zo is er een 
nachtklok (van middernacht tot 6 uur) en er is een mondmaskerplicht. Maar die geldt 
bijvoorbeeld niet op het strand.  

De Balearen - met de eilanden Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera - zijn een van de 
Spaanse regio’s die oranje gekleurd zijn voor Belgische vakantiegangers. Alleen wie terugkeert 
uit een rode zone, moet nog verplicht in quarantaine gaan en zich twee keer laten testen. 

Sinds de paasvakantie is er geen reisverbod meer vanuit België, al worden niet-essentiële 
reizen nog altijd afgeraden. Bron: HNL, 23 mei 2021.  

Touroperators willen coridorreizen organiseren: vakantie in rode zone 
kan, maar wel met drie testen 
 
De Belgische touroperators hopen binnenkort zogenaamde ‘corridorreizen’ te mogen 
organiseren. Dat zijn reizen naar all-inhotels in rode zones waarbij toeristen geacht worden 
binnen het hoteldomein te blijven. Om alles coronaproof te doen verlopen, wordt niet alleen 
gerekend op de zelfdiscipline van de toeristen. Zo ziet deze nieuwe manier van reizen eruit en 
dit vinden experts ervan. 
 
Het Groot Woordenboek der Coronataal is alweer een term rijker: corridorreizen. ‘Ofwel reizen 
naar gebieden die op de coronakaart momenteel nog rood kleuren en dus streng worden 
afgeraden, maar waarvan wijzelf overtuigd zijn dat die wél veilig kunnen verlopen’, definieert 
TUI Belgium-woordvoerder Piet Demeyere. Samen met Sunweb en Corendon hoopt de grootste 
touroperator van het land hiervoor eerstdaags groen licht te krijgen van onze overheid. ‘Van 
de GEMS-expertenraad hebben we alvast een positief advies gekregen. Het gaat hier dan ook 
niet om rondreizen waarbij een gans land wordt doorkruist, maar uitsluitend om zon- en 
strandvakanties in de beschermde én afgeschermde omgeving van all-inhotels, waarbij de 
vakantieganger nooit in contact komt met het besmettingsgevaar van de regio zelf.’ Bron: HNL, 
18 mei 2021.   
 

In India hebben coronapatiënten te vrezen voor zwarte schimmel 

Coronapatiënten in India hebben naast de gevaren van het virus ook te vrezen voor een andere 
infectie: mucormycosis, beter bekend als zwarte schimmel. Inmiddels zijn er al bijna 
negenduizend gevallen gemeld van de aandoening, die vooral bij herstellende covidpatiënten 
toe lijkt te slaan en met vijftig procent een hoog sterftecijfer kent.  

Volgens artsen is er een link met de steroïden die mensen met corona krijgen toegediend. 
Vooral mensen met diabetes lopen grote risico's, meldt de BBC. De autoriteiten spreken 
inmiddels van een epidemie.  

‘Deze patiënten zijn op dit moment lastiger te behandelen dan mensen met corona. Als ze niet 
op tijd worden behandeld, kan het sterftecijfer oplopen tot vier en negentig procent. De 
medicatie is duur en schaars', aldus een arts van het ziekenhuis in de stad Indore.  Bron: AD, 
23 mei 2021.  
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Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de zesde dag op rij gedaald, 
blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
In totaal liggen er momenteel 1714 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 17 minder dan 
gisteren. 

Op de intensive cares zijn 27 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. Het totaal aantal 
patiënten met Covid-19 op de intensive cares bedraagt zondag 610. Dat zijn er acht meer dan 
de dag ervoor. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1104 coronapatiënten, 25 minder dan 
zaterdag. Het afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 96 nieuwe patiënten met 
Covid-19 opgenomen.  

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen van de afgelopen week is vandaag verder gedaald 
tot het laagste peil sinds 21 februari. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 
gemiddeld 4036 besmettingen per etmaal. 
Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn bij het RIVM 3471 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd. Dat zijn er 963 minder vergeleken met zondag een week geleden. Ten opzichte 
van zaterdag nam het aantal positieve tests wel toe, met 268. 

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen maandag tot 
en met zondag 28.262 mensen positief getest. In de week daarvoor waren het er nog meer dan 
38.000 en de week daarvoor ruim 52.500. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met acht. Dat wil niet zeggen 
dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, 
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wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zaterdag werden er negentien overlijdens 
geregistreerd. Bron: AD, 23 mei 2021.     

 

 

Lavastroom na vulkaanuitbarsting stopt vlak bij Congolese stad 
 
De lavastroom afkomstig van een vulkaan in het oosten van de Democratische Republiek 
Congo (DRC) lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Dat gebeurde in de dorpen bij Goma, een stad 
met ongeveer twee miljoen inwoners. 
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De Nyiragongo-vulkaan, zo’n tien kilometer ten noorden van Goma, barstte gisteravond uit. 
Duizenden mensen sloegen op de vlucht. 5000 tot 7000 mensen hebben een veilig heenkomen 
gezocht in het nabijgelegen Rwanda. Hoewel nog niet duidelijk is of de situatie is 
gestabiliseerd, zijn de eerste mensen zondagochtend weer teruggekeerd. 
 
De lavastroom heeft de luchthaven van Goma niet bereikt en ook niet de stadsgrenzen, maar 
wel de omliggende dorpen. Meerdere woningen zijn verwoest. Het is niet duidelijk hoeveel 
schade de vulkaanuitbarsting heeft aangericht. Ook is niet bekend of er gewonden of doden 
zijn gevallen. 
 

 
 

 
 
Bewoners bekijken de schade na de uitbarsting © AP   
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Een groot deel van de lava stroomde door het nationaal park waar de vulkaan staat. Het park 
Virunga is een van Afrika’s grootste natuurreservaten en het meest biodiverse gebied dat in 
het continent wordt beschermd. In het park leven onder meer bedreigde berggorilla’s. 
 
De Nyiragongo is een van de meest actieve vulkanen ter wereld en wordt als een van de 
gevaarlijkste beschouwd. Bij de vorige uitbarsting in 2002 vielen meer dan honderd dodelijke 
slachtoffers en werden 120.000 mensen dakloos. De dodelijkste uitbarsting was in 1977. Toen 
stierven meer dan zeshonderd mensen. Bron: De Stentor, 23 mei 2021. 
 

 
 
 

Voortvluchtige Belgische militair nog altijd niet gevonden: hoe gaat 
klopjacht nu verder? 
 
De zoekactie naar de Belgische militair Jurgen Conings in het nationaal park in Limburg is 
gisteren stopgezet. De man is nog altijd niet gevonden. Het Nationaal Park Hoge Kempen is 
sinds gisteravond weer open voor publiek. Hoe verloopt de klopjacht op de gevaarlijke 
voortvluchtige militair nu verder? ‘Er wordt nu anders - en ergens anders – gezocht’, aldus 
Wenke Roggen van het Belgische federaal parket. Conings staat ook internationaal geseind. 
 
Jurgen Conings uitte bedreigingen tegen viroloog Marc Van Ranst en plande mogelijk een 
aanslag tegen gebouwen van de staat en tegen een moskee. Uit gerechtelijk onderzoek blijkt 
dat hij zijn actie ‘dagenlang’ heeft voorbereid. Vermoedelijk is hij zwaar bewapend. Hij staat 
als enige militair op de lijst van OCAD met potentieel staatsgevaarlijke mannen. Het parket 
stelde vrijdag een onderzoeksrechter aan voor ‘moordpoging en verboden wapenbezit in een 
terroristische context’. 
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Het is niet bekend of er op dit moment concrete aanwijzingen zijn in het onderzoek naar 
Jurgen Conings. De autoriteiten zouden met alle mogelijke scenario's rekening houden. Zo 
kan hij ondergedoken zijn, al dan niet met hulp van anderen, of is hij misschien niet meer in 
leven. De vrees bestaat ook dat hij effectief een terreuraanslag zou plegen.  
 
Wandelaars in het nationaal park, dat weer opengesteld is voor publiek, wordt gevraagd om 
verdachte elementen onmiddellijk te melden bij de politie. Verder wordt Conings nu ook 
internationaal gezocht. Zijn naam en twee foto’s staan op de website van de internationale 
politieorganisatie Interpol. 
 
Gisterennacht en -ochtend zijn er in België op een tiental plaatsen huiszoekingen uitgevoerd 
bij mensen die bekend staan vanwege extreemrechtse sympathieën, mensen die behoren tot 
het persoonlijke netwerk van Conings en die hem mogelijk de voorbije dagen geholpen hebben 
of nu nog helpen om zich schuil te houden. Maar de militair is nog altijd spoorloos en dat al 
sinds maandagavond. 
 
Speurders van de federale politie hebben ook een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de 
46-jarige Conings zelf in Dilsen-Stokkem. Daarbij zijn dna-stalen meegenomen om een 
eventuele match te vinden op voorwerpen die tijdens de zoektocht in het Nationaal Park zijn 
aangetroffen. Bij een huiszoeking begin deze week in het huis van Conings waren al 
verschillende telefoons en zijn computer meegenomen. Hij had onlangs nog een nieuwe 
simkaart gekocht en had verschillende nummers. 
 
Tomas Boutens, de extreemrechtse oud-militair die in 2014 tot vijf jaar cel veroordeeld werd 
voor aanslagplannen met zijn groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), kreeg ook 
politie over de vloer. Dat liet hij zelf op Facebook weten. ‘Ze zochten J. alsof die in mijn kast 
zit. Niet dus.’ 

 
De Nederlandse politie bewaakte op verzoek van de Belgen de grens. ‘De grenzen zijn nu weer 
open, en zover ik weet is er verder geen Nederlandse bemoeienis op Belgisch grondgebied’, 
aldus de politie vrijdag. ‘We houden de situatie in de gaten en hebben met contact met de 
Belgische autoriteiten over de ontwikkelingen.’ Bron: De Stentor, 23 mei 2021.  
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Elf militairen met extreemrechtse banden krijgen geen toegang meer tot 
wapendepots: de laatste stand van zaken in zaak-Jurgen Conings 
 
De zoekactie naar Jurgen Conings in het nationaal park in Limburg is gisteren stopgezet. De 
man is nog altijd niet gevonden. ‘Er wordt nu anders - en ergens anders - gezocht’, zegt Wenke 
Roggen van het federaal parket. Intussen worden elf andere militairen met radicale meningen 
en sympathieën met extreemrechts uit wapendepots en gevoelige plaatsen verwijderd, zegt 
defensieminister Ludivine Dedonder (PS). 
 
De mogelijke rechts-extremist Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief 
kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. Hij haalde zware 
wapens op in de kazerne van Leopoldsburg en vertrok met de noorderzon. Het parket gaat 
ervan uit dat hij nog in leven is en zware wapens draagt. Vier raketwerpers zijn eerder 
teruggevonden in zijn achtergelaten auto. Uit gerechtelijk onderzoek blijkt dat hij zijn actie 
“dagenlang” heeft voorbereid. De vrees bestaat nu dat hij effectief een terreuraanslag zou 
plegen. 
 
Het is niet bekend of er op dit moment concrete aanwijzingen zijn in het onderzoek naar 
Jurgen Conings. Wandelaars in het nationaal park, dat weer opengesteld is voor publiek, 
wordt gevraagd om verdachte elementen onmiddellijk te melden bij de politie. 
 
Het onderzoek wordt door alle veiligheidsdiensten voortgezet en uitgebreid, verklaarde 
minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in VTM Nieuws. Conings wordt 
nu ook internationaal gezocht. Zijn naam en twee foto’s staan op de website van de 
internationale politieorganisatie Interpol. 
 
Intussen zijn elf andere militairen, die door de inlichtingendiensten gevolgd worden wegens 
hun radicale meningen en sympathieën met extreemrechts, verwijderd van wapendepots en 
hebben geen toegang meer tot gevoelige plaatsen en informatie, zo verklaarde minister van 
Defensie Ludivine Dedonder op C’est pas tous les jours dimanche (RTL-TVi). Als gevolg van de 
zaak Jurgen Conings heeft de minister de chef van Defensie (CHOD), Michel Hofman, gevraagd 
onmiddellijk maatregelen te treffen tegen militairen die gevolgd worden door de militaire 
inlichtingendienst ADIV. Gisterenavond heeft de admiraal aan de minister bevestigd dat die 
maatregelen genomen werden. 
 
Gisterennacht en -ochtend zijn er in ons land ook op een tiental plaatsen huiszoekingen 
uitgevoerd bij mensen die gekend zijn voor extreemrechtse sympathieën, mensen die behoren 
tot het persoonlijke netwerk van Jurgen Conings en die hem mogelijk de voorbije dagen 
geholpen hebben of nu nog helpen om zich schuil te houden. Omwille van het geheim van het 
onderzoek kan minister Verlinden niets kwijt over de huiszoekingen. 
 
Speurders van de federale politie hebben ook een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de 
46-jarige Conings zelf in Dilsen-Stokkem. Daarbij zijn DNA-stalen meegenomen om een 
eventuele match te vinden op voorwerpen die tijdens het sweepen in het Nationaal Park zijn 
aangetroffen. Bij een huiszoeking begin deze week in het huis van Conings waren al 
verschillende telefoons en zijn computer meegenomen. Hij had onlangs nog een nieuwe 
simkaart gekocht en had verschillende nummers. 
 
Tomas Boutens, de extreemrechtse oud-militair die in 2014 tot vijf jaar cel veroordeeld werd 
voor aanslagplannen met zijn groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), kreeg ook 
speurders over de vloer. Dat liet hij zelf op Facebook weten. ‘Ze zochten J. alsof die in mijn 
kast zit. Niet dus.’ 
 
De voortvluchtige militair krijgt intussen steun van verschillende mensen op sociale media. 
De Facebookgroep ‘Als 1 achter Jurgen’ kondigde enkele steunmarsen aan. Zaterdagmiddag 
daagden ongeveer honderdvijftig deelnemers op voor een eerste mars. Die verliep zonder 
incidenten. De deelnemers trokken door de residentiële wijk in de buurt van De Salamander, 
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vanwaar de voorbije dagen de zoekactie naar de gewapende militair gecoördineerd werd. De 
deelnemers droegen een bord mee met daarop ‘No license to kill’ en ‘Als 1 achter Jurgen’. Er 
liepen ook kinderen mee in de mars. Bij de manifestanten klonken veel sympathiebetuigingen 
voor de extremistische militair, en verwijten naar zogezegd ‘liegende media’ en ‘corrupte 
politici’. Op videobeelden is te zien hoe een aanwezige de Hitlergroet bracht.  
 
Op zondag heeft zich aan het grasveld in de Jeneverbesstraat in Maasmechelen een dertigtal 
mensen verzameld, net als aan De Salamander. Ook op Pinkstermaandag is een mars 
aangekondigd.  

 
‘Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat de man dit allemaal heeft voorbereid’, verklaarde 
minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Hij is al dagenlang bezig met de 
voorbereiding van zijn actie, en het blijkt dat hij maandagavond effectief in de buurt is geweest 
van een doelwit, en daar meer dan twee uur is gebleven”, klonk het. Verschillende 
betrouwbare bronnen bevestigden aan VTM Nieuws dat Jurgen Conings die avond werd gezien 
aan het huis van viroloog Marc Van Ranst. 
 
Conings bleef twee uur in de buurt van Van Ranst rondhangen, en maakte uiteindelijk 
rechtsomkeer. Jurgen Conings werd maandagavond als vermist opgegeven door zijn vriendin, 
toen die niet was teruggekeerd van het werk. Van Ranst verblijft sinds dinsdag samen met 
zijn gezin in een safehouse, omdat de zwaarbewapende militair in een afscheidsbrief 
bedreigingen uitte aan het adres van de viroloog. 
 
‘Er wordt niets aan het toeval overgelaten, en alle intenties worden onderzocht. De nodige 
onderzoeken en opvolgingen worden uitgevoerd, zodat we deze situatie voor iedereen veilig ten 
einde kunnen brengen’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). 
Op de vraag of er nog meer mensen bescherming krijgen, kon de minister in het belang van 
het onderzoek niet antwoorden. 
 
Het federaal parket heeft een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme gevorderd voor 
‘moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische 
context’. 
 
Onderzoek aan Conings’ wagen, die dinsdag werd teruggevonden aan het bos in Dilsen-
Stokkem, bracht een ‘verdacht mechanisme aan het licht’, liet het parket weten. ‘Er wordt nog 
gewacht op het technische verslag van de dienst DOVO over de mogelijke uitwerking ervan’, 
volgens het parket. ‘De wagen was geboobytrapt, met aan boord ook oorlogsmunitie, met de 
bedoeling om slachtoffers te maken’, zei Van Quickenborne daarover. ‘Het gaat hier wel 
degelijk om een heel gevaarlijke man.’ 
 
Eerder getuigde de jager die de wagen vond al over een handgranaat die met draden aan het 
voertuig bevestigd zou zijn geweest, en mogelijks zou ontploffen als de deuren geopend 
werden. Dat bericht werd echter tegengesproken door het federaal parket. 
 
De federale politie heeft bij omwonenden uit de buurt van de vindplaats van de wagen 
gevraagd naar camerabeelden van de afgelopen dagen. Wie beelden heeft van 
bewakingscamera’s die naar de straat zijn gericht, wordt in een brief gevraagd die op te sturen 
naar de politie. Bron: De Morgen, 23 mei 2021. 
 
Ongeveer honderdvijftig deelnemers aan mars voor Jurgen Conings, aanwezige brengt 
Hitlergroet voor de camera.  
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Een aanwezige brengt de Hitlergroet op de 'Mars voor Jurgen'. Beeld Marco Mariotti 
 
Voor de mars voor Jurgen Conings, de voortvluchtige militair die verdacht wordt van het 
beramen van een moordaanslag, zijn een 150-tal deelnemers opgedaagd. Ze trekken door de 
residentiële wijk in de buurt van De Salamander in Maasmechelen, vanwaar de voorbije dagen 
de zoekactie naar de gewapende militair gecoördineerd werd. Op videobeelden is te zien hoe een 
aanwezige de Hitlergroet brengt. 
 
In tegenstelling tot het aantal leden van de Facebook-groepen, die oplopen in de duizenden, 
is de opkomst dus vrij beperkt. Enkele kilometers verderop op een carpoolparking, waar de 
mars oorspronkelijk van start zou gaan, had zich kort voor 14 uur ook wel een twintigtal 
personen verzameld. 
 
‘Ik hoop dat ze hem helpen’, zegt een deelnemer van de mars. ‘Uiteindelijk is het een militair 
die geholpen moet worden. Hij heeft het land zoveel jaren gediend, heeft in Afghanistan 
gezeten. Die heeft daar dingen gezien die wij niet willen zien. Horror.’ Hij hoopt alleszins dat 
er geen slachtoffers vallen. ‘Niemand moet dood.’ 
 
Voor morgen en overmorgen is er ook een goedkeuring om een mars te organiseren, als alles 
goed verloopt. ‘Dan staan we hier ook’, zegt een deelnemer. ‘We vragen dan ook dat iedereen 
zich netjes gedraagt en zich aan de regels houdt.’ 
 
De deelnemers dragen verder een bord mee met daarop ‘No license to kill’ en ‘Als 1 achter 
Jurgen’. Er lopen ook kinderen mee in de mars. Bij de manifestanten klinken veel 
sympathiebetuigingen voor de extremistische militair, en verwijten naar zogezegd ‘liegende 
media’ en ‘corrupte politici’. Op videobeelden (zie hierboven) is te zien hoe iemand de 
Hitlergroet brengt. 
 
Via haar woordvoerder keurt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) de 
steunbetuigingen aan Jurgen Conings ten stelligste af. ‘Steun aan deze gewapende man 
betuigen, is steun betuigen aan extremisme en dus onaanvaardbaar. Deze man is een gevaar 
voor onze samenleving en onze rechtsstaat. Het aanvaarden en vergoeilijken van extremisme 
in gelijk welke vorm is een gif in onze maatschappij. Ik veroordeel dat ten stelligste.’ Bron: De 
Morgen, 22 mei 2021. 
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Federaal parket roept voortvluchtige militair op om contact op te nemen 
 
Federaal procureur Frederic Van Leeuw heeft zondagavond een nieuwe oproep gelanceerd in 
het onderzoek. Het parket vraagt aan Jurgen Conings om contact op te nemen met iemand 
die hij vertrouwt. Van Leeuw deed die opvallende oproep aan het begin van de 
televisiejournaals van VRT en VTM. 
 
Tegelijk riep Van Leeuw de bevolking op sereen te blijven en dit samen tot een goed einde te 
brengen. Hij wees erop dat er de afgelopen dagen bij de zoektocht geen slachtoffers gevallen 
zijn. ‘We zijn de laatste dagen heel hard bezig geweest met deze zoektocht’, zegt Van Leeuw. 
‘Op korte termijn is een grote zoekactie opgestart. Het leger en de veiligheidsdiensten zijn 
ingezet om de veiligheid van iedereen, en dus ook die van Jurgen Conings te garanderen.’ 
 
Het is niet bekend of er op dit moment concrete aanwijzingen zijn in het onderzoek. Het 
onderzoek wordt door alle veiligheidsdiensten voortgezet en uitgebreid, verklaarde minister 
van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eerder in VTM Nieuws. Conings wordt 
nu ook internationaal gezocht. Zijn naam en twee foto’s staan op de website van de 
internationale politieorganisatie Interpol. Bron: De Morgen, 23 mei 2021. 

 

 
 
De cabine stortte naar beneden in ontoegankelijk, bosrijk gebied. © AFP  
 

Ongeval met kabelbaan in Italië: Zeker negen doden nadat cabine naar 
beneden stort 
 
Bij een ongeval met een kabelbaan bij het Italiaanse meer Lago Maggiore zijn vanmiddag zeker 
negen mensen om het leven gekomen. De cabine, met vermoedelijk elf mensen aan boord, 
stortte door nog onduidelijke reden naar beneden op het hoogste punt van de baan. Twee 
kinderen (van 5 en 9 jaar) zijn ernstig gewond geraakt.  
 
Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur bij de kabelbaan Stresa-Alpino-Mottarone, die langs de 
oever van het meer loopt. Een kabel zou het hebben begeven, waardoor een cabine zo’n 
honderd meter voor het eindpunt op de top naar beneden stortte in een bergachtige, beboste 
omgeving. Reddingswerkers zijn massaal uitgerukt en proberen een inschatting van de 
situatie te maken. Dat is lastig, omdat het bosrijke gebied niet gemakkelijk te bereiken is. Een 
brandweerwagen die naar de top klom, sloeg daarbij om.  
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Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker negen mensen omgekomen. Ze zouden op slag 
dood zijn geweest. Twee kinderen van 5 en 9 jaar zijn in kritieke toestand per helikopter naar 
een kinderziekenhuis in Turijn gebracht. 
 
De cabine is losgeraakt en naar beneden gestort op het hoogste punt van de kabelbaan, op 
ongeveer vijftienhonderd meter hoogte. De baan werd in 2014 gesloten voor groot onderhoud, 
en werd in augustus 2016 weer in bedrijf genomen. Vanwege de corona-lockdown ging de 
baan opnieuw een tijd dicht. Vorige maand konden bezoekers weer naar boven. De kabelbaan, 
populair bij toeristen, verbindt in twintig minuten het dorp Stresa met de berg Mottarone, 
waar je op de top een spectaculair uitzicht hebt op het Lago Maggiore en de Alpen. Bron: De 
Stentor, 23 mei 2021.  

 

 
 
Reddingswerkers bij de neergestorte cabine. © EPA  
 

Drieduizend motorrijders zorgen voor totale chaos op de A2 bij 
Zaltbommel 
 
Een grote groep motorrijders heeft zondagmiddag voor chaos gezorgd op de A2 bij Zaltbommel. 
Op de parkeerplaats hadden zich zoveel motorrijders verzameld dat Rijkswaterstaat besloot 
niemand meer toe te laten op de parkeerplaats. 
 
Rond 13.00 uur verzamelde een grote groep motorrijders zich bij de parkeerplaats van Lucht-
Oost in Zaltbommel. Op de parkeerplaats stonden meer dan duizend motoren. Volgens 
Rijkswaterstaat werd het zo druk en onveilig dat werd besloten om niemand meer toe te laten 
op de parkeerplaats. Al snel kwam er een flinke vertraging op de A2 met snelheidsbeperkingen 
tot gevolg.  
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Door de grote groep motorrijders zou er mogelijk vertraging kunnen ontstaan op de A2 tussen 
Zaltbommel en Kerkdriel. De groep is rond 13.30 uur vertrokken richting Utrecht. Mogelijk 
zullen meer motorrijders zich aansluiten bij de tour.  Volgens de Rijkswaterstaat gaat het 
momenteel om drieduizend motoren die meerijden.  Bron: De Stentor, 23 mei 2021.  

 

 
 
Drieduizend motorrijders zorgen voor overlast bij Zaltbommel. © Meesters Multi Media / Bart 
Meesters   
 
  

De grondstof van de toekomst ligt in Drenthe en Overijssel gewoon langs 
de kant van de weg: ‘Het hoeft niet meer uit Singapore te komen’ 
 
De grondstof van de toekomst ligt in grote hoeveelheden langs de provinciale weg in Meppel 
en in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Een bont regionaal gezelschap bundelt de krachten 
om van bermgras en rietsluiksel nieuwe spullen te maken: stoelen, bouwplanken, 
isolatiemateriaal. Er kan zelfs groen gas mee worden opgewekt: ‘,Dan kun je de cv-ketel die je 
nu hebt gewoon houden.’ 
 
Het groene goud van de Kop van Overijssel en Zuidwest-Drenthe: gemaaid bermgras en 
achtergebleven rietsluiksel zijn in de regio in grote hoeveelheid aanwezig. Beide zijn ideale 
grondstoffen voor alledaagse producten zoals eierdoosjes, isolatiemateriaal en hippe stoelen, 
vertelt Jacob Heitman, directeur van gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe. Door overheden, 
ondernemers en bewoners warm te maken voor bermgras, wil hij de circulaire economie in de 
regio een slinger geven. ‘Als we natuurafval gaan gebruiken in plaats van afvoeren, kunnen 
we de kringloop sluiten.’ Bron: De Stentor, 23 mei 2021.  
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Van natuurafval zoals bermgras kunnen verschillende duurzame producten gemaakt worden: 
eierdoosjes, planken of isolatiemateriaal. © Bram Benthem 

 
Het gezoem van airco of vaatwasser kan zorgen voor stress en ziekte 
 
De dodelijke gevolgen van geluidsoverlast worden onderschat en zelden belicht. Maar het 
probleem wordt steeds groter. ‘Door geluidsoverlast gaan we eerder dood. Alleen al in West-
Europa kost het 1,6 miljoen gezonde levensjaren’, vertelt geluidswetenschapper Tjeerd 
Andringa (Rijksuniversiteit Groningen). 
 
We krijgen steeds vaker te maken met geluidsoverlast. Of het nou de buurman is die boort, 
een baby die krijst of een drukke weg: allemaal zorgen ze voor stress. Andringa: ‘Je lichaam 
kan zich pas ontspannen als je hersenen registreren dat de omgeving veilig is. Dat doet je 
brein door te luisteren naar zogenoemde ‘veilige geluiden’ die dieren of mensen maken. Denk 
aan het zingen van een vogel of het herkauwen van een koe.’ Bron: De Stentor, 23 mei 2021.   

 
In Ursum is de noodverordening overtreden 
 
In het Noord-Hollandse Ursem hebben tientallen mensen zondag een noodverordening 
overtreden. De politie is daartegen opgetreden en heeft tientallen boetes opgelegd, meldde een 
woordvoerster. 
 
De noodverordening werd eerder op de dag afgekondigd door de burgemeester van Koggenland 
uit vrees voor 'wanordelijkheden' dit Pinksterweekend. In voorgaande jaren was daar in het 
Pinksterweekend een kermis, maar vanwege de coronapandemie is dat momenteel niet 
toegestaan. 
 
Uit informatie van politie, gemeente en signalen van burgers was gebleken dat mogelijk onder 
meer voorbereidende handelingen gaande waren voor het organiseren van illegale feesten in 
Ursem, zo schreef de burgemeester in het besluit. ‘Daarbij zou men bereid zijn geweld toe te 
passen.’ 
 
Met de noodverordening is het verboden om zonder 'redelijk doel' aanwezig te zijn op 
verschillende plekken in Ursem. Ook mogen mensen daar geen gezicht-bedekkende kleding 
dragen. Verder geldt een vuurwerk- en brandstofverbod.  
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Er wordt toezicht gehouden met camera's. De politie zet een droneteam in. De 
noodverordening geldt tot en met maandag 24 mei 23.59 uur. Zondagavond leek de rust 
weergekeerd, maar de politie houdt de situatie in de gaten, aldus de woordvoerster. Bron: AD, 
23 mei 2021.  
 
 

 
 

Israël beëindigt op 1 juni de meeste coronabeperkingen 
 
Israël beëindigt op 1 juni de meeste Covid-beperkingen na een succesvolle 
vaccinatiecampagne. Dat zei de Israëlische minister van Gezondheid Yuli Edelstein zondag. 
 
Een meerderheid van de bevolking in Israël heeft het Pfizer-vaccin ontvangen. Van alle 
inwoners boven de 50 is 92 procent gevaccineerd of hersteld van het virus. Het land telde 
zaterdag slechts 12 nieuwe coronagevallen. In januari lag het aantal nieuwe besmettingen op 
het hoogtepunt op circa 10.000 per dag.  
 
Het systeem met de 'Groene Pas' voor gevaccineerden, die daarmee meer vrijheden hadden, 
wordt niet verlengd en eindigt daarmee op 1 juni. Het binnen dragen van een mondmasker 
blijft de komende twee weken nog wel verplicht.  
 
Israël houdt de grenzen nog altijd grotendeels gesloten voor mensen die het land in willen. 
Wel kunnen kleine groepen gevaccineerde toeristen sinds kort het land in. Bron: AD, 23 mei 
2021.   
 

Heavymetalconcert in de tuinen van Elysee-paleis 
 
Miljoenen Fransen hebben vandaag via YouTube een heavymetalconcert in de tuinen van het 
Élysée-paleis bekeken. President Emmanuel Macron had dat georganiseerd na een 
weddenschap met twee komieken. 
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In februari beloofde het Franse staatshoofd de komieken McFly en Carlito in het presidentieel 
paleis te verwelkomen als een video van de twee YouTubers waarin het afstand houden werd 
gepropageerd meer dan 10 miljoen keer zou worden bekeken. 
 
De twee YouTube-beroemdheden, met zo'n 6,5 miljoen volgers, wonnen de weddenschap en 
mochten daarom een video van 36 minuten maken in het Elysee. Binnen enkele uren nadat 
die op YouTube was verschenen, was die al 2,7 miljoen keer bekeken. Macron en de makers 
wisselen in de video verhalen uit en maken uiteindelijk een wandeling door de paleistuinen. 
Daar voert de Franse band Ultra Vomit een hardrockversie uit van het slaapliedje Une souris 
verte (Een groene muis). Bron: AD, 23 mei 2021. 
 

Actie Giro555 is blij met groeiende steun 
 
De actie van Giro555 om armere landen te helpen in hun strijd tegen corona, 'komt op stoom', 
stelt de organisatie. De tweede tussenstand toont het bedrag van 3,4 miljoen euro, 'een 
verdrievoudiging van de eerste tussenstand van afgelopen maandag 17 mei'.  
 
De actie begon op woensdag 13 mei. Bij de eerste tussenstand, de maandag erna, was 1 
miljoen euro opgehaald. Dat leidde tot teleurstelling bij de organisatie, omdat het nog nooit 
zo laag was geweest 'op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie', vertelde actievoorzitter 
Suzanne Laszlo toen. 

Nu zegt zij heel blij te zijn met de groeiende steun voor de actie. ‘We zien mensen uit de zorg 
hun bonus doneren, we zien mensen die het zelf ook moeilijk hebben nu tóch iets bijdragen. 
Dat is hartverwarmend en ook dringend noodzakelijk. Alleen als we zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk mensen wereldwijd kunnen vaccineren, en zeker de meest kwetsbaren, dan krijgen 
we als wereldgemeenschap corona onder controle. Onze hulp bij het vaccineren is op veel 
plekken hard nodig, in Nepal en India, maar bijvoorbeeld ook in landen als Ethiopië, Oeganda 
en Afghanistan.’ Bron: AD, 23 mei 2021.  

Hulporganisaties pleiten voor meer voorlichting over vaccineren en 
opschaling in levering vaccins aan Afrika 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 pleiten voor meer voorlichting over 
vaccineren en opschaling in de levering van vaccins aan Afrika. Ze wijzen erop dat in veel 
Afrikaanse landen door grote schaarste aan vaccins nog amper of geen prik is gezet. Oeganda 
en Ethiopië prikten bijvoorbeeld tot dusverre nog maar respectievelijk 0,9 en 1,3 procent van 
hun bevolking. 

Ook heerst er de nodige achterdocht over het vaccineren. ‘In Malawi doen de verminderde 
populariteit van AstraZeneca, misvattingen over vaccinatie en complottheorieën het 
vaccineren geen goed. De afgelopen week werden in dat land op last van de overheid 
zelfs 19.000 vaccins vernietigd, omdat deze over de datum waren geraakt’, aldus Giro555. 
Terwijl die vaccins volgens de WHO tot half juli veilig gebruikt konden worden. 

Ook de bevolking in Oeganda kijkt volgens Giro555 met de nodige scepsis naar de noodzaak 
van vaccineren. Dat ziet de Nederlandse ondernemer Inez van Oord, die lang in het land heeft 
gewoond en iedere zes weken voor haar bedrijf naar Oeganda reist. ‘Het vaccineren komt 
slecht op gang omdat er veel onwetendheid en misinformatie is. Mensen denken dat ze een 
chip ingespoten krijgen of dat je er onvruchtbaar van wordt. Juist daarom is het zo belangrijk 
om nu te investeren in goede voorlichtingscampagnes.' Bron: AD, 25 mei 2021. 
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Peter Tusveld (34), eigenaar van Lekkerbootjevaren.nl. © Angeliek de Jonge 

Peter (34) teert al 14 maanden op spaarpotjes, maar nu heeft hij een 
nieuwe regeling ontdekt 
 
Meldden duizenden Utrechtse ondernemers zich nog aan voor de TOZO-regeling, slechts een 
enkeling weet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te vinden. Daarom 
heeft de gemeente Utrecht de voorwaarden hiervoor vanaf vrijdag verruimd. Peter Tusveld (34) 
van een Utrechts rondvaartbedrijf vroeg de regeling al aan. ‘Ik teer al veertien maanden op 
spaarpotjes.’ 
 
Dertig of veertig man gaat er normaal gesproken op de rondvaartboten van 
Lekkerbootjevaren.nl, het bedrijf van Tusveld. Nu mogen er net zoveel op als in de publieke 
ruimte. Op dit moment dus twee. ‘Privé teer ik al veertien maanden in op mijn reserves. Mijn 
boekhouder wees me op TOZO en TONK, waar ik allebei recht op had. Die helpen me om het 
langer vol te houden.’ Bron: AD, 23 mei 2021. 
 

Coronavirus toch ontsnapt uit laboratorium in Wuhan  
 
Medewerkers van een laboratorium in de Chinese stad Wuhan hadden volgens Amerikaanse 
inlichtingendiensten voor de uitbraak van het nu bekende coronavirus klachten die horen bij 
het virus. Het gaat om een lab waar onderzoek werd gedaan naar pathogene virussen, zoals 
de coronavirussen, schrijft The Wall Street Journal.  
 
De medewerkers meldden zich in november 2019 met ernstige klachten bij een ziekenhuis in 
de Chinese miljoenenstad. Volgens Amerikaanse bronnen wijst dit erop dat het virus uit het 
laboratorium ontsnapt kan zijn. China ontkent dat. 

Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees eerder uit dat het virus 
waarschijnlijk niet uit een laboratorium afkomstig is, maar van dieren. Er kwam veel kritiek 
op dat onderzoek, omdat China niet genoeg openheid van zaken zou hebben gegeven. 

Het Amerikaanse onderzoek was in januari al afgerond, maar lekt nu uit via The Wall Street 
Journal. Volgens de krant gaat het om een uitgebreid onderzoek, al zeggen andere bronnen in 
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de Verenigde Staten dat de informatie afkomstig is van een bevriend land en dat er meer 
onderzoek nodig is. Bron: AD, 23 mei 2021.   
 

 
 

Directeur laboratorium in Wuhan ontkent dat medewerkers ziek werden 
van coronavirus 
 
De directeur van een laboratorium in de Chinese stad Wuhan ontkent dat zijn medewerkers 
in november 2019 ziek zijn geworden als gevolg van een mogelijke uitbraak van 
het coronavirus. Hij reageert op berichten van Amerikaanse inlichtingendiensten over het lab 
waar onderzoek werd gedaan naar pathogene virussen, zoals het coronavirus, waar The Wall 
Street Journal zondag over schreef. 
 
‘Het zogenaamde Amerikaanse inlichtingenrapport over ziek personeel van het Wuhan 
Institute of Virology is een regelrechte leugen die uit het niets kwam’, zegt Yuan Zhiming, 
directeur van het Wuhan National Biosafety Laboratory van het instituut, tegen de Chinese 
krant Global Times, 
 
In het verhaal, waarvoor een beroep is gedaan op een niet eerder gepubliceerd rapport uit de 
laatste dagen van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, werd gesteld dat 
verschillende onderzoekers van het lab in de herfst van 2019 ziek werden met symptomen die 
leken op zowel Covid-19 als gewone seizoensziekten. 
‘Die beweringen zijn ongegrond. Het lab is niet op de hoogte geweest van deze situatie, en ik 
weet niet eens waar dergelijke informatie vandaan komt,’ vertelde de Chinese onderzoeker aan 
de krant. 
 
Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees eerder uit dat het virus 
waarschijnlijk niet uit een laboratorium afkomstig is, maar van dieren. Er kwam veel kritiek 
op dat onderzoek, omdat China niet genoeg openheid van zaken zou hebben gegeven. De 
huidige virusuitbraak begon in Wuhan en verspreidde zich over de hele wereld. Bron: AD, 24 
mei 2021. 
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Duizenden supporters vierden feest bij Goffertstadion 
 
Ondanks de coronamaatregelen vierden duizenden supporters bij het Goffertstadion in 
Nijmegen dat NEC promoveert naar de Eredivisie. 
 
Vele duizenden supporters van de club waren op het feest afgekomen.  Rond 23.45 uur 
werden de festiviteiten beëindigd. 
 
Eerder verbood burgemeester Hubert Bruls van de stad een officiële huldiging bij promotie 
wegens de coronamaatregelen. Toen de enorme massa zich bij het stadion had verzameld, 
hield hij vast aan zijn eerdere huldigingsplan: een half uur feesten met de spelers en dan naar 
huis. 
 
Bruls wilde - in tegenstelling tot de vorige keer - geen politie en ME inzetten. Stewards waren 
aanwezig om het volksfeest in goede banen te leiden. Bron: AD, 24 mei 2021. 
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Uitnodiging strandfeest gaat viraal op TikTok: ruim 2.500 bezoekers op 
strand Californië 
 
Een uitnodiging voor een strandfeest op de app TikTok heeft zaterdagavond in Huntington 
Beach in de Amerikaanse staat Californië geleid tot een stormloop aan gasten, met vele 
arrestaties tot gevolg. 
 
De politie pakte 149 tieners en jongvolwassenen op wegens vandalisme of verstoring van de 
openbare orde. Volgens berichten in de Amerikaanse media trok het evenement ruim 2.500 
mensen naar de kustplaats ten zuiden van Los Angeles. Ook de avond ervoor waren er al zo'n 
400 feestgangers naar het strand gekomen die zich volgens de politie misdroegen. 
 
De uitnodiging voor het massale feest kwam van TikTok-gebruiker adrian.lopez517, die in een 
video iedereen uitnodigde om naar het strand te komen om zijn verjaardag te vieren. De 
hashtag ‘AdriansKickBack’ werd vervolgens meer dan 180 miljoen keer bekeken.  
 
De politie had zaterdag haar handen vol aan de snel groeiende menigte. Feestgangers 
sprongen van de voetgangersbrug van de Huntington Beach Pier naar beneden, klommen op 
langzaam rijdende auto’s en staken vuurwerk af. De autoriteiten besloten ‘s nachts een 
avondklok in te stellen. Zo'n 150 politieagenten kwamen tussenbeide, omdat sommige mensen 
met flessen en stenen gooiden. Winkels, kraampjes en patrouillewagens werden beschadigd 
toen de menigte zich langs de zeedijk en door de stad bewoog. 

Er zijn geen meldingen van gewonden. Bron: AD, 24 mei 2021.  
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De Huntington Beach pier in Californië. © AP   
 
 

 
 

Mondkapjesboete voor Braziliaanse president na massabijeenkomst 

 

BRASILIA - De Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag een boete verwachten omdat hij 
zich in de staat Maranhao tussen de mensen begaf zonder mondkapje op. Dat heeft de 
gouverneur van de noordoostelijke staat aangekondigd. 
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De gezondheidsautoriteiten van Maranhao ‘hebben de president een bekeuring gegeven omdat 
hij bijeenkomsten heeft veroorzaakt zonder enige gezondheidsmaatregel’, zo zegt gouverneur 
Flavio Dino op Twitter. ‘De wet is voor iedereen gelijk’, zo voegde hij er nog aan toe. In 
Maranhao zijn bijeenkomsten van meer dan honderd mensen verboden en is het verplicht een 
mondmasker te dragen. 

Het bedrag van de boete moet nog worden bepaald. De rekening kan gaan van 2.000 tot 1,5 
miljoen real (300 tot 230.000 euro). Van de president kwam geen reactie. 

Bolsonaro nam vrijdag deel aan een officiële ceremonie in Açailandia, op 500 kilometer van 
de hoofdstad van Maranhao, Sao Luis. Op videobeelden die werden geplaatst op het Twitter-
account van Bolsonaro is te zien hoe de president zonder mondmasker tussen honderden 
mensen loopt. Tijdens een toespraak noemde Bolsonaro de gouverneur van de staat „een 
kleine dikke dictator.” 

De president is zelf tegen elke vorm van lockdowns en noemde gouverneurs die beperkende 
maatregelen namen tegen het coronavirus al vaker dictators. De eerste gevallen van de Indiase 
variant van Covid-19 werden in de staat Maranhao bevestigd.   

 

President Jair Bolsonaro vrijdag in de staat Maranhao. @Hollandse Hoogte/AFP 

In Brazilië overleden al meer dan 440.000 mensen aan de gevolgen van het virus. Een 
Senaatscommissie onderzoekt de manier waarop de Braziliaanse regering de coronacrisis 
heeft aangepakt. Zo was Bolsonaro aanvankelijk niet van plan coronavaccins te kopen en 
richtte hij zich op groepsimmuniteit. Dat meldt het hoofd van het parlementaire 
onderzoekscomité dat kijkt naar wat er mis is gegaan in de corona-aanpak. 

Onderzoeksleider en senator Renan Calheiros stelt dat alles erop wijst dat Bolsonaro een 
voorkeur had voor groepsimmuniteit. ‘Hij ontkende eerst de ziekte, noemde het griep, en 
verzette zich vervolgens tegen isolatie en quarantaine. Daarna bagatelliseerde hij het gebruik 
van mondkapjes en moedigde hij menigten aan om samen te komen.’  

Brazilië doorbrak deze week de grens van 499.000 coronadoden. Een deel van de bevolking 
houdt president Bolsenaro verantwoordelijk. De Senaat doet onderzoek naar zijn 
coronabeleid. Het zijn niet alleen de vele doden, corona zorgt voor veel meer ellende, zoals 
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honger. Maar Bolsenaro’s trouwe aanhang blijft vierkant achter hem staan. Lockdown is een 
utopie. Bron: De Telegraaf, 22 mei 2021.  

Dak- en thuislozen worden vanaf deze week gevaccineerd 

Dak- en thuislozen worden vanaf deze week ingeënt tegen het coronavirus. GGD-
medewerkers en artsen zullen mensen prikken bij opvanglocaties en met mobiele prikteams. 

Volgens de GGD leven naar schatting ongeveer zestigduizend mensen zonder dak boven hun 
hoofd in Nederland. Tot dusver is contact gelegd met ongeveer vijfentwintigduizend van hen. 
Opvangcentra, gemeenten, kerken, het Rode Kruis en het Leger des Heils helpen om de lastig 
te bereiken groep in kaart te brengen. Dak- en thuislozen worden ingeënt met het vaccin van 
Janssen. Van dat vaccin is maar één prik nodig en dus ook maar één afspraak. 

Andere lastig te bereiken doelgroepen worden later pas gevaccineerd, laat de GGD weten. Het 
gaat om onder meer ongedocumenteerden, arbeidsmigranten die langer dan een maand in 
Nederland werken en mensen die in een vrouwenopvang verblijven. Naar schatting gaat het 
in totaal om ongeveer vijfhonderdduizend mensen. Bron: AD, 24 mei 2021. 

In Mexico zijn zondag 50 nieuwe sterfgevallen gemeld 

Het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid registreerde zondag vijftig nieuwe 
sterfgevallen, de laagste toename van het aantal dagelijkse coronadoden in meer dan een jaar, 
zo blijkt uit gegevens van de Mexicaanse overheid.  

Het aantal nieuwe besmettingen in Mexico daalt de afgelopen weken gestaag en steeds meer 
Mexicanen worden gevaccineerd. Het officiële dodental staat op 221.647, hoewel 
het werkelijke aantal sterfgevallen waarschijnlijk aanzienlijk hoger is, misschien zelfs wel 
zestig procent. 

Ondanks de optimistische cijfers hebben de autoriteiten in de staten Campeche en Nayarit 
nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen opgeschort vanwege een toename van het 
aantal infecties. Hierdoor blijven de scholen in beide staten gesloten. Bron: AD, 24 mei 2021. 

In Salvador dansen verpleegkundigen op de muziek van een sambaband 

In de Braziliaanse stad Salvador, in Bahia, proberen de verpleegkundigen een gezellig 
feestje te maken van de vaccinatie. Dansend op de muziek van een liveband, treden de 
prikkers de rij wachtenden in hun auto tegemoet. 

Om het wachten in de nachtelijke uren wat te veraangenamen besloot de gemeente van 
Salvador een sambaband in te schakelen bij het vaccinatiecentrum, zo melden lokale media. 
Op een filmpje op Twitter is goed te zien dat de prikkers zelf ook moeite hebben om stil te 
blijven staan op de aanstekelijke muziek. 

Brazilië is één van de hardst getroffen landen door het coronavirus. Al bijna een half miljoen 
mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus, bijna zestien miljoen mensen raakten 
besmet. Inmiddels heeft zo'n achttien procent van de Braziliaanse bevolking een eerste 
coronaprik gehad, acht en half procent is volledig gevaccineerd. Bron: AD, 24 mei 2021. 
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Dragen van mondkapje is te vergelijken met dragen van Jodenster 
volgens republikeins congreslid 

Het omstreden republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene heeft voor veel ophef 
gezorgd in de Verenigde Staten door het verplicht dragen van een mondkapje te vergelijken 
met het dragen van een Jodenster tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Greene verdedigde haar uitspraken dit weekend. ‘Ik heb niets verkeerds gezegd', zei ze tegen 
omroep 12 News. ‘Ik denk dat iedere verstandige Joodse persoon een hekel had aan wat er in 
nazi-Duitsland gebeurde. En dat iedere verstandige Joodse persoon het niet leuk vindt wat er 
gebeurt met de aanmatigende mondkapjesplicht.' 

Het Amerikaans-Joodse congres vroeg Greene excuses aan te bieden. ‘Je kunt 
gezondheidsgerelateerde beperkingen nooit vergelijken met gele sterren, gaskamers en andere 
nazi-wreedheden.’ 

Greene's woorden stuitten ook op verontwaardiging bij zowel Democraten als Republikeinen. 
‘Dit is boosaardige waanzin’, schreef het Republikeinse congreslid en Trump-criticus Liz 
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Cheney op Twitter. Democratisch congreslid Jim McGovern noemde het ‘meer dan 
verontrustend’ dat Greene de systematische moord op zes miljoen Joden vergeleek met het 
dragen van een mondmasker. Hij eiste haar aftreden.   

 

                                                                                       © EPA — Marjorie Taylor Greene 

 

India meldt 303.720 coronadoden 

India is maandag de grens van 300.000 coronagevallen gepasseerd, heeft het ministerie van 
Volksgezondheid bekendgemaakt. Het afgelopen etmaal steeg het aantal sterfgevallen als 
gevolg van het longvirus met 4454. Daarmee komt het dodental sinds het begin van de 
pandemie uit op 303.720. 

India is daarmee het derde land, na de Verenigde Staten en Brazilië, dat dit aantal bereikt. 
De afgelopen twee weken stierven ongeveer 50.000 inwoners aan de gevolgen van Covid-19. 

Het totale aantal besmettingen in India is gestegen naar boven de 26,7 miljoen. Daarmee staat 
het land op plek twee wereldwijd en moet het alleen de VS voor laten gaan. Daar zijn ruim 33 
miljoen inwoners besmet geraakt. Bron: AD, 24 mei 2021. 
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De Letse jongeman die al maanden in de bossen woont van Mierlo oogt niet als een zwerver, 
met zijn fiets maakt hij geregeld een rondje langs de supermarkten. © ED 
 

Dit duo overleeft al 7 maanden in een bos in Brabant 
 
Toen het 12 graden vroor lagen ze al op hun matrasjes op de bosgrond, hun eten pakken ze 
uit de containers bij de supermarkt. Twee Oost-Europeanen weten op die manier al zeven 
maanden te overleven in de bossen van Mierlo. Nachtopvang? ‘Die verslaafden daar drinken 
zo veel dat je er geen fatsoenlijk gesprek mee kan voeren. Mensen hoeven niet bang te zijn 
voor ons’ .      ’ 
 
Vanaf het mountainbike-pad zie je alleen naaldbomen, hoe goed je ook speurt. Een paar 
honderd meter verderop is hun risico om ontdekt te worden helemaal minimaal. Diep in de 
bossen bij Mierlo, verscholen tussen kleine heuvels, bevinden zich twee hutten. De zeilen 
wanden gecamoufleerd met takken. Wie niet weet waar hij moet zoeken, gaat het niet 
vinden.  Bron: AD, 24 mei 2021. 
 

Terugkeer naar kantoor, hoe gaan we dat doen? ‘Zoom-winters zijn ook 
een optie’  
 
Nu de samenleving weer langzaam opengaat, kunnen thuiswerkers zich ook weer gaan 
verheugen op een terugkeer naar kantoor. De werkplek als ontmoetingsplek is een 
veelgehoorde optie. Een leuk idee, maar wat houdt het precies in? Denk ondertussen ook na 
over andere oplossingen want er is veel mogelijk, zegt innovatie-expert Luc Dorenbosch. 
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@ Getty Images 
 
Sinds het begin van de coronacrisis houdt Luc Dorenbosch de situatie op de werkvloer in 
Nederland nauwlettend in de gaten. Ook maakte hij vanuit de Nederlandse Stichting voor 
Psychotechniek (NSvP) een database met allerlei corona-oplossingen voor op het werk. Met 
het eind in zicht, maakten ze de balans op van het thuiswerken. Maar in de publicatie Terug 
van Weggeweest wordt vooral ook vooruitgeblikt op een terugkeer naar kantoor.  
 
Waarom wilden jullie het ook graag over die terugkeer hebben?  ‘We weten dat bedrijven bezig 
zijn met de terugkeer. Ze moeten nu ook iets gaan bedenken, de komende maanden komt het 
erop aan. In september moet er echt wel een plan klaarliggen. Maar hoe ga je het inrichten en 
met welk doel? Het idee van de werkplek als clubhuis komt veel terug. Alleen, is dat clubhuis 
dan altijd open en wat ga je daar precies doen? Komen we daar als groep samen of gaan we 
er zelfstandig aan de slag? De vraag is of werkgevers een ontmoetingsplek willen creëren 
vanwege de sociale binding met het bedrijf of dat het voor het werk belangrijk is.’ 
 
Wat gebeurt er als je dat niet goed regelt?  ‘Dat kunnen we deels zien aan de voorbeelden van 
voor de crisis. Er werd natuurlijk al thuisgewerkt, wat in sommige organisaties leidde tot 
verlaten kantoren, vooral op woensdag of vrijdag. Dat gebeurt omdat collega’s elkaar 
aansteken met hun thuiswerknorm. Wat heb je er nog te zoeken als je niet weet wie er zullen 
zijn?’ 
 
En hoe kunnen we dat straks voorkomen? ‘De verwachtingen moeten helder zijn. Wij hebben 
tien terugkeervarianten uiteengezet om werkgevers en werknemers hierover na te laten 
denken. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om twee kantoordagen in de week te hebben of alleen 
de middagen te ‘clubhuizen’. Dat zou bijvoorbeeld handig zijn om files te omzeilen. Of je deelt 
het op in seizoenen. De winters blijven toch onvoorspelbaar, in de koude maanden verspreiden 
virussen zich sneller. Dan wordt misschien wel de norm: in de winter thuiswerken, dus Zoom-
winters. Dit hebben we natuurlijk afgelopen jaar al op deze manier gedaan. De grote vraag is: 
wat is voor jullie de meest interessante vorm?’  
 
Daar moet je dus een antwoord op zien te vinden. ‘Ja, maar wij denken dat als je het tien 
mensen gaat vragen, je tien verschillende antwoorden krijgt. Iedereen vindt iets anders prettig. 
En je hebt ook nog een thuissituatie, misschien een partner die ook gedeeltelijk terug gaat 
naar kantoor. Dit kun je nog wel binnen het team regelen. Maar de schaalgrootte gaat wel een 
ding worden. Bijna 4 miljoen kantoorwerkers hebben aan het thuiswerken geproefd. Iedereen 
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heeft vrijheden verworven waar hij misschien niet vanaf wil. Dus dat wordt testen en 
experimenteren.’ 
 
Maar je kunt niet als werkgever zeggen: we gaan weer vijf dagen naar kantoor? ‘Veel 
werknemers verwachten dat hun baas er iets mee gaat doen. Maar dat hoeft natuurlijk niet 
zo te zijn. Aan de andere kant: als je er niets mee doet, hoe innovatief ben je dan? Kunnen we 
dan wel iets leren van een crisis? Als je er iets mee wil, organiseer het dan goed want voor je 
het weet zit je weer vier dagen op kantoor, omdat het bijvoorbeeld weer belangrijk wordt om 
je gezicht zoveel mogelijk te laten zien. Voel aan welke voordelen er zijn voor je personeel. Pas 
toe was je geleerd hebt de afgelopen tijd. Leer van de verhalen die je hebt gehoord. En maak 
dat concreet.’ 
 
‘Die tien varianten kunnen ook prima door elkaar lopen. Teams zelf weten wat het beste gaat 
werken. Je kunt niet een beleid hebben voor alle teams. Er zijn zoveel verschillende 
werkstijlen. Het kan ook zijn dat je er eerst negen afschiet en besluit dat dit niet is wat je 
zoekt. Ik zie het ook nog wel gebeuren dat bedrijven die voor een vorm hebben gekozen, 
daarmee gaan adverteren: ‘Op dit kantoor werken we de helft van de tijd thuis’ of ‘Hier bepaal 
je zelf waar en hoe je werkt’.’ Bron: AD, 23 mei 2021.    
 

 
 

Terug van weggeweest 
 
Na twee lockdowns en honderden uren covid-19 virologie op TV hebben we gevaccineerd en 
wel de eindstreep (bijna) bereikt. Voor nu althans, zegt de inmiddels getrainde geest, die weet 
dat niets meer met absolute zekerheid te stellen is. De tijd van opening-up is de laatste fase 
van deze pandemie. Een belangrijke fase, waarin we niet moeten vergeten deze tijd niet te 
vergeten. Kantoorwerkend Nederland ging vanaf half maart 2020 twee, drie maanden in 
lockdown. Om dat vanaf december 2020 weer bijna zes maanden te moeten doen. De 
kantoordeuren in Nederland gingen bijna overal potdicht. Je mocht je niet meer aan je bureau 
of op je flexplek vertonen – tenzij onderdeel van een vitaal proces. 
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De belevingen van het thuiswerken lopen erg uiteen, zoals ook de Sociaal-Economische Raad 
medio 2020 concludeerde. Sommigen werden er beter van. Anderen ondervonden meer 
psychosociale klachten door het thuiswerken. Er gebeurt en loopt van alles door elkaar, zo 
lijkt het. Als een cocktail van nieuwe ervaringen die het werken in lockdown typeert.  Bron: 
NSVP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek), 20 mei 2021. 
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Japanse regering brengt mensen in gevaar door Olympische Spelen te 
laten doorgaan  
 
Door de Olympische Spelen te laten doorgaan kan de Japanse regering het leven van 
mensen in gevaar brengen. Het land loopt ver achter wat betreft het vaccineren van de 
bevolking tegen het coronavirus. Dat heeft Masayoshi Son, de topman van de Japanse 
techinvesteerder SoftBank, op Twitter gezegd. 
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De lage vaccinatiegraad kan volgens hem voor gevaar zorgen als eind juli 100.000 mensen uit 
200 landen Japan bezoeken tijdens de Spelen. ‘Op dit moment wil meer dan 80 procent van 
de Japanners dat de Olympische Spelen worden uitgesteld of afgelast. Op welk gezag wordt 
het erdoor gedrukt?’, schreef de invloedrijke miljardair afgelopen weekend in het Japans op 
Twitter. ‘Heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de macht om te beslissen dat de 
Spelen doorgaan?’ 
 
De regering begon maandag een grote vaccinatiecampagne om een inhaalslag te maken, met 
hulp van het leger. Op dit moment is 4,4 procent van de inwoners gevaccineerd. Dat is het 
laagste percentage van alle grote, ontwikkelde landen. Bron: AD, 24 mei 2021. 
 
 

 
 
Plan om Britse economie te heropenen ligt op schema 

Het plan van premier Boris Johnson om de Britse economie te heropenen ligt op schema. 
Door het succesvolle vaccinprogramma zijn er al 60 miljoen prikken gezet en daardoor ziet de 
regering het zitten om de coronamaatregelen vanaf 21 juni volledig op te heffen. 

Uit cijfers blijkt dat ongeveer 72 procent van de Britse volwassenen een eerste dosis van een 
vaccin heeft gekregen, en 43 procent beide doses al heeft gekregen. De zorgen om de opkomst 
van de nieuwe, Indiase variant zijn wat getemperd doordat uit een onderzoek blijkt dat 
bepaalde vaccins ‘zeer effectief’ zijn. Jenny Harries van de Britse Health Services Agency heeft 
tegen de BBC gezegd dat ze denkt dat de vooruitzichten voor versoepelingen op 21 juni ‘er 
goed uitzien’, op voorwaarde dat de mensen voorzichtig blijven. 
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Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat hij ‘steeds meer vertrouwen’ heeft in het 
tijdschema dat kan worden gehaald. ‘De cijfers laten zien dat het vaccin na twee doses effectief 
werkt, en we weten allemaal dat het vaccin onze uitweg is’, zei Hancock tegen Sky News. Bron: 
AD, 24 mei 2021. 
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Een koolmeesje wordt gevoerd door een werknemer van Wildopvang Delft. © Fred Leeflang 
 
 

Forse toename van door kinderen mishandelde dieren in wildopvang: 
‘Egeltje is als voetbal gebruikt’ 
 
Kinderen die baby-egels als voetbal gebruiken, stenen naar nestkasten vol kwetsbare 
koolmeesjes gooien, met verwarde duifjes tennissen en pluizige pulletjes onder de vleugels 
van moedereenden vandaan jagen. Wildopvang Delft heeft de afgelopen weken zo veel dieren 
binnengekregen die zijn toegetakeld door verveelde kinderen, dat ze nu de noodklok luidt. 
‘Praat hierover met kinderen, dit is hartverscheurend.’ 
 
Wie nu binnenloopt bij de Wildopvang Delft aan het Linnaeuspad, wordt begroet met luid en 
vrolijk gekwetter van badderende baby-eendjes en de aandoenlijke piepjes van hongerige 
koolmeesjes. Mensen met doosjes met gevonden zieke diertjes en dierenambulances rijden er 
de hele dag af en aan om beestjes die hulp nodig hebben af te leveren bij de vrijwilligers van 
de opvang. Die laatsten pipetteren aan de lopende band de wijd opengesperde bekjes van 
honderden vogeltjes.  
 
Daarnaast ontfermen weer andere verzorgers zich in een aparte ruimte over de zieke en 
gewonde egeltjes, haasjes en eekhoorntjes. ‘Heel Nederland is een kraamafdeling op dit 
moment’, verklaart Willeke van den Heuvel, beheerder van Wildopvang Delft de 
topdrukte.  Bron: AD, 24 mei 2021. 
 
Aantal geboekte overnachtingen in Spaanse hotels gestegen 
 
Het aantal door toeristen geboekte overnachtingen in Spaanse hotels is in april gestegen naar 
ruim vier miljoen. Dat is vijfentachtig procent minder dan in dezelfde maand in 2019, voor de 
coronacrisis. Dat meldt het Spaanse statistiekbureau. 
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In 2020 waren er in april nul geboekte overnachtingen door toeristen omdat in het land strikte 
lockdownmaatregelen golden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het aantal steeg in 
april dit jaar met vijftien procent ten opzichte van maart 2021. 
 
Op 7 juni opent Spanje de deuren voor alle bezoekers die zijn ingeënt tegen het coronavirus. 
Dat zei de Spaanse premier Pedro Sánchez vrijdag op een toerismebeurs in Madrid. Britten 
mogen vanaf maandag al komen. Spanje heeft dringend behoefte aan inkomsten. Voor de 
coronacrisis verdiende het land ongeveer twaalf procent van het bruto binnenlands 
product met de enorme toerismesector. Bron: AD, 24 mei 2021. 

 

 
 
Sasha Johnson. © TTIP  
 
 

Bekende ‘Black Lives Matter-activiste’ (27) in Londen door hoofd 
geschoten ‘na doodsbedreigingen’ 
 
Een in Engeland bekende ‘Black Lives Matter-activiste’ ligt in kritieke toestand op de intensive 
care nadat ze door een onbekende door het hoofd is geschoten. De schietpartij volgde op een 
reeks doodsbedreigingen als gevolg van haar activisme, stelt haar politieke partij Taking The 
Initiative Party (TTIP) in een verklaring. De Londense politie heeft nog geen aanwijzingen voor 
een doelgerichte aanval. Er zijn nog geen arrestaties verricht. 
 
De 27-jarige Sasha Johnson, die door BBC, ABC en The Guardian een ‘prominente Black Lives 
Matter-activiste’ wordt genoemd, is lid van het bestuur van Taking The Initiative Party, een 
partij die is opgericht om zwarte mensen en arbeiders ‘een stem te geven in de politieke arena’ 
van het Verenigd Koninkrijk. 
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Johnson vergaarde landelijke bekendheid als spreker tijdens de Black Lives Matter-protesten 
die vorig jaar in het hele land plaatsvonden, als gevolg van de gewelddadige dood van de zwarte 
arrestant George Floyd. ‘Sasha heeft altijd actief gestreden voor zwarte mensen en het onrecht 
dat de zwarte gemeenschap omringt’, meldt TTIP in een verklaring. ‘Ze is een moeder van drie 
kinderen en een sterke, krachtige stem voor onze mensen en onze gemeenschap. Laten we 
allemaal samenkomen en voor Sasha bidden, bidden voor haar herstel en onze steun betuigen 
aan haar familie en dierbaren.’ 
 
De schietpartij gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur in de buurt van 
een huisfeestje in het zuidoosten van Londen, bevestigt de politie in een verklaring. 
Hoofdinspecteur Jimi Tele maakt melding van ‘een schokkend incident’. ‘Onze gedachten zijn 
bij haar familie die in deze verschrikkelijk moeilijke tijd wordt ondersteund’, laat Tele weten 
in een verklaring. Een ‘toegewijd team‘ van rechercheurs werkt volgens hem ‘onvermoeibaar 
door’ om de persoon of personen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de schoten. 
Hoewel het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt, zijn er nog geen concrete 
aanwijzingen dat de vrouw het slachtoffer was van een doelgerichte aanval of dat ze vóór dit 
incident serieuze bedreigingen had ontvangen, meldt de politie in een verklaring. 
 
Johnson, afgestudeerd aan de Oxford Brookes University, was volgens BBC een leidend figuur 
binnen de Black Lives Matter-beweging in het Verenigd Koninkrijk. Op de pagina van haar 
politieke partij staat dat ze ‘een enorme passie heeft voor het doorvoeren van verandering en 
rechtvaardigheid. ‘Ze ondersteunt actief het uitbannen van onrecht in de samenleving door 
protesten bij te wonen en te leiden. Hoewel niet iedereen het met haar methoden eens zal zijn, 
is ze niet bang om op te komen voor waar ze in gelooft’, is onder meer te lezen. Johnson raakte 
volgens Britse media in opspraak wegens enkele pittige uitspraken over onder andere de 
politie. 
 
In augustus organiseerde de twintiger een vredesmars om te protesteren tegen systematisch 
racisme in het Verenigd Koninkrijk. Honderden mensen liepen die dag door de straten van 
West-Londen. ‘Onze boodschap is: luister naar ons, hoor onze woorden, we willen een 
duurzame en tastbare verandering’, citeerde Sky News haar destijds. 
 
Het Britse parlementslid Claudia Webbe heeft verbijsterd gereageerd op de schietpartij. 
‘Schokkend om te horen over het schot op het hoofd van Sasha Johnson. Alle vrouwen zouden 
veilig moeten zijn in onze straten. Ik wens haar een volledig herstel. Liefde en solidariteit 
sturen naar haar familie, vrienden en geliefden. Er zijn nog steeds te veel wapens en 
gewelddadige wapens die te veel levens beschadigen’, twittert Webbe, afrondend met de 
hashtag #BLM. 
 
In de loop van vandaag vindt voor het ziekenhuis in Londen een wake plaats om familieleden 
en vrienden van Johnson te steunen, bevestigt de Britse tak van de Black Lives Matter-
beweging op Twitter. ‘Hoewel Sasha niet actief deel uitmaakt van onze organisatie, richtte ze 
op indrukwekkende wijze een nieuwe door het zwart geleide politieke partij op en was ze 
toegewijd om het anti-zwart racisme te weerstaan. Elke poging om haar te intimideren of het 
zwijgen op te leggen, is een aanval op ons allemaal. We bidden dat ze dit zal doorstaan en dat 
degenen die haar leven bedreigd hebben, ter verantwoording worden geroepen’, aldus een 
woordvoerder van Black Lives Matter. Bron: De Stentor, 24 mei 2021. 
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Een dakloze in een portiek van de Van Welderenstraat in Nijmegen. Archieffoto ter 
illustratie. © Bert Beelen  
 
 

Speciale prikteams moeten honderden Gelderse daklozen vaccineren, 
plan voor arbeidsmigranten zonder adres in de maak 
 
Mobiele prikteams trekken binnenkort langs opvangplekken voor dak- en thuislozen in de 
regio om ze te vaccineren tegen corona. Honderden mensen in Gelderland zonder vaste 
verblijfplaats kunnen zo een prik krijgen. Juist voor de mensen die niet ingeschreven staan 
moeten we een manier vinden ze zo goed mogelijk te bereiken, aldus een woordvoerder van 
GGD Gelderland Midden. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid heeft de regionale GGD’s gevraagd  een plan te maken 
om vanaf eind mei dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in de vrouwenopvang 
te vaccineren. Zij krijgen allemaal het Janssen-vaccin toegediend omdat daar maar één prik 
van nodig is omdat het weleens lastig kan zijn iedereen twee keer op de juiste plaats te krijgen, 
is de uitleg van het ministerie. Minister Hugo De Jonge verwacht dat landelijk ongeveer zes 
ongeveer zes weken nodig zijn voor de klus. 
 
In deze regio bezoeken zogenoemde mobiele prikteams straks opvangplekken in ieder geval in 
Arnhem, Ede, Doetinchem - waar een daklozenopvang nu wordt geteisterd door een corona-
uitbraak - en het Rijk van Nijmegen. Opgeteld gaat het om bijna 900 mensen. Een mobiel 
prikteam bestaat bij de GGD Gelderland-Zuid onder meer uit een administratief medewerker, 
een prikker en een arts. Bron: De Gelderlander, 24 mei 2021.  
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Nog vijf jaar voordat toerisme in Thailand weer op niveau zit van voor 
coronacrisis 

 
Het kan nog zeker vijf jaar duren voordat het toerisme in Thailand weer op het niveau van 
voor de coronacrisis zit. En dat is een zorgelijke ontwikkeling voor een economie die doorgaans 
voor een vijfde van zijn inkomsten afhankelijk is van toerisme, meldt de National Economic 
and Social Development Council van het land. 
 
In Thailand zijn meer dan zeven miljoen mensen werkzaam in de toerismesector. Velen van 
hen zullen een andere baan moeten zoeken, aldus de raad. Bron: AD, 24 mei 2021. 
 
 

 
 
 
 

Wereldwijd 115.000 zorgverleners overleden aan gevolgen 
coronabesmetting 
 
Zeker 115.000 zorgverleners zijn wereldwijd overleden aan de gevolgen van een 
coronabesmetting. Dat heeft de WHO maandag bekendgemaakt. 
 
‘Al bijna achttien maanden staan gezondheids- en zorgverleners over de hele wereld in de bres 
tussen leven en dood’, vertelde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens de 
opening van de jaarlijkse bijeenkomst van de organisatie. 
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‘Velen zijn zelf besmet geraakt, en hoewel er nauwelijks melding wordt gemaakt, schatten we 
dat ten minste 115.000 gezondheids- en zorgverleners de ultieme prijs hebben betaald in 
dienst van anderen.’ 
 
De WHO-chef riep in zijn toespraak op tot een enorme wereldwijde inspanning om ervoor te 
zorgen dat in september tien procent van de bevolking in elk land is ingeënt. Bron: AD, 24 
mei 2021. 
 
 

Duitse economie verlies van driehonderd miljard euro als gevolg van 
coronacrisis 
 
De Duitse economie heeft tot juni een klap van driehonderd miljard euro opgelopen als gevolg 
van de coronacrisis. En het zal ook nog jaren duren voordat de economische schade is 
hersteld. Dat zeggen onderzoekers van het Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). 
 
Alleen al door de lockdown dit voorjaar zal de pandemie honderd miljard euro van de 
productie van de grootste economie van Europa afsnoepen, bovenop de klap van vorig jaar. 
Hoewel de voortgang van het vaccinatieprogramma volgens de onderzoekers veelbelovend is, 
zullen de gevolgen van de lockdowns hun sporen nalaten. 
 
Niet alleen de sluiting van winkels, restaurants, hotels en culturele instellingen is 
verantwoordelijk voor de enorme inzinking. Volgens de onderzoekers gaat het ook om indirecte 
gevolgen. Zo hebben autofabrikanten de assemblagelijnen in verschillende Europese 
fabrieken moeten stilleggen omdat er momenteel een tekort is aan chips. De stilstand van de 
productie heeft ook merkbare gevolgen voor de economie. 
 
‘Het zal jaren duren voordat de verliezen en structurele verstoringen zijn weggewerkt,’ zei 
Michael Hüther, directeur van het in Keulen gevestigde onderzoekinstituut. ‘De 
vaccinatiegraad neemt eindelijk toe, en dat is een niet te onderschatten signaal voor de 
economie.’ Bron: AD, 24 mei 2021.  
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Bunkers in Koudekerke met gele sterren beschilderd met daarin het 
woord ‘covid’  
 
Onbekenden hebben op bunkers in de duinen bij Koudekerke op Walcheren gele 
sterren geschilderd met daarin het woord 'covid'. De bunkers liggen in de buurt van de 
Duinweg in het Zeeuwse dorp. De politie ontdekte maandagochtend na een melding gele 
sterren op vier bunkers en is meteen een onderzoek begonnen. 
 
‘Diep triest. Dat je het niet eens bent met keuzes die de politiek maakt, dat kan en daar is op 
zich niets mis mee. Maar om op deze manier je standpunt duidelijk te maken, is 
misselijkmakend’, aldus de politie die op zoek is naar de dader of daders en getuigen. Bron: 
AD, 24 mei 2021. 
 
 

WHO waarschuwt: ‘Pandemie pas voorbij als corona in elk land onder 
controle is’ 
 
Het einde van de wereldwijde coronapandemie is nog niet in zicht. Daarvoor waarschuwt 
WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van 
de gezondheidsorganisatie. ‘We moeten heel duidelijk zijn: de COVID19-pandemie is niet 
voorbij, en het zal niet voorbij zijn totdat de overdracht (van het virus, red.) in elk land onder 
controle is.’ 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen in Europa is in de afgelopen maand met zestig procent 
gedaald. Daar is de WHO ‘verheugd over’, zegt Ghebreyesus in zijn toespraak. ,,Maar 
wereldwijd blijven we in een kwetsbare situatie”, voegt hij daar snel aan toe. ,,Geen enkel land 
mag aannemen dat het uit het brand is, ongeacht de vaccinatiegraad.” 
 
In meerdere Europese landen zijn nog brandhaarden van het coronavirus, die snel kunnen 
oplaaien en nieuwe golven kunnen veroorzaken. De WHO vreest dat de komende maanden 
meer vervoer, meer fysieke contacten en meer bijeenkomsten tot meer besmettingen kunnen 
leiden. Alles valt of staat met het tempo van het vaccinatieproces, stelt Ghebreyesus.  
 
De directeur-generaal roept overheden daarom op om COVID-19-vaccins te doneren aan 
Covax, een internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen. Door 
dit te doen hoopt de WHO dat 30 procent van de totale wereldbevolking aan het einde van 
2021 gevaccineerd kan zijn. 
 
Tedros zegt dat de coronapandemie voortduurt door een ‘schandalige ongelijkheid’ in de 
verspreiding van vaccins. Eerder riep hij rijke landen al op om armere landen van vaccins te 
voorzien, voordat overheden overgaan op het inenten van kinderen. De WHO hoopt dat 10 
procent van de wereldbevolking in september ingeënt kan zijn, mits overheden meewerken 
aan de herverdeling van vaccins. Tedros heeft aan vaccinproducenten gevraagd om de helft 
van hun productie dit jaar aan Covax te doneren, om het vaccinatiedoel te halen. 
 
Overigens onthulde Ghebreyesus dat zeker 115.000 zorgverleners wereldwijd zijn overleden 
aan de gevolgen van een coronabesmetting. ‘Al bijna achttien maanden springen gezondheids- 
en zorgverleners over de hele wereld in de bres tussen leven en dood’, vertelde de directeur-
generaal. ‘Zorgverleners doen heroïsche dingen, maar het zijn geen superhelden. Velen voelen 
zich gefrustreerd, hulpeloos en onbeschermd, met een gebrek aan toegang tot persoonlijke 
beschermingsmiddelen en vaccins, en de instrumenten om levens te redden.’ 
 
