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Eerste woorden   

Jonge vrouwen vragen met filmpje aandacht voor long covid bij jongeren: ‘Het voelt alsof je 

leven stilstaat’ 

Vermoeidheid, kortademig, spierpijn, hoofpijn en hartkloppingen. Dat is een greep uit het 

scala aan klachten dat long covid met zich meebrengt, de nasleep van het virus. Een groep 

van twintig meiden (van wie vier uit Brabant) vraagt herkenning en aandacht voor dit 

probleem bij jongeren met een filmpje op Facebook, Instagram en TikTok. ‘En wij zijn niet de 

enigen.’ 

Een coronabesmetting komt voor de een over als een doodnormale griep en kan voor de ander 

het leven compleet overhoop gooien. Dat laatste gebeurde bij de 21-jarige Manouk van der 

Heijden, die vanwege haar account op Instagram over long covid werd gevraagd mee te doen 

in het filmpje. Zij volgt haar opleiding en werkt in Tilburg. ‘Wij hebben het gevoel dat de 

aandacht vooral ligt op ouderen die corona krijgen, terwijl jongeren er net zo goed last van 

kunnen krijgen’. Bron: BD, 26 mei 2021. 

‘De nasleep is extreem groot in ons geval. Allemaal hebben we verschillende soorten klachten 

gehad na onze besmetting’, vertelt de 21-jarige Manouk van der Heijden. In haar geval waren 

dat hartkloppingen, vergeetachtigheid, spierpijn, kortademigheid, pijn aan haar middenrif en 

slechtziende ogen. 

Inmiddels is er een petitie gestart waarin wordt gevraagd naar meer gecoördineerd onderzoek 

en behandeling van langdurige covid. Op het Instagramaccount ‘Plek voor herstel’ delen de 

jonge vrouwen af en toe hun persoonlijke verhalen. Bron: AD, 26 mei 2021.  

 

Minister-president van Sint Maarten komt praten over lening  

De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, is woensdag in Nederland 

aangekomen om demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) zover te 

krijgen dat hij toch geld voor een lening van bijna 19 miljoen euro overmaakt. Volgens Jacobs 

respecteert Knops de overeenkomst niet die de twee landen 26 april sloten om Sint Maarten 

een vijfde lening te geven, om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen 

vangen.  

Knops heeft de lening 'on hold' gezet omdat hij vindt dat het land in gebreke blijft bij de 

controle op het bestuur van de luchthaven van Sint Maarten. Hij bezocht Sint Maarten vorige 

week nog en heeft daar toen de kwestie besproken. Hij gaf aan dat hij de verdere acties van 

Sint Maarten afwacht, voordat er opnieuw over het overmaken van de lening kan worden 

gesproken. 

Jacobs noemde het overleg later in het parlement 'niet vruchtbaar'. Volgens haar stelt Knops 

aan de ene kant dat hij begaan is met het lot van de bevolking van Sint Maarten, maar is zijn 

handelwijze volstrekt tegengesteld. Ze plaatst vraagtekens bij de werkelijke motieven van 

Knops. 

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben met verbazing gereageerd op het besluit 

van Knops om voorlopig geen extra coronasteun aan Sint-Maarten uit te betalen. Onder meer 

de ChristenUnie en de PvdA vragen zich af of dit wel legitiem is. Bron: AD, 26 mei 2021.  
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Frankrijk legt reisbeperkingen op aan reizigers VK 

Frankrijk legt vanaf 31 mei extra reisbeperkingen op aan reizigers uit het Verenigd 

Koninkrijk. Parijs wil met de maatregel voorkomen dat de zeer besmettelijke Indiase 

virusvariant die in het Verenigd Koninkrijk rondwaart ook in Frankrijk om zich heen grijpt. 

De maatregel zal de toegang beperken van iedereen die geen Franse burger of ingezetene is. 

Mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk reizen moeten een duidelijke 

reden kunnen geven waarom zij naar het land moeten reizen, aldus Parijs. 

Alle passagiers die uit het Verenigd Koninkrijk aankomen, zullen ook een negatieve Covid-19-

test moeten laten zien die niet meer dan 48 uur oud is. Na aankomst geldt ook 

een quarantaineplicht van zeven dagen. Bron: AD, 26 mei 2021.   
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Ondergedoken Marc Van Ranst tart aanhangers Jurgen Conings in 

chatgroep 

De Belgische viroloog Marc Van Ranst is in de nacht van dinsdag op woensdag opgedoken op 

berichtendienst Telegram in een groep van aanhangers van de voortvluchtige beroepsmilitair 

Jürgen Conings. Daar daagde hij de aanwezigen uit met enkele opmerkingen. Het Belgische 

tv-programma VRT NWS deed de ontdekking. Van Ranst, die ondergedoken zit vanwege 

doodsbedreigingen, bevestigt dat het om hem ging en dat het ‘niet slim’ was. 

De groep ‘Als 1 man achter Jurgen’ telt iets meer dan duizend leden. Om half drie ‘s nachts 

kregen zij opeens de melding dat Marc Van Ranst lid geworden was van de groep. Dat 

veroorzaakte meteen consternatie. 

‘Ik dacht eens te komen scouten om te kijken welke creativiteit er hier opborrelt’, reageerde 

Van Ranst na enkele minuten. ‘Ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld.’ Even later volgden nog 

twee andere berichten: ‘en veel schrijffouten!!’ en ‘niveau nihil, maar ja, wat hadden we 

verwacht van een groepje terroristenondersteunders (sic).’ Na een halfuurtje sloot hij af met 

‘welterusten strijders!’ 

De berichten van Van Ranst konden rekenen op fikse afkeuring en verwensingen van de leden 

van de groep, zoals ‘kick die trol eruit man’. 

Marc Van Ranst zit al sinds begin vorige week met zijn gezin in een safehouse omdat de 

voortvluchtige beroepsmilitair Jurgen Conings bedreigingen aan zijn adres uitte. Vorige week 

lag hij op Twitter nog in de clinch met coronascepticus Willem Engel. 

Er vinden vandaag opnieuw acties plaats om Jurgen Conings te vinden in het Nationaal Park 

Hoge Kempen, bevestigt provinciegouverneur van Limburg Jos Lantmeeters. Bron: De 

Stentor, 27 mei 2021.   

Honderden agenten en militairen hervatten speurtocht in Hoge Kempen: 

‘Gaan ervan uit dat Conings nog in leven is’ 

In het Nationaal Park Hoge Kempen vindt sinds 8 uur een nieuwe zoekactie plaats in het 

onderzoek naar terreurverdachte Jürgen Conings. Naast opnieuw honderden agenten en 

militairen zoekt ook de Cel Vermiste Personen mee. ‘We gaan ervan uit dat de betrokkene nog 

in leven is’, liet het federaal parket weten op een persconferentie ter plaatse. 

In het Nationaal Park zijn sinds vanochtend 8 uur 300 militairen en 120 politiemensen op 

zoek naar de voortvluchtige en mogelijk zwaar bewapende militair. Het gebied dat doorzocht 

wordt, ligt iets noordelijker dan de plek waar vorige week een massale zoekactie plaatsvond. 

Ditmaal is ook de cel vermiste personen aanwezig, die “heel doelgericht” mee zoekt in drie 

afgebakende zones ten noorden van de Boslaan. Er wordt zowel gezocht naar sporen als naar 

Conings zelf. 

‘Al wat interessant is, wordt meegenomen. Er wordt op dit moment gezocht met speurhonden, 

vergezeld door mensen van de speciale eenheden, van de federale gerechtelijke politie en van 

het labo’, aldus Wenke Roggen van het federaal parket op een persconferentie. ‘Het is een 

andere zoeking dan die we vorige week hebben gehouden. Vorige week is er een grondige 

fouille van het gebied gebeurd. Op dit moment wordt er meer doelgericht gezocht. De 

doelgerichtheid is mee bepaald door de cel verdwijningen en de mensen van Natuur en Bos.’ 

Dat de cel vermiste personen aanwezig is, wil niet zeggen dat het parket ervan uitgaat dat 

Conings overleden is, benadrukt Roggen. ‘Er wordt niet gezocht naar een overleden iemand, 

er wordt gezocht naar de verdwenen militair. We gaan er nog altijd van uit dat de betrokkene 

in leven is.’ 
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Of er nieuwe aanwijzingen zijn dat Conings zich hier zou bevinden, is niet duidelijk. ‘We zijn 

opnieuw een zoekactie aan het verrichten op basis van de elementen die we nu hebben in het 

dossier. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist’, aldus de woordvoerder van het federaal 

parket. 

De geradicaliseerde militair Jurgen Conings, die er een extreemrechts gedachtegoed op 

nahoudt, verdween vorige week maandag nadat hij verschillende zware wapens had 

meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Sindsdien wordt koortsachtig gezocht naar de 

man, die onder meer bedreigingen heeft geuit aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. 

Ook vorige week werden al grote delen van het Nationaal Park doorzocht, nadat de wagen van 

Jurgen Conings dinsdagavond was aangetroffen vlakbij het Dilserbos. Die zoekactie leverde 

echter geen concrete resultaten op. De zoektocht wordt nu dus verdergezet op een iets andere 

locatie. 

Tijdens de zoekactie die vorige week plaatsvond in het Nationaal Park troffen speurders een 

schuilplaats aan, een geïmproviseerde tent. Eerst werd vermoed dat die mogelijk gebruikt was 

door Jurgen Conings, maar wellicht is dat niet het geval. Dat meldt Het Nieuwsblad en het 

nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. ‘Volgens de eerste vaststellingen lijkt het 

erop dat de tent afgelopen tijd niet meer bewoond is geweest’, schrijft het Nieuwsblad. ‘Er zijn 

echter nog DNA-analyses bezig die meer duidelijkheid moeten brengen.’ Bron: De Morgen, 27 

mei 2021. 

 

Beeld Belga   

 

De extreemrechtse militair Jurgen Conings, verdacht van het plannen van een aanslag op een 

moskee of op prominente figuren, was lid van de partij Vlaams Belang. Dat is door de partij 

bevestigd aan De Morgen en Le Soir. Bron: De Morgen, 1 juni 2021. 
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Nòg tien personen bewaakt voor voortvluchtige Belgische militair 

Conings 

Een tiental personen zou extra bewaking krijgen omdat zij mogelijke doelwitten zijn van de 

Belgische voortvluchtige militair Jurgen Conings. Dat schrijven meerdere Belgische kranten 

op basis van ‘welingelichte bronnen’.  

Al eerder was duidelijk dat Marc Van Ranst een van zijn doelwitten zou zijn; de viroloog zit 

inmiddels al twee weken ondergedoken met zijn gezin. Onder de tien anderen die nu extra 

bewaakt worden zouden verder geen virologen zitten, maar wel een advocaat.  

Wat het verband is tussen Conings en het tiental is nog onduidelijk. Justitie wil de extra 

beveiliging niet bevestigen. ‘Wij communiceren niet over de beveiliging van personen’, aldus 

een woordvoerster. 

De 46-jarige Conings, die sinds ongeveer twee weken voortvluchtig is, heeft extreemrechtse 

sympathieën en had zware wapens meegenomen uit een legermagazijn. In een brief maakte 

hij kenbaar dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. 

Er wordt met man en macht naar Conings gezocht, tot dusver echter zonder succes. 

Zaterdagavond doorzochten politieagenten en militairen de Lanklaarderbossen in de Belgische 

provincie Limburg en ook zaterdagnacht en zondagavond werd nog naar Conings gezocht. Dat 

gebeurde in het gehucht Stalken in de gemeente Zutendaal. 

Ook deze zoekacties hadden geen resultaat. ‘Hij werd niet aangetroffen’, is het enige wat het 

federaal parket daarover kwijt wilde. Belgische autoriteiten denken dat de korporaal in staat 

is tot moord. Volgens minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden is de dreiging niet 

volledig verdwenen. 

Het blijft ook onzeker of Conings dood is of nog leeft. Dat eerste scenario lijkt iets minder 

waarschijnlijk omdat Conings vlak voor zijn verdwijning nog het maximum van zijn 

rekening(en) zou hebben afgehaald.  

De vriendin van Conings, Gwendy (46) zei dat ze volledig in het duister tast en zich machteloos 

voelt. ‘Ik wil Jurgen niet verdedigen — integendeel: ik keur het zelfs af — maar er wordt nu 

van alles over hem gezegd’, vertelt ze. ‘Het is zó al erg genoeg. Ik denk dat iedereen vooral baat 

heeft aan juiste informatie van de juiste personen.’ Bron: De Stentor, 31 mei 2021.   

Een advocaat, een minister en Marc Van Ranst. Het is intussen een waslijst geworden, de 

personen die extra bewaking krijgen tegen de voortvluchtige militair Jurgen Conings (46). 

Volgens de kranten van Mediahuis gaat het om een tiental personen. Het federaal parket vreest 

dat zij het doelwit kunnen zijn van de zwaarbewapende veertiger. Daarnaast blijft er een 

verhoogde waakzaamheid bij tal van asielcentra en moskeeën in de provincie Limburg. Bron: 

De Morgen, 31 mei 2021. 

Ex-vrouw en advocaat mogelijk doelwit van Conings, militair haalde 

maximale bedrag van rekening 

Naast viroloog Marc Van Ranst en een minister zijn ook een advocaat en een ex-partner 

mogelijke doelwitten van de voortvluchtige militair Jürgen Conings (46). Dat vreest het 

federaal parket in België. Zij krijgen daarom extra bewaking, weet dagblad Het Laatste 

Nieuws. Daarnaast blijft er een verhoogde waakzaamheid bij tal van asielcentra en moskeeën 

in de Vlaamse provincie Limburg. 

Intussen is het twee weken geleden dat militair Jürgen Conings verdween met een 

oorlogsarsenaal. Het federaal parket blijft ervan uitgaan dat de dreiging reëel is en is ervan 

overtuigd dat de man nog in leven is. Hij heeft in elk geval geld; voor zijn vlucht haalde Conings 



10 

 

nog het maximumbedrag van zijn bankrekening - volgens VRT ongeveer 3000 euro - waarna 

hij met de noorderzon verdween. 

Waar de man zich nu bevindt, blijft een mysterie. Maar in zijn afscheidsbrief was hij duidelijk, 

hij wou wraak en wilde niet ‘verder in een wereld waarin de politieke elite en de virologen 

beslissen hoe er geleefd moet worden’.  

Maar daar houdt het niet op. Ook met de advocaat die betrokken was bij de echtscheiding van 

Conings en zijn ex-partner heeft Conings een appeltje te schillen en daarom krijgen zij 

bescherming. 

Daarnaast werd al eerder bekend dat ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) extra 

bescherming kreeg. En ook de militaire top, aangezien Conings vorig jaar van hen een 

tuchtsanctie kreeg voor zijn extreemrechtse gedachtegoed, zou de dans niet ontspringen. 

Bron: De Stentor, 31 mei 2021. 

Vaccinatiegegevens van miljoenen Nederlanders in database: is dat wel 

te vertrouwen? 

De overheid beschikt met CIMS over een database waarin - met toestemming - de 

vaccinatiegegevens van miljoenen Nederlanders zijn opgenomen. Straks wordt ook het nieuwe 

coronapaspoort daaraan gekoppeld. Zijn mijn gegevens veilig? En wat als ik het allemaal niet 

wil? Acht vragen en antwoorden. 

Ik heb opeens een omgeving die MijnRIVM heet. Wat is dat precies? 

Dat klopt. In het nieuwe internetportaal dat te vinden is via mijn.rivm.nl, kunnen mensen na 

te zijn ingelogd met DigiD onder meer bekijken op welke datum ze een coronavaccin hebben 

gehad, welk vaccin dat was en tot welke partij (batch) dit vaccin behoorde. Ook 

persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum zijn in het dossier opgenomen. De gegevens 

worden in principe twintig jaar bewaard, schrijft het RIVM. Bron: De Stentor, 31 mei 2021. 

Academici roepen UGent-rector Rik Van de Walle tot de orde   

‘U draagt bij aan de normalisering van extreemrechts u moet net een dam zijn tégen die 

toenemende normalisering.’ Dat schrijven academici van de UGent en andere universiteiten in 

een open brief, gericht aan UGent-rector Rik Van de Walle. Die laatste had op Twitter Vlaams 

Belang-voorzitter Tom Van Grieken de hand gereikt.  

 

UGent-rector Rik Van de Walle. Beeld Stefaan Temmerman   

‘De monsters van het fascisme beuken op de poort’, luidt het in de open brief, die ondertekend 

wordt door tientallen academici van de UGent en andere universiteiten. ‘Sommigen hebben 
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zich daar misschien al bij neergelegd, maar een grote groep mensen in ons land wil er alles 

aan doen om hen buiten te houden. Ook aan uw universiteit zijn zij in een overweldigende 

meerderheid. Zij hebben recht op uw steun. Uw geflirt met extreemrechts is een aanfluiting 

van hun inspanningen.’ 

Aanleiding van de brief is een reeks tweets van Van de Walle waarin hij schreef dat Vlaams 

Belang-voorzitter Tom Van Grieken ‘een belangrijke stem in het maatschappelijk debat’ is. De 

extreemrechtse politicus vertolkt volgens de rector meningen ‘die publiek mogen - en wat mij 

betreft zelfs moéten - worden vertolkt’. 

Daar zijn de briefschrijvers het niet mee eens. Door politici als Van Grieken een forum te 

geven, en te legitimeren als een belangrijke gesprekspartner, draagt Van de Walle volgens hen 

‘bij aan de normalisering van extreemrechts’. ‘Gezien uw maatschappelijke gewicht is dat niet 

onschuldig.’ Ze menen dat Van de Walle net een dam moet zijn ‘tégen die toenemende 

normalisering’. 

Van de Walle wenst niet te reageren op de open brief, maar verwijst naar zijn 

Facebookpost van deze namiddag. Daarin stelt dat hij en de UGent wel degelijk bijzonder veel 

belang hechten aan de strijd tegen racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik en 

geweld. 

Hij vindt het recht op vrije meningsuiting bijzonder belangrijk, schrijft hij, maar dat recht is 

niet onbegrensd. ‘Aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, het 

kan niét.’ 

Van de Walle heeft naar eigen zeggen ook lessen getrokken uit zijn tweets en de kritiek erop. 

Hij is van plan om aan de universiteit extra mogelijkheden te organiseren om in debat te gaan. 

‘Ik zal ook zelf aan dergelijke gesprekken deelnemen, om meningen te kunnen delen en 

(gelijklopende of tegengestelde) meningen te vernemen. Vanuit de wens om te begrijpen, te 

leren en naar de verworven inzichten te handelen.’ Bron: De Morgen, 17 mei 2021.  

Op Bonaire vandaag restaurants, café’s, casino’s en bioscopen weer open 

Op Bonaire mogen vanaf vandaag de restaurants, cafés, casino's en bioscopen weer op volle 

bezetting draaien. Het aantal actieve besmettingen al langere tijd 'stabiel laag', vandaag ging 

het om achttien gevallen. 

Naast de volledige opening van de uitgaansgelegenheden mogen mensen privé, bijvoorbeeld 

thuis of op het strand, bijeenkomen met een maximum van 25 personen. Wel moet overal nog 

steeds anderhalve meter afstand gehouden worden.  

Thuiswerken is niet meer nodig en er mag weer gezongen en gedanst worden, maar alleen in 

de buitenlucht. Verder hoeven reizigers uit Aruba en Curaçao, die minimaal twee weken 

geleden volledig gevaccineerd zijn, geen PCR- of antigeentest meer te doen als ze naar Bonaire 

komen. 

Inmiddels heeft meer dan 73 procent van de volwassen bevolking, bijna 14.000 personen, in 

ieder geval een eerste prik gehad. Bijna 11.000 personen hebben al twee prikken gehad. Bron: 

AD, 27 mei 2021.    

In Staat New York maken 50 jongeren kans op gratis studiebeurs: 
voorwaarde is vaccinatie 

In de Amerikaanse staat New York maken vijftig jongeren kans op een gratis studiebeurs, 
inclusief behuizing. Om in aanmerking te komen, moeten ze zich laten inenten met tenminste 
één dosis van een coronavaccin. Dat heeft de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo 
bekendgemaakt. 
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Het initiatief moet 12- tot 17-jarigen in de peperdure stad een extra duwtje in de rug geven 
om zich te laten vaccineren. Sinds midden mei is het vaccin van Pfizer/BioNTech in de VS 
goedgekeurd voor tieners vanaf 12 jaar. 

Het gaat om vijftig plekken aan universiteiten CUNY en SUNY. Winnaars krijgen naast 
collegegeld en behuizing ook boeken en maaltijden vergoed. Wie uit eigen zak betaalt voor 
zo'n all-in studieplek, is per jaar tienduizenden dollars kwijt. 

Meer dan de helft van de volwassenen in de staat New York, die zowat negentien miljoen 

inwoners telt, is inmiddels volledig gevaccineerd. Wel verliest de vaccinatiecampagne er, net 

als op veel andere plekken in de VS, aan vaart.  Bron: AD, 27 mei 2021. 

Johnson wilde zich met corona laten inspuiten 

Premier Boris Johnson overwoog volgens voormalig topadviseur Dominic Cummings om 
zichzelf op televisie met corona te laten inspuiten om de onschuld van het virus aan te tonen. 
‘Volstrekt gestoord.’ 

Tienduizenden bejaarde Britten kwamen tijdens de pandemie door falen van de overheid om 
het leven. Een plan om mensen in verpleeghuizen te beschermen tegen het virus bestond niet. 
Om bedden in de overvolle ziekenhuizen vrij te maken, werden ouderen zonder te worden 
getest op corona naar centra gestuurd. Dit vertelde oud-topadviseur Dominic Cummings 
tijdens een zeven uur durend verhoor aan een parlementaire commissie. 

De claim van de voormalige rechterhand van premier Boris Johnson was niet eens de meest 
schokkende onthulling. Johnson, met wie Cummings gebrouilleerd is, weigerde lang de ernst 
van het coronavirus te aanvaarden. Volgens de man die zijn baas fileerde, vergeleek de premier 
de ziekte met de Mexicaanse griep. Hij speelde zelfs met de gedachte om zich live op televisie 
door wetenschapper Chris Whitty te laten injecteren met Covid-19.  

Cummings, die vorig jaar herfst ontslag nam na een interne ruzie, hield zich niet in. De BBC 
moest de rechtstreekse weergave enkele malen onderbreken om zich te verontschuldigen aan 
de kijkers voor zijn taalgebruik. Johnson was volgens hem volledig ongeschikt een crisis van 
zo’n grote omvang te leiden. ‘Het probleem was dat leeuwen werden aangevoerd door ezels’, 
sneerde hij. 

Minister Matt Hancock van Volksgezondheid vormt volgens Cummings een gevaar voor het 
land. ‘Ik vroeg bijna dagelijks om hem te ontslaan’, zei hij. Zo zou hij de premier herhaaldelijk 
hebben voorgelogen over de levering van beschermende kleding voor de medische zorg. Anders 
dan Hancock aangaf, was de situatie allesbehalve onder controle. Zijn handelswijze was 
‘crimineel’ en ‘schandalig’. 

 
 

Dominic Cummings, de voormalig topadviseur van de Britse minister-president tijdens het 
verhoor door de parlementaire commissie. © EPA  
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Johnson zou dit volgens Cummings hebben geweten, maar weigerde Hancock weg te sturen 
na ‘vijftien tot twintig' miskleunen. ‘Ik kreeg te horen, dat hij moest blijven zitten’, 
verduidelijkte hij na een vraag van een parlementariër. Hancock moest als zondebok gaan 
dienen, zodra de crisis was bedwongen. ‘Hij is de man die je ontslaat als de parlementaire 
enquête begint, kreeg ik te horen.’ 

De relatie van Johnson met zijn verloofde Carrie Symonds zorgde voor meer problemen. De 
premier was met haar op vakantie, toen de pandemie zijn aandacht vereiste. Symonds zat 
achter het vertrek van Cummings die toegaf lange tijd een grote invloed op Johnson te hebben 
gehad. Symonds nam die rol van hem over. ‘Zij wilde van me af.’ Cummings bevestigde ook 
dat Johnson liever doden ‘in grote stapels’ verwelkomde dan een derde lockdown in te stellen.  

De kritiek op de Britse overheid om in maart vorig jaar evenementen te laten doorgaan, 
voorzag hij van een pijnlijk detail. De regering weifelde, aangezien mensen ‘massaal naar de 
pub’ zouden gaan. Het idee om de kroegen dicht te gooien, kwam volgens hem niet op bij het 
kabinet van Johnson. Het talmen met het sluiten van de grenzen, kwam eveneens voort uit 
zo’n lakse houding. ‘We hadden zo het concept van Azië kunnen kopiëren.’ 

Johnson, die hij ‘unfit’ voor het ambt noemde, was woedend op zijn topadviseur en experts 

die hem ertoe bewogen het land af te grendelen. Dat Johnson zelf bijna overleed aan het virus, 
veranderde zijn denkwijze niet. ‘Hij zei letterlijk: ‘Ik had net als de burgemeester in de 
film Jaws moeten handelen en de stad moeten openlaten.’ Dat herhaalde hij vele malen.’ 

Liever wilde Johnson het virus laten ‘huishouden’ om de economie te redden.  

Cummings, op oorlogspad, stak de hand eenmaal in eigen boezem. Van zijn spraakmakende 
persconferentie over een (illegale) trip naar Barnard Castle, toen hij kampte met de naweeën 
van corona had hij spijt. Daarmee beïnvloedde de Engelsman het publiek op negatieve wijze. 
‘Tienduizenden mensen zouden anders nog hebben geleefd. Ik heb de verkeerde beslissing 
genomen en heb daar spijt van.’ 

De ‘wraak’ van Cummings, zoals de Britse media het langverwachte verhoor aankondigden, 
krijgt zonder twijfel een vervolg. Cummings gaf aan voor al zijn claims ‘bewijs’ te hebben, maar 
wilde niet zomaar WhatsApp-berichten delen op Twitter. ‘Jullie hebben de macht om de 
regering aan de tand te voelen’, hield hij de commissie voor. In capabele handen was het 
immense dodental van 128.000 nooit bereikt. ‘Volstrekt gestoord.’ Bron: AD, 26 mei 2021.  

 
 

Cummings en Johnson in betere tijden  © Getty Images  
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Rini durfde het AstraZeneca-vaccin niet aan en moet nu achteraan 
aansluiten: beurt is voorlopig voorbij 

‘Ik wil gewoon dat mijn kleinkinderen weer kunnen komen logeren. Gewoon weer 
boodschappen doen zonder de angst in mijn lijf om besmet te raken. Allemaal heel gewone 
dingen. Ik wil mijn leven oppakken, maar dat kan niet zolang ik niet ben gevaccineerd.’ 

Rini van Erp uit Yerseke is 63 jaar en valt in de groep van Nederlanders geboren in de periode 
1956-1960 die het AstraZeneca-vaccin aangeboden krijgen. Ze had al ingeënt kunnen zijn. Ze 
kreeg eind februari een uitnodiging. ‘In overleg met mijn artsen heb ik toen besloten geen 
AstraZeneca te nemen en te wachten op Pfizer omdat dat een hogere beschermingsgraad 
heeft.’ Bron: De Stentor, 27 mei 2021.   

 

Facebook verwijdert niet langer berichten dat coronavirus mogelijk is 
ontwikkeld in laboratorium 

Facebook erkent dat het debat over de herkomst van het coronavirus weer is opgelaaid na 
recente berichtgeving in The Wall Street Journal en zal niet langer berichten 
verwijderen waarin wordt gesteld dat het virus mogelijk een laboratorium is ontwikkeld. Dat 
laat het bedrijf weten aan de nieuwssite Politico.  

‘Naar aanleiding van lopende onderzoeken naar de oorsprong van Covid-19 en in overleg met 
volksgezondheidsexperts, zullen we niet langer de bewering dat Covid-19 door de mens is 
gemaakt uit onze apps verwijderen’, aldus een woordvoerder. Facebook probeert zo ‘de 
veranderende aard van de pandemie bij te benen’ en op de hoogte te blijven van ‘feiten en 
trends’. 

Facebook stond sinds februari geen berichten meer toe waarin staat dat mensen hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling van het virus. Maar sinds kort wordt deze bewering weer 
tegen het licht gehouden, nadat The Wall Street Journal meldde dat drie wetenschappers 
werkzaam bij het Wuhan Institute of Virology in de gelijknamige Chinese stad, waar de 
uitbraak begon, al in 2019 in het ziekenhuis werden opgenomen met klachten die 
overeenkomen met coronasymptomen. 

Het laboratorium in kwestie ontkent dat medewerkers destijds ziek zijn geworden als gevolg 
van een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Een onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO wees eerder uit dat het virus waarschijnlijk niet uit een 
laboratorium afkomstig is, maar uit het dierenrijk. Een geïnfecteerd dier heeft het 
overgedragen op mensen, die vervolgens anderen hebben geïnfecteerd, aldus WHO.  Bron: AD, 
27 mei 2021.  

 

Strijd om gebruik naam D-reizen: ‘Oud-eigenaren spelen gevaarlijk spel’ 

Is Prijsvrij Vakanties nog steeds bereid de failliete boedel van D-reizen over te nemen nu 
voormalige eigenaren Jan Henne de Dijn en Marije Haeck twee miljoen euro willen voor het 
merk- en pandrecht? ‘Ze spelen gevaarlijk spel.’ 

De rechter in Haarlem doet vrijdag uitspraak in een kortgeding dat is aangespannen door de 
curatoren van het begin april omgevallen D-reizen. Ze eisen van oud-eigenaren Jan Henne de 
Dijn en Marije Haeck dat ze voor een bedrag van vijf ton afstand doen van het pand- en 
merkrecht.  

De twee lieten tijdens de behandeling van het  geding eerder deze week weten dit bedrag te 
laag te vinden. Ze claimen twee miljoen euro. Prijsvrij Vakanties-directeur Marc van Deursen 
baalt dat de rechtszaak nodig is. Zijn organisatie wil in principe 450 van de 1100 medewerkers 
overnemen. Van de 285 gesloten reisbureaus wil Prijsvrij er maximaal 150 heropenen.  Bron: 
AD, 27 mei 2021.     
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In Amsterdam doodgestoken Roy (64) had zijn leven net op de rails: 'Het 

was hem niet gegund’ 

De Molukse Amsterdammer Roy Titawanno (64) was de laatste jaren net in rustig vaarwater 

gekomen. De moeilijke start van zijn leven maakte langzaam plaats voor een familieleven. Op 

vrijdag 21 mei sloeg het noodlot toe: hij werd doodgestoken door een verwarde man in De Pijp. 

Bron: AD, 26 mei 2021. 

 
 

Roy Titawanno © Privéarchief    

 

Honderden mensen nemen afscheid van Roy (64) in Amsterdam: ‘Hij deed 
niemand kwaad en werd vermoord’ 
 
Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee met de stille tocht in De Pijp in 
Amsterdam, waar vrijdag de 64-jarige Roy Titawanno werd doodgestoken. De route voerde 
langs de plekken waar ook vier anderen door de verwarde man (29) uit Amstelveen werden 
gestoken. 
 
De familie van Titawanno loopt voorop in de stoet tegen zinloos geweld, pal achter de Molukse 
vlag. Een groot deel van de aanwezigen is van Molukse komaf. ‘Ik kende Roy omdat hij de 
laatste drie jaar zijn medicatie kwam halen bij de GGD,’ zegt een vrouw tegen het Parool. ‘Ik 
wil de familie ondersteunen. Dit is de laatste groet. Bron: AD, 27 mei 2021.  
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© Joris van Gennip  
 
 

Loterij met prijzen voor gevaccineerden 

De Amerikaanse staat Ohio heeft zijn eerste vaccin-miljonair. Een vrouw uit de buurt 
van Cincinnati won woensdag als eerste de 'Vax-a-Million'-loterij, waar de inwoners van 
Ohio alleen aan kunnen meedoen als ze gevaccineerd zijn. Een andere winnaar was een tiener 
uit de regio Dayton, die zijn volledige studie van de staat vergoed krijgt. 

De loterij is een poging van de overheid om de vaccinatiegraad te verhogen, meldt The 
Washington Post. En volgens de Republikeinse gouverneur Mike DeWine is de actie 
een doorslaand succes. Met ongeveer vijfenveertig procent van de bevolking die een eerste prik 
heeft gehad, ligt Ohio onder het landelijk gemiddelde, maar volgens het gezondheidsministerie 
van de staat zou dat cijfer lager zijn geweest als de loterij niet in het leven was geroepen. 

Voor afgelopen maandag hadden zo'n drie miljoen inwoners zich voor de loterij ingeschreven. 
De komende weken krijgen nog eens vier mensen een miljoen dollar en vier jongeren een 
volledige studiebeurs. 

DeWine kreeg na de bekendmaking van zijn loterijplan flink wat kritiek te verduren uit zowel 
Democratische als Republikeinse hoek. Publiek geld kan beter op een andere manier ingezet 
worden om de coronacrisis te bestrijden, menen critici. 

Ook in andere delen van het land proberen de overheden mensen te stimuleren om een prik 
te laten zetten. Zo kunnen gevaccineerden in de stad Memphis een auto winnen en worden in 
New York studiebeurzen verloot aan gevaccineerden in de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jaar. 
Bron: AD, 27 mei 2021.   
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Eitan (5) ontwaakt uit coma na drama met kabelbaan, 
weet nog niet dat zijn familie dood is 

De 5-jarige Eitan Biran, de enige overlevende van het kabelbaandrama zondag bij Lago 
Maggiore in Noord-Italië, is langzaam maar zeker aan het wakker worden uit zijn coma. Het 
jongetje is er nog steeds erg aan toe, maar dokters zien positieve signalen. Hij opent zijn ogen, 
hij kucht en er is beweging geregistreerd. Het kind weet intussen nog niet dat zijn familie dood 
is.  

 

De bewuste kabelbaan bij Lago Maggiore is geliefd bij toeristen en verbindt het dorpje Stresa 
met de Mottarone, een berg van bijna vijftienhonderd meter hoogte die een spectaculair 
uitzicht biedt over de Alpen. 

Maar zondag ging het mis. Een kabel knapte, waardoor de cabine zowat driehonderd meter 
voor het eindpunt op de top naar beneden stortte. Daarbovenop blijkt dat er met een van de 
remsystemen geknoeid was, waardoor het noodsysteem niet geactiveerd werd. Daarvoor zijn 
intussen arrestaties verricht. Veertien mensen kwamen om bij het ongeval. De meesten waren 
op slag dood.  

Twee kindjes overleefden de val en werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén 
van hen, de 6-jarige Mattio Zorloni, bezweek enkele uren later. De kleuter stierf nadat 
meerdere pogingen om zijn hart weer op te starten, mislukten. Het andere kind is de 5-jarige 
Eitan. Hij is nu de enige overlevende van het drama en ligt in kritieke toestand in het 
kinderziekenhuis van Turijn.  
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Zijn vader Amit Biran (30) en moeder Tal Peleg (26), beiden geboren in Israël maar woonachtig 
in het Italiaanse Pavia, kwamen om bij het ongeluk. Ook zijn 2-jarige broertje Tom is dood, 
en ook overgrootouders Itshak Cohen (82) en Barbara Cohen Konisky (70) overleefden de klap 
niet. Zij waren een paar dagen geleden in Pavia aangekomen om de familie te bezoeken.  

 

 
 

Biran Amit en Tal Peleg en hun twee kinderen Tom en Eitan. De kleine Eitan (onherkenbaar 
gemaakt op deze foto) met zijn gezin. Zijn mama, papa en broertje kwamen om bij het ongeval 
met een kabelbaan bij Lago Maggiore in Noord-Italië. Ook zijn overgrootouders overleefden de 
val niet. © RV/ AP    

Eitan - zijn naam betekent ‘sterk’ - liep onder meer een hoofdtrauma en meerdere botbreuken 
op, waaronder zware breuken aan de benen. Zondagavond werd hij geopereerd - een operatie 
van vijf uur - en gestabiliseerd. Door zijn ernstige verwondingen werd hij in een coma 
gebracht.  

‘Het kind is kritiek, maar had een kalme nacht en is stabiel gebleven’, liet ziekenhuisdirecteur 
Giovanni La Valle van het Regina Margherita-ziekenhuis maandagmiddag weten. ‘We zijn 
optimistisch. Daarom hebben we het proces gestart om hem wakker te maken. We 
verminderen langzaamaan de medicijnen die hem in zijn kunstmatige coma houden. Het zal 
wat tijd vragen.’  

‘Dit is het klinische aspect’, voegde de directeur meteen toe. ‘Er is ook de psychologische steun 
die het kind moet krijgen als het wakker wordt.’ Eitan weet namelijk nog niet dat zijn familie 
dood is. Toen reddingswerkers hem vonden, was hij amper bij bewustzijn, schrijft de Duitse 
krant Bild. Hij was toen bang van die vreemde mannen rond hem. Daarna ging het licht uit.  

‘Een team van psychologen staat klaar’, zei La Valle. ‘Ook familieleden zullen aanwezig zijn bij 
het proces van ontwaken.’ Tante Aya, de zus van de papa van Eitan, zit al sinds zondagavond 
naast het bed van de Israëlische jongen. Ook zijn oma en opa langs vaders kant zijn in het 
ziekenhuis. 
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Ziekenhuisdirecteur Giovanni La Valle (L), Giorgio Ivani, hoofd reanimatie (C), en psycholoog 
Marina Bertolotti tijdens een medisch bulletin voor de pers voor het Regina Margherita-
kinderziekenhuis in Turijn. © EPA 

 
 

Door het ongeluk met de kabelbaan kwamen veertien mensen om het leven. © Reporters / 
Splash 

Gisteren rond 17.00 uur kwam er een nieuwe update: het kind heeft in de ochtend zijn oogjes 
een eerste keer geopend. Hij kuchte een paar keer zachtjes, dokters konden ook kleine 
bewegingen registreren. Er waren enkele momenten waarop Eitan zelfstandig kon ademen. 
Stuk voor stuk hoopgevende tekenen. De toestand van de 5-jarige blijft wel kritiek. ‘We moeten 
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rustig en voorzichtig te werk gaan, juist omdat de jongen nog steeds in levensgevaar is’, zei de 
directeur gisteren.  

‘De prognose blijft vertrouwelijk en het proces zal traag zijn’, legde professor Giorgio Ivani, 
hoofd reanimatie, nog uit. Er lijkt geen permanente hersenschade te zijn, normaal gesproken 
zou hij dankzij de operatie ook weer moeten kunnen lopen. ‘We zullen in ieder geval een 
pijnstillende dekking moeten garanderen, zodat het kind de pijn kan verdragen.’  

‘Het is belangrijk dat het kind gezichten ziet van mensen die hij kent’, zei dokter Marina 
Berlotti, kinderpsychologe in het ziekenhuis, gisteren. ‘Ontwaken is niet simpel en ook niet 
onmiddellijk. Het gaat om lange en alternerende momenten van bewustzijn en 
bewusteloosheid. Dan is het stap voor stap kijken waarover we met hem kunnen praten. En 
wanneer.’ 

Vanochtend opende Eitan opnieuw zijn ogen en was hij even bij bewustzijn. Hij zag het 
bekende gezicht van zijn tante. ‘De nacht verliep goed en dat toont opnieuw zijn klinische 
stabiliteit,’  laat La Valle vandaag weten. ‘Het kind werd om 10.45 uur geëxtubeerd (het 
verwijderen van een beademingsbuis bij een patiënt, red.), naast hem zitten een psychologe 
en zijn tante. De twee zijn close met elkaar. Dit is een delicate fase. We verwachten een 

gradueel herstel van bewustzijn.’ 

 

Zwaargewonde Eitan (5) praat weer met zijn tante na kabelbaanramp, 
kleuter mag van ic af 

Het kind dat de ramp met een kabelbaan in Italië overleefde, is weer bij bewustzijn en mag 
binnen enkele dagen de intensive care verlaten. De vijfjarige Eitan uit Israël ‘praat met zijn 
tante en kijkt weer om zich heen’, maakte het ziekenhuis in Turijn bekend. 

De kleuter zat in een cabine die afgelopen zondag bij de berg Mottarone omlaag stortte na een 
kabelbreuk. Er vielen veertien doden, onder wie de ouders, broer en overgrootouders van 
Eitan. Hij was de enige persoon in de cabine die het drama overleefde. 

De ramp leidde in Italië tot geschokte reacties. De autoriteiten hebben inmiddels drie 
managers opgepakt van het bedrijf dat de kabelbaan beheerde. Zij zouden een noodrem buiten 
werking hebben gesteld die al langer voor problemen zorgde. 

‘Ze kozen ervoor de levens van anderen in gevaar te brengen voor hun eigen gewin’, zei de 
hoofdaanklager tegen de krant La Stampa. De verdachten hangen volgens het Openbaar 
Ministerie de ‘allerhoogste straffen’ boven het hoofd als ze schuldig worden bevonden. 

De eerste uitvaartplechtigheden voor slachtoffers vonden donderdag plaats in Italië en Israël. 
Ook in het thuisland van Eitan wordt meegeleefd met de jongen. Vriendjes van school hebben 
hem een kleurrijk knutselwerk gestuurd met hun handafdrukken. 

De zus van de vader van Eitan heeft zich inmiddels over de kleuter ontfermd. ‘Hij is in goede 
handen’, zei de burgemeester van Stresa, het vertrekpunt van de kabelbaan. Bron: De Stentor, 
27 mei 2021.   

Toen Eitan weer wakker werd, was zijn tante Aya (41), de zus van zijn papa, bij hem in de 
ziekenhuiskamer op de derde verdieping. ‘Ik heb keelpijn’, zou hij volgens Italiaanse 
mediahebben gezegd. En vervolgens, in haar oor, toen hij haar zag: ‘Hoi, tante. Wat doen wij 
hier? Waar ben ik? Waar is mama? En papa?‘ 

Een team van psychologen begeleidt Eitan bij zijn revalidatie. Voorlopig kreeg de jongen enkel 
te horen dat hij in het ziekenhuis ligt en daar enkele dagen geslapen heeft. De artsen willen 
stap voor stap gaan. Ze kunnen nog moeilijk inschatten wat Eitan zelf nog weet van het 
ongeval. 

Sinds donderdag kan Eitan weer zelfstandig ademen. Praten is nog lastig. Zijn toestand blijft 
kritiek, maar de dokters verwachten toch, op basis van de huidige ontwikkeling, dat hij snel 
de afdeling intensieve zal mogen verlaten. Dan wacht hem nog een lange weg om te kunnen 
verwerken wat er gebeurd is. 
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De Italiaanse regio Piëmont heeft intussen een dag van rouw afgekondigd voor de slachtoffers 
van het dodelijke ongeval met de kabellift. De regionale regeringsleider Alberto Cirio heeft een 
decreet uitgevaardigd waarin hij de bevolking oproept zondag om 12 uur ‘s middags een 
minuut stilte in acht te nemen. Bron: De Stentor, 29 mei 2021.   

De toestand van de 5-jarige Eitan, het jongetje dat het ongeval met de kabelbaan in het 
noorden van Italië als enige heeft overleefd, is weer wat verbeterd. Hij heeft voor het eerst 
lichte voeding gegeten, meldt het kinderziekenhuis in Turijn vanavond. Uit voorzorg blijft de 
Israëlische jongen wel op de intensive care. Zijn tante en oma zijn aan zijn zijde. Bron: AD, 30 
mei 2021. 

Drie verdachten Italiaans kabelbaandrama vrijgelaten, één van hen blijft 
onder huisarrest 

De drie mannen, die woensdag werden aangehouden vanwege het dodelijke kabelbaanongeluk 
in Noord-Italië, zijn vrijgelaten. Twee van de drie opgepakte managers van het bedrijf dat de 
kabelbaan beheerde, mochten vertrekken. Een van hen wordt onder huisarrest geplaatst, 
melden Italiaanse media. 

Italiaanse aanklagers verdenken de drie managers van nalatigheid en houden hen 
verantwoordelijk voor de dood van de veertien slachtoffers. Zij zouden een noodrem buiten 
werking hebben gesteld die al langer voor problemen zorgde. Volgens de website van 
dagblad La Stampa oordeelde de rechter zaterdag dat er geen reden was om de drie mannen 

langer in de gevangenis te houden, aangezien ze niet kunnen vluchten en er geen risico is dat 
er met bewijs wordt geknoeid. Bron: AD, 30 mei 2021. 

 

 

Enschedees bedrijf ontwikkelt vaccin tegen toekomstige varianten 
coronavirus 

Het biomedische bedrijf 20MED Therapeutics uit Enschede gaat met de Universiteit Twente 
en de Universiteit Wageningen een vaccin ontwikkelen tegen varianten van het coronavirus. 
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20MED ontwikkelt zogeheten polymeren die geneesmiddelen in het lichaam ‘bezorgen’ op de 
plek waar ze moeten zijn. Dat geldt ook voor de afgifte van vaccins. 

Er zijn nu wereldwijd zes goedgekeurde coronavaccins, en er zijn er nog 86 (!) in ontwikkeling. 
Wat 20Med met beide universiteiten nog denkt toe te voegen aan wat er al is en wat nog in de 
pijplijn zit, is een vaccin dat anticipeert op coronavarianten die we nu nog niet eens kennen. 
‘We weten niet wat er nog komt, maar we weten wel waar die mutaties in het virus zich zullen 
voordoen’, zegt directeur Michiel Lodder van 20MED. ‘Dat klink wat abstract, maar als je weet 
waar de veranderingen verschijnen, kun je daar al bij voorbaat op inspelen.’ En volgens Lodder 
staat vast dat er nieuwe mutaties komen - buiten de Braziliaanse, Engelse, Indiase en Zuid-
Afrikaanse die we nu al kennen. Bron: AD, 27 mei 2021.  

 

 

Duitsland gaat kinderen vanaf 12 jaar vaccineren 

Duitsland wil kinderen van twaalf jaar en ouder vanaf eind augustus gaan vaccineren, blijkt 
uit plannen van het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Bondskanselier Angela Merkel 
gaat later vandaag met de zestien federale staten hierover in gesprek, meldt persbureau 
Reuters.  

Meer dan veertig procent van de 83 miljoen Duitsers heeft inmiddels een eerste dosis 
ontvangen en nu speelt de vraag op over hoe het moet met de jongeren. De meningen onder 
wetenschappers zijn verdeeld, net als het Duitse expertpanel, dat oproept om waakzaam te 
zijn. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de langetermijneffecten, zou het wellicht beter 
zijn om alleen de tieners uit risicogroepen te vaccineren. 
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Uit de documenten die voorafgaand aan de gesprekken openbaar zijn gemaakt, blijkt dat de 
centrale overheid wel álle Duitse tieners tussen de 12 en 18 jaar het vaccin wil aanbieden 
later deze zomer. Bron: AD, 27 mei 2021. 

Duitsland is dus van plan kinderen en jongeren vanaf 12 jaar met ingang van 7 juni gaan 
inenten. Voorwaarde is wel dat de Europese toezichthouder EMA groen licht geeft voor het 
vaccineren van die groep met het Pfizer/BioNTech-vaccin.  

Bondskanselier Angela Merkel bij het topoverleg met de leiders van Duitse deelstaten dat alle 
burgers de kans moeten krijgen om zich te laten vaccineren, ook tieners. Het EMA komt 
morgen naar verwachting met een positief advies. 

De Duitse regering wil naar verluidt dat iedereen in de groep 12-18 jaar de kans krijgt om 
voor eind augustus een eerste prik te halen. De allerjongste Duitsers komen pas later aan de 
beurt. Merkel heeft volgens bronnen van de krant Bild achter gesloten deuren gezegd 

dat kinderen onder de 12 pas aan het eind van het jaar of begin volgend jaar ingeënt kunnen 
worden. Bron: AD, 27 mei 2021.    

In India meer dan 200.000 coronabesmettingen vastgesteld afgelopen 
etmaal 

In India zijn het afgelopen etmaal opnieuw meer dan 200.000 
coronabesmettingen vastgesteld. Dat is de tweede dag op rij deze week. Ook registreerde het 
Indiase ministerie van Volksgezondheid de afgelopen 24 uur 3847 coronadoden.  

Het totale aantal besmettingen in India staat inmiddels op 27,37 miljoen. Ook zijn 315.235 
mensen in het land aan de gevolgen van het virus overleden. 

India kreeg begin april te maken met een flinke toename van het aantal infecties met het 
coronavirus. Als gevolg daarvan raakte de zorg in onder meer New Delhi overbelast, waardoor 
niet alle ernstig zieke coronapatiënten behandeld konden worden. India kreeg vanwege de 
kritieke situatie onder meer beademingsapparaten en medische zuurstof toegestuurd van 
andere landen. Inmiddels lijkt de uitbraak in India over het hoogtepunt te zijn.   Bron: AD, 29 
mei 2021. 

 

© Reuters — Een arts behandelt een coronapatiënt in in Kaljikhal, in het noorden van India. 
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In India in juni productie vaccin AstraZeneca naar 90 miljoen doses per 
maand 

Het Indiase seruminstituut zegt in juni de productie van het AstraZeneca-vaccin op te zullen 
voeren naar negentig miljoen doses per maand om de vaccinatiecampagne te kunnen 
versnellen. Nu produceert de vaccinmaker zo'n 65 miljoen doses per maand.  

India noteert vandaag het laagste aantal nieuwe dagelijkse besmettingen sinds 11 
april: 152.734. Ruim achtentwintig miljoen Indiërs zijn sinds het begin van de pandemie 
besmet geraakt. De afgelopen 24 uur steeg het officiële dodental met 3128 naar 329.100. 
Bron: AD, 31 mei 2021.    

India meldt vandaag 132.788 nieuwe coronabesmettingen en 3207 sterfgevallen. Tot nu toe 
raakten officieel 28,3 miljoen Indiërs geïnfecteerd met het virus en verloren 335.102 van hen 
het leven aan Covid-19, aldus cijfers van het ministerie voor Volksgezondheid. Bron: AD, 2 
juni 2021. 

 

 

Fieldlabs: Meer mensen bij evenementen mogelijk 
 
Met de juiste maatregelen kunnen evenementen deze zomer vijftig tot honderd procent van 
het normale aantal bezoekers toelaten. Dat stelde hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid 
Andreas Voss op een persconferentie van Fieldlabs Evenementen vandaag in Den Haag. ‘Onze 
conclusie is dat er veel meer mensen bij aanwezig kunnen zijn dan er tot nu toe in de 
routekaart van de overheid staat.’  

 
Fieldlab Evenementen is een samenwerking tussen verschillende organisaties in de 
evenementenbranche en vier ministeries. De afgelopen maanden zijn er 24 testevenementen 
gehouden waarbij 60.000 bezoekers waren, onder meer een interland van het Nederlands 
elftal, een festival in Biddinghuizen en verschillende bijeenkomsten in theaters, poppodia en 
congrescentra. Ook het songfestival in Rotterdam was een Fieldlab. Het 538 
Koningsdagfestival werd na veel commotie afgelast.  
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Bij de experimenten moest het publiek zich vooraf en achteraf laten testen. Lang niet iedereen 
bleek de achteraf-test ook te doen.  Tijdens de evenementen hoefde het publiek zich niet aan 
de 1,5 metermaatregel te houden, de bezoekers werden verdeeld over verschillende bubbels. 
Het onderzoek was er onder meer op gericht in kaart te brengen waar de bezoekers elkaar 
vooral tegenkomen en waar de risico's liggen.  
 
Volgens Voss wijzen de uitkomsten uit dat er meer mensen naar evenementen kunnen dan 
tot nu toe door het kabinet wordt toegestaan. ‘Tijdens het hoogste risiconiveau zou dat tot 
vijftig procent van de capaciteit kunnen. Als het epidemieniveau op zorgelijk staat, zou het 
zelfs toch tot honderd procent kunnen. Als er goede, specifieke maatregelen worden genomen.’ 
Testen voorafgaande aan evenementen is daarmee volgens het OMT-lid de belangrijkste 
maatregel. Hij beseft zich daarmee dat de stijgende vaccinatiegraad het testen van minder 
belang maakt. ‘Maar met de testresultaten die hier nu liggen, kunnen we voorkomen dat er in 
de toekomst mogelijk weer maatregelen worden genomen die eigenlijk niet nodig zijn.’ 
 
Dat Fieldlabs Evenementen concludeert dat evenementen veilig zijn te organiseren, is niet 
verrassend. De vraag waarmee de organisatie aan de slag ging was niet óf de evenementen 
veilig kunnen worden gehouden, maar vooral hóe dat kan. Het project werd opgezet vanuit de 
evenementenbranche, maar naast Voss werkten ook andere wetenschappers mee, onder meer 
van de Universiteit Twente en TU Delft. Bron: De Stentor, 27 mei 2021.   
 

Code Oranje voor Griekenland, negatieve test en bij thuiskomst in 
quarantaine 

Reizigers die vanaf 30 mei vanuit de Zuid-Egeïsche eilanden van Griekenland vliegen, moeten 
hebben een negatieve PCR-test nodig en moeten bij thuiskomst in quarantaine. Dat geldt voor 
iedereen vanaf 13 jaar, ook voor wie al is ingeënt. Het reisadvies is door de Nederlandse 
overheid aangepast omdat het aantal besmettingen op die eilanden weer oploopt.  

Code oranje gaat gelden voor onder andere populaire toeristische eilanden als Kos, Mykonos, 
Rodos en Santorini. Deze regels gelden nu al voor Kreta en het vasteland van 
Griekenland. Voor terugkeer vanaf de Noord-Egeïsche en de Ionische eilanden (onder meer 
Lesbos, Samos en Korfoe) is er geen testverplichting.  

Reisorganisatie Corendon is druk bezig met het bellen van klanten die de komende weken een 
reis hadden geboekt naar Rhodos of Kos. Zij krijgen de mogelijkheid om te boeken naar een 
andere bestemming of om hun vakantie te annuleren.  

Op 15 mei werd het reisadvies voor het grootste deel van de Griekse eilanden gewijzigd van 
oranje naar geel, en werden vakantiereizen weer mogelijk. Vorige week constateerde het RIVM 
echter dat de situatie verslechterde op de Zuid-Egeïsche eilanden. ‘Daarom is besloten om de 
Zuid-Egeïsche eilanden, in overeenstemming met het advies van het RIVM, vanaf zondag aan 
te wijzen als gebied met een verhoogd risico, wat resulteert in een oranje reisadvies’, aldus het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Alle geplande vluchten van Corendon naar Kos en Rhodos vervallen tot half juni. Reizigers die 
tot die tijd een vakantie hebben geboekt voor de Griekse eilanden worden allemaal gebeld. 

Code oranje gaat gelden voor onder andere populaire toeristische eilanden als Kos, Mykonos, 
Rodos en Santorini. Deze regels gelden nu al voor Kreta en het vasteland van Griekenland. 
Voor terugkeer vanaf de Noord-Egeïsche en de Ionische eilanden (onder meer Lesbos, Samos 
en Korfoe) is er geen testverplichting. Bron: AD, 27 mei 2021.    
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@ Jeffrey Groeneweg/Qphoto — Drukte bij de Jumbo supermarkt in 's-Gravendeel.    

Economisch Bureau ING: Nederlanders blijven anders dan voor pandemie 
hun geld aan eten en drinken uitgeven  

Nederlanders blijven de komende jaren hun geld aan eten en drinken anders uitgeven dan ze 
deden voor de coronapandemie. Dat verwacht het Economisch Bureau van ING.  

Supermarkten en speciaalzaken hebben in coronajaar 2020 een flink stuk marktaandeel bij 
de horeca weggehaald. Door de geleidelijke heropening van de horeca wordt dat deels 
teruggedraaid. Toch verwacht ING dat een deel van de omzet nog jaren in de foodretail blijft 
hangen. 

In Nederland daalden de bestedingen in de horeca vorig jaar met 7 miljard euro terwijl ze bij 
supermarkten en speciaalzaken met ruim drie miljard toenamen. De foodretail zal er volgens 
ING veel werk van maken om de extra coronagerelateerde omzet vast te houden. ,,Wat hen in 
de kaart speelt, is dat mensen structureel meer zullen thuiswerken en studeren", aldus ING. 

De verkoop van onlineboodschappen steeg in Nederland in 2020 met 50 procent naar 2,7 
miljard euro. Daarnaast werd voor 2,7 miljard euro aan maaltijdbezorging uitgegeven, een 
stijging van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal webwinkels dat voeding 
verkoopt is flink toegenomen, onder meer omdat meer leveranciers hun producten direct aan 
consumenten zijn gaan verkopen. Bron: AD, 27 mei 2021. 

Meer vaccintoeristen in VS 

De Verenigde Staten zien het aantal 'vaccintoeristen' een vlucht nemen. Tegen CNN zegt Jose 
Ricardo Botelho, CEO van de Latin American & Caribbean Air Transport Association (ALTA) 
dat de recente piek in trips van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied naar de VS 'zeker' te 
linken is aan de coronavaccins die voor iedereen beschikbaar zijn in het land.  
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Op 18 mei hadden al zeker 70.000 Peruanen een reis gemaakt naar de VS om de prik te halen. 
Peru is zwaar getroffen door de pandemie: op 32 miljoen mensen zijn er 68.000 doden te 
betreuren. De vaccinateprogramma's in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied blijven flink 
achter; er zijn daar pas 12 miljoen vaccins uitgedeeld. 

De Mexicaanse Pamela Card (37) vloog met negen vrienden een lang weekend naar Miami, 
waar ze allemaal het Janssen-vaccin kregen bij de plaatselijke apotheek. ‘ We willen onze 
families in veiligheid brengen. Met het vaccin voelen we ons veiliger en minder in paniek.’ 
Bron: AD, 27 mei 2021.  

Onzekerheid over Janssen-vaccin door problemen productie 
 
Nederland krijgt minder Janssen-vaccins geleverd dan verwacht. Toch vallen de gevolgen voor 
de vaccinatieplanning mee: de eerste veertigers kunnen sinds gisteren (ook) een prikafspraak 
maken. 
 
Deze week worden 156.000 doses van het Janssen-vaccin 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.’ 
 
Vanwege productieproblemen ligt een Amerikaanse fabriek waar het Janssen-vaccin wordt 
geproduceerd al meer dan een maand stil. Zo bleek een partij vaccins vervuild met 
ingrediënten van een ander vaccin. Het is een van de drie fabrieken wereldwijd waar de basis 
van het vaccin onder de vlag van Johnson & Johnson wordt gemaakt. De andere twee zijn die 
van Janssen in Leiden en een fabriek in India. 
Vanwege de productieproblemen liggen 2,4 miljoen Janssen-vaccins voor Europese landen uit 
voorzorg al weken geblokkeerd in het Belgische Beerse. 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 partij 
waarschijnlijk vrijgeven.  

 

 
 

Er worden minder Janssen-vaccins geleverd dan verwacht. © ANP 

De gevolgen voor het Nederlandse vaccinatieprogramma vallen tot nu toe mee. Het gros van 
de ruim 8,5 miljoen gezette vaccins in ons land komt van Pfizer/BioNTech. AstraZeneca komt 
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op de tweede plaats, gevolgd door Moderna. Doordat Pfizer juist meer vaccins levert dan vooraf 
voorspeld (al bijna 6 miljoen, komende week komen er meer dan 1 miljoen bij), loopt het 
vaccineren van groepen per geboortejaar door de GGD’s inmiddels gesmeerd. Sinds gisteren 
kunnen de eerste veertigers - bouwjaar 1971 - een vaccinatieafspraak maken. 

België maakte gisteren bekend dat het Janssen-vaccin uit voorzorg niet meer wordt gegeven 
aan 40-minners. Dat is besloten nadat een jongere vrouw die met het middel was ingeënt, 
overleed. Eerder besloot de Belgische regering 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: De Stentor, 27 mei 2021.   

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur afgenomen 
met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag. Op verpleegafdelingen liggen 
nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met Covid-19. Volgens de 
laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er 
nog 971. 

Op de intensive cares liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus. 
Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder. 

Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer 
meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. 
Dat is belangrijk, want ze moeten nog een 'stuwmeer' aan uitgestelde behandelingen 
wegwerken.   

Het afgelopen etmaal zijn er 3426 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 661 
meer dan gisteren, meldt het RIVM.  

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 22.202 meldingen van positieve tests. Dat komt 
neer op gemiddeld 3172 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende 
dag op rij, en heeft nu het laagste niveau sinds 2 oktober bereikt.  Bron: AD, 27 mei 2021.  

Flinke daling aantal positieve coronatests op Veluwe en in Achterhoek 

Het aantal positieve coronatests blijft gestaag dalen in deze regio. Tussen woensdag- en 
donderdagochtend zijn 266 besmettingen opgespoord. Dat zijn er 17 minder dan gisteren. Een 
daling die vooral toe te schrijven is aan de Veluwe en de Achterhoek. 

Want in de regio Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal positieve tests van 130 naar 
96. Het laagste aantal in een week. In twee gemeenten werden geen besmettingen opgespoord: 
Hattem en Epe. Ook in Heerde, Ermelo, Brummen, Zutphen en Bronckhorst zijn amper 
nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Daar weegt het relatief aantal hoge positieve 
tests, negen stuks, in Voorst niet tegenop. 

Tegenover de gunstige cijfers in Gelderland staat de situatie in Flevoland. In de polder steeg 
het aantal besmettingen van 45 naar 63. Opvallend daarin is het aandeel van de 
Noordoostpolder. Het aantal positieve tests verdubbelde naar tien. Wat Gelderland en 
Flevoland met elkaar gemeen hebben, is dat respectievelijk 11,6 en 14,9 personen per 100.000 
inwoners positief testten. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 19,7. 

Ongunstiger lijkt de situatie in IJsselland. Hoewel het aantal opgespoorde besmettingen 
vrijwel gelijk bleef, van 108 naar 107, scoort de regio rondom Zwolle en Deventer boven het 
landelijk gemiddelde. De 14 positieve tests in Steenwijkerland en 6 in Olst-Wijhe zijn er relatief 
veel. Ook in Ommen, Hardenberg, Staphorst en Kampen testten relatief veel inwoners positief. 
Lichtpuntje is Raalte, waar geen besmettingen zijn gemeld. 
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Wordt gekeken naar de langere termijn, dan blijft het coronavirus terrein verliezen in Oost-
Nederland en in de rest van het land. Het afgelopen etmaal zijn er 3426 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 661 meer dan gisteren, meldt het RIVM. Het 
weekgemiddelde ligt op 3172 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt voor de 
achttiende dag op rij en heeft nu het laagste niveau sinds 2 oktober bereikt. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur afgenomen 
met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag. Op verpleegafdelingen liggen 
nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met Covid-19. Volgens de 
laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er 
nog 971. 

Op de intensive cares liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus. 
Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder. 

Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer 
meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. 
Dat is belangrijk, want ze moeten nog een ‘stuwmeer’ aan uitgestelde behandelingen 
wegwerken. Bron: De Stentor, 27 mei 2021. 

Duo dat zeven maanden in de bossen woonde raakt hut kwijt 
 
De Poolse en Letse migrantenzwervers raken hun hutje in de bossen tussen Geldrop en Mierlo 
kwijt. Zo snel mogelijk ruimt de gemeente de twee schuilplaatsen op. Mochten de heren er 
dan nog rondhangen, dan krijgen ze een boete: 159 euro. 
 
Boa’s (toezichthouders) van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn gisteren twee keer bij de hutten 
geweest om de mannen op de hoogte te brengen. Toen ze ‘s middag ook niet werden 
aangetroffen, hebben de boa’s een brief  achtergelaten waarin de zwervers gesommeerd wordt 
om uiterlijk vrijdag te vertrekken. Bron: De Stentor, 27 mei 2021.  
 

 

In de bossen van Mierlo leven al zeven maanden lang twee Oost-Europeanen. Op de foto laat een Let zijn hut 

zien. © ED  
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Informatie over vaccinatie aan laaggeletterden, mensen met migratie-
achtergrond en dak- en thuislozen 

Om ervoor te zorgen dat ook laaggeletterden, mensen met een migratie-achtergrond en dak- 
en thuislozen zich laten vaccineren, gaan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, gemeenten, lokale organisaties en 
gemeenschappen meer informatie geven.  
 
Met bijvoorbeeld flyers in verschillende talen, filmpjes in wachtkamers bij de huisarts of een 
ziekenhuis, en voorlichtingsbijeenkomsten in lokale gemeenschappen willen ze mensen 
helpen bij hun keuze over vaccinatie. ‘Zij willen, naast informatie vanuit de Rijksoverheid, 
ook graag kunnen overleggen met iemand in de buurt, met de huisarts of met iemand anders 
die ze vertrouwen’, zegt demissionair minister Hugo de Jonge. Bron: AD, 27 mei 2021.  
 
 

Bolsenaro wil via Hooggerechtshof lockdowns en avondklokken onwettig 
verklaren 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wil via het Hooggerechtshof voor elkaar krijgen dat 
de lockdowns en avondklokken die door gouverneurs in deelstaten zijn 
ingesteld onwettig worden verklaard, melden Braziliaanse media. Bolsonaro geldt al langer als 
een tegenstander van beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, dat 
hij herhaaldelijk als ,,een griepje'' heeft omschreven. Brazilië blijft ondertussen wereldwijd een 
van de landen die het hardst door de coronapandemie zijn getroffen. 

Bolsonaro en minister van Justitie André Mendonça stellen dat de lockdowns en 
uitgaansverboden die door gouverneurs en burgemeesters zijn ingesteld ongrondwettelijk zijn. 
Bolsonaro en zijn minister stellen in een verklaring dat sommige regionale en lokale 
bestuurders hun boekje te buiten zijn gegaan en niet de bevoegdheid hadden om beperkende 
maatregelen in te stellen. 

De maatregelen hadden volgens hen niet zonder het parlement genomen mogen worden en 
zouden in strijd zijn met bepaalde grondrechten. Ook stellen Bolsonaro en Mendonça dat het 
gewenste effect met minder ingrijpende maatregelen zou kunnen worden bewerkstelligd. 

De minister van Justitie stelt dat de maatregelen economisch te ingrijpend zijn, evenals voor 
het onderwijs en sociale relaties. De maatregelen zouden volgens hem en Bolsonaro niet langer 
evenredig zijn nu Brazilië is begonnen met vaccineren. Bolsonaro wil een streep door de 
maatregelen in drie deelstaten: Paraná, Pernambuco en Rio Grande do Norte. 

Bolsonaro ligt in eigen land onder vuur vanwege het aanhoudend bagatelliseren van de ernst 
van de corona-pandemie, die mede vanwege uitblijvende landelijke maatregelen en een 
meer besmettelijke, gemuteerde variant stevig huishoudt in Brazilië. Met name na het 
wegvallen van de steunmaatregelen voor veel Brazilianen ontstond grote ontevredenheid. Door 
die maatregelen kon Bolsonaro nog een tijd op redelijk veel steun van de bevolking rekenen. 

Brazilië heeft met zo'n 16,2 miljoen geregistreerde besmettingen het twee na hoogste aantal 
van de wereld, na de Verenigde Staten en India. Qua dodental is Brazilië met ruim 450.000 
doden het één na hardst getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten. Bron: AD, 28 mei 
2021. 
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Geen gedwongen ontslagen 700 cabinemedewerkers KLM 

Er komt geen gedwongen ontslag van zevenhonderd cabinemedewerkers van 
luchtvaartmaatschappij KLM. Vakbond FNV Cabine en KLM zijn druk in de weer geweest om 
(conform sociaal plan) zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen middels 
bijvoorbeeld een vrijwillige vertrekregeling en detachering binnen KLM, laat de vakbond weten. 

‘Dankzij die inzet en flexibiliteit hebben we tot op heden gedwongen ontslagen weten te 
voorkomen. Nu krijgen we het laatste zetje, dankzij de verbeterde vooruitzichten in de 
luchtvaart is KLM in staat om de adviesaanvraag in te trekken’, schrijft de vakbond in een 
verklaring. ‘Hiermee wordt het ontslag van 500 fte (700 koppen) cabinemedewerkers definitief 
afgewend. Voor FNV Cabine betekent dit dat we licht aan het einde van de tunnel zien en dat 
we voorzichtig aan herstel durven denken.’ Bij een eerdere reorganisatie bij KLM ging het 
volgens de bond om ongeveer 1200 cabinewerkers. 

KLM spreekt van goed nieuws. ‘Vandaag hebben we aan de bonden en ondernemingsraad 
laten weten dat de huidige adviesaanvraag voor cabine ingetrokken wordt. Samen met de 
bonden is het gelukt om gedwongen ontslagen te vermijden. We zien de eerste tekenen van 
herstel en dat geeft hoop voor de toekomst van ons bedrijf. Mede dankzij de collega’s die met 
de vrijwillige vertrekregeling zijn gegaan en de collega’s die zijn (en nog worden) gedetacheerd 
bij Transavia en KLM Cityhopper, durven we dit besluit te nemen’, aldus de directie in een 
verklaring aan het personeel. 

De maatschappij meldt verder dat de vaccinatieprogramma’s langzamerhand hun vruchten 
beginnen af te werpen en landen hun reisrestricties versoepelen of intrekken. ‘In Nederland 
en Europa lijken we hiermee een kantelpunt bereikt te hebben en zien we de boekingen 
gelukkig weer wat oplopen. Tegelijkertijd is de Covid-19-situatie nog steeds precair en blijven 
de ontwikkelingen in de wereld hoogst onzeker. We zijn er dus nog niet, er ligt nog een 
moeilijke weg voor KLM. We moeten ons blijvend aanpassen aan de wisselende 
marktomstandigheden. De vraag van passagiers is onvoorspelbaar en al helemaal op welke 
bestemmingen en op welk moment deze gaat toenemen.’  

‘We zullen ons dus continu moeten aanpassen aan de steeds wisselende 
marktomstandigheden. Dat blijft vragen om ruimte en flexibiliteit van onze collega’s om snel 
in te kunnen spelen op de situatie. Daarom gaan wij met de cabinevakbonden op korte termijn 
afspraken maken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we deze ruimte en flexibiliteit 
creëren’, aldus KLM. Bron: AD, 27 mei 2021.  

Cabine- en grondbonden akkoord met KLM over tijdelijk loonoffer, 
piloten nog niet 

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met vakbonden 
voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over de versobering van de arbeidsvoorwaarden. 
Met piloten wordt nog onderhandeld.  

Op de valreep is er in de nacht van woensdag op donderdag toch overeenstemming tussen 
KLM en de meeste vakbonden, inclusief de FNV die woensdag nog de stekker uit het overleg 
had getrokken. Ook de piloten zijn dicht bij een akkoord. Donderdag moet de maatschappij 
haar bezuinigingsplannen bij het kabinet neerleggen, anders komt noodsteun in gevaar.  

KLM is daarbij akkoord gegaan met het ontzien van medewerkers met een inkomen tot 
anderhalf keer modaal. Medewerkers met een loon tot 55.000 euro bruto worden niet gekort. 
Dat was al de opdracht voor inkomens tot modaal (36.500 euro). Daarvoor is nu afgesproken 
dat ze als enige een deel van de eerder afgesproken loonsverhogingen (2,5 procent) alsnog 
krijgen. Ook ontvangt elke KLM’er tot anderhalf keer modaal de winstdeling over 2019. 

‘Het is goed dat de laagste inkomens worden ontzien,’ zegt CNV-onderhandelaar Michiel 
Wallaard. ‘Tegelijkertijd leveren zij toch een stevige bijdrage, omdat de al eerder afgesproken 
loonsverhogingen voorlopig niet doorgaan. Als je iets niet krijgt wat wel is afgesproken, is dat 
óók inleveren.’ 
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Volgens FNV Luchtvaart, dat woensdagmiddag voor aanvang van de finale 
onderhandelingsronde liet weten de voorstellen van KLM niet te tekenen, is daarmee de angel 
uit de saneringsplannen gehaald. Wel zijn er afspraken over het aanscherpen van secundaire 
arbeidsvoorwaarden, maar blijven toeslagen voor de minstverdienenden overeind. Voor 
personeel dat gedwongen moet vertrekken, geldt bovendien een terugkeergarantie voor vijf 
jaar. 

Omdat KLM verplicht moet bezuinigen, dragen de hogere inkomens de lasten. Vanaf 1,5 keer 
modaal wordt tussen de 5 en 20 procent ingeleverd op loon en arbeidsvoorwaarden. Voor hen 
geen winstdeling, eindejaarsuitkering en afgesproken loonsverhogingen. 

Toch is de klap voor hen zo veel mogelijk beperkt, aldus Wallaard. “Het salaris blijft zo veel 
mogelijk ongemoeid, zodat mensen later geen problemen krijgen met hun pensioenuitkering 
of een eventuele ww-uitkering. Desondanks komt er bij deze mensen de komende jaren 
daadwerkelijk minder binnen. Dat  is geen fraai vooruitzicht. Dat we als bonden deze 
ongebruikelijke stap zetten, heeft alles te maken met verantwoordelijkheidsbesef.  Het bedrijf 
zit in een ongekende crisis en heeft de staatssteun keihard nodig.”  

De hoogste salarissen leveren 20 procent in. Donderdag leken KLM en vliegersverbond VNV 
dicht bij een akkoord, dat op hoofdlijnen is vastgesteld. Daarin krijgen de piloten tot december 
2022 geen loonsverhogingen, komt er een nieuwe vrijwillige vertrekregeling en kunnen piloten 
tijdelijk overstappen naar een andere maatschappij zonder hun positie bij KLM te verliezen. 

Grootste struikelblok is nu de winstdeling over succesjaar 2019 die voor de vliegers vervalt. 
VNV wil dat personeel dat vanwege de sanering vrijwillig of gedwongen vertrekt, die uitkering 
wel krijgt. 

Er is nog geen akkoord over een sociaal plan. KLM moet, om het bezuinigingsbeleid te halen, 
tenminste 4500 arbeidsplaatsen schrappen waarvan ongeveer via gedwongen ontslag. 
Donderdag wordt daarover verder gepraat. Pas als daarover overeenstemming is, laten de 
bonden hun leden over alle afspraken stemmen. 

KLM biedt hoe dan ook donderdag haar bezuinigingsplannen aan het kabinet aan, op de 
laatste dag dat dat volgens de voorwaarden mogelijk is om zicht te houden op nieuwe 
geldrondes uit de noodleningen van in totaal 3,4 miljard euro. Het kabinet, dat een miljard 
euro uitleent en garant staat voor 2,4 miljard commerciële leningen aan KLM, heeft daarbij 
onder meer als voorwaarde gesteld dat de kosten 15 procent omlaag moeten.  Bron: AD, 1 
oktober 2021. 

 

Theo Hiddema. © ANP   
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Sinds Hiddema advocaat van bekende pedoactivist is, staan 'wappies' bij 
zijn huis 
 
Theo Hiddema ligt onder vuur in eigen kring. Nu hij sinds vorige week als advocaat een 
pedofiel bijstaat, wordt hij beschimpt door ‘wappies’. Onder hen zijn aanhangers van zijn eigen 
Forum voor Democratie. ‘Ik zal ze een beetje moeten heropvoeden dus.’ 
 
Ze stonden aan het raam bij zijn huis en ’s nachts ging de telefoon. ‘Schelden, hè? Dat ik een 
pedo ben enzovoorts. Althans, dat maakte ik op, voordat ik ophing, want tot een goed gesprek 
kom je dan niet natuurlijk.’ Bron: De Stentor, 27 mei 2021. 
 
  

 

Amsterdam UMC sluit één covid-afdeling 

Door de afname van het aantal patiënten op de Intensive Care heeft het Amsterdam UMC 
besloten om één van de drie covid-afdelingen te sluiten. Dat bevestigt een woordvoerder na 
berichtgeving van NH Nieuws.  

Er komen nu meer dan twintig bedden vrij, die onder meer goed gebruikt kunnen worden voor 
mensen die zorg moeten krijgen die eerder werd uitgesteld door alle coronadrukte. 
Nederlandse ziekenhuizen moeten nog dit jaar moeten veel van de naar schatting 140.000 
uitgestelde ingrepen inhalen, zo werd vandaag gepresenteerd door minister Van Ark. 

‘Het is geweldig nieuws’, vertelde Susanne Heijmerberg, hoofdverpleegkundige op de IC van 
het Amsterdam UMC tegen NH Nieuws. ‘We hebben deze week van de drie cohortafdelingen, 
waar de covid-patiënten liggen, één kunnen sluiten. De dag waarvan je heel lang hoopte dat 
die zou komen.’ 
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Momenteel is nog ruim een derde van de operatiekamers in Nederland gesloten door de Covid-
19-drukte. Maar nu het aantal coronapatiënten hard daalt - het kabinet vervroegt zelfs de 
versoepelingen - maken ziekenhuizen plannen om uitgestelde ingrepen snel uit te voeren. Van 
Ark stuurde gisteravond een brief hierover naar de Tweede Kamer. 

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten is sinds de vaccinatiegraad stijgt, aan het dalen. 
Ook het aantal patiënten dat in het ziekenhuis en op de intensive cares wordt opgenomen, 
daalt. Bron: AD, 27 mei 2021.  

Brabantse ziekenhuizen sluiten coronabedden op IC's en 
verpleegafdelingen 

Brabantse ziekenhuizen gaan de IC-capaciteit afschalen. De opnamecijfers dalen langzaam, 
maar zijn nu laag genoeg om een aantal bedden te sluiten. Ook op de verpleegafdelingen 
worden de corona-afdelingen kleiner.  

Brabantse ziekenhuizen gaan vanaf vrijdag terug in het aantal bedden die tot nu toe alleen 
bestemd waren voor coronapatiënten. De IC-capaciteit gaat terug van 201 naar 187 bedden 
en op de verpleegafdelingen is er vanaf morgen nog plaats voor 232 patiënten in plaats van de 
314 die er nu zijn, verdeeld over de tien Brabantse ziekenhuizen.  Bron: BN De Stem, 27 mei 
2021.   

Mensen die geboren zijn in 1972 en 1973 kunnen afspraak maken voor 
vaccinatie 

Ook mensen die in 1972 en 1973 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken voor een 
vaccinatie tegen het coronavirus. Dit zijn mensen die dit jaar 48 en 49 worden. Zij krijgen 
binnenkort een brief met een uitnodiging, maar kunnen vanaf vandaag alvast online de 
afspraak inplannen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. 

Op woensdag kwamen de vaccinaties beschikbaar voor de eerste veertigers. Dit zijn mensen 
uit 1971. Onder hen zijn mensen van 49 die later dit jaar Abraham of Sara zien. 

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties. De mensen 
die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen 
de uitnodiging weggooien. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland doet ook een 
oproep aan mensen die voor 1955 zijn geboren en aan mensen die tussen 1961 en 1971 zijn 
geboren: ‘Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze 
oproep maar dat wel willen, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken.’  

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen 
krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Sinds dinsdag 
mochten mensen die in 1969 en 1970 zijn geboren al een afspraak maken. Vorige week 
kwamen mensen uit 1965, 1966, 1967 en 1968 aan de beurt om een prikafspraak in te 
plannen. Bron: AD, 27 mei 2021.  

Drukte op aanmeldsite GGD 

De oproep aan mensen geboren in 1972 en 1973 om de vaccinatieafspraak in te plannen, lijkt 
niet aan dovemansoren gericht. Het is zo druk op de site, dat het niet iedereen lukt om er door 
te komen. ‘Het woord 'overbelast' wil ik niet noemen, maar het is wel erg druk. Duizenden 
mensen proberen tegelijk een afspraak te maken’, zegt een woordvoerder van GGD-GHOR. 
‘Het enige advies dat ik kan geven is om het te blijven proberen.’ Bron: AD, 27 mei 2021.  
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Meer mensen toelaten bij evenementen  
 
Het is mogelijk om meer mensen toe te laten bij evenementen, ook bij een hoog risiconiveau 
voor het coronavirus. Dat concludeert Fieldlab Evenementen. De organisatie, die is opgezet 
door bedrijven die evenementen organiseren, heeft in de afgelopen maanden een paar 
testevenementen gehouden. 
 
Volgens de evenementensector zijn onder voorwaarden zelfs volle zalen of volle terreinen 
mogelijk, oftewel een honderd procent bezetting van de beschikbare capaciteit. Dat zou 
kunnen bij risiconiveau zorgelijk, het een na laagste niveau.  
 
Fieldlab Evenementen heeft in de afgelopen maanden meerdere testevenementen binnen en 
buiten gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een 
interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en 
een concert in Den Haag. Bron: AD, 27 mei 2021.   

 

Bezorgdheid over nieuwe coronaregels middelbare scholen: ‘Geen 
aandacht voor veiligheid personeel’ 

Liefst 14.000 corona-zelftesten zijn afgeleverd bij het Norbertus Gertrudis Lyceum in 
Roosendaal. Maar of het afgekondigde actief testen door leraren en leerlingen een effectief 
wapen is tegen nieuwe virusuitbraken in het voortgezet onderwijs is nog maar de vraag. 

Knelpunt: de grote verdeeldheid onder ouders over het veelvuldig testen van hun kinderen. 
‘Er zijn ouders die het prima vinden; anderen pleiten zelfs voor verplicht testen, maar er is 
ook een groep ouders die het voelt als een enorme inbreuk op de privacy. Al met al wordt het 
dus problematisch’, concludeert directeur Vivian van der Wielen van het havo/vwo-lyceum. 
Bron: AD, 27 mei 2021.    
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Vandaag debat over opening middelbare scholen 

In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over het besluit dat de middelbare scholen 
vanaf 7 juni weer open moeten zijn. De anderhalvemeterregel tussen leerlingen onderling 
wordt dan losgelaten. Onderwijsbonden maken zich grote zorgen en stuurden vandaag 
gezamenlijk een brief aan de Kamer. Bron: AD, 27 mei 2021. 

 

Leerlingen mogen weer naar school met volledige klassen, zonder de 1,5 meter afstand © 
Jeffrey Groeneweg/Qphoto  
 
 

Twijfel of leerlingen zichzelf gaan testen: ‘School heeft plicht om te 
zorgen voor veilige omgeving’ 
 
Leraren moeten aan de leiding vragen of hun school wel in staat is om te voldoen aan de regels 
voor een gezonde en veilige werkomgeving in coronatijd. Dat zeggen onderwijsvakbonden AOb 
en CNV Onderwijs. Volgens de Arbowetgeving hebben scholen de plicht daarvoor te zorgen. 
Want het is onzeker of leerlingen zichzelf wel gaan testen.   
 
De middelbare scholen mogen deze week weer volledig open en vanaf 7 juni moeten ze zelfs al 
hun leerlingen fysiek lesgeven. In ruil dienen leerlingen zichzelf twee keer per week te testen. 
Het Vechtdal College, een christelijke school in Noordoost-Overijssel, heeft daarom een 
opmerkelijke actie opgezet: tegen inlevering van hun testuitslag kunnen leerlingen elke 
maandag en donderdag in de middagpauze wat lekkers krijgen. Bijvoorbeeld een test-tosti, 
corona-kipcorn of pandemie-panini. Bron: AD, 1 juni 2021.  
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Kabinet trekt nog eens 6 miljard uit en verlengt coronasteun tot 1 
oktober 

Het kabinet trekt nog eens zes miljard euro uit voor de verlenging van de coronasteun tot 1 
oktober. In totaal heeft de overheid daarmee 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en 
werkenden door de corona-epidemie te slepen. 

Het kabinet had eerder al gezegd bedrijven niet te zullen laten vallen. De verlenging komt 
daarom niet als een verrassing. Regelingen voor loondoorbetaling (NOW), vaste lasten (TVL) 
en uitkeringen voor zelfstandigen (Tozo), blijven na 1 juli nog drie maanden doorlopen. 

Nieuw is wel dat het kabinet startende of snel groeiende bedrijven meer tegemoet komt. Zij 
kwamen in de knel omdat zij voor de berekening van steun terug moesten vallen op een 
periode in 2020 waarin zij amper omzet hadden. Dat wordt nu aangepast. Zij mogen nu ook 
de maand februari van 2021 gebruiken als referentiemaand. Minister Stef Blok van 
Economische Zaken waarschuwt echter wel dat deze aanpassing extra werk met zich 
meebrengt, waardoor deze steun op zijn vroegst in juli kan worden verstrekt.  

Ook grotere bedrijven die niet onder het midden- en kleinbedrijf vallen krijgen meer steun. 
Het subsidieplafond in de TVL wordt nog dit kwartaal verdubbeld tot 1,2 miljoen euro.  

Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kunnen sommige sectoren nog niet 
zonder steun en worden de pakketten daarom voortgezet. Maar dit zou weleens de laatste keer 
kunnen zijn, stelt hij. ‘Te vroeg stoppen met steun is onverstandig, te laat ook. We moeten 
alert blijven waar de tijd om vraagt.’ Bron: BN De Stem, 27 mei 2021.  

Werkgeversorganisaties zijn blij dat steun wordt verlengd 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het steunpakket voorlopig 
met drie maanden wordt verlengd en iets wordt verruimd.  

‘Macro-economisch mag het de goede kant op gaan, op microniveau is dat heel anders en zijn 
er nog steeds ondernemers die het heel moeilijk hebben, volledig buiten hun eigen schuld om. 
Ondernemers die hun zaak weer gedeeltelijk mogen openen, zijn ook niet in één keer uit de 
problemen', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

De werkgevers noemen het een goede zaak dat ondernemers pas in 2022 hoeven te beginnen 
met het aflossen van hun schulden bij de Belastingdienst en daarvoor ook langer de tijd 
krijgen. Ze krijgen ook meer steun doordat de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) niet meer 
wordt meegeteld als omzet voor de loonsubsidieregeling NOW. De werkgevers zijn ook blij dat 
het plafond voor de TVL wordt verhoogd van 600.000 euro naar 1,2 miljoen euro. 

De werkgeversorganisaties noemen het wel teleurstellend dat de overheid en de 
uitvoeringsinstanties 'nog altijd niet in staat zijn maatwerk te leveren’. Volgens hen krijgen er 
nog steeds ondernemers geen steun, terwijl ze aantoonbaar omzetverlies lijden door de 
coronamaatregelen. 

De sauna's in Nederland hebben alle reden om aan te nemen dat het kabinet vrijdag bekend 
gaat maken dat ze, onder voorwaarden, weer open mogen. Dat zegt voorzitter Jos Keizer van 
de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB). ‘Ik ga daarvan 
uit. Voor mij is het eigenlijk een feit.' 

Bij het vorige kabinetsbesluit over versoepeling van de coronamaatregelen werden de sauna's 
en welnesscentra 'op het laatste moment, vijf minuten voor de persconferentie van premier 
Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van de openingskaart geveegd en moesten ze toch 
dicht blijven', aldus Keizer.  
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Bij de VNSWB zijn zo'n zestig van de ongeveer honderd sauna's en welnessbedrijven 
aangesloten. Bron: AD, 27 mei 2021.   

Kabinet moet miljarden extra in jeugdzorg steken 

Er moeten de komende jaren miljarden euro’s extra naar gemeenten om de jeugdzorg goed te 
kunnen uitvoeren. Dat heeft een arbitragecommissie geconcludeerd, melden ingewijden na 
berichtgeving van RTL Nieuws. De commissie boog zich over een conflict dat al jaren speelt 
tussen de gemeenten en het Rijk over de financiering van de jeugdzorg. 

Voor komend jaar gaat het om 1,9 miljard euro, voor 2023 en 2024 om 1,6 miljard, aldus de 
commissie. Dat bedrag loopt dan in de jaren erna af. Het idee is dat er behalve extra geld ook 
maatregelen worden getroffen om de stijgende kosten in bedwang te houden. Daardoor zal er 
op termijn minder extra geld nodig zijn. 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het 
overhevelen van deze taken van het Rijk naar de gemeenten, ging gepaard met een bezuiniging 
van honderden miljoenen euro’s. Gemeenten konden deze taken dichter bij de mensen, en 
voor minder geld, uitvoeren, zo was de redenatie. 

Onderzoek wees vorig jaar echter uit dat de gemeenten in 2019 zo’n 1,7 miljard euro meer 
hadden uitgegeven aan de jeugdzorg dan ze hiervoor van het Rijk ontvingen. Omdat overleg 
tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en politiek Den Haag voor de gemeenten 
niet tot voldoende resultaat leidde, besloot de VNG dit jaar arbitrage in te roepen. 

Het rapport van de commissie moet morgen nog worden besproken in de ministerraad. 
Daarnaast is het nog de vraag of dit demissionaire kabinet een dergelijk besluit moet nemen 
voor de komende jaren, of bijvoorbeeld alleen voor 2022. Voor de jaren erna kunnen dan 
afspraken worden gemaakt aan de formatietafel. 

VNG-voorzitter Jan van Zanen zei zondag bij Buitenhof dat de financiële situatie van de 
gemeenten ‘zeer ernstig’ is, met de jeugdzorg als symbool voor problemen. Hij zei toen dat als 
de VNG gelijk zou krijgen in de arbitrage, er door het demissionaire kabinet ‘onmiddellijk 
geleverd’ moet worden. Als het geld er niet komt zou er volgens hem niets anders opzitten dan 
de jeugdzorg weer onder te brengen bij het Rijk. 

Voor 2021 kwam het kabinet in april met zeshonderd miljoen extra over de brug om de ergste 
knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) 
gaf toen aan blij te zijn dat hij een afspraak kon maken met de gemeenten om de druk op 
korte termijn te verlichten. ‘Het kabinet erkent dat de druk op gemeenten, onder andere door 
de coronacrisis, fors is toegenomen. Op de lange termijn is het stelsel niet houdbaar’, zei de 
staatssecretaris. Bron: AD, 27 mei 2021.  

Aantal besmettingen gestegen vanwege pinksterweekend 
 
‘De hickup in de dalende besmettingscijfers is een waarschuwing dat we er nog niet zijn.’ Dat 
zegt viroloog Ab Osterhaus tegen deze site. Dat het aantal besmettingen vandaag met 663 
gevallen blijkt te zijn gestegen, kan volgens Osterhaus goed met het Pinksterweekeinde te 
maken hebben. ‘Mensen hebben elkaar misschien toch iets te vaak opgezocht.’ 

De viroloog noemt de vaccinaties een succesverhaal, maar waarschuwt voor het te snel 
loslaten van de regels. ‘Onder veel mensen leeft het idee dat we definitief de dalende lijn te 
pakken hebben. Dat is niet zo, de maatregelen blijven belangrijk.’ Bron: AD, 27 mei 2021. 
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© EPA — Fabrice Morvan (links) en John Davis (rechts)  

Echte Milli Vanilli-zanger overlijdt aan coronavirus 

John Davis, een van de zangers die de Milli Vanilli-hit Girl You Know It’s True uit 1989 zong, 
is op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit meldt Bild. 

Davis zong de track in, waar de band Milli Vanilli een Grammy voor won maar die later weer 
moest inleveren nadat bleek dat bandleden Fabrice Morvan en Rob Pilatus het nummer 
geplaybackt hadden. Davis, geboren en getogen in de Amerikaanse staat South Carolina, 
maakte furore in Duitsland als achtergrondzanger en deed dat zo goed, dat hij een van de 
‘hoofdstemmen’ werd van Milli Vanilli. Alleen kreeg hij daar niet de naam en faam voor, 
ondanks dat de band wereldwijd elf miljoen albums verkocht. 

Nadat bekend werd dat Milli Vanilli niet zelf hun nummers inzong, trad Davis weleens op met 
Fabrice Morvan, al werd dat geen succes. Rob Pilatus ging zo gebukt onder het 
playbackschandaal, dat hij in 1998 overleed aan een overdosis drugs. Bron: AD, 27 mei 2021. 

 

Nico Brons  © Cees Wouda 
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Ernstig zieke Nico (64) lag door long-hartaandoening in ziekenhuis, miste 
vaccin en kon er toen bij GGD naar fluiten 

Acht weken duurde de smeekbede om een coronavaccin van de met een ernstige long-
hartaandoening kampende Nico Brons (64) uit Amersfoort. Hij miste de inenting door de 
huisarts vanwege een ziekenhuisopname en stuitte daarna op een onverbiddelijke GGD: 
risicopatiënt of niet, Brons viel in de verkeerde leeftijdsgroep. Donderdag krijgt hij alsnog zijn 
prik van de huisarts.   

Op tafel in de huiskamer ligt de vaccinatie-uitnodiging die Brons, beroepsfotograaf voor onder 
andere deze krant, twee maanden terug ontving van zijn huisarts. Hij had niets liever gewild 
dan de prik halen, vertelt hij, maar lag op dat moment in het ziekenhuis na een aanval van 
koorts en zware benauwdheid. ‘Dat hoort helaas bij mijn ziekte. Het betekende dat ik op de 
afgesproken dag niet kon worden ingeënt door mijn huisarts.’ Bron: AD, 27 mei 2021.  

 

Uit het hele land jakkeren mensen naar Lelystad voor ‘prullenbakvaccin’: 
‘Ze willen graag op vakantie’ 

De toeloop komt langzaam op gang, maar dan gaat het razendsnel. Van heinde en verre 
jakkeren mensen donderdagmorgen naar Lelystad om een coronavaccin te halen. Er zijn 
dertig ‘porties’ AstraZeneca over bij een gezondheidscentrum: wie het eerst komt, het eerst 
maalt. ‘Mensen zijn er hartstikke blij mee. Ze willen graag op vakantie.’  

‘Je bent de eerste’, zegt Idske Posthuma van Gezondheidscentrum Waterwijk 
donderdagmorgen. Het is bijna 9.00 uur en ze wacht bij de balie op mensen die graag een prik 
willen. Een half uur geleden heeft ze dertig vaccins aangeboden op internet. Voor wie maar 
behoefte heeft. Maar niemand meldt zich. ‘Ik heb geen idee wat ik kan verwachten’, zegt ze. 
Bron: De Stentor, 27 mei 2021.    

 

Hans Pohlmann, voorzitter van de stichting Vulture Conservation Foundation, met het karkas 
van Angèle. © Vulture Conservation Foundation. 
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‘Alle moeite voor niets’: zeldzame roofvogel vliegt zich dood tegen 
windturbine 
 
Met een gebroken nek lag de bijzondere roofvogel woensdagochtend naast een windturbine in 
de polder. Het maakt vogelbeschermer Hans Pohlmann diepbedroefd. De lammergier kon 
eerst aardig wat windmolens in ons land omzeilen. Uiteindelijk werd een draaiende wiek hem 
toch fataal. 
 
De uiterst zeldzame lammergier kreeg de naam Angèle, maar is een mannetje. In een 
dierentuin in Tsjechië kwam de vogel in februari 2020 ter wereld. De gier die doorgaans niet 
voorkomt in Nederland, is met een spanwijdte tot 2,80 meter de grootste vogel van Europa. 
Zo'n 90 dagen na de geboorte werd het dier uitgezet in Frankrijk.   
 
De bedoeling was dat Angèle, zoals een lammergier doet, lange tochten door Europa zou 
maken. Om vervolgens terug te komen naar de plek van uitzetting, waar hij met een vrouwtje 
nakomelingen zou maken. ‘Want eind jaren zeventig was deze soort bijna uitgestorven’, 
benadrukt Pohlmann. Indertijd jaagde men veel op het dier. ‘Om de lammergier aan de 
ondergang te redden, zijn we met fokken begonnen.’ 
 
Met een gps-zender op zak, trok Angèle in mei 2020 de wijde wereld in. Dankzij dat zendertje 
waren de precieze trekbewegingen van de roofvogel makkelijk te volgen. Pohlmann: ‘Lange 
tochten voor deze soort zijn gebruikelijk. Maar normaal gesproken blijven ze binnen de 
bergketens. Toch ging deze het laagland in.’ Via Parijs, België, en zelfs een kort tijdje over zee, 
arriveerde Angèle deze week in Nederland. 
 

 
 

De route die de lammergier in zijn korte leven aflegde. © Vulture Conservation Foundation. 

Dinsdagavond checkte Pohlmann nog de verblijfplaats van de gier. ‘Ik zag dat hij aan het 
slapen was in de kop van Noord-Holland. Toen vielen al die windmolens op de kaart wel op, 
ja. Omdat hij binnen een paar honderd meter van een windpark zat, belde ik meteen even of 
ze die turbines stil konden zetten.’ Voor de vogelkenner was het daarom extra zuur dat Angèle 
in een windmolenpark iets verderop alsnog doodging. ‘En die had ik nou net niet gebeld.’ 

Omdat er genoeg technische mogelijkheden zijn, vinden zowel Pohlmann als de 
Vogelbescherming het overlijden van Angèle enorm zonde. ‘Iets simpels zoals het zwartverven 
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van een wiek helpt al enorm. Ook zijn er detectiesystemen die windmolens automatisch laten 
stilvallen als een grote vogel in de buurt is’, aldus de voorzitter. 

Hij vindt het onbegrijpelijk dat de wet zulke radars voor windmolenparken niet verplicht stelt. 
‘Het is een investering die relatief gezien niks kost, en het voorkomt dit soort ellende.’ Met de 
dood van Angèle is volgens Pohlmann tientallen jaren aan werk en energie van onderzoekers 
verloren. ‘Alle moeite was voor niks. Toen ik de lammergier woensdag vond, zag hij er verder 
mooi uit. Gaaf in de veren en met genoeg spieren en vet.’ 

Aan de gebroken nek wordt duidelijk dat de klap van een windmolenwiek de doodsoorzaak is. 
Uit de data is te zien dat Angèle woensdagochtend om 08.36 uur uit het Robbenoordbos vloog. 
Onderweg ontweek hij nog flink wat windmolens tot er eentje hem om 09.27 uur fataal werd. 

Pohlmann trok naar de windturbine vlakbij de Wieringerwerf. Waar de gps-zender een korte, 
plotselinge piek in snelheid en meteen erna stilstand van het beest aangaf. Naast de 
windmolen vond hij Angèle levenloos in het gras. ‘Ik ben niet tegen windenergie’, besluit de 
vogelbeschermer. ‘Maar ik vind dat we meer moeten kijken naar de locatiekeuze van 
windmolens. Zeker als ze in het trekgebied van vogels staan.’ 