De wereld is de zorg veel verschuldigd, vindt Ghebreyesus. ‘En toch missen zorgverleners 
wereldwijd vaak de bescherming, de uitrusting, de opleiding, het fatsoenlijke loon, de veilige 
werkomstandigheden en het respect dat ze verdienen. Als we enige hoop hebben op een 
gezondere, veiligere en eerlijkere toekomst, moet elke lidstaat dringend zijn gezondheids- en 
zorgpersoneel beschermen en erin investeren.’ Bron: AD, 24 mei 2021. 
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Zevenbergen - 17-5-2021 - Foto: Marcel Otterspeer - Adriaan de Bruijne van Farm Trans. © 
Foto: Marcel Otterspeer 
 
 

West-Brabantse ondernemers over het afgelopen coronajaar: van ‘beste 
jaar ooit’ tot ‘elke maand 40 mille verlies’ 
 
Een jaar geleden, nog tijdens de eerste lockdown, interviewden we zes West-Brabantse 
ondernemers over de effecten van de coronacrisis op hun bedrijf. Hoe hangt de vlag er nu 
bij? Heel verschillend, zo blijkt. Maar één ding is duidelijk: er gloort hoop. 
 
Waar de een door de lockdowns ternauwernood z’n hoofd boven water wist te houden omdat 
alle activiteiten compleet stil kwamen te liggen, draaide de ander een topjaar, juist dankzij die 
lockdowns. Bron: BN De Stem, 24 mei 2021.   
 
 

Nieuw verkeerslicht herkent voetgangers en geeft ze automatisch groen 
licht 
 
Wachten voor een verkeerslicht terwijl er niemand oversteekt: automobilisten ergeren zich er 
dagelijks aan. Onderzoekers van de Technische Universiteit van Graz ontwikkelden daarom 
een intelligent verkeerslicht dat voetgangers herkent en hen automatisch groen licht 
voorschotelt. 
 
Het slimme verkeerslicht werkt met een camera die mensen herkent en zelflerende software 
die hun gedrag analyseert. Het systeem heeft aangeleerd om bijvoorbeeld ook mensen die 
schuil gaan onder een paraplu en kinderwagens te herkennen. De wetenschappers hopen met 
de nieuwe technologie een betere doorstroming van het verkeer in steden te bereiken. 
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Verkeerslicht voor voetgangers in Wenen © TU Graz  
 
In de praktijk blijken ongeduldige voetgangers maar al te vaak de drukknop bij het 
voetgangerslicht te negeren en door rood te lopen. Als zij al op de knop hebben gedrukt. Verder 
komt het voor dat de voetganger na het indrukken van de knop besluit om toch maar niet op 
die plek over te steken. Hij maakt dan rechtsomkeert, waarna ook in deze situatie 
automobilisten zich eraan ergeren dat zij wachten voor een groen voetgangerslicht, terwijl er 
niemand oversteekt. 
 
Volgend jaar al zullen de eerste slimme voetgangerslichten worden geplaatst door het 
stadsbestuur van Wenen, dat opdracht gaf voor het onderzoek. Het is  nog niet bekend of en 
wanneer andere steden zullen volgen. Bron: AD, 28 mei 2019. 
 

Waarom de drukknoppen bij verkeerslichten vaak nep zijn 
 
Veel knoppen bij verkeerslichten staan helemaal niet in verbinding met het stoplicht. Deze 
‘placeboknoppen’ zijn er vooral om jou het gevoel te geven dat je controle hebt over wat er 
gebeurt.  
 
Hoe lang en hard je er ook op drukt, in veel gevallen verandert de situatie waar je in zit 
absoluut niet. Ze zijn dan ook helemaal niet bedoeld om de lichten op groen te laten springen. 
Dat kunnen de meeste helemaal niet. Het enige wat ze doen is jou als verkeersdeelnemer 
rustig houden en je het gevoel geven dat je er invloed op hebt.  
 
Dat het verkeerslicht toch vaak op groen springt als je pas net staat te wachten, heeft een 
andere reden. ‘De functie van veel van die knoppen is inmiddels al lang verdwenen omdat er 
overal lussen in de weg liggen die fietsers detecteren', aldus verkeerspycholoog Gerard 
Tertoolen. ‘Daarmee zijn die knoppen dus eigenlijk overbodig geworden.’ 
 
Voor voetgangers werkt het anders, want de Nederlandse verkeerslichten zijn nog niet zo slim 
dat ze ook voetgangers kunnen herkennen. Voor voetgangers is de knop dus wel handig. Ook 
al draaien ook dan de verkeerslichten gewoon hun vaste programma af. Wat ook niet werkt: 
hard drukken, meermalen drukken, of de knop extra lang ingedrukt houden. Tenzij je daar 
rustig van wordt. Bron: AD, 25 mei 2021. 
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Drukken mag, maar is vaak overbodig bij verkeerslichten © Nico Schouten 
 
 

Echte Stolwijker laat zich door regen niet van terras jagen: ‘Niet zeuren 
en zeiken, maar zuipen’ 
 
Al voor het tweede jaar gaat de kermis in Stolwijk met Pinksteren vanwege corona niet door. 
En dan werken de weergoden ook niet echt mee. Maar op het terras van Het Wapen van 
Stolwijk is het maandag, tweede pinksterdag, toch gezellig, zegt kroegbaas Chantal Honkoop.  
 

 
 
De eerste gasten zaten ‘s morgens vroeg al aan het bier. © Café Het Wapen van Stolwijk  
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De gasten zaten vanmorgen vroeg al op het terras. Zijn jullie pas vandaag voor het eerst open 
sinds de lockdown? 
 
‘Nee hoor, we zijn al open sinds we weer een terras mochten voeren. Maar vandaag is voor het 
eerst dat we de hele dag open mogen, van ‘s morgens zes uur tot ‘s avonds acht uur. 
 
Normaal is er met Pinksteren altijd kermis, dan gaat van vrijdag tot woensdag het dak eraf. 
Dan hebben we op tweede pinksterdag altijd artiesten die optreden en is het de hele dag feest. 
Wat carnaval is in Brabant, is de kermis in Stolwijk. Maar dat kan nu al twee jaar niet. Je 
mag alleen op het terras zitten voor een hapje en een drankje, je mag niet feesten, je moet 
zitten blijven. Maar de diehards zitten ondanks het weer de hele dag op het terras. Het is 
gezellig, iedereen blijft keurig zitten, lekker met een biertje, er is een supersfeertje.’ Bron: AD, 
24 mei 2021.  
 

 
 
Kroegbaas Chantal Honkoop aan het werk. © Café Het Wapen van Stolwijk 
 
 

Economie-minister Bas van ‘t Wout vanwege burn out thuis, Stef Blok 
tijdelijke vervanger 
 
Bas van ‘t Wout, sinds enkele maanden demissionair minister van Economische Zaken en 
Klimaat, kan vanwege een burn-out zijn functie voor een periode van tenminste drie maanden 
niet vervullen. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag weten. Hij wordt 
met onmiddellijke ingang vervangen door de minister van Buitenlandse zaken, Stef Blok, voor 
de duur dat hij niet in staat is zijn taak als minister uit te oefenen.  
 
Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, neemt de 
portefeuille van Blok als minister van Buitenlandse Zaken tijdelijk waar. 
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Vanwege de omvang van de portefeuille van de minister van Economische Zaken en Klimaat 
zal worden gezocht naar een extra staatssecretaris op dit ministerie. Die zal zich voor de rest 
van de demissionaire periode over de portefeuille klimaat en energie buigen. De naam van 
deze nieuwe staatssecretaris, iemand afkomstig uit de kring van de VVD, zal zo spoedig 
mogelijk bekend worden gemaakt. 
 
Het kabinet wenst Van 't Wout een voorspoedig herstel, laat de RVD namens demissionair 
premier Mark Rutte weten. 
 

 
 
Demissionair minister Bas van 't Wout van Economische Zaken in de Tweede Kamer tijdens 
het wekelijks vragenuur. © ANP  
 
Van ‘t Wout volgde op 20 januari Eric Wiebes op als minister van Economische zaken. Wiebes 
stapte een week daarvoor op vanwege zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire. Van 't 
Wout was daarvoor staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij volgde medio 
vorig jaar Tamara van der Ark op  toen zij doorschoof naar de ministerspost van Medische 
Zorg. Zij volgde Bruno Bruins op, die eerder ook oververmoeid raakte en de politiek verliet. 
Momenteel zitten er meer politici thuis met een burn-out, onder wie CDA-Kamerleden Pieter 
Omtzigt en Harry van der Molen. Ook Rens Raemakers (D66) en Zihni Özdil (GroenLinks) 
kampten met oververmoeidheid door hun Kamerwerk. 
 
Van 't Wout stond in de top 10 van de kieslijst van zijn partij waarvoor hij in 2012 in de 
Tweede Kamer kwam. In het verleden was Van ‘t Wout politiek assistent van Mark Rutte, toen 
deze staatssecretaris was in het kabinet-Balkenende II. Bron: AD, 24 mei 2021.  
 
 

Prikafspraak op half uur rijden? Niet nodig: dit is de manier om online 
toch een vaccinatie in de buurt te regelen 
 
Mensen die online een afspraak maken voor een vaccinatie krijgen momenteel vaak 
mogelijkheden voorgeschoteld op locaties op al gauw een half uur rijden. Wie in Doetinchem 
woont, komt bijvoorbeeld al snel terecht in Deventer, Nijmegenaren krijgen vaak Boxmeer als 
dichtstbijzijnde priklocatie. Maar er is een truc om dat te omzeilen. 
 
Wie geboren is in 1967 of 1968 kan sinds dit weekeinde een vaccinatie-afspraak maken. Dat 
doen mensen massaal: de afsprakensite was zaterdag enige tijd overbelast. Wie er wel 
doorheen komt, krijgt drie opties voorgeschoteld waaruit gekozen kan worden.  
 



177 

 

Doetinchemmers krijgen vaak Deventer, Arnhem en Apeldoorn als optie. In Nijmegen is naast 
Arnhem ook Boxmeer vaak een optie, in Heteren Apeldoorn. Allemaal niet naast de deur, maar 
de aanhouder wint. 
 
Want het wil niet zeggen dat er geen locaties in de buurt beschikbaar zijn. Zeker op momenten 
dat het druk is kan het zijn dat er hetzelfde moment meer mensen op die locatie kijken. Zodra 
iemand drie opties krijgt, zijn die drie opties tijdelijk geblokkeerd voor anderen. Zodra de keuze 
is gemaakt, komen de overgebleven twee opties weer vrij.  
 
Wat goed werkt, is om na de internetpagina die de drie testopties laat zien terug te gaan naar 
de pagina waar je je postcode moet invoeren. Wie dan vervolgens opnieuw de postcode invoert, 
kan geheel nieuwe opties voorgeschoteld krijgen. Het loont om dat meerdere keren te 
proberen.  
 
Mensen ondervinden overigens ook problemen met de website, die niet lijkt te werken. Ook 
daar is een oplossing voor: cookies verwijderen en via een incognitovenster inloggen. Bron: De 
Stentor, 24 mei 2021.  
 
 

Mijlpaal voor Zwartewaterland in jojo-weekend voor coronavirus 
 
Het aantal positieve coronatests in deze regio schommelt tijdens het pinksterweekend. Na een 
daling op zaterdag en een stijging op zondag zijn tot vanochtend 10.00 uur 251 besmettingen 
opgespoord. Dat zijn er 50 minder dan een dag eerder. Een opsteker is er voor de zwaar 
getroffen gemeente Zwartewaterland. 
 
In Zwartewaterland is niemand positief getest op het virus. De laatste keer dat dit gebeurde 
was op 6 februari: 107 dagen geleden. Sindsdien kleurde de gemeente in de Kop van Overijssel 
een aantal keren donkerrood. Vooral toen er eind februari en halverwege maart in 
Genemuiden een uitbraak was. 
 
Naast Zwartewaterland zijn er nog drie gemeenten in Oost-Nederland waar tussen zondag- en 
maandagochtend zonder positieve tests. Het gaat om Hattem, Ommen en Bronckhorst. 
Hattem en Ommen breken hiermee een trend. Beide gemeenten zagen ruim een week lang het 
aantal besmettingen per 100.000 inwoners stijgen. 
 
Zeewolde en Olst-Wijhe kleuren vandaag rood. Met respectievelijk 11 en 9 positieve tests 
werden in beide gemeenten relatief veel besmettingen opgespoord.  
 
In het algemeen kent Oost-Nederland een jojo-weekend. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend 
werden 248 besmettingen opgespoord. Dat aantal steeg tussen zaterdag- en zondagochtend 
naar 301. Maar een dag later is het aantal positieve tests gedaald tot 251. Daarvan waren er 
102 in Noord- en Oost-Gelderland, 85 in IJsselland en 64 in Flevoland. 
 
Overigens past de opleving van deze regio in het landelijke beeld. Het aantal positieve tests 
stond zaterdagochtend op 3.190, zondagochtend op 3.446 en vanochtend op 2.766. Mogelijk 
heeft de sterkere landelijke daling ermee te maken dat minder mensen zich laten testen in het 
pinksterweekend. Al is duidelijk dat het aantal positieve tests op langere termijn een daling 
laat zien. Er zijn elf sterfgevallen gemeld. 
 
Op tweede pinksterdag liggen er minder dan 600 coronapatiënten op de Nederlandse intensive 
cares. Dat is voor het eerst sinds 19 maart. Het totaal aantal coronapatiënten dat op maandag 
in de ziekenhuizen is opgenomen is met 1.695 bezette bedden niet zo laag geweest sinds 11 
december 2020, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
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Het is de zevende opeenvolgende dag dat er minder patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen 
liggen dan een etmaal eerder. Het totale aantal daalde maandag met 19 patiënten vergeleken 
met zondag. Er liggen maandag 598 coronapatiënten op de ic’s, 12 minder dan de dag ervoor. 
 
Op de verpleegafdelingen kwamen er voor de tweede dag achtereen minder dan honderd (92) 
nieuwe patiënten binnen. Er liggen nu 1097 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Bron: 
De Stentor, 24 mei 2021. 
 

 
 
Het leed dat kamperen heet! Tijdens het pinksterweekend zijn vele gasten van de camping 
gespoeld door het slechte weer. Campinggast Erik Kluin uit Stadskanaal breekt op tijd de 
voortent af om morgen weer naar huis te keren. © Arjan Gotink  
 
 

Campings in Salland en Achterhoek draaien op volle toeren tijdens nat 
pinksterweekend 
 
Afgelopen pinksterdagen was het bij vlagen bar en boos. Wind, regen en kille temperaturen 
geselden vakantiegangers. Maar zowel de boerencampings als de grote vijfsterren 
recreatieparken zaten vol. En de boekingen voor de zomer zien er ondanks te verwachten 
mogelijkheden in het buitenland rooskleurig uit. ‘Mensen willen het risico niet nemen om in 
het hoogseizoen achter het net te vissen.’ 
 
Schaarse zonnestralen breken door op de Lochemse boerencamping  ‘t Groote Veld. Gasten 
Erik en Ina Kluin uit Stadskanaal, Groningen snellen naar buiten om de voortent van hun 
caravan af te breken. ‘We gaan pas morgen weg. Maar je wilt de boel wel droog kunnen 
inpakken’, zegt Erik. Bron: De Stentor, 24 mei 2021.  
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DPG Media-gebouw tijdlang ontruimd na dreigbericht, Dany Verstraeten 
presenteert VTM Nieuws vanuit noodstudio 
 
Het gebouw van DPG Media, waar onder meer de redacties van VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws 
en De Morgen gevestigd zijn, is een tijdlang ontruimd na een dreigbericht. De dreiging zou vanuit 
Nederlandse extreemrechtse hoek komen. 
 
In Antwerpen is het gebouw van DPG Media aan het Mediaplein naast het Centraal Station 
maandagavond uit voorzorg een tijdlang volledig ontruimd omwille van een dreigbericht. Over 
de precieze vorm of inhoud van het dreigbericht of over de afzender wil de politie geen details 
kwijt. 
 
Rond 17.30 uur is de evacuatieprocedure gestart en zijn alle medewerkers die op dat moment 
in het gebouw aanwezig waren opgeroepen om via de nooduitgangen naar buiten te gaan. De 
politie voerde een ‘sweeping’ van het gebouw uit. 
 
Omstreeks 19.40 uur is ook de veiligheidszone rond het gebouw van DPG Media opgeheven. 
Een sweeping van het gebouw en de omgeving naar aanleiding van een ontvangen dreigbericht 
heeft niets opgeleverd. Er blijft wel nog bewaking aan de toegang van het gebouw staan. ‘Tot 
we zeker zijn vanwaar de dreiging afkomstig is, kan er niet worden uitgesloten dat er nog 
zaken gericht tegen het gebouw gebeuren’, zegt Willem Migom, woordvoerder van de 
Antwerpse politie aan VTM Nieuws. ‘Dus voorzien we voor de rest van de avond zeker nog 
extra manschappen.’ De woordvoerder kan niet in detail gaan over de aard van de dreiging. 
‘Maar uiteraard doen wij al het nodige om risico’s uit te sluiten en voorzien we ook nog 
bewaking voor de rest van de avond.’ 
 
Volgens politiebronnen zou de dreiging vanuit Nederlandse en rechts-extremistische hoek 
komen, van een groep die zich de ‘Dutch Anonymous Freedom Fighters’ noemt. Om die reden 
werden ook de redactiegebouwen van DPG in Nederland strikter bewaakt. 
 
Het VTM Nieuws van 19 uur werd uitgezonden vanuit een noodstudio in Vilvoorde. ‘Dany 
Verstraeten werd in allerijl opgeroepen om te presenteren, terwijl Stef Wauters in Antwerpen 
bleef voor het geval we toch een deel van daaruit zouden kunnen uitzenden’, zegt Ann 
Goovaerts, woordvoerster van DPG Media. Voor de kranten van DPG Media van dinsdag zou 
er geen impact zijn. Om 21u40 volgt er nog een extra nieuwsuitzending vanuit Antwerpen met 
extra duiding. 
 
VTM Nieuws besliste maandagavond om zowel in Antwerpen als in Vilvoorde een hele ploeg 
klaar te zetten om de nieuwsuitzending te verzorgen. ‘Bij de verhuis naar Antwerpen hebben 
we destijds beslist om nog een noodstudio te behouden in Vilvoorde’, zegt Goovaerts. ‘Die is 
heel ‘basic’ in vergelijking met wat we in Antwerpen hebben. Maar voor een noodsituatie als 
vanavond is het technisch en menselijk haalbaar gebleken om daar in allerijl de uitzending te 
doen. De journalisten konden ook hun reportages doorsturen van waar ze op dat moment 
waren, dankzij de technische mogelijkheden waarover we vandaag beschikken. Dany 
Verstraeten heeft in de noodstudio wel zonder autocue moeten werken.’ 
 
Sportjournalist Stijn Vlaeminck zorgde op Twitter voor een blik achter de schermen. ‘Hoe ziet 
een noodnieuws eruit? Tafel, laptop, achtergrond op tv en een master of ceremony’, tweette 
hij met een foto van nieuwanker Dany Verstraeten aan een klein houten tafeltje. 
 
Ook de krantenredacties van Het Laatste Nieuws en De Morgen moesten maandagavond een 
tijdje het gebouw verlaten. ‘De redacteurs die ter plaatse werkten, zitten intussen terug op 
hun plaats’, geeft Goovaerts aan. ‘Voor de kranten van dinsdag zal er geen impact zijn. Velen 
werken natuurlijk ook van thuis uit momenteel en onze drukkerij in Lokeren was niet 
getroffen door de dreiging.’ 
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Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft het op Twitter over ‘zorgwekkend 
nieuws’. ‘Bedreigingen tegen journalisten kunnen nooit. Sterkte aan alle medewerkers bij DPG 
Media.’ Bron: De Morgen, 24 mei 2021. 
 

 
 
Ongeregeldheden voor het Rat Verlegh Stadion, even na de wedstrijd NAC - NEC. © Pix4Profs 
 
 

Fakkel landt tijdens reanimatie op onwel geworden man na NAC-NEC, 
agenten doen aangifte 
 
Terwijl hulpverleners een onwel geworden man reanimeerden, kwam er een brandende fakkel 
op het slachtoffer terecht. Dat gebeurde gisteren buiten bij het Rat Verlegh Stadion, nadat 
NAC met 1-2 verloor van NEC.  
 
Dranghekken, stenen, flessen, zwaar vuurwerk: hooligans trokken een ogenblik na het laatste 
fluitsignaal alles uit de kast om de boel te verstieren. Politie, met honden en paarden, en de 
mobiele eenheid, moesten ingrijpen om de rellende massa te verdrijven. Meerdere agenten 
raakten daarbij gewond, waarbij één agent een botbreuk in zijn hand opliep. Tientallen 
agenten doen aangifte van mishandeling of poging tot doodslag. Een politiebusje liep schade 
op nadat het bekogeld werd.  
Direct na het laatste fluitsignaal probeerde een grote groep relschoppers het stadion binnen 
te komen door een hek te forceren. De ME wist dat te voorkomen. Dat was nog niet alles: ‘Ook 
werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd. En werden door de relschoppers 
meerdere huurscooters op de weg gegooid, om de doorgang voor politievoertuigen te 
belemmeren.’ 
 
Uit videobeelden van een politiehelikopter is gebleken dat verdachten stoeptegels uit de grond 
trokken, die kapot gooiden en vervolgens in stukken naar ME’ers wierpen.   
 
Iets later, toen een man in het tumult plotseling onwel werd en naar de grond ging, gaven 
voorbijgangers mond-op-mondbeademing. Daarna werd hij gereanimeerd, totdat de 
hulpdiensten arriveerden. Zij namen het over en hielpen de man, maar op dat moment brak 
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er een knokpartijtje uit. Een brandende fakkel kwam terecht óp het slachtoffer dat 
gereanimeerd werd. Volgens een politiewoordvoerder kreeg een agente, die zich ook over het 
slachtoffer ontfermde, een voorwerp op haar rug gegooid. ‘Zij moest beveiligd worden door 
andere ME’ers. Ook zij werden nog altijd met verschillende voorwerpen bekogeld’, weet de 
politiewoordvoerder. 
 

 
 
Schade aan een politiebusje. © Twitter Politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant 
 
Het slachtoffer is even daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet 
duidelijk hoe het met hem gaat. 
 
Zes mannen werden die avond aangehouden: drie Bredanaars (19, 34 en 41 jaar), een 20-
jarige man uit Oudenbosch, een 20-jarige man uit Sint Willebrord en een man (18) uit 
Zevenbergen. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, meldt een politiewoordvoerder. ‘Ik sluit 
meerdere aanhoudingen niet uit. We hebben beeldmateriaal van de ongeregeldheden, die gaan 
we natrekken. Wellicht komen er meer verdachten in het vizier. Dat moet nog blijken’, weet 
hij. De politie roept relschoppers op zich alsnog te melden.  
 
NAC verloor met 1-2 en blijft daardoor actief in de Keuken Kampioen Divisie. NEC, dat in de 
slotfase van de wedstrijd op voorsprong kwam door een goal van Jonathan Okita, is door de 
winstpartij gepromoveerd naar de eredivisie. NAC-trainer Maurice Steijn sprak van de grootste 
teleurstelling uit zijn carrière. 
 
Voetbalclub NAC Breda veroordeelt het geweld. ‘De mate van het geweld tegen de hulpdiensten 
is ronduit schandalig te noemen’, staat in een verklaring van NAC en de gemeente Breda. ‘Niet 
alleen het verlies van de finale tegen NEC, maar de mate van agressie en het wangedrag van 
een aantal personen hebben er voor gezorgd dat zondag 23 mei 2021 een zwarte bladzijde 
werd voor Breda en NAC. Het geweld en de agressie die ook voor de wedstrijd al, op P5 en 
rondom het stadion plaatsvonden, gingen alle grenzen te buiten. Dit had niets meer met 
voetbal te maken en niets met het supporten van ‘je club’. Hier is met geen enkel 
boerenverstand uitleg voor te geven. Het is ook absoluut niet onder de noemer teleurstelling 
of emotie te scharen. Dit gedrag doet de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad 
Breda geen enkele eer aan, maar brengt het juiste schade toe.’ 
 
NAC gaat aangifte doen vanwege vernielingen aan het stadion. De afgelopen weken kwam het 
bij meerdere voetbalwedstrijden tot een confrontatie tussen supporters en de politie. Zo moest 
de ME ingrijpen bij De Graafschap en de politie voerde zondag ook charges in rond De Kuip, 
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het stadion van Feyenoord. Bij het stadion van De Graafschap werd begin deze maand een 
persfotograaf aangevallen door een groep voetbalfans. Bron: De Stentor, 24 mei 2021. 
 

NAC en gemeente Breda keihard in statement over rellen: ‘Hier is met 
geen enkel boerenverstand uitleg voor te geven’ 
 
NAC heeft maandag bekendgemaakt aangifte te doen naar aanleiding van de ongeregeldheden 
na afloop van de verloren wedstrijd tegen NEC. Na de wedstrijd liep het volledig uit de hand 
buiten het stadion. Er werden vernielingen gepleegd aan het stadion, de politie werd 
aangevallen en er belandde een brandende fakkel op een man die gereanimeerd werd. ‘Het 
wangedrag heeft ervoor gezorgd dat zondag 23 mei een zwarte bladzijde werd voor Breda en 
NAC’, aldus de club en de gemeente in een gezamenlijk statement.  
 
‘Het geweld en de agressie dat gister, ook voor de wedstrijd al, op P5 en rondom het stadion 
plaatsvond, ging alle grenzen te buiten. Dit had niets meer met voetbal te maken, en niets 
met het supporten van ‘je club’. Hier is met geen enkel boerenverstand uitleg voor te geven. 
Het is ook absoluut niet onder de noemer teleurstelling of emotie te scharen. Dit gedrag doet 
de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad Breda, geen enkele eer aan, maar 
brengt het juiste schade toe’, schrijven NAC en de gemeente Breda in het statement.  
 
Volgens hen hebben de inzet van de politie en de stadionbeveiliging erger kunnen voorkomen. 
‘Het optreden heeft ervoor gezorgd dat de ongeregeldheden beperkt zijn gebleven tot P5 en niet 
de binnenstad hebben bereikt.’ 
 
Direct na het laatste fluitsignaal probeerde een grote groep relschoppers het stadion binnen 
te komen door een hek te forceren. De ME wist dat te voorkomen. Dat was nog niet alles: ‘Ook 
werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd. En werden door de relschoppers 
meerdere huurscooters op de weg gegooid, om de doorgang voor politievoertuigen te 
belemmeren.’ Uit videobeelden van een politiehelikopter is gebleken dat verdachten 
stoeptegels uit de grond trokken, die kapot gooiden en vervolgens in stukken naar ME’ers 
wierpen.  
 
De gemeente en de club noemen de mate van geweld tegen de hulpverleners in hun statement 
'ronduit schandalig’.  
 
Iets later, toen een man in het tumult plotseling onwel werd en naar de grond ging, gaven 
voorbijgangers mond-op-mondbeademing. Daarna werd hij gereanimeerd, totdat de 
hulpdiensten arriveerden. Zij namen het over en hielpen de man, maar op dat moment brak 
er een knokpartijtje uit. Een brandende fakkel kwam terecht óp het slachtoffer dat 
gereanimeerd werd. Volgens een politiewoordvoerder kreeg een agente, die zich ook over het 
slachtoffer ontfermde, een voorwerp op haar rug gegooid. ,,Zij moest beveiligd worden door 
andere ME’ers. Ook zij werden nog altijd met verschillende voorwerpen bekogeld”, weet de 
politiewoordvoerder. 
 
Het slachtoffer is even daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet 
duidelijk hoe het met hem gaat.  
 
Zes mannen werden die avond aangehouden: drie Bredanaars (19, 34 en 41 jaar), een 20-
jarige man uit Oudenbosch, een 20-jarige man uit Sint Willebrord en een man (18) uit 
Zevenbergen. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, meldt een politiewoordvoerder. ‘Ik sluit 
meerdere aanhoudingen niet uit. We hebben beeldmateriaal van de ongeregeldheden, die gaan 
we natrekken. Wellicht komen er meer verdachten in het vizier. Dat moet nog blijken’, weet 
hij. De politie roept relschoppers op zich alsnog te melden.  
 
NAC verloor met 1-2 en blijft daardoor actief in de Keuken Kampioen Divisie. NEC, dat in de 
slotfase van de wedstrijd op voorsprong kwam door een goal van Jonathan Okita, is door de 
winstpartij gepromoveerd naar de eredivisie. NAC-trainer Maurice Steijn sprak van de grootste 
teleurstelling uit zijn carrière. Bron: BN De Stem, 24 mei 2021.   
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Ongeregeldheden in Breda na de wedstrijd tegen NEC. © Pix4Profs 
 
 

NAC-fan die onwel werd tijdens ongeregeldheden, is overleden 
 
De NAC-supporter die zondag onwel werd tijdens de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen 
NEC, is overleden. Dat meldt een fan-account op Twitter. 
 
De man werd buiten het station gereanimeerd door hulpdiensten totdat de ambulance er was. 
Volgens Fanzine De Rat werden deze hulpverleners en de fan tijdens het reanimeren bekogeld 
met stenen en bier. ‘Zondag liep hij nog door het vak met een volle tray bier en nu is hij dood,’ 
schrijft Fanzine De Rat. 
 
Na afloop van de wedstrijd NAC - NEC liepen de gemoederen flink op bij een aantal fans. Er 
werd met van alles gegooid naar de politie, bijvoorbeeld met hekken. Tot zover bekend zijn zes 
personen aangehouden. Bron: AD, 25 mei 2021.  
 
 

Verbazing bij Nijmeegse artsen over NEC-feest met 8.000 bezoekers op 
elkaar: ‘Wij zorgen voor jullie en je contacten over week of twee’ 
 
Dat 8.000 supporters zondagavond afkwamen op het spontane promotiefeest van NEC voor 
het Gofferstadion, is niet bij iedereen in het goede keelgat geschoten. Zo vreest Alma 
Tostmann, epidemioloog bij het Nijmeegse Radboudumc, dat de samenkomst zomaar voor een 
nieuwe coronagolf in de regio Nijmegen kan zorgen. 
 
‘Aan alle blije mensen: doe de aankomende week verstandig en heb even geen of minder 
contacten’, zegt zij op Twitter. ‘Een soort quarantaine dus.’  
 
Volgens haar is de kans op besmettingen buiten weliswaar veel kleiner dan binnen, maar 
zorgt het dicht op elkaar staan en zingen weer voor meer risico’s. Daarnaast is een deel van 
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de bevolking nog niet gevaccineerd en moeten vaccins eerst een aantal dagen inwerken, aldus 
Tostmann. Bron: AD, 25 mei 2021.  
 
 

 
 
 

Toename infecties onder kinderen en hun ouders kan negatieve gevolgen 
hebben voor geplande vakanties 
 
De toename van het aantal infecties onder kinderen en hun ouders door de volledige 
heropening van de scholen, zonder de anderhalve meter, vlak vóór de zomervakantie (en de 
verplichting om in quarantaine te gaan) kan negatieve gevolgen hebben voor geplande 
vakanties. Dat schrijft het Outbreak Management Team in het nieuwste 
kabinetsadvies. Leerlingen die positief getest worden gaan in isolatie, hun ouders en verdere 
gezinsleden gaan in quarantaine. Voor de betreffende leerlingen leidt dit tot schoolverzuim (in 
een periode met veel proefwerken) en voor de ouders noodzakelijkerwijs tot werkverzuim (voor 
zover niet thuis gewerkt wordt), constateren de experts. Bron: AD, 24 mei 2021.  
 
 

Demonstratie tegen coronamaatregelen in Apeldoorn rustig verlopen 
 
Een demonstratie tegen de coronamaatregelen en het kabinet maandagmiddag in Apeldoorn 
is rustig verlopen, zegt een gemeentewoordvoerder. Een groep van 350 tot 400 mensen kwam 
op het Zwitsal Terrein voor een aangekondigde demonstratie, daarna liep een afsplitsing van 
zo'n 200 mensen een onaangekondigde mars rondom het centrum.  
 
De demonstratie van 14.00 uur tot 16.00 uur op het evenemententerrein werd georganiseerd 
door Nederland in Verzet. Op beelden is te zien dat mensen zich niet aan de 
coronamaatregelen hielden. Toch mocht de mars doorgaan. ‘Het is zoeken naar de balans om 
het goed te laten verlopen en de houdbaarheid van de maatregelen’, zegt de woordvoerder. Er 
is niemand aangehouden en boetes zijn niet uitgedeeld, laat de politie weten. Bron: AD, 24 
mei 2021.  
 

Kabinet heeft honderden miljoenen euro’s uitgegeven aan ‘testen voor 
toegang’ 
 
Het kabinet heeft al honderden miljoenen uitgegeven om 1 juni van start te gaan met ‘testen 
voor toegang’. Het RIVM en het OMT ontkennen betrokkenheid bij de opzet, schrijft Follow the 
Money. Epidemiologen en artsen trekken het nut ernstig in twijfel nu de besmettingsaantallen 
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snel dalen. ‘Dit is geld over de balk smijten en draagt niet bij aan het voorkomen van IC-
opnames.’ Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Senaat voor testen bij evenementen en in 
de horeca. Bron: AD, 24 mei 2021.  
 

Sportscholen spannen kort geding aan tegen Staat 
 
Een groep van 60 sportscholen, ondersteund door in de sport- en fitnessbranche actieve 
bedrijven, heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat . De sportscholen willen de 
overheid dwingen de sportscholen weer helemaal open te laten gaan. Tevens willen 
ze compensatie voor alle schade, waaronder de (omzet-)verliezen die zij door de sluiting 
hebben geleden.  
Nu mag er binnen slechts beperkt en individueel worden getraind en groepslessen zijn 
verboden. ‘Het overgrote groot deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en fitnessbranche 
staat op omvallen, de conditie van honderdduizenden mensen verslechtert met de dag. En 
de regering blundert maar door met een zwabberend beleid dat gebaseerd is op onkunde en 
angst. De regeltjes worden ad hoc bedacht en missen wetenschappelijke onderbouwing. We 
moeten, in ieders belang, weer gewoon open. En open blijven!’, aldus de clubs.   
 
De zitting wordt gehouden in de rechtbank Den Haag, op 27 mei. Bron: AD, 24 mei 2021. 
 

Update RIVM 
 
Vandaag zijn er 2.766 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat is lager dan het gemiddelde 
van de afgelopen 7 dagen (4.015), meldt het RIVM op de website. Zondagochtend werden nog 
3446 nieuwe gevallen gemeld. 
 
Het lage aantal van maandag zou kunnen komen doordat minder mensen zich tijdens het 
pinksterweekeinde hebben laten testen. Tot nu toe zijn er 8.457.934 prikken gezet. Dit cijfer 
omvat zowel eerste als tweede prikken. Op dit moment worden in ons land 11 sterfgevallen 
per dag aan het coronavirus gemeld.   
 
In de gemeente Rotterdam werden het afgelopen etmaal met 156 positieve testen de meeste 
nieuwe besmettingen ontdekt. Amsterdam volgt met 134 nieuwe coronagevallen, Den Haag 
met 83. In Eindhoven kwamen er 45 bij en in Breda 44. 
 
Op tweede pinksterdag liggen er minder dan 600 coronapatiënten op de Nederlandse intensive 
cares. Dat is voor het eerst sinds 19 maart. Het totaal aantal coronapatiënten dat op maandag 
in de ziekenhuizen is opgenomen is met 1695 bezette bedden niet zo laag geweest sinds 11 
december 2020, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
 
Het is de zevende opeenvolgende dag dat er minder patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen 
liggen dan een etmaal eerder. Het totale aantal daalde maandag met 19 patiënten vergeleken 
met zondag. Er liggen maandag 598 coronapatiënten op de ic's, 12 minder dan de dag ervoor. 
 
Op de verpleegafdelingen kwamen er voor de tweede dag achtereen minder dan honderd (92) 
nieuwe patiënten binnen. Er liggen nu 1097 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Bron: 
AD, 24 mei 2021. 
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Botman, Burak en tienduizenden fans vieren groot kampioensfeest in 
Lille 
 
Het was vanavond groot feest in het centrum van Lille. Jong Oranje-verdediger Sven Botman 
en zijn teamgenoten van Lille OSC gingen in een open bus door het centrum van de Noord-
Franse stad, nadat Lille zondagavond voor de vierde keer kampioen van Frankrijk werd. 
Tienduizenden fans juichten en zongen voor het kampioensteam.  
 