In dat laatste geval moet er volgens hem juíst gebruik worden gemaakt van zo’n 
detectiesysteem dat windturbines stopzet. ‘Dat kan blijkbaar in Portugal en Spanje. Maar bij 
ons alleen op een enkele plek in Zeeland.’ Bron: AD, 27 mei 2021. 

Risiconiveaus van veiligheidsregio’s zijn verlaagd van Zeer Ernstig naar 
Ernstig 

De risiconiveaus van twee veiligheidsregio's zijn verlaagd van Zeer Ernstig naar Ernstig. Het 
gaat om de regio's Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek. Beide liggen in Noord-
Holland en beide regio's stonden sinds oktober op het hoogste risiconiveau op het 
coronadashboard. 

Het risiconiveau Ernstig geldt als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve 
tests per week worden afgenomen. Ook moeten er per 1 miljoen inwoners tussen de 16 en 27 
ziekenhuisopnames per week worden gemeld, inclusief ic-opnames. 

In de rest van het land geldt nog steeds het hoogste risiconiveau, Zeer Ernstig. Bron: AD, 27 
mei 2021.     

Opgepakte relschoppers NAC volgende week al voor de politierechter 

Justitie gaat snelrecht toepassen op de zes verdachten die zijn aangehouden tijdens de rellen 
na de verloren promotiewedstrijd van NAC in Breda. De verdachten verschijnen volgende week 
vrijdag al voor de politierechter.  

Donderdag heeft de rechter-commissaris in Breda besloten dat alle zes tot die tijd in de cel 
blijven. Het gaat om 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. Ze worden voorlopig 
verdacht van ‘openlijk geweld tegen personen en goederen’. Bron: BN De Stem, 27 mei 2021. 

Operatie inhaalzorg: kabinet wil ook niet-covidzorg spreiden 

Nog dit jaar moeten veel van de naar schatting 140.000 uitgestelde ingrepen worden 
ingehaald. Het gaat vooral om niet-acute operaties aan bijvoorbeeld knie of heup. Spreiding 
van patiënten over het hele land is daarvoor nodig. 

Dat zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) in gesprek met deze krant over 
de ‘operatie inhaalzorg’ die binnenkort van start gaat. Naar schatting moeten er nog 140.000 
operaties worden uitgevoerd, betrokkenen taxeren het aantal gemiste verwijzingen zelfs op 1,4 
miljoen (voornamelijk in de eerste golf). 

Momenteel is nog ruim een derde van de operatiekamers gesloten door de Covid-19-drukte. 
Maar nu het aantal coronapatiënten hard daalt - het kabinet vervroegt zelfs de 
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versoepelingen -  maken ziekenhuizen plannen om uitgestelde ingrepen snel uit te voeren. 
Van Ark stuurde gisteravond een brief hierover naar de Tweede Kamer. 

Kern daarbij is regionale spreiding en samenwerking. Coronapatiënten worden blijvend 
verdeeld over ziekenhuizen in het hele land om overal vergelijkbare ruimte te houden voor 
reguliere zorg. Patiënten die op deze reguliere operaties wachten krijgen straks de vrijheid om 
na overleg met hun arts naar een ander ziekenhuis te gaan als dat tijd scheelt. Ook 
zorgverzekeraars gaan actief bemiddelen. ‘De patiënt moet straks echt op tijd weten waar hij 
of zij aan toe is. Wanneer volgt de behandeling bij de eigen arts, en als dat te lang duurt: kan 
de ingreep sneller in een ziekenhuis of privékliniek elders?’, aldus Van Ark.  

 

© Arie Kievit 
 

De operaties zijn ingedeeld in categorieën. Acute ingrepen konden ook tijdens de Covid-19-
piek veelal gewoon doorgaan, uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten 
de komende tijd als eerste worden ingehaald. 

Andere, minder acute planbare zorg (een staaroperatie, galblaasverwijdering of nieuwe heup) 
wordt zoveel mogelijk dit jaar nog ingehaald, desnoods met een uitloop naar begin 2022. ‘Dat 
is heel ingrijpend’, zegt Van Ark. ‘Je kunt medisch misschien zeggen: ‘dit is te verantwoorden’, 
maar mensen kunnen heel veel baat hebben bij een snelle operatie aan de heup of een hernia.’ 
Toezichthouders zien toe op wachttijden, desnoods kan de minister ingrijpen als deze te veel 
oplopen. ‘Maar ik wil niet meteen gaan zwaaien met waarschuwingen.’ 

Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en 
revalidatiecentra ingeschakeld, digitale consulten blijven mogelijk. Financiële blokkades 
worden uit de weg geruimd, al wil Van Ark niet vooruitlopen op eventuele extra kosten. 

Na de coronahausse volgt de inhaalgolf. Ziekenhuizen krijgen daarbij hulp van privéklinieken 
en revalidatiecentra en patiënten moeten snel weten waar ze aan toe zijn. Maar genoeg 
gekwalificeerd zorgpersoneel is er niet. ‘De hele zorg wil dit oplossen’, zegt staatssecretaris 
Tamara van Ark. Bron: AD, 27 mei 2021.  

Niet voldoende gekwalificeerd personeel voor inhalen uitgestelde zorg 

Het plan van demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) om behandelingen die 
door de coronadruk zijn uitgesteld, snel in te halen, valt niet goed bij NU'91, de 
beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Volgens voorzitter Stella Salden gaat de productie 
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voor en wordt er niet gezorgd dat zorgprofessionals voldoende tijd krijgen om bij te komen, te 
herstellen en in goede gezondheid weer aan de slag te gaan. 

‘Het opschalen van de reguliere zorg en inhalen van de uitgestelde zorg is leidend geworden 
en niet de beschikbaarheid en volledige gezondheid van zorgprofessionals. Door op deze 
manier aan de slag te gaan, worden de problemen alleen maar groter', meent Salden. 

Op NPO Radio 1 noemde ze de plannen niet realistisch. ‘Ik zou niet weten wie dat gaat doen. 
Het zorgpersoneel is mentaal en fysiek uitgeput.’ Ze zei ook dat ze zich zorgen maakt over de 
gezondheid van het zorgpersoneel. ‘We hebben burn-outs, stress en langdurige klachten in 
het vooruitzicht.’ 

Salden wijst er op dat er voldoende opgeleid personeel moet zijn. ‘In het hele plan lijkt 
'productie draaien' de boventoon te voeren. Maar om de uitgestelde zorg in te halen, heb je 
vooral gekwalificeerd personeel nodig. En daar is een groot tekort aan.' Bron: AD, 28 mei 
2021. 

 

Een patiënt ondergaat een kijkoperatie aan zijn knie, ter illustratie. © Hollandse Hoogte / 
Bram Petraeus  
 

Aankloppen bij zorgverzekeraar verkort wachttijd operatie drastisch 
 
Patiënten die in coronatijd op de wachtlijst staan voor een knie-, heup- of staaroperatie 
kunnen weken tot zelfs maanden eerder terecht als ze naar hun zorgverzekeraar stappen. 
Ondanks alle uitgestelde zorg lukt het de verzekeraars ruim acht op de tien keer om via 
bemiddeling mensen sneller geholpen te krijgen. 
 
Uit een rondgang langs de vier grootste verzekeraars blijkt dat wachtlijstbemiddeling bij 
Zilveren Kruis tot nu toe in 2021 een gemiddelde besparing oplevert van 49 dagen. Als de 
bemiddeling succesvol is, lukt het via Menzis zelfs om gemiddeld 78 dagen eerder aan de beurt 
te zijn. VGZ heeft geen exact getal paraat, maar herkent zich in een tijdswinst van gemiddeld 
‘meerdere weken’, afhankelijk van het soort operatie.  
 
Alleen CZ registreert het bespaarde aantal dagen vooralsnog niet. ‘Wij focussen ons erop wat 
voor de klant belangrijk is. Sommige klanten kiezen er bijvoorbeeld voor om wat langer te 
wachten, omdat ze dan naar een zorgaanbieder kunnen die dichterbij is of betere kwaliteit 
levert. Daarbij gaat het dus om tevredenheid van de klant en niet om de snelheid van de te 
leveren zorg en de cijfers die daarbij horen,’  aldus een woordvoerder. Bron: AD, 28 mei 2021.  
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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.  
 
 

Ziekenhuizen bereiden zich voor op inhalen uitgestelde behandelingen 

Ziekenhuizen bereiden zich voor op het inhalen van behandelingen die door de coronadruk 
zijn uitgesteld, maar het is wel belangrijk om daarbij rekening te houden met het personeel. 
Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers 'werken al meer dan een jaar onder extreem 
hoge druk om de zorg aan corona- en niet-coronapatiënten in de lucht te houden', zegt 
voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Daarvoor 
verdienen ze lof en waardering, maar ze hebben volgens Melkert ook tijd nodig om zich te 
herstellen. 

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) presenteerde vandaag een plan om de 
uitgestelde zorg in te halen. Het is de bedoeling dat de meest dringende behandelen weer 
binnen zes weken kunnen worden uitgevoerd. Nu is dat niet overal mogelijk. De operaties en 
behandelingen die zijn uitgesteld, moeten in principe dit jaar alsnog worden uitgevoerd. Maar 
het kan zijn dat het tot in 2022 duurt om de achterstanden weg te werken. 

De NVZ wil dat de mensen die in de zorg werken meer geld krijgen. De overheid moet geld 
vrijmaken voor een passende en structurele verbetering van de beloning en 
arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel, aldus de koepel. Bron: AD, 27 mei 2021.  

Geen zorgen voor kosten voor mensen die uitgestelde zorg nodig hebben 

Mensen die straks alsnog kunnen worden behandeld of geopereerd, nadat hun ingreep eerder 
was uitgesteld vanwege de coronadrukte in ziekenhuizen, hoeven zich geen zorgen te maken 
over de kosten. ‘Als de zorg verzekerd was en uitgesteld is, is die nu nog steeds verzekerd’, 
laat Zorgverzekeraars Nederland weten. Volgens de koepelorganisatie is er voldoende 
financiële ruimte voor het inhalen van de zorg. 

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) presenteerde vandaag een plan om de 
uitgestelde zorg in te halen. In de afgelopen maanden werden veel niet-acute ingrepen, zoals 
heupoperaties, uitgesteld omdat de ziekenhuizen het te druk hadden met de zorg voor 
coronapatiënten.  

Die uitgestelde behandelingen moeten in principe voor het einde van het jaar alsnog worden 
uitgevoerd, maar het kan zijn dat sommige mensen pas in 2022 aan de beurt zijn. Door de 
coronadrukte verwezen huisartsen bovendien minder mensen door naar ziekenhuizen, 
waardoor mogelijk belangrijke diagnoses niet zijn gesteld en mensen zonder het te weten 
rondlopen met gevaarlijke aandoeningen. Het kan zijn dat zij binnenkort alsnog medische zorg 
nodig hebben. 



49 

 

De zorgverzekeraars gaan de komende tijd met ziekenhuizen praten om te kijken welke zorg 
in elke regio ingehaald moet worden en hoe dat het beste kan worden uitgevoerd. De 
zorgverzekeraars houden er daarbij ook rekening mee dat zorgverleners voldoende kunnen 
bijkomen na een zeer intensieve periode, aldus hun koepel. Vooralsnog heeft Zorgverzekeraars 
Nederland geen concreet zicht op wat die behandelingen in totaal zullen kosten. Bron: AD, 27 
mei 2021. 

 

© Josh Walet — Kermisexploitanten hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis.  

Kermisexploitanten demonstreren  

Kermisexploitanten demonstreren vrijdag om 11.00 uur op het marktplein in Hilversum. Zij 
blijven het onrechtvaardig vinden dat de pretparken al wel weer bezoekers mogen ontvangen, 
terwijl de kermissen volgens het huidige openingsplan moeten wachten tot eind juni om open 
te gaan.  

Volgens organisator Frans Stuy komen er minstens vierhonderd betogers met meer 
dan honderd vrachtwagens en enkele trailers met kermisattracties. ‘Ik zie collega's omvallen, 
er zijn al 41 kermissen verloren gegaan.' Stuy noemt zichzelf een jongen van de straat, een 
vechter, die weet wanneer hem onrecht wordt aangedaan. ‘En dat voel ik nu heel sterk. De 
overheid behandelt ons als grof vuil, alsof ze van ons af willen.' 

Twee weken geleden was het demissionaire kabinet bereid te kijken of kermissen in stap 
drie van het heropeningsplan opgenomen konden worden. Zoals het er nu voorstaat, wordt 
die stap op 9 juni gezet. Maar premier Mark Rutte vreest voor precedentwerking: als er voor 
kermissen een uitzondering wordt gemaakt, willen andere evenementen met een vergunning 
ook vervroegd worden toegestaan.  Bron: AD, 28 mei 2021. 

Auto- en motorbranche nog niet hersteld van coronacrisis 

De auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2021 nog niet hersteld van de 
coronacrisis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Showrooms moesten in 
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december de deuren sluiten vanwege lockdownmaatregelen. Begin maart mochten ze 
gedeeltelijk weer open.  

De omzet van verkopers daalde op jaarbasis met bijna één procent. Vergeleken met het eerste 
kwartaal van 2019 was de daling bijna drie procent. Importeurs zagen hun omzet het hardst 
dalen met 7,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zij werden in 2020 ook al 
als eerste getroffen door de sluiting van fabrieken in binnen- en buitenland. 

Na vier kwartalen van daling steeg de omzet van de handel in onderdelen. Die groeide 
vergeleken met vorig jaar met ruim zes procent. Ook de handel in en reparatie van motoren 
steeg, met bijna negen procent. 

Het aantal openstaande vacatures in de sector is toegenomen. In het derde kwartaal waren er 
3100 vacatures nog niet vervuld. Dat was een kwartaal eerder nog 2600. Verder bleek dat 
het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche toeneemt. Toch zijn 
ondernemers in de sector nog steeds pessimistischer dan in andere bedrijfstakken. Bron: AD, 
28 mei 2021.  

 

 

Ministerraad neemt besluit over versnelde afschaling coronamaatregelen 

De ministerraad neemt vrijdag een besluit over de versnelde afschaling van de 
coronamaatregelen. Bekend was al dat de derde stap in de versoepeling op 5 juni ingaat, vier 
dagen eerder dan de geplande datum van 9 juni. Het kabinet zal nu een beslissing nemen 
over de verdere uitwerking en voorwaarden. 

Het gaat om de derde fase in het openingsplan. Volgens die stap kan men weer vier 
bezoekers thuis ontvangen, gaan culturele instellingen zoals musea weer open en wordt er 
meer mogelijk voor binnensporten. 

Ook gaat de horeca weer open voor in ieder geval uiteten, de zogeheten 'droge horeca'. 
Waarschijnlijk mogen ook kroegen, de 'natte horeca' weer open. Demissionair minister Ferd 
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Grapperhaus (Justitie) zei dinsdag na het veiligheidsberaad dat hij een onderscheid tussen 
'natte' en 'droge' horeca niet ziet zitten. Ingewijden meldden eerder dat de gelegenheden 
om 22.00 uur weer moeten sluiten. Nu zijn terrassen open tot uiterlijk 20.00 uur. Ook het 
verkoopverbod op alcohol, waaronder in supermarkten, geldt nu vanaf dat tijdstip. 

Wat er precies weer mag vanaf 5 juni besluit het kabinet vrijdag. Demissionair minister Hugo 
de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag dat er enkele ‘uitwerkingskwesties' zijn waar het 
kabinet over moet beslissen. Onder meer de handhaafbaarheid in de praktijk zou een punt 
van aandacht zijn. 

Aanleiding voor versnelling zijn de dalende cijfers, onder andere door vaccinaties. Woensdag 
zei De Jonge dat ‘alle seinen op groen staan' voor eerdere versoepelingen. Volgens hem heeft 
het kabinet besloten om eerder te versnellen omdat het allerlei sectoren, zoals de horeca en 
de cultuursector, helpt. ‘Het is voor heel veel mensen een goed idee.' 

Demissionair premier Mark Rutte en De Jonge zullen de besluiten vrijdagavond om 19.00 uur 
weer toelichten op een persconferentie. Normaal gesproken zijn deze persconferenties op 
dinsdag. Maar de Tweede Kamer heeft vanwege de coronawet een week de tijd om zich over 
de voorgestelde versoepelingen te buigen. Als de versoepeling per 5 juni zou moeten ingaan, 
is deze vrijdag de laatste dag om erover te besluiten. Bron: AD, 28 mei 2021.  

 

 

 

MKB boekt in coronajaar méér winst dan jaar ervoor: ‘Ik ben blij, maar 
vergeet de verliezers niet’ 

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) heeft afgelopen coronajaar 9,3 procent meer winst geboekt 
dan in 2019, blijkt uit cijfers van accountantsorganisatie SRA. Dat komt voor een deel door 
alle steunmaatregelen van het kabinet. Maar toch: ‘Ik ben er heel blij mee’, zegt de Zwolse 
voorzitter Jacco Vonhof van brancheorganisatie MKB Nederland. ‘We hadden vorig jaar hele 
sombere verwachtingen. Ik ook. En nu ben ik de meest gelukkige Nederlander die niet gelijk 
heeft.’  

Niet dat alle MKB’ers die winst mogen toucheren, waarschuwt hij er gelijk bij. ‘Het is een 
gemiddelde, het zijn macro-economische cijfers. Op micro-niveau ziet dat er anders uit en zijn 
er ook heel veel ondernemers die het water aan de lippen staat of nog erger. De horeca, delen 
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van de detailhandel, evenementen- en reisbranche, zzp’ers. Die kregen - buiten hun schuld - 
snoeiharde klappen en daar blijf ik mij zorgen over maken.’ 

SRA baseert de spectaculaire cijfers over het midden- en kleinbedrijf op 6600 jaarrekeningen 
die accountants opmaakten en die de organisatie deze week publiceerde. ‘Nu het einde van de 
crisis in zicht komt, is voorzichtig optimisme op zijn plaats’, stelt bestuurslid Harry Marissen.   

Veel sectoren boekten in 2020 winst. Maar niet alle branches deden het afgelopen jaar even 
goed ten opzichte van het coronaloze jaar 2019. © SRA-BiZ 

Helemaal verrast is Jacco Vonhof trouwens ook weer niet. Economen schetsten eerder 
inktzwarte scenario’s die steeds niet uitkwamen. Het aantal faillissementen is al maandenlang 
extreem laag. En ook zijn eigen Zwolse schoonmaakbedrijf deed het vorig jaar beter dan hij 
bij het begin van de pandemie had durven hopen. ‘En toch, als je dan de cijfers van SRA ziet, 
voel je een enorme blijdschap. Ook omdat je beseft dat die steunpakketten precies dat effect 
hadden en hebben wat we wilden.’  

Daar komt bij dat bedrijven zelf ook maatregelen namen, bespaarden en inspeelden op de 
veranderende omstandigheden, zegt hij. Was een beetje minder steun ook goed genoeg 
geweest?   Bron: De Stentor, 28 mei 2021.  

In Hongarije Indiase variant coronavirus vastgesteld 

‘De Indiase variant van het coronavirus is in Hongarije en volgens de experts bestaat er kans 
op een nieuwe golf besmettingen', zegt de Hongaarse viceminister voor Volksgezondheid Istvan 
Gyorgy. Hongarije heeft twee gevallen vastgesteld van besmetting met de coronamutatie die 
voor het eerst in India werd aangetroffen. Hoe de twee Hongaren de variant opliepen valt niet 
meer na te gaan. 

Het land werd zwaar getroffen door de pandemie en telt volgens de Amerikaanse Johns 
Hopkins-universiteit het hoogste aantal doden per 100.000 inwoners. De besmettingscijfers 
zijn gedaald nadat Hongarije een intensieve vaccinatiecampagne. Premier Viktor Orbán liet 
zich daarbij niets gelegen liggen aan Europa en kocht op eigen houtje vaccins in van de 
Russen en de Chinezen. Bron: AD, 28 mei 2021. 

  

Een illustratie van hoe de woningen in een lege bedrijfshal eruit kunnen zien. © Innovatiehub 
Salland 
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Zijn deze uitvouwbare huisjes uit Salland dé oplossing voor woningtekort 
bij starters en senioren? 
 
Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is het credo om de schaarste aan woningen op te lossen. 
Maar nieuwbouw neemt flink wat tijd in beslag. Tijd die starters niet hebben. Innovatiehub 
Salland wil een ‘doos-in-doos-concept’ uitrollen om op zeer korte termijn woningen te creëren 
voor starters en senioren. Compacte, ‘uitvouwbare’ woningen moeten ervoor zorgen dat 
leegstaande kerkgebouwen, stallen en winkelpanden niet verpauperen. Win-win, zou je 
zeggen: geen leegstand én meer woningen. ‘We zijn hard op zoek naar een pand waar we 
kunnen beginnen.’ 
 
Zo simpel als het klinkt, zo simpel moet het ook worden. Er worden lange bouwdozen in een 
leegstaand pand gereden en daar wordt het uitgevouwen tot er een volwaardige woning staat. 
Inclusief sanitair, keuken en aparte slaapkamer. Innovatiehub Salland presenteert een 
innovatief plan om op korte termijn starters en senioren aan betaalbare huurwoningen te 
helpen op locaties waar leegstand heerst. Bron: De Stentor, 28 mei 2021. 
 
Vanavond coronapersconferentie: dit kan allemaal weer vanaf volgende 
week 
 
Vanaf volgende week zaterdag gaat Nederland weer wat meer van het lockdownslot. Thuis mag 
je dan vier gasten ontvangen, restaurants, cafés en terrassen kunnen open tot 22.00 uur ‘s 
avonds. Musea, bioscopen en theaters mogen weer aan de slag. Tegelijk dreigt er slechts 
nieuws van het vaccinatiefront: door leveringsproblemen lukt het waarschijnlijk niet iedereen 
een prik te bieden voor 1 juli. 
 
Dat maakt het kabinet vanavond bekend tijdens de coronapersconferentie om 19.00 uur. 
Eerder zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) dat ‘alle seinen op groen’ staan. 
Stap drie van het openingsplan kan dus op 5 juni doorgaan, vier dagen eerder dan 
aanvankelijk voorzien. Met de nieuwe versoepelingen wordt vooral binnen meer mogelijk.   
 
Horeca (restaurants en cafés) kunnen weer gasten ontvangen, musea, bioscopen, theaters en 
andere ‘doorstroomlocaties’ binnen gaan ook open. Het maximum aantal bezoekers per ruimte 
is nog onderwerp van discussie, voorlopig gaan betrokken uit van dertig, maar dat kan meer 
worden. ‘Soms komt het scheef uit’, zegt een ingewijde. ‘Als je heel grote restaurants hebt, is 
dertig bijvoorbeeld niet zo veel. Daar wordt nog over gesproken.’ Details worden later vandaag 
bekend.  
 
Het coronavirus is al ruim een week op zijn retour. Gemiddeld daalt het aantal infecties en 
bezette ziekenhuisbedden gestaag, terwijl het vaccinatietempo juist oploopt. Inmiddels zijn er 
8,6 miljoen prikken gezet, deze week kunnen mensen met geboortejaren 1972 en 1973 hun 
afspraak maken, zo krijgen dus ook deze late veertigers binnenkort hun (eerste) inenting.  
 
Er dreigt ook slecht nieuws tijdens de boodschap van vanavond. Minister Hugo de Jonge 
houdt er rekening mee dat door leveringsproblemen van het Janssen-vaccin niet iedereen voor 
1 juli een (eerste) vaccinatie kan krijgen. ‘Ik ga ervan uit dat het een implicatie zal hebben 
voor het moment waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen.’ Hoeveel vertraging er 
dreigt, wist de demissionair minister vanochtend nog niet, vanavond waarschijnlijk wel. 
 
De minister dacht dat Janssen in het tweede kwartaal drie miljoen vaccins zou leveren. Het 
grootste deel daarvan, twee miljoen vaccins, zouden in juni worden geleverd. Maar dat lijkt 
dus niet te lukken.  
 
Het Outbreak Manament Team (OMT) plaatste in een advies deze week nog wel een 
kanttekening bij de versoepelingsplannen van het kabinet: de deskundigen adviseerden deze 
niet eerder te doen dan woensdag 9 juni. Het OMT zou liever eerst kijken wat de effecten zijn 
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van eerdere versoepelingen en verwachten een ‘aanzienlijke stijging’ van het aantal infecties 
als stap 3 eerder wordt genomen. Dat verschilt vier dagen met het plan nu, maar die gok wil 
het kabinet wagen. Bron: BN De Stem, 28 mei 2021.   
 

Dit kan allemaal weer volgende week: naar de kroeg, het theater en de 
bioscoop 
 
Vanaf volgende week zaterdag gaat Nederland weer wat meer van het lockdownslot. Thuis mag 
je dan vier gasten ontvangen, restaurants, cafés en terrassen kunnen open tot 22.00 uur ‘s 
avonds. Musea, bioscopen en theaters mogen weer aan de slag. Tegelijk dreigt er slechts 
nieuws van het vaccinatiefront: door leveringsproblemen komt de mijlpaal begin juli in gevaar, 
als iedereen een eerste prik gehad moet hebben.  
 
Dat maakt het kabinet vanavond bekend tijdens de coronapersconferentie om 19.00 uur. 
Eerder zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) dat ‘alle seinen op groen’ staan. 
Stap drie van het openingsplan kan dus op 5 juni doorgaan, vier dagen eerder dan 
aanvankelijk voorzien. Met de nieuwe versoepelingen wordt vooral binnen meer mogelijk.  
 
Horeca (restaurants en cafés) kunnen weer gasten ontvangen, musea, bioscopen, theaters en 
andere ‘doorstroomlocaties’ binnen gaan ook open. Het maximum aantal bezoekers per ruimte 
is nog onderwerp van discussie, voorlopig gaan betrokken uit van dertig, maar dat kan meer 
worden. ‘Soms komt het scheef uit’, zegt een ingewijde. ‘Als je heel grote restaurants hebt, is 
dertig bijvoorbeeld niet zo veel. Daar wordt nog over gesproken.’ Details worden later vandaag 
bekend. Binnensporten kan ook weer: groepslessen kunnen doorgaan en teamsporten ook.  
 
Het coronavirus is al ruim een week op zijn retour. Gemiddeld daalt het aantal infecties en 
bezette ziekenhuisbedden gestaag, terwijl het vaccinatietempo juist oploopt. Inmiddels zijn er 
8,6 miljoen prikken gezet, deze week kunnen mensen met geboortejaren 1972 tot en met 1975 
hun afspraak maken, zo krijgen dus ook deze veertigers binnenkort hun (eerste) inenting.  
 
Er dreigt ook slecht nieuws vanavond. Minister De Jonge houdt rekening met 
leveringsproblemen van het Janssen-vaccin, waardoor niet iedereen begin juli een (eerste) 
vaccinatie kan krijgen: ‘Ik ga ervan uit dat het een implicatie zal hebben voor het moment 
waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen.’ Hoeveel vertraging er dreigt, wist de 
demissionair minister vanochtend nog niet, dat wordt nog doorberekend. 
 
De minister dacht dat Janssen in het tweede kwartaal drie miljoen vaccins zou leveren. Het 
grootste deel daarvan, twee miljoen vaccins, zouden in juni worden geleverd. Maar dat lijkt 
dus niet te lukken.  
 
Het Outbreak Manament Team (OMT) plaatste in een advies deze week nog wel een 
kanttekening bij de versoepelingsplannen van het kabinet: de deskundigen adviseerden deze 
niet eerder te doen dan woensdag 9 juni.  
 
Het kabinet had gevraagd aan de experts of versoepelingen per 2 juni mogelijk zijn, maar het 
OMT wil eerst weten wat de effecten zijn van eerdere versoepelingen en verwachten een 
‘aanzienlijke stijging’ van het aantal infecties als stap 3 eerder wordt genomen. Dat verschilt 
vier dagen met het plan nu, maar die gok wil het kabinet wagen.  
 
De versoepelingen van stap drie 
*’Doorstroomlocaties’ binnen gaan open: theaters, musea, bioscopen en binnen-attracties 
*Cafés en restaurants (inclusief de terrassen) mogen open tot 22.00 uur ‘s avonds 
*Alcoholverkoop in supermarkten en winkels wordt weer toegestaan tot 22.00 uur 
*Binnensporten kan ook weer: groepslessen kunnen doorgaan, net als teamsporten  
*Thuis mag je vier bezoekers ontvangen (in plaats van twee) 
*Met toegangstesten kunnen restaurants en culturele instellingen meer gasten ontvangen, 
ook is publiek bij sportwedstrijden welkom na een entreetest. Bron: AD, 28 mei 2021. 
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Tientallen studenten dringen voor bij de vaccinaties 
 
Het lijkt erop dat tientallen studenten in Rotterdam, Amsterdam en Groningen, door het 
opgeven van een medische indicatie konden voordringen bij de vaccinaties. Middels het 
'trucje' konden zij een prikafspraak regelen, terwijl ze hier geen recht op hadden. Omdat de 
GGD de medische indicaties slechts sporadisch controleert, kwamen zij hiermee weg, meldt 
De Volkskrant. Mensen die wegens hun gezondheid voorrang krijgen, hebben daartoe een 
uitnodigingsbrief ontvangen. 
 
Tientallen slimmeriken zouden zijn voorgedrongen, omdat ze zowel bij het maken van de 
prikafspraak als in de vaccinatiestraat geen bewijs hoefden te laten zien. De GGD erkent de 
gang van zaken, noemt het 'onfatsoenlijk' maar past de werkwijze niet aan. Het systeem moet 
laagdrempelig blijven, klinkt het. In reactie op het bericht zegt een GGD GHOR Nederland-
woordvoerder dat medewerkers van priklocaties opnieuw wordt gevraagd te controleren of 
iemand een uitnodigingsbrief bij zich heeft.  
 
‘We weten natuurlijk dat mensen voordringen. We hebben een systeem gemaakt dat zo 
laagdrempelig mogelijk toegankelijk is.’ Volgens de woordvoerder is te begrijpen dat niet overal 
wordt gecontroleerd op de brief. ‘We zijn met een megaoperatie bezig. Dan kan dat voorkomen', 
aldus de woordvoerder. ‘We begrijpen dat iedereen graag gevaccineerd wil worden, maar wacht 
op je beurt. Iedereen komt aan de beurt en we zijn aan het versnellen. We zitten al in de jaren 
zeventig.’ Bron: AD, 28 mei 2021.  
 

Jongeren die voordringen zijn eikels 
 
Jongeren die voordringen bij het maken van een prikafspraak - zoals de studenten waarover 
De Volkskrant vandaag schreef - zijn 'eikels', vindt zorgminister De Jonge. Door te zeggen dat 
ze een medische indicatie hadden, konden tientallen studenten voor hun beurt een afspraak 
bij de GGD maken. Daar wordt slechts sporadisch gecontroleerd of dit ook werkelijk klopt. ‘Er 
zitten wel degelijk checks in, maar het is geen onneembaar fort’, zeg de minister. ‘Vals spelen 
kan, als je je best doet. Maar je bent wel een eikel.' Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

OMT-leden letten door onderduiken  Vlaamse viroloog extra op 

mediaoptredens 

Het onderduiken van de Belgische topviroloog Marc Van Ranst zorgt er bij leden van het 
Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) voor dat ze in de media beter op hun 
woorden letten. Ook gaan ze niet meer op alle mediaverzoeken in, blijkt uit een rondgang van 
NU.nl. 

De OMT-leden zijn begaan met het lot van Van Ranst, al kennen ze hem lang niet allemaal 
persoonlijk. Van Ranst zit ondergedoken omdat de voortvluchtige Belgische militair Jürgen 
Conings hem heeft bedreigd. De dreiging aan het adres van de 'Vlaamse Jaap van Dissel' 
maakt hen ook niet bang. 

Toch is het incident in België een wake-upcall om niet zomaar van alles te roepen in de media. 
‘Door dit soort dingen zeg ik wel mediaoptredens af, ja’, beaamt Diederik Gommers, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). 

‘Wat ik me realiseer is dat je goed op je woorden moet letten en heel erg dicht bij jezelf blijft. 
Dat je uitspraken doet die over je vakgebied gaan en dat je absoluut niet mensen wil 
schofferen. Daar let ik beter op, merk ik’, aldus Gommers. 
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Ook voor arts-microbioloog Andreas Voss zijn de gebeurtenissen rond Van Ranst extra 
aanleiding om zich niet te veel te laten zien in de media. ‘Ik stel me bewust terughoudend op 
in de media om te voorkomen dat ik ongewenste aandacht krijg.’ 

Arts-microbioloog Marc Bonten zegt: ‘In de gewone omgang met mensen kom ik graag wat 
prikkelend of gevat uit de hoek. Hoewel ik het dan humoristisch vind, vindt iemand anders 
zo'n opmerking dan misschien misplaatst. Je moet er dan toch over nadenken of je dat dan 
nog moet doen op bijvoorbeeld Twitter.’ 

Viroloog Van Ranst leverde vorige week vanaf zijn onderduikadres via Twitter felle kritiek op 
Viruswaarheid-voorman Willem Engel. De Belg noemde hem een ‘mafkees’ en stelde dat hij 
niets geeft om wat Engel ‘uitkraamt’. 

In de nacht van dinsdag op woensdag mengde Van Ranst zich in een Telegram-groep van 
aanhangers van Conings. In die groep daagde hij de overige leden uit. Later noemde hij dat 
‘niet slim’. 

De boodschap die viroloog Marion Koopmans vertelt verandert niet, maar wel ‘hoe vaak en 
waar’ ze die verkondigt. Ze krijgt dagelijks meerdere mediaverzoeken, maar gaat daar lang 
niet altijd op in. ‘Ik zeg daar met enige regelmaat 'nee' op, omdat ik denk: dan krijg je erna 
weer zo'n lading over je heen.’ 

Van arts-microbioloog Jan Kluytmans is al langer bekend dat hij terughoudender is in 
mediaoptredens. ‘Het is iets wat bij mensen dingen uitlokt, in positieve en negatieve zin’, licht 
hij toe. ‘Ik doe het alleen als ik denk dat het toegevoegde waarde heeft en als ik denk dat het 
bij mij past, en ik probeer niet over alles wat te vinden.’  

De bedreiging van Van Ranst is voor Kluytmans een ‘bevestiging dat sommige mensen echt 
(psychisch, red.) ziek zijn’. Hij noemt ook het voorbeeld van voormalig minister Els Borst, die 
in 2014 thuis om het leven werd gebracht. ‘Daar moet je je wel bewust van zijn. Al heeft dat 
nu niet tot een andere houding bij mij geleid, ik had dat al wat langer zo ingeschat.’ Bron: 
NU.nl, 28 mei 2021. 

Biden wil binnen de 90 dagen rapport van inlichtingendiensten over 
oorsprong virus  
 
De Amerikaanse president Joe Biden heeft de inlichtingendiensten opgeroepen om hun 
‘inspanningen te verdubbelen’ om binnen de negentig dagen een rapport klaar te hebben over 
de oorsprong van het coronavirus. Eerdere onderzoeken hebben verschillende resultaten 
opgeleverd zonder definitieve conclusies, zei de president in een schriftelijke mededeling. 
 
Biden heeft na zijn aantreden de opdracht gegeven aan de inlichtingendiensten om de 
oorsprong van de pandemie te onderzoeken, inclusief de mogelijkheid dat het virus is ontstaan 
door menselijk contact met een besmet dier of een ongeval in een laboratorium. Hij heeft 
daarover al een rapport ontvangen, maar daarin staan geen definitieve conclusies. De 
inlichtingendiensten moeten nu informatie verzamelen en analyseren ‘die ons dichter bij een 
eindeconclusie’, aldus de president. 
 
Er doen al langer geruchten de ronde dat het coronavirus afkomstig zou zijn uit een 
laboratorium in de Chinese stad Wuhan en mogelijk per ongeluk is vrijgekomen bij een 
ongeval. De Chinezen hebben dat steeds ontkend, en Peking ontkent ook berichten uit de 
Amerikaanse media de afgelopen dagen dat drie wetenschappers van het instituut voor 
virologie in Wuhan in 2019 waren opgenomen in het ziekenhuis. 
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Eerder deze maand zei adviseur voor het Witte Huis en infectioloog Anthony Fauci nog dat hij 
er niet meer van overtuigd is dat de pandemie op een natuurlijke manier is ontstaan. Daarvoor 
krijgt hij het zwaar te verduren in de Chinese staatsmedia, aldus CNN.‘De VS blijven werken 
met hun partners overal ter wereld om druk te zetten om China zodat het meewerkt aan een 
compleet internationaal onderzoek, dat transparant is en gebaseerd op bewijzen’, zei Biden 
nog.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam in een in maart gepresenteerd onderzoek tot 
de conclusie dat het virus zowel bij schubdieren als bij vleermuizen kan ontstaan. De theorie 
dat het virus uit een laboratorium ontsnapte was volgens de wetenschappers ‘zeer 
onwaarschijnlijk’. Bron: De Morgen, 26 mei 2021. 

 

China verwerpt voorstel VS voor nieuw onderzoek oorsprong corona 

China heeft het voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden verworpen om de 
Amerikaanse inlichtingendiensten verder onderzoek te laten doen naar de oorsprong van het 
coronavirus. Dat stak in 2019 voor het eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan. China 
beschuldigt de VS er nu van het onderzoek naar het coronavirus voor politieke doeleinden te 
willen gebruiken. 

De Verenigde Staten hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag opgeroepen 
om door te gaan met een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. De VS willen dat 
onafhankelijke deskundigen vrije toegang krijgen tot de originele data en monsters van het 
coronavirus uit China. President Biden liet daarvoor al weten dat hij opdracht heeft gegeven 
voor verder Amerikaans onderzoek naar de oorsprong van het longvirus. 

Daarbij moet ook de mogelijkheid worden meegenomen dat het virus is verspreid als gevolg 
van een laboratoriumongeluk in China, aldus Biden. Een onafhankelijk WHO-team dat in 
januari en februari onderzoek deed in Wuhan noemde die theorie in maart al ‘extreem 
onwaarschijnlijk’. Volgens de experts is het coronavirus waarschijnlijk afkomstig van 
vleermuizen en heeft het via een andere gastheer voor het eerst mensen besmet. De VS stelden 
donderdag echter dat het WHO-onderzoek ‘onvoldoende’ is geweest en geen uitsluitsel geeft. 

De laboratorium-theorie ligt in China uiterst gevoelig. Dat land wordt er geregeld van 
beschuldigd dat het data over de ernst van het coronavirus en de omvang van de uitbraak 
doelbewust onder de pet heeft gehouden. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van 
Buitenlandse Zaken reageerde donderdag op de Amerikaanse voorstellen door te zeggen dat 
de VS ‘wegkijken van de feiten’. De Amerikanen proberen met hun voorstel de aandacht af te 
leiden van hun eigen ‘incompetente reactie’ op de pandemie, aldus de woordvoerder. Het 
coronavirus kan volgens hem zelfs ook afkomstig zijn uit een Amerikaans militair 
laboratorium. Bron: AD, 28 mei 2021.   

China heeft 603 miljoen coronavaccinaties gezet 

China heeft tot nu toe 603 miljoen coronaprikken gezet, melden de gezondheidsautoriteiten 

in het land. Gisteren werden er 16 nieuwe infecties met het longvirus geconstateerd, waarvan 

twee lokale besmettingen. Volgens China zijn de andere coronagevallen in het buitenland 

opgelopen. Officieel zijn er in China sinds het begin van de pandemie 91.061 personen 

besmet geraakt. Het dodental staat op 4636.  Bron: AD, 29 mei 2021.   

Productie coronavaccin in Wuhan opvoeren naar 1 miljard doses per jaar 

De Chinese farmaceut Sinopharm wil de productie van zijn coronavaccin in een fabriek in 
Wuhan minimaal opvoeren naar 1 miljard doses per jaar. De bekendmaking van het Instituut 
voor Biologische Producten in Wuhan werd gisteren via sociale media gedaan. Wanneer de 
fabriek op volle toeren moet draaien, is nog niet bekend. Bron: AD, 1 juni 2021.  
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Prikken wat de pot schaft, anders sta je achteraan de rij: efficiënt of 
oneerlijk? 

Leeftijd is de belangrijkste bepaler van het merk vaccin dat je krijgt. Dat toeval is voor sommige 
mensen die AstraZeneca of Janssen krijgen slecht te verkroppen. ‘De overheid zou de 
beeldvorming moeten omdraaien. Als je Janssen neemt, ben je al na één prik beschermd. Dan 
kun je al in juni naar een festival’, stelt Danielle Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie 
en volksgezondheid. 

‘Yes, mijn vaccinatie-uitnodiging!’, dacht Karin de Jong (53) uit Leiden toen ze zaterdag haar 
post uit de brievenbus haalde. ‘Maar toen keek ik nog eens goed en zag ik dat ik Janssen zou 
krijgen. Dat durf ik niet. In België en de VS zijn daar vrouwen aan overleden. Ik heb een 
dochter van 11, stel dat mij dat overkomt?’ Ze baalt. ‘Ik wil graag gevaccineerd worden. Als ik 
één jaar eerder of twee jaar later was geboren, had ik Pfizer gekregen, net als de meeste 
Nederlanders. Dat vaccin heeft ook nog eens een hogere beschermingsgraad.’ Bron: AD, 28 
mei 2021. 

 

Thailand keurt het Chinese vaccin van Sinopharm goed 

De Thaise medicijnautoriteit heeft vandaag het Chinese Sinopharm-
vaccin noodgoedkeuring geven voor gebruik in het Zuidoost-Aziatische land. Het vaccin is het 
vijfde middel tegen het coronavirus dat wordt toegelaten in Thailand. Een  

Prinses Chulabhorn, zus van de Thaise Koning, heeft de gezondheidszorg één miljoen 
doses van het Chinese vaccin toegezegd via een door haar gefinancierde onderwijsinstelling. 
De Koninklijke Academie Chulabhorn zal het middel voor juni uit China importeren, zegt 
directeur Nithi Mahanonda.  

 

© AFP — In de Thaise hoofdstad Bangkok wordt gevaccineerd in een winkelcentrum.  
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Thailand meldt 5485 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen weekend 

Thailand rapporteert 5485 nieuwe coronabesmettingen in het afgelopen etmaal. 1953 
daarvan deden zich voor binnen gevangenissen, maar ook onderkomens voor bouwvakkers, 
fabrieken en achterbuurten, zijn bron van infecties. Sommige bedrijven isoleren besmette 
arbeiders binnen de fabriek. 

De Thaise autoriteiten hebben tot nu toe 159.792 coronagevallen gemeld. Het dodental stijgt 
vandaag met 19 tot 1031. De Thaise hoofdstad Bangkok - dat in april een uitbraak in het 
nachtleven constateerde - kent al een maandlang strenge restricties, maar versoepelt er vanaf 
morgen toch een aantal. 

Zo mogen de inwoners weer naar parken om lichaamsoefeningen te doen. Naast de parken 
mogen ook musea, monumenten en kunstinstellingen, weer beperkt bezoekers ontvangen. 
Scholen, bars, nachtclubs en uitgaansgelegenheden, blijven echter gesloten. 
 
Tattooshops, nagel-, schoonheids- en massagesalons, daarentegen mogen wel weer een 
beperkt aantal klanten toelaten.  Van de ongeveer 69 miljoen Thai heeft pas 3,3 procent een 
eerste inenting gehad. De overheid heeft tot nu toe slechts op 7 miljoen doses de hand weten 
te leggen. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Japan deelt deel van AstraZeneca-voorraad met Taiwan 

Japan neemt het voorstel van een regeringscommissie om een deel van de AstraZeneca-
voorraad te delen met Taiwan in overweging. Taiwan kampt met een piek in het aantal lokale 
besmettingen en heeft pas één procent van de bevolking ingeënt. Taiwan weigert vaccins uit 
China en heeft daardoor te maken met tekorten. Japan heeft ruim 400 miljoen 
doses ontvangen. Het dubbele van wat het land nodig heeft voor zijn volwassen 
bevolking. Bron: AD, 28 mei 2021.    

Japan verlengd noodtoestand in Tokio vanwege groot aantal 
coronabesmettingen 

Zoals verwacht verlengt Japan, vanwege een groot aantal coronabesmettingen, de 
noodtoestand in Tokio en een aantal andere regio's met drie weken. De druk op de 
ziekenhuizen in Japan is groot. De noodtoestand geldt nu tot 20 juni, een maand voor de start 
van de Olympische Spelen in Tokio op 23 juli. 

De Spelen werden vorig jaar een jaar uitgesteld. Polls wijzen uit dat ook een meerderheid van 
de bevolking wil dat de Spelen worden afgelast of weer worden uitgesteld. Ook artsen hebben 
opgeroepen om het mondiale sportevenement te schrappen, omdat anders een ramp dreigt. 
Pas zo'n vijf procent van alle Japanners heeft een eerste vaccinatie gekregen. Bron: AD, 28 
mei 2021.   

Bezoekers Olympische Spelen moeten negatieve test of bewijs vaccinatie 
overleggen 

Japan overweegt om bezoekers van de Olympische Spelen in Tokio om een negatieve 
coronatest of een bewijs van inenting te vragen, meldt de krant Yomiuri. Bezoekers uit het 
buitenland zijn niet toegestaan bij de Spelen, maar Japanners zelf mogen dat waarschijnlijk 
wel. De organisatoren nemen komende maand een beslissing onder welke 
voorwaarden Japanse toeschouwers zijn toegestaan. De roep om de Spelen niet door te laten 
gaan, klinkt steeds luider. Ook dit bericht werd op Twitter sterk bekritiseerd en de hashtag 
'negatief vaccinatiebewijs' was vandaag trending, met ruim 8000 Tweets.  Bron: AD, 31 mei 
2021.  

Vrijwilligers nemen ontslag bij Olympische Spelen en Paralympische 
Spelen 

Van de 80.000 vrijwilligers die actief zouden zijn bij de Olympische Spelen en de 
Paralympische Spelen van Tokio in de komende zomer hebben er 10.000 ontslag 
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genomen, heeft het Japanse televisiestation NHK laten weten. De omroep baseert zich daarbij 
op uitspraken van leden van het plaatselijke organisatiecomité.  

Vermoedelijk heeft de leegloop te maken met zorgen over de verspreiding van het coronavirus. 
Meerdere peilingen hebben inmiddels uitgewezen dat een merendeel van de bevolking het op 
dit moment niet zit zitten dat het evenement in het land wordt gehouden. Ook 
enkele vooraanstaande medici lieten zich in die richting uit. Bron: AD, 2 juni 2021. 

Japan gaat vaccineren op werkplekken en universiteiten 

Japan gaat vanaf 21 juni beginnen met vaccineren op werkplekken en op de universiteiten. 
Daarmee wil de overheid de inentingscampagne versnellen, zo meldt een 
regeringswoordvoerder. De Japanse kabinetssecretaris zei dat voor de vaccinaties het 
Moderna-vaccin zal worden gebruikt. 

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 van 23 juli tot en met 8 augustus plaatsvinden. Bron: AD, 1 juni 
2021. 
 

India meldt laagste aantal coronabesmettingen sinds 14 april 

India meldt vandaag 186.364 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal dagelijks 
vastgestelde infecties sinds 14 april. Er werden de afgelopen 24 uur 3660 sterfgevallen ten 
gevolge van Covid-19 geregistreerd. Het totale aantal besmettingen en overlijdens komt 
daarmee respectievelijk op 27,56 miljoen en 318.895. Bron: AD, 28 mei 2021.     

Opnieuw daling coronapatiënten in India 

De Indiase gezondheidsautoriteiten hebben zaterdag opnieuw een daling van het aantal 
nieuwe coronabesmettingen kunnen melden. In 24 uur tijd kwamen er 173.790 gevallen bij, 
de geringste toename in 45 dagen. De top van de tweede golf viel op 6 mei met bijna 415.000 
nieuwe gevallen. Tot dusver zijn ruim 27,7 miljoen infecties geregistreerd op een bevolking 
van bijna 1,4 miljard mensen.  

Het sterftecijfer vertoont sinds een week een dalende tendens, maar is met 3617 nieuwe 
slachtoffers zaterdag nog steeds aanzienlijk. In totaal heeft Covid-19 nu officieel meer 
dan 322.000 Indiërs het leven gekost. Het werkelijke aantal is vermoedelijk hoger. 

Het vaccinatieprogramma loopt nog niet naar wens. Pas drie procent van de inwoners is 
volledig ingeënt. De regering heeft beterschap beloofd en denkt dat voor het eind van het jaar 
iedereen de benodigde prikken heeft gehad. 

Ondanks de nog heersende coronaproblemen wil New Delhi maandag een voorzichtig begin 
maken met versoepeling van de maatregelen. De Indiase hoofdstad zit sinds 19 april in 
lockdown. Bron: AD, 29 mei 2021.  

India rapporteert afgelopen etmaal 165 duizend nieuwe coronabesmettingen. Dat is 
het laagste aantal in zesenveertig dagen. Sinds april heeft India te maken met een ernstige 
corona-uitbraak die de gezondheidszorg in de grote steden overspoelde. 

In totaal hebben er in India bijna achtentwintig miljoen gerapporteerde besmettingen 
plaatsgevonden. Het officiële dodental staat op 325,972 doden. Het daadwerkelijke aantal is 
waarschijnlijk vele malen hoger. 

De Indiase overheid heeft aangekondigd in juni honderdtwintig miljoen vaccinaties te willen 
gaan zetten. Dat betekent een flinke opschaling in vergelijking met de tachtig miljoen 
vaccinaties die in mei zijn geprikt. Ongeveer drie procent van het 1.3 miljard mensen tellende 
land is volledig gevaccineerd. Bron: AD, 30 mei 2021.  
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India meldt vandaag het laagste aantal nieuwe dagelijkse corona-infecties sinds 8 april. De 
afgelopen 24 uur werden 127.510 positieve testen afgenomen. Het totale aantal besmettingen 
in het land staat nu op 28.2 miljoen. Er waren het afgelopen etmaal 2795 sterfgevallen te 
betreuren, waarmee het officiële dodental op 331.895 komt. Bron: AD, 1 juni 2021. 

Staat Californië  stelt geldprijzen in vooruitzicht aan wie voor 15 juni 
wordt gevaccineerd 

Om hen zover te krijgen een coronaprik te halen, stelt de Amerikaanse 
staat Californië inwoners forse geldprijzen in het vooruitzicht. Wie voor 15 juni wordt 
gevaccineerd, maakt kans op een van tien hoofdprijzen van 1,5 miljoen dollar. Nog eens dertig 
anderen slepen 50.000 dollar in de wacht. 

Ook zijn er cadeaukaarten voor de eerste twee miljoen mensen die volledig ingeënt zijn. Met 
de vaccinatieloterij is in totaal een bedrag van 116,5 miljoen dollar - zo'n 95 miljoen euro - 
gemoeid. De loterij is een initiatief van gouverneur Gavin Newsom met het oog op de geplande 
volledige heropening van Californië op 15 juni. Bron: AD, 28 mei 2021.    

Waarom je baas niet zo maar een vaccinatiebonus kan uitdelen 

Een vaccinatiebonus voor werknemers, verschillende Amerikaanse bedrijven doen het al, net 
als een beveiligingsbedrijf uit Zeeland. Maar wat levert het je op om werknemers te belonen 
als ze zich laten vaccineren? En mag het eigenlijk wel? Arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis 
legt uit hoe het zit. 

In de Verenigde Staten leeft het idee al langer bij verschillende grote bedrijven. Zo krijgt 
Amazon-personeel dat zich laat vaccineren een bonus van maximaal 80 dollar. Nieuwe 
werknemers die kunnen laten zien dat ze al gevaccineerd zijn, krijgen een extraatje van 100 
dollar. In januari gaf ook het Zeeuwse beveiligingsbedrijf DeltaSafe aan medewerkers ter 
motivatie een bonus na vaccinatie. Dat is beter voor de maatschappij, zegt DeltaSafe. Ook 
voor het bedrijf zelf, minder ziekte betekent ook minder kosten door uitval.  

Maar is het uitkeren van een vaccinatiebonus eigenlijk wel wenselijk? Met het geven van een 
bonus aan het personeel is in de basis niets mis, zegt arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis 
van Baasz Advocaten. En een vaccinatiebonus mag arbeidsrechtelijk gezien ook gewoon. ‘Het 
kan en mag. Er worden bijvoorbeeld ook verzuimbonussen uitgedeeld, daar gelden geen regels 
voor. Je mag naar eigen inzicht bonussen uitdelen, als er maar geen sprake is van willekeur. 
Dit zou immers in strijd kunnen zijn met goed werkgeverschap en het verbod op discriminatie.’ 

Berghuis vroeg aan een aantal van zijn klanten wat zij van de vaccinatiebonus vinden. Een 
aantal werkgevers gaf aan het niet nodig te vinden omdat medewerkers zich toch wel laten 
vaccineren. Anderen gaven aan er niets mee te doen uit angst voor discussie onder het 
personeel. ‘Er zijn altijd werknemers die zich niet willen laten vaccineren. Die kunnen dan 
misschien gepest of buitengesloten worden door collega’s die daar anders over denken. Dat 
komt de werksfeer niet ten goede.’ 

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Mocht 
blijken dat uit de vaccinatiebonus pestgedrag is voortgekomen waardoor de situatie uit de 
hand loopt, dan heb je volgens Berghuis een slecht verhaal als de zaak bij de rechter komt. 
‘Dan kan je echt wel wat verweten worden.’ 

Ook speelt de privacywetgeving een grote rol bij het uitkeren van een vaccinatiebonus, zegt 
Berghuis. Wil je iemand een extraatje geven, dan moet je dat wel ergens vastleggen. Als iemand 
een vaccinatiebonus krijgt, leg je in feite vast dat iemand gevaccineerd is en dat is in strijd 
met de AVG-regelgeving. ‘Op grond van de AVG-wetgeving mag je bijna nooit zelf medische 
gegevens van de werknemer registreren. Of een werknemer is gevaccineerd zegt iets over de 
gezondheid en dat valt onder bijzondere persoonsgegevens.’ Een werkgever kan die niet 
zomaar verwerken. In principe is het zelfs verboden, zegt Berghuis. Op dit verbod bestaan 
uitzonderingen, bijvoorbeeld als de werknemer zelf uitdrukkelijk toestemming geeft.  
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Maar Berghuis vraagt zich af of een werknemer in zo’n situatie vrij kan bepalen. ‘Als je aan 
het einde van je contract zit en je wil graag blijven, dan ben je misschien eerder geneigd om 
die vaccinatie dan maar te laten zetten en toestemming te geven.’  

Op kantoren zou je nog wel tot een oplossing kunnen komen als iemand zich ook met een 
bonus in het vooruitzicht niet wil laten vaccineren, zegt Berghuis. ‘Dan kun je voorstellen dat 
niet-gevaccineerde mensen op een andere afdeling of thuis gaan werken. Maar voor de horeca 
is dit bijvoorbeeld een stuk lastiger. Een horecaondernemer vroeg ons laatst om advies. Ik heb 
gezegd dat je als werkgever een instructierecht hebt, je mag voorschriften opleggen hoe 
werknemers zich moeten gedragen op het werk. Dan zou je een toegangstest of het dragen van 
een mondkapje kunnen verplichten. Als iemand dat allemaal niet wil en er is geen alternatief, 
dan kan ontslag in beeld komen.’ 

Vanwege de mitsen en maren, geven veel ondernemers volgens Berghuis aan geen 
vaccinatiebonus uit te gaan delen. ‘Ze zien meer in motivatie en voorlichting. Je mag iemand 
niet verplichten, maar natuurlijk wel aanmoedigen.’ Bron: AD, 28 mei 2021.   

Angst voor Indiase variant trekt Britse coronasceptici over de streep om 
zich te laten inenten 
 
De vrees voor de opkomst van de Indiase variant van het coronavirus trekt in het Verenigd 
Koninkrijk weigeraars over de streep om zich te laten inenten. Een voorbode voor de rest van 
Europa? 
 
Als een ijscokar op een zomerse dag trekt een bus van gezondheidsdienst NHS in een straat 
in Bolton volk. De rij achter het voertuig met de wervende tekst ‘Haal hier vandaag je 
coronaprik!’ op de zijkant zigzagt tot ver om de hoek. Tieners met hippe gympen en oordoppen 
in staan zij aan zij met bejaarden in morsige kleding. De opkomst van de Indiase variant van 
het virus zorgt voor de opmerkelijke aanwas. Bron: AD, 28 mei 2021.  
 

 

Britten staan in de rij voor hun coronavaccin. © AP    
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© Getty Images — Een affiche van de Britse gezondheidsdienst over coronavarianten. 
 
 

Leveringsproblemen vaccin Janssen hebben gevolgen voor snelheid 
vaccinaties in juni 
 
Zorgminister De Jonge verwacht dat leveringsproblemen van het Janssen-vaccin gevolgen 
zullen hebben voor de snelheid van de inentingen in juni. ‘Ik ga ervan uit dat het een 
implicatie zal hebben voor het moment waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen.’ 
Het streven was om iedereen van boven de 18 die dat wil voor juli een eerste prik te hebben 
gegeven.  
 
Hoeveel vertraging er zal zijn, kan De Jonge nog niet zeggen. Hij komt vanavond daar op 
terug. De minister ging ervan uit dat Janssen in het tweede kwartaal drie  miljoen vaccins zou 
leveren. Het merendeel, twee miljoen vaccins, zou in juni worden geleverd. Maar door allerlei 
tegenvallers begint dat aantal wel erg ver ervan af te raken, aldus De Jonge. Hoeveel er nu 
wordt geleverd, rekent het ministerie nog uit. Bron: AD, 28 mei 2021.   
 
 

Scheldpartijen, bedreiging en geweld: het gaat dagelijks mis op prik- en 
testlocaties 

Agressie, scheldkanonnades, bedreigingen en zelfs fysiek geweld: GGD regio Utrecht heeft de 
afgelopen tijd meermaals aangifte gedaan van incidenten in prik- en teststraten. De beveiliging 
op de locaties is opgeschroefd omdat het dagelijks misgaat.  

‘De meeste mensen zijn hartstikke blij, komen met een glimlach onder de mondkap binnen. 
Van de week bracht iemand nog bloemen mee, en kaarten zijn ons ook niet vreemd’, vertelt 
Jaap Donker, directeur van het coronabedrijf van de GGDrU. Hij wil dat maar gezegd hebben. 
‘We laten de boel niet verzieken door een enkeling.’ Bron: AD, 28 mei 2021. 
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Geboren in 1974 en 1975 kan afspraak maken voor vaccinatie 
 
Wie geboren is in 1974 of 1975 - ruim 420.000 mensen - kan vanaf nu online een 
afspraak voor een coronaprik bij de GGD maken. Deze groep wordt gevaccineerd met het 
vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Vanaf woensdag 2 juni valt de uitnodigingsbrief van 
het RIVM in de bus, waarmee telefonisch een afspraak gemaakt kan worden.  Bron: AD, 28 
mei 2021.  
 

Harde explosies gehoord bij vaccinatielocatie in Kampen 

In Kampen zijn kort na middernacht twee harde knallen gehoord. Om twaalf uur precies was 
er op het Burgemeester Berghuisplein een harde knal te horen, gevolgd door nog een tweede 
knal en rookontwikkeling.  
 
Op dat plein staat een vaccinatielocatie van de GGD. Bij de politie kwamen daarna meerdere 
telefoontjes van geschrokken inwoners binnen en ook op social media worden veel vragen 
gesteld over de knal. 
 
Ook de beveiliging van de vaccinatielocatie had de politie ingeschakeld. Volgens een van de 
beveiligers was de druk van de explosies in de tent te voelen. Wat er is gebeurd, is nog 
onduidelijk. De politie en de brandweer hebben de omgeving afgezocht, maar er is niks 
gevonden. Bron: RTV Oost, 28 mei 2021. 
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Politie en brandweer doen onderzoek bij de vaccinatielocatie in Kampen. Foto Ginopress  

Ondernemers tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven bij 

KvK kunnen steun aanvragen 

Ondernemers die nog niet zo lang geleden - tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 

2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - zijn begonnen met hun 

bedrijf kunnen vanaf 31 mei steun aanvragen voor het betalen van hun vaste lasten, meldt 

het ministerie van Economische Zaken. 

De voorwaarden voor startende ondernemers zijn vrijwel gelijk aan die van de algemene TVL-

regeling. Ondernemers met minimaal dertig procent omzetverlies, 1.500 euro vaste lasten per 

kwartaal en een vestiging in Nederland anders dan het huisadres kunnen een aanvraag doen 

voor steun.  

Bij startende ondernemers wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020. Dit was voor 

veel ondernemers een relatief goed kwartaal. Startende ondernemers kunnen tot 12 juli een 

aanvraag doen. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro. De kosten van deze regeling 

zijn geraamd op negentig miljoen euro. Bron: AD, 28 mei 2021.  

Sri Lanka sluit deal met Rusland over levering Sputnik-V vaccin 

 
De Sri Lankaanse overheid heeft een deal met Rusland gesloten over de levering van 13 
miljoen doses van het Sputnik-V vaccin. Sri Lanka kampt met een enorm tekort aan vaccins 
sinds buurland India de daar geproduceerde AstraZeneca-vaccins niet meer exporteert. Het 
land had een overeenkomst met India voor 13,5 miljoen doses. 
 
Vandaag is, nadat eerder deze maand 15.000 doses arriveerden, de tweede partij van 50.000 
doses Spoetnik aangekomen op het eiland. De overige doses zullen tot aan december in fases 
worden geleverd. De vaccinatiecampagne in Sri Lanka wordt nu opgevoerd. In totaal 
raakten 174.860 Sri Lankanen besmet met het coronavirus. 1325 van hen overleden. Bron: 
AD, 28 mei 2021. 
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Teller Giro555 staat bijna op vijf miljoen euro 
 
De teller van de landelijke Giro555-inzamelingsactie ‘Samen in actie tegen corona' staat bijna 
op vijf miljoen euro. 4.969.692 om precies te zijn. Dat bedrag wordt onder meer gebruikt om 
vaccins in armere landen te vervoeren, het vertrouwen in vaccins te vergroten door 
voorlichting en om zorgpersoneel te trainen en te beschermen. 
 
‘We zijn ontzettend blij met het bedrag van bijna 5 miljoen euro, waarmee we vaccineren 
wereldwijd sneller mogelijk kunnen maken’, zegt actievoorzitter van Giro555 Suzanne Laszlo. 
‘Het is fantastisch om te zien dat er zoveel verschillende initiatieven zijn ontstaan. Dat steunt 
ons enorm!' De actie loopt nog door. Bron: AD, 28 mei 2021. 
 
 

Ajax-aanvaller Neres gearresteerd na illegaal feestje in Brazilië 

Ajacied David Neres is in zijn vaderland Brazilië door de politie gearresteerd nadat hij 

werd betrapt op een illegaal feestje in São Paulo. Op de verboden party waren ten tijde van de 

inval 124 personen aanwezig van wie de meesten geen mondkapjes droegen, zo melden 

Braziliaanse media.  

De politie maakte rond 2 uur 's nachts een einde aan het feest, waar Neres met onder anderen 

São Paulo-speler Robert Arboleda aanwezig was. Beide spelers werden meegenomen naar het 

politiebureau vanwege hun ‘misdaad tegen de volksgezondheid’. Vanwege corona zijn 

evenementen van welke aard dan ook na 21.00 uur in Brazilië momenteel verboden.  

Ajax heeft de mogelijke arrestatie van Neres vernomen uit de media, maar heeft de voetballer 

zelf nog niet gesproken, meldt de club. Bron: AD, 28 mei 2021.  

 

 

David Neres  © Pro Shots / Jasper Ruhe  
 
 

Ruzie tussen Willem Engel en topviroloog Van Ranst escaleert, aangifte 
van smaad en laster 
 
Het aanhoudende conflict tussen coronascepticus Willem Engel en de Belgische topviroloog 
Marc van Ranst dijt steeds verder uit. Na een reeks beschuldigingen over en weer ligt er nu 
ook een aangifte van smaad en laster op tafel. Die komt van Willem Engel, omdat hij vindt dat 
Van Ranst hem in de media vergelijkt met een terrorist en een virusontkenner. De topviroloog 
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is zich van geen kwaad bewust. ‘Ik heb hem mafkees genoemd, en daar neem ik geen letter 
van terug.’ 
 
In de aangifte, die deze site heeft ingezien, stelt Engel dat de topviroloog zich in een interview 
met het Financieele Dagblad schuldig maakt aan strafrechtelijke uitingen. In het artikel stelt 
Van Ranst dat hij ‘niet met extreemrechtse mensen en virusontkenners in debat gaat’. ‘Dat 
heeft geen enkele zin. Ik vind dat zo’n Willem Engel in Nederland veel te veel de ruimte krijgt, 
terwijl zijn kennis over het virus nihil is’, stelt Van Ranst. ‘Nodig geen mensen uit aan tafel 
die geen enkele autoriteit hebben om aan het debat deel te nemen. De kijker denkt al snel als 
Willem Engel tegenover een wetenschapper zit: de waarheid zal wel ergens in het midden 
liggen. Maar dat is niet zo. Virusontkenning is een geloof, geen wetenschap.’ 
 
In een toelichting benadrukt de Belgische viroloog dat hij met ‘extreemrechts’ niet Willem 
Engel bedoelt. Dat gaat er bij de Viruswaarheid-voorman niet in. ‘Er wordt gepoogd een beeld 
te scheppen waarmee ik als persoon en de beweging in het algemeen in een kwaad daglicht 
worden gezet’, stelt hij. ‘Hij beschuldigt mij indirect dat ik extremistisch ben en een wapen 
zou trekken. Dit vat ik als een persoonlijke belediging op.’ Engel benadrukt ook geen 
virusontkenner te zijn, maar scepticus. 
 
Overigens heeft Engel in de nog altijd voortdurende Twitter-discussie zelf geen ongeschonden 
blazoen. Zo beweerde de coronscepticus dat hij hoogstpersoonlijk contact heeft gehad met de 
voortvluchtige militair Jurgen Conings. ‘Ik heb Jurgen net gesproken, je mag weer naar 
buiten’, gaf hij de viroloog mee. ‘Op voorwaarden dat je het debat aangaat en je stopt met 
haatzaaien’. De opmerkelijke tweet kwam Engel op een stortvloed aan kritiek te staan. 
Desgevraagd laat hij weten dat het om een grapje ging en dat hij geen contact heeft gehad met 
de militair. 
 
De Twitterruzie tussen de twee kemphanen groeide, met dank aan internetondernemer 
Alexander Klöpping, even uit tot een landelijk fenomeen. Via crowdfunding werd binnen een 
paar dagen tijd ruim 25.000 euro opgehaald om het gesprek op abri’s te laten verschijnen. De 
discussie, waarin Van Ranst onder meer zegt ‘dat hij geen flying fuck geeft om wat Engel 
uitkraamt’, werd enkele dagen op meer dan tweeduizend plekken in Nederland getoond, van 
tankstations tot bushokjes, van winkelcentra tot op Schiphol. 
 
In het gesprek, dat volgens Klöpping ‘het grootst mogelijke publiek’ verdient, zei Engel eerder 
dat Van Ranst een aandeel heeft in de ‘angstpandemie’. De viroloog zit met zijn gezin 
ondergedoken omdat een voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair hem heeft bedreigd. 
Hoewel Engel geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, stelt hij dat Van Ranst 
het zo bont heeft gemaakt ‘dat hij nu extreem gehaat is’. 
 
Van Ranst reageerde daarop snoeihard op Engel: ‘Wanneer we ooit geconfronteerd worden 
met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen 
hebt.’ Bron: De Stentor, 28 mei 2021.  
 

In Rusland  zijn afgelopen 24 uur 9252 nieuwe coronabesmettingen 
vastgesteld 
 
Rusland heeft de afgelopen 24 uur 9252 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, 
waaronder 3274 in hoofdstad Moskou. Officieel staat het aantal infecties met het longvirus 
sinds het begin van de pandemie nu op 5.044.459. Ook overleden er het afgelopen etmaal nog 
eens 404 Russen aan de gevolgen van Covid-19. Dat brengt het officiële dodental op 120.406. 
Officieuze calculaties van het Russische statistiek bureau gaan uit van zo'n 250.000 
doden tussen vorig jaar april en maart van dit jaar. Bron: AD, 28 mei 2021.  
 
Het dagelijks aantal nieuwe coronabesmettingen in Rusland zit na één dag onder de 9000 er 
nu opnieuw boven. De Russische gezondheidsautoriteiten melden 9500 nieuwe gevallen in de 
afgelopen 24 uur. Het officiële aantal infecties staat nu op 5.081.417. Het laatste 
etmaal overleden 371 Russen aan de gevolgen van Covid-19. Het dodental stijgt daarmee 
naar 121.873. Officieuze cijfers spreken over zo'n 250.000 doden. Bron: AD, 1 juni 2021. 
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In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 8832 positieve coronatesten afgenomen. 2842 van de 
nieuwe besmettingen werden in hoofdstad Moskou vastgesteld. Het totaalaantal infecties met 
het longvirus staat nu op 5.090.249. Er overleden het afgelopen etmaal 394 Russen aan de 
gevolgen van een besmetting. Het officiële dodental staat op 122.267. Bron: AD, 2 juni 2021. 

 

Oostenrijk versoepelt coronamaatregelen nog verder 

Oostenrijk versoepelt de coronamaatregelen nog verder vanaf 1 juli. Er geldt dan geen 

maximum aantal bezoekers meer voor bijeenkomsten binnen en buiten. De bezoekers 

moeten wel gevaccineerd zijn of negatief getest hebben op het coronavirus. Ook de avondklok 

wordt aangepast en gaat van tien uur 's avonds naar middernacht. Tijdens de zomer kunnen 

dankzij de versoepelingen weer volop concerten, voorstellingen en sportevenementen worden 

gezocht. Bron: AD, 28 mei 2021. 

In Tjechië weer gasten in restaurants, cafe’s en nachtclubs 

Onder meer restaurants, cafés en nachtclubs in Tsjechië mogen vanaf maandag weer gasten 

binnen verwelkomen. Deze versoepeling komt eerder dan gepland omdat het hooggerechtshof 

vorige week bepaalde dat de beperkingen die de restaurants waren opgelegd onwettig waren. 

Gezondheidsminister Adam Vojtech, die de heropeningen bekendmaakte, zegt dat hij zich 
liever aan de oorspronkelijke planning had gehouden. De regering wilde de binnenlocaties 
eigenlijk pas op 17 juni heropenen. Bezoekers moeten wel een negatieve coronatest 
overleggen. Alleen voor restaurants volstaat een thuistest. 

Naast de horeca gaan maandag ook de zwembaden, sauna's en casino's weer open. Verder 
mogen evenementen en sportwedstrijden voortaan door meer mensen worden bijgewoond en 
gaat het land vanaf dinsdag open voor gevaccineerde toeristen uit een beperkt aantal landen. 

Tsjechië worstelde begin dit jaar met een zware tweede golf en was volgens de statistieken een 
van de zwaarst getroffen landen ter wereld.  Bron: AD, 28 mei 2021. 

 

 

Een opslagtank van ExxonMobil. Deze oliereus kreeg, net als Shell, deze week een flinke klap 
te verwerken. © Hollandse Hoogte / The New York Times Syndication   
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Oliebedrijven zitten in een spagaat tussen fossiele en duurzame energie 
 
De internationale oliemaatschappijen kregen een paar flinke tikken deze week. De 
maatschappelijke druk om te verduurzamen neemt snel toe. 
 
Het is moeilijk te zeggen voor wie de schok het grootst was deze week. Dinsdag kreeg de 
Amerikaanse oliereus ExxonMobil van de aandeelhouders een stevige tik. De activistische 
aandeelhouder Engine No 1, die wil dat ExxonMobil meer en sneller op verduurzaming inzet, 
kreeg het voor elkaar dat de aandeelhouders instemden met de benoeming van twee door hen 
voorgestelde commissarissen. De oliegigant had in de maanden voor de 
aandeelhoudersvergadering al 35 miljoen dollar uitgegeven in een campagne om de 
benoeming tegen te houden. Bron: AD, 28 mei 2021.   
  
 

Gaat Shell ten onder aan de eisen van de rechter? Zeven vragen over een 
unieke uitspraak 
 
Een rechtbank die een olieconcern een CO2-reductie oplegt door met mensenrechten en 
klimaatverandering te zwaaien. Dat is in heel de wereld nooit eerder vertoond. Wat zijn de 
gevolgen?  

 
Wat heeft de rechter nu gezegd? Shell moet de netto uitstoot van CO2 in 2030 met 45 procent 
hebben verlaagd ten opzichte van 2019. Dat woordje netto is belangrijk. Het bedrijf kan niet 
zeggen ‘per kilojoule energie is er minder CO2-emissie’. Het absolute getal moet omlaag. Bron: 
AD, 27 mei 2021.   
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Rechtszaak Bouterse uitgesteld door coronabesmettingen 
 
Vanwege de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Suriname zijn 
voorlopig alle rechtszaken stopgezet. Dat geldt ook voor de zitting van maandag waar de 
krijgsraad verder zou gaan met de behandeling van de verzetzaak van ex-president en ex-
legerleider Desi Bouterse, maakte de krijgsraad donderdag bekend. 
 
Op de nu geschrapte zitting zouden het Openbaar Ministerie en de advocaat van Bouterse aan 
het woord komen. Wanneer de zaak weer op de rol komt is nog niet bekend.  
 
Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Hij werd in 
november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig 
is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de 
krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen. Bij de laatste zitting beriep 
Bouterse zich op zijn zwijgrecht en deed ook afstand van het recht om getuigen op te roepen. 
 
Het aantal coronabesmettingen in Suriname stijgt nog iedere dag, woensdag kwamen er 225 
nieuwe gevallen bij. Ook het aantal doden als gevolg van het virus is fors gestegen. Het aantal 
doden in de maand mei staat op 64, op een totaal van 268 sinds het begin van de epidemie, 
blijkt uit de officiële cijfers. 
 
Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin noemt de situatie zeer alarmerend. Hoewel 
code zwart nog niet officieel is afgekondigd, moeten artsen op sommige momenten al wel 
keuzes maken welke patiënt als eerste de noodzakelijke zorg krijgt. Omdat de ziekenhuizen 
vol zijn, worden nieuwe patiënten onder meer in het gebouw van de Surinaamse Kamer van 
Koophandel ondergebracht. 
 
De minister blijft het belang van vaccineren benadrukken, maar het wrange is dat Suriname 
niet over voldoende vaccins beschikt om volop te vaccineren. De wel beschikbare doses zijn 
gereserveerd voor de mensen die hun tweede prik moeten krijgen. 
 
Op het verzoek dat Suriname ruim twee weken geleden aan de Nederlandse regering heeft 
gedaan om vaccins te sturen, is nog steeds geen formeel antwoord gekomen. Dit terwijl 
president Chan Santokhi al wel de informatie had gekregen dat Nederland zo’n 700.000 
vaccins zou sturen. Wat de reden is voor het uitblijven van informatie hierover is niet duidelijk. 
Woordvoerders van de regering zeggen nog niets te kunnen zeggen over deze kwestie. Bron: 
AD, 28 mei 2021.  
 

Update RIVM 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1440, 72 
minder dan gisteren. Op de ic liggen nu 521 mensen met corona, 20 minder dan gisteren. 919 
mensen liggen met corona op de verpleegafdelingen, dat zijn er 52 minder dan gisteren.   
 
Er werden het afgelopen etmaal 120 patiënten nieuw opgenomen. Daarvan kwamen er 27 op 
een ic-bed terecht. De instroom in de ziekenhuizen daalt nog steeds gestaag. Gemiddeld 
werden de afgelopen week 98 mensen per dag op een verpleegafdeling opgenomen met corona. 
Dat is 58 procent minder dan drie weken geleden en het laagste weekgemiddelde sinds 
oktober. 
 
Op de intensive care worden nu per dag gemiddeld 21 mensen opgenomen. Dat is het laagste 
weekgemiddelde sinds begin december.   
 
Steeds minder mensen lopen het coronavirus op. In de afgelopen zeven dagen kreeg het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 21.915 meldingen van positieve tests, 
gemiddeld 3131 per dag. Dat gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij en heeft nu 
het laagste niveau sinds 1 oktober bereikt. 
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Tussen woensdagochtend en donderdagochtend werden 3914 positieve tests geregistreerd bij 
het RIVM. Dat zijn er meer dan op donderdag, maar op vrijdagen zijn meestal meer nieuwe 
gevallen dan eerder in de week. Vorige week vrijdag meldde het RIVM meer dan 4100 positieve 
tests, de vrijdag ervoor ruim 5500 en nog een vrijdag eerder bijna 7500. 

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. Ten noorden en ten zuiden van 
de Maas kregen 224 inwoners bericht dat ze positief zijn getest. In Amsterdam kwamen er 
147 besmettingen bij. Daarna volgen Den Haag (133), Utrecht (67) en Tilburg (64). In 19 
gemeenten was er geen enkele positieve test. 

Het aantal sterfgevallen steeg met vijftien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen 
etmaal zijn overleden, want het duurt meestal een tijdje voor het overlijden van een 
coronapatiënt wordt geregistreerd. In de afgelopen week werden 92 sterfgevallen gemeld. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer 
dan 17.600 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen 
hoger.  

Aantal positieve coronatests in regio blijft gelijk op dag dat versoepelingen worden 
aangekondigd. 

Het aantal positieve coronatests in deze regio kent een status quo. Tussen donderdag- en 
vrijdagochtend zijn in Oost-Nederland 269 nieuwe besmettingen opgespoord. Dat zijn er drie 
meer dan een dag eerder. Maar wie naar het weekgemiddelde kijkt, ziet een gunstige trend. 

Neem de Veluwe en de Achterhoek. Vorige week vrijdag stond het weekgemiddelde op 22,2 
besmettingen per 100.000 inwoners. In de afgelopen week is het gemiddelde gedaald tot 14,9. 
Flevoland en de regio IJsselland rondom Zwolle en Deventer laten een vergelijkbaar verloop 
zien. Met deze gunstige trend in het achterhoofd kondigt het kabinet vanavond om 19.00 uur 
versoepelingen van de coronamaatregelen aan. 

In de polder daalde het weekgemiddelde van 19,4 naar 15,1. In IJsselland ging het van 20,4 
naar 16,5. Mogelijk is het cijfer beïnvloed door het pinksterweekend. Toen lag het aantal 
opgespoorde tests laag. Hoewel in de dagen erna meer besmettingen zijn opgespoord, waren 
deze aantallen lager dan in de week voor pinksteren. 

Op basis van de dagcijfers springen er vandaag drie gemeenten in positieve zin tussenuit: 
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Heerde. In deze gemeenten zijn relatief weinig 
besmettingen gemeld. Zwartewaterland, met daarin Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis, is de 
enige gemeente die deze week vier keer de grijze kleur kreeg. 

Het zijn vooral Gelderse gemeenten die een rode kleur krijgen. Voor de tweede dag op rij is dat 
Voorst. Gisteren werden in deze gemeente 9 besmettingen opgespoord en vandaag zijn er 10 
besmettingen gemeld. Het is dan ook een van de weinige gemeenten in Oost-Nederland waar 
het weekgemiddelde vandaag hoger is dan vorige week vrijdag. 

Ook landelijk is te zien dat steeds minder mensen het coronavirus oplopen. In de afgelopen 
zeven dagen kreeg het RIVM 21.915 meldingen van positieve tests, gemiddeld 3.131 per dag. 
Dat gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij en heeft nu het laagste niveau sinds 1 
oktober bereikt. 

Tussen donderdag- en vrijdagochtend werden 3.914 positieve tests vanuit heel het land 
geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er meer dan op donderdag, maar op vrijdagen zijn meestal 
meer nieuwe gevallen dan eerder in de week. Vorige week vrijdag meldde het RIVM meer dan 
4.100 positieve tests, de vrijdag ervoor ruim 5.500 en nog een vrijdag eerder bijna 7.500. 



72 

 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1440, 72 
minder dan gisteren. Op de ic liggen nu 521 mensen met corona, 20 minder dan gisteren. Er 
werden het afgelopen etmaal 120 patiënten nieuw opgenomen. Daarvan kwamen er 27 op een 
ic-bed terecht.  

De instroom in de ziekenhuizen daalt nog steeds gestaag. Gemiddeld werden de afgelopen 
week 98 mensen per dag op een verpleegafdeling opgenomen met corona. Dat is 58 procent 
minder dan drie weken geleden en het laagste weekgemiddelde sinds oktober. 

Op de intensive care worden nu per dag gemiddeld 21 mensen opgenomen. Dat is het laagste 
weekgemiddelde sinds begin december. Bron: AD, 28 mei 2021.  

Vaccinatiegraad corona op Urk het laagste van heel Nederland 
 
Urk is de gemeente waar tot nu toe het laagste aantal 65-plussers is gevaccineerd tegen 
corona. Dat blijkt uit cijfers uit het landelijk vaccinatieregister die het RIVM vandaag 
vrijgegeven heeft. Landelijk is tenminste 87% van het aantal 65-plussers minimaal eenmaal 
gevaccineerd, op Urk ligt dat percentage tussen de 20 en 39, aldus het RIVM. 
 
Ook in andere gemeenten op de Biblebelt en in een aantal grote steden blijft de opkomst 
achter, aldus het RIVM, maar Urk spant in de cijfers de kroon. In Staphorst ligt de 
vaccinatiegraad tussen de 60-74 procent en in Nunspeet en Zwartewaterland tussen de 70-
84 procent.  
 
In streng christelijke gemeenten is het een bekend gegeven dat de vaccinatiegraad lager ligt. 
Aan het begin van de vaccinatiecampagne zei hoogleraar religiegeschiedenis in een interview 
met deze krant: ‘De afkeer van vaccinatie is een groepskenmerk in bepaalde kringen. Het 
bepaalt de mate van vroomheid en zuiverheid. Als je tegen vaccineren bent, sta je hoger 
aangeschreven.’  
 
Per geloofsrichting lopen de cijfers behoorlijk uiteen. Het niet-vaccineren speelt traditioneel 
vooral in de meeste conservatieve kerken, zoals de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Gelovigen die zich wél laten vaccineren, doen dat 
bijvoorbeeld vanuit het idee dat God de mens in staat stelt medicijnen te ontwikkelen. Binnen 
de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerken speelt het 
vaccinatiedebat niet. 
 
De nu gerapporteerde opkomst voor de coronaprik is gebaseerd op het aantal 65-plussers dat 
gevaccineerd is met tenminste één dosis COVID-19 vaccin. Het betreft hier vaccinaties door 
alle uitvoerders van het programma (de GGD, huisartsen, instellingen en ziekenhuizen).  
 
Het gaat om ruim 2,9 miljoen gevaccineerde 65-plussers. Dit aantal gevaccineerden is 
gebaseerd op cijfers uit het landelijk vaccinatieregister CIMS, voor gevaccineerden die 
toestemming hebben gegeven voor het delen van hun gegevens met het RIVM. Deze cijfers zijn 
aangevuld met anonieme gegevens van alle door de GGD gevaccineerde personen. Omdat de 
registratie van andere uitvoerders nog niet helemaal actueel is zal de daadwerkelijke opkomst 
nog wat hoger liggen. ‘Vandaar ook de grote marges’, zegt woordvoerder Marah Michel.  
 
Het RIVM gaat vanaf volgende week iedere dinsdagmiddag de cijfers bijwerken.  Bron: De 
Stentor, 28 mei 2021. 
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Urk blijkt het buitenbeentje bij de vaccinatiecijfers: ten opzichte van de rest van Nederland 
hebben zich hier opvallend weinig 65-plussers laten vaccineren tegen corona. © Foto Freddy 
Schinkel  
 

 
Reproductiegetal gestegen van 0.82 naar 0.85 
 
Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus is na een daling van een aantal weken 
weer gestegen. Volgens de laatste cijfers besmetten honderd mensen die het virus onder de 
leden hebben gemiddeld 85 anderen. 
 
Bij de vorige wijziging van het r-getal op het coronadashboard eerder deze week was het cijfer 
gedaald tot 0,82, wat betekent dat honderd mensen 82 anderen besmetten. Een 
reproductiegetal onder de 1 wil zeggen dat de uitbraak van het virus langzaam kan uitdoven. 
 
Het RIVM kijkt voor de berekening van het reproductiegetal ongeveer twee weken terug in de 
tijd. Alleen dan kan een betrouwbaar cijfer worden gegeven. Het r-getal van 0,85 slaat dus op 
de situatie op 13 mei. Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

GGD Fryslân gaat waarschijnlijk weer stempelen in het gele 
vaccinatieboekje 
 
GGD Fryslân zet vanaf volgende week waarschijnlijk toch weer stempels in het gele boekje als 
bewijs voor een coronavaccinatie. Op de Waddeneilanden doet de GGD dit al om zeevarenden 
tegemoet te komen. 
 
GGD Fryslân bediende aanvankelijk al de mensen die met het vaccinatiepaspoort naar de 
vaccinatielocaties waren gekomen, maar stopte daarmee nadat minister Hugo de Jonge (VWS) 
het gebruik ervan had ontraden, zegt GGD-woordvoerder Jan Arendz. Volgens De Jonge is er 
een Europees digitaal vaccinatiepaspoort in de maak en is het beter één lijn te trekken. 
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Dat de Friese GGD mogelijk toch weer het gele boekje gaat afstempelen komt omdat donderdag 
door de Tweede Kamer een motie van die strekking van Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken 
(PvdA) is aangenomen. Anticiperend daarop gaf de GGD deze week al stempels af bij het 
vaccineren op de Waddeneilanden, verklaart Arendz. ‘Op de eilanden wonen veel zeevarenden. 
Zij hebben de vaccinatiebewijzen in het gele boekje echt nodig voor hun bezoek aan verre 
buitenlanden.’  
 
Marian Cupido uit Heerenveen is blij als GGD Fryslân op haar schreden terugkeert. Zij 
begrijpt niet waarom de Friese GGD ermee gestopt was. ‘Het gele boekje als internationaal 
erkend vaccinatiebewijs is zo eenvoudig en kost maar 2,50 euro per boekje’, mailt zij. ‘Beter 
dan een app op je telefoon. Die zal maar gehackt, gestolen of leeg zijn. Of er is geen Wifi of 
stroom.’ Bron: Leeuwarder Courant, 28 mei 2021.    
 

ANBO wil simpel papieren vaccinatiepaspoort  
 
Ouderorganisatie ANBO wil een simpel papieren vaccinatiepaspoort voor ouderen die 
komende zomer naar het buitenland gaan. Die groep maakt zich zorgen, omdat ze geen 
mobiele telefoon hebben of lastig kunnen omgaan met een computer. De plannen voor een 
EU-coronapaspoort gaan nu vooral over een digitale versie. 
 
Het ministerie van VWS verwacht dat het vaccinatiepaspoort op 1 juli klaar is, maar lang niet 
alle ouderen hebben een moderne smartphone, stelt ANBO. Ook weten niet alle ouderen hoe 
zij via een computer de QR-code voor het gebruik in de app kunnen downloaden en printen. 
Voor hen die niet digitaal vaardig zijn is dat te ingewikkeld. 
 
Volgens de ouderenbond is een stempel in het gele boekje – het internationaal geaccepteerde 
inentingsbewijs - een mooie oplossing, maar GGD’s mogen die stempel niet zetten van 
coronaminister De Jonge. ANBO vraagt De Jonge gehoor te geven aan een motie van de 
Tweede Kamer om de inentingen bij te schrijven in het gele boekje. Bron: AD, 2 juni 2021.  
 
 

Pfizer Nederland gaf werknemers en hun gezin coronavaccin  
 
Alle 220 medewerkers van Pfizer Nederland en gezinsleden ouder dan 16 jaar hebben van het 
bedrijf eerder deze maand het Pfizer-vaccin aangeboden gekregen. Dat bevestigt het bedrijf in 
antwoord op vragen van deze site.  
 
Een woordvoerder van Pfizer stelt dat de ‘vaccinaties losstaan van de vaccinatiecampagne van 
de overheid’. ‘De vaccindoses hebben geen invloed op de doses die Pfizer de Nederlandse 
overheid en overheden over de hele wereld heeft toegezegd. We doen het vaccineren helemaal 
zelf en leggen geen beslag op het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM.’ 
 
De vaccins zijn op vrijwillige basis aangeboden aan medewerkers van Pfizer en hun eventuele 
partners en kinderen boven de 16 jaar, stelt Pfizer. Op 10, 11 en 12 mei werden de eerste 
prikken toegediend. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft het BioNTech/Pfizer-
vaccin voor mensen boven de 16 jaar goedgekeurd. 
 
De woordvoerder van Pfizer laat weten te beseffen ‘dat onze collega’s in een fortuinlijke positie 
verkeren nu zij in de vijfde maand na aanvang van het vaccineren in Nederland gevaccineerd 
kunnen worden’. ‘Alvorens de vaccinatie aan te bieden, hebben wij afgewacht tot het 
vaccinatieprogramma opgeschaald was.’  
 
Volgens de woordvoerder staat het bedrijf voor goed werkgeverschap en wil Pfizer voor 
medewerkers zorgen en ze beschermen. Ook meldde hij dat het bedrijf heet afgewacht tot het 
vaccinatieprogramma opgeschaald was. 
 
Nederland is nog druk bezig met het vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus. De 
meeste ouderen hebben al een of twee prikken gehad. Op dit moment zijn vooral vijftigers en 
begin zestigers aan de beurt, net als volwassenen met een verhoogd medisch risico. Toch heeft 
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een kleine meerderheid van de volwassen Nederlanders nog geen eerste prik gehad. Op de 
Waddeneilanden krijgen deze week alle volwassenen die gevaccineerd willen worden al wel 
een inenting, omdat dat logistiek beter uitkomt. 
 
Ons land heeft een groot deel van de miljoenen prikken die de afgelopen maanden werden 
gezet overigens aan het vaccin van BioNTech-Pfizer te danken. Een kleine driekwart van de 
8,8 miljoen toegediende inentingen is afkomstig van de Duits-Amerikaanse combinatie.  
 
Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat Pfizer geen toestemming 
hoefde te vragen voor de prikactie. ‘Dat is dus ook niet gebeurd. Het is hun eigen product, en 
ze hebben het met eigen capaciteit geprikt.’ Bron: AD, 28 mei 2021.    
 

De Jonge reageert op berichten dat Pfizer eigen personeel vaccineerde 
 
De Jonge reageerde ook op de berichten dat Pfizer het eigen personeel vaccins aanbood. Hij 
zei dat hij had gewild dat ze hadden gewacht. ‘Het wringt een beetje. Aan de andere kant, de 
vrijheid die we vandaag krijgen hebben we voor een deel aan dit bedrijf te danken.’ 
 
Vandaag werd bekend dat het Pfizer/BioNTech-vaccin volgens de Europese toezichthouder 
EMA geschikt is voor kinderen vanaf 12 jaar. Of in Nederland ook jongeren van die leeftijd 
ingeënt gaan worden is nog niet duidelijk. Minister De Jonge verwacht een advies van 
de Gezondheidsraad over het vaccineren van jongeren tussen de 12 en 16 jaar. De Jonge: ‘Je 
moet de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. En je moet kijken naar de vaccinatiegraad 
onder volwassenen.’ Bron: AD, 28 mei 2021.  
 

Pfizer vaccin goedgekeurd voor vaccinatie jongeren van 12 jaar en ouder 
 
Voor het eerst is een coronavaccin in de Europese Unie goedgekeurd voor het inenten 
van jongeren van 12 jaar en ouder. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt dat 
het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig aan hen kan worden toegediend.  
Of dat in Nederland ook gaat gebeuren, heeft het kabinet nog niet besloten. De 
Gezondheidsraad werkt aan advies daarover. 

Het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech was eerder al goedgekeurd 
voor gebruik vanaf 16 jaar. In ons land wordt het vooralsnog alleen gegeven aan jongeren van 
16 en 17 jaar die door bepaalde medische factoren een verhoogd risico lopen om ernstig ziek 
te worden als ze het coronavirus oplopen. 

Een woordvoerder van de Gezondheidsraad kon vrijdag nog niet zeggen wanneer het volgende 
advies over het vaccineren van minderjarigen zal verschijnen. Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

Gezondheidsraad kijkt eerst naar situatie van jongeren uit medische 
risicogroepen 
 
De Gezondheidsraad zal bij het beantwoorden van de vraag of het wenselijk is 
ook jongeren tegen het coronavirus te vaccineren, mogelijk eerst kijken naar de situatie van 
jongeren uit medische risicogroepen.  
 
Voorzitter Bart-Jan Kullberg zei woensdag tegen Tweede Kamerleden dat hij zich 'heel goed 
kan voorstellen' dat het voor hen het belangrijkst is om snel duidelijkheid daarover te krijgen. 
Het advies zou in verschillende fases kunnen verschijnen, 'met de meeste spoed voor de groep 
met een medisch risico'. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau oordeelde vorige week dat het coronavaccin 
van Pfizer/BioNTech geschikt en veilig is voor jongeren vanaf 12 jaar. De Europese Commissie 
besloot daarop dat het is toegestaan om hen te vaccineren. Of dat gaat gebeuren, beslist ieder 
EU-land zelf. Bron: AD, 2 juni 2021. 

 



76 

 

Bedrijven hebben zelf geheimhoudingsafspraken gemaakt rondom 
mandkapjesdeal 
 
Niet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar bedrijven zelf rondom 
een veelbesproken mondkapjesdeal hebben geheimhoudingsafspraken gemaakt. Dat laat het 
ministerie weten in reactie op beschuldigingen van Sywert van Lienden, betrokken bij de deal, 
dat het ministerie de geheimhouding niet wil opheffen. 
 
‘Die behoefte aan geheimhouding ligt niet bij ons’, zei demissionair minister Tamara van 
Ark van Medische Zorg vrijdagmiddag. Ook legde ze uit dat er destijds afspraken zijn gemaakt 
tussen bedrijven over de levering. ‘Het ministerie heeft die afspraken niet gemaakt en van ons 
mag dan ook alles bekendgemaakt worden’, aldus Van Ark. 
 
Van Lienden, met wie het ministerie een mondkapjesdeal sloot, zei eerder in een verklaring 
dat VWS geheimhouding niet wilde opheffen. Hij heeft uitleg over de kwestie altijd geweigerd 
omdat hij zich naar eigen zeggen moet houden aan de geheimhoudingsplicht. 
 
Van Lienden beweerde altijd dat hij de maskers belangeloos leverde. Hij zou het allemaal 'om 
niet' doen. Een publicatie van de Volkskrant wees er echter op dat de opiniemaker veel geld 
had verdiend aan de deal met VWS. Van Lienden sloot de deal via een aparte bv; deze pakte 
voor de overheid bijna dertien miljoen euro hoger uit dan in een prijsopgaaf van een week 
eerder. 
 
Ook was de kwaliteit van de mondkapjes niet onomstreden. Momenteel liggen ze ongebruikt 
in een opslag. Follow The Money stelde na onderzoek dat Van Lienden en zijn zakenpartners 
mogelijk dertig miljoen euro hebben verdiend. 
 
Het ministerie gaat alles wat verstrekt kan worden over de kwestie overdragen aan de Tweede 
Kamer. In de documenten staat informatie over afspraken die gemaakt werden tussen 
bedrijven onderling, verenigd in het consortium LCH, over de deal. Dan gaat het onder meer 
over inkoop- en distributieafspraken. ‘Daar heeft de Tweede Kamer om gevraagd en dat zijn 
we nu in kaart aan het brengen’, aldus Van Ark. Ze verwacht de gegevens in de loop van 
komende week klaar te hebben. Bron; AD, 28 mei 2021.   
 

Van Lienden probeerde via Omtzigt nog een megaorder voor mondkapjes 
binnen te slepen 
 
Sywert van Lienden heeft via Pieter Omtzigt geprobeerd om een extra megaorder voor 
mondkapjes binnen te slepen. Het CDA-Kamerlid gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door 
aan premier Mark Rutte. Van Lienden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had 
via een eigen bedrijf.  
 
Een en ander blijkt uit een intern document van Van Lienden dat via Pieter Omtzigt bij het 
ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte terecht kwam, aldus de Volkskrant. In het 
stuk, dat in handen is van de krant, biedt de mediapersoonlijkheid aan om nog eens tachtig 
miljoen mondkapjes te leveren aan de overheid. 
 
Van Lienden had toen al een order van 40 miljoen mondkapjes voor 100,8 miljoen euro 
binnen. Die maskertjes zouden via Van Liendens charitatieve Hulptroepen Alliantie worden 
geleverd. In werkelijkheid had van Lienden de order op 19 april op naam van commerciële bv 
Relief Goods Alliance laten zetten.   
 
Alle mogelijke opbrengsten van de mondkapjesdeal zouden naar Van Lienden en twee 
compagnons gaan, maar dat wordt in het 15 pagina's tellende document niet vermeld. Wel 
schrijft Van Lienden dat hij, via zijn organisatie, contacten heeft met Chinese fabrikanten. Die 
zouden in staat zijn om de 80 miljoen extra kapjes te leveren. 
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‘We hopen dat Nederland vroeg of laat toch die fabriekscontacten gaat gebruiken, om onze 
zorghelden beter te beschermen’, schrijft Van Lienden. ‘Deze informatie delen wij op verzoek 
van dhr. Omtzigt.’ Het stuk zou, aldus de RVD, bij het ministerie van Algemene Zaken en VWS 
terecht zijn gekomen. Er kwamen geen extra orders. 
 
In een reactie zegt Van Lienden dat het een ‘onschuldig stuk’ was met ‘enkele tips, ervaringen’. 
Het betrof volgens hem een ‘non-profitaanbod hoe je met medische mondkapjes de 
samenleving kunt ondersteunen’. Van Lienden benadrukt dat Omtzigt niet wist dat hij en zijn 
zakenpartners via een commerciële bv leverden aan de overheid. 
 