Lille werd eerder kampioen van Frankrijk in 1946, 1954 (met de Nederlandse verdediger Cor 
van der Hart) en 2011. Tien jaar na het kampioenschap met Eden Hazard, Adil Rami, Moussa 
Sow en Gervinho zijn nu Mike Maignan, José Fonte, Sven Botman, Renato Sanches, Jonathan 
David, Yusuf Yazici en Burak Yilmaz de nieuwe helden in het noorden van Frankrijk. De club 
besloot een bustour te houden door het centrum, waar zondagavond ook al duizenden mensen 
samenkwamen op de Grande Place van Lille. De hoofdstad van Frans Vlaanderen telt zo'n 
240.000 inwoners, maar in de metropool Lille wonen zo'n 1.150.000 mensen. Botman plaatste 
in zijn Instagram Stories wat beelden van de feestvreugde. Van afstand houden was geen 
sprake in de mensenmassa. De gezondheidsdiensten in Lille hebben alle fans die zondag en 
maandag de straat op gingen om het kampioenschap te vieren opgeroepen hun contacten de 
komende dagen te beperken en zich uit voorzorg te laten testen op het coronavirus.   
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Lille werd kampioen met 83 punten, een punt meer dan Paris Saint-Germain. De Turkse spits 
Burak Yilmaz (35) was de grote man met 16 doelpunten, waaronder een aantal hele 
belangrijke in de laatste weken van het seizoen. Sven Botman, die vorig jaar voor 8 miljoen 
euro overkwam van Ajax, vormde het hele seizoen een uitstekend centraal duo met de 37-
jarige aanvoerder José Fonte, die met Portugal naar het EK gaat. De 21-jarige verdediger uit 
Badhoevedorp speelt volgende week maandag met Jong Oranje in de kwartfinale van het EK 
tegen Jong Frankrijk.  Bron: AD, 24 mei 2021. 

 
beUnited roept Eerste Kamer op niet akkoord te gaan met testwet 
 
MKB-organisatie beUnited roept in een brandbrief de Eerste Kamer dringend op niet in te 
stemmen met de (tijdelijk)test-wet die het kabinet voorstelt.  
 
Het wetsvoorstel regelt dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden ingezet voor toegang tot 
activiteiten zoals sportwedstrijden, culturele instellingen zoals concertzalen, musea en 
theaters, evenementen en de horeca. Het is een tijdelijke kabinetsmaatregel om ervoor te 
zorgen dat deze sectoren eerder voor publiek open kunnen gaan. Publieke voorzieningen als 
het openbaar vervoer of het gemeentehuis zullen nooit vragen om testbewijzen om toegang te 
krijgen tot de locatie. 
 
De test-wet is volgens de club 'een vrijbrief voor de overheid om direct invloed op de 
bedrijfsvoering van ondernemers uit te blijven oefenen'. ‘Het eindeloos verlengen van 
zogenaamd tijdelijke maatregelen waarvoor wereldwijd nimmer is aangetoond dat ze effect 
hebben, is een doorn in het oog van het MKB.’ Bron: AD, 24 mei 2021. 
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Saskia van den Berg (47), ic-verpleegkundige van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 
Hier komt ze thuis na een nachtdienst bij van haar werk en hier lag ze ook toen ze zelf corona 
had. © Angeliek de Jonge  
 

Het verhaal achter de verpleegkundige: ‘Als Samora thuiskomt, zié ik of 
hij op de corona-afdeling heeft gestaan’ 
 
Ze staan in de frontlinie van een wereldwijde pandemie. Maar thuis zijn de Utrechtse ic-
verpleegkundigen Saskia, Karin en Samora ‘gewoon’ papa, mama, partner en/of vriendin. Wat 
gaat er schuil achter hun coronamaskers? ‘Ik zat burn-out thuis en voelde me schuldig 
tegenover mijn collega's, omdat zij zo hard aan het werk waren. Maar het ging even niet meer.’ 
 
‘Slaap lekker!’, klinkt het in gang van de intensive care van het St. Antonius Ziekenhuis. Het 
is kwart voor acht ’s ochtends, de nachtdienst van ic-verpleegkundige Saskia van den 
Berg (47) zit erop. Lopend door de ziekenhuisgangen wenst ze een passerende collega een 
goede dienst, wuift ze anderen een welterusten. Buiten laat ze haar mondkapje zakken. Rode 
striemen vormen een patroon over haar wangen, als een levend bewijs dat de drukke nachten 
vol coronapatiënten op de ic nog niet voorbij zijn. Bron: AD, 24 mei 2021.  
 
 

Twee vrouwen bevallen door corona in het UMC Utrecht vroegtijdig van 
hun baby: ‘Heel heftig 
 
Twee zwangere vrouwen met een coronabesmetting hebben de afgelopen twee weken in het 
UMC Utrecht op de intensive care gelegen en zijn door ademhalingsproblemen vroegtijdig van 
hun baby bevallen. Een zeer heftige situatie voor de ouders, maar ook op de ic-
verpleegkundigen en artsen heeft het veel indruk gemaakt. ‘Gelukkig hebben beide moeders 
en hun baby's het gered.’ 
 
De afgelopen weken werden vier zwangere vrouwen met corona op de intensive care in het 
UMC opgenomen. Twee van hen herstelden door medicatie en behandeling goed en dragen 
hun baby nog altijd. De gezondheid van de twee andere vrouwen, die allebei 30 weken zwanger 
waren, verslechterde. ‘Ze kregen zo weinig zuurstof dat ze geen zin meer af konden maken. 
We moesten hen beide intuberen. Onder de 28 weken beademen we wel met de baby in de 
buik, maar daarna niet meer. Dan knapt een moeder echt beter op als de baby geboren is’, 
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licht Kitty Bloemenkamp, hoogleraar Verloskunde (UMC Utrecht), de moeilijke beslissing 
toe.  Bron: AD, 7 mei 2021. 
 
 

 
 
Maneskin uit Italie wint het Eurovisie Songfestival 2021 met het nummer Zitti E Buoni. © 
ANP 

Songfestival als balsem voor de gekwetste ziel van Europa 
 
Het eerste Eurovisie Songfestival sinds corona bracht Europa naast vermaak ook hoop. De 
shows in een met toeschouwers gevuld Ahoy boden een vrolijke blik op een nabije toekomst 
met perspectief. Wat maakte het festival tot een succes? En wat ging er minder goed? 
 
Achteraf lijkt het makkelijk, maar hoe sterk is de Nederlandse organisatie omgegaan met de 
coronapandemie? Eind vorig jaar kondigde uitvoerend producent Sietse Bakker al aan dat het 
festival sowieso zou doorgaan in mei. In de rug gesteund door de overkoepelende EBU 
ontvouwde Bakker vier scenario’s die voor elke denkbare coronasituatie te gebruiken waren. 
Bron: AD, 24 mei 2021.  
 
 

Verdachte Amsterdamse steekpartij dinsdag voorgeleid 
 
De 29-jarige verdachte van de geruchtmakende steekpartij in de Amsterdamse Pijp wordt 
morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt een politiewoordvoerder. Dat laat de 
Amsterdamse politie maandagmiddag weten. 
 
De afgelopen dagen heeft de politie de Amstelvener diverse malen verhoord. De man kon al 
snel na de steekincidenten van vrijdagavond worden gearresteerd. Een motief is overigens nog 
steeds niet bekendgemaakt. Sinds zaterdag is er door politie en justitie geen inhoudelijke 
update meer gedaan over de zaak.  
 
De steekpartij zorgde afgelopen weekend voor grote commotie in de hoofdstad: liefst vijf 
passanten werden vrijdagavond laat vanaf 23.15 op verschillende plaatsen neergestoken rond 
de Ferdinand Bolstraat in de bekende Amsterdamse volksbuurt De Pijp. Eén man, een 64-
jarige Amsterdammer, overleed voor ijssalon Gelato Massimo in de Ostadestraat. Hij werd nog 
een half uur lang gereanimeerd door ambulancemedewerkers en politieagenten, tevergeefs.  
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De andere vier slachtoffers - drie uit de hoofdstad en één uit Haarlem - belandden in het 
ziekenhuis, maar verkeren niet meer in levensgevaar. Zij zijn allen tussen de 21 en 28 jaar. 
Eén van hen werd neergestoken voor avondwinkel De Schelde nabij het Okurahotel. Een 
verband tussen de slachtoffers is er volgens de politie niet. Ze zijn volstrekt willekeurig 
gekozen en bevonden zich op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. Na de steekpartij 
zette de politie meteen een groot deel van De Pijp rond de Ferdinand Bolstraat af met linten. 
Pas zaterdagmorgen werd het gebied weer vrijgegeven.  
 
De politie heeft in ieder geval geen aanwijzingen voor een terroristische daad. Volgens diverse 
ooggetuigen, die door de politie zijn gehoord, maakte de 29-jarige verdachte een verwarde 
indruk. Hij kon al kort na de steekincidenten worden aangehouden. Dezelfde nacht werd zijn 
huis doorzocht. De politie nam daarbij diverse gegevensdragers in beslag alsook zijn auto. 
 
Volgens De Telegraaf staat de woning die doorzocht werd in Amstelveen op naam van de 
eigenaar van de avondwinkel de Schelde, de plek waar de steekpartij lijkt te zijn begonnen. 
De krant stelt dat de verdachte in die woning verbleef. Wat de relatie is tussen de eigenaar  van 
de avondwinkel  (een 60-jarige man van Egyptische afkomst) en de verdachte is niet bekend. 
 
In De Pijp, dat bekend staat als een van oudsher levendige volksbuurt, reageren bewoners 
geschokt op het drama. Voor de gevel van Gelato Massimo, waar de 64-jarige man overleed, 
liggen tientallen bossen bloemen. Burgemeester Femke Halsema bezocht zaterdag meteen de 
buurt en sprak met bewoners en politie. ‘De Pijp is een lieflijke en gezellig buurt, die over het 
algemeen heel vreedzaam is’, zei Halsema daarbij. ‘Ik ben hier om mijn medeleven te betuigen. 
Mensen in de buurt zijn erg geschrokken. Ik ook.’ Bron: AD, 24 mei 2021.   
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Verdachte steekincident De Pijp langer vast 
 
De 29-jarige verdachte van het vijfvoudige steekincident in de Amsterdamse buurt De Pijp 
blijft langer in de cel. De rechter-commissaris heeft beslist dat hij zeker twee weken langer 
vast blijft zitten, meldt het Openbaar Ministerie zojuist. 
 
Aangezien de man uit Amstelveen in beperkingen zit, wat betekent dat hij alleen contact mag 
hebben met zijn advocaat, zijn nadere details over de zaak nog niet bekend. Bron: AD, 25 mei 
2021. 

  
Teatske (26) is slachtoffer van steekincident De Pijp 

De in Friesland opgegroeide Teatske is een van de slachtoffers van het steekincident afgelopen 
vrijdag in Amsterdam.  Ze raakte zwaargewond,  maar haar toestand is stabiel. Ze is door het 
oog van de naald gekropen, zegt haar vader desgevraagd. Bron: De Telegraaf, 25 mei 2021. 

Visser in camouflagepak verward met voortvluchtige Belgische militair, 
grote politiemacht rukt uit 
 
De politie van het Belgische Sint-Niklaas heeft vandaag met man en macht jacht gemaakt op 
een man in camouflagepak die volgens getuigen gewapend was. Aangezien de voortvluchtige 
militair Jurgen Conings nog steeds niet is gevonden, neemt de politie van ons buurland bij 
dit soort meldingen geen enkel risico. Het bleek uiteindelijk om een visser te gaan wiens hengel 
was aanzien voor een geweer. 
 
De man werd eerder vandaag opgemerkt in de Kapelstraat, vlakbij het Waasland Shopping 
Center in Sint-Niklaas. Getuigen alarmeerden de politie omdat ze het een verdachte situatie 
vonden. De man reed rond op een scooter en droeg een camouflagepak. In zijn rugzak leek 
volgens de getuigen een geweer te zitten.  
 
Gezien de klopjacht op de (zeer waarschijnlijk) gewapende Jurgen Conings en diens dreiging 
om aanslagen te plegen, werd er geen risico genomen. De politie rukte met alle beschikbare 
manschappen uit om jacht te maken op de man in camouflagepak. Niet veel later konden ze 
hem identificeren.  
 
‘Het bleek om een visser te gaan’, zegt hoofdinspecteur Andy De Waele tegen de Belgische 
krant Het Laatste Nieuws. ‘Het ‘geweer’ in zijn rugzak bleek een hengel te zijn. De getuigen 
nemen we zeker niks kwalijk. We hebben camerabeelden bekeken uit de omgeving en het leek 
inderdaad bijzonder goed op een geweer. We rukken liever een keer te veel dan te weinig uit.’ 
 
De voortvluchtige militair Jurgen Conings wordt nu al zes dagen gezocht, maar hij is nog 
steeds niet gevonden. De korporaal die aan de haal ging met zwaar wapentuig, zich 
verschanste in Nationaal Park Hoge Kempen en die wordt gezocht omdat hij heeft gedreigd 
een aanslag te plegen op Belgische politici en virologen (‘het regime’, in zijn woorden) stond 
genoteerd als een ‘potentieel gewelddadige extremist’. Inmiddels staat hij ook op de 
internationale opsporingslijst en werd hij rechtstreeks toegesproken door familie en 
de federaal procureur Frédéric Van Leeuw.  
 
‘Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen én er werd geen geweld gebruikt. En dat is een 
zeer goede zaak. Wij roepen de bevolking op om sereen te blijven, om dit samen tot een goed 
einde te brengen. Aan Jurgen Conings vragen wij om contact op te nemen met iemand die hij 
vertrouwt.’ Nooit eerder lanceerde het Belgische federaal parket zo’n oproep.  
 
De Belgische autoriteiten laten weten elke dag tientallen tips van het publiek te krijgen over 
de voortvluchtige Jurgen Conings. Elke tip wordt serieus genomen en geverifieerd. De kans 
dat zich nog eens een incident voordoet als met bovengenoemde visser is dan ook reëel.  
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VTM Nieuws laat weten dat Conings na de oproep van de federaal procureur geen contact 
heeft gezocht met familie of zijn vriendin. De vraag is of hij dat gaat doen. In een afscheidsbrief 
aan zijn vriendin liet hij eerder weten: ‘Het maakt mij niet uit of ik sterf of niet, maar dan leef 
ik mijn laatste dagen hoe ik het wil. Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen 
me zoeken en ook wel vinden. Ik ben daar klaar voor.’ Bron: AD, 24 mei 2021. 
 
Nederlandse extreemrechtse groepering wilde via media schuilplaats 
topviroloog te weten komen’ 
 
Er is nog steeds geen spoor van de voortvluchtige militair Jurgen Conings. Hij houdt zich nu 
al een week schuil. De Belgische regering verbaast zich intussen over de vele steunbetuigingen 
die de man krijgt. 

 
Het gebouw van DPG Media aan het Mediaplein in Antwerpen is een tijdlang ontruimd 
geweest na een dreigbericht. Het ging om een dubbele dreiging afkomstig van een Nederlandse 
extreemrechtse groepering, zo legt terreurexpert Faroek Özgünes uit in een extra journaal 
van VTM Nieuws. 
 
De dreiging kwam uit Nederland, zo melden Belgische media op basis van bronnen. ‘Het was 
de Nederlandse politie die de Belgische politie heeft verwittigd dat er een dreiging is tegen DPG 
Media’, stelt VTM Nieuws-journalist Özgünes. ‘Het gaat om de Nederlandse extreemrechtse 
groep ‘FreedomFighters The Netherlands’.’ Zij hebben duizend volgers op Facebook.  
 
‘DPG Media is niet alleen in Vlaanderen het grootste mediabedrijf, maar zit ook in Nederland. 
Het bedrijf is dus ook daar zeer gekend.’ Naast deze site behoren ook de Volkskrant en 
dagblad Trouw tot de mediagroep. 
 
Het zou gaan om een dubbele dreiging. ‘Langs de ene kant was er een (knok)ploeg vanuit 
Nederland op weg naar België en langs de andere kant was er een bompakket dat mogelijk al 
geplaatst zou zijn in het gebouw van DPG Media. Dat is ook waarom het DPG Media-gebouw 
door de politie is doorzocht met explosievenhonden’, legt de Belgische terreurexpert uit in het 
journaal. 
 
‘Die knokploeg was op weg naar hier omdat ze dachten dat DPG Media zou weten waar Marc 
Van Ranst is’, aldus Özgünes. Een week geleden werd de Belgische viroloog samen met zijn 
gezin op een geheim adres ondergebracht na bedreigingen door de voortvluchtige militair 
Jurgen Conings.  
 
Met het gebruik van geweld wilde de Nederlandse groepering via de media de schuilplaats van 
de viroloog te weten komen. Voor alle duidelijkheid: ook de nieuwsredacties kennen het adres 
van het safehouse van Marc Van Ranst niet. 
 
Eén van de aanhangers van de extreemrechtse groepering vond deze plannen te extreem en 
waarschuwde zelf de politie. Die greep daarna meteen in en besloot het DPG Media-gebouw 
te laten ontruimen, meldt Het Laatste Nieuws op basis van een goede bron. 
 
‘Het DPG Media-gebouw wordt de komende dagen zeker nog in de gaten gehouden door de 
politie’, verzekert Özgünes. Bron: AD, 25 mei 2021.   
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Stille mars voor Jurgen Conings in Maasmechelen. © Belga 
 
Veel Belgen spreken openlijk hun steun uit voor de militair. De Facebookgroep ‘Als 1 achter 
Jurgen’ telt inmiddels meer dan 43.000 leden. Ook zijn er al drie steunmarsen en stille 
wakes  gehouden voor Conings. Voor de derde achtereenvolgende dag verzamelden zich 
gisteren zo'n 200 mensen in het natuurgebied Mechelse Heide, nabij Maasmechelen. Bron: 
AD, 25 mei 2021. 
 

Prijzen van diensten en goederen gaan stijgen na pandemie 
 
De prijzen van allerlei diensten en goederen gaan flink stijgen als de coronapandemie achter 
de rug is. Dat zeggen economen van ING, Rabobank en ABN AMRO tegen BNR. Dat de 
consument waarschijnlijk dieper in de buidel moet tasten zou komen omdat de vraag dan fors 
zal toenemen. Ook speelt mee dat er schaarste aan bepaalde producten is én dat bedrijven 
een slecht jaar goed moeten maken.  
 
Volgens Hugo Erken, econoom bij Rabobank, spelen de tekorten aan onder meer grondstoffen 
nu al op, waardoor onder meer computerchips schaarser worden en containers duurder 
worden. ‘Je ziet dat de waardeketens op dit moment flink verstoord zijn. De grondstofprijzen 
stijgen dit jaar alleen al in de eurozone met vijfentwintig procent.’ Veel producenten krijgen 
met die hogere kosten te maken en zullen een deel daarvan doorberekenen aan de consument, 
denkt Erken. Bron: AD, 24 mei 2021.  
 
 

Voor toekomstige pandemieën is een landelijk aangestuurde 
crisisorganisatie nodig 
 
Om toekomstige pandemieën of andere gezondheidscrises goed te kunnen bestrijden, is 
een nieuwe, landelijk aangestuurde crisisorganisatie nodig. Daarvoor pleit GGD GHOR 
Nederland, de vereniging van de vijfentwintig regionale GGD-directeuren, in een brief aan 
informateur Mariëtte Hamer.  
 
Volgens dagblad NRC vragen de GGD's in de brief om structurele investeringen van 600 
miljoen euro per jaar van een volgend kabinet. Volgens voorzitter André Rouvoet zijn zij 
decennialang financieel ‘uitgekleed’. 

Rouvoet zegt dat de landelijke crisisstructuur, inclusief de GGD's, ‘niet toegerust en 
voorbereid’ waren op een pandemie. De regionaal georganiseerde GGD's moesten vorig jaar 
plotseling een nationale crisis bestrijden en dat ging moeizaam. De GGD kreeg veel kritiek op 
de trage uitbreiding van de testcapaciteit en het al snel moeten stoppen van het volledige 
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bron- en contactonderzoek. Volgens Rouvoet hadden zij te kampen met de gevolgen van 
jarenlange bezuinigingen. Desondanks klaarden de GGD's volgens hem ‘een megaoperatie’.  
Bron: AD, 25 mei 2021. 

Op Aruba is een eind gekomen aan de avondklok 

De regering van Aruba heeft een einde gemaakt aan de avondklok die sinds 29 december vorig 
jaar was ingesteld. Ook de gebiedsverboden, onder meer voor het strand, worden opgeheven. 
Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes bekendgemaakt.  

Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten wel nog steeds om 23.00 uur de deuren sluiten, 
alleen casino's mogen openblijven tot 01.00 uur. 

Het aantal coronabesmettingen op Aruba is fors gedaald in de afgelopen weken. Op zaterdag 
kende het eiland, met zo'n 100.000 inwoners, 70 actieve coronabesmettingen. Daarvan waren 
er 54 onder de lokale bevolking en 16 onder toeristen. 

Het eiland heeft de grenzen eerder dit jaar geopend en trekt vooral weer veel Amerikaanse 
toeristen. In april bezochten bijna 60.000 bezoekers het eiland. Bron: AD, 25 mei 2021.  

Volwassenen Friese Waddeneilanden kunnen zich laten vaccineren 

Alle volwassen inwoners van de vier Friese Waddeneilanden kunnen zich de komende 
dagen laten vaccineren tegen het coronavirus. Vlieland, Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog zijn de eerste gemeenten waar alle volwassenen een prik kunnen halen. 
Bron: AD, 25 mei 2021.  

Veerkrachtig Vlieland massaal aan de coronaprik: ‘Het is de enige 
oplossing die we hebben’ 

Een bijzondere primeur voor Vlieland: op het Waddeneiland krijgen vandaag en morgen alle 
volwassen 60-minners die dat willen hun eerste coronaprik. Veel Vlielanders zien het als ‘het 
begin van het einde van de crisis’. ‘Ik ken hier één iemand die zich heel erg uitspreekt tegen 
het vaccin, maar die krijgt van niemand bijval.’ 

Dat was raar, vorig voorjaar, toen de hotels, cafés en restaurants op Vlieland vanwege het 
coronavirus dichtgingen en de passagiersboten vanuit Harlingen leeg de haven binnenvoeren. 
Wekenlang was het prachtig weer en liepen de eilanders in korte broek door een akelig stille 
Dorpsstraat, de hoofdader van Oost-Vlieland, het enige dorp op het eiland. Vlieland zonder 
toeristen, dat was al sinds mensenheugenis niet meer voorgekomen. 

Bianca Kikstra (38) is om twaalf uur de eerste jonge eilandbewoner die een shot Pfizer-vaccin 
krijgt ingespoten. Kikstra, medewerkster in een appartementencomplex en yogadocente, nam 
de prik vol overtuiging, zegt ze achteraf. ‘Ik wil dat we met zijn allen zo snel mogelijk 
groepsimmuniteit bereiken, zodat we deze rotperiode achter ons kunnen laten.’ 

Hoewel er op Vlieland tot dusver niemand overleed aan corona, is de prikbereidheid onder de 
ruim duizend eilanders hoog. Van de ouderen liet bijna niemand zijn of haar uitnodiging 
schieten, bij de 60-minners is de opkomst tachtig procent, stelt Nils van Mourik, 
kwartiermaker bij de GGD Fryslan, opgetogen. ‘Daar zijn we natuurlijk heel tevreden 
over.’ Bron; AD, 25 mei 2021. 
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Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft snel dalen, blijkt uit de cijfers van het RIVM. De 
afgelopen zijn mogelijk minder dan 30.000 positieve tests gemeld, wat neerkomt op een 
halvering van het weekcijfer in een maand tijd. Vandaag komt het rijksinstituut met de exacte 
aantallen in de wekelijkse update. 

Eind vorige maand kreeg het RIVM in zeven dag tijd ruim 55.000 meldingen van positieve 
tests binnen. Dat was toen de laagste coronapiek. Twee weken geleden daalde het weekcijfers 
al tot 47.108. Vorige week dook het cijfers onder de 40.000 met 35.142 nieuw vastgestelde 
besmettingen. 
 
In de zes dagen na de laatste update zijn 22.764 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Gemiddeld zijn dat er bijna 3800 per dag. Dat betekent dat het weekcijfer kan uitkomen 
op ongeveer 27.000. Het zou het laagste aantal sinds half februari zijn. Het RIVM meldt 
vandaag ook het nieuwe reproductiegetal, dat afgelopen vrijdag op 0,86 stond. Bron: AD, 25 
mei 2021. 

Leeftijd van coronapatiënten die in ziekenhuis worden opgenomen schiet 
omlaag 

De leeftijd van coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen schiet omlaag. De 
meeste patiënten die in mei in het ziekenhuis belandden zijn vijftigers. IC-voorman Diederik 
Gommers: ‘De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de niet-
gevaccineerden.’ 

Dat blijkt uit nieuwe gegevens die deze krant heeft opgevraagd bij de Nationale Intensive Care 
Evaluatie (NICE). IC-arts Diederik Gommers is opgetogen: ‘Wij waren er al van overtuigd dat 
het vaccin werkt, en deze cijfers tonen aan dat het ook daadwerkelijk zo is. Je ziet dus al effect 
na de eerste prik’, benadrukt de hoogleraar intensive care geneeskunde. ‘De patiënten die je 
in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn’, betoogt 
Gommers, die de IC van het Rotterdamse Erasmus MC aanvoert. ‘We zien nu heel duidelijk 
dat je - áls je gevaccineerd bent - voordeel hebt!’  
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Uit de nieuwe data over de leeftijden van coronapatiënten die worden opgenomen op de 
verpleegafdeling in het ziekenhuis, blijkt dat de leeftijd is geduikeld. Van alle patiënten op de 
coronaverpleegafdeling is nu ruim een kwart (26,1 procent) 50 tot en met 59 jaar oud, daarmee 
is het de grootste groep. In maart en april bestond de grootste groep nog uit zeventigers. En 
in januari en februari waren het naast zeventigers ook tachtigers die met corona op de 
verpleegafdeling belandden. Die groepen zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd. 

Volgens hoogleraar medische informatiekunde Nicolette de Keizer van het Amsterdam UMC 
tonen de cijfers over de leeftijden ‘echt een enorme duikeling’.  ‘De cijfers spreken voor zich. 
De leeftijdsgroepen die gevaccineerd zijn hebben een vele malen lagere kans om op de ic en in 
het ziekenhuis te komen, dan groepen die nog niet gevaccineerd zijn.’ De hoogleraar doet 
daarom een oproep: ‘Laat je vaccineren!’ 

Dave Dongelmans, intensivist bij Amsterdam UMC en voorzitter van stichting NICE, verwacht 
dat deze resultaten twijfelaars over de streep kunnen trekken om alsnog een vaccinatie te 
halen. ‘De zogenoemde wappies  ga je niet overtuigen, maar twijfelaars zullen er wél gevoelig 
voor zijn dat nu in de praktijk blijkt dat die prik werkt.’ Bron: AD, 25 mei 2021.  

 

India meldt 196.427 nieuwe coronabesmettingen, laagste sinds 14 april 
 
India meldt vandaag 196.427 nieuwe coronabesmettingen, het laagste aantal sinds 14 
april. Het totale aantal besmettingen in India is gestegen naar bijna 27 miljoen. De afgelopen 
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23 uur werden 3511 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 geregistreerd, waarmee het totale 
dodental op 307.231 uitkomt. Bron: AD, 25 mei 2021. 
 
 

Haarscherpe beelden van otter in Zwolse stadsgracht: 'Drie weken mee 
bezig geweest’ 
 
De otter Eenoog in de Zwolse stadsgracht is haarscherp en bij daglicht vastgelegd op de 
gevoelige plaat. Natuurfotograaf Jeroen Kloppenberg maakte deze fenomenale foto van het 
dier, dat aan één oog blind is. ‘Ik maakte meer dan drieduizend shots voor deze foto.’ Bron: 
AD, 25 mei 2021. 

 

 
 
Otter Eenoog vastgelegd op de gevoelige plaat. © Jeroen Kloppenburg 
 
 

Op Sint Maarten moet betaald worden voor coronavaccinatie 
 
Na 31 juli moet er op Sint Maarten betaald worden voor een coronavaccinatie en kan de prik 
alleen nog op afspraak worden gehaald. De Pfizer-vaccins zijn gratis door Nederland 
beschikbaar gesteld, maar mensen moeten gaan betalen voor het toedienen. Hoeveel dat gaat 
kosten, is nog niet bekend. 
 
Wel is duidelijk dat een prikafspraak pas doorgaat als er dezelfde dag minstens vijf 
anderen worden gevaccineerd. De overheid hoopt zo meer mensen over te halen tot 
inenting. Van de bijna 52.000 volwassen bewoners hebben in totaal ruim 16.000 mensen één 
of twee prikken gehad. Doel blijft nog steeds om 85 procent van de volwassen bevolking twee 
keer te vaccineren. Dat zijn 44.101 mensen. Bron: AD, 25 mei 2021.  
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Advies VS aan zijn burgers: reis niet naar Japan 
 
De VS heeft gisteren zijn burgers afgeraden naar Japan te reizen, waar deze zomer de 
Olympische Spelen worden gehouden, vanwege de risico's verbonden aan de coronapandemie. 
‘Reis niet naar Japan, vanwege Covid-19’, schreef het Amerikaanse ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het verhoogde de reiswaarschuwing tot het maximale niveau. Japans 
topambtenaren verwachten niet dat het Amerikaanse reisadvies gevolgen zal hebben voor de 
Olympische Spelen in Tokio en zeggen dat ook de steun vanuit de VS voor de Spelen 
onveranderd is. Bron: AD, 25 mei 2021. 
 

Aantal coronabesmettingen in Taiwan blijft stijgen 
 
Het aantal coronagevallen in Taiwan blijft stijgen. Vandaag rapporteert het land 542 nieuw 
vastgestelde besmettingen, waaronder 261 gevallen die afgelopen week niet waren 
meegeteld. Tot nu toe is slechts één procent van de Taiwanese bevolking ingeënt, maar de 
overheid weigert om vaccins uit China te importeren.  

 
De Taiwanese regering heeft de coronamaatregelen, waaronder een verbod op samenkomsten 
en sluiting van de scholen, verlengd tot 14 juni. Omstreeks die tijd moeten er twee miljoen 
doses coronavaccin in het land aankomen. Tegen het einde van augustus komen daar volgens 
de autoriteiten nog eens tien miljoen doses bij. Bron: AD, 25 mei 2021.  

Taiwan meldt vandaag 633 coronagevallen, waaronder 331 besmettingen die eerder werden 
vastgesteld maar nog niet werden geregistreerd. Tot nu toe heeft Taiwan 5.456 
coronabesmettingen vastgesteld en 35 overlijdens ten gevolge van het virus. Bron: AD, 26 mei 
2021. 

Nieuwe corona-uitbraak in Victoris 

Een nieuwe corona-uitbraak in de Australische deelstaat Victoria is aanleiding om de 
komende anderhalve week opnieuw extra maatregelen te nemen. In twee dagen zijn in 
Victoria negen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De geïnfecteerde personen 
behoren tot drie huishoudens van dezelfde familie. 

De besmettingen zijn terug te leiden naar een van hen, aldus de autoriteiten, maar het is niet 
duidelijk hoe die persoon besmet is geraakt. Hij verbleef in het buitenland, maar testte pas 
positief na de quarantaine. In Melbourne en de rest van Victoria moeten daarom weer 
mondkapjes worden gedragen in hotels, restaurants en binnenlocaties. Ook het aantal 
bezoekers thuis en van privébijeenkomsten is beperkt. 

Duizenden mensen hebben een oproep ontvangen in quarantaine te gaan en zich te laten 
testen. De zogenoemde reisbubbel tussen Nieuws-Zeeland en Victoria is de komende drie 
dagen gepauzeerd. Door de grenzen te sluiten en strenge maatregelen in te voeren, zoals 
verplichte quarantaines, zijn in Australië maar iets meer dan 30.000 besmettingen en 910 
sterfgevallen. Bron: AD, 25 mei 2021.  

Australische paralympische sporters mogen alleen na vaccin meedoen 
aan de Spelen 

Alleen Australische sporters die zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus mogen 
meedoen aan de Paralympische Spelen. Die eis geldt niet voor de Australiërs die enkele weken 
daarvoor naar Japan gaan voor de Olympische Spelen. Volgens Kate McLoughlin, chef de 
mission van de paralympische ploeg, lopen de sporters uit haar team gezondheidsrisico’s als 
ze ongevaccineerd naar Tokio gaan. 
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Zowel atleten als officials die weigeren een prik te nemen, lopen risico’s als ze ongevaccineerd 
meegaan. We weten dat er Covid-19 in het olympisch dorp zal zijn’, zei McLoughlin tegen de 
Australische nieuwszender ABC. ‘Het was een moeilijk besluit, waar we lang over hebben 
nagedacht. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen binnen het team veilig is.’ 

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft iedereen die komende zomer naar Japan 
gaat opgeroepen zich te laten vaccineren. Het is echter geen eis om het land in te komen. Het 
IOC heeft vaccins van Pfizer/BioNTech ingekocht, die beschikbaar worden gesteld aan de 
sporters, begeleiders en journalisten die naar Tokio komen voor de Spelen. In Australië 
hebben heel wat sporters al hun eerste prik gekregen. Volgens McLoughlin willen de meeste 
sporters uit de paralympische ploeg zich graag laten vaccineren. Met de twijfelaars of 
weigeraars gaat ze in gesprek. ‘Maar dat gaat om een handvol personen.’  

De Paralympische Spelen van Tokio beginnen op 28 augustus, drie weken na afloop van de 
Olympische Spelen. Een meerderheid van de Japanse bevolking zit niet te wachten op de 
mondiale sportevenementen, uit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus. De 
Nederlandse sportkoepel NOC*NSF adviseert zowel de olympische als paralympische sporters 
om zich voor vertrek te laten vaccineren. Van een verplichting is echter geen sprake, aldus 
een woordvoerder. Bron: AD, 25 mei 2021. 

Oostenrijk laat geen vluchten vanuit VK meer toe 

Oostenrijk laat opnieuw geen directe vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk meer toe, meldt 
persbureau APA. Eerder deed Oostenrijk dat vanwege een snel oplopend aantal 
besmettingen of gevallen die door een bepaalde virusvariant werden veroorzaakt. Bron: AD, 
25 mei 2021. 

In Alabama geen vaccinatiepaspoort voor bezoekers van bedrijven en 
publieke instanties 

De Amerikaanse gouverneur Kay Ivey, van de staat Alabama, heeft een wet getekend die 
bedrijven en publieke instanties verbiedt om vaccinatiepaspoorten voor coronavaccins 
te vragen aan bezoekers. Ivey zegt dat hij hiermee wil verzekeren dat het krijgen van 
een vaccinatie vrijwillig blijft. De gouverneur voegt toe dat hij zelf ook is gevaccineerd en alle 
inwoners van zijn staat aanmoedigt dat ook te doen. 

Onderwijsinstellingen in Alabama mogen van studenten wel vragen om bewijzen van 
vaccinaties, maar niet specifiek voor een Covid-19-vaccin. Het gaat alleen specifiek om 
vaccinaties die een institutie al op 1 januari 2021 vereiste, zoals inentingen tegen 
de mazelen en polio. Studenten die om medische of religieuze redenen niet zijn gevaccineerd, 
zijn uitgezonderd van die regel. Bron: AD, 25 mei 2021. 

Aantal coronadoden in Rusland gestegen naar 119.194 

Het officiële aantal Russen dat besmet is geraakt met het coronavirus is vandaag met 
7884 gestegen naar 5.017.795. De afgelopen dagen overleden nog eens 393 mensen in 
Rusland aan de gevolgen van het longvirus, waarmee het dodental op 119.194 komt. 
Een eigen telling van het Russische bureau voor statistiek komt of een aantal van 250.000 
sterfgevallen tussen april vorig jaar en maart van dit jaar. Bron: AD, 25 mei 2021.  

Toeristenmagneet Barcelona is een spookstad geworden 

In heel Spanje is het sinds zondag verboden om zonder goede reden de straat op te gaan. Het 
land wil daarmee de besmetting met het coronavirus verminderen, nu inmiddels ruim 11.000 
mensen zijn getroffen en 491 personen zijn overleden. Toeristentrekker Barcelona is een 
spookstad geworden. 
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Julio López werkt al veertig jaar op de Ramblas, in zijn grote kranten- en souvenirkiosk. Het 
is 11.00 uur, dinsdagmorgen. ‘Ik heb veel, heel veel gezien in die veertig jaar, in alle kleuren 
en maten, maar dit nog nooit,’ zegt hij vanachter de tijdschriften en prullaria. In augustus 
2017 reed een terrorist in een busje voor hem langs, over de volle wandelpromenade. Veertien 
mensen kwamen hierbij om. ‘Maar zelfs toen was de Ramblas de dag na de aanslag weer vol 
met mensen. Zo leeg als nu? Zelfs niet om 04.00 uur ’s nachts, in de tijden dat we 24 uur 
waren geopend.’ Bron: AD, 17 maart 2020. 

 

© Edwin Winkels — Weinig toeristen in het park voor de Sagrada Familia in Barcelona.  

Coronacrisis heeft gevolgen voor de bouw van Sagrada Familia 

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de bouw van Antoni Gaudi's Sagrada Familia in 
Barcelona. De voltooiing van het architectonische meesterwerk - waar Gaudi van 1883 tot aan 
zijn dood in 1926 zelf aan werkte - stond gepland voor 2026 ter ere van de honderdste 
verjaardag van de 'architect van God'. Alleen gooit het coronavirus flink roet in het eten van 
de basiliekbouwers. 

‘We hadden gedacht het werk in 2026 af te krijgen', zegt Sagrada-directeur Xavier Martines. 
‘Het kan 2030 worden, of 2035, 2040. Ik zou liegen als ik een precieze datum noem.’' De bouw 
van de kunstzinnige kerk draait voornamelijk op giften en de inkomsten van toerisme. Alleen 
ging de Sagrada Familia in april vorig jaar dicht voor bezoekers en daarmee droogde de 
inkomstenstroom grotendeel op. 

In 2019 kwamen 4,5 miljoen mensen naar het bouwwerk kijken, waarvan ruim negentig 
procent toeristen uit het buitenland. Dat leverde de bouw zestig miljoen euro op. Vorig jaar 
daalde dat naar zo'n 600.000 bezoekers en kwam er slechts 15 procent van de opbrengsten 
van een jaar eerder binnen. Maar daar komt op 29 mei hopelijk verandering in. Dan gaan 
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de souvenirwinkeltjes weer open en mogen geïnteresseerde zich in het weekend weer vergapen 
aan Gaudi's droom. 