Van Lienden, die volhoudt dat alle partners en betrokkenen wel op de hoogte waren van zijn 
commerciële belangen, wil niet zeggen hoeveel de mondkapjes hem hebben opgeleverd. Een 
geheimhoudingsclausule voorkomt openheid van zaken, beweert hij. Hij geeft wel aan betaald 
te zijn voor het ‘risico’ dat hij liep.  
 
Het ministerie van VWS weersprak gisteren de bewering van Van Lienden dat zij weigert om 
de geheimhouding op te heffen. Een woordvoerder gaf aan dat demissionair minister Van Ark 
‘geen enkel’ bezwaar heeft. ‘Alleen van Lienden kan aangeven of en hoeveel hij heeft verdiend.’ 
 
De maskers die Relief Goods Alliance leverde, werden door het RIVM afgekeurd omdat ze de 
stof grafeen bevatten. Een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’, aldus een inspecteur. VWS ging 
toch akkoord met de aanschaf, omdat de kapjes aan gestelde kwaliteitseisen zouden voldoen. 
 
Geen van de mondkapjes ging ooit naar de zorg, liet het ministerie van VWS eerder weten. Ze 
liggen nog op voorraad, omdat er te veel is ingekocht. De 100,8 miljoen euro voor de 40 miljoen 
mondkapjes is wel overgemaakt. Volgens Van Lienden is er niets mis met zijn mondkapjes. 
‘Een veilig product’ zegt hij. Bron: De Stentor, 29 mei 2021.    
 
 

Commentator Van Lienden hield 9 miljoen euro over aan 
mondkapjeshandel 
 
Politiek commentator, activist en lobbyist Sywert van Lienden hield negen miljoen euro over 
aan de mega-mondkapdeal die hij voor honderd miljoen euro met de overheid sloot. Zijn 
zakenpartners streken meer dan 5 miljoen euro op. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the 
Money (FTM). Van Lienden blijkt daarmee toch fors te hebben verdiend aan de handel in 

beschermingsmiddelen. Van Lienden weigerde daar wekenlang duidelijkheid over te 
verschaffen. 
 
Volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek heeft Van Lienden het bedrag zelf 
bevestigd. De negen miljoen euro in zijn persoonlijke holding zou 97,5 procent van zijn 
verdiensten uit de mondkapjeshandel behelzen. ‘Wat inhoudt dat zijn totaal ontvangen winst 
ruim 9,2 miljoen euro bedraagt’, schrijft FTM. 
 
Volgens FTM richtte Van Lienden eind 2020 een speciale bedrijfsstructuur op, waarmee hij 
volgens experts vermogen verborgen kon houden. Ook de andere oprichters van de 
Hulptroepen Alliantie, Bernd Damme en Camille van Gestel, hebben dergelijke constructies 
opgezet om hun vermogen in onder te brengen. In die van Van Lienden, genaamd Duyfken 
CV, is 9 miljoen euro ondergebracht, meldt FTM op basis van stukken van de Kamer van 
Koophandel. Zijn twee compagnons hebben ieder ook nog eens 5,7 en 5,4 miljoen euro 
verdiend, zo hebben ze bevestigd bij FTM.  
 
De Volkskrant onthulde ruim twee weken geleden dat Van Lienden vorig jaar tijdens de eerste 

coronagolf als weldoener op het toneel  verscheen met zijn Hulptroepen Alliantie, maar daar 
zelf aan had verdiend. Deze stichting regelde belangeloos mondkapjes, maar ondertussen liet 
Van Lienden de deal via een eigen bv lopen, zo concludeerde de krant na inzage van tientallen 
documenten.  
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In totaal kreeg Van Lienden voor de opdracht 100,8 miljoen euro. Als de prijs was gehanteerd 
zoals vermeld stond in het non-profitvoorstel, had de overheid 88 miljoen euro betaald. Lange 
tijd was onduidelijk hoeveel geld er precies via eigen bv’s was gestroomd. 
 
Van Lienden zegt tegen FTM deze constructie opgezet te hebben om ‘een duidelijk onderscheid 

te maken tussen Sywert van Lienden privé en het vergaarde kapitaal’. In de zomer van 2020 
zou duidelijk geworden zijn dat het resultaat van Relief Goods Alliance bv ‘veel positiever zou 
uitvallen dan verwacht’. 
 
En zo zou hij flink verdiend hebben aan de pandemie. Volgens Van Lienden was de deal voor 
veertig miljoen mondkapjes ‘transparant, gedocumenteerd en rechtmatig’. Over het 
persoonlijke profijt repte Van Lienden niet, wel benadrukte hij eerder dat alles in de haak is: 
‘In samenspraak is gekozen voor een alternatief. Het was voor de stichting Hulptroepen niet 
mogelijk een risico te nemen op zo’n grote opdracht, het LCH (Landelijk Consortium 
Hulpmiddelen) wilde en kon het risico niet voor haar rekening nemen.’ 
 
Ook zouden de maskers zijn afgekeurd door het RIVM omdat ze grafeen (nanomateriaal van 
koolstof) bevatten en volgens een inspecteur een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’ vormen. De 
veertig miljoen mondkapjes (ingekocht voor ruim honderd miljoen euro) liggen daardoor nog 
ongebruikt in de opslag. Nederland kocht gigantische hoeveelheden in, lang niet alle 
beschermingsmiddelen waren nodig. 
 
De partner van Van Lienden, Camille van Gestel, gaf eerder toe dat er ‘wel iets is overgebleven’. 
Bron: De Stentor, 31 mei 2021.  
 
 

CDA bekijkt verzoek tot royement van Sywert van Lienden na 
mondkapjesrel 
 
Het CDA bekijkt het verzoek van één CDA-lid om Sywert van Lienden te royeren als 
partijlid. Van Lienden schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de partij en is in 
opspraak gekomen door de miljoenen die hij heeft verdiend met de import van mondkapjes. 
Hij gaf eerder aan dit zonder gewin te doen. 
 
‘Er is een verzoek tot royement door een CDA-lid ingediend, hier zal met de gebruikelijke 
zorgvuldigheid mee worden omgegaan’, bevestigt een woordvoerder van de partij een bericht 
van RTL Nieuws. Hij wil verder niets kwijt over de zaak. Bron: AD, 2 juni 2021.   
 

 
 
Veel fracties in de Tweede Kamer hebben nog vragen over de mega-mondkapjesdeal 
met Sywert van Lienden: ‘Een ondernemer mag een normale winst maken, maar je moet geen 
slaatje slaan uit een crisis’, zegt De Vries (VVD). ‘Het is verwerpelijk als je zegt zonder 
winstoogmerk te werken en dat wel doet. Wat is dan de status van het convenant waarin 
afgesproken werd zonder winstoogmerk te werken?’ 
 
Ook het CDA wil weten of Van Lienden het convenant geschonden heeft door negen miljoen 
euro op te strijken terwijl de afspraak was ‘zonder winstoogmerk’ te werken. ‘Als afgesproken 
is dat er geen winst gemaakt mocht worden en Van Lienden heeft zich daar niet aan 
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gehouden, dan alle steun aan de minister om actie te ondernemen’, zei Kamerlid Joba van 
den Berg. ‘En bij Van Lienden geldt dan ook nog dat hij zei: ‘ik doe het om niet’. Dan kan je 
dus niet negen miljoen euro aan het eind overhouden.’ Bron: AD, 3 juni 2021.   
 

 

© DHA — Sywert van Lienden 

Reacties op Sywert van Lienden: ‘Hij heeft zich verrijkt aan de pandemie’ 
 
Lezers van AD kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een 
selectie van de lezersbrieven die woensdag 2 juni in de krant verschenen over Sywert van 
Lienden,.  
 
Sywert van Lienden | Hij wil maatschappelijke bestemming? De zorg! ‘Toch miljoenenwinst 
mondkapjes’ (AD 1-6). Sywert van Lienden heeft zich verrijkt aan de pandemie. Hij is 
geschrokken van de kritiek: niet uit moreel besef, maar voor de gevolgen die het heeft voor 
zijn loopbaan. Hij zou gezegd hebben te overwegen de 9 miljoen aan een ‘maatschappelijke 
bestemming’ te geven. Is verdelen onder het zorgpersoneel wellicht een goede optie? Marielle 
van Beijnen, Waalwijk. 
 
Sywert van Lienden  | Geld terugvorderen? Ze werden immers afgekeurd 
De kwaliteit moest goed zijn, er moest leveringszekerheid zijn en de prijs marktconform. De 
leveringszekerheid is gelukt, of de prijs marktconform was is niet voor de burgers te 
controleren. De kwaliteit was echter onvoldoende. Afgekeurd door het RIVM. Conclusie: 
terugsturen en geld terugvorderen. Dat is wat zou worden gedaan in de particuliere handel. 
Heeft de overheid ook de ‘ballen’ om dit te doen of is het toch weer de belastingbetaler die een 
aantal slimme jongens veel geld laat verdienen? Dick van der Meer, Den Haag. Bron: AD, 2 
juni 2021. 
 

De persconferentie 
 
Een persconferentie op vrijdag doen we niet zomaar. We hebben zo vlak voor het weekend dan 
ook goed nieuws te melden", trapte premier Mark Rutte de persconferentie af. Stap drie van 
het openingsplan gaat al zaterdag in zei hij, een paar dagen eerder dan gepland. 
 
Rutte noemde het ook 'een spannende stap'. ‘Het wordt nu 'open maar tenzij'. En dat is echt 
een groot verschil.’ 
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De versoepelingen van zaterdag 5 juni hebben onder meer betrekking op de horeca, waar 
maximaal 30 man terecht mogen. Ook musea, bioscopen en theaters gaan open. Daarnaast 
zijn er verdere verruimingen voor de sport. Nachtclubs en discotheken gaan nog niet open. 
Dat geldt ook voor evenement als kermissen en braderieën. 
 
Per zaterdag gaat ook het dringende advies voor bezoek thuis naar vier personen. Datzelfde 
geldt voor de groepsgrootte buiten. 
 
Vanaf een juni is er een maximum van vijftig mensen per binnenlocatie, of terras. Op 
doorstroomlocaties mag één persoon per vierkante meter aanwezig zijn.  
 
De horeca mag van 6.00 uur tot 22.00 uur open. Het alcoholverbod geldt tussen 22.00 uur 
en 6.00 uur. Op terrassen mogen kuchschermen neer worden gezet als alternatief voor 
anderhalve meter. Optredens blijven verboden. 
 
Voor de sportsector gaat de maximale groepsgrootte ook naar 50 personen per locatie, binnen 
en buiten. Ook daar wordt de anderhalve meter losgelaten als dat niet kan, zoals bij 
teamsporten als voetbal en contactsporten. Groepslessen mogen ook weer, op anderhalve 
meter. Publiek bij jeugd- en amateurwedstrijden blijft voorlopig verboden. Bron: AD, 28 mei 
2021.  
 

Ondernemersorganisaties zijn blij met versoepelingen 
 
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de aangekondigde 
versoepelingen in het coronabeleid. Die geven ondernemers weer wat lucht. De organisaties 
roepen Nederlanders op zich goed aan de regels te blijven houden, zodat ook de volgende 
stappen op 30 juni gezet kunnen worden.  
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden dat musea, theaters en bioscopen weer open 
mogen. Ook vinden ze het een goede zaak dat het onderscheid tussen cafés en kroegen 
enerzijds en restaurants anderzijds is losgelaten en dat voor beide soorten horeca dezelfde 
regels gaan gelden.  

Tegelijkertijd zijn veel bedrijven nog niet uit de problemen met de huidige versoepelingen, 
laten de werkgevers weten. Daardoor blijft de nieuwe ronde coronasteun, die eerder deze week 
werd aangekondigd, noodzakelijk. Bron: AD, 28 mei 2021.  
 

Half juli heeft iedereen die dat wil een eerste prik gehad 
 
Minister De Jonge zegt dat hij verwacht dat half juli iedereen die dat wil een eerste prik heeft 
gehad. Hij reageerde daarmee op de vertragingen in de levering van het Janssen-vaccin. 
Aanvankelijk zei de demissionaire minister dat iedereen al voor 1 juli het eerste vaccin had. 
 
Inmiddels zijn er 9 miljoen prikken gezet. We zaten op 1 miljoen prikken per week, dat worden 
er 1,5 miljoen, zei de Jonge, die eraan toevoegde: ‘Dat is de echte viruswaarheid: vaccineren 
werkt.’ Bron: AD, 28 mei 2021.   
 

Vaccinatiebewijs om op vakantie te gaan vanaf 1 juli  
 
Vanaf 1 juli komt er een vaccinatiebewijs om op vakantie te gaan. De Jonge raadt iedereen 
wel aan om eerst op wijsopreis.nl te kijken. Staat een land op geel, dan kan je daar naartoe 
op vakantie.  
 
‘Je kan pas een groen vinkje op een vaccinatiebewijs krijgen als je twee vaccinaties hebt 
gekregen. Het is logisch als we dan de kosten voor een verplichte negatieve reistest met z'n 
allen gaan dragen. Hoe we dat gaan doen, wordt nog besproken’, antwoord De Jonge op de 
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vraag of een negatieve PCR-test gratis gaat zijn wanneer Nederlanders op vakantie 
willen.  Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

Fieldlab-evenementen spelen belangrijke rol in nieuwe versoepelingen 
 
De fieldlab-evenementen spelen volgens De Jonge een belangrijke rol in de nieuwe 
versoepelingen. ‘We brengen de lessen van de fieldlabs behoorlijk in de praktijk. Er is veel 
kritiek geweest, maar we hebben er veel van geleerd.’  
 
Een concreet advies van Fieldlab is er niet, zei De Jonge. ‘Want die organisatie adviseert niet, 
dat is niet hun rol. Hun rol is te kijken of evenementen veilig kunnen. ‘Alles wat we nu doen, 
doen we eigenlijk dankzij de lessen van Fieldlabs.’ Hij verwees onder meer naar het feit dat 
vanaf 30 juni evenementen met toegangstesten en 1,5 meter weer kunnen. 
 
De Jonge verwacht dat na 30 juni grote evenementen zoals Lowlands mogelijk zijn. Daarbij 
moeten wel toegangstesten worden gebruikt. Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

Meer duidelijkheid over alternatief vaccin 
 
Voor zestigers die twijfelen of ze het Astra-vaccin wel willen komt volgende week meer 
duidelijkheid over hun alternatieven. Minister De Jonge houdt voorlopig vast aan zijn credo 
'prikken wat de pot schaft' maar de Tweede Kamer wil al langer weten of mensen die geen 
AstraZeneca-vaccin durven te nemen straks ook kunnen kiezen voor Pfizer of Moderna. De 
Jonge wil dat nu nog niet toezeggen maar komt 'komende week' met een brief aan de Kamer 
over de mogelijke alternatieven. Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

Tweede Kamergebouw weer open voor bezoekers 
 
Het Tweede Kamergebouw is vanaf zaterdag 5 juni weer toegankelijk voor bezoekers. Dat 
schrijft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de Kamer. 
 
Wel gelden er enkele regels. Zo mogen er maximaal dertig personen per tijdsblok van twee uur 
op de tribune plaatsnemen. Zij moeten zich vooraf aanmelden en een tijd reserveren. Verder 
mogen Kamerleden twee bezoekers uitnodigen in plaats van één. Voor 
commissievergaderingen zijn nu vier plekken voor gastsprekers beschikbaar, waar dit eerder 
twee was. 
 
Sinds begin november mogen er geen toeschouwers meer op de publieke tribune van de 
plenaire vergaderzaal en worden er geen rondleidingen meer gegeven. Bergkamp is 'verheugd' 
dat tot aan het zomerreces, dat op 9 juli begint, het gebouw weer deels open kan voor bezoek. 
 
Na het zomerreces verhuist de Tweede Kamer naar een nieuwe locatie, omdat het Binnenhof 
gerenoveerd wordt. De verbouwing duurt naar verwachting 5,5 jaar. Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

Tot na de zomer nog blijven thuiswerken 
 
Mensen moeten zeker tot na de zomer nog zo veel mogelijk blijven thuiswerken. Dat zei 
demissionair premier Mark Rutte op een persconferentie over de versoepelde 
coronamaatregelen, die per 5 juni ingaan.  
 
Het loslaten van het zoveel mogelijk thuiswerken staat vooralsnog gepland voor de laatste stap 
van het openingsplan. Dan vervallen ook alle andere maatregelen, waaronder het houden van 
anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje. 
 
Maar in tegenstelling tot de andere fases van het openingsplan, is voor de laatste nog geen 
datum voorzien. Dat deze pas na de zomer genomen wordt, lijkt zo goed als zeker. 
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Volgens Rutte is het ook niet mogelijk om mensen al voor die laatste stap weer naar kantoor 
te laten gaan door bijvoorbeeld vooraf te testen. ‘Dat betekent dat er weer veel meer 
bewegingen zijn.’ De premier benadrukt ook dat als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld 
voor klantenbezoek of een bijeenkomst, men dan drukte en de spits moet vermijden. 
 
De maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken geldt al sinds 13 maart vorig jaar. Ongeveer 
driekwart van de beroepsbevolking houdt zich hier ook aan. Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

Kabinet doneert AstraZeneca vaccins aan Suriname 
 
Het kabinet wil 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins doneren aan Suriname. Dat meldt 
het Ministerie van Volksgezondheid.  
 
Op z'n vroegst worden de vaccins eind juni aan Suriname geleverd. De hoeveelheid en de 
datum zijn afhankelijk van de leveringen door AstraZeneca. 
 
De vaccins zijn dan beschikbaar, omdat de Nederlandse groepen die AstraZeneca moeten 
krijgen er dan al mee geprikt zijn. Vaccinoverschotten worden door de Europese Unie via het 
Covax-programma verdeeld onder armere landen. Maar vanwege de speciale band tussen 
Nederland en Suriname wil het kabinet deze levering afzonderlijk van Covax doen. 
 
Ook stuurt Nederland zo spoedig mogelijk zuurstof, medicijnen en medische hulpmiddelen 
naar het land. Daar is volgens het ministerie nu acute behoefte aan. 
 
Recent heeft de Surinaamse regering de Nederlandse regering opnieuw verzocht bij te dragen 
aan de bestrijding van de COVID-pandemie in Suriname. In een eerder stadium heeft de 
Nederlandse regering Suriname al ondersteund met twee uitgebreide COVID-19 
steunpakketten ter waarde van 6,5 miljoen euro, bestaand uit onder andere ventilatoren, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en medicatie. Bron: AD, 28 mei 2021.    
 

Rotterdammers in actie voor coronalijdend Suriname: ‘We delen pijn door 
samen geld in te zamelen’ 
 
Met driehonderd coronabesmettingen per dag, overvolle ic’s in de ziekenhuizen van 
Paramaribo en een tekort aan vaccins, is Suriname verwikkeld in een zware gezondheidscrisis. 
Rotterdammers met Surinaamse wortels springen in de bres: ‘We weten wat ons te doen staat.’ 
 
De Manaus-variant van het coronavirus houdt Suriname in een wurggreep. Tweeënhalve 
week gaat het land op slot. Er is groot gebrek aan vaccins, pijnstilling en extra zuurstof. 
Vrijdag stapt een Nederlandse delegatie van artsen en verpleegkundigen op het vliegtuig naar 
Paramaribo. Intussen gaan Rotterdammers met Surinaamse wortels met de pet rond. Bron: 
AD, 1 juni 2021.   
 
 

Vijf Nederlandse militairen met twee zuurstofcontainers naar Suriname 
 
Vanaf vliegbasis Eindhoven zijn vandaag vijf Nederlandse militairen met twee 
zuurstofcontainers vertrokken naar Suriname. Het land kampt door corona met een groot 
tekort aan zuurstof. De militairen blijven twee weken in Suriname om daar mensen op te 
leiden hoe ze de apparatuur moeten gebruiken, aldus Defensie. 
Met de containers van het 400 Geneeskundig Bataljon van de Landmacht kan medicinale 
zuurstof worden gemaakt. Vrijdag vertrekt een team van vijftien tot 
twintig artsen en verpleegkundigen naar Suriname. Nederland stuurt ook 500.000 tot 
750.000 AstraZeneca-vaccins naar het land in Latijns-Amerika. Bron: AD, 1 juni 2021.  
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Speciaal gezant Marc Sprenger naar Suriname met hem een medisch 
team 

De door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangestelde speciaal 
gezant en voormalig directeur-generaal van het RIVM Marc Sprenger vertrekt vrijdag 
naar Suriname.  

Met hem gaat een medisch team mee. Zo spoedig mogelijk, naar verwachting volgende week, 
gaan de eerste 40.000 doses AstraZeneca naar Suriname. Ook wordt gewerkt aan het mogelijk 
maken van een donatie 50.000 doses Moderna, in twee tranches.  

Dit loopt vooruit op latere leveringen van in totaal 500.000 tot 750.000 vaccins AstraZeneca, 
altijd afhankelijk van leveringen. 

De missie, onder leiding van Sprenger, gaat de goederen afleveren en kijken en luisteren wat 
exact nodig is om de noodsituatie met de Surinaamse medici onder controle te krijgen. Er zijn 
zo’n vijf ziekenhuizen die bezocht worden, net als verschillende vaccinatielocaties.  Bron: AD, 
1 juni 2021. 

 

 
© AFP 
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Duizenden fans van City en Chelsea genieten in Porto van bier en zon 
 
Bij de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City zijn zaterdagavond 
16.500 van de 50.000 stoeltjes in Estádio do Dragão bezet. Duizenden fans van de Engelse 
finalisten hebben zich inmiddels al in Porto gemeld, terwijl er nog op was aangedrongen om 
pas op de dag van de finale in de Portugese havenstad te arriveren.   
  

 
 

Een vechtpartij tussen twee supporters van Manchester City. De fans van Chelsea kregen een 
ander gedeelte van de stad om zich te verzamelen. © AP 

Zesduizend fans van Chelsea en zesduizend fans van City, zoveel zijn er welkom in de tweede 
stad van Portugal. Na maanden van kou en regen waren velen van hen wel toe aan een verzetje 
in een warme stad in het zuiden van Europa. Honderden fans van de clubs uit Londen en 
Manchester waren gisteren al in Porto, vandaag kwamen er nog een paar duizend bij. Het 
grootste deel van hen bracht vandaag bij een temperatuur van 25 graden door op de terrassen 
aan de Douro-rivier, waar het uitzicht op de 85 meter hoge Ponte de Dom Luís I 
indrukwekkend is.  

De mix van zon en bier zorgde uiteraard wel weer voor de nodige akkefietjes, maar de 
Portugese politie wist alles tot nu toe aardig in de kiem te smoren. De vraag is natuurlijk of 
dat vanavond en zeker morgenavond zo zal blijven.  Bron: AD, 28 mei 2021. 

Van Gerwen toch weer met lege handen in Premier League, stukadoor 
Clayton wint 290.000 euro 

Michael van Gerwen wacht in 2021 nog altijd op zijn eerste eindzege. Ook in zijn geliefde 
Premier League Darts greep de vijfvoudig winnaar vanavond naast de hoofdprijs. De 32-jarige 
Vlijmenaar werd in de halve finales uitgeschakeld door Jonny Clayton. In een hoogstaande 
partij trok hij net aan het kortste eind: 8-10 in legs. Clayton won daarna ook de finale en ging 
met de beker en de hoofdprijs van 290.000 euro aan de haal.  

De Welshman Clayton nam het in de finale op tegen een andere debutant in de Premier 
League. De Portugees José de Sousa won in de tweede halve finale in Milton Keynes met 10-
9 van Nathan Aspinall. In de finale was De Sousa niet opgewassen tegen Clayton. De 
stukadoor uit het dorpje Pontyberem in het zuiden van Wales, won de finale met 11-5 
overtuigend. Bron: AD, 28 mei 2021.  
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Viroloog Marion Koopmans tijdens de kick-off van Giro555. © ANP 
 

Virusexperts waarschuwen: Niet denken dat we klaar zijn omdat 
ziekenhuiscijfers dalen 
 
Virusexperts waarschuwen voor te veel enthousiasme rond de aanstaande versoepelingen. Ze 
vrezen dat vooral jongeren de ruimte die ze krijgen met beide handen aangrijpen, terwijl ze 
nog niet beschermd zijn tegen de mogelijke gevolgen van het virus.  
 
‘Als je nu ongecontroleerd losgaat, krijg je een hausse van besmettingen onder het jongere, 
niet-gevaccineerde deel van de bevolking’, zegt Marion Koopmans, virologe bij het Erasmus 
 
MC. ‘Dat kan een heleboel gevallen van long covid opleveren. Ik maak me zorgen over het idee 

dat nu lijkt te leven: de ziekenhuiscijfers gaan omlaag, dus we zijn klaar.’ 
 
Het kabinet kondigde vanavond aan dat de versoepelingen versneld worden. Vanaf volgende 
week zaterdag mogen mensen thuis weer vier gasten ontvangen. Restaurants, cafés en 
terrassen mogen tot 22.00 uur open. Musea, bioscopen en theaters mogen ook weer mensen 
verwelkomen. De grens voor de maximale groepsgrootte gaat naar vijftig. Eerder werd al 
bekend dat middelbare scholen weer volledig open gaan. 
 
‘Ik realiseer me: het is veel, en het is ingewikkeld’, zei Mark Rutte tijdens de persconferentie. 
Hij beaamde dat Nederland daarmee risico neemt.  ‘We gaan er nog meer vanuit wat wél kan. 
Het principe van ‘Gesloten, tenzij’ wordt ‘open, tenzij’. De demissionair premier sprak ook van 
‘het einde aan de lockdown’.  
 
De laatste weken daalt het aantal besmettingen fors, net als het aantal ziekenhuis- en ic-
opnames. Ook bij jongeren daalt de infectiedruk, maar virologen wijzen erop dat het aantal 
besmettingen in die leeftijdscategorie nog steeds vrij hoog is.  
 
Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de IGZ zei vandaag bij Omroep West dat de 
kans op long covid nog steeds 'heel groot’ is. ‘En dat is echt niet leuk. De vaccinatie gaat goed, 
maar het merendeel van de mensen onder de zestig heeft de eerste prik nog niet gehad. Dat 
betekent dat deze groep mensen nog niet beschermd is.’ 
 
Het OMT waarschuwde de laatste weken herhaaldelijk voor mogelijke langdurige klachten. 
Die kunnen ‘soms zeer beperkend en zelfs invaliderend van aard zijn’, schreef het 
adviesorgaan in haar laatste advies. ‘Ook zonder ziekenhuis- en IC-opnames ontstaat er zo 
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ziektelast.’ 
 
Naar schatting 60.000 tot 75.000 Nederlanders zijn momenteel onder behandeling van een 
fysiotherapeut vanwege de gevolgen van hun besmetting. Vaak hebben mensen ook 
breinklachten, zoals geheugenverlies, concentratieproblemen en hoofdpijn. 
 
Veldepidemioloog Amrish Baidjoe stelt dat de langetermijngevolgen van besmetting in het 
Nederlandse beleid lange tijd ‘een blinde vlek’ zijn geweest. ‘Door zo'n hoog besmettingsniveau 
te accepteren en vooral te kijken naar de bezetting van de ziekenhuizen, is veel humanitair 
leed veroorzaakt.’ Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

Informatie uit coronateststraten GGD beschikbaar aan CBS 

Informatie uit de coronateststraten van de GGD's wordt beschikbaar gesteld 

aan statistiekbureau CBS. Dat gaat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid 

statistische analyses uitvoeren. Het ministerie wil zo ‘meer inzicht verkrijgen voor de 

bestrijding van de pandemie en de gevolgen voor specifieke groepen binnen de samenleving'. 

De overheid belooft dat de privacy van mensen gewaarborgd blijft. 

Voor de analyses zal het CBS gebruikmaken van data over onder 

meer inkomen, onderwijsniveau, arbeidspositie en woonsituatie. ‘Zo wordt duidelijk welke 

groepen precies positief, negatief of niet getest zijn. Deze analyses kunnen mogelijk helpen 

sneller te identificeren welke groepen zich meer of minder laten testen, welke beroepen een 

hoger risico lopen of wat bijvoorbeeld de invloed is van woon- of werkomstandigheden om 

positief getest te worden', aldus het ministerie. 

Het departement verwacht dat dit kan bijdragen aan een meer gerichte bestrijding van het 

virus en mogelijk kan helpen bij volgende epidemieën. Zo kunnen ook de GGD's, het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Outbreak Management Team 

(OMT) hun voordeel ermee doen. Eind juni worden de eerste analyseresultaten verwacht. De 

statistieken worden altijd openbaargemaakt. 

De privacy is volgens het ministerie geregeld via de zogeheten CBS-wet. Zo worden ‘de direct 

identificerende persoonskenmerken’ bij het CBS verwijderd na binnenkomst van de data. Ook 

worden er persoonskenmerken versleuteld en ‘er wordt nauwlettend gekeken of resultaten 

niet herleidbaar zijn naar personen'. 

Het ministerie bekijkt of het zinvol en wettelijk mogelijk is om ook andere data, 

zoals vaccinatiegegevens, beschikbaar te maken bij het CBS voor statistisch onderzoek. Bron: 

AD, 29 mei 2021.  

Toegevoegde waarde van CoronaMelder app klein 

De toegevoegde waarde van de app CoronaMelder bij het opsporen van coronabesmettingen 

is ‘klein maar merkbaar'. Dat stellen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in een 

evaluatie. 

Volgens het onderzoek zijn minstens 14.000 besmettingen aan het licht gekomen door de app. 

Bijna 190.000 mensen lieten zich testen na een melding. 

De CoronaMelder verlaagt het reproductiegetal met 0,3 procent. Dit getal geeft weer hoeveel 

mensen elkaar besmetten: bij een R-getal van bijvoorbeeld 1,2 besmetten honderd mensen in 

totaal 120 anderen. Bij een groter aantal gebruikers kan de app dit getal tot 2 procent 

verlagen, aldus de onderzoekers. Door de app, het testen en bron- en contactonderzoek is 

het reproductiegetal nu 12,7 procent lager. 

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge bevestigt de evaluatie dat de app ,,een 

belangrijke bijdrage'' levert aan het snel opsporen en indammen van coronabesmettingen. 
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Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft de CoronaMelder ongeveer 3 miljoen actieve 

gebruikers. De app is gedownload door 4,9 miljoen mensen. Bron: AD, 29 mei 2021. 

 

© ANP — De CoronaMelder app   

 Avondklok in Saint Martin, het Franse deel van Sint Maarten 

De overheid op Saint Martin, het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten, voert vanaf 

zondag een avondklok in. Dat is een gevolg van de stijging van het aantal 

coronabesmettingen op het eiland. Tussen 17 en 23 mei werden 122 nieuwe gevallen 

geregistreerd, inmiddels is het aantal mensen dat momenteel besmet is gestegen tot 350. 

Volgens de overheid is dat reden om nieuwe, strengere maatregelen in te voeren. Zo geldt 

vanaf zondag voor ten minste tien dagen een avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur. Na 

20.00 uur mogen mensen vanaf zondag op Saint Martin alleen de straat op in verband 

met medische redenen of noodzakelijk werk. Alleen hotelbars en -restaurants mogen na het 

ingaan van de avondklok openblijven. Als na tien dagen het aantal besmettingen niet is 

gedaald, wordt de avondklok verlengd. 

Op het Nederlandse gedeelte geldt geen avondklok en mogen winkels tot 23.00 uur 

openblijven. Om te voorkomen dat mensen 's avonds van het Franse naar het Nederlandse 

gedeelte rijden, gaat de politie controleren op de vier grensovergangen.  

Op Sint Maarten werd vorige week alarm geslagen over een plotselinge stijging van het aantal 

besmettingen. Tot nu toe is die stijging echter beperkt gebleven. Tot begin van de maand bleef 

het aantal mensen dat besmet is steeds onder de dertig. Sinds tien dagen is dat gestegen naar 

rond de tachtig, maar het aantal neemt ook niet verder toe. Sint Maarten voert op dit moment 

dan ook geen nieuwe coronamaatregelen in. Bron: AD, 29 mei 2021. 

Totale lockdown afgekondigd in Suriname 

In Suriname is voor de komende tweeënhalve week een totale lockdown afgekondigd. Voor 

de ziekenhuizen geldt vanaf maandag code zwart, voor Suriname als land code paars, de 

hoogste risiconiveaus. De Covid-situatie is niet meer beheersbaar, zei president Chan 

Santokhi vrijdagavond tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. 
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Het aantal besmettingen stijgt nog steeds. Er is een tekort aan zuurstof, opvangcapaciteit en 

hulpverleners. Uit de laatste statistieken is gebleken dat een gemuteerde variant uit 

Brazilië Suriname in zijn greep heeft en ervoor zorgt dat ook veel jonge mensen overlijden. De 

president merkte ook op dat alle mensen die de afgelopen tijd overleden zijn, niet gevaccineerd 

waren. Hij riep daarom iedereen op zich te laten inenten. 

Het afkondigen van code zwart betekent volgens Santokhi dat 

de ziekenhuizen helemaal anders zullen worden ingericht en dat alle hulp gericht is op de 

Covid-patiënten. Hiervoor is ruim een miljoen euro uitgetrokken. 

Tijdens de totale lockdown mogen 

alleen supermarkten, bakkerijen, slagerijen en bouwzaken op maandag, woensdag en 

vrijdag open. De laatstgenoemde bedrijven mogen open zijn omdat veel Surinamers met zware 

wateroverlast te maken hebben als gevolg van hevige regenval in de afgelopen dagen. 

Alleen mensen van achttien jaar en ouder mogen de winkel in, met niet meer dan tien 

personen tegelijk. De Surinaamse minister van Justitie en Politie heeft gewaarschuwd dat 

de naleving van de lockdownregels scherp wordt gecontroleerd. 

Dat geldt ook voor de grensbewaking in het oosten en westen van Suriname. Doel van die 

controles is om illegale bezoekers die mogelijk voor besmettingen zorgen buiten het land te 

houden. 

Suriname kan de komende tijd de nodige hulp uit Nederland verwachten. Het gaat dan onder 

meer om de zending van tussen de 500.000 en 750.000 AstraZeneca-vaccins, twee 

zuurstofcontainers, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de inzet van Nederlands 

medisch personeel. Bron: AD, 29 mei 2021.  

 

© ANP — De Surinaamse president Chan Santokhi  
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Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin liet zich vorige week demonstratief vaccineren 
met het AstraZeneca vaccin. Er is veel scepsis en angst in het land over de werking. © Reuters 
 
 

Suriname heeft dringend coronahulp nodig ‘anders gaan er heel veel 
mensen sterven’ 
 
Suriname heeft extreem te lijden onder de zogeheten Manaus-variant van het coronavirus. 
‘We hebben op alle fronten hulp nodig anders gaan er heel veel mensen sterven’, aldus een 
zeer bezorgde intensivist Navin Ramdhani.  
 
Het aantal besmettingen is nu opgelopen richting 300 per dag. De druk die dat oplegt aan de 
Surinaamse zorginstellingen is onhoudbaar. Het zou vergelijkbaar zijn met wanneer er in 
Nederland dagelijks 10.000 besmettingen zouden bijkomen, inclusief de bijkomende ic-
opnames, aldus Ramdhani. Daarbij is de uit Brazilië overgekomen Manaus-variant die in 
Suriname huishoudt ook nog eens extra besmettelijk. 
 
In Suriname is voor de komende tweeënhalve week een totale lockdown afgekondigd. Voor de 
ziekenhuizen geldt vanaf maandag code zwart, voor Suriname als land code paars, de hoogste 
risiconiveaus. De Covid-situatie is niet meer beheersbaar, zei president Chan Santokhi 
vrijdagavond tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. De rechtszaak tegen legerleider 
Desi Bouterse werd vorige week ook uitgesteld vanwege het sterk toenemend aantal 
besmettingen.  
 
Navin Ramdhani, intensivist en tevens leidinggevende van de Intensive Care Unit (ICU) van 
het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), spreekt van een dramatische situatie. Zijn 
ziekenhuis is zelf niet in staat om de nodige apparatuur voor de verschillende afdelingen aan 
te schaffen. ‘Er is een enorm tekort aan verzorgend personeel en aan apparatuur. We hebben 
gewoon geen mensen meer. We hebben op alle fronten hulp nodig, anders gaan er heel veel 
mensen sterven’, zei hij gisteravond in radioprogramma Met het Oog op Morgen. 
 
Een van de problemen in de strijd tegen het virus is dat er onder de Surinaamse bevolking 
(540.000 zielen) veel twijfel leeft over de noodzaak en het effect van vaccins. Volgens 
Ramdhani, die de hulp heeft ingeroepen Nederlandse collega’s van onder meer het Nijmeegse 
Radboudziekenhuis, zijn van de 95 verpleegkundigen op zijn afdeling er slechts 15 
gevaccineerd. ‘Ze laten zich beïnvloeden door anderen. Als het aan mij lag liet ik ze verplicht 
vaccineren, maar het ligt complexer. Je wilt conflict vermijden met mensen die ook zonder het 
vaccin keihard blijven werken in de zorg.’ Suriname heeft een landelijke capaciteit van slechts 
35 ic-bedden. In de statistieken overtreft de derde golf de eerste twee besmettingsgolven. De 
afgelopen week stierven er gemiddeld zes mensen per dag, een dieptepunt sinds het uitbreken 
van de epidemie.  
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Het aantal besmettingen stijgt ondertussen nog steeds. Er is een tekort aan zuurstof, 
opvangcapaciteit en hulpverleners. Uit statistieken blijkt dat de gemuteerde variant uit 
Brazilië Suriname in zijn greep heeft en ervoor zorgt dat ook relatief veel jonge mensen 
doodgaan. De president merkte ook op dat alle mensen die de afgelopen tijd overleden zijn, 
niet gevaccineerd waren. Hij riep daarom iedereen op zich te laten inenten. 
 
Tekenend voor het wantrouwen in vaccinatie was dat het politieke kopstuk Ashwin Adhin - 
van 2015 tot 2020 vicepresident van Suriname - vrijdag op een persconferentie ervoor pleitte 
dat de regering bij meerdere landen moest aankloppen voor vaccins. ‘Anderzijds vond Adhin 
dat er serieus naar traditionele geneeswijze moet worden gekeken. Zelf is hij nog niet 
gevaccineerd. Hij kiest voor geneeskrachtige kruiden’, meldden Surinaamse media. 
 
Het nieuws van de total lockdown oogstte veel kritiek op sociale media. Veel mensen maken 

zich zorgen hoe ze hun lasten nog kunnen betalen. De lonen in Suriname zijn overwegend 
laag, veel mensen hebben na het betalen van de vaste lasten amper geld over. Daarom hebben 
velen een tweede en derde baan als bijvoorbeeld marktverkopers om het hoofd boven water te 
houden. Door drie weken lockdown valt dat allemaal weg. 
 
Het is de bedoeling dat Nederland 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname 
stuurt, zo werd vrijdag bekend. Op z’n vroegst worden de coronavaccins eind juni aan 
Suriname geleverd. De hoeveelheid en de datum zijn afhankelijk van de leveringen door 
AstraZeneca. 
 
De vaccins zijn dan beschikbaar, omdat de Nederlandse groepen die AstraZeneca moeten 
krijgen er dan al mee geprikt zijn. Vaccinoverschotten worden door de Europese Unie via het 
Covax-programma verdeeld onder armere landen. Maar vanwege de speciale band tussen 
Nederland en Suriname wil het kabinet deze levering afzonderlijk van Covax doen. 
 
In Suriname wonen nog geen zeshonderdduizend mensen. Voor een volledige vaccinatie zijn 
twee prikken met AstraZeneca nodig. Bron: AD, 30 mei 2021.    
 

Eerste zorgmedewerkers vrijdag naar Suriname 
 
De eerste Nederlandse zorgmedewerkers die Suriname gaan helpen in de strijd tegen het 
coronavirus, gaan waarschijnlijk vrijdag richting het land, laten betrokkenen bij het 
hulpprogramma weten aan NOS en NRC.  
 
Naar verwachting vertrekken ongeveer vijftien artsen en verpleegkundigen naar Suriname. 
Daar aangekomen gaan ze samen met de Surinaamse zorgmedewerkers inventariseren of er 
nog extra hulp nodig is. De zorgmedewerkers zullen op zowel de reguliere corona-afdelingen 
als op de intensive care helpen.  
 
Suriname gaat gebukt onder een hevige golf van het virus. President Chan Santokhi noemde 
de situatie vrijdagavond ‘niet meer beheersbaar’. In het land geldt code paars, en in het 
ziekenhuis geldt vanaf maandag code zwart, de hoogste risiconiveaus. Voor de komende 
tweeënhalve week is een totale lockdown afgekondigd. Bron: NU, 30 mei 2021.  
 

Eind deze week arriveert hulp uit Nederland 
 
Als alles volgens planning verloopt, zal eind deze week een eerste team van intensive care-
dokters, zaalartsen en verpleegkundigen uit Nederland in Suriname arriveren. Later zullen 
ook medische verbruiksartikelen en vaccins gestuurd worden. Dat maakte de Surinaamse 
minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin bekend tijdens een persconferentie. 

De hulp is hard nodig nu het aantal besmettingen in het land blijft stijgen. Zondag was er 
weer sprake van een recordaantal besmettingen. Het aantal positief geteste mensen dat in 
isolatie is geplaatst staat nu op 1474. Het dodental staat op 292, zo blijkt uit de laatste Covid-
19 cijfers. 
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Vanaf maandagochtend geldt in Suriname code zwart in ziekenhuizen en code paars in het 
hele land. Dat zijn de hoogste risiconiveaus. Volgens president Chan Santokhi is de Covid-
situatie niet meer houdbaar. Zo grijpt de Braziliaanse variant, ook wel de Manaus-variant, 
flink om zich heen. 

Vanwege de situatie geldt de komende weken een totale lockdown in het land. Het afkondigen 
van code zwart betekent volgens Santokhi dat de hulp in de ziekenhuizen enkel wordt gericht 
op de Covid-patiënten. Hiervoor is ruim een miljoen euro uitgetrokken. Bron: AD, 31 mei 
2021.  

 

© AFP — Mensen staan in de rij voor een coronavaccinatie bij stadion El Monumental van de 
topclub River Plate in Buenos Aires, een van de stadions die voor de Copa América zullen 
worden gebruikt. 

Argentijnen zijn tegen doorgaan Copa América 

Een meerderheid van de doorgaans voetbalgekke Argentijnen is tegen het doorgaan van 

de Copa América in hun land, dat opnieuw getroffen wordt door een coronagolf, zo blijkt 

vrijdag uit een peiling. 

Maar liefst zeventig procent vindt dat het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor 

landenteams - dat van 13 juni tot 10 juli op het programma staat - beter niet in eigen land kan 

worden georganiseerd. Twintig procent is voorstander en tien procent had geen mening. 

Negenenvijftig procent van de ondervraagden zegt gemiddeld tot zeer ongerust te zijn over 

de verspreiding van het longvirus in het land. Op dit moment geldt een negen dagen durende 

lockdown en een avondklok in grote delen van het land. 

Vrijdag meldde het ministerie van Gezondheid maar liefst 560 sterfgevallen en 39.207 nieuwe 

besmettingen in 24 uur. In totaal kwamen al 76.693 inwoners van het Zuid-Amerikaanse 

land om het leven door het longvirus. Zeker driekwart van de bedden op de intensive cares 

zijn bezet. Over de afgelopen week werden 75 doden per miljoen inwoners geregistreerd. 
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Daarmee staat Argentinië wereldwijd op de derde plaats, en hoeft het alleen buurlanden 

Uruguay (108) en Paraguay (109) voor te laten. 

Aanvankelijk zou de Copa América in Argentinië én Colombia gespeeld worden, maar een 

week geleden werd het tweede gastland geschrapt door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond 

Conmebol. 

De organisatie nam die beslissing nadat Colombia had gevraagd het Zuid-Amerikaanse 

landentoernooi uit te stellen van juni naar november, gezien de gespannen politieke en sociale 

situatie in het land. Colombia gaat gebukt onder een golf van politiek geweld. Manifestaties 

tegen de regering worden door de veiligheidsdiensten hardhandig de kop ingedrukt. Er vielen 

sinds 28 april al minstens 42 doden.  Bron: AD, 29 mei 2021. 

Argentinië geschrapt als gastland van Copa América 

Met nog slechts twee weken voor de start van het toernooi, zit de Copa América zonder 

gastland. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft besloten de Copa América niet 

meer in Argentinië te laten plaatsvinden.  

Het voetbaltoernooi zou aanvankelijk in Argentinië en Colombia gespeeld worden, maar de 

bond schrapte Colombia eerder al als gastland vanwege de gespannen politieke situatie in het 

land. Ook Argentinië wordt nu ongeschikt bevonden als gastland, vanwege de stijging van het 

aantal coronabesmettingen. 

De Copa América staat gepland van 13 juni tot 10 juli. Onduidelijk is waar het toernooi nu 

wordt gespeeld. ‘CONMEBOL analyseert op dit moment aanbiedingen van andere landen die 

interesse hebben getoond in het hosten van het continentale toernooi’, zei de organisatie in 

een korte verklaring. 

De Argentijnse president Alberto Fernández zei vorige week nog dat zijn land klaar was om 

het hele toernooi te organiseren na de beslissing om Colombia uit de organisatie te 

verwijderen. 

Een meerderheid van de Argentijnen zag het doorgaan van het toernooi echter helemaal niet 

zitten, bleek uit een peiling waarvan de uitkomst vrijdag bekend werd gemaakt. Daaruit kwam 

naar voren dat zeventig procent vindt dat het kampioenschap van Zuid-Amerika beter niet 

kan worden georganiseerd in Argentinië omdat het coronavirus weer heeft toegeslagen. Het 

land registreerde op één dag tienduizenden besmettingen en honderden doden. Bron: AD, 31 

mei 2021.  

 

De Argentijnse president Alberto Fernández zei vorige week nog dat zijn land klaar was om 
het toernooi te organiseren. © AFP 
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Ondanks extra check wéér verkeerde prik gezet bij GGD in Zwolle 

In de vaccinatielocatie van de GGD in Zwolle heeft deze week opnieuw iemand een verkeerd 

vaccin gekregen. Een jonge vrouw die voor haar eerste prik kwam, kreeg AstraZeneca in plaats 

van Pfizer. 

GGD IJsselland had juist vorige week een extra check ingebouwd nadat het enkele keren 

misgegaan was. Bron: De Stentor, 29 mei 2021. 

Gefrustreerde Oranjefans: Wij moeten EK-kaarten inleveren, maar 

sponsors blijven ermee strooien 

Oranjefans zijn helemaal klaar met bedrijven die met kaarten strooien voor het Europees 

Kampioenschap. Met winacties proberen zij klanten te winnen, terwijl duizenden 

voetbalfanaten hun kaarten deze week moesten inleveren. Door corona zijn er minder stoelen 

beschikbaar in de stadions. 

Bestel en win Uefa Euro 2020 tickets. Sven de Jong (28) uit het Friese Ee kon wel door de 

grond zakken toen hij de mail van Thuisbezorgd in zijn postvak kreeg. Het bedrijf gaf 16 tickets 

weg voor de wedstrijd Nederland tegen Oostenrijk op 17 juni in Amsterdam. Precies vier 

kaarten voor die wedstrijd had De Jong al twee jaar in zijn bezit, maar werden maandag 

ongeldig verklaard. Hij moest met duizenden andere fans loten om de beschikbare stoelen. De 

Jong hoorde niet bij de gelukkigen. ‘Ik was zo blij dat ik die kaarten had, maar ze zijn dus 

gewoon naar de sponsoren gegaan. Zo voelt het. Dit is zo enorm balen.’ Bron: De Stentor, 29 

mei 2021.  

Eigenwijs Nederland legt het af tegen eensgezind Denemarken: ‘Zorg 

stond hier nooit echt onder druk’ 

Terwijl Nederland nog moet bijkomen van de barre coronawinter, is in Denemarken het 

normale leven al enige tijd hervat. De pandemie maakte er ook veel minder slachtoffers. Uit 

een reconstructie van de afgelopen driekwart jaar wordt pijnlijk duidelijk wat wij slechter 

deden dan zij. ‘Een beetje wheelen en dealen: dat werkt niet als je een crisis moet beteugelen.’ 

Op de vrijdagmiddag dat we bellen met Anders Koch, epidemioloog in Kopenhagen, beginnen 

elders in de Deense hoofdstad de vrijdagmiddagborrels. Wie in de kroeg het groene vinkje van 

zijn corona-app toont, kan daarna een koud glas Carlsberg of Tuborg aan de lippen 

zetten. Bron: AD, 29 mei 2021.  

In België hoeft afstand houden niet meer vanaf 9 juni volgens ontwerp 

ministerieel besluit 

Kussen, knuffelen, of op straat een wildvreemde aanklampen: vanaf 9 juni kan het weer, zo 

blijkt uit een ontwerp van ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies 

Verlinden (CD&V). Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De versoepeling werd echter nooit 

expliciet aangekondigd. De experts schrikken. ‘Wij hebben dit nooit geadviseerd’, zegt 

infectiologe Erika Vlieghe. 