Hoofdarchitect Jordi Fauli heeft goede hoop dit jaar een 172,5 meter hoge toren ter ere van 
Christus aan de kerk toe te voegen. ‘De Sagrada Famila heeft meer moeilijke momenten 
gekend', zegt Fauli. Waaronder de Spaanse burgeroorlog en de daaropvolgende Tweede 
Wereldoorlog. ‘De bouwers hebben altijd de wil gehad om door te gaan en de problemen te 
overwinnen. Ons doel is om Gaudi's prachtige project een realiteit te maken.' Bron: AD, 25 
mei 2021. 

Slechter gebit door lockdown: ‘Thuisschoolperiode ging ten koste van 

tandenpoetsmoment’ 

De lockdown hakt er in bij ons gebit. Dat zien tandartsen en mondhygiënisten uit deze regio. 
Door de scholensluiting misten kinderen hun vaste tandenpoetsmoment én aten ze meer 
tussendoortjes. Ouderen gaan pas langzaamaan weer naar de tandarts nu ze een prik hebben. 

Tandarts Abigail Verlinden, Zoetermeer 

‘Thuisschoolperiode ging ten koste van tandenpoetsmoment’. Wat is dit hard gegaan, denken 
tandarts Abigail Verlinden en haar collega’s van Jeugdtandverzorging Zoetermeer soms. ‘We 
schrikken weleens hoe groot een gaatje is geworden, dat er eerst niet of nauwelijks zat. Daar 
verbazen wij ons echt over.’ 

Door corona is bij veel Zoetermeerse kinderen de structuur weggevallen doordat ouders niet 
naar werk hoeven te gaan en kinderen niet naar school. Hierdoor schiet het tandenpoetsen er 
soms bij in. Ook eten kinderen meer tussendoortjes, waardoor er meer suikermomenten zijn, 
dus ontstaan sneller gaatjes. 

‘We merken nu vooral bij kinderen dat ze door de thuisschoolperiode minder ritme in hun dag 
hadden en dat ging ten koste van het tandenpoetsmoment voor school’, vertelt Verlinden. ‘Ook 
waren kinderen meer thuis, waardoor er meer eetmomenten met suikers zijn.’ 

 

Tandarts Abigail Verlinden met Indy en Jazz (beiden 7 jaar). © Fred Leeflang  
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Als de kinderen dan ook nog eens lange tijd wegblijven uit de tandartsstoel, heeft dat grote 
gevolgen voor het gebit. ‘Er zijn kinderen die zelfstandig naar de tandartspraktijk komen. Zij 
worden door ons van school opgehaald, maar bij sommige scholen mogen we niet naar binnen. 
Dan is het aan de ouders om met hun kinderen te komen. Dat is een lastig verhaal als de 
ouders zelf angst voor de tandarts hebben.’ 

De oplossing is simpel, volgens Verlinden. ‘Voorkom gebitsproblemen door trouw op controle 
te komen.’ Bron: AD, 25 mei 2021.   

Basisscholen zo goed mogelijk voorbereid op eindtoets in coronatijd 

Basisscholen nemen tussen nu en half mei de digitale eindtoets af bij hun leerlingen. De 
papieren versie staat gepland voor morgen en overmorgen. Is dat wel te doen voor scholen? 
En trekken de leerlingen zo’n test tijdens deze periode? ‘We staan er hier allemaal heel relaxed 
in.’  

Wij zijn voorbereid op een onmiddelijke lockdown, vertelt zorgcoödinator Titia Kemper op- het 
IKC VanKampen te Vlaardingen. Mocht een leerling op haar basisschool de papieren eindtoets 
bijvoorbeeld door ziekte niet kunnen maken, dan is er in overleg met de toetsaanbieder IEP 
een uitwijkdatum. ‘Maar we hopen dat we zonder kleerscheuren deze week doorkomen’. 
Volgens Kemper heeft de mentor of leraar, zeker in coronatijd, de leerling het beste in beeld. 
‘Maar de eindtoets is toch een bevestiging voor ons en de ouders.’ 

Tijdens het vorige schooljaar besloot minister voor Onderwijs Arie Slob nog de eindtoets te 
annuleren. De eerste coronamaatregelen waren op dat moment net van kracht. De minister 
gaf scholen de mogelijkheid om voorrang te geven aan het opstarten van de opvang van 
leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit jaar zijn basisscholen weer verplicht 
om bij hun leerlingen in groep 8 de eindtoets af te nemen. Bron: AD, 19 april 2021. 

 

Een kind maakt de IEP-eindtoets. © Bureau ICE 

 

Score eindtoets basisschool verschilt weinig van andere jaren, wel wat 
leervertraging 
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Het landelijke gemiddelde van de Centrale Eindtoets voor basisschoolleerlingen is dit jaar 
uitgekomen op 535,0 punten. Dat is miniem lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf 
jaar (535,4). De cijfers staan op de website van het College voor Toetsen en Examens. 
Leerlingen liepen dit coronaschooljaar wel wat vertraging op. 

De grenzen van de toetsadviezen, dus voor welke schoolsoort een leerling in aanmerking komt, 
zijn bij alle toetsaanbieders wat versoepeld op basis van die landelijk geconstateerde 
leervertraging. Zo ligt de ondergrens voor een havo/vwo-advies in 2021 op 539 punten tegen 
540 punten in eerdere jaren. Aan de berekening van de standaardscores is dit schooljaar niets 
veranderd. 
 
Vanaf vandaag zijn onder meer de resultaten beschikbaar van de ruim 83.000 achtstegroepers 
op 2877 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) 
in 2021 hebben gemaakt. Dit is een van de vijf eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar 
scholen uit kunnen kiezen. Ook de resultaten van de tweede toets in Nederland, de IEP-toets 
(60.000 leerlingen op 2400 scholen), zijn vannacht openbaar geworden. 

Volgens een woordvoerster is ook de score bij de IEP-toets vergelijkbaar met de afgelopen 
jaren. Het gemiddelde advies kwam in 2021 bij alle toetsaanbieders, net als in andere jaren, 
uit op vmbo-t/havo. Kinderen scoorden wel iets minder dan voorheen op rekenen en 
taalverzorging (spelling), aldus de zegsvrouw. Bij alle eindtoetsaanbieders gaat het om een 
‘kleine, maar aantoonbare’ leervertraging.         

Veel leerlingen zouden de resultaten eigenlijk al eerder krijgen, maar er was meer tijd nodig 
om de normering voor de toetsadviezen aan te passen. In 2019 was er geen eindtoets op de 
basisschool.  
 
De corona-omstandigheden gelden voor de gehele leerlingenpopulatie, laat het CvTE nog 
weten. ‘Door deze leervertraging als gevolg van corona kon het zijn dat leerlingen op het 
moment van toetsafname niet over bepaalde absolute kennis beschikten.’ Dat zegt volgens de 
woordvoerster echter niets over wat leerlingen kunnen. 
 
Uit de uitslag valt op te maken of een leerling het beste op het vmbo, de havo of een andere 
schoolsoort past. Scholen hebben eerder zelf ook al zo’n advies gegeven. Als leerlingen op basis 
van de eindtoets bij een hoger niveau worden ingedeeld, kunnen ze daarover met de school in 
gesprek gaan en wordt het schooladvies mogelijk aangepast. Als een leerling op basis van de 
eindtoets lager wordt ingedeeld, kan het schooladvies niet naar beneden worden bijgesteld. 
Bron: AD, 25 mei 2021. 

 
Man overleden en vrouw gewond naar het ziekenhuis na steekpartij in 
Rotterdam-Zuid 
 
Een man is dinsdagochtend overleden aan zijn verwondingen na een steekpartij in een woning 
aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. Het zou om een minderjarige jongen gaan, 
zeggen buurtbewoners. Een vrouw raakte gewond aan haar arm en is naar het ziekenhuis 
overgebracht.  
 
De hulpdiensten werden iets na 09.30 uur gealarmeerd over de steekpartij. Ambulance, een 
traumahelikopter, brandweer en politie rukten uit naar Rotterdam-Zuid. Daar troffen ze twee 
gewonde personen aan. Reanimatie mocht voor het mannelijk slachtoffer niet meer baten. Hij 
overleed later op de ochtend. 
 
Het slachtoffer is de zoon uit het gezin, dat uit drie kinderen bestaat van wie er nog twee thuis 
wonen. Hij is waarschijnlijk rond de 17 jaar. Een buurman vertelt dat het nieuws hard 
aankomt. Hij schrok wakker toen de politie vanmorgen aanbelde vanwege forensisch 
onderzoek.  
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De portiek zou onder het bloed gezeten hebben. Hij zegt een goede band te hebben met de 
buren. ‘Het was een heel normaal gezin.’ Een andere buurvrouw omschrijft het slachtoffer als 
een rustige en behulpzame jongen. Over de toedacht tasten de buren nog in het duister.  
 
Ook bij de politie is nog niets bekend over de toedracht van het incident. De politie onderzoekt 
de zaak. Bron: AD, 25 mei 2021.   
 
 

 
 
Steekpartij op de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. © MediaTV 
 
 

Vaccinatie Biblebelt en grote steden blijft achter: soms haalt maar 35 
procent ouderen prik 
 
De vaccinatiegraad in de Biblebelt en achterstandswijken van grote steden blijft duidelijk 
achter bij de rest van Nederland. In één streng-christelijke gemeente is maar 35 procent van 
de thuiswonende 65-plussers een prik gaan halen bij de GGD. Dat blijkt uit het meest recente 
OMT-advies. 
 
Het adviesorgaan van de overheid noemt Urk, Staphorst en Neder-Betuwe als voorbeelden van 
gemeenten in de Biblebelt waar de vaccinatiebereidheid niet al te groot is. In de orthodox-
christelijke gemeentes varieert de vaccinatiegraad bij 65-plussers tussen 35 en 73 procent. 
Sommige stromingen binnen het protestants-christelijke geloof zijn principieel tegen 
vaccineren. 
 
Ook in grote steden als Rotterdam en Amsterdam blijft de vaccinatiegraad achter bij het 
landelijk gemiddelde. In die steden is er ‘een aanzienlijk aantal wijken’ dat een vaccinatiegraad 
tussen de veertig en zestig procent heeft, schrijft het Outbreak Management Team.  
 
Artsen in de grote steden slaan al enige tijd alarm over de lage opkomst in achterstandswijken. 
Vooral onder migrantenouderen zou de vaccinatiebereidheid erg laag zijn. De Rotterdamse 
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burgemeester Ahmed Aboutaleb gebruikte zijn eigen vaccinatie om aandacht te vragen voor 
die situatie. ‘Wat ons hier tegenwerkt, is de tegencampagne’, zei hij toen. ‘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.’  

 

 
 
Ahmed Aboutaleb wordt gevaccineerd. © Sanne Donders 
 
Landelijk varieert de vaccinatiegraad nog per leeftijdsgroep, maar er zijn gemeentes waar 85 
procent van de 65-plussers die via de GGD gevaccineerd worden een prik heeft gehaald. Over 
het hele land heeft van de thuiswonende personen tussen de 80 en 89 jaar meer dan 85 
procent ten minste één vaccinatie gehad en ongeveer 80 procent twee vaccinaties. Bij 90-
plussers is dit percentage iets lager: 73 procent heeft ten minste één vaccinatie gehad en 66 
procent twee. 
 
Van de 70- tot 79-jarigen heeft meer dan 85 procent de eerste vaccinatie gehad. Van de 65- 
tot 69-jarigen (die gevaccineerd worden door de GGD) heeft ruim 70 procent de eerste 
vaccinatie gehad en bij de 55- tot 59-jarigen is dat 29 procent.  
 
De 60 tot 64-jarigen worden gevaccineerd door de huisartsen met het AstraZeneca-vaccin. Die 
campagne verliep erg chaotisch, onder meer door het tijdelijk stoppen van de vaccinatie met 
AstraZeneca na een klein aantal meldingen van zeldzame bijwerkingen. Het OMT stelt dat nog 
onderzocht wordt hoe dat de vaccinatiegraad beïnvloed heeft. 
 
Uit het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijkt steeds sterker dat vaccineren bescherming 
biedt tegen een ernstig verloop van een coronabesmetting. De leeftijd van coronapatiënten die 
in het ziekenhuis worden opgenomen schiet omlaag. Deze maand zijn vijftigers de grootste 
groep. ‘De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de niet-
gevaccineerden’, zei ic-voorman Diederik Gommers daarover. Bron: AD, 25 mei 2021.  
 
 

Fiets of loop langs de band tussen Breda en Nassau 
 
Voor corona toesloeg had het een vast plekje op de Bredase evenementenkalender: de 
Nassaudag. Veel activiteiten verspreid over het grondgebied, met de focus op het binnenplein 
van het Kasteel.  
 
De Nassaudag ging dit weekend voor de tweede keer niet door, maar de organisatie kwam met 
een alternatief. Of eigenlijk zeven alternatieven, in de vorm van wandel- en fietsroutes. 
 
Breda heeft al eeuwenlang een bijzondere band met het huis Oranje-Nassau. De Bredase 
Johanna van Polanen trouwde in 1403 (ze was pas elf) met de Duitse graaf Engelbrecht van 
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Nassau. Daarmee kregen de Nassaus de macht over Brabant. Breda was de machtsbasis en 
de thuisstad van Engelbrecht II en later Willem van Oranje, die we nu nog steeds Vader des 
Vaderlands noemen.  
 
In Breda is er nog veel dat aan die tijden herinnert, denk aan het Kasteel, de Grote Kerk, 
Bouvigne, het Begijnhof, het Mastbos en park Valkenberg. 
 
Op bredanassaustad.nl staan vier wandelroutes en drie fietsroutes, allemaal gratis. Alle 
routes bij elkaar geven het totaalbeeld, maar dan heb je wel honderdvijftig kilometer in je 
kuiten. De langste wandelroute, de Grote Nassauloop, is bijna negentien kilometer. Dan is de 
Monumentenwandeling een stuk bescheidener. Die voert je langs de belangrijkste 
monumenten in het stadshart, en langs tal van terrasjes en cafés. 
 
De wandeling Nassau Buitenplaats voert langs Wolfslaar, Ulvenhout, Bouvigne, het Markdal 
en het Ginneken. Onderweg lees je over alle aan Nassau gelinkte wetenswaardigheden, zoals 
het slotje Grimhuizen en molen De Korenbloem in Ulvenhout. Die is ruim zeshonderd jaar 
oud, en de molenaar pachtte de molen van de Heren van Breda, oftewel de Nassaus. 
 
Stevige stappers pakken de Grote Nassauloop, 18,7 kilometer, met start en einde bij het 
station. De belangrijkste monumenten in het centrum staan op deze route, waarna het 
Zaartbos wordt aangedaan. In het bos Trippelenberg bezoek je de Prinsenhoeve, waar ooit het 
kasteel van Uten Houte stond. De hoeve was in bezit van de Prinsen van Oranje. De wandeling 
gaat verder door het Mastbos, en via Bouvigne weer richting stadshart. Met daar onder andere 
het Begijnhof op de route. 
 
De drie aantrekkelijke fietsroutes gaan van 26 tot 56 kilometer. Historie in ‘t Groen (26 km) 
voert langs Anneville en molen De Korenbloem in Ulvenhout, het Markdal, Bouvigne en door 
het Mastbos, om te eindigen bij monumenten in het centrum. De Nassau ZO Route is bijna 
veertig kilometer.  
 
Het Kasteel is het startpunt, en daarna is het op de pedalen naar het Ginneken en Ulvenhout. 
Na het Markdal fiets je terug naar Bouvigne en dan weer naar het Spanjaardsgat en de andere 
monumenten in het stadshart. De Spinola Fietsroute voert je behalve door het Ginneken en 
Ulvenhout ook langs de punten ten noorden van Breda, zoals de Kleine Schans in Terheijden.  
 
Ook minder bekende plekken zoals Ter Aalst en de Salesdreef liggen op de route. Bij alle 
plekken staat duidelijk omschreven wat de link is met de Nassaus. Bron: AD, 25 mei 2021. 
 
Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Radboudumc en praat met 
coronapatiënten 
 
Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan 
het Radboudumc. Daar vroeg hij zich onder andere af of het geen goed idee zou zijn een 
speciaal kenniscentrum over Covid-19 op te richten. 
 
Op de COVID-19 nazorgpoli van Dekkerswald in Groesbeek praatte hij met drie 
coronapatiënten, waaronder de 30-jarige Marjanne Piena. Die kreeg al in maart vorig jaar 
corona en werd zó ziek dat ze zes maanden lang helemaal niks kon en door haar partner 
verzorgd moest worden. ‘Pas daarna kon ik voorzichtig een beetje gaan revalideren.’  
 
Zij belandde niet op de ic, in tegenstelling tot de 51-jarige purser Giovanni Agrippino. ‘Na 3,5 
week werd ik er wakker.’ Ook hij had al half maart vorig jaar corona. ‘En nog steeds werk ik 
maar vijftig procent.’ 
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De koning noemde het ‘bizar’ hoe corona bij de een amper iets doet, terwijl een ander ‘meteen 
bijna doodvalt’. Volgens de eveneens aanwezige directeur Michael Rutgers van het Longfonds 
hebben tussen de 20.000 en 40.000 langdurige klachten, waarvoor nazorg nodig is. 
 
Willem-Alexander nam een kijkje in de fysiotherapiezaal, waar kracht- en conditiemetingen 
gedaan worden met patiënten. Hij ging daarnaast in gesprek met een longarts, klinisch 
psycholoog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, intensivist en huisarts. Deze 
specialisten zijn allemaal betrokken bij de nazorg van coronapatiënten.  
 
Naast de organisatie van de zorg kwam ook onderzoek op het gebied van de lange termijn 
effecten van COVID-19 ter sprake. Zo wordt samengewerkt met andere universiteiten, maar 
ook met het Longfonds. 
 
Internist-infectioloog Michèle van Vugt van het Amsterdam UMC, die ook bij het bezoek 
aanwezig was, noemde het kenniscentrum waar de koning naar vroeg ‘echt nodig’. Volgens 
internist-immunoloog Mihai Netea van het Radboudumc liggen er in ieder geval juist nu ook 
enorme kansen om veel meer te weten te komen over vorusinfecties. ‘We hebben in anderhalf 
jaar meer geleerd dan in de dertig jaar hiervoor. De komende anderhalf à twee jaar moeten we 
onderzoeken hoe we de zorg nog verder kunnen verbeteren, je moet zo'n crisis als deze niet 
ongebruikt laten.’ 
 
Het bezoek van de koning werd afgesloten met het tekenen van het gastenboek, dat ooit ook 
nog door betovergrootmoeder Emma was getekend. Na afloop zwaaide wat personeel van 
Dekkerswald de koning uit: het bezoek was geheim gehouden om te zorgen dat er niet te veel 
mensen op afkwamen. Bron: AD, 25 mei 2021. 
 

 
 
Personeel zwaait naar de Koning. © DG 
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Iedereen die geboren is in 1969 of 1970 kan vanaf vandaag een afspraak maken voor een 
coronaprik. Dat meldt minister Hugo de Jonge op Twitter.  

Mensen die in 1969 of 1970 geboren zijn, kunnen nu ook op grond van hun leeftijd 
gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Ze krijgen vanaf vrijdag een brief met een 
uitnodiging. Daarmee kunnen ze telefonisch een prikafspraak inplannen, maar deze mensen 
kunnen nu alvast online een afspraak maken. Het gaat volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om ruim 520.000 mensen. Zij krijgen het coronavaccin 
van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Daarvoor kunnen ze terecht bij 136 
vaccinatielocaties van de GGD'en.  Bron: AD, 25 mei 2021.  

 

Vaccinatie-site af en toe overbelast, mensen geboren in 1969 en 1970 
proberen massaal afspraak te maken 

De website waarop mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie is zo nu en dan 
overbelast. Oorzaak is mogelijk de bekendmaking vandaag dat mensen uit de geboortejaren 
1969 en 1970 zich nu ook voor een prik kunnen melden.. 

Hetzelfde gebeurde afgelopen zaterdag, toen de geboortejaren 1967 en 1968 aan de beurt 
waren. De groep 1969 en 1970 bestaat uit ruim 520.000 mensen, waarvan volgens het 
RIVM naar schatting hebben 436.000 mensen nog geen vaccin hebben gekregen. De mensen 
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die wél al geprikt zijn, zijn bijvoorbeeld zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbare 
gezondheid. 
 
In tegenstelling tot de mensen met geboortejaar 1967 of 1968 krijgt de nieuwe lichting 
vaccinkandidaten een vaccin van Pfizer of Moderna. De groep van zaterdag krijgt Janssen, 
maar daar is vooralsnog niet voldoende van geleverd om er nog meer groepen mee in te enten.  
 
Voordeel van Janssen is dat er maar een prik voor nodig is, voor de zogeheten mrna-vaccins 
zijn twee inentingen nodig voor een optimale werking. Bron: De Stentor, 25 mei 2021. 

EU schenkt honderd miljoen vaccins aan arme landen 

De 27 EU-leiders zijn op hun top in Brussel overeengekomen nog voor eind dit jaar minstens 
honderd miljoen coronavaccins aan arme landen te schenken. Door de tegenvallende 
leveringen van farmabedrijven AstraZeneca en Johnson & Johnson was de EU aanvankelijk 
terughoudend om zich te verbinden aan een ambitieuze gift omdat eerst de eigen bevolking zo 
snel mogelijk moet worden gevaccineerd. 

De lidstaten verwachten echter met de beloofde leveringen van Pfizer/BioNTech en Moderna, 
plus vooral ook toekomstige vaccins van CureVac, Sanofi/GSK en Novavax, voldoende vaccins 
te hebben om ook doses naar het buitenland te sturen. 

De vaccinfabrikanten Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het 
Leidse Janssen, hebben beloofd aan landen met een midden- of laag inkomen dit jaar en 
volgend jaar ongeveer 3,5 miljard doses te leveren. Dat doen ze tegen kostprijs of met korting, 
zeggen ze. Pfizer zegde twee miljard doses toe, Moderna tot vijfennegentig miljoen en Johnson 
& Johnson tot vijfhonderd miljoen. Bron: AD, 25 mei 2021. 

Coronadruk op ziekenhuizen blijft dalen 

De coronadrukte in de ziekenhuizen blijft dalen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1681 
mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is 
het laagste aantal sinds 11 december. In vergelijking met maandag daalde het totale aantal 
opgenomen patiënten met veertien. Het is de achtste achtereenvolgende dag waarop de 
bezetting daalt.  

Eind april behandelden de ziekenhuizen meer dan 2700 coronapatiënten. Dat betekent dat er 
binnen een maand meer dan 1000 bedden zijn vrijgekomen. 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde verder. Op die afdelingen liggen 
nu 579 mensen met corona. Ook dat is het laagste aantal sinds half december. De ic-artsen 
en -verpleegkundigen zagen negentien bedden vrijkomen. 

Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met vijf naar 
1102, maar de lijn daar gaat nog steeds omlaag. Sinds vorige week dinsdag zijn op die zalen 
401 bedden vrijgekomen. 

De druk op de ziekenhuizen neemt af doordat steeds minder coronapatiënten worden 
opgenomen. De uitstroom is groter dan de instroom. In de afgelopen 24 uur belandden 123 
mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 1025 
mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 146 per dag. Dat is het laagste peil 
sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon 
met het delen van die gegevens. Bron: AD, 25 mei 2021.   
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Weer minder nieuwe coronabesmettingen: afname van achtentwintig 
procent 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft hard dalen. De afgelopen week registreerde het 
RIVM 25.255 positieve tests, 28 procent minder dan een week eerder toen ruim 35.000 
gevallen aan het licht kwamen. In een maand tijd is het aantal wekelijkse nieuwe 
coronagevallen meer dan gehalveerd. 

Ook in de ziekenhuizen is steeds meer te merken dat corona op zijn retour is nu steeds meer 
mensen zijn gevaccineerd. Volgens de wekelijkse rapportage van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu die vandaag verscheen, werden in zeven dagen tijd 830 mensen 
met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, ongeveer een derde minder dan een week eerder. 
Van deze patiënten waren er 186 zo ziek dat ze op de intensive care belandden. Dat is een 
afname van 23 procent ten opzichte van een week eerder.  

Het RIVM registreerde afgelopen week 96 coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week waren 
het er 90, het laagste aantal sinds begin oktober.  

Het RIVM registreerde de afgelopen week 25.255 coronagevallen. Dat zijn er 28 procent 
minder dan week eerder toen er 35.142 besmettingen werden geregistreerd. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, is ook weer een 
fractie gedaald. Het stond afgelopen vrijdag op 0,86 en zakt verder naar 0,82. Dit cijfer is nooit 
helemaal actueel. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om een betrouwbaar getal te 
berekenen. 

De afgelopen zeven dagen maakten minder mensen de gang naar de teststraat:  239.259 lieten 
mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 272.876, een afname van twaalf procent. 
Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 10,4, wat lager is dan de 
voorgaande week (12,2 procent). 

Tot nu zijn er zo’n 8,5 miljoen coronaprikken gezet. Vanaf vandaag kunnen mensen geboren 
in 1969 en 1970 een vaccinatieafspraak maken. Bron: AD, 25 mei 2021. 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2531 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Dat is het laagste aantal sinds begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege 
extreem winterweer. Het is niet duidelijk of het lage aantal positieve tests van dinsdag komt 
doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen. Op 
maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen sowieso al lager dan later in de week. 

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 155 inwoners te horen dat 
ze het coronavirus hebben opgelopen. In Amsterdam kwamen 120 besmettingen aan het licht. 
Daarna volgen Den Haag (79), Utrecht (57) en Tilburg (44). 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met dertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen 
in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het even 
voordat dit is geregistreerd.  

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn meer dan 1,6 miljoen 
Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.500 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus 
zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.  
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Achtentwintig procent minder besmettingen, maar Brabant-Noord blijft 
achter 

Landelijk zijn er deze week 28 procent minder besmettingen, maar in Brabant zijn nog altijd 
veel coronapatiënten. De regio Brabant-Noord heeft verhoudingsgewijs de meeste 
coronabesmettingen van het land. 

Het aantal nieuwe besmettingen daalde afgelopen week in Brabant van ruim 6500 naar bijna 
4500. Toch zitten alle drie de Brabantse regio’s verhoudingsgewijs boven het landelijk 
gemiddelde van ruim 146 besmettingen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord was dat met 
ruim 224 positieve tests het hoogste van heel Nederland. In Brabant-Zuidoost ligt dat aantal 
op ruim 154 en in Midden- en West-Brabant op 160. Ook vorige week telde Brabant-Noord al 
het hoogste aantal van Nederland.  

Steeds minder mensen maken de gang naar de teststraat. Afgelopen week lieten 239.259 
mensen zich testen, de week daarvoor was dat landelijk nog 272.876, een afname van twaalf 
procent. Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, is ook 
weer een fractie gedaald. Het stond afgelopen vrijdag op 0,86 en zakt verder naar 0,82. Dit 
cijfer is nooit helemaal actueel. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om een betrouwbaar 
getal te berekenen. Bron: BN De Stem, 25 mei 2021.  

Iets meer dan een miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Voor het eerst komt het aantal prikken boven die grens uit. Het aantal 
toegediende vaccins steeg met 1.009.988, volgens gegevens die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wekelijks verstrekt. 

In totaal zijn nu 6,15 miljoen Nederlanders gevaccineerd. Van hen hebben 2,3 miljoen ook al 
de herhaalprik gekregen. Tussen maandag 17 en zondag 23 mei kregen ruim 491.000 mensen 
de eerste prik. Dat is minder dan in de vier weken ervoor. Daar staat tegenover dat meer dan 
517.000 mensen de tweede inenting ontvingen. Dat is bijna evenveel als de twee voorgaande 
weken bij elkaar. Niet eerder kregen in één week tijd zoveel mensen de herhaalvaccinatie. 
Bron: AD, 25 mei 2021.  

Aantal positieve tests in Oost-Nederland daalt: pinksterdip of structurele 
daling? 

Het aantal positieve coronatests in deze regio blijft dalen. Tot vanochtend 10.00 uur zijn 213 
besmettingen opgespoord. Dat zijn er bijna veertig minder dan een dag eerder. Opnieuw 
houden vier gemeenten de nul. 

Opvallend is dat drie van deze gemeenten voor de tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen 
kennen. Het gaat om Zwartewaterland, Hattem en Ommen, blijkt uit cijfers van het RIVM. De 
nieuwe gemeente waar geen positieve coronatests zijn gemeld is Raalte. 

Op de kaart is te zien dat Oost-Nederland een lint van grijze gemeenten kent. Dat betekent 
dat in deze gebieden amper nieuwe besmettingen zijn gemeld. Opvallend is dat dit lint vanaf 
Zwolle richting het zuiden grofweg de IJssel volgt. 

Ook Olst-Wijhe kleurt met 1 nieuwe besmetting grijs op de kaart. Een heel verschil met 
gisteren, toen het met 9 nieuwe besmettingen nog een donkerrode gemeente was. De enige 
gemeente die vandaag de rode kleur krijgt is Putten. In deze Veluwse gemeenten zijn 11 
positieve coronatests gemeld. 

Als we kijken naar regionale cijfers, dan zet de daling door in IJsselland en Flevoland. In de 
streek rondom Zwolle en Deventer daalde het aantal positieve tests van 85 naar 55. In 
Flevoland ging het omlaag van 64 naar 47. Op de Veluwe en in de Achterhoek zijn meer 
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besmettingen gemeld. Het aantal steeg tussen maandag- en dinsdagochtend van 102 naar 
111. In totaal daalde het aantal besmettingen in Oost-Nederland van 251 naar 213. 

Die daling past bij de dagkoers in de rest van het land. Tussen maandagochtend en 
dinsdagochtend zijn 2531 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 
begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer. Het is niet 
duidelijk of het lage aantal positieve tests van dinsdag komt doordat minder mensen zich 
tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met dertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen 
in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het even 
voordat dit is geregistreerd.  Bron: De Stentor, 25 mei 2021. 
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Moderna vaccin is bij tieners twee weken na tweede prik honderd procent 
effectief  

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna is twee weken na de tweede 
prik '100 procent effectief' bij tieners, meldt het bedrijf. Bij het onderzoek naar de effectiviteit 
bij 12- tot 17-jarigen in de Verenigde Staten kreeg geen van de deelnemers nog het coronavirus 
na de tweede prik. Na de eerste prik was de effectiviteit 93 procent. 

Moderna deed onderzoek bij 3732 mensen tussen de 12 en 17 jaar oud. Twee derde kreeg 
een echt vaccin en de rest een placebo. Vier mensen binnen de placebogroep werden besmet 
na de tweede prik. Het middel helpt tegen ziekteverschijnselen, maar helpt ook een 
besmetting voorkomen, zegt de Franse directeur Stéphane Bancel. 

De farmaceut zegt dat er geen ernstige bijwerkingen zijn vastgesteld. Een aantal mensen 
kreeg hoofdpijn of werd moe na de tweede prik. Bron: AD, 25 mei 2021.   

Versneld prikken van ouderen lukt niet: ‘worden overvallen door 
plotselinge veranderingen in beleid’ 

Van het versneld prikken van zestigplussers met AstraZeneca komt mogelijk weinig terecht. 
De meeste huisartsen hebben de ronde voor de tweede prikken al ingepland staan en kunnen 
deze vaak niet meer verzetten.  



214 

 

Waarschijnlijk deze dinsdag of woensdag wordt het aangepaste leveringsschema van het 
vaccin aan huisartsen  bekend, meldt het RIVM. Die aanpassing is mogelijk nu de 
Gezondheidsraad heeft bepaald dat op de tweede vaccinatie niet meer 12 tot 14 weken gewacht 
hoeft te worden. 

Maar of dat ook betekent dat de huisartsen daadwerkelijk mensen sneller de tweede prik 
geven, zodat ze bijvoorbeeld nog voor de zomervakantie optimaal beschermd zijn, is zeer de 
vraag. ‘Dit is de zoveelste wijziging rondom deze vaccinaties’, stelt huisarts Carin Littooij, 
waarnemend voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging. Bron: De Stentor, 25 mei 
2021. 
 

Polen begint loterij voor gevaccineerde mensen 
 
Polen begint een loterij voor mensen die al ingeënt zijn tegen het coronavirus om zo mensen 
aan te sporen zich te laten vaccineren. De winnaars kunnen geldprijzen krijgen tot 223.000 
euro of een auto.  
 
Tot dusver hebben 18,3 miljoen Polen, op een bevolking van ruim 37 miljoen, een inenting 
gekregen. 5,6 miljoen van hen zijn al volledig ingeënt. De regering hoopt veel meer mensen 
aan te moedigen de prik te nemen door hun kans op een prijs te bieden. Voor de campagne is 
31 miljoen euro uitgetrokken. 
 
De loterij gaat op 1 juli van start. Iedere tweeduizendste deelnemer ontvangt voor de loterij 
begint al 110 euro. Bron: AD, 25 mei 2021. 
 
 

OMT sluit nieuwe golf coronabesmettingen komende winter niet uit 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe golf van coronabesmettingen 
komende winter niet uit, zo wordt duidelijk uit het laatste advies dat de deskundigen naar het 
kabinet hebben gestuurd. In een ‘optimistische situatie’ waarin 75 procent van de bevolking 
is gevaccineerd, zou het zogeheten reproductiegetal van het virus ‘net onder de 1’ kunnen 
blijven, schat het OMT in. Een nieuwe uitbraak kan echter wel degelijk weer mogelijk worden 
als er bepaalde tegenvallers zijn. 
 
Het reproductiegetal geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. Onder de 1 is er weinig aan 
de hand als maar weinig besmettelijke mensen rondlopen. Boven de 1 worden steeds meer 
mensen ziek. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de mate waarin vaccins beschermen 
in de loop der tijd vermindert, nieuwe besmettelijkere varianten opduiken óf als in bepaalde 
specifieke groepen minder mensen zijn gevaccineerd. Dat noemt het OMT ‘heterogeniteit in de 
vaccinatiegraad’. 
 
De belangrijkste corona-adviseurs van het kabinet schrijven dat  ‘dit suggereert dat naast het 
huidige vaccinatieprogramma (aanvullende) basismaatregelen nodig zullen blijven’. Ze voegen 
eraan toe dat de prognoses voor de langere termijn onzeker zijn. Bron: AD, 25 mei 2021. 
 
 

Minder vrijwilligersklussen tijdens NLdoet 
 
Vanwege coronabesmettingsgevaar zijn er dit jaar minder vrijwilligersklussen tijdens 
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Dat meldt organisator Oranje 
Fonds. Voor dit weekend zijn ruim 5500 projecten aangemeld. 
 
Om coronabesmettingen te voorkomen moeten vrijwilligers zoveel mogelijk buiten aan de 
slag waardoor er minder dan normaal mogelijk is. In 2019 werden nog ruim 8000 
vrijwilligersacties aangemeld, een jaar eerder zelfs bijna 10.000. Vorig jaar kon het evenement 
niet doorgaan vanwege het coronavirus. 
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De zeventiende editie van NLdoet was eigenlijk gepland op 12 en 13 maart. Omdat de 
coronabesmettingscijfers volgens de organisatie nog te hoog waren en Nederland nog in een 
lockdown zat werd het evenement verplaatst naar aankomend weekend. 

Tijdens NLdoet kunnen mensen proeven aan vrijwilligerswerk. Geïnteresseerden kunnen 
onder meer speeltuinen en buurthuizen opknappen, op afstand taallessen geven en tuinen 
aanleggen. Volgens het Oranje Fonds is het evenement voor vrijwilligersorganisaties een goede 
manier om nieuwe mensen te vinden. Bron: AD, 25 mei 2021. 

 

 

© Kees Martens/DCI Media — Tijdens de avondklokrellen sneuvelden heel wat ruiten van de 
Stationsrestauratie op de eerste verdieping. Dat is speciaal op maatgemaakt glas met een 
prijskaartje van ruim zestig mille. © Kees Martens/DCI Media  

Relschopper uit Breda gooit met Eindhovense stationsruit meteen ook 
zijn eigen ruiten in: hij moet zestig mille dokken 
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DEN BOSCH - 60.000 euro alsjeblieft! Het ingooien van een ruit van de Eindhovense 
stationsrestauratie tijdens de avondklokrellen komt een inwoner van Breda duur te staan. 
Zo’n ding kost ruim zestig mille en dat bedrag moet hij nu ophoesten.  

Het is een van de hoogste claims tot nu toe tijdens de rechtzaken over de rellen van 
januari.  De jongeman kreeg ook acht maanden cel waarvan drie voorwaardelijk.  

Zijn tweelingbroer (19) was er ook bij, maar kwam weg met drie maanden geheel 
voorwaardelijke straf. Wel komt hij op de lijst van mensen die gezamenlijk tien mille aan de 
Jumbo moeten terugbetalen wegens de plunderingen aldaar, plus dertien mille voor vernielde 
stationsdeuren. 

Bij de Bossche politierechter werd de derde themazitting  binnen een week gehouden voor 
relschoppers in Eindhoven. En het einde is vooralsnog niet in zicht , zei het Openbaar 
Ministerie. Er zitten nog ruim tien verdachten in de cel en wekelijks pakt de politie nieuwe 
verdachten op.  

Naast de tweeling uit Breda kwam ook een 35-jarige man uit Gouda aan de beurt. Hem werd 
openlijk geweld ten laste gelegd, maar dat vond de politierechter niet bewezen. Diefstal wel, 
en daar kreeg de man twee weken onvoorwaardelijke cel voor. 