Een ontwerp van ministerieel besluit dat minister Verlinden dinsdag verspreidde, zet de 

geldende contact- en afstandsregels volgens de kranten helemaal op de helling. “De maatregel 

houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet 

langer”, noteert de minister. Of lees: de bubbel en de knuffelcontacten kunnen vanaf de 

versoepelingen van 9 juni de prullenmand in. Al wordt het nog steeds ‘sterk aanbevolen om 

de preventieve maatregelen zoals het bewaren van afstand en de maskerdracht maximaal na 

te leven.’ 

‘De regeling rond knuffelcontacten zal vervangen worden door de regel van vier’, zegt een 

woordvoerder van het kabinet. Ook op café of in de cinema zal je immers met vier binnen 
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mogen. ‘Alleen gaan we nu niet meer regelen welke vrienden dat mogen zijn’, zegt een 

woordvoerder van het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die eerder 

al eens had laten vallen ‘dat de term ‘knuffelcontact’ verdwijnt’. 

Infectiologe Erika Vlieghe besprak de kwestie vrijdagavond nog op een overleg van het 

adviesorgaan GEMS, dat ze voorzit. ‘De politiek zal het zelf moeten uitleggen. Wij hebben dit 

alleszins niet in ons advies geschreven’, aldus Vlieghe. Bron: De Morgen, 29 mei 2021.  

Middelbare scholen in Veghel weigeren voor de zomer open te gaan: 

‘Slecht besluit van kabinet’ 

Twee middelbare scholen in Veghel weigeren om op 7 juni weer helemaal open te gaan. Het 

Zwijsen College en het Fioretti College willen de deuren pas ná de zomer openen.  

‘Het is gewoon een slecht besluit van het kabinet’, zegt directeur Anita O’Connor van de twee 

Veghelse scholen. Haar weigering druist in tegen de eisen van het Ministerie van Onderwijs. 

Dat verplicht middelbare scholen om uiterlijk 7 juni de deuren voor iedereen te openen. Bron: 

BD, 29 mei 2021.   

Minister vertrouwt erop dat alle scholen binnen een week open gaan 

Minister van Onderwijs Arie Slob vertrouwt erop dat alle middelbare scholen, óók 

weigerachtige zoals in Veghel, binnen een week toch compleet open gaan. De directie van het 

Fioretti College en het Zwijsen College is dat nog steeds niet van plan. Het kabinetsbesluit is 

volgens haar onmogelijk uit te voeren. 

Scholen hebben het afgelopen coronajaar steeds weer laten zien snel te kunnen schakelen, 
stelt woordvoerster DeborahJongejan van Slob. Scholen weten volgen haar als geen ander wat 
leerlingen nodig hebben en de week duurt nog lang. ‘Mocht het toch ergens niet gebeuren, 
dan zal de Inspectie in gesprek gaan met de school. Minister Slob was vandaag, maandag, op 
bezoek bij een middelbare school in Amsterdam en daar herhaalde hij dit.’ Bron, 31 mei 2021.  

Sneltest afnemen voor de les: ‘Dat geeft een veilig gevoel en meer 
zekerheid’ 

De meeste middelbare scholen zijn sinds deze week weer helemaal open. Enige verschil met 
september van dit jaar is dat leerlingen per week twee sneltesten kunnen doen. Deze worden 
beschikbaar gesteld door de scholen, maar scholieren zijn niet verplicht. Hoe gaat het eraan 
toe op de scholen, en wat vinden leerlingen en leraren er zelf van? 

Ook op het Antoniuscollege in Gouda zijn de lessen na een lange tijd weer zoals vanouds 
hervat. Het verschilde een beetje per klas, maar de afgelopen maanden werd de helft van de 
lessen digitaal gegeven en de andere helft op school. Groot verschil nu is dat de kinderen 
wordt gevraagd om zich te testen op corona.  Bron: AD, 1 juni 2021. 

Deelstaat Victoria meldt nieuwe coronabesmettingen en is reden voor 

mensen om te gaan vaccineren 

De Australische deelstaat Victoria ligt voor de vierde keer onder lockdown en stelt vandaag 
vijf nieuwe coronabesmettingen vast. De laatste uitbraak komt daarmee op 35 en is voor veel 
mensen reden een vaccinatie te gaan halen. Met lange rijen en uren wachten tot gevolg. Een 
speciale afsprakenlijn bezwijkt vrijwel dagelijks onder het grote aantal bellers. Gisteren werd 
het recordaantal van 43.500 coronaprikken gezet. 

De nieuwe corona-uitbraak in Victoria werd veroorzaakt door een reiziger die negatief testte 
na een hotelquarantaine, vervolgens naar Melbourne vloog maar uiteindelijk toch besmet 
bleek te zijn. De nu geïnfecteerde Australiërs hebben, zo blijkt uit het traceeronderzoek, 
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samen zo'n 150 plaatsen bezocht. Duizenden mensen lopen daardoor het risico ook besmet 
te zijn.  Bron: AD, 29 mei 2021.    
 

In Victoria is een lockdown van een week afgekondigd 
 
In de Australische deelstaat Victoria, met daarin de miljoenenstad Melbourne, geldt een 
lockdown van een week, nadat vorige week een aantal besmettingsgevallen werd 
geconstateerd. De autoriteiten melden vandaag elf nieuwe besmettingen. Het virus lijkt zich 
te verspreiden naar verzorgingstehuizen. Gisteren werd een personeelslid van 
bejaardentehuis Arcare Maidstone in Melbourne positief getest. 
 
Vandaag komen daar een tweede medewerker en een 90-jarige bewoner bij. De tweede 
besmette verpleger was ook werkzaam in BlueCross Western Gardens-tehuis en bleek nog 
niet ingeënt. Het verzorgingstehuis is nu onder lockdown geplaatst. 
Gezondheidsminister Martin Foley noemt de infecties in de tehuizen 'een zeer grote zorg'. Het 
gros van de 820 coronadoden in Victoria viel in bejaardenhuizen te betreuren. Bron: AD, 31 
mei 2021.  
 

Australische rechtbank wijst eis af om de internationale 
reisbeperkingen onwettig te verklaren   
 
Een Australische rechtbank heeft de eis om de internationale reisbeperkingen onwettig te 
verklaren afgewezen. De meeste Australiërs zitten al ruim een jaar vast in hun land, omdat 
een speciale noodwet uit 2015 het hen onmogelijk maakt naar het buitenland te reizen en zo 
het coronavirus mee terug te nemen. Australië is een van de weinige landen ter wereld die 
zo'n uitreisverbod heeft. 
 
Mensenrechterorganisatie LibertyWorks ging naar de rechter en stelde dat de overheid niet 
gemachtigd is om te maatregel af te dwingen, maar kreeg vandaag nul op rekest van de drie 
rechters. De overheid zou bij aanname van de wet de gevolgen ervan goed voor de geest hebben 
gehad. Alleen onder zeer speciale omstandigheden kan iemand ontheffing van het reisverbod 
krijgen. Bron: AD, 1 juni 2021.  
 

Lockdown in Melbourne is met een week verlengd 
 
De lockdown in de Australische stad Melbourne is met nog eens zeven dagen verlengd. Dat 
hebben de autoriteiten in de deelstaat Victoria woensdag bekendgemaakt. Ze hopen hiermee 
een nieuw cluster van coronabesmettingen van de Kappa-variant, die als eerste werd 
geconstateerd in India, in te dammen.  
 
‘We hebben nu zestig gevallen en meer dan 350 plekken die mogelijk in aanraking zijn 
gekomen met het virus. We hebben te maken met een variant van het virus, die zich sneller 
verspreidt en besmettelijker is dan we ooit hebben geregistreerd’, zei premier James Merlino 
van Victoria. ‘Als we het virus zijn gang laten gaan, dan zal het exploderen.' 
 
De lockdown voor de vijf miljoen inwoners van de tweede grootste stad van Australië zou 
aanvankelijk donderdag om middernacht zijn afgelopen, maar is met een week verlengd. De 
inwoners mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. Het is inmiddels de vierde keer dat 
de inwoners van Melbourne in lockdown moeten sinds het begin van de pandemie. Bron: AD, 
2 juni 2021. 
 

OMT-voorzitter Van Dissel noemt vierde coronagolf onwaarschijnlijk 
 
Nederland lijkt langzaam maar zeker uit de coronacrisis te klimmen. Demissionair minister-
president Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge kondigden gisteren nieuwe 
versoepelingen aan, die vanaf 5 juni ingaan. Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak 
Management Team (OMT), acht een vierde golf onwaarschijnlijk. ‘Maar we moeten niet denken 
dat we er al zijn’, zegt hij tegen NRC. 
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Volgens van Dissel is de coronacrisis nog niet bijna voorbij. Wel noemt hij het vaccineren ‘een 
nieuwe, belangrijke fase'. ‘Maar er is nog een grote groep mensen níet gevaccineerd, daar blijft 
sprake van een besmettingsrisico.’ Van Dissel wil een stuk verder zijn met vaccineren voordat 
hij het sein 'brand meester’ geeft. 
 
Vorig jaar vlak voor de zomer versoepelde Nederland snel, net als nu het geval is. Daarna 
leefde het virus weer op. ‘De situatie is nu echt anders’, zegt Van Dissel daarover. ‘Aan de 
afname van de eerste golf lagen de strenge maatregelen ten grondslag en kwamen we qua 
infecties heel laag uit. Wel was nog bijna iedereen gevoelig voor besmetting.’ 
 
Dat is nu anders, vertelt de viroloog. ‘Nu zien we een daling door de opbouw van immuniteit, 
dat is echt het effect van vaccinaties. Daardoor krijg je niet makkelijk een nieuwe piek in de 
ziekenhuizen, dat zou raar zijn. Tenzij de immuniteit na een vaccinatie heel kort duurt, maar 
dat lijkt zeker niet het geval.’ 
 
Een vierde golf ligt volgens Van Dissel niet in de lijn der verwachting. ‘We moeten niet denken 
dat we er al zijn, of dat het niet nodig is om ons nog te laten vaccineren. Als we erin slagen 
begin juli het merendeel van de bevolking te hebben gevaccineerd, zoals het kabinet wil, dan 
hebben we een mijlpaal bereikt. Dat neemt een groot deel van de kwetsbaarheid weg en maakt 
een vierde golf onwaarschijnlijk.’ Bron: AD, 29 mei 2021. 
 

Vietnam is gespaard door coronavirus, maar nu mutaties coronavirus 
aangetroffen 
 
Vietnam heeft een hybride variant van mutaties van het coronavirus aangetroffen die het eerst 
werden gedetecteerd in India en het Verenigd Koninkrijk, laat de Vietnamese minister van 
Volksgezondheid Nguyen Thanh Long vandaag weten. ‘Dat het een Indiase variant is met 
mutaties die oorspronkelijk behoren tot de Britse variant is erg gevaarlijk.' 
 
Naast de Britse en de Indiase variant zijn er in Vietnam nog vijf andere varianten aangetroffen. 
De ontdekte hybride variant is volgens minister Long 'een Indiase variant met mutaties die 
origineel bij de Britse variant horen'.  
 
Uit laboratoriumkweekjes zou volgens Thanh Long zijn gebleken dat de hybride zich zeer snel 
vermenigvuldigt en daarom ook sneller overgedragen wordt. Dat zou de rappe toename van 
het aantal besmettingen in Vietnam verklaren.  
 
Vietnam heeft dus een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Het is een combinatie 
van de Indiase en Britse variant en verspreidt zich snel door de lucht. Dat heeft de minister 
van Volksgezondheid vandaag gezegd. 
 
De zogenoemde Britse variant ofwel B.1.1.7 werd in oktober voor het eerst gesignaleerd en 
zorgde in de maanden daarop onder meer in West-Europa voor een explosieve groei van de 
besmettingscijfers. 
 
De mutatie die voor het eerst in India werd gesignaleerd, B.1.617, heeft de afgelopen 
maanden miljoenen mensen geïnfecteerd. In India werden tot meer dan 400.000 nieuwe 
besmettingen vastgesteld, met dagelijkse dodentallen tot boven de 4000. 
 
Vietnam is tot dusver goeddeels gespaard door de coronapandemie, komt naar voren uit de 
cijfers van de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore.  
 
Nadat Vietnam het virus met succes leek in te dammen, groeit het aantal besmettingen sinds 
eind april explosief. In een maand tijd is het aantal coronapatiënten meer dan verdubbeld tot 
6.856. Ook steeg in die periode het aantal sterfgevallen met 12 tot 47.   
 
Deze maand is er echter sprake van een gestage toename van het dagelijkse aantal 
besmettingen. In de laatste week van april kwam het daggemiddelde niet boven de 
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tien  uit. Deze week ligt het gemiddelde per dag al boven de tweehonderd besmettingen.  Bron: 
AD, 29 mei 2021.   

Ho Chi Minh-stad treft voorbereidingen om alle 13 miljoen inwoners te 
testen op corona 

Ho Chi Minh-stad, de dichtstbevolkte stad van Vietnam, treft voorbereidingen om alle 13 
miljoen inwoners te testen op corona na een plotselinge stijging van het aantal 
besmettingsgevallen deze maand, vooral in stedelijke gebieden. Dat hebben de staatsmedia 
bekendgemaakt. 

De metropool in het zuiden van het Aziatische land, dat tot dusver amper te lijden heeft gehad 
onder de pandemie, denkt 100.000 tests per dag te kunnen afnemen. De voorzitter van het 
stadsbestuur sprak die verwachting zondag uit tijdens een crisisberaad. Met ingang van 
maandag moeten de stedelingen verplicht twee meter afstand houden gedurende twee weken. 
Deze maatregel gold voor het laatst in april 2020. 

Het besluit in actie te komen tegen corona werd genomen nadat op 26 mei in Ho Chi Minh-
stad ruim honderd nieuwe corona-infecties waren vastgesteld, met name onder leden van een 
christelijke groepering. De besmettingsbron van dit cluster is niet getraceerd. Behalve 
individueel bij elkaar uit de buurt blijven, zijn bijeenkomsten van meer dan tien personen 
voorlopig ook verboden. Bron: AD, 30 mei 2021.  

Vietnam sluit overeenkomst met Rusland over Sputnik-V vaccin 

De Vietnamese minister voor Volksgezondheid, Nguyen Thanh Long, maakt bekend dat zijn 
land een overeenkomst met de Russen heeft gesloten over levering van 20 miljoen doses 
Spoetnik V. Vietnam, dat zijn vaccinatieprogramma wil versnellen maar moeite heeft om 
voldoende vaccins te bemachtigen, keurde het Russische vaccin in maart goed voor gebruik. 
 
‘Vietnam probeert toegang te krijgen tot coronavaccins om het vaccinatietempo op te voeren', 
zegt de minister. President Nguyen Xuan Phuc stuurde de Russische president Poetin en 
zijn Amerikaanse ambtsgenoot Biden vandaag een hulpverzoek. Eerder liet Vietnam al weten 
te onderhandelen met Rusland over eigen productie van het Sputnik-V vaccin.  

Die deal lijkt nu rond te zijn. Vanaf juli gaat overheidsbedrijf Vabiotech het Russische 
vaccin lokaal afvullen en verpakken. Vijf miljoen doses per maand. ,,Een belangrijke stap'', 
aldus Nguyen. Vietnam heeft 150 miljoen doses nodig om dit jaar nog 75 procent van zijn 98 
miljoen inwoners te vaccineren. 

Tot nu toe heeft het land 2,9 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen, waarmee 
ongeveer 1 miljoen prikken zijn gezet. Sinds het begin van de pandemie heeft Vietnam pas 
7675 besmettingsgevallen en 49 coronadoden geteld, maar 60 procent van de infecties deden 
zich de afgelopen maand voor. Bron: AD, 2 juni 2021. 

Zwangere vrouwen krijgen geen voorrang 
 
Demissionair zorgminister De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat 
het vervroegd uitnodigingen van zwangere vrouwen weinig effect heeft op de snelheid 
waarmee deze groep wordt gevaccineerd. Zij krijgen dus geen voorrang. 
 
Het kabinet nam dit wel in overweging, maar advies bij het RIVM leert dat zwangere vrouwen 
die risico lopen op een 'ernstig beloop van covid-19', met mogelijke gevolgen voor het kind, al 
een medische indicatie hebben en al met voorrang worden ingeënt. 
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Naar verwachting zullen twintigers 'binnen enkele weken' een uitnodiging voor vaccinatie 
ontvangen. ‘Verdere prioritering is dus vanwege het hoge tempo van vaccineren niet nodig’, 
meldt De Jonge. Bron: AD, 29 mei 2021. 

Rusland meldt voor de derde dag op rij meer dan 9000 nieuwe 
coronabesmettingen 

Rusland meldt voor de derde dag op rij meer dan 9000 nieuwe coronabesmettingen. Het 
officiële aantal infecties stijgt vandaag 9289 naar 5.053.748. De afgelopen 24 uur werden 
er 401 aan Covid-19 te wijten overlijdens geregistreerd. Het totale dodental loopt daarmee op 
tot 120.807. Cijfers van het Russische bureau voor de statistiek komen echter uit op zo'n 
250.000 doden sinds het begin van de pandemie. Bron: AD, 29 mei 2021. 

Aantal coronabesmettingen in Taiwan blijft oplopen 

Het aantal coronabesmettingen in Taiwan blijft oplopen. Vandaag melden de 
gezondheidsdienst 486 nieuwe infecties. 166 daarvan zijn gevallen die eerder werden 
vastgesteld, maar vertraagd doorgegeven. In totaal zijn in Taiwan nu 7315 mensen 
geïnfecteerd geraakt en zijn 78 van hen overleden aan de gevolgen. Bron: AD, 29 mei 2021.  

 

© Reuters — Een winkelcentrum in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. De minister van 
Volksgezondheid riep iedereen op zo weinig mogelijk tijd buiten door te brengen.   

Uitbraak in Taiwan nog niet voorbij 

De corona-uitbraak in Taiwan is nog niet voorbij. Het Oost-Aziatische eiland rapporteert over 
afgelopen etmaal 355 nieuwe besmettingen. Daarmee komt het totaal nu op 7806 
besmettingen. 
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Lange tijd gold Taiwan als een voorbeeld voor hoe je succesvol corona buiten de deur houdt. 
Met strenge inreis- en qurantaineregels voorkwam het land in lockdown te moeten. Maar 
vermoedelijk veroorzaakte dit aanvankelijke succes ook enige laksheid onder de bevolking. 
Mensen lieten zich nog weinig lieten testen en de qurantaineregels werden versoepeld. Dat, in 
combinatie met de komst van de besmettelijkere Britse variant, zorgt ervoor dat er sinds half 
mei voor het eerst een piek zichtbaar is in de Taiwanese coronacijfers.  

Hierdoor ziet het eiland zich genoodzaakt voorzichtige lockdownmaatregelen te nemen. 
Restaurants mogen alleen nog afhaalmaaltijden verkopen, en de minister van 
Volksgezondheid riep iedereen op zo weinig mogelijk tijd buiten door te brengen. 

Afgelopen etmaal 347 coronabesmettingen vastgesteld in Taiwan 

Het afgelopen etmaal zijn in Taiwan nog eens 347 lokale besmettingen zijn vastgesteld. In 73 
gevallen gaat het om infecties die nog niet waren meegeteld, door vertragingen in de registratie. 
Tot nu toe telde Taiwan 8160 coronagevallen en 109 overlijdens. Bron: AD, 31 mei 2021.  

Taiwan rapporteert vandaag 327 nieuwe coronagevallen, waaronder 65 besmettingen die 
eerder door vertragingen niet waren meegeteld. Het totale aantal besmettingen staat nu 
op 8511. Door toedoen van het virus kwamen 124 Taiwanezen te overlijden. Bron: AD, 1 juni 
2021. 

Eerste valse vaccinatiebewijzen duiken op in Duitsland  

In Duitsland zijn volgens de politie de eerste valse vaccinatiebewijzen opgedoken. Het zijn er 
volgens een woordvoerder van de federale recherche (BKA) nog niet zo veel maar de vraag zal 
toenemen en het aanbod ook. Dat komt volgens de BKA omdat mensen die tegen Covid-19 
gevaccineerd zijn, minder last hebben van de beperkingen die zijn opgelegd om het virus te 
bestrijden. 

De eerste berichten over valse inentingsdocumenten kwamen uit Beieren. De Bayerischer 
Rundfunk meldt dat de vervalsingen zonder problemen kunnen worden bemachtigd. De 
politie in Beieren is overigens nog steeds niet uit de zaak waarbij een onbekende voor een 
supermarkt in Memmingen valse vaccinatiebewijzen aan voorbijgangers gaf zonder een 
tegenprestatie te verlangen. Bron: De Telegraaf, 29 mei 2021.   

Het Robert Koch-instituut, de Duitse tegenhanger van ons RIVM, meldde eerder 
vandaag 5426 nieuwe coronabesmettingen en 163 overlijdensgevallen door toedoen van 
Covid-19. In totaal raakten 3,675.296 van onze oosterburen besmet met het 
longvirus. 88.350 van hen overleden aan de gevolgen ervan. Bron: AD, 29 mei 2021.   

Drukteradar helpt deze zomer om mensenmassa’s te vermijden 
 
Toeristen en dagjesmensen kunnen deze zomer in Gelderland gebruik maken van slimme 
foefjes die online laten zien hoe druk het is op populaire plekken, zoals de Veluwe. Zo voorkom 
je ‘filelopen’ in natuurgebieden.  
 
Komende maand lanceren zowel de provincie Gelderland als Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen een online overzichtskaart waarop je precies kunt zien hoeveel mensen zich op 
populaire plekken bevinden. De gegevens worden verzameld via apps op mobiele telefoons. 
Deze apps delen de locatiegegevens. Bron: De Stentor, 29 mei 2021. 
 

Mensen zijn door pandemie minder wild vlees gaan eten 
 
Mensen zijn door de coronapandemie minder vlees van wilde dieren gaan eten. In een 
onderzoek dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft laten uitvoeren gaf bijna dertig procent 
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van de ondervraagden aan dat ze minder wilde dieren zijn gaan eten door corona of daar 
helemaal mee opgehouden zijn.  
 
Bijna de helft (46 procent) van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat de overdracht van 
ziektes van dier op mens de meest waarschijnlijke oorzaak is van pandemieën die ons nog te 
wachten staan. Vooral Chinezen (91 procent) en Vietnamezen (84 procent) zien sluiting van 
zogeheten wildlifemarkten als belangrijkste maatregelen om nieuwe pandemieën te 
voorkomen. Het coronavirus is mogelijk afkomstig van vleermuizen, die via een andere 
gastheer voor het eerst mensen besmetten, concludeerden experts van de 
wereldgezondheidsorganisatie WHO na onderzoek in de Chinese stad Wuhan, waar in 2019 
de pandemie begon. Bron: AD, 29 mei 2021.   

 

 

Gisteren waren de jaren 74 en 75 aan de beurt, maar vanaf nu kunnen ook zij die in 1976 
zijn geboren een prikafspraak maken. Later deze week ontvangen zij ook een papieren 
uitnodiging, waarmee telefonisch een afspraak gemaakt kan worden. Bron: AD, 29 mei 2021.  

Cees Links uit Enschede vond wifi uit: ‘Bij Apple zeiden ze eerst: Kom 
later maar eens terug’ 
 
We doen het elke dag: draadloos internetten via wifi. Wat je wellicht nog niet wist: de uitvinder 
ervan komt uit Enschede! Cees Links was vrijdag weer even terug in Twente. Dat ene 
telefoontje vergeet hij nooit meer: ‘Kun je je uitvinding maandag aan Steve Jobs presenteren?’ 
 
Thuisbezorgd.nl, Booking.com, Bluetooth: allemaal marktleiders die hun oorsprong (deels) 
kennen in Twente. Maar zet de uitvinding wifi daar maar bij. Cees Links, die jarenlang in 
Enschede woonde en studeerde, ontwikkelde in de jaren tachtig wat iedereen anno nu 
gebruikt: draadloos internet. Bron: AD, 29 mei 2021.  
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Oud-Enschedeër Cees Links, uitvinder van wifi. © Annina Romita  
 
 

Illegaal feest op dakterras in Eindhoven beëindigd door politie 
 
Meldingen over geluidsoverlast heeft de politie in Eindhoven naar een illegaal feest op het 
dakterras van een studentencomplex geleid. Bij het studentenhuis 'leek het wel open 
huis', aldus de politie. Compleet met openstaande hoofdingang en vrije toegang tot het 
dakterras. Luide muziek en alcohol moesten de niet toegestane feestvreugde vergroten. Net 
als de cilinders met lachgas in de overdekte 'chill-ruimte'. Er werden ruim tachtig 
bekeuringen uitgedeeld wegens het overtreden van de coronamaatregelen. Bron: AD, 29 mei 
2021. 

RIVM: inenten kinderen vanaf 12 houdt corona in winter makkelijker 
onder controle 

Door kinderen tussen de 12 en 18 jaar in te enten blijft het coronavirus komende winter 
makkelijker zonder andere maatregelen onder controle, heeft het RIVM doorgerekend. 
Modellen laten zien welk effect het vaccineren van die groep heeft op het R-getal vanaf 
september, blijkt uit de stukken die vorige week op het Catshuis besproken zijn en na de 
persconferentie van gisteravond zijn vrijgegeven. 

‘Als alles meezit, kan het reproductiegetal net onder de 1 uitkomen’, zei RIVM-modelleur Jacco 
Wallinga tegen de NOS, vooruitblikkend op komende winter. Daarbij gaat hij uit van de 
situatie dat alleen volwassenen gevaccineerd worden. Als ook kinderen vanaf 12 jaar worden 
ingeënt komt het R-getal op de piek volgens de modellen van het RIVM waarschijnlijk rond de 
0,85 uit. 

Veel hangt daarbij ook af van de vaccinatiegraad. Laat niet 65 procent maar 75 procent van 
de bevolking boven de 12 zich inenten, dan komt het R-getal mogelijk zelfs niet boven de 0,7. 
Het R-getal geeft aan hoeveel andere mensen een geïnfecteerd persoon gemiddeld besmet. 
Blijft het onder de 1, dan krimpt het totale aantal besmettingen. 

Er zitten wel wat mitsen en maren aan de RIVM-modellen. Een van de aannames is dat alleen 
de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant voet aan de grond krijgen in Nederland. 
Tegen die varianten zijn de huidige vaccins voldoende werkzaam, maar tegen andere, 
toekomstige varianten mogelijk minder. 
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Ook gaat het RIVM ervanuit dat mensen die corona hebben gehad niet opnieuw geïnfecteerd 
raken en dat de bescherming van vaccins de komende periode niet afneemt. Hoe lang een 
coronavaccin precies bescherming biedt, en of een herhaalprik op een gegeven moment nodig 
wordt, is nog niet bekend. 

Gisteren besloot het Europees Medicijnagentschap (EMA) het gebruik van het Pfizer-vaccin 
ook goed te keuren voor 12- tot 15-jarigen, eerder was het al goedgekeurd voor gebruik boven 
de 16 jaar. Of 12- tot 18-jarigen ook daadwerkelijk gevaccineerd zullen worden in Nederland 
is nog niet besloten. Het demissionaire kabinet wil eerst het advies van de Gezondheidsraad 
afwachten. 

Minister De Jonge van Volksgezondheid wilde er gisteren tijdens de persconferentie niet te 
veel op vooruitlopen. Volgens hem hangt het onder meer af van de vaccinatiegraad in de rest 
van de bevolking ‘of je het echt nodig hebt voor de groepsimmuniteit’. Een ander scenario is 
dat alleen 12- tot 17-jarigen met onderliggende medische problemen gevaccineerd worden. 

In andere landen is al wel het besluit genomen om kinderen boven de 12 te vaccineren. In de 
VS en Canada gebeurt het sinds mei, in Duitsland komt de groep vanaf 7 juni in aanmerking 
voor een prik. 

Kinderartsen in Nederland gaven eerder aan voorstander te zijn van het vaccineren van de 
leeftijdsgroep. OMT-lid Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde noemde daarbij vooral het maatschappelijke argument ‘om zoveel 
mogelijk mensen in deze maatschappij te vaccineren, zodat zo min mogelijk mensen ziek 
kunnen worden en we zo snel mogelijk van het virus en de maatregelen af zijn.’ 

Epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning reageerde terughoudender: ‘We moeten gewoon 
kijken hoe het virus zich verder ontwikkelt. Als het weer de kop opsteekt, zou het kunnen dat 
het vaccineren van kinderen nodig is om het virus onder controle te krijgen.’ Directeur Tedros 
van de Wereldgezondheidsorganisatie toonde zich kritisch op het vaccineren van kinderen. 
Rijke landen zouden hun vaccins eerst met arme landen moeten delen voordat kinderen 
worden ingeënt. Bron: NOS, 28 mei 2021. 

 
 
Om drukte in natuurgebieden zoals hier in Elspeet te ontlopen, kunnen toeristen en 
dagjesmensen deze zomer vooraf checken hoeveel mensen zich op de plek van bestemming 
bevinden. © Henri van der Beek 
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Ondanks alle ellende blijven Renee (l) en Esther Heiwegen lachen. © Hans van de Vlekkert 
 
 

Zussen trekken zelf de stekker uit vermaarde Veluwse modezaak: 
‘Vanwege vader wilden we niet failliet gaan’ 
 
Vaassen raakt een begrip kwijt. De zussen Renee en Esther Heiwegen trekken na 43 jaar zelf 
de stekker uit de gelijknamige herenmodezaak aan de Dorpsstraat. Onverwachte 
onbereikbaarheid en twee lockdowns luidden het einde in.  
 
Afgelopen zomer vertelden Renee en Esther Heiwegen al dat ze in zwaar weer zaten. Om het 
schip vlot te trekken namen ze een pijnlijke maatregel. Alle vier de personeelsleden werden 
ontslagen. Ook sloten ze een extra lening af. Het werkte. ‘De klandizie trok weer aan.’ Bron: 
De Stentor, 29 mei 2021. 
 
Update RIVM 
 
Voor het eerst in vijf maanden tijd liggen er minder dan 500 coronapatiënten op de intensive 
care, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Zaterdag lagen er 499 coronapatiënten op de intensive care, 22 minder dan een dag eerder. 
De laatste keer dat er minder dan 500 coronapatiënten op de ic lagen was op 13 december 
2020. Toen ging het om 497 patiënten.  
 
Ziekenhuizen behandelen momenteel 1352 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 88 minder dan een dag eerder. 
 
Op de verpleegafdelingen zijn er 66 bedden vrijgekomen door de uitstroom van 
coronapatiënten, daar liggen nog 853 coronapatiënten.   
 
Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 3438 positieve coronatests geregistreerd bij 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er minder dan een dag 
eerder, maar meer dan het weekgemiddelde van 3161.  
 
Vrijdag werden nog (gecorrigeerd) 3884 positieve tests geregistreerd. Dat is minder dan de 
vrijdagen ervoor. Vorige week vrijdag meldde het RIVM meer dan 4100 positieve tests, de 
vrijdag ervoor ruim 5500 en nog een vrijdag eerder bijna 7500. 
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Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. Hier kregen 207 inwoners 
bericht dat ze positief getest zijn. In Rotterdam kwamen er 171 besmettingen bij. Daarna 
volgen Den Haag (115), Utrecht (85) en Tilburg (67). 
 
Het aantal sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met acht. Dat wil niet zeggen dat al deze 
mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. 
 
Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer 
dan 17.600 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen 
hoger.  
 
Flevoland noteert laagste aantal besmettingen in ruim drie maanden, Heerde blijft ‘beste 
jongetje van de klas’. Geheel in lijn met de landelijke dagkoers is ook in Oost-Nederland het 
aantal nieuwe coronabesmettingen gedaald. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend waren dit er 
283. Een dag eerder lag dat aantal, na correctie, nog op 358. In het overzicht van vandaag 
valt vooral Flevoland op. 
 
Voor het eerst sinds 9 februari zit die veiligheidsregio onder de grens van veertig positieve 
tests in een etmaal. Er werden in totaal 39 nieuwe besmettingen geregistreerd, bijna een 
halvering ten opzichte van de 66 een dag eerder. Ook in Noord- en Oost-Gelderland was een 
forse daling zichtbaar. Daar kregen 150 mensen een positieve testuitslag. IJsselland laat juist 
iets anders zien met 94 nieuwe coronagevallen, vijftien meer dan gisteren (74). 
 
Net als vrijdag zijn drie gemeenten op de coronakaart grijs gekleurd, de ‘beste’ kleur die je kan 
hebben. Dan ligt het aantal besmettingen (per 100 duizend inwoners) onder de laagste 
signaalwaarde. Van die drie was dit alleen in Heerde ook gisteren het geval. Sterker nog: in de 
Gelderse gemeente werd de afgelopen 24 uur geen enkele nieuwe besmetting vastgesteld. 
Bron: AD, 29 mei 2021.   
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Met Willem Engel demonstreren tegen coronabeleid 
 
Enkele honderden Nederlanders hebben hun strijd tegen het coronabeleid zaterdag verlegd 
naar Brussel. Ze kwamen met Belgen en andere Europeanen bijeen in een Brussels 
stadsbos en trokken vervolgens naar de Europese instellingen. Met voorman Willem Engel in 
de voorste gelederen, die opnieuw de liefde predikte en grapte over zijn twittergekibbel met de 
Belgische viroloog Marc Van Ranst. 
 
De organisatoren mikten op 40.000 demonstranten uit heel Europa, maar het bleef zaterdag 
naar schatting bij enkele duizenden. Onder hen veel Nederlanders, zoals Dordtenaar Marcel 
Ekel. ‘Dat is wel jammer. We hoopten dat we vandaag ons konden verbinden met 
verzetsbewegingen uit andere Europese landen.' 
 
Na een tocht door de Belgische hoofdstad met wapperende banieren vol hartjes, vredestekens 
en leuzen tegen Rutte wilden de demonstranten bijeenkomen op het plein tussen de 
bestuursgebouwen van de Europese Unie. Maar dat vond de politie te veel van het goede. Even 
dreigde wat grimmigheid. Er waren enkele kleine incidenten, maar onder het scanderen van 
'Wij zijn vreedzaam' dropen de coronasceptici af.  Bron: AD, 29 mei 2021.  
 
 

 
 
Nederlandse demonstranten tijdens een Europese manifestatie in Brussel. © ANP 

 
Europese manifestatie tegen coronamaatregelen in Ter Kamerenbos 
afgelopen: kleine incidenten aan Schuman en Jubelpark 
 
In het Ter Kamerenbos in Brussel hebben zich zaterdagmiddag vijfhonderd mensen verzameld 
voor een manifestatie van een Europees collectief tegen de coronamaatregelen. Ook 
sympathisanten van Jurgen Conings tekenden er present. Bij het begin van de manifestatie 
werd opgeroepen om het vreedzaam te houden. Nadien trokken zowat duizend actievoerders 
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van Ter Kameren naar de Europese wijk, waar het tot kleine incidenten kwam. Ondertussen 
is alles opnieuw rustig. 
 
De organisatoren van de Europese manifestatie tegen de coronamaatregelen verwachten 
zaterdag zowat 40.000 actievoerders in het Ter Kamerenbos in Brussel. Momenteel zijn er 
echter een paar honderden manifestanten aanwezig. Omstreeks 15 uur werden enkele 
toespraken gehouden, waarbij opgeroepen werd om het vreedzaam te houden.   
 
Onder de aanwezigen ook enkele sympathisanten van Jurgen Conings, de militair en 
terreurverdachte waar ondertussen al bijna twee weken naar gezocht wordt. Om 16 uur start 
in het Ter Kamerenbos ook de derde editie van La Boum. Voor de drie protestacties werd door 
het Brusselse stadsbestuur geen toestemming gegeven. 
 
Volgens de Brusselse politie waren er om 16 uur - een uur nadat de manifestatie van start 
ging - zowat vijfhonderd mensen aanwezig. Nadien groeide dat aantal aan tot duizend. Volgens 
advocaat Michaël Verstraeten, die onder meer Jeff Hoeyberghs verdedigde in zijn strijd tegen 
de coronamaatregelen en vanmiddag een speech gaf, zijn er enkele duizenden deelnemers. 
Omstreeks 17 uur trokken de manifestanten van het Ter Kamerenbos naar de Europese wijk. 
De stoet werd vanmiddag pas toegelaten.  
 
Aan Schuman kwam het rond 18.15 uur tot enkele kleine incidenten, waarbij de politie 
pepperspray moest gebruiken. Een deel van de manifestanten wilde de barricade van de politie 
immers doorbreken. “Een democratie heeft geen prikkeldraad nodig”, werd er geroepen. Een 
ander deel van de actievoerders maande de heethoofden aan tot kalmte. Inmiddels is de groep 
naar het Jubelpark getrokken. Daar geraakte een Nederlandse manifestant gewond na een 
conflict met de politie. Volgens zijn vrienden was de man even buiten bewustzijn. Toen de 
ziekenwagen ter plaatse kwam, was de man opnieuw bij bewustzijn. Bron: HLN, 29 mei 2021.  
 

 

© Marc Baert     

Coronabesluit treft openluchttheaters in het hart: ‘Zo kan ik het 
zomerprogramma wel schrappen’ 

De openluchttheaters in Nederland balen van de aangekondigde versoepelingen. Premier 
Rutte kondigde vrijdag aan dat zij maximaal 50 bezoekers mogen ontvangen. En dat is veel te 
weinig om van te kunnen draaien, sipt Koen van der Mark van de Vereniging Nederlandse 
Openluchttheaters. ‘Met deze regels gaat geen enkel theater open, van deze opbrengst kunnen 
wij de artiesten niet betalen.’ 
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Per 5 juni mogen de theaters in Nederland weer open, onder voorwaarden. De regel van 
maximaal vijftig bezoekers geldt zowel binnen als buiten. Alleen theaters met meer dan 
duizend zitplaatsen kunnen tweehonderdvijftig mensen ontvangen. De binnentheaters 
reageerden opgetogen op dit besluit, eerder werd uitgegaan van dertig bezoekers. 

Van der Mark had verwacht dat er regels zouden komen om afstand te houden, maar niet dat 
een maximum van vijftig bezoekers uit de bus zou rollen. ‘Ik vind het vreemd dat binnen en 
buiten nu over een kam worden geschoren. Een kroeg mag net zoveel mensen binnenlaten als 
wij, dat is heel vreemd. Wij hebben geen problemen met ventilatie, je kunt hier voldoende 
afstand houden. Ik vind het heel teleurstellend. ’Bron: AD, 29 mei 2021.   

Spaanse haven vanaf 7 juni open voor cruiseschepen 
 
De Spaanse havens gaan vanaf 7 juni weer open voor cruiseschepen. Dat heeft het ministerie 
van Transport bekendgemaakt. Spanje hoopt mede door deze maatregelen het zomerseizoen 
van de zwaar getroffen toeristische sector te redden.  
 
De maritieme autoriteiten hebben ingestemd met heropening van de aanlegplaatsen voor 
varende hotels omdat het aantal nieuwe coronagevallen daalt en steeds meer mensen 
zijn gevaccineerd. Spanje, een geliefde pleisterplaats voor internationale cruises, weerde de 
luxe passagiersschepen sinds juni 2020 uit zijn havens na verontrustende berichten over 
ernstige virusuitbraken aan boord. 
 
Vorige week kondigde premier Pedro Sánchez aan dat Spanje vanaf 7 juni 
iedere buitenlander die is gevaccineerd tegen corona weer graag zal verwelkomen. Door de 
meevallende infectie- en inentingscijfers kijkt het Zuid-Europese land nu extra uit naar de 
spoedige heropening van de vitale toeristenindustrie. Bron: AD, 29 mei 2021.  
 

Op Curaçao al vijf dagen geen nieuwe besmettingen 
 
Al vijf dagen lang zijn er geen nieuwe coronabesmettingen op Curaçao geregistreerd. Tussen 
23 en 29 mei is er slechts één besmetting vastgelegd. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen 
week meer dan 5000 mensen getest. De coronagolf die het eiland in maart en april 
teisterde, lijkt voorbij. 
In totaal zijn er nu nog 28 actieve besmettingen op het eiland, terwijl dat aantal op 10 april 
nog boven de 4700 lag. Tussen 20 maart en 20 mei overleden 99 coronapatiënten. Maar sinds 
20 mei is er geen coronadode meer op het eiland gevallen. 
 
Op 31 maart liet de Curaçaose regering weten dat er sprake was van een noodsituatie en dat 
het ziekenhuis vol lag met coronapatiënten. Tientallen vrijwilligers uit Nederland kwamen 
helpen bij de behandeling van de patiënten en het vaccinatietraject. De meesten daarvan zijn 
inmiddels weer vertrokken. 
 
Veel Curaçaoënaars zijn gevaccineerd. Meer dan 84.000 mensen hebben een eerste 
vaccinatie gekregen, bijna 67.000 zijn al twee keer geprikt. Het streven is 106.000 mensen 
twee keer te laten vaccineren, dat is 85 procent van de volwassen bevolking. Maar de overheid 
is blij met de hoeveelheid mensen die zich nu al hebben laten vaccineren. 
 
Op het eiland geldt sinds maart vorig jaar, met een kleine onderbreking, een avondklok. De 
lage besmettingscijfers van de afgelopen tijd geven echter aan dat er meer ruimte is voor 
versoepeling. Daarom is aangekondigd dat maandag aanpassingen van de coronamaatregelen 
bekend worden gemaakt. Bron: AD, 30 mei 2021.  
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Kate Middleton wordt gevaccineerd in het Science Museum te Londen  
 
Kate Middleton, de 39-jarige echtgenote van de Britse prins William, heeft haar eerste 
coronavaccinatie gekregen. Ze kreeg haar prik in het Londense Science Museum, in de buurt 
van Kensington Palace. De hertogin van Cambridge twitterde trots een foto en schreef dat ze 
'enorm dankbaar' is. Prins William werd enkele maanden geleden al voor het eerst 
gevaccinneerd. 

Sinds de start van het vaccinatieprogramma heeft al ruim zeventig procent van de Britse 
volwassenen minstens één prik gekregen. Andere leden van de Britse koninklijke familie, 
waaronder koningin Elizabeth II en prins Charles, hebben hun vaccinatieafspraken 
gepubliceerd om mensen aan te moedigen zich te laten inenten 

 

Kate Middleton heeft haar eerste coronavaccin ontvangen. ‘Ik ben erg dankbaar voor iedereen 
die een rol speelt in het vaccinatieproces’, laat de hertogin van Cambridge weten. ‘Bedankt 
voor alles dat jullie doen.’ Bron: AD, 29 mei 2021.   
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Politieactie na ‘ontvoering’ van kind op A6 bij Lelystad kent opmerkelijk 
einde 

Een zeer opmerkelijk moment vanmiddag op de A6 in de buurt van Lelystad. Politieagenten 
kwamen in actie na een melding over een kind dat zou zijn ontvoerd. Het voertuig met het 
‘slachtoffer’ werd aan de kant gezet, maar toen bleek het verhaal toch heel anders in elkaar te 
zitten.  
 
De Landelijke Eenheid Noordwest en verschillende politie-eenheden van de regionale eenheid 
Midden-Nederland kregen deze zaterdagmiddag de melding dat er sprake was van een 
mogelijke ontvoering. De melder zag op de A6 een auto rijden met kinderen op de achterbank. 
Op het raam was een briefje geplakt. Daarop stond ‘help ben ontvoerd’ te lezen.  
 
Agenten gingen met spoed op zoek naar de auto. Zij kregen van de melder de locatie door, 
waarna de politie Lelystad het voertuig bij verzorgingsplaats Aalscholver aan de kant kon 
zetten. Daar kwam echter de aap uit de mouw. Het verhaal kreeg een opmerkelijke wending, 
schrijft de Landelijke Eenheid Noordwest op Instagram.  
 
In de auto bleken namelijk een vader, moeder en twee dochters te zitten. Het gezin was op 
weg naar de meubelboulevard, maar daar was de oudste dochter het schijnbaar niet mee eens. 
‘Zij probeerde op deze wijze een uitweg te zoeken', schrijft de politie. Na een gesprek met de 
agenten kon het viertal hun reis weer vervolgen.  Bron: De Stentor, 29 mei 2021. 

 

Dit briefje hing voor het raam van een auto op de A6, waarna groot alarm werd geslagen. © 
Landelijke Eenheid Noordwest Instagram  
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Kermisexploitanten zijn radeloos: 'Wij zitten al weer ruim zeven maanden 
in quarantaine.’ 
 
Kermisexploitanten zitten in grote onzekerheid, nu ook dit seizoen grotendeels in het water 
valt. Hoewel Hugo de Jonge gisteren tijdens de persconferentie de deur voor de branche op 
een kier zette, is het nog de vraag hoe 2021 er verder uit gaat zien. Volgens Freek Terpstra uit 
Zutphen hebben veel kermisexploitanten het zakelijk, maar ook privé moeilijk. ‘Het 
woord burn-out is niet langer taboe in het wereldje.’ 
 
Het leek misschien een lichtpuntje, die opmerking van demissionair minister Hugo de Jonge 
tijdens de persconferentie vrijdagavond. Burgemeesters mogen weer met kermisvergunningen 
aan de slag; als er geen gekke dingen meer gebeuren gaat op 30 juni de deur voor deze branche 
op een kier. ‘Maar niemand weet wat de spelregels worden’, zegt Freek Terpstra uit Zutphen, 
die namens de Overkoepelende Stuurgroep Kermis (OSK)  bij overleggen betrokken is. 
‘Bovendien is het seizoen dan al voor de helft gepasseerd, net als vorig jaar.’ Bron: De Stentor, 
29 mei 2021.  
 

 
 
Freek Terpstra uit Zutphen heeft zijn kermisattracties noodgedwongen in de open lucht 
gestald. Hij is verbolgen dat de kermis nog steeds niet mag: ‘Mijn opa draaide zelfs in de oorlog 
kermissen.’ © Kevin Hagens    
 
 

Nederland niet langer risicogebied voor Duitsland 

Wie vanaf Nederland voor een kort verblijf naar Duitsland wil reizen, hoeft vanaf vandaag geen 
negatieve testuitslag meer te laten zien. Het Robert Koch Instituut (de Duitse RIVM) wijst 
Nederland niet langer als hoog risicogebied aan. Sinds 6 april moest iedereen die vanaf de 
Nederlandse grens naar Duitsland wilde een recente negatieve sneltest kunnen laten zien. 

Wie langer dan 48 uur in Duitsland wil verblijven moet nog wel een negatieve sneltest kunnen 
overhandigen die niet ouder is dan 72 uur. Bron: AD, 30 mei 2021.   
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In Duitsland 1978 nieuwe coronabesmettingen 

Duitsland meldt vandaag 1978 nieuw vastgestelde coronabesmettingen, waarmee het totaal 
aantal infecties bij onze oosterburen op 3.681.126 komt. De afgelopen 24 uur werden 36 
sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. Tot nu toe kwamen 99.442 Duitsers te 
overlijden na een besmetting met het longvirus. Bron: AD, 31 mei 2021. 

 

 
 

NL-Alert uitgegeven voor e-coli bacterie in water in delen van Brabant: 
‘Kook water eerst’ 
 
Er is een E. coli bacterie aangetroffen in het drinkwater in delen van Zuidoost-Brabant. 
Brabantwater heeft daarvoor zaterdagmiddag rond 16.00 uur een NL-Alert uitgegeven. Kook 
het water eerst voordat je het drinkt, is het advies.  
In de plaatsen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel, Bladel en Hilvarenbeek 
geldt het advies eerst het water drie minuten te koken, daarna is het veilig om te drinken. 
Daarbij is het advies niet een koffiezetapparaat of waterkoker te gebruiken, maar een pan op 
het fornuis. De apparaten verhitten water vaak niet drie minuten lang tot het kookpunt.  
 
E. coli is een bacterie die in de darmen van mens en dier voorkomt. Het is nog onbekend hoe 
de bacterie in de leidingen terecht is gekomen. Brabantwater gaat de leidingen schoonspoelen, 
waardoor het kan voorkomen dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt en dat de 
waterdruk minder is.  
 
Brabantwater zegt in een reactie ‘het erg vervelend te vinden’ dat de kwaliteit van het 
drinkwater niet goed is. ‘We verwachten dat zondagmiddag het kookadvies kan vervallen.’ 
Bron: AD, 29 mei 2021. 
 
 

 
 
Laura Engel © Eigen foto 
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Nijmeegse docent slaakt hartenkreet over volledig open scholen: ‘Nu ben 
ik bang’ 
 
‘Dit is, na de afgelopen anderhalf jaar, echt niet oké’. Laura Engel, docent Nederlands op de 
Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN), ziet de volledige heropening van de school 
helemaal niet zitten. Ze gaat voor de klas staan omdat het moet, maar op Facebook heeft ze 
haar frustratie van zich afgeschreven. 
 
‘Nu ben ik bang’ schrijft ze in haar uitgebreide betoog, dat volgens haar op veel instemming 
van haar collega's kan rekenen. Om het schoolgebouw weer helemaal te laten vollopen met 
1300 leerlingen en ook nog eens al het personeel is volgens haar onverantwoord, onnodig, en 
kan schoolpersoneel, leerlingen en ouders ook nog eens een welverdiende vakantie door de 
neus boren: ‘En nee, die anderhalve meter naar het personeel kan NIET gewaarborgd worden. 
NERGENS. Niet in de gangen, niet in de aula, niet op de trappen en ook niet in het lokaal. 
Eenieder die anders denkt, nodig ik graag eens uit voor een goede reality check.’ Bron: AD, 
29 mei 2021.  
 