Een inwoner uit Gemert (39)  had meegeholpen de auto van Prorail te vernielen en was ook in 
de Jumbo te keer gegaan. Dat kost hem drie maanden cel waarvan een voorwaardelijk, plus 
meebetalen aan de schadeposten van respectievelijk achttien en tien mille.  

Relschoppers worden geacht de toegebrachte schade gezamenlijk te betalen. Hoe hoog dat 
bedrag is, wordt  berekend als iedereen voor de rechter heeft gestaan.  Bron: BD, 25 mei 2021.  

Ingooien ruit is duur, kost ruim zestig mille 

Het ingooien van een ruit van de Eindhovense stationsrestauratie tijdens de 
avondklokrellen komt een inwoner van Breda duur te staan. Zo’n ding kost ruim zestig mille 
en dat bedrag moet hij nu ophoesten. 

Het is een van de hoogste claims tot nu toe tijdens de rechtzaken over de rellen van januari. 
De jongeman kreeg ook acht maanden cel waarvan drie voorwaardelijk. 

Zijn tweelingbroer (19) was er ook bij, maar kwam weg met drie maanden geheel 
voorwaardelijke straf. Wel komt hij op de lijst van mensen die gezamenlijk tien mille aan de 
Jumbo moeten terugbetalen wegens de plunderingen aldaar, plus dertien mille voor vernielde 
stationsdeuren.  Bron: AD, 25 mei 2021. 

Stichting Fitness is Medicijn spant kort geding aan tegen Nederlandse 
staat 

De Stichting Fitness Is Medicijn spant een kort geding aan tegen de Nederlandse 
staat. ‘We eisen volledige heropening omdat de situatie nu disproportioneel is, zeker gezien de 
aanstaande versoepelingen’, laat juridisch adviseur Karim Aachboun weten. Op de 
basiscoronaregels na, wil de stichting geen verdere voorwaarden voor de sportscholen. 

Volgens Aachboun is het jongste kabinetsbesluit om de sportscholen onder voorwaarden te 
openen genomen op basis van een medisch advies van het Outbreak Management Team. Dat 
mag door de rechter getoetst worden op basis van een volledige belangenafweging, zegt hij. In 
Nederland zijn de sportscholen sinds woensdag 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij 
binnensportlocaties mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn en moet iedereen 1,5 meter 
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afstand houden. Buiten geldt ook het maximumaantal van 30 mensen voor sporten in 
groepen. De stichting wil van deze coronaregels af. 

Daarnaast is Aachboun van mening dat de reisbewegingen, die volgens het kabinet een 
belangrijk argument zijn om de sportscholen voor een flink deel gesloten te houden, met 
heropening juist beter gemonitord kunnen worden. ‘Als je naar de sportschool gaat, moet je 
met een pasje binnenkomen. Buiten sporten wordt juist niet geregistreerd. Daarnaast zullen 
de reisbewegingen niet toenemen, omdat de meeste mensen sporten in de buurt van waar ze 
wonen.’ 

Fitness.be, de beroepsvereniging voor de Belgische fitness- en wellnessindustrie, steunt de eis 
en spant met hulp van de stichting ook een soortgelijk kort geding aan tegen de Belgische 
staat. Deze zaak dient woensdag 26 mei bij de rechtbank in Brussel. De zaak tegen de 
Nederlandse staat wordt donderdag 27 mei behandeld bij de rechtbank in Den Haag. Er wordt 
geen financiële vergoeding geëist, benadrukt Aachboun. ‘Dit omdat iedere branche schade 
heeft geleden, dit is een rekening die we met zijn allen moeten betalen.’ 

In België mogen fitnessclubs vanaf 9 juni 2021 onder voorwaarden weer gedeeltelijk 
open. Volgens Fitness.be moeten sportscholen gezien worden als onderdeel van de oplossing 
om het coronavirus in te dammen, omdat ‘het Belgische volk daardoor een beter 
afweersysteem kan opbouwen’. De Nederlandse branchevereniging voor sportscholen, 
NLActief, deed eerder een soortgelijke oproep dat sportscholen als 'essentieel' bestempeld 
zouden moeten worden, omdat ze mensen fit en vitaal kunnen houden in coronatijd. Bron: 
AD, 25 mei 2021.  
 

Nog een bandlid IJslandse songfestivalinzending besmet met coronavirus 

Nog een bandlid van de IJslandse songfestivalinzending Daði og Gagnamagnið is besmet met 
het coronavirus. Woensdag werd een van de bandleden al positief getest. Maandag werd ook 
Árný, de vrouw van frontman Daði Freyr Pétursson, positief getest na terugkeer in IJsland. 

‘Laten we dit avontuur beëindigen met nog een verfrissende Covid-infectie!’, schrijft 
de zwangere Árný onder haar foto op Instagram. ‘Bij deze zwangere en gevaccineerde vrouw 
werd vandaag de diagnose Covid gesteld.’ Ze laat weten geen klachten te hebben. 

Door de coronabesmetting van het eerste bandlid kon de groep tijdens de finale niet naar 
Rotterdam Ahoy komen, maar moesten ze zowel de tweede halve finale als de finale vanuit 
hun hotel volgen. Met een opgenomen optreden behaalde Daði og Gagnamagnið zaterdag in 
de finale de vierde plaats. Bron: AD, 25 mei 2021. 

Coronapatent niet vrijgegeven: Deze mannen werden miljardair door de 
verkoop van vaccins 
 
De winst op de verkoop van coronavaccins heeft al minstens negen nieuwe miljardairs 
voortgebracht - stuk voor stuk hoge bonzen van farmabedrijven. Zo berekende People’s 
Vaccine Alliance, een ngo-samenwerking die pleit voor het opheffen van patenten op vaccins. 
‘Met de 15,8 miljard euro die deze negen samen verdienden zou de voltallige bevolking van 
alle ontwikkelingslanden minstens één keer gevaccineerd kunnen worden.’ Toch besliste de 
G20 vorige week de patenten op coronavaccins voorlopig niet vrij te geven. 
 
Farmabedrijven als Moderna en Pfizer publiceerden afgelopen weken hun eerste 
kwartaalcijfers van 2021. Daaruit blijkt dat de verkoop van coronavaccins voor een stevige 
omzetgroei heeft gezorgd. Zo leverde Moderna wereldwijd intussen al 102 miljoen dosissen af, 
goed voor een omzet van 1,4 miljard euro in de eerste drie maanden van dit jaar. Bron: AD, 
25 mei 2021.  
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Uğur Şahin, medeoprichter van BioNTech, en Stéphane Bancel, de Franse CEO van 
Moderna. © Reuters  
 
 

Dringend advies GGD na grote corona-uitbraak bij kerkjeugd: Ga niet met 
jongeren op kamp  
Basisscholen moeten voor groep 8 ook dit jaar nog een ander afscheid verzinnen dan het 
traditionele slotkamp. Dat is het dringende advies van de GGD Gelderland-Midden. Aanleiding 
is een corona-uitbraak in een kampeerboerderij in Otterlo tijdens een Rhedens jeugdkamp. 
 
Tijdens het jeugdkamp van de Protestantse Gemeente Rheden in het weekend van Hemelvaart 
raakten 15 van de 37 deelnemers besmet met Covid-19; drie begeleiders en twaalf kinderen. 
Basisschool Rheder Enk in Rheden moest daardoor afgelopen week twee groepen leerlingen 
naar huis sturen, De Holtbanck vijf klassen. 
 
De coronaregels staan een jeugdkamp toe. ‘Kinderen hoeven onderling geen afstand te 
houden’, legt GGD-arts Patrick van Schelven uit. ‘Maar ons advies is toch: gebruik je gezonde 
verstand en doe het niet. De kans op besmettingen tijdens zo’n kamp is groot. Er is meer 
onderling contact en er zijn meer reisbewegingen.’ Bron: De Stentor, 25 mei 2021. 
 
 

Toegangstesten nodig voor grote evenementen 
 
Toegangstesten zullen voorlopig nodig zijn om grote evenementen - openluchtfestivals of 
concerten in muziekzalen - te laten doorgaan. Als de vaccinatiegraad na de zomer hoger is, 
kan de entreetest pas geschrapt worden.  
 
Dat zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond in debat met de Eerste Kamer. 
‘Op korte termijn hebben we toegangstesten nodig. Anders komen er geen festivals, of kunnen 
er maar heel kleine groepen in zalen en theaters.’ Grote muziekfestivals of indoor-concerten 
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zouden anders langer moeten wachten, schetst De Jonge. ‘Maar we passen toegangstesten 
alleen toe als we meer mogelijk kunnen maken dan zònder het toegangstesten. 
 
’Later vanavond stemt de Senaat over een reeks coronawetten. De verlenging van de Tijdelijke 
wet coronamaatregelen (tot 1 september) en de quarantaineplicht voor reizigers lijken te 
kunnen rekenen op een meerderheid, maar op de wet voor toegangstesten klinkt felle kritiek. 
Diverse partijen beschouwen het instrument als nogal dure mosterd na de maaltijd, nu het 
virus op z'n retour is. 
 
Het aantal nieuwe infecties en coronapatiënten in ziekenhuizen dalen hard (tot bijna 1700 in 
totaal), het aantal vaccinaties (8.5 miljoen prikken gezet) stijgt juist gestaag. Waarom dan nog 
massaal testen? ‘VNO-NCW pleitte acht maanden geleden al voor toegangstesten’, zei PvdA-
senator Hamit Karakus. ‘Heeft het kabinet niet gewoon het momentum gemist?’ SGP-Eerste 
Kamerlid Diederik van Dijk zei: ‘Met de haven in zicht komt het kabinet met een nieuwe 
ingrijpende maatregel, met ook nog forse kosten, 1 miljard euro is ervoor uitgetrokken. Kan 
dat geld niet beter naar IC-bedden?’ Ook D66-senator Peter van der Voort (zelf IC-arts) stelt: 
‘wanneer passen we dit wel toe en wanneer niet? Als de situatie epidemiologisch erger is, dan 
is het zeker een bruikbaar instrument, zoals in december vorig jaar.’ 

De Tweede Kamer steunde het plan voor entreetesten, maar de meerderheid eiste wel dat de 
testen gratis worden. Het kabinet denkt dat het totale prijskaartje lager uitpakt dan de 
aanvankelijk begrote 1,1 miljard euro. De Jonge gaat ervan uit dat 500 tot 700 miljoen euro 
voldoende is. 

(Na een meer zorgeloze zomer dreigen wel donkere wolken in het najaar, waarschuwde De 
Jonge de senatoren. Experts van het OMT houden sterk rekening met een ‘vierde golf’ in de 
winter, al zijn de prognoses onzeker. In het ‘optimistische’ scenario - als varianten zich koest 
houden, de vaccinatiegraad hoog is en antistoffen lang blijven, zal de R-waarde van het 
coronavirus nipt onder de één blijven. Maar als nieuwe mutaties onverhoopt wild woekeren, 
als de vaccinatiegraad niet stabiel hoog is in diverse doelgroepen en gemeenten en als de 
antistoffen maar kort blijven, kan een nieuwe hausse in de winter opspelen.  

‘Dat (scenario, red.) suggereert dat naast het huidige vaccinatieprogramma (aanvullende) 
basismaatregelen nodig zullen blijven’, schrijft het OMT. ‘Dus er kan een opleving komen in 
het vierde kwartaal van dit jaar, of het eerste kwartaal van volgend jaar’, zei De Jonge in het 
debat. ‘En dan heb je toch een gereedschapskist nodig om in te grijpen als het nodig is.’ Bron: 
AD, 25 mei 2021.     

De Jonge vind het ongelukkig dat cultuursector is omschreven als niet-
essentieel 

Hugo de Jonge vindt het achteraf 'ongelukkig' dat de cultuursector in de wetgeving voor het 
toegangstesten is omschreven als niet-essentieel. De demissionair minister van 
Volksgezondheid zei tijdens een debat in de Eerste Kamer dat die term uit een advies van de 
Gezondheidsraad komt, maar dat het overnemen daarvan 'voer voor misverstanden' is 
geweest. 

De Jonge begreep in eerste instantie de ophef in de cultuursector niet over de term niet-
essentieel, omdat zijn woorden uit de context gehaald zouden zijn. ,,Dan worden er drie 
columns over geschreven en is een halve sector boos, verdrietig en beledigd, maar dat bedoelde 
ik niet zo." Een column van Maxim Februari in NRC bracht hem op andere gedachten, zo zei 
de bewindsman. 

Februari schreef dat door de minister straks bij wet wordt vastgelegd dat kunst niet-essentieel 
is. De term niet-essentieel voor de kunst is nu blijvend, waarschuwde de columnist. 
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De minister zei vandaag in de senaat die column 'vrij treffend' gevonden te hebben. ‘Natuurlijk 
is cultuur essentieel, we kunnen niet zonder culturele uitingen.’ Volgens De Jonge is het werk 
van kunstenaars en theatermakers 'wat het leven mooi maakt' en hebben mensen het ook 
nodig om optredens te kunnen bijwonen in 'zo groot mogelijke zalen'. Daar verbond hij 
overigens verder geen consequenties aan. Bron: AD, 25 mei 2021. 

Ravage in Nijverdal na windhoos: bomen uit de grond, schuttingen omver 
en 22 huizen met stormschade 

Een windhoos heeft aan het begin van de middag veel schade aangericht in de Kruidenwijk-
Zuid in Nijverdal. Vooral dakpannen en ramen moesten het ontgelden, maar ook hele stukken 
schutting en trampolines werden door de windstoten van hun plek gerukt. Bij outdoor-
activiteitencentrum De Wilgenweard waaide de overkapping van het terras kapot. 

Door de harde wind liepen meer dan 22 huizen stormschade op. De politie heeft de getroffen 
straten afgezet. In de straten zijn bewoners druk in de weer om de rommel op te ruimen en 
om overzicht te krijgen van de schade. Ook zijn medewerkers van de plantsoenendienst 
aanwezig vanwege de schade in de groenvoorziening. 

De brandweer gaat langs de deuren om de daken van een aantal woningen te inspecteren. Als 
dit is afgehandeld kunnen getroffenen zelf de schade opnemen en in overleg gaan met de 
vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappijen. Dat laat de politie Hellendoorn weten 
via sociale media. 

 
 
Een windhoos heeft vanmiddag een ravage aangericht in Nijverdal. Hierbij liepen de daken 
van 22 woningen, maar ook auto's en tuinen flinke schade op. © news united/Jan Willem 
Klein Horstman 
 
Een korte windhoos zorgde dinsdagmiddag in een smalle strook in Nijverdal voor grote ravage. 
‘Ik zat boven in mijn kantoor en heb het nog nooit zo hard horen waaien’, vertelt eigenaar 
Herman Pronk van De Wilgenweard. Hij vervolgt: ‘Op ons overdekte terras zaten enkele 
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deelnemers aan onze activiteiten eventjes uit te puffen. Toen het ineens zo enorm hard begon 
te waaien zijn ze direct naar binnen gevlucht. Twee ouderen haalden het niet en kwamen 
onder de kapot gewaaide overkapping terecht. Gelukkig zijn ze niet gewond geraakt. Maar het 
tentdoek is helemaal kapot.’ 
 
Op de Baltinksweg en het fietspad dat vanaf deze weg richting het centrum van Nijverdal loopt 
lagen afgerukte takken over de weg. Ook ter hoogte van de brug in de Helmkruidlaan en op 
de Baron van Sternbachlaan lagen takken op de weg, die de doorgang versperden. Op 
sommige wegen maakten automobilisten zelf de doorgang weer vrij, op andere plekken 
ruimden medewerkers van de gemeente Hellendoorn de rotzooi op. Op het veld van korfbalclub 
NKC’51 op sportpark Gagelman waaide een dug-out om evenals de vuilcontainer bij de 
toegang tot het terrein. Bron: De Stentor, 25 mei 2021.   
 

 
 
De overkapping van het terras van De Wilgenweard waaide kapot. © Marian Freriks 
 

Burgemeesters hopen op snellere versoepelingen 

Burgemeesters van het Veiligheidsberaad hopen op snellere versoepelingen. ‘Wij willen 
allemaal zo snel mogelijk van alle maatregelen af, maar het moet wel kunnen’, zegt 
burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht voorafgaand aan de bijeenkomst van de voorzitters 
van de 25 veiligheidsregio's. 

‘Iedereen snakt naar meer vrijheden, ook in Den Haag’, zegt burgemeester Jan Van Zanen van 
de hofstad. Sybrand Van Haersma Buma van Leeuwarden ziet het rooskleurig in. ‘Het gaat de 
goede kant op met de coronacijfers.’ Aboutaleb denkt eveneens dat het kabinet zich kan 
beroepen op 'afspraken die eerder zijn gemaakt' om sneller te versoepelen nu de 'trend 
onmiskenbaar dalende' lijkt. 
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Het verschil tussen het RIVM en het kabinet is volgens hem maar vier dagen. Het RIVM 
adviseert het kabinet om nog even pas op de plaats te maken. Het kabinet wil juist met een 
paar dagen versnellen. ‘Als de discussie gaat over het aantal dagen, dan zijn we al een heel 
eind gekomen’, vat Jack Mikkers van Den Bosch positief samen. Bron: AD, 25 mei 2021. 

Corona op retour: Europa optimistisch de zomer in 

Het coronavirus is in heel Europa duidelijk op zijn retour, voornamelijk dankzij de steeds 
snellere vaccinatiecampagnes. Dat maakt dat Europa optimistisch de zomer in gaat. Premier 
Mark Rutte en Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zeiden dat los van elkaar na afloop 
van een tweedaagse top – de eerste sinds lang met fysieke aanwezigheid van de leiders – in 
Brussel.  

Beide politici gaan ervan uit dat beperkende maatregelen in heel Europa geleidelijk aan verder 
kunnen worden afgebouwd en een flink deel van de zomer kan worden gered. De 
coronareispas - die het reizen gemakkelijker maakt voor wie gevaccineerd, negatief getest of 
immuun is door een recente besmetting - is uiterlijk 1 juli klaar en Nederland denkt zover te 
zijn dat het die pas, een QR-code in digitale vorm of op papier, vanaf dag 1 kan gaan uitgeven. 

‘Naarmate we vorderen met de vaccinaties, verbetert de situatie over de hele linie’, aldus 
premier Rutte, het belang van verdergaan met die vaccinaties onderstrepend. 

‘Het is onmiskenbaar dat we sinds begin mei grote voortgang hebben geboekt’, aldus ook Von 
der Leyen. ‘Besmettingen en ziekenhuisopnames lopen duidelijk terug. Eind deze week zullen 
we meer dan driehonderd miljoen doses vaccin hebben verdeeld, in juni meer dan vierhonderd 
miljoen. Dat betekent dat we op schema zitten om eind juli  zeventig procent van de volwassen 
Europese bevolking te hebben gevaccineerd.’ Die zeventig procent is van het begin af gezien 
als een min of meer veilige grens. 

Goed nieuws is volgens Von der Leyen dat de bestaande vaccins voldoende bescherming lijken 
te bieden tegen nu bekende coronavarianten. Dat neemt niet weg dat Europa in nauwe 
samenspraak met de farmaceutische wereld verder blijft werken aan de ontwikkeling van 
nieuwe vaccins. Ander goed nieuws is volgens de Commissievoorzitter dat er binnen 
afzienbare tijd een BioNtech-Pfizer vaccin zal zijn voor 12- tot 15-jarigen. Dat moet nu alleen 
nog worden goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap.  Bron: AD, 25 mei 2021. 
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Bij de rellen na de wedstrijd NAC-NEC zondagavond in Breda, raakten acht agenten gewond. 
Zes relschoppers werden na afloop gearresteerd. © Pix4Profs  

 

Burgemeester Breda: hooligans waren ‘doorgesnoven gasten die wilden 
rellen’ 
 
Twee dagen na de rellen komt bij burgemeester Paul Depla het stoom nog uit de oren als hij 
het over de rellen heeft die zondagavond uitbraken na de voetbalwedstrijd NAC-NEC in Breda. 
‘We waren op alles voorbereid, maar de intensiteit van deze rellen was enorm. Dit was 
verschrikkelijk. NAC is een mokerslag toegediend.’ 
 
Vooraf waren alle scenario's doorgenomen. Van een goede afloop van de wedstrijd en 
bijbehorende feestelijke ontlading tot en met een bestorming van het stadion door 
gefrustreerde hooligans. ‘We wilden in ieder geval voorkomen dat het zou overslaan naar de 
binnenstad’, aldus Depla. ‘Daarom hebben we bewust alles naar P5 (parkeerplaats bij Rat 
Verlegh Stadion, red.) gestuurd, daar was de situatie het best beheersbaar. We hebben 
nagedacht tot hoever we de boel afzetten.’ Bron: BN De Stem, 25 mei 2021. 
 
De Britse man die als tweede persoon ter wereld Pfizer-vaccin kreeg, is 
overleden 
 
De Britse man die in december als tweede persoon ter wereld het Biontech-Pfizer-vaccin kreeg 
toegediend, is overleden. De 81-jarige Bill Shakespeare bezweek donderdag aan de gevolgen 
van een beroerte, melden de University Hospitals Coventry en Warwickshire NHS Trust. De 
voormalige Rolls Royce-medewerker, tevens gemeenteraadslid, kreeg zijn coronaprik vlak na 
de 91-jarige Margaret Keenan.   
 
‘Oma Margaret’ was de eerste wereldwijd die zich in het kader van een vaccinatieprogramma 
met het middel van Pfizer liet inenten tegen het coronavirus. Ze sprak van ‘het beste vroege 
verjaardagscadeau’ dat ze zich kon wensen, een week voor haar 91ste verjaardag. 

Coventry-raadslid Jayne Innes, een vriend van Shakespeare, zei dat het beste eerbetoon aan 
Bill is om ook ingeënt te worden. Bron: AD, 24 mei 2021.  

Britse Margaret (90) krijgt eerste coronavaccin: ‘Mooiste 
verjaardagscadeau’ 

De 90-jarige Margaret Keenan uit het Verenigd Koninkrijk is vandaag als eerste persoon 
ingeënt met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Ze sprak van ‘het beste vroege 
verjaardagscadeau’ dat ze zich kan wensen, schrijven Britse media. 

Keenan, die volgende week 91 wordt, gaat hoogstwaarschijnlijk de geschiedenisboeken in als 
de eerste mens die zich in het kader van een vaccinatieprogramma met het middel van Pfizer 
heeft laten inenten tegen het coronavirus. 

Ze kreeg de prik vanochtend vroeg rond half zeven (Engelse tijd) van zuster May Parsons in 
het academisch ziekenhuis in haar woonplaats Coventry. De bejaarde vrouw en oma van vier 
kleinkinderen woont in al jaren in die plaats, maar komt van origine uit Noord-Ierland. Tot 
vier jaar geleden werkte ze als winkelassistente bij een juwelier. Bron: AD, 8 december 2020. 

Kijk voetbalwedstrijd thuis en niet in de kroeg 

Kijk voetbalwedstrijden thuis en niet op grote videoschermen in de kroeg. Die oproep 
deed minister Ferdinand Grapperhaus vandaag na afloop van het Veiligheidsberaad. De 
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minister is bang dat de schermen te veel mensen aantrekken, waardoor de 
coronabesmettingen weer kunnen toenemen. Hij roept iedereen op verstandig te zijn. 

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet geadviseerd om één lijn te 
trekken voor heel het land en nergens televisieschermen toe te staan. Zowel binnen als buiten 
niet. Niet in de horeca en niet op marktpleinen. ‘De ervaring van eerdere EK's en WK"s leert 
dat mensen voor de schermen samenklonteren. Dan wordt het te druk. Dan wordt de 1,5 
metermaatregel overtreden en dan heb je een ander probleem’, zegt voorzitter Hubert Bruls in 
een reactie. 

Het kabinet hoopt dat in juni rond het EK de cafés en de restaurants weer open kunnen, maar 
Grapperhaus vindt het dan nog te vroeg voor 'live-entertainment en videoschermen'. Het kan 
volgens Bruls zelfs zo zijn dat als Oranje de finale bereikt er dan wel schermen zijn toegestaan, 
omdat die wedstrijd in juli wordt gespeeld. ‘Dan is er misschien weer meer mogelijk.’ Bron: 
AD, 26 mei 2021.   

Koninklijke Horeca Nederland noemt oproep Grapperhaus raar 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de oproep van minister Grapperhaus om thuis de 
EK-voetbalwedstrijden te kijken in plaats van in de kroeg 'heel raar'. ‘De afgelopen maanden 
is duidelijk geworden dat de besmettingen thuis plaatsvinden en niet in een gecontroleerde 
omgeving zoals de horeca. Met deze oproep laat de minister zien dat hij ver van de realiteit af 
staat’, aldus voorzitter van de branchevereniging Robèr Willemsen. Horecaondernemer Johan 
de Vos uit Breda roept de minister op het kijken van voetbalwedstrijden in de buitenlucht te 
faciliteren. 

De Bredase horecaondernemer Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren, noemt de 
uitspraken van de minister 'het domste wat je kunt doen als je weet dat de besmettingen thuis 
plaatsvinden'. De Vos, die ook voorzitter is van de Bredase KHN-tak, zegt dat het samenkomen 
van voetbalfans en mensen in het algemeen nu steeds meer mensen gevaccineerd worden niet 
te voorkomen is. Hij verwijst naar recente voetbalwedstrijden waarbij fans massaal 
samenkwamen bij stadions. ‘Kap met verbieden en ga reguleren. Want je houdt het toch niet 
meer tegen’, aldus De Vos. 

De Vos adviseert de minister dan ook om het voetbal kijken in de buitenlucht te faciliteren. 
‘Pak een groot plein, zet er tafels en stoelen op 1,5 meter in terrasvorm neer en laat mensen 
daar zoveel mogelijk voetbal kijken. Niemand gaat thuis met zijn tweeën een EK-wedstrijd 
kijken. Ja, hij misschien, omdat hij niet van voetbal houdt.’ 

De branchevereniging zei eerder al niet te verwachten dat het EK voetbal de horeca nog wat 
extra's zou kunnen brengen. Dat komt door het beperkte aantal gasten dat de horeca mag 
ontvangen. Als mensen niet in cafés naar de wedstrijden kunnen komen kijken dan dreigt een 
nieuwe financiële domper voor de horeca, zo waarschuwden horecaondernemers al eerder. 
Bron: AD, 25 mei 2021.  
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Tineke van Huis en Erik Immink in de bar van hun Parenclub Wilpenhof. Na maanden 
gesloten te zijn geweest, mochten ze afgelopen week eindelijk weer open. © Kevin Hagens  
 
 

Klanten stromen toe in parenclub in Wilp: ‘Alleen op de kamers geen 1,5 
meter afstand’ 
 
Parenclub Wilpenhof heeft de deuren weer geopend. Maandenlang moesten eigenaren Tineke 
van Huis en Erik Immink wachten voordat ze weer gasten mochten ontvangen. Lang niet alle 
parenclubs nemen deze stap, omdat coronaregels nog steeds beperkend zijn. Maar hier in 
Wilp blijven de mensen zeker niet weg, verzekert Van Huis. 
 
Bijna drie jaar geleden is het alweer. Van Huis en Immink openden hun parenclub aan de 
Oude Ardeweg in Wilp. Die liep goed, totdat corona roet in het eten gooide. Aan begin van de 
pandemie moesten ze net als vele andere ondernemers hun deuren sluiten. Even leek een 
heropening alle zorgen weg te nemen, maar een nieuwe, nog langere lockdown volgde. Bron: 
De Stentor, 25 mei 2021.  
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Waarom het ‘alcoholslot’ nog niet is opgeheven 
 
Avondklok geschrapt, terrassen open. Nu de coronamaatregelen langzaam afgebouwd worden, 
krijgen we steeds meer vrijheid. Maar hoelang duurt het verbod op de verkoop van alcohol na 
20.00 uur nog?   
 
Wie een fles wijn of kratje bier wil halen bij de supermarkt, slijter of avondwinkel, moet dat 
nog altijd voor 20.00 uur doen. Op sociale media vragen steeds meer mensen zich af of het 
bestaan van de maatregel misschien vergeten is door demissionair premier Rutte en 
coronaminister De Jonge. Op de persconferenties is het geen onderwerp van gesprek. Bron: 
AD, 25 mei 2021.   
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Ruim 400 gasten op chique, illegaal feest in Frans kasteel, ook 
Nederlanders 
 
De Franse politie heeft afgelopen weekend een einde gemaakt aan een besloten feest in een 
kasteel in de Loire-streek. De coronamaatregelen werden er op grote schaal overtreden en ook 
de avondklok van 21.00 uur werd niet nageleefd. De organisator, volgens Franse media de 
zoon van de kasteeleigenaar, sprak van een ‘familiefeest’ maar de ruim vierhonderd gasten uit 
Frankrijk, Nederland en Duitsland bleken elkaar niet te kennen.  
 
Ze betaalden tussen 80 en 150 euro per persoon om te mogen deelnemen aan de besloten en 
muzikale avond van zaterdag op zondag in Château de Bouillé-Théval in Montguillon (Maine-
et-Loire). Totale geschatte inkomsten: tussen 32.000 en 60.000 euro. De politie beboette tot 
nu toe zo'n twintig personen voor bezit van verdovende middelen of rijden onder invloed van 
zulke middelen.   
 
Het Openbaar Ministerie (OM) in Angers opende een onderzoek tegen de kasteeleigenaar, 
meldt Ouest-France. Hij krijgt volgens de krant een boete voor het organiseren van een 
privéfeest zonder de geldende coronaregels in acht te nemen. te respecteren. De officier van 
justitie van Angers acht vervolging wegens het in gevaar brengen van de gezondheid van 
anderen en zwartwerk mogelijk.  
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De politie rukte zaterdagnacht omstreeks 02.30 uur met tientallen manschappen uit naar het 
kasteel nadat omwonenden van het landgoed hadden geklaagd over geluidsoverlast. Een 
aantal gasten ging er na het binnenvallen door de agenten vandoor maar reden zich vast op 
wegafzettingen in de wijde omgeving van het landgoed. De gestrande feestgangers mochten 
pas doorrijden nadat ze waren ondervraagd en hun gegevens hadden achtergelaten.  
 
Het ondervragen van de paar honderd genodigden in het kasteel nam volgens de krant de hele 
eerste en tweede pinksterdag in beslag. In de loop van dinsdag maakte de politie de 
getuigenissen en processen-verbaal over aan het OM.  
 
Twee weken geleden maakte de politie bij Bordeaux ook al een eind aan een besloten illegaal 
feest in een kasteel. Toen ging het om een verjaardagsfeest met tientallen gasten in Château 
Génissac. In totaal kregen 62 bezoekers een boete van 135 euro wegens het niet respecteren 
van de avondklok. De organisator werd gearresteerd. Tegen hem loopt een onderzoek wegens 
overtreding van de coronamaatregelen en het in gevaar brengen van de levens van anderen. 
 
Begin april maakte de politie in een leegstaand kasteel in Ris-Orangis, ten zuiden van Parijs, 
een eind aan een illegaal feest met ruim honderd gasten. Ook daar hadden omwonenden de 
politie gebeld vanwege geluidsoverlast. De agenten deelden 123 boetes uit wegens het niet 
naleven van de avondklok en in enkele gevallenook voor het niet naleven van de avondklok. 
De organisator werd gearresteerd. Hem hangt een gevangenisstraf van maximaal een jaar en 
een boete van 15.000 euro boven het hoofd wegens het in gevaar brengen van het leven van 
anderen. Bron: AD, 25 mei 2021.  
 
Vliegverbod vanuit VK niet nodig 
 
Het is nu niet nodig om opnieuw een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk in te stellen 
vanwege de Indiase coronavariant die daar rondgaat. Dat zei minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag tijdens een debat in de Eerste Kamer. Zij baseert zich 
op advies van het RIVM. 
 
Volgens het RIVM is er nu geen verhoogd risico voor reizen vanuit het Verenigd 
Koninkrijk, onder meer omdat de coronacijfers daar op het moment laag zijn en de kans klein 
is dat het virus meereist. Wel moeten reizigers zich laten testen en krijgen ze het dringende 
advies bij aankomst in quarantaine te gaan.  

 
Duitsland beschouwt het Verenigd Koninkrijk wel als een hoogrisicogebied vanwege de 
besmettelijkere Indiase variant daar. Daarom mogen alleen Duitsers of inwoners van 
Duitsland nog terugvliegen vanuit het gebied. Zij moeten daarna twee weken in quarantaine, 
ook als ze met de trein of bus aankomen. Ook Oostenrijk weert vanaf 1 juni Britse toeristen 
vanwege het Indiase virus. Alleen Oostenrijkers of regelmatige bezoekers van het land mogen 
Oostenrijk nog binnen vanuit het Verenigd Koninkrijk. 

Van Nieuwenhuizen zegt contact te houden met het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM 
en de Duitse tegenhanger het Robert Koch Instituut. ,,We houden voortdurend de vinger aan 
de pols." 

Eerder gold al eens een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk vanwege de Britse 
coronavariant. Dat verbod werd opgeheven, nadat die coronamutatie ook in Nederland 
dominant was geworden. 

De senaat debatteert dinsdag over onder meer de quarantaineplicht. Die moet als alternatief 
gaan dienen voor de vliegverboden die nu voor verschillende gebieden gelden, zoals Zuid-
Afrika en Zuid-Amerika. Van Nieuwenhuizen noemt een quarantaineplicht "effectiever" dan 
een vliegverbod. Een verplichte quarantaine geldt immers ook voor reizigers die Nederland 
binnenkomen met de auto of bus. Maar ook met de quarantaineplicht kan een vliegverbod 
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nog steeds worden ingezet als ergens een nieuwe mutant rondgaat, zegt Van Nieuwenhuizen. 
Dat wordt dan besloten in overleg met het RIVM of het OMT. Bron: AD, 25 mei 2021.  
 
 

Indiase variant in 53 gebieden en 43 landen vastgesteld 
 
De Indiase variant van het coronavirus is tot nu toe vastgesteld in zeker 53 gebieden. Dat 
staat in een woensdag uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 
Daarnaast zegt de organisatie informatie te hebben ontvangen van onofficiële bronnen dat de 
mutatie in nog eens zeven andere gebieden is aangetroffen. 
 
Coronavariant B.1.617 werd vorig jaar voor het eerst waargenomen in India. De mutatie lijkt 
verantwoordelijk te zijn voor de coronagolf die in de afgelopen weken veel problemen heeft 
veroorzaakt in Zuid-Azië. Eerder was al bekend dat de variant ook in zeker 43 andere landen 
is waargenomen, waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
 
De WHO verklaarde de stam eerder deze maand als 'wereldwijde zorg'. Meerdere landen 
hebben het vliegverkeer vanuit India inmiddels grotendeels stilgelegd en laten passagiers uit 
het land slechts onder strenge voorwaarden binnen. 
 
Oostenrijk weert vanaf 1 juni ook toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, omdat de Indiase 
coronavariant daar rondgaat. Om dezelfde reden besloot Duitsland vorige week al om alleen 
nog Duitsers of inwoners van Duitsland vanuit het VK toe te laten. Zij moeten na aankomst 
twee weken verplicht in quarantaine. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Krant Asahi Shimbun heeft opgeroepen Olympische Spelen af te lasten 
 
De Japanse krant Asahi Shimbun, een officiële partner van de Olympische Spelen in Tokio, 
heeft woensdag in een artikel opgeroepen om het sportevenement deze zomer af te gelasten. 
Volgens de krant zijn de risico's voor de publieke veiligheid en de druk die de Spelen op de 
zorg leggen vanwege de coronapandemie te groot. 
 
‘Wij vragen premier Yoshihide Suga om de situatie rustig en objectief te beoordelen en te 
beslissen om het evenement voor deze zomer niet door te laten gaan", staat in het artikel met 
de kop 'Beslissing om af te gelasten'. Woensdagochtend (lokale tijd) was de kop van het artikel 
al meer dan 21.000 keer getweet. 
 
In een groot deel van Japan, waaronder in gaststad Tokio, geldt op dit moment 
de noodtoestand vanwege een toename in het aantal coronabesmettingen. Naar verwachting 
wordt de noodtoestand eind deze maand, minder dan twee maanden voor het begin van het 
sportevenement, opnieuw verlengd. Uit veel peilingen blijkt dat het merendeel van de 
Japanners niet wil dat de Olympische Spelen deze zomer doorgaan. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

In Brazilië zijn 450.000 coronadoden sinds maart vorig jaar 
 
In Brazilië zijn sinds maart vorig jaar 450.000 coronadoden gevallen, meldt het ministerie van 
Volksgezondheid op dinsdag. In werkelijkheid ligt dit cijfers waarschijnlijk nog hoger, aldus 
deskundigen. Epidemiologen vrezen voor een derde golf van besmettingen. 
 
Het land met 212 miljoen inwoners, na de Verenigde Staten het land met de meeste 
slachtoffers ter wereld, testten inmiddels ook zeker 16 miljoen mensen positief. Hoewel 
het aantal dagelijkse doden sinds april is gedaald, stijgt het aantal besmettingen sinds begin 
mei gestaag. De stijging houdt mogelijk verband met het feit dat in verschillende Braziliaanse 
staten sinds een maand de coronaregels zijn versoepeld. 
 
Ongeveer 42,7 miljoen mensen in Brazilië hebben inmiddels één dosis van een vaccin 
gekregen, wat neerkomt op zo'n 20 procent van de bevolking, en 21 miljoen mensen hebben 
twee doses gekregen. 
 