Vijfduizend concertgangers bij Franse rockband en DJ 
 
Parijs danste weer even met duizenden tegelijk. De Franse rockband Indochine en DJ Etienne 
de Crecy traden vandaag op voor 5.000 concertgangers in de AccorHotels Arena. Het was 
een experiment om te kijken of in Frankrijk weer grote evenementen georganiseerd kunnen 
worden.  
 
Onder toezicht van de gezondheidsautoriteiten dansten de proefpersonen in de 
concertzaal met mondkapjes, maar zonder 1,5 meter afstand op de muziek. Ze mochten het 
optreden gratis bijwonen, op voorwaarde dat ze zich drie keer lieten testen: twee keer voor en 
één keer ná het concert. 
 
Om het risico op besmetting verder te verminderen, lieten de organisatoren alleen mensen 
tussen de 18 en 45 jaar zonder onderliggende gezondheidsproblemen deelnemen.  
 

 
© EPA 
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De Streamers op Koningsdag bij Paleis Noordeinde. © Brunopress   
 

The Streamers verkopen 1 miljoen kaarten: ‘Deze tour was magisch en 
onvergetelijk’ 
 
The Streamers hebben de grens van 1 miljoen ‘verkochte’ tickets gepasseerd. In drie maanden 
tijd stond de supergroep van zo’n achttien Nederlandse artiesten in Carré, bij Paleis 
Noordeinde en vanavond afsluitend in De Kuip. Mensen konden gratis een ticket reserveren 
voor de livestream. 
 
De bandleden werden in het voetbalstadion van Feyenoord verrast met een award voor het 
passeren van de grens. Vanavond vanaf 20.15 uur zijn ook André Hazes en Ronnie Flex voor 
het eerst te bewonderen op het podium met The Streamers. 
 
De band, bestaande uit onder anderen Rolf Sanchez, Maan, Typhoon, Miss Montreal, Thomas 
Acda en Paul de Munnik, wil stoppen op het hoogtepunt. ‘The Streamers heeft in de eerste 
maanden van dit jaar heel veel mensen blij gemaakt. Daar was het ons om te doen. Nu de zon 
weer gaat schijnen, de terrassen open mogen en wij weer voorzichtig nadenken over optredens 
met publiek, voelt het goed om het bandboek te sluiten’, aldus Guus Meeuwis, die de band 
samen met Kraantje Pappie heeft opgericht. 
 
De groep ontstond omdat liveoptredens in coronatijd niet mogelijk waren. Hun eerste gratis 
digitale liveshow vond plaats vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. Daar keken 
ruim 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen naar. Het tweede concert vond op 
Koningsdag plaats vanaf het terrein bij Paleis Noordeinde. Die show trok meer dan 2,5 miljoen 
digitale fans, een record. Het was het meest bekeken streaming-event ooit in 
Nederland. ‘Dankzij het massale enthousiasme was deze tour magisch en onvergetelijk’, zegt 
Meeuwis. 
 
Miss Montreal, echte naam Sanne Hans, zei in een interview met deze site het evenement te 
zullen gaan missen; in tijden van de coronacrisis was het muzikale feestje een welkome 
afleiding. Ze voegde zich tijdens de tweede editie bij de supergroep en kwam naar eigen zeggen 
in een warm bad terecht. ‘Het doel was niet de enorme kijkcijfers’, aldus de zangeres . ‘We 
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wilden er gewoon echt een feestje van maken. We hadden zoiets van: al maken we honderden 
mensen blij, daar doe je het voor.’  
 
Net als de eerste twee shows is het optreden in De Kuip weer gratis te volgen en treden de 
artiesten belangeloos op. Bezoekers kunnen wel weer een donatie achterlaten in de ‘fooienpot’. 
Kaarten voor de livestream zijn te bestellen via de website van The Streamers. Bron: AD, 29 
mei 2021.  
 

Zoon van Hanane wil niet meer naar school: ‘Kinderen zijn gewend 
geraakt aan de vrijheid van de lockdown’ 
 
Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op het opvoeden. We leggen 
wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: 
Hanane (44), moeder van vier kinderen, weet haar dertienjarige zoon met geen mogelijkheid 
te motiveren om naar school te gaan. 
 
‘Het probleem is begonnen na de lockdown’, vertelt Hanane. ‘Aanvankelijk had hij wel zin om 
zijn vrienden weer te zien. De eerste weken ging hij dus wel naar school toe. Maar toen de 
nieuwigheid van het zien van zijn vrienden ervan af was, had hij geen zin meer om naar school 
te gaan.’  
 
Hanane zette alles op alles om hem te motiveren. ‘In eerste instantie ben ik het gesprek met 
hem aangegaan, om erachter te komen waarom hij niet meer naar school wil. Het is 
bijvoorbeeld geen type dat snel gepest wordt. Maar hij zit liever thuis, dan dat hij naar school 
gaat. Het is een huismus’, beschrijft ze. In eerste instantie had Hanane begrip voor zijn 
demotivatie. ‘Om hem te beschermen heb ik eerst nog een ziektebriefje uitgeschreven voor 
school. Maar zijn motivatie kwam maar niet terug en ik kan hem niet de hand boven het hoofd 
blijven houden.’ 
 
Vervolgens besloot Hanane haar zoon een straf op te leggen als hij niet naar school zou gaan. 
‘Ik verbood hem bijvoorbeeld te gamen. Maar ook dat hielp niet. Ook heb ik hem uitgelegd dat 
naar school gaan verplicht is, dat hij geen keuze heeft. Af en toe merk ik dat de leerplicht 
indruk op hem maakt, maar het is niet genoeg.’ 
 
Inmiddels is Hanane de wanhoop nabij en heeft ze de school ingeschakeld voor hulp. ‘School 
gaf aan dat ze dit probleem bij meer leerlingen tegenkomen. Scholieren hebben door corona 
een leerachterstand opgelopen, dat geldt ook voor mijn zoon. Ik hoop dat de mentor hem vanaf 
nu scherper in de gaten kan houden, om te ontdekken waarom hij zo gedemotiveerd is’, aldus 
de moeder. ‘Fysiek en mentaal ben ik zelf namelijk helemaal op. Hij is pas dertien, maar een 
flinke jongen. Ik kan hem niet fysiek dwingen om naar school te gaan.  
 
De zoon van Hanane is volgens orthopedagoog Marleen Overgaag inderdaad niet de enige die 
moeite heeft met de schoolgang. ‘Kinderen zijn gewend geraakt aan de vrijheid van de 
lockdown. Het is een grote drempel voor hen om dan weer fysiek naar school te moeten’, legt 
ze uit. 
 
Een kind dwingen om naar school te gaan, dat raadt Overgaag ten zeerste af. ‘In het geval van 
Hanane kan je een jongen van die leeftijd ten eerste niet fysiek optillen en in de auto zetten. 
Maar ook als het basisschoolkinderen betreft, bij wie dat fysiek misschien nog wel mogelijk 
is, zou ik niet aanraden om een kind fysiek te dwingen om te gaan.’ Maar hoe pak je het dan 
wel aan, is de vraag. ‘Ga het gesprek met je kind aan en onderzoek wat er achter die 
demotivatie zit. Dat kan van alles zijn, van pesterijen tot moeite met leren. Het hoeft niet altijd 
school-gerelateerd te zijn. In het geval van de zoon van Hanane vindt hij het thuis misschien 
iets te gezellig.’ 
 
Maak je als ouder niet te druk als er uit een eerste gesprek met je kind geen antwoorden 
voortkomen. ‘Geef je kind vertrouwen dat hij je alles kan vertellen. Soms zijn er veel meer 
gesprekken nodig om te ontdekken waar die demotivatie vandaan komt. Maak dus tijd vrij 
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hiervoor’, aldus de orthopedagoog. ‘Wat daarbij ook belangrijk is, is dat je je kind echt serieus 
neemt. Wees oprecht en nieuwsgierig naar je kind, in plaats van het te snel in te vullen.’ 
 
Het straffen van een gedemotiveerd kind kun je volgens Overgaag beter niet doen. ‘Als een 
kind niet naar school wil, zit daar iets anders achter. Door iets van hem af te pakken, zoals 
bijvoorbeeld een game, los je dat onderliggende probleem niet op. Het is vaak een 
machtsmiddel dat ouders uit wanhoop inzetten om controle te krijgen op de situatie.’ 
 
Hanane heeft volgens Overgaag goed gehandeld door de school te betrekken bij het probleem. 
‘Als het probleem diep ligt, en je kunt het niet meer alleen aan, is het moment gekomen om 
de omgeving mee te nemen. Dat kan de leerkracht zijn, maar bijvoorbeeld ook andere 
familieleden. Wees hierin ook transparant naar je kind, zodat je kind zich niet ‘verraden’ voelt.’ 
Bron: AD, 29 mei 2021.  
 
 

Achter de schermen bij de prikstraat in Zwolle: ‘Mag ik de spuit mee als 
souvenir?’ 
 
Talloze blije gezichten, een enkele mopperaar die vindt dat-ie te lang moet wachten en iemand 
die het spuitje waarmee hij net geprikt is mee naar huis wil als souvenir. Een middagje achter 
de schermen bij de GGD-prikpost in Zwolle, waar 1700 vaccinaties per dag worden gezet.  
 
Het is een grauwe, regenachtige middag, maar de gastheer in de IJsselhallen begroet iedereen 
even opgewekt. Vraagt voor de zekerheid of mensen echt voor de vaccinatie komen, want in 
hetzelfde gebouw is de teststraat en het zal niet de eerste keer zijn dat iemand zich 
vergist. Bron: De Stentor, 29 mei 2021. 
 

 

 

Frank Poorthuis  © Marco de Swart  
 
 

Omdat ik al zo lang heb geprobeerd mijn hoest in te houden, wordt het 
meteen een kanonnade 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 441.   
 
We fietsen van school naar huis, de kleintjes en ik. Er is opwinding. Typisch voor de fase van 
corona waar we nu in zitten: kleine maar significante dingen die veranderen. ‘We mogen weer 
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over het hele schoolplein,’ roepen ze bijna synchroon. Dat was een dingetje. Sinds het begin 
van de lockdown hadden klassen gescheiden pauzes, waren speelgebieden afgeperkt en 
bestond een verbod op mengen van de groepen. Zeer begrijpelijk. Maar daaraan is dus 
kennelijk een einde gekomen. 
 
Ik begrijp dat er zich ontroerende verzoeningstaferelen hebben afgespeeld. Vriendinnen die tot 
nog toe op zwaai-afstand waren, mochten elkaar weer aanraken. Een beetje drama is ook de 
kleintjes niet vreemd. 
 
Enfin, in die opwinding zijn we onderweg naar huis. Zij vol van alle verhalen, waar ik amechtig 
probeer niet voortdurend doorheen te hoesten, want de longen zijn nog steeds niet in 
topconditie. 
 
Een kleine omweg via de ijscoman heb ik met een dag kunnen uitstellen. ‘Kijk even omhoog 
jongens, het regent bijna.’ Goed argument vinden ze. Maar de kaaswinkel willen ze echt in. We 
parkeren onze fietsen, wachten even buiten op onze beurt, gaan naar binnen en bestellen 
onze jonge kaas, twee keer een kilo. Sinds corona leggen wij voorraadjes van alles aan. Eén 
kilo kaas, dat is onzin. Stel dat er tussendoor een lockdown afgekondigd wordt. Bron: AD, 29 
mei 2021. 
 
In VS heeft ruim de helft van inwoners eerste vaccinatie gehad 
 
In de Verenigde Staten heeft inmiddels ruim de helft van alle inwoners de eerste 
vaccinatie tegen het coronavirus gekregen, blijkt zaterdag (lokale tijd) uit gegevens van 
de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Ongeveer veertig procent van de ongeveer 
driehonderddertig miljoen Amerikanen heeft al twee prikken gekregen. 
 
De vaccinatiegraad onder de pakweg tweehonderdzestig miljoen volwassenen bedraagt 
ruim tweeënzestig procent. Zij hebben minimaal een inenting gekregen, meer dan eenenvijftig 
procent van hen is al volledig gevaccineerd. Uit cijfers van de CDC blijkt verder dat van alle 
65-plussers zesentachtig procent minimaal een dosis heeft ontvangen. 
 
In de Verenigde Staten zijn de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech , waarvan twee 
injecties nodig zijn, het populairst. Het vaccin van Johnson & Johnson, dat al na één dosis 
volledig werkzaam is, is momenteel goed voor minder dan vijf procent van alle inentingen. 
 
De Amerikaanse president Joe Biden heeft als doel gesteld dat op 4 
juli (Onafhankelijkheidsdag) ongeveer zeventig procent van alle volwassenen ten minste 
de eerste vaccinatie zou moeten hebben gekregen. Veel staten, gemeenten en bedrijven 
proberen twijfelende mensen via loterijen en andersoortige winacties, waarbij ze grote prijzen 
zoals auto's en cruises kunnen winnen, te verleiden om zich te laten vaccineren. In de staat 
New York worden studiebeurzen verloot onder tieners die zich laten inenten. 
 
Het vaccin van Pfizer/BioNTech is eerder deze maand in de VS goedgekeurd voor kinderen 
vanaf twaalf jaar, de overige middelen mogen momenteel alleen aan volwassenen worden 
toegediend.  Bron: AD, 30 mei 2021. 
 

Lege covidafedeling op Erasmus MC 

 
Diederik Gommers plaatste vandaag op zijn Instagramaccount een foto van een lege 
covidafdeling op het Erasmus MC. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft door de dalende 
besmettingscijfers de extra covidafdeling kunnen sluiten.  
 
‘Ongelooflijk, maar hier hebben we zo naar verlangd!’, schrijft de IC-arts in zijn post. ‘Wij, de 
ziekenhuismedewerkers, zijn zo toe aan vakantie, maar jullie waarschijnlijk ook. Ik krijg al 
zin als ik vandaag al die mensen zie genieten op terrassen en in de parken met het mooie 
weer.’ 
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Gommers: ‘De snelle daling op de IC komt door het vaccineren in rap tempo van de 
risicogroepen; dat zien we omdat nieuwe opnames op de IC's nu duidelijk jonger zijn. We zijn 
op weg naar ons 'oude' leven en willen ook echt van dit virus af! Niemand is verplicht, maar 
ik hoop dat zoveel mogelijk mensen zich laat vaccineren.’ Bron: AD, 30 mei 2021.  

 

© Instagramaccount van Diederik Gommers  

Gezondheidsmedewerkers in Texas spannen rechtszaak aan tegen 
verplichte vaccinatie 

Een groep van 117 gezondheidsmedewerkers van een ziekenhuis in de Amerikaanse staat 
Texas heeft een rechtszaak aangespannen tegen hun werkgever omdat die hen verplicht zich 
te laten vaccineren, meldt The Washington Post. Ze stellen dat de verplichte inenting tegen het 
coronavirus in strijd is met de Code van Neurenberg, regels die na de Tweede Wereldoorlog 
zijn opgesteld om experimenten met menselijke proefpersonen zonder hun toestemming te 
voorkomen. 

 

© AFP — Een technisch medewerkster van een apotheek bereidt een ronde coronavaccinaties 
voor in Houston, Texas.  
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Volgens de medewerkers verliezen ze hun baan als ze zich weigeren te laten prikken. Dat is 
in hun ogen in strijd met de wet. De rechtbank moet volgens de zorgmedewerkers voorkomen 
dat hun werkgever in Houston niet-gevaccineerde mensen ontslaat. 

Hoewel in de VS inmiddels meer dan de helft van de bevolking een eerste prik heeft gehad, 
stellen werkgevers zich over het algemeen terughoudend op als het aankomt op het verplicht 
stellen van een coronavaccinatie.  Bron: AD, 30 mei 2021. 
 
 

 
 

 
Op school testen 
 
Als slechts de helft van de leerlingen en leraren zichzelf twee keer per week test op corona, 
beperkt dat de risico's op verspreiding van het virus binnen de schoolmuren al voldoende. Dat 
zei minister Arie Slob van Onderwijs donderdag in de Tweede Kamer. Middelbare scholen 
mogen op 31 mei weer helemaal open. Wel moeten leerlingen en leraren op advies van het 
Outbreak Management Team twee keer per week een zelftest doen. 

Meerdere onderwijsbonden schreven in een brief aan de Kamer dat ze zich zorgen maken over 
het naleven van dat advies. Volgens de bonden kan het testen niet worden afgedwongen en 
ook niet volledig gecontroleerd worden. ‘Dit baart ons grote zorgen.’ 

Slob stelt dat "als er in ieder geval zo'n 50 procent deelname is" aan het zelftesten, er onder 
docenten niet meer besmettingen zullen zijn dan nu. Hij baseert zijn uitspraak op de uitkomst 
van pilots onder leiding van het UMC Utrecht met zelftesten op middelbare scholen. De 
onderzoeken zijn volgens de minister in maart gedaan, toen het landelijke besmettingscijfer 
nog veel hoger was dan nu. 
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PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop vroeg zich naar aanleiding van de uitspraken van de 
minister af of de bereidheid tot testen niet afneemt als maar de helft mee hoeft te doen voor 
het gewenste resultaat. Hij kon zich voorstellen dat leerlingen bij zichzelf denken: 'er zijn 
genoeg anderen die dat ook kunnen doen om die 50 procent te halen'. Bron: AD, 27 mei 2021. 

 
Openstelling voor veel middelbare scholen te vroeg 
 
Hoewel vanaf maandag alle middelbare scholen weer helemaal open mogen, komt dat 
moment voor veel scholen te vroeg. Dat blijkt volgens NU.nl uit een rondgang langs 
scholengemeenschappen in het land. Sommige koepels twijfelen zelfs of zij voor 7 juni - de 
datum waarop zij verplicht volledig open moeten - wel klaar zijn. 
 
De volledige heropening werd vorige week aangekondigd. Demissionair onderwijsminister Arie 
Slob acht de heropening verantwoord door de dalende coronacijfers. Leerlingen en leraren 
zouden wel twee keer per week een coronazelftest moeten doen om eventuele 
virusverspreiding tegen te gaan. Alle scholen hebben daarvoor vanuit het ministerie 
zelftestkits ontvangen. 
 
Daar zit ook direct het heikele punt voor de meeste scholengemeenschappen: directeuren 
weten niet hoe zij in een week tijd de zelfteststructuur moeten optuigen én roosters en 
klaslokalen moeten omgooien: momenteel krijgen de meeste scholieren namelijk maar een 
paar dagen per week fysiek les. 
 
Scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) stelt dat het gros van hun 23 scholen in 
de provincie pas op 7 juni opengaat. Ook NUOVO - met vijftien scholen actief in Utrecht - zegt 
dat maandag hooguit één school de deuren voor alle leerlingen opent. Datzelfde geldt voor 
SOVON in Noord-Holland, terwijl in het noorden van het land ook onzekerheid heerst over de 
heropening op maandag.   
 

 
 
© Hollandse Hoogte / ANP — Leerlingen in de klas op het Teylingen College Leeuwenhorst. 
 
 

Veel middelbare scholen in de regio blijven maandag nog gesloten voor 
leerlingen 

Hoewel vanaf maandag alle middelbare scholen weer helemaal open mogen, komt dat moment 
voor een flink aantal scholen te vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de Stentor langs 
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scholengemeenschappen in de regio. Sommige koepels twijfelen zelfs of ze voor 7 juni - de 
datum waarop ze verplicht volledig open moeten - wel klaar zijn. 

De volledige heropening werd vorige week aangekondigd. Demissionair onderwijsminister Arie 
Slob acht de heropening verantwoord vanwege de dalende coronacijfers. Leerlingen en leraren 
zouden wel twee keer per week een coronazelftest moeten doen om eventuele virusverspreiding 
tegen te gaan. Alle scholen hebben daarvoor vanuit het ministerie zelftestkits ontvangen. 
Bron: De Stentor, 30 mei 2021. 
 

Tientallen meldingen over scholen die niet volledig open willen 
 
De Inspectie van het Onderwijs heeft al tientallen meldingen gekregen over middelbare 
scholen die niet van plan zijn om deze of volgende week hun deuren weer volledig te openen. 
‘Het merendeel komt van ouders die zich zorgen maken omdat de school van hun kind nog 
niet helemaal open wil’, zegt een woordvoerder van de inspectie. Die gaat in zulke gevallen 
eerst in gesprek met de schooldirectie. 
 
‘We gaan na in hoeverre sprake is van overmacht, want dat zou natuurlijk kunnen.’ Als 
bijvoorbeeld een groot deel van het personeel ziek thuiszit, kan een school niet aan het 
onmogelijke worden gehouden. ,,In de gesprekken benadrukken we dat fysiek onderwijs 
belangrijk is voor het sociale welzijn van de leerlingen én voor de kwaliteit van het onderwijs”, 
zegt de woordvoerder. Hoeveel scholen ook volgende week nog niet tot volledige heropening 
willen overgaan, weet hij niet. 
 
De inspectie komt niet alleen in actie als ouders zich melden. Ook berichten in nieuwsmedia 
of op sociale media kunnen daartoe aanleiding zijn, zegt de woordvoerder. Hij wilde nog niet 
ingaan op de vraag wat de inspectie doet als gesprekken met schooldirecties niet het gewenste 
resultaat hebben. 
 
Deze week mogen scholen weer iedere dag al hun leerlingen ontvangen, voor het eerst in bijna 
een halfjaar tijd. Vanaf volgende week maandag is dat verplicht. 
 
De scholen moesten half december noodgedwongen hun deuren sluiten voor de meeste 
leerlingen. Ze stapten over op online-onderwijs. Sinds 1 maart mochten leerlingen weer 
minimaal één dag per week fysiek naar school. Nu mogen ze weer elke dag.  
 
‘Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal 6 weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt 
een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn’, zei 
minister Arie Slob eerder. Onder het personeel bestaat echter onrust, zeker omdat nog niet 
alle docenten zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De Algemene Onderwijsbond (AOb) 
wees er vorige week op dat het oncontroleerbaar is of scholieren zich wel preventief testen op 
het virus, zoals de bedoeling is.  

 
Een  testverplichting bestaat niet, maar het Outbreak Management Team (OMT) vindt dat 
jongeren uit voorzorg twee keer per week een zelftest moeten doen als ze weer dagelijks naar 
school gaan. De AOb noemde die voorwaarde ‘onhaalbaar’ en ook een deel van de scholen 
heeft er twijfels over. Volgens Slob worden de risico’s echter al voldoende ingeperkt als de helft 
van de leerlingen en leraren zichzelf twee keer per week test. 

 
Leerlingen hoeven vanaf nu geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar. Ze moeten 
nog wel afstand houden van het onderwijspersoneel. Ook mondkapjes op de gangen blijven 
verplicht. Bron: AD, 31 mei 2021.  
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Middelbare scholen Oss heropenen wel gewoon volledig, geen ‘Veghelse 
toestanden’  

Kinderen moeten weer elke dag op tijd hun bed uit en zorgen dat hun boekentas gevuld is. 
Tenminste, leerlingen van Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther vandaag, maandag 31 
mei, al. Die van middelbare scholen in Oss en Heesch hebben nog even respijt. 

De middelbare scholen sloten in december als gevolg van de oplaaiende coronacrisis. In maart 

mochten ze weer beperkt open, leerlingen krijgen sindsdien minimaal een dag per week op 

een school les. Vanaf 7 juni moeten middelbare scholen uiterlijk weer volledig open zijn, vanaf 

31 mei mag het al.  Bron: AD, 31 mei 2021.   

 

 
 
Iedereen geboren in 1977 en 1978 kan vanaf vandaag een afspraak maken voor 
een coronavaccinatie. ‘De vaccinatieoperatie is flink op stoom waardoor we weer door kunnen 
naar de volgende geboortejaren’, laat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de 
Jonge weten op Twitter. ‘Rond 10:30 uur kan iedereen die geboren is in het prachtige 
geboortejaar 1977 en in 1978 online een afspraak maken.’ Dat betekent dat de minister zelf 
ook een afspraak in mag plannen aangezien hij van ‘het prachtige geboortejaar’ 1977 is. Bron: 
AD, 30 mei 2021.    

Zestigplussers wachten nog steeds op een prik, terwijl de eerste 
veertigers al aan de beurt zijn: kan dat niet wat sneller? 

Mensen tussen de 60 en 62 lijken zeker in Gelderland slachtoffer van het gevoerde 
vaccinatiebeleid: ze zijn later volledig gevaccineerd dan veel jongere mensen. Het vervroegen 
van de tweede AstraZeneca-prik brengt daar amper verandering in. 
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Waarom krijgen de zestigplussers ook alweer AstraZeneca? 
Simpel gezegd: omdat het beschikbaar was en ze tot de doelgroep behoren die volgens de 
Gezondheidsraad het meeste risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Dus ze konden 
snel gevaccineerd worden, door de huisartsen: de GGD’s konden dan de nog ouderen prikken. 
Bron: De Stentor, 30 mei 2021.   

De Jonge: tweede helft augustus heeft iedereen tweede prik, 1 september 
van alle maatregelen af  

‘Coronaminister’ Hugo de Jonge denkt dat alle coronamaatregelen op 1 september geschrapt 
kunnen worden. Dat betekent dat mensen geen mondkapje meer hoeven te dragen en geen 
1,5 meter afstand hoeven te houden. ‘Dat is een heel reëel perspectief.’ 

Volgens De Jonge, die vanochtend te gast was bij WNL op Zondag, is het mogelijk de 

maatregelen los te laten omdat in de tweede helft van augustus alle Nederlanders van 18 jaar 
en ouder die dat willen ook hun tweede prik met een coronavaccin hebben kunnen halen. 
‘Daarmee zijn we vóór 1 september klaar.’ Omdat blijkt dat vooral die tweede prik goed werkt 
tegen eventuele varianten van het coronavirus kan Nederland er ‘gerust op zijn dat er geen 
vierde golf komt’, zei De Jonge. 

Eerder zei De Jonge dat begin juli iedereen die dat wil de eerste inenting met een coronavaccin 
zou hebben. Dat heeft hij afgelopen week moeten aanpassen, omdat leveringsproblemen met 
het Janssen-vaccin roet in het eten gooit. Nu kan iedereen ‘medio juli’ de eerste prik hebben 
gehaald. Volgens De Jonge is het belangrijk dat twijfelaars ‘zo drempelloos mogelijk’ een 
vaccinatie aangeboden moeten krijgen. 

Het kabinet maakte vrijdag bekend de volgende stap van de versoepelingen op zaterdag 5 juni 
te zetten. Op de vraag van presentator Rick Nieman wat De Jonge dan als eerste gaat doen, 
zei de demissionaire CDA-bewindsman dat die dag zijn moeder jarig is. ‘Dus ik ga als eerste 
naar haar verjaardag.’ 

Ook herhaalde De Jonge dat hij ‘bereid en beschikbaar is’ voor een volgend kabinet, mocht 
het CDA daaraan deelnemen. ‘Ja natuurlijk. Maar die vraag ga ik beantwoorden als die wordt 
gesteld.’ De Jonge zei te hopen dat de formatie ‘snel gaat'. ‘Er is zoveel te doen,’ zei hij, 
verwijzend naar het herstel van de Nederlandse economie. 

De Jonge noemde het ‘echt verschrikkelijk’ dat RIVM-baas Jaap van Dissel door bedreigingen 
bijvoorbeeld geen fietstochtje meer kan maken, zoals hij zaterdag in een interview 
met NRC zei. ‘Dat geldt voor meerdere leden van het OMT. Daar mag je nooit aan wennen.’ 

Ook De Jonge heeft al ‘tientallen keren’ aangifte van bedreiging gedaan. ‘Het gekke is, het 
went toch enigszins. Mijn kinderen gaan er ook heel nuchter mee om.’  Bron: AD, 30 mei 
2021. 

 
 
© ANP 
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Hotelsite Booking wil miljoenenbonussen voor top na rampjaar 2020 
 
Booking Holding, bekend van hotelboekingssite Booking.com, wil zijn topbestuurders 
bonussen over coronajaar 2020 geven van bij elkaar omgerekend zo’n 28 miljoen euro, 
voornamelijk in aandelen. Dat staat in recent gepubliceerde documenten vooruitlopend op de 
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, waar NRC als eerste over publiceerde. 
Volgens de krant zouden ook bonussen voor regulier personeel goeddeels in stand zijn 
gebleven. 
 
Het bedrijf zag door de crisis het aantal boekingen drastisch dalen en was genoodzaakt 
miljarden te lenen. Daarmee staan de prestatiebonussen haaks op de prestaties van de 
onderneming. Om door de crisis te komen hield Booking ook de hand op bij overheden. 
Nederland was daarbij goed voor dik 64 miljoen euro aan steun. Verder sneed het bedrijf stevig 
in zijn personeelsbestand, waarbij duizenden banen verdwenen. 
 
Volgens Booking is het noodzakelijk om talent en sterk leiderschap te behouden om het bedrijf 
uit de crisis te loodsen. ‘Ondanks het feit dat we uiterst moeilijke beslissingen moesten nemen, 
hebben we gedaan wat we konden om ervoor te zorgen dat onze collega’s die vertrokken en 
degenen die bleven om het bedrijf te steunen tijdens het herstel, te compenseren voor zover 
we dat konden’, aldus Booking in een verklaring. 
 
Ook zegt het bedrijf dat het ‘een geweldige plek’ moet blijven om te werken. Booking wijst er 
verder op dat topbestuurders van andere reisbedrijven of bedrijven van vergelijkbare omvang 
meer verdienen. 
 
Bestuurders van Booking leverden wel een deel van hun vaste salaris in. Topman Glenn Fogel 
ontving helemaal geen loon en zijn collega-bestuurders stonden een vijfde van hun loon af. 
Volgens de commissarissen van Booking.com zou het echter niet wenselijk zijn als de 
prestatieprikkels zouden wegvallen na het rampjaar 2020, waarin veel doelen niet werden 
gehaald. Om die reden zouden de criteria voor het uitkeren van de bonus zijn aangepast. 
Bron: AD, 28 mei 2021. 
 

 

Susanne de Bruin kreeg last van reukverlies, de journalist ging aan de slag met 
reuktraining. © Pix4Profs/Peter Braakmann  
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‘Mijn kopje koffie rook naar knoflook’, Susanne kreeg net als veel 
coronapatiënten een reukstoornis 
 
Langdurig je reuk en smaak verliezen: veel coronapatiënten hebben er last van. Susanne de 
Bruin (27) uit Oosterhout schrijft al jaren voor de vereniging Reuksmaakstoornis en werd 
opeens zelf ervaringsdeskundige. ‘De vegabraadworst veranderde in een smaakloze spons’. 
 
Vijf dagen na haar positieve coronatestuitslag neemt Susanne de Bruin een hap van een 
cracker met kaas. Iets waar ze altijd enorm van kan genieten, maar nu proeft ze alleen iets 
zoutigs. De Bruin schrikt en gaat ‘als een gek door het huis’ om overal aan te ruiken.  Bron: 
AD, 30 mei 2021. 
 

 

Noord-Koreaanse weeskinderen gaan volgens de staatsmedia vrijwillig de kolenmijnen in om 
te werken © Minju Joson  
 

Pandemie leidt tot meer mensenrechtenschendingen en economische 
problemen, er zou hongersnood zijn in Noord Korea 
 
Noord-Korea stuurt honderden weeskinderen de kolenmijnen in om te werken. Ook verrichten 
ze zware arbeid op boerderijen en in de bouw. Volgens de staatsmedia doen de kinderen, van 
wie wordt aangenomen dat ze minderjarig zijn, dat ‘vrijwillig’. Als dank voor de liefdevolle zorg 
van de staat. 
 
Staatspersbureau KCNA meldt vandaag dat ruim zevenhonderd weeskinderen 
‘vrijwilligerswerk’ verrichten op boerderijen en in de bosbouw. Ze hebben ervoor gekozen ‘met 
wijsheid en moed in de bloei van hun jeugd’ arbeid te verrichten ‘voor de welvaart van de 
staat’. 
 
Donderdag berichtte het bureau dat honderdvijftig afgestudeerden van drie middelbare 
scholen voor weeskinderen in kolenmijnen werken. Het staatspersbureau zegt niet hoe oud 
de kinderen zijn. Op foto’s in kranten zijn tieners te zien, die aan het werk gaan in ‘zware en 
arbeidsintensieve’ sectoren. 
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De kinderen zijn grootgebracht in door de staat gerunde weeshuizen. Volgens KCNA doen ze 
nu ‘vrijwilligerswerk’ uit trouw aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de regerende 
Koreaanse Arbeiderspartij. 
 
Staatsmedia laten foto’s zien van plechtigheden, waarin jonge jongens en meisjes met 
bloemenkettingen om hun nek vol enthousiasme naar de mijnen gaan. ‘Tientallen 
weeskinderen haastten zich naar het Chonnae Area kolenmijncomplex om hun eed te 
vervullen om zelfs maar een miljoenste deel van de liefde die de partij toonde terug te betalen', 
meldt KCNA.  

 

 
 

Ceremonie met Noord-Koreaanse weeskinderen die in de mijnen gaan werken © Minju Joson 

Noord-Korea publiceerde onlangs hartverscheurende verhalen van tieners en twintigers die 
hun leven riskeerden om bosbranden te bestrijden of nobel hun leven opofferden om andere 
jonge mensen die ‘in gevaar zijn’ te redden. 

Ook studenten van de universiteit en dienstplichtige soldaten werken vrijwillig aan grote 
bouwprojecten, aldus de staatsmedia. 

Het land neemt drastische maatregelen om de coronacrisis te bezweren. Volgens de Verenigde 
Naties leidt de pandemie tot meer mensenrechtenschendingen en economische problemen. Er 
zou hongersnood zijn. 

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Noord-Korea al langer van dwangarbeid. Afgelopen 
februari meldde de Britse omroep BBC dat Zuid-Koreaanse krijgsgevangenen als slaven de 
kolenmijnen in werden gestuurd. 

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerde vorig jaar in een rapport 
dat kinderen van 16 en 17 jaar werden aangemeld bij militaristische ‘bouwbrigades’, waarvoor 
ze gedurende tien jaar gevaarlijk werk moeten verrichten met lange werkdagen. 

De kinderen worden fysiek en psychisch uitgebuit. Ze zijn ondervoed, uitgeput en hebben 
groeiachterstanden vanwege de dwangarbeid, aldus het rapport. 

Noord-Korea ontkent berichten over de schending van mensenrechten. Deze week schreef de 
Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in een brief aan de vakbonden dat het land de ‘slechtste 
periode’ in jaren doormaakt, maar dat het de crisis overleeft dankzij de ‘loyaliteit en 
heroïsche strijd van de arbeiders’. Bron: AD, 29 mei 2021. 
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Fabian Dolman, algemeen directeur van vier Thermen Wellnessresorts die vallen onder 
Quality Wellnessresorts © Saskia Berdenis van Berlekom   
 
 

Sauna Bussloo blijft voor altijd met minder bezoekers coronaproof 
 
Liefhebbers van een bezoek aan de sauna hebben vanaf 5 juni door de dan nog geldende 
coronamaatregelen veel ruimte tot hun beschikking. En dat zal blijvend zijn, zegt algemeen 
directeur Fabian Dolman van Quality Wellnessresorts, waar onder meer Thermen Bussloo 
onder valt. Hij verwacht dat de wellness resorts na de heropening definitief een nieuwe weg 
inslaan. 
 
Een iets hogere entreeprijs en geen kortingsacties meer. Op deze manier kunnen sauna’s met 
minder bezoekers uit. ‘We hebben in de periode dat we vorig jaar wél open mochten zijn, 
geleerd dat de gasten de extra ruimte die ze tot hun beschikking hebben waarderen. Ze hebben 
daar ook iets meer geld voor over.’ Bron: De Stentor, 30 mei 2021. 
 
Eén dosis van AstraZeneca vaccin is niet effectief tegen Indiase variant 
coronavirus 
 
Eén dosis van het AstraZeneca-vaccin is ‘weinig tot helemaal niet effectief’ tegen de Indiase 
variant van het coronavirus. Dat concludeert het Franse Institut Pasteur na 
laboratoriumproeven. Een volledige vaccinatie met twee Pfizer-vaccins blijft wel effectief en 
toont slechts een ‘licht verminderde’ effectiviteit tegenover de Indiase variant, in vergelijking 
met de Britse.  
 
Het vaccin van Pfizer/BioNTech produceert wel degelijk antilichamen die de Indiase variant 
van het coronavirus kunnen neutraliseren, stelt het gerenommeerde instituut in vast een 
nieuwe studie, die enkel nog maar in een pre-publicatie is verschenen. Volgens onderzoekers 
is er in het lab slechts een licht verminderde werking tegenover de variant vastgesteld in 
vergelijking met de dominante Britse variant. Bron: AD, 30 mei 2021. 
 

In Moskou stijgende lijn coronacijfers 

 
Moskou kampt weer met een stijgende lijn van de coronacijfers. In 24 uur tijd registreerden 
de gezondheidsautoriteiten in de Russische hoofdstad 3719 nieuwe besmettingsgevallen. Het 
waren er voor de vierde dag op rij meer dan 3000.  
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Burgemeester Sergej Sobjanin sprak zondag op tv zijn verontrusting uit. Hij weet de toename 
onder meer aan de week vakantie in mei. Tijdens die vrije dagen gingen de Moskovieten 
aanzienlijk minder naar een dokter, waardoor virusinfecties pas later aan het licht kwamen. 
Daarnaast gelden er in Moskou al maanden amper beperkingen.   
 
Sobjanin is bovendien niet te spreken over het vaccinatietempo in zijn stad met 12 miljoen 
inwoners. Het gaat veel te langzaam. In Moskou zijn in vergelijking met andere Europese 
metropolen tot dusver veel minder inwoners ingeënt. Dat veel mensen een prik weigeren is 
volgens de burgemeester ‘een schande’.  
 
In heel Rusland is pas ongeveer elf procent van de bevolking gevaccineerd. In totaal kwamen 
er zondag 9694 nieuwe besmettingsgevallen bij. Bron: AD, 30 mei 2021. 
 

Update RIVM 
 
Er zijn afgelopen etmaal 2785 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er minder dan 
tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend, toen er 3438 werden gemeld. Het gemiddelde van 
de afgelopen zeven dagen is 3061, dat is hoger dan dat aantal gevallen van de laatste 24 uur. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg met zes tot in totaal 17.634. Dat wil niet zeggen dat al deze 
mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt meestal een tijdje voor het overlijden 
van een coronapatiënt wordt geregistreerd. 
 
Het aantal coronapatiënten op de intensive care is zondag iets verder gedaald tot 486. Dat zijn 
er 13 minder dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Zondag lagen er 486 coronapatiënten op de intensive care. 
 
Ziekenhuizen behandelen momenteel in totaal 1327 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 25 minder dan een dag eerder. Op de 
verpleegafdelingen zijn er 12 bedden vrijgekomen door de uitstroom van coronapatiënten, 
daar liggen nog 841 coronapatiënten. 
 
Ziekenhuizen nemen ook steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur 
belandden 89 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic, tegenover 110 een dag eerder. 
 
Steeds meer ziekenhuizen kunnen verpleegafdelingen voor coronapatiënten sluiten. Dat 
meldt de NOS na een rondgang langs 51 ziekenhuizen. In twintig ziekenhuizen zijn corona-
afdelingen gesloten.  
 
Het gaat in alle gevallen om verpleegafdelingen waar zuurstof wordt toegediend. In totaal zijn 
25 covidafdelingen dicht. Sommige ziekenhuizen hebben meerdere van die afdelingen terwijl 
er ook ziekenhuizen zijn zonder een speciaal cohort voor coronagevallen. 
 
In ziekenhuizen zonder een aparte corona-afdeling wordt al wel het aantal bedden voor 
covidpatiënten afgeschaald. In het UMC Utrecht is afscheid genomen van de laatste 
coronapatiënt op een speciale nood-IC. Die afdeling wordt nu gereedgemaakt om een eventuele 
nieuwe golf op te vangen. Bron: AD, 30 mei 2021. 
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© ANP — Koning Willem-Alexander kreeg in april een rondleiding tijdens een werkbezoek aan 
het Van Weel-Bethseda Ziekenhuis in Dirksland. De koning ging toen onder andere langs op 
een afdeling met covidpatienten.   
 
 
Ook in Oost-Nederland daalt het aantal nieuwe coronabesmettingen. Tussen zaterdag- en 
zondagochtend werden er 243 nieuwe positieve tests gemeld. Een dag eerder waren dat er nog 
veertig meer. Vooral in de regio Noord- en Oost Gelderland is een flinke afname te zien. Steeds 
meer gemeenten kleuren grijs op de coronakaart. Staphorst is echter juist een negatieve 
uitschieter in de regio.  
 
In Staphorst zijn de afgelopen 24 uur tien mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt 
neer op 58,3 positieve tests per 100.000 inwoners, wat de gemeente een rode kleur oplevert. 
Het aantal positieve tests is flink hoger dan het gemiddelde van 35 per 100.000 inwoners in 
de afgelopen dagen, wat neerkwam op zes positieve tests.  
 
Naast de stijging in Staphorst dalen de cijfers in veel andere gemeenten. Zo zijn 
Noordoostpolder, Zeewolde, Nijkerk, Harderwijk, Epe, Apeldoorn, Zutphen Lochem en 
Rijssen-Holten inmiddels grijs gekleurd, de beste kleur die je kunt hebben op de coronakaart.  
 
In totaal waren er in Flevoland in het afgelopen etmaal 43 coronabesmettingen, vier meer dan 
een dag eerder. In IJsselland bleef het aantal besmettingen stabiel: van 94 naar 95. In Noord- 
en Oost-Gelderland is een flinke afname te zien: van 150 naar 105 besmettingen. Bron: De 
Stentor, 30 mei 2021. 

Studentenvakbond blij met uitspraken De Jonge 

Studentenvakbond LSVb is blij met de uitspraken van demissionair minister Hugo de Jonge 
die zondagochtend zei dat op 1 september iedereen in Nederland die dat wil gevaccineerd kan 
zijn. Als alles volgens plan verloopt, kunnen volgens De Jonge tegen die tijd ook alle 
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coronaregels worden losgelaten. Daarmee kan al het onderwijs in Nederland weer normaal 
plaatsvinden, hoopt de studentenvertegenwoordiging. 

‘De studenten kunnen, na het roerige afgelopen studiejaar, niet wachten om weer een normaal 
jaar tegemoet te zien. Niet alleen met open collegezalen en een studie die verloopt zoals voor 
de coronacrisis, maar ook met een normaal sociaal leven dat voor studenten ook uitermate 
belangrijk is’, aldus Lyle Muns, de voorzitter van de studentenvakbond. Bron: AD, 30 mei 
2021.  

 

Voetballer Matthijs De Ligt laat zich toch vaccineren 

Matthijs De Ligt wil zich toch laten vaccineren tegen het coronavirus. De Ligt vertelde vrijdag 
nog voor de camera van ESPN dat hij het aanbod om zich te laten vaccineren heeft 
afgeslagen. ‘Het is niet verplicht’, zei de verdediger van Juventus die in januari al positief 
testte op corona. ‘Ik vind dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Het risico voor een 
besmetting is er altijd. Ik probeer met zo min mogelijk mensen in contact te komen buiten het 
Nederlands elftal om.’ 

Nu laat De Ligt op Twitter weten toch een prik te willen halen. De Ligt laat niet weten waarom 
hij van mening is veranderd. Hij kreeg zaterdag veel kritiek op sociale media. Mensen vonden 
dat hij zijn ploeggenoten en het Nederlands elftal in de aanloop naar het EK in gevaar bracht 
door zich niet te laten vaccineren. 

Het is onduidelijk of De Ligt zich voor het EK nog mag laten vaccineren tegen het coronavirus. 
Bondscoach Frank de Boer zei eerder al dat zijn internationals alleen afgelopen woensdag de 
kans kregen om zich te laten vaccineren. ‘Daarna gaan we naar Portugal op trainingskamp 
en komen er oefenwedstrijden aan. Dan kunnen we het niet gebruiken dat spelers moe, zwak 
en misselijk zijn door mogelijk bijwerkingen van de vaccinatie.’ Bron: AD, 30 mei 2021.   
 

In Eindhoven lopen honderden mensen mee met Walk of Freedom  
 
Honderden mensen lopen zondagmiddag in Eindhoven mee met Walk of freedom, 
een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De naar schatting 500 demonstranten trekken 
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vanaf het station over een route van twee uur door de stad terug naar de oorspronkelijke 
vertrekplaats. Burgemeester John Jorritsma gaf toestemming voor de demonstratie. Hij hield 
daarbij rekening met een door de organisatie verwachte opkomst van 3000 mensen. 
 
Jorritsma stelde enkele voorwaarden aan de optocht. Met name moeten deelnemers 
onderling voldoende afstand houden in verband met de coronaregels. De demonstratie duurt 
tot 16.00 uur en wordt begeleid door politieagenten en handhavers.  Bron: AD, 30 mei 2021. 

 

© DCI Media / DCI Media — Walk of Freedom in Eindhoven. 

Klopjacht in de Dordogne op schietende Franse ex-militair 

In het Zuid-Franse departement Dordogne is een klopjacht aan de gang om een 
zwaarbewapende oud-militair te vinden. Na een huiselijke ruzie vluchtte hij de bossen in. Hij 
heeft inmiddels drie politieauto's en ook een politiehelikopter onder vuur genomen, melden 
Franse media. 

Het drama speelt rond het dorp Le Lardin-Saint-Lazare, grofweg honderd kilometer oostelijk 
van Bordeaux. Volgens de gendarmerie is het speciale interventieteam GIGN ter plaatse en 
zijn er twee helikopters en tweehonderdtien gendarmes ingeschakeld. Ook twee 
onderhandelaars zijn ter plaatse. ‘Het gaat om een gewapende ex-militair, die goed getraind 
is, zich snel verplaatst en zijn wapen gebruikt’, aldus de prefect van de Dordogne, Frédéric 
Périssat, op een Franse nieuwsradio. 

Volgens de laatste berichten heeft de oud-militair zich verschanst in een lastig toegankelijk 
heuvelgebied. De laatste uren zou hij niet meer op gendarmes hebben geschoten, aldus de 
commandant van de gendarmerie, generaal André Pétillot, in een persbriefing. Pétillot heeft 
de lokale bevolking gesommeerd hun huizen niet te verlaten ‘ook al is het Moederdag’.   

Rond middernacht zou de verdachte, een dertiger die tussen 2011 en 2016 in het Franse leger 
zat, zijn opgedoken bij het huis van zijn ex. Hij zou daar haar nieuwe partner hebben 
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aangevallen. Hoe die eraan toe is, is onbekend. Daarna nam de verdachte ook twee 
politieauto’s onder vuur. Naar verluidt zijn de ex-partner en haar kinderen ongedeerd en voor 
hun eigen veiligheid ondergebracht op het politiebureau. 

Inmiddels heeft hij meer politievoertuigen beschoten en ook een politiehelikopter. Naar 
verluidt zou de man een einde willen maken aan zijn leven en uit zijn op een 
zogenoemde suicide by cop wat erop neerkomt dat hij wil sterven in een vuurgevecht met de 

politie. Via de regionale radio deed de prefect een oproep aan de dorpelingen thuis te blijven 
vanwege ‘een zeer zwaar bewapende en gewelddadige man'. De naam van de man is nog niet 
vrijgegeven. Wel is bekend dat hij onder elektronisch toezicht stond vanwege eerder huiselijk 
geweld en dus een enkelband droeg.  

Het is nog niet duidelijk welke vuurwapens precies de dertiger bij zich heeft. ‘Zwaarbewapend’ 
luidt het in Franse media. 

 
 

Franse gendarmes zetten wegen af rond het dorp in de Dordogne © AFP 

De zaak roept herinneringen op aan een schietpartij in het departement Puy-de-Dôme. In 
december schoot een 48-jarige man drie gendarmes dood en raakte een vierde ernstig gewond. 
Ook toen waren de gendarmes afgekomen op huiselijk geweld. 

Ondertussen zoeken politie- en legerdiensten ook nog steeds naar de voortvluchtige militair 
Jurgen Conings, dit maar in de Limburgse gemeente Zutendaal. Bron: De Stentor, 30 mei 
2021.  

Drie agenten in Frankrijk doodgeschoten na melding huiselijk geweld 

Drie Franse agenten zijn woensdag doodgeschoten en een vierde is gewond geraakt. Dat 
melden Franse media en de openbaar aanklager. Het incident gebeurde in een gehucht in de 
buurt van Saint-Just (Puy-de-Dôme), ten westen van Lyon. De verdachte is dood aangetroffen, 
meldt de minister van Binnenlandse Zaken. 

Twee politieagenten kwam kort na middernacht af op een melding van huiselijk geweld. Zij 
werden door een 48-jarige man beschoten toen zij een vrouw probeerden te redden. Die had 
haar toevlucht gezocht op het dak van het huis. Een van de agenten werd volgens de Franse 
zender BFMTV meteen doodgeschoten, de tweede raakte gewond.  