230 

 

De dreiging van een derde golf lijkt de conservatieve president Jair Bolsonaro niet te 
verontrusten. Hij leidde zondag in Rio de Janeiro een optocht van enkele duizenden 
motorrijders, gevolgd door een mensenmassa zonder mondkapjes. Volgens Bolsonaro bevindt 
Brazilië zich 'aan het einde van de pandemie'. Ook hekelde hij door gouverneurs van 
individuele staten opgelegde coronamaatregelen. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Eerste Kamer stemt in met toegangstesten en quarantaineplicht 
 
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de 
quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico haalde het in de 
senaat. De kabinetsplannen konden na een marathondebat, dat tot in de nacht duurde, mede 
met dank aan GroenLinks op een meerderheid rekenen. 
 
Hoewel de maatregelen al door de Tweede Kamer zijn, moest het kabinet zich nog inzetten om 
de senaat te overtuigen. Verschillende partijen, waaronder de PVV en de PvdA, vinden dat met 
name de wet voor toegangstesten nog te veel ruimte laat voor interpretatie. 
 
GroenLinks bleek onmisbaar om de testwet erdoor te krijgen. De partij stemde in de Tweede 
Kamer voor, en kon die in de Eerste Kamer ook aan een meerderheid helpen. Daar verbond 
de partij wel een aantal voorwaarden aan. Zo moest de testwet losgekoppeld worden van de 
coronawet. Ook wilde GroenLinks dat de maatregelen niet van kracht zouden zijn op plekken 
waar voldoende afstand gehouden kon worden of op doorstroomlocaties. Dat betekent dat 
mensen bijvoorbeeld geen test nodig hebben voor een café of museum. 
 
Verder vroeg GroenLinks demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te kijken of 
in gebieden waar geen testlocatie in de buurt is zelftesten kunnen worden toegestaan. Die zijn 
misschien iets minder betrouwbaar, maar maken de kans wel kleiner dat mensen onder een 
test uit proberen te komen, is het idee. De partij steunde een motie van D66 waarin het 
kabinet werd gevraagd harde criteria op te stellen voor wanneer testen überhaupt nog nodig 
is. Moties bij de wetten worden pas volgende week in stemming gebracht. 
 
De testwet is bedoeld om bepaalde sectoren eerder of verder te kunnen heropenen als de 
aanwezigen een negatieve coronatest kunnen laten zien. Dit zou vooral voor grotere 
bijeenkomsten ingezet worden, zegde het kabinet toe. Daarbij denkt De Jonge aan bijvoorbeeld 
festivals. 
De quarantainewet verplicht mensen die in landen met een zeer hoog risico zijn geweest tien 
dagen thuis te blijven. Als ze na vijf dagen negatief testen, mogen ze weer naar buiten. Wie 
zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van 435 euro. Verschillende partijen vroegen zich 
wel af of dit in de praktijk zal werken, omdat er mogelijk te weinig op gecontroleerd kan 
worden. De minister denkt dat men zich vanwege de hoge boete wel aan de plicht houdt. Bron: 
AD, 26 mei 2021.  
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Aantal coronabesmettingen tijdens Eurovisie Songfestival later 
bekendgemaakt 
 
Het aantal coronabesmettingen dat eventueel onder het publiek heeft plaatsgevonden tijdens 
het Eurovisie Songfestival wordt later wél bekendgemaakt. Dat gebeurt echter pas na het 
bron- en contactonderzoek van de GGD, zo laat een woordvoerder van Fieldlab Evenementen 
weten. 
 
Eerder liet de woordvoerder van de organisatie die de testevenementen organiseert weten dat 
de cijfers niet worden gedeeld. Volgens de zegsman zou dat tot gevolg hebben dat alle 
berichtgeving alleen nog maar daarover ging en niet over de rest van het onderzoek. 
 
‘Op social media is er enige ophef ontstaan over het feit dat wij geen cijfers over mogelijke 
besmettingen rondom het Eurovisie Songfestival geven. Die nemen we wel mee in onze 
rapportage, maar dat is pas het geval na eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD’, 
laat Fieldlab Evenementen dinsdagavond weten. Dat onderzoek neemt zo'n drie weken in 
beslag.  
 
Bezoekers van het Eurovisie Songfestival moesten zich vooraf verplicht laten testen. Er zijn in 
totaal 28249 bezoekers getest, waarvan 31 mensen een positieve uitslag kregen. Hen is de 
toegang geweigerd. Iedereen is gevraagd zich binnen vijf dagen na het evenement te laten 
testen, zoals bij eerdere evenementen, maar dat is niet verplicht. Bij andere evenementen deed 
ongeveer 80 procent dat. 
 
Bij eerdere testevenementen, zoals het concert van André Hazes jr. en de theatervoorstelling 
van Guido Weijers, werden cijfers wel al voor het bron- en contactonderzoek gedeeld. In de 
zogenoemde tweede fase van het onderzoek, waar ook de 3FM Awards en sportevenement Mud 
Masters onder vallen, gebeurt dat niet meer direct. Bron: AD, 26 mei 2021.  
 

 
 
Bij historica Nadia Bouras werd een sticker op de deur geplakt. © Nadia Bouras  
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OM doet onderzoek naar radicaal-rechts actieplatform Vizier op Links 
 
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het radicaal-rechtse actieplatform Vizier op 
Links. Dat zei demissionair minister Wouter Koolmees (Integratie) tijdens een debat in de 
Tweede Kamer. 
 
Er zijn meerdere aangiften tegen het platform gedaan vanwege een bedreigende stickeractie. 
Bij woningen van onder anderen schrijfster Aafke Romeijn, GroenLinks-politicus Huub 
Bellemakers en historica Nadia Bouras waren stickers geplakt met daarop de tekst: 
‘Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links’. 
Vervolgens wordt verwezen naar een website ‘om tips door te geven en zicht te krijgen op 
linkse activisten’. Koolmees noemt deze actie ‘intimiderend en normoverschrijdend’.  
 
Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is er momenteel te weinig aandacht voor gevaar vanuit 
extreem-rechtse hoek. Ze maakt de vergelijking met de aanslag in Christchurch in Nieuw-
Zeeland in 2019. Daar vielen 51 doden na een aanslag op een moskee door een 
rechtsextremist. ‘Moet het eerst faliekant misgaan voordat we zien dat het een groot probleem 
is?’ 
Koolmees zegt dat er ‘langs verschillende wegen’ aandacht is voor extreem-rechts, waaronder 
de verdere radicalisering van individuen. Vizier op Links wordt inmiddels ook genoemd in het 
dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 
‘Intimidatie en bedreiging wordt niet getolereerd’, zegt Koolmees. Dat het OM nu onderzoek 
doet, is volgens hem een teken dat er ‘wel degelijk gehandeld wordt’ als dit soort intimidatie 
zich voordoet. Het Twitter-account van Vizier op Links werd in april door het platform offline 
gehad. De website van de actiegroep is nog actief. 
 
De inlichtingendienst AIVD meldde in het jaarverslag over 2020 dat de coronapandemie en 
het anti-overheidsgevoel in Nederland een extra voedingsbodem hebben gecreëerd voor 
extremisme. Vooral rechts-extremistische groepen nemen meer ruimte in bij publieke 
protesten en extreem-rechtse ideeën bereiken een groter publiek. Een radicale groep van 
enkele tientallen personen is bereid tot intimidatie en geweld, aldus de AIVD. Namen van 
personen of groepen noemde de dienst niet.  Bron: AD, 26 mei 2021.  
 

FNV Overheid geschrokken van bedreigingen aan het adres van Nadia 
Bouras 
 
De fractie van FNV Overheid in de Leidse Universiteitsraad is geschrokken van de 
bedreigingen aan het adres van de Leidse historica Nadia Bouras. Zij deed aangifte nadat ze 
een sticker van de duistere actiegroep ‘Vizier op Links’ op haar raam stond. De sticker bevatte 
de mededeling dat zij werd ‘geobserveerd.’ Dat meldt het Leidsch Dagblad. 
 
FNV Overheid vertegenwoordigd de belangen van het personeel in de Universiteitsraad, de 
gemeenteraad van de Universiteit Leiden. De fractie wil in schriftelijke vragen wat het College 
van Bestuur doet om de veiligheid van studenten en medewerkers te waarborgen, zeker omdat 
de fractie merkt dat dit soort incidenten aan het toenemen lijkt te zijn. 
 
De fractie vraagt zich ook af hoe de universitaire gemeenschap collega's die met intimidatie te 
maken krijgen kan steunen. Hiervoor zou het CvB met voorstellen moeten komen.  Bron: AD, 
26 maart 2021. 
 

Steeds meer vaccinweigeraars overstag 
 
Het aantal mensen dat aangeeft géén vaccin te willen, is fors gedaald. Twijfelaars gaan 
bijvoorbeeld overstag omdat vaccinaties blijken te werken of omdat zij sociale druk ervaren 
uit hun omgeving. Ook vrezen zij ‘geen kant op te kunnen zonder vaccin’. 
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Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel in samenwerking met deze krant. 
In november gaf nog achtentwintig procent van de mensen aan zich niet of waarschijnlijk niet 
te willen laten vaccineren en nu is dat gekelderd naar dertien procent.  Bron: AD, 26 mei 
2021. 
 

Aantal coronabesmettingen in India vandaag boven 200.000 
 
Het aantal coronabesmettingen in India komt vandaag weer boven de 200.000 uit. Het 
Indiase ministerie voor Volksgezondheid meldt 208.921 positieve tests. Gisteren werd 
met 196.427 het laagste aantal sinds 14 april genoteerd.  
 
Het totale aantal besmettingen in India heeft inmiddels de 27 miljoen bereikt. Daarmee staat 
het land op plek twee wereldwijd. Alleen in de VS zijn meer mensen positief getest op Covid-
19. Daar werden ruim 33 miljoen mensen positief getest. 
 
Het aantal geregistreerde sterfgevallen in India als gevolg van het coronavirus steeg de 
afgelopen 24 uur met 4157. In totaal zijn nu 311.388 mensen overleden. Alleen in de VS en 
Brazilië zijn meer coronadoden. Brazilië bereikte dinsdag de 450.000 doden. Bron: AD, 26 mei 
2021.  

 

Helft Amerikanen zijn volledig gevaccineerd 
 
Ruim de helft van alle volwassen Amerikanen (131.078.608) is inmiddels volledig 
ingeënt tegen het coronavirus, laat het Witte Huis weten. Ongeveer één op de twee 
Amerikanen (164.378.258) heeft in elk geval één dosis gehad. President Biden wil dat op 4 
juli - de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag - zeker 70 procent van de volwassen 
bevolking één coronaprik heeft gekregen. Met nog zes weken te gaan, proberen de federale en 
staatsautoriteiten het aantal inentingen daarom op te voeren, door Amerikanen die nog geen 
vaccinatie hebben gehaald zover te krijgen. Goede informatie over de vaccins moet angst en 
twijfel bij hen wegnemen. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Japanse fabrikant van medische apparatuur sluit deal met farmaceut 
AstraZeneca 
 
De Japanse fabrikant van medische apparatuur Nipro Corp heeft 
een deal gesloten met farmaceut AstraZeneca om diens coronavaccin te gaan afvullen en 
verpakken voor de Japanse markt.  Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Moderna stelt vast dat zijn vaccin effectief is bij jongeren 
 
De Amerikaanse farmaceut Moderna stelt vast dat zijn coronavaccin effectief is bij 
jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Bij klinische test deden zich geen grote, of nieuwe, 
bijwerkingen voor, aldus de vaccinmaker. Als de Amerikaanse medicijn- en 
gezondheidsautoriteiten het middel noodtoestemming verlenen is het daarmee het tweede 
middel dat bij jongeren in de VS kan worden ingezet. Eerder werd het vaccin van 
Pfizer/BioNTech al goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 
Geen mondkapje voor gevaccineerde Zuid-Koreanen 

 
Zuid-Koreanen die minstens één keer gevaccineerd zijn, hoeven vanaf juli niet langer een 
mondkapje te dragen als ze naar buiten gaan. De maatregel is bedoeld om ouderen aan te 
zetten tot het halen van hun coronaprik. De Zuid-Koreaanse regering wil dat rond 
september zeker 70 procent van alle 52 miljoen inwoners immuun zijn voor het longvirus. Op 
dit moment is slecht 7,7 procent van de Zuid-Koreanen ingeënt. Bron: AD, 26 mei 2021.  
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Alarm om kwetsbare wijken: ‘Parallelle samenleving dreigt’ 

De kloof tussen bewoners van achterstandswijken en de rest van de samenleving dreigt 
onoverbrugbaar te worden. Een nationaal plan moet voorkomen dat in Nederland een 
parallelle samenleving ontstaat. 

Dat stellen vijftien burgemeester van grote steden en een reeks maatschappelijke organisaties, 
waaronder de Nationale Politie en Openbaar Ministerie, werkgevers- en onderwijsorganisaties. 
Ze vragen het nieuwe kabinet om een nationaal herstelprogramma voor de zestien meest 
kwetsbare stedelijke gebieden van ons land, waar in totaal een miljoen mensen wonen. 

Het gaat om gebieden in de vier grote steden, maar ook in onder meer Eindhoven, Groningen, 
Zaanstad en Breda. ‘Er dreigt een onoverbrugbare kloof te ontstaan’, zegt Jan Hamming, 
burgemeester van Zaanstad en één van de initiatiefnemers van het Nationaal Herstel- en 
Perspectiefprogramma voor Leefbaarheid en Veiligheid. ‘We zien wijken waar kinderen 
structureel minder presteren in het onderwijs, waar jongeren op grote schaal werkloos raken 
en ten prooi vallen aan de criminaliteit. Kinderen die er opgroeien hebben aantoonbaar minder 
kansen dan kinderen in de rest van het land. Dat mogen we niet accepteren.’ 

Corona heeft de problemen alleen maar versterkt, zegt Hamming. ‘Niet voor niks ging het juist 
in veel van deze wijken mis bij de avondklokrellen. Mensen keren zich er af van de overheid, 
er heerst wantrouwen en apathie en het gevoel: we horen er niet bij. Als dat zich verder 
doorzet, dan zingt een deel van de samenleving zich los van de rest.’ 

In een oproep, die de initiatiefnemers vandaag aanbieden aan alle fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer, wordt gepleit voor een nationaal herstelprogramma naar het voorbeeld van 
het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Daar is in 2012 begonnen aan een herstelplan van 
twintig jaar, waarvoor partijen uit alle hoeken van de samenleving afspraken hebben gemaakt 
én geld hebben vrijgemaakt om achterstanden in twintig jaar tijd in te lopen. 

Alleen met zo’n structurele aanpak kunnen ook andere kwetsbare gebieden echt worden 
geholpen, stellen de initiatiefnemers. Ze vragen om een jaarlijkse rijksinvestering van 500 
miljoen euro en wettelijke aanpassingen. Daarmee kan in deze wijken bijvoorbeeld tien uur 
extra activiteiten op en rond school per week worden aangeboden. Hamming: ,,Kinderen 
hebben die extra aandacht nodig, én ze zijn meteen tien uur per week minder op straat. Dat 
maakt de kans kleiner dat ze verkeerde mensen tegenkomen.” De wetswijziging moet ook 
andere specifieke maatregelen voor de wijken mogelijk maken, zoals een inkomenseis voor 
nieuwe bewoners, en voorrang op een woning voor bijvoorbeeld agenten en onderwijzers. 

Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) geldt voor de initiatiefnemers als lichtend 
voorbeeld. Alle betrokken burgemeesters kwamen al eens kijken bij het projectbureau van 
Marco Pastors, die het programma sinds de start in 2012 leidt. Hamming: ‘Het NPRZ laat zien 
hoe het moet. Geen afzonderlijke projecten voor een paar jaar, waarna het volgende college 
het weer anders gaat doen. Nee: een langdurige aanpak met strakke afspraken, waar alle 
partijen zich aan committeren. Dan kun je echt iets bereiken.’ 

Volgens Marco Pastors bewijst het NPRZ na bijna tien jaar zijn waarde. ‘Als je het onderwijs 
écht beter wilt maken in zulke wijken, dan moet je zeggen: we gaan hier structureel meer 
onderwijs bieden. En we gaan leraren hier betalen naar verhouding met het zware werk dat 
ze hier doen. Want het ís hier zwaarder en we hebben de beste leraren nodig om hier dezelfde 
resultaten te bereiken. Dat kan alleen als je er langdurige afspraken over maakt.’ 

In diverse wijken in Rotterdam-Zuid hebben jarenlang bijzondere voorwaarden voor nieuwe 
bewoners gegolden. Juist vorige week maakte de gemeente Rotterdam bekend dat in delen 
van deze wijken de inkomenseis inmiddels weer wordt losgelaten, omdat ze ‘sociaal sterker en 
veerkrachtiger’ zijn geworden. 
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Maar er is ook kritiek op het NPRZ. De Rotterdamse Rekenkamer oordeelde in 2016 dat de 
resultaten op diverse terreinen achterliepen bij de voornemens, en dat het ‘tamelijk onzeker’ 
was of die resultaten in de nabije toekomst wel zouden worden geboekt. 

Pastors: ‘Onderdeel van het NPRZ is ook: voortdurend toetsen of je de afspraken haalt, en 
open zijn over de resultaten. Ook als dingen tegenvallen. En dan dus niet na een paar jaar de 
afspraken laten vallen of in paniek raken omdat het resultaat tegenvalt, maar met elkaar 
bespreken: waarom valt het tegen, hoe kan dit beter?’ 

In de periode 2016-2019 waren in Rotterdam-Zuid wél sterke resultaten te zien van de 
aanpak. Het aantal bewoners in de bijstand daalde van 15.300 naar 13.500, een sterkere 
daling dan in de rest van de stad. In het onderwijs daalde het aantal uitvallers en steeg het 
aantal havo- en vwo-geslaagden. 

Maar tijdens coronajaar 2020 vielen veel van die resultaten weg. Landelijk steeg het aantal 
mensen in de bijstand in 2020 met drie procent, in Rotterdam-Zuid met acht procent. 
Kinderen liepen gemiddeld vier maanden onderwijsachterstand op, in Rotterdam-Zuid zes 
maanden. 

Pastors: ‘Hier liep het thuisonderwijs gewoon minder goed: veel ouders die de taal niet 
spreken, kinderen die geen eigen kamer of iPad hebben. Hier komen de klappen twee keer zo 
hard aan. Voor mij onderstreept dit juist de noodzaak van de aanpak. Als je een programma 
van twintig jaar hebt, weet je dat dingen tegen zullen vallen. En dan moet je juist vasthouden 
aan je afspraken.’ 

Hamming gelooft dat de aanpak ook nodig is voor het achtergebleven deel van veel andere 
steden. ‘Als we dit laten gaan, loopt het uit de klauwen. Daar gaan we als hele maatschappij 
een prijs voor betalen. Als het in een land met een miljoen mensen niet goed gaat, dan is die 
samenleving niet in orde. Dat moeten we doorbreken.’ Bron: AD, 26 mei 2021.  

 

 
 
Burgemeester Cees van den Bos van Urk. © ANP  
 

Burgemeester van Urk heeft corona: ‘Dit is geen gewoon griepje’ 
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Burgemeester Cees van den Bos van Urk heeft het coronavirus opgelopen. Zijn positieve 
testuitslag is gisteren naar voren gekomen. ‘Ik ben er flink ziek van’, laat burgemeester Van 
den Bos weten. 
 
Van den Bos blijft de komende dagen in thuisquarantaine met zijn gehele gezin. Zijn 
afspraken en openbare verplichtingen zijn gedurende de quarantaineperiode 
geannuleerd. ‘Wel is hij vanuit huis aan het werk’, meldt woordvoerder Yvonne Haaxman van 
de gemeente.  
 
In een bericht op Twitter laat Van den Bos weten flink ziek te zijn vanwege de corona-
besmetting. ‘Dit is overduidelijk iets anders dan een gewoon griepje.’ 
Woordvoerder Haaxman meldt dat niet duidelijk is hoe de burgemeester besmet is geraakt. 
‘De GGD doet bron- en contactonderzoek.’ De gemeenteraad van Urk kwam donderdag nog 
bij elkaar voor een vergadering in het gemeentehuis. 
 
Urk was eind vorig jaar een besmettingshaard met weken achter elkaar relatief gezien de 
meeste besmettingen van het hele land. De  laatste weken schommelt het aantal besmettingen 
heel erg in het vissersdorp. De laatste zeven dagen zijn er 36 positieve testen van inwoners 
bijgekomen. Bron: De Stentor, 26 mei 2021.   
 
 
Burgemeester Cees Van den Bos van de gemeente Urk is positief getest op corona. De 
gemeente meldt op haar website dat de afspraken en openbare verplichtingen van Van den 
Bos gedurende zijn isolatieperiode zijn geannuleerd. Twee collega's van Van den Bos laten 
zich uit voorzorg testen, zegt een woordvoerster.  
 
De burgemeester bezocht zaterdag nog de Urkerdag, die bestond uit vier kleine, losse 
activiteiten in de openbare ruimte. ‘Hij was daar kort, had geen rol en heeft zich, zoals bij alle 
andere openbare activiteiten waar hij wel als burgemeester of als inwoner aanwezig is, aan de 
coronamaatregelen gehouden’, laat de woordvoerster weten. Onduidelijk is of Van den Bos de 
besmetting daar heeft opgelopen of daar anderen heeft besmet. 

Dinsdagochtend kreeg de burgemeester een positieve uitslag nadat hij zich vanwege klachten 
had laten testen. Zelf zegt Van den Bos op Twitter er 'flink ziek'  van te zijn. ‘Dit is overduidelijk 
iets anders dan een gewoon griepje’, twittert hij. De burgemeester is na de positieve uitslag 
direct met zijn vrouw en kinderen in quarantaine gegaan en de GGD doet bron- en 
contactonderzoek, zegt de woordvoerster. Bron: AD, 26 mei 2021. 

Reizigers uit VK verplicht in quarantaine in Frankrijk 
 
Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk moeten vanaf woensdag verplicht in quarantaine als ze 
aankomen in Frankrijk. De Franse regering heeft de maatregel genomen om verspreiding 
van de Indiase variant van het coronavirus tegen te gaan. 
 
De Britten zijn in hoog tempo alle mensen aan het inenten, maar tegelijkertijd doet de Indiase 
mutatie van het virus er ook de ronde. Andere landen, zoals Duitsland, hebben eerder ook 
al inreisbeperkingen ingevoerd voor het Verenigd Koninkrijk.  
 
Een woordvoerder van de Franse regering zei dat er woensdagmiddag meer bekend wordt 
gemaakt over de maatregel. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Geen leeftijdsgrens voor Janssen vaccin 
 
Nederland heeft geen plannen om net zoals België een leeftijdsgrens in te stellen voor het 
coronavaccin van Janssen. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de inzet van 
het vaccin opnieuw wordt overwogen als de instanties die erover gaan hun advies wijzigen.  
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Het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is voor Nederland leidend. 
Verder laat het kabinet zich over het gebruik van de verschillende vaccins adviseren door de 
Gezondheidsraad en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). ‘We houden 
natuurlijk in de gaten wat er om ons heen gebeurt. Dat doen EMA, CBG en Gezondheidsraad 
ook’, zegt een woordvoerder van het ministerie. 
 
In België wordt het Janssen-vaccin uit voorzorg niet meer gegeven aan inwoners van 40 jaar 
en jonger, met een uitzondering voor daklozen en mensen zonder verblijfspapieren. De 
regering heeft dit besloten nadat een jongere vrouw die met het middel was ingeënt was 
overleden. In uiterst zeldzame gevallen kan het vaccin van Janssen een combinatie 
van ernstige trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes veroorzaken. 
 
Eerder besloten de Belgen al het vaccin van AstraZeneca alleen nog toe te dienen aan mensen 
boven de veertig jaar vanwege zeldzame bijwerkingen. In Nederland ligt de leeftijdsgrens voor 
AstraZeneca bij zestig jaar. Bron: AD, 26 mei 2021.  
 

EU eist miljoenen compensatie van AstraZeneca vanwege vertraagde 
levering vaccins 
 
De Europese Unie wil een flinke compensatie voor de vertraagde leveringen van het 
AstraZeneca-vaccin. De advocaat eiste vandaag in de rechtbank 10 euro per dosis per dag 
vertraging, plus tenminste 10 miljoen euro aan boetes. 
 
De Europese Unie sleepte AstraZeneca voor de rechter vanwege de late leveringen van het 
vaccin. In een Brusselse rechtbank beschuldigde de EU de producent vandaag van het leveren 
van vaccins aan andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, terwijl het had beloofd 
dat de 27 lidstaten deze zouden krijgen.   
 
Het contract dat het Zweeds-Britse AstraZeneca met de Europese Commissie tekende voorzag 
in driehonderd miljoen doses voor alle lidstaten, met een optie voor een extra honderd miljoen. 
De vaccins zouden gedurende het jaar 2021 geleverd worden. Tijdens het eerste kwartaal 
werden er echter slechts dertig miljoen verstuurd. 
 
Inmiddels is het aantal leveringen iets gestegen, maar volgens de Europese Commissie levert 
AstraZeneca komend kwartaal zeventig miljoen doses terwijl het er honderdtachtig miljoen 
had toegezegd. EU-advocaat Rafael Jafferali zei tegen de rechtbank dat het bedrijf nu denkt 
dat alle beloofde doses in december geleverd zijn. Maar, voegde hij toe: ‘Met een vertraging 
van zes maanden is het duidelijk een mislukking.’ Jafferali stelde dat vijftig miljoen doses die 
naar de EU hadden moeten gaan naar andere landen gingen.  
 
Charles-Edouard Lambert, een andere EU-advocaat, zei dat AstraZeneca besloten had de 
vaccins die in Oxford waren geproduceerd te reserveren voor het Verenigd Koninkrijk (VK). ‘Dit 
is uitermate serieus. AstraZeneca heeft niet alle middelen gebruikt. Er is een dubbele 
standaard in de manier waarop het bedrijf het VK en de EU-lidstaten behandelt’, zei hij.  
 
AstraZeneca zelf houdt vol dat het volledig in overeenstemming met het contract heeft 
gehandeld. Het bedrijf zegt dat vaccins moeilijk te produceren zijn, en dat het haar best heeft 
gedaan op tijd te leveren. De advocaten van de vaccinproducent spreken later vandaag in de 
rechtbank. De uitspraak wordt komende maand verwacht.  Bron: AD, 26 mei 2021. 
 
 

Zestien coronabesmettingen na kampioenschap Ajax 
 
De GGD Amsterdam heeft na bron- en contactonderzoek 16 coronabesmettingen gevonden 
die gelinkt kunnen worden aan de viering van het kampioenschap van Ajax op 2 mei, meldt 
burgemeester Femke Halsema.  
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Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal coronabesmettingen die een link hebben met 
de viering hoger. Door het gebruik van zelftesten zijn niet alle besmettingen bij de GGD 
gerapporteerd. Ook zal niet iedereen hebben gemeld bij de viering te zijn geweest. Bron: AD, 
26 mei 2021. 
 

Gevaccineerde Polen maken kans op grote geldprijs of nieuwe auto in 
coronaloterij 
 
Polen start een loterij voor mensen die al ingeënt zijn tegen het coronavirus om anderen aan 
te sporen hun voorbeeld te volgen en zich te laten vaccineren. De winnaars kunnen geldprijzen 
tot 1 miljoen złoty - zo'n 223.000 euro - of een nieuwe hybride auto tegemoet zien. 
 
Tot dusver hebben 18,3 miljoen Polen, op een bevolking van ruim 37 miljoen, een inenting 
gekregen. 5,6 miljoen van hen zijn al volledig ingeënt. Vaccinatieminister Michal Dworczyk 
zegt dat hoewel 69 procent van de Polen welwillend tegenover inenting staat, de grootste 
uitdaging is om ze daadwerkelijk zover te krijgen. 
 
De Poolse premier Mateusz Morawiecki was eerder positief over het tempo waarin het 
vaccinatieprogramma in zijn land zich voltrekt. Morawiecki zei begin deze maand dat iedereen 
die een prik wil die rond juli kan hebben gehad. Ook wil hij intentingen voor 16- en 17-jarigen 
versneld mogelijk maken. 
 
Door gevaccineerden een kans op een prijs te bieden, hoopt de Poolse regering de bevolking 
aan te moedigen de prik te gaan halen. Voor de campagne is eenendertig miljoen euro 
uitgetrokken. De loterij gaat op 1 juli van start. Elke tweeduizendste deelnemer ontvangt voor 
de loterij begint sowieso al 110 euro. 
 
‘Bij de promotiecampagne zijn sporters betrokken’, vertelt Dworczyk. ‘Ook hebben we er 
acteurs en influencers bij betrokken. Hopelijk voegt, naast de bekende vormen, de loterij iets 
toe.’ De loterij wordt verzorgd door de organisator van de Poolse staatsloterij en een lokale 
sporttotalisator. 
 
Vijfhonderd gemeenten die als eersten een vaccinatiegraad van 75 procent bereiken, krijgen 
bovendien een prijs uitgereikt van 100.000 złoty, pakweg 22.000 euro. Bij de 
presidentsverkiezingen van 2020 maakten kleine gemeenten die een hoge opkomst 
realiseerden kans op een nieuwe brandweerwagen. 
 
Polen heeft ruim 37 miljoen inwoners en telde sinds het begin van de coronapandemie 
2.867.187 besmettingen met het longvirus. Zo'n 73.000 Polen overleden aan de gevolgen van 
Covid-19. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen neemt langzaam af en ligt nu gemiddeld 
op 1466.  Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Mensen met vet in en tussen spieren lopen 20 procent meer kans te 
overlijden aan coronavirus 
 
Mensen die meer vet in en tussen hun spieren hebben, lopen twintig procent meer kans om 
te overlijden aan Covid-19 dan personen met een vergelijkbaar, maar minder vet, postuur, zo 
blijkt uit onderzoek van UMC Groningen en Amsterdam UMC. De verdeling van vet bij mensen 
met overgewicht speelt een belangrijke rol.  
 
De wetenschappers van de twee academische ziekenhuizen onderzochten de vetverdeling van 
215 Covid-patiënten. Uit de analyse kwam naar voren dat mensen met precies dezelfde BMI 
(Body Mass Index) een aanmerkelijk hogere sterftekans hadden als zij meer vet in en tussen 
de spieren hadden. Een sluitende verklaring is er nog niet. 
 
‘Mensen met dezelfde BMI-waarde hebben in totaal evenveel vet, maar de verdeling hiervan 
verschilt per persoon. Van mensen die meer vet rond de buikorganen hebben, weten we dat 



239 

 

ze meer kans hebben op allerlei aandoeningen. Mogelijk is het vet in en tussen de spieren een 
afspiegeling van het vet rond de buikorganen', aldus de wetenschappers. 
 
‘Een andere mogelijkheid is dat de ademhalingsspieren minder goed functioneren door het vet 
ertussen, of dat het vet ontstaan is door verval van spierweefsel', zegt onderzoektleider en 
radioloog Alain Viddeleer van het UMCG. Naar de precieze oorzaak van het verhoogde 
overlijdensrisico moet nader onderzoek worden gedaan. Bron: AD, 26 mei 2021. 

 

Lareb meldt 60.301 bijwerkingen na vaccinatie 

 
Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 60.301 meldingen over bijwerkingen na een 
coronavaccinatie ontvangen. Hiervan gaan er 49.600 over de eerste vaccinatie en 10.701 over 
de tweede prik. 

De meldingen betreffen ongeveer 8,5 miljoen gegeven vaccins en gaan voornamelijk over 
klachten als 'hoofdpijn, je niet lekker voelen, spierpijn en reacties op de prikplek'. Tot nu toe 
zijn er 351 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. 

Naar schatting - gebaseerd op het coronadashboard van de overheid - gaat het om 
ongeveer 5,9 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 1,9 
miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 600.000 van Moderna en 150.000 van Janssen. 

Op de 1,9 miljoen gegeven AstraZeneca-prikken kwamen in totaal 16 meldingen over 
de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes 
binnen. De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie. 

Het gaat om 13 vrouwen en 3 mannen. Hiervan waren er 5 personen tussen 20 en 40 jaar, 3 
personen tussen 40 en 60 jaar en 8 personen ouder dan 60 jaar. Twee mensen zijn 
overleden. Er zijn tot nu toe geen meldingen van deze bijwerking op het Janssen-vaccin. Bron: 
AD, 26 mei 2021. 

Franse influenzers kregen geld voor negatieve berichten over Pfizer 
vaccin 

Franse influencers zouden geld aangeboden hebben gekregen om negatieve berichten over 
het Pfizer/BioNTech-vaccin op sociale media te plaatsen. YouTuber Léo Grasset met meer dan 
een miljoen volgers is één van hen. Hij zou naar eigen zeggen zijn benaderd door 
reclamebureau Fazze. 

Grasset werd een groot bedrag geboden om een filmpje van 45 tot 60 seconden te maken 
waarin hij beweerde dat de sterfte onder mensen die Pfizer kregen drie keer hoger ligt dan bij 
AstraZeneca. Ook anderen werden benaderd om hun 'onafhankelijke mening' via Instagram, 
YouTube en TikTok, te ventileren. 

Het reclamebureau zou zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden, maar volgens Grasset zijn 
er links met Rusland. ‘De LinkedIn-profielen van enkele werknemers tonen aan dat ze daar 
hebben gewerkt.’ Die zijn inmiddels verwijderd. De Franse minister voor 
Volksgezondheid Olivier Véran noemt de gang van zaken 'zielig, gevaarlijk en onverantwoord'. 
Bron: AD, 26 mei 2021.  

België stopt met vaccineren Janssen vaccin van mensen jonger dan 40 
jaar 

België stopt met het inenten met het Janssen-vaccin van mensen van veertig jaar en jonger, 
nadat een vrouw in een Belgisch ziekenhuis was overleden. Het zou gaan om een vrouw met 
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een buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland werd gevaccineerd met het vaccin van 
het Leidse Janssen, bevestigt de Vlaamse minister voor Volksgezondheid Wouter Beke. 

Volgens Beke 'wordt er een verband gelegd tussen het overlijden en het vaccin'. Het gaat om 
een vrouw jonger dan veertig jaar, daarom hebben we nu advies gevraagd aan het EMA om de 
zaak verder te onderzoeken’, zegt Beke tegen VRT Nieuws. ‘Maar voor de brede bevolking 
hebben we beslist om het vaccin van Janssen voorlopig niet meer toe te dienen aan mensen 
die veertig jaar of jonger zijn.’ Bron: AD, 26 mei 2021.   

 

 

Veertigers kunnen afspraak maken voor vaccinatie 

De eerste veertigers kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor hun coronaprik. Wie 
geboren is in 1971 is als eerste aan de beurt, laat coronaminister De Jonge weten. Bron: AD, 
26 mei 2021. 

Miljoenen doses Janssen vaccin in opslag in België 

In afwachting van een Amerikaanse inspectie liggen in het Belgische Beerse miljoenen 
doses van het Janssen-vaccin uit voorzorg in opslag. De EU rekende erop de 2,4 miljoen doses 
in mei te kunnen gebruiken. Een vervuilde partij van het vaccin in een Amerikaanse fabriek 
gaf echter aanleiding voor een onderzoek van toezichthouder FDA, waarbij gekeken wordt of 
andere partijen ook zijn aangedaan. 

Volgens de Europese medicijntoezichthouder EMA zou het FDA-rapport eind deze 
week beschikbaar moeten zijn. ‘Dat rapport, daarop zitten wij te wachten. Wanneer 
er groen licht komt van de FDA zullen de autoriteiten waarschijnlijk de partijen vrijgeven', 
zegt Noël Wathion van het EMA. Naast de voor Europa bestemde vaccins liggen er nog 30 
miljoen doses te wachten op 'vrijlating'. Bron: AD, 26 mei 2021.  
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Leegloop op corona-afdelingen van ziekenhuizen houdt aan 

De leegloop op de corona-afdelingen van ziekenhuizen houdt aan. Ziekenhuizen behandelen 
momenteel 1618 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 5 december. 

De ziekenhuizen zagen afgelopen etmaal 63 bedden vrijkomen. Het is de negende 
achtereenvolgende dag waarop de bezetting afneemt. In die negen dagen daalde het aantal 
opgenomen patiënten met 565. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan op 
dinsdag. Het is het laagste aantal sinds 12 oktober. Het aantal coronapatiënten op 
de intensive cares daalde afgelopen etmaal met twintig naar 559. 

Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur 
belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen 
zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 135 per dag. Dat is het laagste 
peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
begon met het delen van die gegevens. 

Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor 
de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-
coronapatiënten op de ic's afgelopen etmaal van 441 naar 507.  Bron: AD, 26 mei 2021. 

Duitse coronaregels zorgen voor problemen rond EK voetbal 

Duitse voetballers die in Engeland spelen dienen zich net zo goed aan de coronaregels te 
houden als andere burgers. Dat heeft de regering van het land laten weten, waardoor er in 
aanloop naar het Europees kampioenschap inmiddels grote onzekerheid is ontstaan bij het 
nationale elftal van bondscoach Joachim Löw. 

Duitsland beschouwt Engeland als een regio met een virusvariant, van waaruit personen die 
het land binnenkomen twee weken in quarantaine moeten. De Duitse internationals Bernd 
Leno, Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner en Robin Koch spelen in 
de Premier League. Een negatieve test zorgt niet voor een korte periode van quarantaine. 

Om de zaken extra gecompliceerd te maken spelen vier van de ‘Engelse’ spelers zaterdag in 
Porto nog de finale van de Champions League, tussen Chelsea en Manchester City. Daar komt 
ook nog eens bij dat Duitsland binnenkort de eerste dagen van de voorbereiding in Oostenrijk 
heeft gepland, waar ook weer iets andere regels gelden. 



242 

 

 
 
Toni Kroos © Reuters  
 
Daarnaast weet bondscoach Joachim Löw evenmin wanneer hij kan beschikken over Toni 
Kroos. De middenvelder van Real Madrid heeft positief getest op het virus en kan pas verdere 
plannen maken als hij een negatieve test kan overleggen. 
 
Ook over München als één van de speelsteden zijn inmiddels twijfels. In de Zuid-Duitse stad 
wordt onder meer een kwartfinale gespeeld en één van de deelnemende landen speelt daarvoor 
de achtste finale in Londen. Dat land zou dus eerst twee weken in quarantaine moeten voor 
het in München kan voetballen. 
 
Algemeen wordt aangenomen dat de UEFA snel in gesprek gaat met de Duitse overheid om 
een oplossing te vinden. In het voordeel van voetballers kan werken dat ze voortdurend worden 
getest. Eerder vielen Bilbao en Dublin als speelsteden af vanwege plaatselijke coronaregels. 
Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Baan kwijt in horeca of toerisme? Deze sector verwelkomt je met open 
armen 
 
Een overstap maken naar de techniek, terwijl je in een totaal andere sector werkzaam bent? 
Eén op de vijf Nederlanders lijkt dat wel wat, blijkt uit nieuw onderzoek door 
TechniekOpleiding.nl. Maar werkenden uit sectoren die het hardst getroffen zijn door de 
pandemie, zien een overstap naar de technische sector niet altijd zitten.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd onder vijftienhonderd werkende Nederlanders. Een op de vijf 
daarvan staat positief tegenover een nieuwe carrière in de techniek, maar het man-
vrouwverschil is aanzienlijk. Van de ondervraagde mannen overweegt  negenentwintig procent 
omscholing naar de techniek, tegenover elf procent van de vrouwen.  
 
In de sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis, zijn niet alle werkenden even 
enthousiast. In de horeca (21 procent positief) en toerisme en luchtvaart (17 procent) is men 
wel te porren voor een overstap naar de techniek, maar in de cultuur-, sport- en 
recreatiesector zegt slechts drie procent een switch naar een technisch beroep serieus te 
overwegen.  
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Dennis van Zwieten. © Eigen archief  
 
Onwil is volgens Marc Hendriks, Hoofd Sales van ROVC, opleidingscentrum voor technisch 
Nederland, niet per se de oorzaak van die relatief lage cijfers. De sector kampt nog altijd met 
negatieve vooroordelen over werken in de techniek. ‘Men denkt dat de salarissen laag uitvallen 
of dat je in de techniek per definitie zwaar en vuil werk doet’, aldus Hendriks. ‘Of dat je sterke 
technische vaardigheden nodig hebt. Dan denken de meesten bij voorbaat al: dit is niets voor 
mij.’ 
 
Voor hen is de techniek vaak een ver-van-mijn-bed-show, zegt Hendriks. ‘Omscholing is 
populairder bij diegenen die op het eerste oog meer affiniteit hebben met de techniek’, legt hij 
uit. ‘Zoals bijvoorbeeld werkenden in de landbouw of visserij. Terwijl mensen die bijvoorbeeld 
in de horeca en het toerisme werken, vaak juist betere people skills hebben en breder 
geïnteresseerd zijn. Dat kan juist een voordeel zijn.’ 
 
Dennis van Zwieten (20) rondde zijn opleiding sportwetenschappen en bewegingsleer af, maar 
wist in het derde jaar al dat die richting niets voor hem was. Wat hij wel wilde doen wist hij 
niet, maar dat veranderde toen hij een bijbaantje kreeg als Coolblue-monteur. ‘Ik had niet 
verwacht dat ik dit werk zo leuk zou vinden’, vertelt Van Zwieten. ‘Vooral het werken met mijn 
handen en het installeren van apparaten vind ik gaaf om te doen. Toen ik me dat realiseerde 
ben ik me gaan inlezen en op zoek gegaan naar iets dat bij mij past.’ 
 
Inmiddels werkt hij als koeltechnicus bij IJskoud, een technisch bedrijf dat zich specialiseert 
in slimme koel- en klimaattechnieken. ‘Ik kende het bedrijf al en dacht dat een baan daar te 
hoog gegrepen voor mij zou zijn’, vertelt Van Zwieten. ‘Wat echter het belangrijkste bleek te 
zijn is dat ik gemotiveerd ben om de overstap te maken. Het bedrijf investeert in mijn 
omscholing en zo kan ik werken en leren tegelijk.’ 
 
Enthousiasme en passie zijn inderdaad de belangrijkste elementen voor een succesvolle 
overstap, zegt Hendriks. ‘Het enige dat je echt nodig hebt is motivatie’, vertelt hij. Er wordt 
volgens hem daarnaast vaak vergeten hoe breed de techniek eigenlijk is. ‘Er zijn zoveel 
verschillende disciplines in dit vak. Ook hier zijn mensen nodig die mooie projecten kunnen 
managen of die ervoor zorgen dat er onderling beter wordt samengewerkt. Daar heb je geen 
technische vaardigheden voor nodig.’ Het zou mooi zijn als die bewustwording zou groeien, 
vindt hij. ‘Het belangrijkste is om te kijken naar waar je affiniteit ligt.’ 
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Een ander vooroordeel dat vaak heerst is dat er een paar jaar gestudeerd moet worden voordat 
je aan een baan in de techniek kan komen. Ook weten veel mensen niet dat er mogelijkheden 
zijn om een omscholingstraject te laten betalen. ‘Wanneer iemand gemotiveerd is, investeert 
een bedrijf meestal graag in die persoon’, zegt Hendriks. ‘Dit hoeft niet altijd een mbo-traject 
van twee jaar te zijn, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een aantal praktijkgerichte 
cursussen te doen en daarmee iemand snel inzetbaar maken. Het verschilt per baan wat er 
nodig is.’ 
 
In het geval van Van Zwieten betekende dit eerst een paar maanden werken voordat hij de 
schoolbanken induikt. ‘Op die manier begin ik niet blanco aan het omscholingstraject’, legt 
hij uit. ‘Daarna komen er vier fases, waaronder solderen en theorie over de koude middelen. 
Praktijkoefeningen krijg ik op de zaak en de theorie wordt straks klassikaal gedaan. Daarna 
kan ik volledig aan de slag.’ 
 
Een struikelblok is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. ,,Het belangrijkste is 
om erachter te komen wat je leuk vindt om te doen”, zegt Van Zwieten. ‘Daar kom je alleen 
achter als je ook echt aan de slag gaat. Je kent vast wel iemand in je kring die in de techniek 
werkt. Ga met diegene in gesprek en vraag bijvoorbeeld of je een dagje mee mag lopen.’ 
 
Maak je dus niet te druk om wat je nog niet kunt, zegt Hendriks. ‘Laat je allereerst adviseren 
door bijvoorbeeld een omscholingsdeskundige. De tweede stap is om te kijken naar de 
omscholingsmogelijkheden’, vertelt hij. ‘Daarna is het goed om je in te lezen over de (overheids-
)subsidies die beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld een basisopleiding techniek. Dan heb je de 
eerste stap al gezet. Mijn advies is vooral: gun jezelf die open blik en laat je motiveren door de 
vele mensen die met passie actief zijn in de techniek.’ Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Vakantieparken lokken consument met te lage prijzen 
 
Veel aanbieders van vakantiehuisjes in Nederland hanteren onduidelijke prijzen, waardoor de 
huisjes duurder blijken dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. 
Volgens de bond ‘verstoppen’ de aanbieders bijkomende kosten zoals bedlinnen, 
reserveringskosten en toeristenbelasting. Hierdoor betalen klanten meer dan de lage prijs 
waarmee ze zijn gelokt. 
 
Veel consumenten kiezen vanwege corona voor een vakantie in eigen land. Vakantieparken 
en campings zaten tijdens de afgelopen meivakantie en pinksterweekend goed vol en ook voor 
de zomerperiode zijn deze accommodaties in trek. Door de grotere vraag gaan de prijzen ook 
omhoog. Volgens vergelijkingswebsite Parkvakanties.nl zijn de prijzen gemiddeld genomen 
zo’n 8 tot 13 procent gestegen in het afgelopen jaar, en de prijzen blijven oplopen. Voor de 
Consumentenbond aanleiding het boekingsproces en bijkomende kosten van zestien 
vakantieparken onder het vergrootglas te leggen.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat alle bedrijven extra kosten in rekening brengen, zoals 
reserveringskosten, kosten voor de eindschoonmaak, bedlinnen en toeristenbelasting. Elf 
bedrijven nemen deze kosten niet op in de beginprijs. Hierdoor betalen klanten soms tot wel 
160 euro meer dan de oorspronkelijke prijs. 
 
Zo lijkt de huur voor een huisje voor vier personen op vakantiepark De Eemhof van Center 
Parcs 1312 euro per week te kosten. Maar bij dat bedrag komen ook nog reserveringskosten 
(29,50), toeristenbelasting (95 euro) en bedlinnen (37 euro). Onderaan de streep betalen de 
klanten dus nog 161 euro (12 procent) extra. 
 
En ook bij park Hoog Vaals van Landal betalen consumenten door bijkomende kosten 
plotseling fors meer. Uit het onderzoek blijkt dat daar de weekendprijs van een huisje stijgt 
met 123 euro naar 452 euro. ‘Dat is maar liefst 37 procent meer dan de 329 euro die het 
huisje eerst leek te kosten’, concludeert de consumentenorganisatie.  
 
‘Bijzonder klantonvriendelijk’, vindt Sandra Molenaar, directeur bij de Consumentenbond. 
‘Bedrijven spiegelen de prijzen veel te gunstig voor. Daardoor weten consumenten niet waar 
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ze aan toe zijn en is het veel te moeilijk voor ze om prijzen met elkaar te vergelijken. Het is 
ook nog eens tegen de wet, want die verplicht aanbieders om de vaste onvermijdbare kosten 
op te nemen in de eerste prijs die ze laten zien.’ 
 
Van de zestien aanbieders komen er volgens de bond vijf wel goed uit de test. Vakantiepark 
Beekse Bergen (Libema), Topparken, Droomparken, De Leistert en Bungalow.net werken met 
all-inprijzen. ‘Deze aanbieders maken direct duidelijk wat de totale kosten zijn.’ 
 
In een reactie op de bevindingen erkennen Recreatie Centra Nederland (RCN) en Landal dat 
er ruimte is voor verbetering. Beide bedrijven beloven beterschap. Bij Center Parcs staan op 
de site de extra (reserverings)kosten in kleine lettertjes wel meteen in het overzicht van de 
accommodatie die wordt gereserveerd. De Consumentenbond blijft dit misleiding vinden 
aangezien de totaalprijs niet meteen duidelijk is voor de klant.  Bron: AD, 26 mei 2021.  
 

Nederland krijgt minder Janssen vaccins geleverd 
 
Nederland krijgt minder Janssen-vaccins geleverd dan verwacht. Deze week worden 156.000 
doses bezorgd bij de centrale opslaglocatie in Oss. Volgens het Coronadashboard van de 
Rijksoverheid zouden deze week 223.200 Janssen-vaccins geleverd worden. Dat betekent dat 
op korte termijn 67.000 mensen minder kunnen worden ingeënt dan gepland.  
 
Afgelopen week zijn 96.000 doses Janssen geleverd, aldus het RIVM. ‘Ook dat is iets minder 
dan beloofd’', zegt een woordvoerder. ‘We hebben nog geen zicht op de aantallen die komende 
weken geleverd worden.’ Omdat van het Janssen-vaccin maar één prik nodig is, kunnen de 
geleverde doses direct volledig worden weggeprikt. Er hoeft geen voorraad te worden 
aangehouden zoals voor de andere vaccins, waarbij wel een herhaalprik nodig is. 

In het Belgische Beerse liggen al weken 2,4 miljoen doses coronavaccins van Janssen voor 
Europese landen opgeslagen. Die zijn uit voorzorg geblokkeerd, omdat een partij in een 
Amerikaanse fabriek vervuild bleek met ingrediënten van een ander vaccin. Naar verwachting 
komt de Amerikaanse toezichthouder FDA deze week met een rapport over wat er is 
misgegaan. Als er groen licht komt van de FDA zal het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) de partijen waarschijnlijk vrijgeven. 

Vanwege de problemen ligt de Amerikaanse fabriek waar het mede door Leidse onderzoekers 
ontwikkelde Janssen-vaccin wordt geproduceerd, al meer dan een maand stil. De fabriek in 
Baltimore, Emergent BioSolutions, is één van de drie wereldwijd waar onder de vlag van 
Johnson & Johnson de basis voor het Janssen-vaccin wordt geproduceerd. De andere twee 
zijn die van Janssen in Leiden en een fabriek in India. Bron: AD, 26 mei 2021.  

Toezichthouder VS legt productie Janssen-vaccin stil, gevolgen voor 
Nederland nog onbekend 

Een Amerikaanse fabriek waar het mede door Leidse onderzoekers ontwikkelde Janssen-
vaccin wordt geproduceerd, mag voorlopig geen nieuwe vaccins maken. Dat heeft de 
Amerikaanse toezichthouder FDA bepaald. In de fabriek zijn de nodige tekortkomingen 
aangetroffen, onder meer op het gebied van hygiëne. Volgens een expert kan herstel maanden 
duren. 

De fabriek in Baltimore, Emergent BioSolutions, is één van de drie wereldwijd waar onder de 
vlag van Johnson & Johnson de basis voor het Janssen-vaccin wordt geproduceerd. De andere 
twee zijn die van Janssen in Leiden en een fabriek in India. Vanuit deze drie fabrieken gaat 
het basisvaccin naar andere locaties, waar het in ampullen wordt gestopt. Bron: AD, 21 april 
2021.  
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Italianen ontvluchten stad: krap appartement wordt ingeruild voor 
ruimte in bergdorp 

Corona heeft in Italië geleid tot een exodus naar vergeten delen van het land. Prachtige, vaak 
gedeeltelijk verlaten bergdorpen bleken een idyllisch alternatief voor de lockdown in krappe 
appartementen in Milaan of Rome. 

De zon schijnt, het is lente in Santa Fiora, een slaperig dorp van zo’n 2500 inwoners op de 
flanken van de Monte Amiata, een uitgedoofde vulkaan in zuidwest Toscane. Glazen rinkelen, 
het bestek krast op de borden, geroezemoes weerkaatst tegen het eeuwenoude Palazzo Sforza 
Cesarini, ooit het woonhuis van de adellijke Sforza familie uit Milaan, nu zetel van het 
gemeentehuis.  Bron: AD, 26 mei 2021. 

Grapperhaus wil cafés eerder openen, tegelijk met restaurants 

Cafés moeten net als restaurants in stap drie van het openingsplan al open. Hiervoor pleitte 
demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie dinsdag. Volgens de officiële plannen 
zouden de kroegen pas later open mogen. 

Grapperhaus zei na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg met de voorzitters van de 25 
veiligheidsregio’s, dat hij af wil van het onderscheid tussen de restaurants (droge horeca) en 
cafés (natte horeca). ,,Het onderscheid is soms zo moeilijk vast te stellen. Bovendien moeten 
mensen met een kroeg dan nog langer wachten.”  

Volgens het openingsplan, de zogenoemde ‘routekaart’ waarin beschreven staat hoe de 
samenleving heropend wordt, gaan eerst de restaurants open - stap drie van het plan. De 
cafés zouden pas in een volgende fase aan bod zijn. Grapperhaus heeft daarom voorgesteld in 
de derde stap naast de restaurants ook de cafés te openen. 
 
Het kabinet overweegt die stap te vervroegen van 9 naar 5 juni, zo bleek afgelopen zaterdag 
na het Catshuisoverleg. Het kabinet besluit vrijdag tijdens de ministerraad over het plan van 
Grapperhaus. Dan bepaalt het ook of die derde stap wordt vervroegd met een paar 
dagen.  Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

Zelfstandige klinieken zien toestroom van patiënten die niet willen 
wachten 
 
Zelfstandige klinieken denken nog tienduizenden patiënten te kunnen helpen, die door de 
wachtlijsten niet in ziekenhuizen terechtkunnen. Daar kunnen geplande behandelingen, 
bijvoorbeeld nieuwe heupen, wél doorgaan. 
 
Nooit eerder had hij zoveel huilende mensen aan de lijn. Hiëron Marée, directeur van het 
Rotterdamse Park Medisch Centrum, ziet patiënten met ontzettend veel pijn. Hernia’s, slijtage 
in heupen of knieën. ‘Die mensen krijgen de maximale medicatie, veelal morfine. Ze horen 
steeds dat hun operatie wordt uitgesteld en zijn ten einde raad’, beschrijft Marée. Sommige 
patiënten kunnen al maanden hun huis niet uit. Laatst kreeg de kliniek nog een telefoontje 
van een patiënt. Zes maanden lag hij in bed, te wachten op een rugoperatie. Marée: ‘Hij kwam 
met een rolstoel binnen, liep 2,5 uur later zelf naar buiten en hij had geen pijn meer. Hij was 
zo blij. Bijna elke dag staat hier wel gebak van patiënten die zo blij zijn dat ze eindelijk zijn 
geholpen.’ Bron: AD, 26 mei 2021.   
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Honderdvijftig duizend Nederlanders kregen Janssen vaccin maar geen 

gevallen bekend van bloedproppen 

Ongeveer 150.000 Nederlanders hebben het coronavaccin van Janssen gekregen, maar er zijn 
nog geen gevallen bekend van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal 
bloedplaatjes. Bijwerkingencentrum Lareb heeft daar nog geen meldingen over ontvangen. 

Het Janssen-vaccin werd op 21 april, iets meer dan een maand geleden, voor het eerst 
toegediend in Nederland. In de bijsluiter staat dat mensen na de prik met het Leidse vaccin 
last zouden kunnen krijgen van de zeldzame en gevaarlijke bijwerking. Diezelfde 
bloedklachten waren in andere landen reden om het middel niet meer te gebruiken. 

De bijwerking kan ook ontstaan bij het coronavaccin van AstraZeneca. Daarvan zijn tot nu 
toe zestien meldingen binnengekomen bij het Lareb, op 1,9 miljoen gezette prikken. Twee van 
de zestien mensen zijn overleden. 

In totaal zijn nu 351 mensen overleden na coronavaccinatie. Dat ze na de prik stierven, wil 
niet automatisch betekenen dat ze ook door het vaccin zijn overleden. De meeste 
meldingen gaan over het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat vooral aan ouderen wordt 
toegediend. Bij de vorige update, twee weken geleden, had het Lareb 320 meldingen van 
sterfgevallen na vaccinatie gekregen. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 
 

Vrijdag corona-persconferentie: musea en restaurants open vanaf 5 juni 
 
Als de dalende coronatrends doorzetten wil het kabinet deze vrijdag al stap drie aankondigen 
van het openingsplan. Die kan dan op 5 juni ingaan. Mensen mogen thuis waarschijnlijk vier 
bezoekers ontvangen, musea en restaurants kunnen dan (onder voorwaarden) weer open.  
 
Aanvankelijk was stap drie voorzien voor 9 juni, maar de aantallen infecties en 
coronapatiënten in ziekenhuizen dalen zo hard dat ‘alle seinen op groen’ staan voor snellere 
heropening, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vanmiddag. Ook het aantal 
vaccinaties stijgt hard (nu dik 8,5 miljoen prikken gezet), dat biedt een extra buffer. 
 
Welke maatregelen exact opgeheven worden, besluit het kabinet vrijdag. Vrijdagavond geeft 
het kabinet daar dan een verdere toelichting op, vermoedelijk op een persconferentie. Minister 
van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus zei gisteren al dat hij het onderscheid 
tussen cafés en restaurants wil opheffen: ‘Het onderscheid is soms zo moeilijk vast te stellen. 
Bovendien moeten mensen met een kroeg dan nog langer wachten.’ 
 
Het coronavirus in Nederland is sinds ruim een week op z'n retour. Tussen dinsdag- en 
woensdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2794 
nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er opnieuw veel minder dan het weekgemiddelde. 
Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3351 positieve testuitslagen per etmaal 
geregistreerd.  
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Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, CDA) en demissionair minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA). © ANP 
 
In de ziekenhuizen liggen nog ruim 1600 patiënten (60 minder dan gisteren), het aantal 
nieuwe infecties daalt ook gestaag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. 
Dat zijn er 43 minder dan op dinsdag. Het is het laagste aantal sinds 12 oktober. Het aantal 
coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met twintig naar 559. 
 
Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur 
belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen 
zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 135 per dag. Dat is het laagste 
peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
begon met het delen van die gegevens. 
 
Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor 
de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-
coronapatiënten op de ic’s afgelopen etmaal van 441 naar 507. De laatste keer dat er zoveel 
mensen met bijvoorbeeld hartklachten of kanker op de ic’s lagen, was in februari. Bron: AD, 
26 mei 2021. 
 

Vrij reizen in Europa mogelijk na volledige vaccinatie 
 
Het is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschijnlijk dat vrij reizen in 
Europa toch pas weer mogelijk wordt als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het 
kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het 
buitenland. 
 
Omdat vermoedelijk nog niet iedereen op de drempel van de vakantie twee prikken heeft 'lijkt 
het logisch' om een test dan gratis aan te bieden, zei de demissionair minister na 
coronaoverleg. De twee prikken zijn nodig voor het Europees certificaat dat reizen in de 
vakantieperiode mogelijk moet maken. 
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Alleen van het vaccin van Janssen is maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn. 
Bron: AD, 26 mei 2021. 
 
 
 

 
 
 

Androidvirus plundert bankrekeningen: wie getroffen is, moet alles 
wissen 
 
Een Androidvirus heeft zich op de telefoons van inmiddels tienduizenden Nederlanders 
genesteld. Daar probeert het bankrekeningen te plunderen. Wie het virus niet weet te 
vermijden is gedwongen de smartphone helemaal te wissen. 
 
Verdachte virussen en malware duiken wel vaker op, maar deze nieuwe variant gaat als een 
lopend vuurtje. De Nederlandse politie waarschuwde ervoor op Twitter, waarna RTL 
Nieuws meldde dat het virus al op tienduizenden telefoons is opgedoken. 
 
Het zit genesteld in een zogenaamde app voor bezorgdiensten. Eenmaal geïnstalleerd loert het 
virus mee in je bankierapps, waarbij het probeert de ontvanger bij een overboeking te 
veranderen. Op die manier maak je onbedoeld geld over naar criminelen. 
 
Het virus verspreidt zich vooral op één manier: in malafide sms’jes. Het lijkt alsof DHL of UPS 
een trackinglinkje voor een verwacht pakketje stuurt, met daarin een link naar een app om 
het bezorgproces te volgen. 
 
Wie het virus wil vermijden, moet dus niet klikken op linkjes in zulke verdachte sms’jes. Twijfel 
je over de authenticiteit van een berichtje toegestuurd door een vriend of familielid? Bel ze 
dan even op, om te zien of het bericht echt van hen afkomstig is. Dan weet je het zeker. 
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De zogenaamde bezorgapp die het virus misbruikt moet van buiten de officiële appwinkel van 
Google worden geïnstalleerd. 
 
Twijfel je over een tracking-berichtje van een bezorgdienst en wil je toch nog een app 
installeren, download die dan uit de Google Play Store. Die wordt door Google beheerd.  
 
Volgens RTL Nieuws kun je zien of je geïnfecteerd bent door op je telefoon naar de instellingen 
te gaan. Daar klik je op ‘Apps en meldingen’ en daarna op ‘Alle apps bekijken’. 
 
Krijg je op dit scherm geen enkele app te zien? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk door het virus 
getroffen. 
 
Het virus is niet zomaar van de telefoon te wissen, waardoor je maar één oplossing hebt: het 
gehele toestel terugbrengen naar de fabrieksinstellingen. 
 
Op die manier raak je alles kwijt, waaronder foto’s, chatberichten en andere appinformatie. 
Maar het betekent ook dat criminelen niet langer je bankapps proberen te plunderen. Bron: 
AD, 26 mei 2021.  
 
Na pinksterdip loopt aantal positieve coronatests in Oost-Nederland op  
 
Het aantal positieve coronatests in deze regio is de afgelopen dag licht gestegen. Tussen 
dinsdag- en woensdagochtend zijn 283 besmettingen opgespoord. Dat zijn er enkele tientallen 
per dag meer dan in het pinksterweekend. Maar het aantal lijkt slechter dan het is. 
 
In het noorden en oosten van Overijssel kleuren drie gemeenten donker op de 
besmettingenkaart. Een teken dat er relatief veel positieve tests zijn gemeld. Het gaat om 
Hardenberg (twintig), Kampen (zeventien) en Staphorst (acht). Ook een Gelderse gemeente 
kleurt donker: Heerde. In de Veluwse gemeente zijn zes besmettingen opgespoord. 
 
Opvallend is dat Zwartewaterland het goed blijft doen. Deze gemeente in de Kop van Overijssel 
meldde in het pinksterweekend twee dagen lang geen nieuwe besmettingen. Vandaag is één 
positieve test gemeld. Ook Ommen blijft het goed doen met relatief weinig besmettingen. In 
Oost-Nederland heeft één gemeente geen nieuwe besmettingen gemeld: Dronten. 
 
Een blik op de regionale cijfers laat zien dat er waarschijnlijk sprake was van een pinksterdip. 
De afgelopen twee dagen werden 251 en 213 positieve tests gemeld in Noord- en Oost-
Gelderland, IJsselland en Flevoland. Vandaag zijn er dat 283. Op langere termijn bekeken 
hoeft dit geen verslechtering van de situatie te betekenen. Zo werden vorige week 
achtereenvolgens 384, 467, 356 en 248 nieuwe coronatests gemeld. 
 
En deze regionale cijfers passen ook in het landelijke beeld. Vandaag zijn volgens het RIVM 
2794 nieuwe besmettingen gemeld. De afgelopen dagen waren dat er 2509 en 2744. Echter 
lag het aantal positieve tests vorige week structureel boven de 3000 en aan het begin van de 
week boven de 4000.  
 
Ondertussen houdt de leegloop op de corona-afdelingen van ziekenhuizen in het land aan. 
Ziekenhuizen behandelen momenteel 1618 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 5 december. In die negen dagen 
daalde het aantal opgenomen patiënten met 565. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan op 
dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met twintig 
naar 559. Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer 
ruimte voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-
coronapatiënten op de ic’s afgelopen etmaal van 441 naar 507.  
 
Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur 
belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen 
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zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 135 per dag. Dat is het laagste 
peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
begon met het delen van die gegevens. Bron: De Stentor, 26 mei 2021. 
 
 

Seniorenverenigingen willen dat buurthuizen opengaan 
 
Verscheidene seniorenverenigingen willen dat de gemeenschaps- en 
buurthuizen volledig opengaan. Dat meldt KBO Brabant. Gevaccineerde thuiswonende 
senioren willen volgens de organisatie meer vrijheden om elkaar te ontmoeten. De organisatie 
zegt te spreken namens de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, NOOM en Koepel 
Gepensioneerden. 
 
‘De vrijwilligers van de lokale seniorenverenigingen staan te popelen om 
de ontmoetingsactiviteiten in gemeenschaps- en buurthuizen weer op te starten. Zij zien in de 
praktijk wat de langdurige thuisisolatie betekent voor senioren; velen zijn er jaren ouder door 
geworden', zegt KBO Brabant. 
 
‘Onlangs is besloten dat bibliotheken open mogen, maar over buurthuizen geen woord. De 
gemeenschapshuizen en daarmee de thuiswonende senioren trekken aan het kortste eind, 
terwijl voor die laatsten de eerste én meest beperkende maatregelen golden in deze pandemie.'  
Bron: AD, 26 mei 2021. 
 
 

Spelers Nederlands elftal zijn gevaccineerd 
 
Veel spelers van het Nederlands elftal zijn in aanloop naar het EK inmiddels 
gevaccineerd tegen het coronavirus, zo heeft bondscoach Frank de Boer woensdag verklapt. 
Het grootste deel van de selectie wilde de prik, maar toch zijn er ook enkele spelers die 
daar niet voor kozen. ‘Ik kan niemand dwingen.’ 
 
Volgens De Boer hebben vijf of zes internationals een prik geweigerd. ‘Dat moeten ze zelf 
weten', zei hij. ‘Maar ik denk dat een aantal van hen ook al corona heeft gehad.’ 
 
Wout Weghorst heeft al meerdere keren aangegeven dat hij en zijn gezin zich niet willen laten 
vaccineren. Bondscoach De Boer neemt wel een prik. ‘Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik het 
zou doen, net als onze dokter. Maar iedereen moet dat zelf weten.’ 
 
Het ministerie van VWS staat achter de beslissing om de voetballers van Oranje te laten 
vaccineren.  Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

De Boer: ‘Zeker vijf of zes Oranje-spelers wilden geen vaccin’ 
 
Op de vraag of het niet gek is dat de Olympische équipe wel gevaccineerd wordt, maar Oranje 
nog niet (zoals tot voor kort het geval was) verklapte De Boer: ‘Er zijn net nog een aantal 
spelers gevaccineerd. We hebben met de KNVB altijd gezegd dat de zorg eerst voor moet gaan, 
de mensen die het het hardst nodig hebben. Nu vonden wij dat het een keuze kon zijn om ons 
- of in ieder geval de spelers - te vaccineren. En die keuze is ook gemaakt.’ 
 
Daarna kreeg de keuzeheer de vraag of het nemen van een vaccin verplicht was voor de 
internationals. ‘Nee, ik kan niemand dwingen om een spuit in zijn lichaam te laten zetten, of 
iets in zijn lichaam te stoppen. Het is op vrijwillige basis, maar veel spelers hebben het vaccin 
wel genomen. Niet allemaal, nee. Hoe veel spelers niet? Zeker vijf of zes.’  
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De Boer wilde niet echt ingaan op de vraag wat voor signaal dat is naar de samenleving. ‘Ik 
heb wel tegen de spelers gezegd dat ik het wél zou doen. Dat is mijn keuze en mijn gevoel. 
Nogmaals: dat is de keuze van de persoon zelf. Die moet je respecteren, dus dat doen we ook. 
Maar sommige spelers hebben het ook gehad, dat kan ook een overweging zijn.’ 
 
De spelers die zich nog niet hebben gemeld, krijgen het vaccin ook niet meer. ‘Want je kan nu 
eenmaal bijwerkingen krijgen’, zei De Boer. ‘Vrijdag komen we met de definitieve selectie van 
26 spelers bijeen en volgende week woensdag spelen we een oefenduel. Dat kan niet met 
spelers die moe, zwak of misselijk zijn. We kunnen ons niet permitteren dat spelers na het 
vaccin nog koorts krijgen’, aldus De Boer. Overigens wordt de staf niet speciaal gevaccineerd. 
‘Maar ik wel, toevallig’, aldus de keuzeheer. ‘Ik kreeg vorige week een brief en moest eigenlijk 
om 18.15 uur in Hoorn zijn. Maar het kan nu ook hier, in Zeist.’  
 
Het ministerie van VWS staat achter de beslissing om de voetballers van Oranje te laten 
vaccineren. ‘Het EK voetbal is al over een paar weken’, laat een woordvoerder weten. ‘Om de 
Nederlandse voetballers goed voorbereid mee te kunnen laten doen is het nodig dat ze nu 
gevaccineerd worden. Dit is de volgende stap in de maatregelen om de Nederlandse topsport 
internationaal competitief te houden. Veel landen die meedoen aan het EK worden 
gevaccineerd. Het gaat om een beperkte groep van 21 voetballers waardoor de huidige 
vaccinatieplanning niet verandert.’ Bron: AD, 26 mei 2021. 
 
 

In Rusland zijn dierenklinieken begonnen met vaccineren van dieren 
 
Russische dierenklinieken zijn begonnen met het toedienen van coronavaccins aan dieren, 
melden Russische media op gezag van de autoriteiten. Het middel zou besmettingen tussen 
mensen en dieren kunnen voorkomen en ervoor zorgen dat het virus minder snel muteert. 

Rusland keurde in maart het eerste vaccin ter wereld tegen Covid-19 bij dieren goed. Dat 
gebeurde nadat testen hadden uitgewezen dat honden, katten, vossen en nertsen na een 
prik antilichamen hadden opgebouwd tegen de ziekte. 
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Eind april waren de eerste 17.000 doses van het zogeheten Carnivac-Cov-vaccin 
geproduceerd. Meerdere landen zouden interesse hebben getoond. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 
 

Vaccinatiemedewerkers GGD krijgen te maken met agressie en geweld 
 
Vaccinatiemedewerkers van de GGD krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Een 
woordvoerder van GGD GHOR Nederland bevestigt die signalen binnen te krijgen 
vanuit meerdere regio's. 
 
De GGD regio Utrecht gaf dinsdag aan dat agressie en uitspattingen van fysiek geweld in 
meerdere gevallen heeft geleid tot aangiftes, zo zei coronamanager Tessa Rijntalder tegen RTV 
Utrecht. Precieze aantallen heeft ze niet, het gaat volgens haar om 'een of twee handen vol'. 
 
Ook de landelijke GGD GHOR heeft geen cijfers over hoe vaak medewerkers hiermee te maken 
krijgen, maar herkent de geluiden uit Utrecht. ‘Mensen zijn boos als ze denken op locatie 
een ander vaccin te kunnen regelen dan waarvoor ze komen en dat niet lukt', zegt de 
woordvoerster.  
 
Andere aanleidingen voor agressie en geweld zijn volgens Rijntalder onvrede over 
openingstijden en locaties van de GGD en mensen die eerder een prik willen dan dat ze aan 
de beurt zijn. De agressie beperkt zich niet tot vaccinatielocaties, want ook bij teststraten en 
telefonisch bij de callcenters lopen de emoties soms hoog op, zo zei Rijntalder. Bij 
vaccinatielocaties zijn beveiligers aanwezig. Bron: AD, 26 mei 2021. 
 

 

 
 
Karten bij Hezemans in Eindhoven mag weer © DCI Media 
 

Eindhoven blundert met sluiting kartbaan Hezemans, woedende eigenaar 
kondigt schadeclaim aan  
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Bij Hezemans Indoor Karting zijn ze ziedend op de gemeente Eindhoven. Toezichthouders 
dwongen de kartbaan zondagmiddag te sluiten omdat ze dachten dat die vanwege de 
coronamaatregelen niet open mocht. Ten onrechte, bleek later. Het verlies van drie lucratieve 
racedagen, gaat Hezemans claimen bij de gemeente.  
 
Eigenaar en autocoureur Mike Hezemans is twee dagen na de gedwongen sluiting nog steeds 
witheet. De toezichthouders meenden ten onrechte dat zijn kartbaan niet open mocht omdat 
die onder recreatie valt en niet onder binnensport, wat sinds vorige week weer mag. Dat terwijl 
juist vorig jaar na een uitgebreide discussie met  de Veiligheidsregio is besloten dat de 
kartbaan onder binnensport valt. Hierdoor kon hij in de zomer van 2020 pas een maand later 
open dan veel andere kartbanen.  
 
De toezichthouders die zondag op de stoep stonden bij Hezemans wisten dat niet. Ze 
verkeerden in de veronderstelling dat karten valt onder (verboden) binnenrecreatie.  
 
Hezemans die in Miami woont heeft de toezichthouders over de telefoon nog geprobeerd uit te 
leggen dat hij niks verkeerd heeft gedaan door vanaf woensdag weer snelheidsliefhebbers te 
laten karten. Het was tevergeefs. De kartbaan moest binnen 20 minuten ontruimd worden. 
Gasten werden de straat op gestuurd.  
 
Door het lange Pinksterweekend lukte het dinsdag pas om de gemeente te wijzen op de 
vergissing die was gemaakt. Een bomvolle agenda met honderden klanten voor zondagavond, 
maandag en dinsdag moest worden afgebeld.  
 
Dinsdag aan het eind van de middag kreeg Hezemans’ advocaat het verlossende bericht van 
de gemeente. ‘Hezemans Indoor Karting had op 23 mei 2021 niet hoeven te sluiten. 
Welgemeende excuses’, schrijft de jurist van de gemeente.  
 
,,Het onderscheid tussen sport en recreatieve activiteit is niet altijd gemakkelijk te 
maken. Zeker in de eerste maanden en de hectiek van de elkaar opvolgende 
noodverordeningen is het informeren van alle betrokkenen, zeker over specifieke situaties, 
verre van vlekkeloos verlopen. Dat is geen excuus, maar wel een verklaring voor vergissingen’’, 
aldus de gemeente.  
 
Eigenaar Hezemans heeft zich geërgerd aan het optreden van de toezichthouders. ‘Ze hadden 
ook even kunnen bellen. We hebben al 26 jaar hetzelfde telefoonnummer.’’ 
 
Juist vanwege de discussie die er vorig jaar is geweest laat hij het er niet bij zitten. ‘Ik word 
er doodmoe van. Ik pik dit niet meer. Wij zijn geen stelletje cowboys. We houden ons aan alle 
regels.’ 
 
En na maandenlange sluiting kwam er eindelijk weer geld binnen. Het directe omzetverlies 
bedraagt ten minste 15.000 euro, schat hij. ‘Ik ga het absoluut verhalen. Al kost het me meer 
dan het oplevert.’ 
 
Hezemans voegt toe dat hij oproepkrachten gewoon moest doorbetalen. Hij is bovendien bang 
dat klanten niet meer weten of ze kunnen komen karten. ‘Dicht, open, dicht, open. Mensen 
weten niet meer waar ze aan toe zijn.’ Bron: ED, 26 mei 2021. 
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Laatste woorden 
 
 
 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 26 mei 2021 
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