De schutter verschanste zich vervolgens in de woning en zou daar ook brand hebben 
gesticht. Na de dodelijke schietpartij stuurden de hulpdiensten versterking naar het huis in 
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een afgelegen gehucht. Zij sloten ook wegen in de omgeving af. De ogenschijnlijk 
zwaarbewapende dader bleef schieten op de politie en doodde nog twee agenten. Die 
slachtoffers hadden naar verluidt geprobeerd in te schatten of hun neergeschoten collega’s 
gered konden worden. 

De autoriteiten hadden aanvankelijk gemeld dat de dader was gevlucht. Minister van 
Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meldt vanochtend op Twitter dat hij dood is 
aangetroffen. Waarschijnlijk heeft hij zichzelf gedood. Darmanin is onderweg naar de plek van 
de schietpartij.  

Het parket van Clermont-Ferrand bevestigde aan persbureau AFP dat de vrouw in veiligheid 
kon worden gebracht. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de dood van de 
agenten bevestigd. De agenten waren 21, 37 en 45 jaar oud. 

De daden van de man zouden iets te maken hebben met een ruzie over de voogdij van zijn 
kinderen. Hij zou een bekende zijn van de politie. 

De Franse president Emmanuel Macron uitte op Twitter zijn medeleven met de families van 
de slachtoffers. ‘Ze kwamen op een melding af om een vrouw te redden die slachtoffer was van 
huiselijk geweld’, schrijft Macron. ‘Om ons te beschermen, werken onze hulpdiensten met 
gevaar voor eigen leven. Ze zijn onze helden.’ Ook premier Jean Castex reageerde. ‘Deze 
tragedie raakt ons allemaal en dompelt het land onder in rouw’, zegt hij. Bron: AD, 23 
december 2020.  

 

Franse soldaten zochten anderhalve dag lang naar de voorvluchtige ex-militair Terry Dupin. © 
AFP 
 

Voortvluchtige Franse oud-militair zwaargewond bij klopjacht: ‘Hij 
vuurde op militairen’  
 
Een voortvluchtige zwaar gewapende ex-militair naar wie de Franse politie 36 uur lang met 
honderden agenten zocht, is in een bos in de Dordogne neergeschoten. De gendarmerie was 
hem zondagmiddag al op het spoor gekomen, mogelijk mede dankzij de elektronische 
enkelband die hij droeg.  
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De Franse ex-militair Dupin. © AFP 

De 29-jarige Terry Dupin had zich in een bos verschanst en werd er vandaag neergeschoten. 
Daardoor is hij volgens Franse media zwaargewond geraakt. Dupin is meerdere keren 
veroordeeld wegens geweldpleging tegen zijn ex, de moeder van zijn drie kinderen. 
 
Hij was net weer uit de gevangenis, toen hij haar in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw 
belaagde in het dorp Le-Lardin-Saint-Lazare. Volgens de politie viel hij haar aan en schoot op 
haar, net als vervolgens op politieagenten die hem achtervolgden. 

Dupin is meerdere keren veroordeeld wegens geweldpleging tegen zijn ex, de moeder van zijn 
drie kinderen. In 2015 werd hij een eerste keer tot zes maanden voorwaardelijk veroordeeld. 
Op 22 februari 2017, in september 2017 en in februari van dit jaar volgden nieuwe 
veroordelingen. 

Op 3 mei werd zijn laatste straf omgezet in een enkelbandplicht. Hij kreeg ook een 
contactverbod opgelegd. Hij was net weer uit de gevangenis, toen hij haar in de nacht van 
zaterdag op zondag opnieuw belaagde in het dorp Le-Lardin-Saint-Lazare. Volgens de politie 
viel hij haar aan en schoot op haar. 

Dupin schoot zaterdagnacht ook op agenten die waren afgekomen op het huiselijke geweld. 
Bij de klopjacht op de schietende ex-militair werden meer dan driehonderd politieagenten 
ingezet. De nationale antiterrorisme-eenheid bood ook ondersteuning en er werden ook zeven 
hondenteams en zeven helikopters ingezet. 

De zoektocht naar Dupin duurde anderhalve dag, waarbij hij zich verschanste in een steil, 
rotsachtig, bebost en moeilijk toegankelijk gebied. ‘De verwondingen kunnen hem het leven 
kosten’, stelt commandant André Pétillot. Eerdere kansen om Dupin neer te schieten, werden 
niet gebruikt. ‘We willen hem levend’, aldus Pétilot. Bron: De Stentor, 31 mei 2021.    

Automobilist rijdt voetganger dood en gaat ervandoor 

Een automobilist heeft zondagmiddag in Zaltbommel een hardloper of een wandelaar 
aangereden en aan zijn lot overgelaten. Het slachtoffer raakte zo zwaar gewond dat hij later 
overleed. Omwonenden reageren geschokt. 
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Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur op de Ketelsteeg, maar hoe precies wordt nog 
onderzocht. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een traumahelikopter kwam volgens 
buurtbewoners ter plaatse, maar het is onduidelijk of het slachtoffer daarmee naar het 
ziekenhuis is gebracht. 

De bestuurder reed na de aanrijding door. De politie heeft zondagmiddag een bestelauto 
gevonden die mogelijk betrokken was bij het ongeluk. Eerder werd er gezocht naar een blauwe 
Volkswagen Caddy. Het voertuig werd gevonden na meerdere tips van ooggetuigen. Ook werd 
kort na het ongeval een burgernetactie gestart.  

Of de auto inderdaad bij het ongeval betrokken was, wordt nu verder onderzocht, zei een 
woordvoerster van de politie. Ook is de politie nog op zoek naar de bestuurder. 

Buurtbewoners reageren geschokt op het ongeluk. Vooral dat de automobilist het slachtoffer 
aan zijn lot overliet, vinden ze onbestaanbaar. ‘Ik heb meteen op onze beveiligingscamera’s 
gekeken of we een donkere bestelauto zagen rijden rond die tijd, maar helaas niet’, zegt een 
van de omwonenden van de nabijgelegen Toepadweg.  Bron: De Stentor, 30 mei 2021. 

   

Saskia Baas van de GGD Rotterdam-Rijnmond met de typische Rotterdamse storm in haar 
haren: 'De no-nonsensementaliteit van deze stad past bij mij' © Frank de Roo  
 

GGD-directeur Saskia Baas zwaait af: ‘Er zijn deze pandemie 17 miljoen 
bondscoaches, ingewikkeld’ 
 
Drie jaar geleden stapte Saskia Baas binnen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Nu vertrekt 
ze tijdens de grootste gezondheidscrisis ooit. ‘Wanneer is het een goed moment om te gaan? 
Alles staat klaar om de komende maand veel te vaccineren. De volgende stap is werken aan 
de GGD van de toekomst. Dat is aan mijn opvolger.’ 
 
De 56-jarige Saskia Baas is misschien niet zo’n bekend gezicht als te verwachten is van de 
directeur van een van de grootste GGD’en in Nederland. Ze schoof niet aan tafel bij de 
talkshows op primetime en voerde niet steeds het woord bij nieuws over de Rotterdamse GGD. 
Ze koos haar moment als het haar moment was. Kritiek uitte ze deze pandemie áchter de 
schermen. 
 
Saskia Baas, de vertrekkend directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, zat niet aan 
talkshowtafels tijdens de coronacrisis. Ook bij nieuws vanuit haar regio voerde ze niet altijd 
het woord. ‘Ik hoef niet zo in de spotlights te staan’, zegt Baas in een afscheidsinterview. 
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Bovendien doet ze vooral haar deel van het werk, verklaart ze, waarbij zij het niet nodig vindt 
zelf het hoogste woord te hebben. ‘Er zijn deze pandemie zeventien miljoen bondscoaches. Dat 
maakt het ingewikkeld. Maar ik heb een opdracht uit te voeren en dat doe ik. Bemoei je niet 
overal mee.’ 

Ze laat een andere GGD achter dan drie jaar geleden, toen Baas binnenkwam. ‘Voor de 
pandemie waren we relatief gezien een van de kleinste GGD’en van Nederland, met op een na 
het minste geld per inwoner. De afdeling infectieziektebestrijding was vijfentwintig man sterk, 
nu groeien we naar de vierduizend. We hebben samen enorm veel werk verzet en een landelijke 
rol kunnen spelen. De vijand van buiten heeft onvermoede krachten losgemaakt. Uit alle 
hoeken en gaten zijn mensen komen helpen.’  Bron: AD, 30 mei 2021.  

 

Roosendaal, Moreno Molenaar/Pix4Profs Kinderen spelen bij de waterfonteintjes op de Nieuwe 
Markt © Pix4Profs/Moreno Molenaar  
 
 

Het was als een weekend in het oude normaal: ‘Ik voel de vrijheid weer 
terugkomen’ 
 
Er gloort licht aan de einde van de tunnel die corona heet. Combineer dat met het stralende 
weer en het leven ziet er een stuk aangenamer uit.  Rondgang in het weekend door een vrolijk 
West-Brabant. 
 
De terrassen puilen uit, grote groepen wielrenners racen over de West-Brabantse 
binnenwegen, er wordt voorzichtig gezwommen in het nog niet door de zon opgewarmde water 
van de natuurplassen. Bron: BN De Stem, 30 mei 2021.   
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Kabinet verlengt subsidie voor 'coronabanen in de zorg' 
 
Instellingen kunnen 'op zo kort mogelijke termijn' subsidie aanvragen voor coronabanen in de 
zorg in het tweede helft van het jaar. Het kabinet heeft besloten de subsidie te verlengen, 
waarvoor veertig miljoen euro is uitgetrokken. Belangrijk is wel dat medewerkers die met deze 
subsidie worden aangenomen, uiterlijk 1 oktober in dienst komen. 
 
Nog dit jaar zal de zorg bezig zijn met een inhaalslag, omdat de afgelopen tijd veel operaties 
wegens corona zijn uitgesteld. Daarom zullen zorginstellingen ook in het najaar nog veel extra 
handen nodig hebben, schrijft demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Met de speciale 
subsidie kunnen onder meer zorgassistenten en gastvrouwen en -heren worden aangenomen. 
 
Eerder vroeg de Kamer, op initiatief van het CDA en de PVV, om ook een landelijke 'zorgreserve' 
op te bouwen. Via een campagne moeten mensen geworven worden om op de reservebank 
plaats te nemen, voor het geval er behoefte is aan extra menskracht in de zorg. Deze campagne 
is begin mei gestart, en heeft via sociale media, radio en kranten enkele miljoenen mensen 
bereikt. 
 
Tot nu toe hebben 336 mensen zich aangemeld. Eind 2021 moet de teller op 2000 staan. Uit 
een verkenning die nog wordt uitgevoerd, moet blijken of dat aantal genoeg is. Bron: Het 
Parool, 29 mei 2021.  
 

Zelfstandige revalidatieklinieken gaan wellicht te dure behandelingen 
aanbieden aan ex-coronapatiënten met langdurige klachten  
 
Tienduizenden ex-coronapatiënten zullen waarschijnlijk te maken krijgen met langdurige 
klachten. Grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en Menzis zijn bang dat zelfstandige 
revalidatieklinieken hen onnodige, te dure behandelingen aan gaan bieden, meldt Nieuwsuur. 
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De eerste aanvragen van coronapatiënten voor een behandeling bij zelfstandige 
revalidatieklinieken komen al binnen bij verzekeraars. ‘Dit is een kans voor klinieken om 
weer een hele grote populatie aan te boren om te behandelen’, zegt Eline Tuijn, medisch 
adviseur bij zorgverzekeraar CZ. 

Martijn Klem, voorzitter van branchevereniging Revalidatie Nederland, denkt dat maar zo'n 
twee tot vier procent van de patiënten een complexe behandeling nodig heeft. ‘De anderen 
proberen we onder te brengen bij lokale fysio's. Zorgverzekeraar moeten goed kijken naar 
klinieken die normale zorg bieden voor een dure prijs. Ik hoop dat ze daartegen keihard 
optreden.’ Bron: AD, 30 mei 2021. 
 

Coronapatiënt met langdurige klachten dreigt melkkoe te worden 

Tienduizenden ex-coronapatiënten zullen waarschijnlijk te maken krijgen met langdurige 

klachten. Niemand weet precies wat de beste behandeling is en de vraag is dan ook wie hen 

gaat behandelen.  

De grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en Menzis zijn bang dat zelfstandige 

revalidatieklinieken hun onnodige, te dure behandelingen gaan aanbieden om een graantje 

van deze nieuwe patiëntengroep mee te pikken. 

De eerste aanvragen van coronapatiënten voor een behandeling bij zelfstandige 
revalidatieklinieken komen al binnen bij verzekeraars. ‘Dit is een kans voor klinieken om weer 
een hele grote populatie aan te boren om te behandelen’, zegt Eline Tuijn, medisch adviseur 
bij zorgverzekeraar CZ. 

Martijn Klem, voorzitter van branchevereniging Revalidatie Nederland denkt dat maar zo'n 
twee tot vier procent van de covidpatiënten een complexe behandeling nodig heeft. ‘De anderen 
proberen we onder te brengen bij lokale fysio's. Zorgverzekeraar moeten goed kijken naar 
klinieken die normale zorg bieden voor een dure prijs. Ik hoop dat ze daartegen keihard 
optreden.’ 

Jacques van Limbeek, Zilveren Kruis: ‘Een aantal klinieken doet het uitstekend, bij een ander 
groot aantal gaat het alleen om geld. Wat je dan ziet is dat niet de verzekerde met haar 
probleem centraal staat, maar het verdienen het belangrijkst is.’ 

Dat merkte bijvoorbeeld Jettie Rozemond. Zij heeft sinds haar corona-infectie begin vorig jaar 
nog altijd pijn en vermoeidheidsklachten en kan nog steeds niet aan het werk. Een 
behandeling bij de fysiotherapeut hielp niet, dus ging ze op zoek naar andere hulp. Bij de 
meeste behandelaars kon ze niet terecht, omdat ze niet in het ziekenhuis had gelegen. Na veel 
googelen en bellen kon Rozemond bij een zelfstandige revalidatiekliniek wel geholpen worden. 

Met een multidisciplinair team, bestaande uit een fysiotherapeut, psycholoog en 
revalidatiearts zou Rozemond aan de slag gaan. Twee keer per week twee uur, twaalf weken 
lang. Maar de revalidatiearts heeft ze amper gezien. ‘Achter de schermen was er misschien 
wel overleg tussen de arts en specialisten, maar daar heb ik weinig van gemerkt.’  

Achteraf kreeg Rozemond een rekening van ruim 5900 euro die ze declareerde bij de 
zorgverzekeraar. ‘Dat was het waard geweest als ik was opgeknapt, maar nu is het wel 
ontzettend veel geld voor wat ik ervoor kreeg’, zegt ze. ‘Als ik dit had geweten, had ik het niet 
gedaan.’ 

Al langer zien zorgverzekeraars dat zorg bij zelfstandige revalidatieklinieken soms kunstmatig 
duur wordt gemaakt. Van Limbeek beoordeelt als medisch adviseur bij Zilveren Kruis 
aanvragen voor behandelingen. ‘Bij sommige klinieken vraag je je af: waarom moet deze 
persoon in een instelling behandeld worden en kan hij niet gewoon naar de fysiotherapeut?’ 
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Jettie Rozemond @ Nieuwsuur 

Door een revalidatiearts toe te voegen aan het team van behandelaren, kan een kliniek een 
hoger tarief declareren, legt Van Limbeek uit. ‘Een dure revalidatiearts is vaak niet nodig voor 
de zorg en de betrokkenheid van de revalidatiearts is zeer gering: twee tot drie procent van 
het totaal aantal uren.’ 

Ook Eline Tuijn van CZ ziet dat klinieken meer declareren dan nodig is. Door een patiënt een 
paar uur meer te laten revalideren, kan de kliniek een hoger tarief rekenen. ‘En dat is toch 
wel lucratief.’ 

Medisch adviseurs bij zorgverzekeraars wijzen de vergoedingen van deze behandeltrajecten 
vaak af, wat hun niet in dank wordt afgenomen. Zilveren Kruis is de afgelopen jaren zo'n tien 
tot vijftien keer voor de rechter gedaagd door klinieken. Maar het wordt ook persoonlijk 
gemaakt, vertelt Van Limbeek. ‘Ik ben twee keer voor de tuchtrechter gesleept.’ 

Ook Tuijn is bedreigd met tuchtzaken. Er staan grote belangen op het spel, zegt ze. ‘Ik denk 
dat het over veel geld gaat, over het voortbestaan van sommige zelfstandige klinieken en het 
voortbestaan van revalidatieartsen ook.’ 

In de afgelopen tien jaar zijn er veel bedrijven bijgekomen die zorg aanbieden, ziet Martijn 
Klem van Revalidatie Nederland. Inmiddels heeft de branchevereniging een ledenstop 
afgekondigd en moeten alle leden inzage in de boekhouding geven. 

Ook hebben ze afgesproken: alle winst gaat naar de zorg. Klem: ‘Als leden geen openheid geven 
of op winst zijn gericht, dan worden ze uit de vereniging gezet.’  
 
Jessica Varkevisser is bestuurder van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland, een 
zelfstandige kliniek. Zij herkent zich niet in het beeld dat de verzekeraars schetsen. Ze wil 
juist met hen om tafel om te bespreken hoe ze goede zorg tegen een gepaste prijs kunnen 
organiseren. ‘Er zijn echt nog heel veel patiënten die langdurige klachten hebben na corona. 
We moeten met z'n allen kijken waar die patiënt op de beste plek is.’ 
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Van Limbeek (Zilveren Kruis) vindt dat de overheid een aantal klinieken zou moeten aanwijzen 
die medisch-specialistische zorg voor chronische pijn kunnen leveren. ‘Het gaat om tientallen 
miljoenen. En als we dat kunnen besparen door juiste zorg op de juiste plek te kunnen laten 
plaatsvinden, kunnen we het geld gebruiken om andere zorg te bekostigen en besparen we 
mensen een hoge premie.’ 

Eline Tuijn van CZ ziet een oplossing in het dichten van het gat tussen eenvoudige 
behandelingen bij de fysiotherapeut en dure behandelingen bij zelfstandige klinieken. ‘Voor 
mensen met chronische pijn en mogelijk ook ex-covidpatiënten, zou een multidisciplinair 
team, behandeling met fysio en psycholoog mogelijk een oplossing zijn om ze beter te 
bedienen.’ 

Daarmee was Jettie Rozemond mogelijk ook geholpen. ‘Er zijn duizenden mensen in 
Nederland die al lang ziek zijn en niet verder komen dan reguliere fysiotherapie.’ Ze is een 
petitie gestart voor meer erkenning voor patiënten met langdurige corona en voor meer 
onderzoek naar mogelijke behandelingen voor deze groep. 

Rozemond hoopt dat er op basis van dat onderzoek speciale klinieken voor long covid worden 

opgezet. Zelf is ze nog steeds zoekende naar de juiste behandeling. ‘Ik ben al vijftien maanden 
zoet hiermee.’ Bron: NOS, 30 mei 2021.   

Voorzitter KHN: horeca-ondernemers hopen op eerdere opheffing 1,5 
meterregel 

Horecaondernemers hopen dat de 1,5 meterregel al eerder dan in september van tafel kan, 
zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in reactie op de 
voorspelling van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat iedereen voor 1 
september volledig gevaccineerd is. 

‘Voor ons is het noodzakelijk dat de 1,5 meterregel eraf gaat om weer rendabel te zijn. In de 
club, kroeg en discotheek moeten mensen tegen elkaar aan kunnen staan. Daar is hun 
verdienmodel op gebaseerd,’ zegt de voorman van de branchevereniging voor restaurants, 
cafés en hotels. 

‘Wat ons betreft zou die al na de eerste prik kunnen aflopen. Dan zou je ergens in juli al weer 
zonder 1,5 meter afstand kunnen,’ geeft Willemsen aan. ‘De meest kwetsbaren hebben de prik 
al gehad en nu zijn vooral jongeren nog aan de beurt. De belangrijkste reden om die regel in 
te voeren was druk van de zorg halen. Dat gebeurt nu in rap tempo.; Bron: Het Parool, 30 mei 
2021.  

Risiconiveau Duitse deelstaten gedaald, nieuwe versoepelingen dichterbij 

Het aantal coronabesmettingen is in alle zestien Duitse deelstaten onder een belangrijk 
risiconiveau gedaald. Dit risiconiveau bepaalt of een brede heropening van de maatschappij 
en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen veilig wordt geacht. 

De centraal gelegen deelstaat Thüringen bereikte zondag als laatste de grens van zeven 
achtereenvolgende dagen waarop minder dan 50 mensen per 100.000 inwoners positief 
werden getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI), 
het Duitse RIVM. 

In Thüringen werden de afgelopen week 47,5 mensen per 100.000 inwoners positief getest. In 
heel Duitsland staat dat getal momenteel op 35,2, het laagste sinds halverwege oktober vorig 
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jaar.  Op de intensive cares in Duitsland ligt daarnaast momenteel het laagste aantal 
coronapatiënten sinds begin november vorig jaar. 

Volgens Duitse experts neemt het aantal coronabesmettingen in het land snel af door 
het toenemende aantal vaccinaties, de warmere temperaturen, waardoor mensen vaker buiten 
zijn, en de grote hoeveelheid beschikbare sneltesten die worden gebruikt voor werk, school of 
voor andere activiteiten. 

Duitsland heeft in de afgelopen weken veel versoepelingen van de maatregelen doorgevoerd. 
Zo zijn terrassen, musea, tentoonstellingen en openbare zwembaden weer open. Wel moeten 
bezoekers op veel plekken een vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest laten zien 
of kunnen aantonen dat ze het coronavirus al hebben gehad en zijn hersteld. 

In meerdere Duitse deelstaten stonden verdere versoepelingen gepland voor het moment dat 
ze minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners vaststelden. Zo wordt in verschillende 
steden en districten in Beieren de verplichting om een negatieve coronatest te overhandigen 
bij sportevenementen, theaters, openbare zwembaden en sportscholen opgeheven als 
de besmettingsgraad stabiel blijft. Bron: Het Parool, 30 mei 2021. 

 AFP  

 

Arnold Schlundt Bodien, eigenaar van het filiaal van Simon Levelt in Apeldoorn, is natuurlijk 
trots op zijn zaak. Maar hij voelt zich wat ongemakkelijk met zijn succes terwijl collega-
ondernemers zo zwaar onder corona lijden. © Maarten Sprangh 
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Ondernemers hebben last van successchaamte: ‘Er zijn zoveel collega’s 
die hun omzet zagen wegvallen, dan ga ik ze niet de ogen uitsteken’ 
 
Het midden- en kleinbedrijf boekte in het afgelopen coronajaar ruim negen procent meer 
winst dan in 2019, werd vorige week bekend. Maar ondernemers die het toch nog goed deden, 
lopen daar niet graag mee te koop. Er blijkt sprake van successchaamte, ontdekte RegioBank 
in een onderzoek. ‘Ik ga nu echt niet rondroepen dat het zo goed met mij gaat, terwijl collega-
ondernemers om mij heen het zo zwaar hebben.’ 
 
Arnold Schlundt Bodien durft het bijna niet te zeggen, maar hij komt met zijn koffie- en 
theewinkel Simon Lévelt midden in het centrum van Apeldoorn heel goed corona door. ‘Ik had 
vorig jaar dertig procent minder klanten, maar die besteedden samen meer dan het hele jaar 
ervoor.’ Hij zag zijn winst daardoor stijgen. ‘En dit jaar gaat dat net zo hard door. Ik zit nu al 
weer twaalf procent hoger in de omzet dan vorig jaar.’ Bron: De Stentor, 31 mei 2021.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virus deze winter onder controle als jeugd wordt ingeënt 
 
Het RIVM heeft berekend dat wanneer jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden ingeënt het 
coronavirus komende winter onder controle gehouden kan worden zonder vergaande 
maatregelen. ‘Als alles meezit, kan het reproductiegetal net onder de 1 uitkomen,’ zegt RIVM-
modelleur Jacco Wallinga tegen de NOS over de wintersituatie als alleen volwassenen in ons 
land worden gevaccineerd.  
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Als ook de jeugd een prik krijgt, komt het reproductiegetal - het cijfer dat aangeeft hoeveel 
anderen één besmet persoon aansteekt - waarschijnlijk rond de 0,85 uit. Bij 
de berekeningen gaat het RIVM er vanuit dat alleen de Britse, Zuid-Afrikaanse en 
Braziliaanse, varianten van het virus 'voet aan de grond krijgen'. De huidige vaccins zijn tegen 
andere mutaties wellicht minder werkzaam.  Bron: Het Parool, 30 mei 2021.   

 

Ondanks hoge vaccinatiegraad zien Britten mogelijke derde golf 
opdoemen in de vorm van de Indiase coronavariant 

Britse experts maken zich grote zorgen over de aangekondigde versoepelingen van de 
coronamaatregelen in het land. Het aantal dagelijkse besmettingen stijgt en is het hoogst sinds 
maart. Wetenschappers vrezen dat dit het begin kan zijn van een derde golf, ondanks de vele 
vaccinaties in het land. 

Op 21 juni wil de Britse regering de laatste coronamaatregelen opheffen. Dan zouden alle 
beperkingen op optredens, trouwfeesten en andere evenementen worden opgeheven, en gaan 
onder meer ook de nachtclubs weer open. Twee weken geleden werd al een groot deel van de 
beperkingen opgeheven en mochten Britten onder meer weer binnen naar de pub, meer 
mensen thuis ontvangen, en was knuffelen niet langer verboden. 

Het lossen van de laatste maatregelen komt volgens experts echter veel te snel. Ze vrezen 
immers dat er een derde golf voor de deur staat, of misschien zelfs al begonnen is. 

Gisteren werden er 3.240 nieuwe besmettingen vastgesteld, en al vijf dagen op rij steeg het 
aantal nieuwe gevallen boven de 3.000. Het aantal nieuwe besmettingen ligt daarmee weer op 
het niveau van midden april, en elke stijging in het aantal ziekenhuisopnames kan de Britse 
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gezondheidsdienst NHS in ernstige problemen brengen, aldus de Britse krant The Guardian. 
Er is namelijk een enorme achterstand in de behandeling van niet-Covidpatiënten. 

Hoewel het Verenigd Koninkrijk al bijna 80 procent van de volwassenen een eerste prik heeft 
bezorgd, leeft de vrees dat de oprukkende Indiase variant die inspanning deels teniet zal doen. 
Voorlopig vertaalt het aantal nieuwe besmettingen zich nog niet in een toename van het aantal 
ziekenhuisopnames en overlijdens, maar het is nog maar de vraag of dat zo zal blijven. 

Pandemiemodellen voorspelden al een opflakkering in het aantal infecties, nog voor de Indiase 
variant in het VK werd aangetroffen. Wanneer de beperkingen worden opgegeven, kan het 
virus zich gemakkelijker verspreiden onder de miljoenen mensen die nog niet gevaccineerd 
zijn. De Indiase variant is bovendien veel besmettelijker en deels resistent tegen de vaccins, 
zo bleek uit onderzoek van Public Health England. Dat doet de vrees voor een derde golf die 
de gezondheidszorg overweldigt toenemen. 

De Britse regering wil niet speculeren over de haalbaarheid van haar plan om op 21 juni de 
maatschappij volledig open te gooien. Ook de minister die verantwoordelijk is voor de 
vaccinatiecampagne, Nadhim Zahawi, wou niets lossen over het eventuele behoud van de 
mondmaskerplicht en de verplichting om zoveel mogelijk thuis te werken. Nog de hele maand 
juni thuiswerken, zou volgens experts nochtans logisch zijn omdat het de contacten tussen 
mensen aanzienlijk beperkt. 

De regering zal op 14 juni communiceren over de gepande versoepelingen, zei Zahawi aan de 
Britse openbare omroep BBC. ‘We zullen naar de data kijken en die delen met het land’, aldus 
een woordvoerder. ‘Het zou compleet verkeerd zijn als ik nu zou beginnen speculeren. Op dit 
moment hebben we nog onvoldoende gegevens. Er zijn delen in het land waar er geen Indiase 
variant is en alles behoorlijk stabiel is, in andere delen van het land is de Indiase variant bezig 
de Britse te vervangen.’ 

Ongeveer driekwart van de nieuwe coronagevallen in het VK is te wijten aan de Indiase variant. 
Om die reden gelooft professor Martin McKee van de London School of Hygiene and Tropical 
Medicine dat de derde golf al begonnen is. 

‘We zien nu al dat de huidige maatregelen niet kunnen voorkomen dat het aantal nieuwe 
gevallen in grote delen van het land sterk stijgt. Dit lijkt er heel erg op dat we nu aan het begin 
van de derde golf staan’, zegt hij aan The Guardian. ‘Tenzij er een mirakel gebeurt, is nog meer 
versoepelen in juni een enorm risico. De stijging in het aantal nieuwe besmettingen die we nu 
zien, zou zelfs moeten zorgen voor een herziening van de meest recente versoepelingen.’ 

Ook andere experts waarschuwen voor een derde golf. ‘Als de dingen gaan lopen zoals ik denk 
dat ze gaan lopen, zullen we een derde golf krijgen. En het zal een grote golf zijn met veel 
besmettingen, overlijdens en ernstig zieken’, waarschuwde professor Ravi Gupta van de 
Universiteit van Cambridge eerder. 

Volgens hem is de derde golf intussen begonnen. ‘Er is een exponentiële groei in het aantal 
nieuwe gevallen en zeker driekwart daarvan is te wijten aan de Indiase variant’, zei hij 
vanmorgen op BBC Radio 4. ‘Natuurlijk is het aantal gevallen op dit moment nog relatief 
beperkt, maar alle golven starten met een laag aantal besmettingen dat suddert op de 
achtergrond en vervolgens explodeert. Wat we hier zien, zijn de eerste tekenen van een nieuwe 
golf.’ 

Gupta waarschuwt ook voor een ‘vals gevoel van veiligheid’, nu bijna de helft van de Britten 
twee prikken heeft gekregen. Volgens hem is het dan ook beter om de versoepelingen met een 
paar weken uit te stellen, zodat er meer informatie kan worden verzameld over de Indiase 
variant. 
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Volgens epidemioloog William Hanage van de Universiteit van Harvard is de huidige aanpak 
van de Britse regering niet genoeg om een derde golf te voorkomen. ‘De enige vraag is nu wat 
de gevolgen gaan zijn op gebied van ziekenhuisopnames en overlijdens’, zegt hij aan The 
Guardian. ‘Maar een volledige heropening in juni is niet compatibel met het virus onder 
controle houden.’ Bron: De Morgen, 31 mei 2021.    

Gezondheidsexperts denken dat versoepeling te vroeg komt 

De Britse regering wil op 21 juni de laatste coronamaatregelen opheffen, doch 
gezondheidsexperts denken dat die versoepeling ondanks de hoge vaccinatiecijfers te vroeg 
komt. Zij maken zich grote zorgen over het huidige aantal nieuwe besmettingen dat het 
hoogste is sinds maart. 'Verder versoepelen is een risico', klinkt het waarschuwend. Een derde 
golf ligt volgens de deskundigen op de loer. 

Volgens anderen is de derde coronagolf al begonnen. Ongeveer driekwart van de nieuwe 
coronagevallen in het Verenigd Koninkrijk is te wijten aan de Indiase variant. Twee weken 
geleden hief de regering echter al een groot deel van de beperkingen op en mochten de Britten 
weer naar de pub, meer mensen thuis ontvangen en ook was knuffelen niet langer verboden. 
 
Gisteren werden er 3240 nieuwe besmettingen vastgesteld, en al vijf dagen op rij steeg het 
aantal nieuwe gevallen boven de 3000. Het aantal nieuwe besmettingen ligt daarmee weer op 
het niveau van midden april, en elke stijging in het aantal ziekenhuisopnames kan de Britse 
gezondheidsdienst NHS in ernstige problemen brengen, schrijft de krant The Guardian. 
 
Voorlopig zorgt de stijging nog niet voor meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen, maar de 
vraag is hoelang dat zo blijft. Pandemiemodellen voorspelden, nog voor de Indiase variant 
werd aangetroffen, al een stijging van het aantal infecties. Door de beperkingen op te heffen, 
kan het virus zich gemakkelijker verspreiden onder de miljoenen mensen die nog niet geprikt 
zijn. Zo'n twintig procent van de Britten is niet gevaccineerd. 

‘We zien nu al dat de huidige maatregelen niet kunnen voorkomen dat het aantal nieuwe 
gevallen in grote delen van het land sterk stijgt. Dit lijkt er heel erg op dat we nu aan het begin 
van de derde golf staan’, zegt professor Martin McKee. ‘Tenzij er een wonder gebeurt, is nog 
meer versoepelen in juni een enorm risico.’ De regering maakt op 14 juni de geplande 
versoepelingen bekend. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Vrijdag rond middernacht is Wellekade in Deventer ontruimd 

Vrijdag rond middernacht veegden politie en handhavers in Deventer de Wellekade leeg, 
omdat daar te veel jongeren aan het feesten waren. Er werden zo'n tien bekeuringen 
uitgedeeld aan mensen die niet weg wilden gaan. Zaterdag en afgelopen nacht was 
het eveneens raak in Deventer. Jongeren hielden zich massaal niet aan de coronamaatregelen. 
Hoewel er 200 tot 300 mensen bij het 'mini-festival' waren, greep de politie ondanks klachten 
over overlast niet in. Bron: AD, 31 mei 2021.    

Na zoveelste feestje langs de Welle grijpt gemeente Deventer hard in: ‘Het 
loopt de spuigaten uit’ 

Van af- en aanrijdende lachgaskoeriers tot wildplassen in voortuinen: veel omwonenden van 
het Verlaagde Wellepad in Deventer zijn de overlast van groepen feestende jongeren meer dan 
zat en zijn blij dat de gemeente ingrijpt en het gebied ’s avonds afsluit. ‘Ze komen met complete 
kratten bier en laten telkens een ravage achter.’ 

Tientallen mensen werden maandagavond door handhavers weggestuurd bij De Wellekade. 
Na 20.00 uur mogen ze niet meer op die plek zijn, ook niet om gewoon even daar te zitten of 
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wandelen. Het is allemaal het gevolg van wat er zondagavond gebeurde, toen er zo'n 
tweehonderd jongeren samenkomen om daar te feesten. Bron: De Stentor, 31 mei 2021. 

 

Handhavers stuurden maandagavond enkele tientallen mensen weg bij de Wellekade in 
Deventer. © Rens Hulman 

Tientallen mensen weggestuurd bij de Welle in Deventer na afsluiting 
vanwege trammelant 

Handhavers hebben maandagavond in Deventer tientallen mensen weggestuurd van het 
Verlaagde Wellepad. Doordat de gemeente een noodbevel heeft afgegeven na de overlast van 
de afgelopen dagen, mag er na 20.00 uur 's avonds niemand meer op de plek naast de IJssel 
zijn.  

Veel mensen waren niet op de hoogte van de nieuwe regel, die burgemeester Ron König 
maandag aan het einde van de middag bekendmaakte nadat het zondagavond uit de hand 
liep op de Wellekade. Er waren maandagavond rond 20.00 uur nog zo'n vijftig tot zestig 
mensen aanwezig. Het ging vooral om mensen die rustig zaten te eten of nog even van de zon 
genoten.  

Zij werden door een groep handhavers gevraagd weg te gaan. ‘En die mensen zijn ook allemaal 
weggegaan’, vertelt gemeentewoordvoerder Daphne Nijhof. Volgens haar wordt er nu elke 
avond gecheckt of er nog mensen zijn. ‘Daarbij wordt ook gekeken of de drukte zich nu niet 
verplaatst naar andere plekken in de stad.’  
 
Het verbod om tussen 20.00 uur en 6.00 uur op het Verlaagde Wellepad aanwezig te zijn geldt 
tot 1 juli. Daarna wordt volgens Nijhof gekeken of de regel nog nodig is.  
 
Bij de Landtong, een andere populaire hanglocatie langs de IJssel, is het deze maandagavond 
wel wat drukker dan normaal. Daar mogen mensen tot middernacht zijn, om te voorkomen 
dat te grote groepen daar samenkomen in coronatijd. Bron: De Stentor, 31 mei 2021.    
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De uiterwaarden bij de stad worden ’s nachts verboden gebied in verband met overlast die 
vooral optreedt bij mooi weer. © Foto Hissink/archief  
 
 

Overlast: populaire plek langs IJssel bij Deventer ’s nachts op slot 
 
Het gebied tussen de beide bruggen over de IJssel bij Deventer wordt vanaf dit seizoen ’s 
nachts afgesloten. Met de maatregel op de landtong, aan de kant van de Worp, tussen 
spoorbrug en IJsselbrug, wil de gemeente Deventer overlast tegengaan. 
 
Overlast in het gebied en op de strandjes aan de Worpse kant van de rivier is een terugkerend 
probleem, aldus de gemeente. Dat blijkt uit klachten van de camping en omwonenden. Ook 
Team Toezicht en Handhaving en de Stichting IJssellandschap stellen vast dat sprake is van 
overlast in de nachtelijke uren. Bron: De Stentor, 19 mei 2021.   
 
Deventer sluit de Verlaagde Wellekade, de kade langs de IJssel, in elk geval tot 1 juli 's avonds 
en 's nachts af. Die maatregel moet een einde maken aan de voortdurende overlast 
door feestende groepen jongeren die zich niet aan de coronamaatregelen houden. De afsluiting 
geldt van 20.00 uur 's avonds tot 06.00 uur 's morgens. Bron: AD, 1 juni 2021.  
 

Kinderontvoering laat zich niet weerhouden door corona 

‘Internationale kinderontvoering blijkt een hardnekkig probleem te zijn dat zich niet laat 
weerhouden door corona', constateert IKO-directeur Coşkun Çörüz van het Centrum 
Internationale Kinderontvoering. Ondanks de internationale reisbeperkingen is het aantal 
ontvoerde kinderen vorig jaar iets toegenomen. 

Ondanks de negatieve reisadviezen namen ontvoerende ouders hun kinderen toch vaak 
mee naar het buitenland. In 2020 werden tweehonderdvierentwintig kinderen ontvoerd tegen 
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tweehonderdzeven in 2019. Door de reisbeperkingen waren sommige ouders bang niet tijdig 
op reis te kunnen of gebruikten het als argument om niet terug te keren uit het buitenland. 
 
In vierenzeventig procent van de ontvoeringen is de moeder de dader, in vijfentwintig procent 
de vader en in één procent familieleden. Vanuit Nederland werden in 2020 de meeste kinderen 
ontvoerd naar Polen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België. Vanuit het buitenland naar 
Nederland kwamen de meeste kinderen uit België, Frankrijk, China en Tsjechië. Bron: AD, 31 
mei 2021.   

Vaccinatiecentra in Barneveld en Arnhem krijgen hulp van militairen 

De vaccinatiecentra in Barneveld en Arnhem krijgen vanaf vandaag hulp van zestien 
militairen. De GGD Gelderland-Midden had om extra handen gevraagd. De militairen blijven 
in elk geval vijf weken beschikbaar voor de hulp. 

Defensie heeft sinds begin dit jaar duizend militairen uit alle krijgsmachtonderdelen 
beschikbaar om te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis. Het is maandag de eerste 
keer dat militairen gaan meehelpen met vaccineren. Volgens Defensie is er sprake van 
'militaire steunverlening in het openbaar belang'. 

De militairen zijn geschoold bij het Defensie Geneeskundig Opleidings- en Trainingscentrum 
(DGOTC). Ze kunnen eventueel ook meehelpen bij het ontvangen en begeleiden van mensen 
die een vaccinatie krijgen. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Europarlementslid uit Litouwen bepleit onderzoek naar oorzaken 
coronapandemie 

Het Litouwse Europarlementslid Stasys Jakeliunas bepleit een diepgaand onderzoek naar de 
oorzaken van de coronapandemie. ‘De coronapandemie heeft enorme economische en sociale 
schade veroorzaakt en veel mensenlevens gekost. EU-burgers hebben het recht de oorzaak 
van deze ramp te kennen’, schrijft Jakeliunas in een brief aan voorzitter Sassoli en zijn 
collega’s. 

Het onderzoek dat de Wereldgezondheidsraad dit jaar instelde, leidde volgens hem 
tot onvoldoende conclusies. Reden was dat het onderzoeksteam, met daarin viroloog Marion 
Koopmans, in China geen toegang tot alle data kreeg. De achttien vooraanstaande 
wetenschappers vroegen in Science Magazine om een onafhankelijk en diepgaand onderzoek 
naar de oorsprong van het virus. 

De Amerikaanse president Biden en de Amerikaanse Senaat stuurden vorige week ook aan op 
zo'n onderzoek. ‘Ons Parlement zou dit onderzoek in Europa moeten leiden, omdat het alle 
EU-burgers vertegenwoordigt en aan hen verantwoording schuldig is’, aldus het Groene EP-
lid. ‘Daarom roep ik alle politieke groepen op mijn initiatief te steunen', aldus Jakeliunas. 
Bron: AD, 31 mei 2021.   

Vaccinatie-operatie voor daklozen 

Daklozen in Den Haag kunnen nu ook een vaccinatie krijgen. Een mobiel prikteam van de 
GGD gaat langs bij de opvanglocaties om de prikken te zetten. ‘Sommigen hebben wel grotere 
problemen aan hun hoofd dan corona’.  

Op maar liefst elf plaatsen in de stad waar dak- en thuislozen komen, was de GGD afgelopen 
week aanwezig om te vaccineren. De eerste dag, afgelopen dinsdag, werden meteen veertig 
daklozen geprikt. Zij krijgen het Janssen-vaccin ingespoten. ‘Voordeel is dat daarbij maar één 
vaccinatie nodig is.’ Geen onbelangrijk detail, omdat het in de praktijk vaak lastig is gebleken 
om duidelijke afspraken te maken met daklozen. Bron: AD, 31 mei 2021. 
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Tachtig procent van Friese Waddeneilanden is ingegaan op uitnodiging 

om te vaccineren 

Ongeveer  tachtig procent van de volwassen inwoners van de Friese 
Waddeneilanden - Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog - is ingegaan op de 
uitnodiging voor een coronavaccinatie, laat GGD Fryslân weten. De Friese Waddeneilanden 
waren de eerste gemeenten waar alle 18-plussers een prik hebben konden krijgen. 

Van de 6000 mensen die werden opgeroepen, zijn er 4400 komen opdagen. Zo'n 
drieënzeventig procent van de inwoners. Een deel van de mensen die afgelopen tijd een 
uitnodiging kreeg, was al gevaccineerd. Zoals zorgmedewerkers. Daarmee komt het totale 
percentage volwassenen dat bereid was een inenting te nemen op zo'n tachtig procent.  

Ouderen waren iets in de meerderheid, aldus GGD Fryslân. In de leeftijdsgroep van 18 tot 29 
is iets minder dan 80 procent geprikt, onder 50-plussers komt dat percentage 'ruim boven de 
80 procent'.  De GGD zegt  vóór 1 juli alle volwassen eilandbewoners die dat willen volledig 
gevaccineerd te hebben met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Nederland ligt op Europees gemiddelde met vaccineren 

Nederland ligt qua vaccinatietempo op het Europees gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van 
het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). 44,1 procent van de EU-
burgers heeft volgens de laatste rapportage momenteel ten minste één coronaprik gekregen. 
Nederland zat daar met 44,9 procent een fractie boven.  

Op de ranglijst van het ECDC staat Nederland op de tiende plaats van de 27 EU-landen. De 
cijfers liggen echter heel dicht bij elkaar en nog niet alle meldingen zijn meegenomen. Volgens 
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de Rijksoverheid zijn er ruim 9.2 miljoen doses toegediend. Op de ECDC-site stond de teller 
voor ons land nog op ruim 8,8 miljoen. 

Het kleine Malta gaat in de EU aan kop met 63,6 procent. Daarna volgt Hongarije, dat op 
eigen houtje Russische en Chinese vaccins heeft goedgekeurd die in de rest van de EU niet 
zijn toegelaten. De grootste achterblijver is Bulgarije, waar slechts 13,9 procent van de 
bevolking een eerste prik tegen het virus heeft gekregen. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Einde van de lockdown, maar Oranjefans aan huis gekluisterd 

Demissionair premier Mark Rutte verklaarde vrijdag de lockdown ‘feitelijk’ ten einde, al kwam 
het met een winstwaarschuwing: Oranjefans blijven aan huis gekluisterd. Ondertussen is er 
een bonte karavaan aan adviseurs langs geweest bij informateur Hamer, al is het wachten op 
wie-nou-met-wie moet gaan regeren. 

We bespreken het allemaal in de podcast Politiek Dichtbij te vinden op onze site, op Apple 

Podcast en op Spotify. Presentator Leendert Beekman bespreekt de actualiteit met politiek 
verslaggever Tobias den Hartog. Bron: AD, 31 mei 2021. 

In Palau in de Grote Oceaan eerste besmetting vastgesteld 

Het afgelegen eilandstaat Palau, in de Grote Oceaan, is er tot nu toe in geslaagd het 
coronavirus te weren door de grenzen ruim een jaar geleden te sluiten, maar heeft nu voor 
het eerst een besmetting vastgesteld. Kans dat iemand anders van de 21.000 inwoners 
geïnfecteerd raakt, is er niet omdat het om een oude besmetting zou gaan. 

In mei, waarin Palau korte tijd een reisbubbel met Taiwan had, testte een toerist positief op 
het coronavirus. De reiziger was voor vertrek uit Taiwan negatief getest en kwam ook tijdens 
de verplichte twee weken quarantaine tot twee keer toe als 'niet besmet' uit de test. Het lijkt 
erop dat de persoon al in januari besmet raakte.  

 

© Shutterstock — Palau hield een jaarlang de grens dicht, maar kent nu toch een eerste 

besmetting.     



150 

 

 

Tandartsen zien slechtere gebitten, door extra snoepen én mondkapjes 

Een slechter gebit door de lockdown? Voor sommige mensen de realiteit, zien tandartsen in 

de regio Utrecht. Mensen hebben gewacht met met het maken van een afspraak, hebben meer 

gesnoept of slaan een afspraak over. Nu de coronacijfers dalen en de vaccinatiegraad stijgt, 

hebben tandartsen het extra druk. ‘Ik ben extra gaan werken om de vraag aan te kunnen.’ 

Meer tandaanslag en tandvleesproblemen, dat kan al komen van het veel dragen van een 

mondkapje, zegt Hakima Arbaj, praktijkmanager van de Utrechtse tandartspraktijk 

Verstand.  Bron: AD, 31 mei 2021.      

 

Is 1 september alles weer normaal? De mutaties kunnen nog roet in het 
eten gooien 
 
Mondkapjes, afstandsregels: Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde het 
zondag een ‘heel reëel perspectief’ dat we 1 september van alle coronamaatregelen af zijn. 
Heeft hij gelijk? ‘Ik zie eigenlijk niet in hoe het nog mis kan lopen. Misschien dat het zelfs 
eerder kan.’ 
 
Er is de dreiging van mutaties. Afgelopen weekeinde dook plots de nieuwe Vietnamese variant 
op - een kruising tussen de Britse en de Indiase. In Japan waarschuwde de voorzitter van de 
artsenunie voor het ontstaan van een olympische virusvariant.  
 
De varianten buitelen over elkaar heen, en dat voedt de zwartkijkerij bij pessimisten. Straks 
zijn we allemaal gevaccineerd en worden we overspoeld door een variant die al onze immuniteit 
waardeloos maakt, is hun vrees.  Bron: AD, 31 mei 2021.  
 

Minister De Jonge krijgt vrijdag eerste coronavaccinatie 

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge krijgt vrijdagochtend zijn eerste coronaprik. 
Welk vaccin hij krijgt, weet de bewindsman nog niet, zei hij na afloop van een overleg met een 
aantal ministers die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. 

De Jonge is uitgenodigd omdat mensen uit zijn geboortejaar (1977) voor een prik aan de beurt 
zijn. De bewindsman zei waarschijnlijk het vaccin van Pfizer te krijgen, maar moet net als 
iedereen ‘prikken wat de pot schaft’, zo zei hij. Eerder op de dag werd demissionair minister-
president Mark Rutte (geboren in 1967) ingeënt met het Janssen-vaccin. 

De beschikbare vaccins zijn eerst verdeeld onder mensen die extra risico lopen om ernstig ziek 
te worden door het coronavirus. De rest van de vaccins wordt toegediend op volgorde van het 
geboortejaar. Maandag waren de jongste mensen die een afspraak konden maken geboren in 
1980. 

Het vaccinatietempo is snel opgelopen: de laatste week konden iedere dag één of twee nieuwe 
geboortejaren hun afspraak inplannen. Toch loopt het eerste grote vaccinatieprogramma 
noodgedwongen iets langer door dan voorzien. 

Door leveringsproblemen met de vaccins van Janssen zal het nu twee weken langer duren 

voordat iedereen die wil zijn eerste prik heeft gehad. Dat moment staat nu op de kalender voor 

halverwege juli. De verwachting is dat vanaf september de coronamaatregelen verder 

versoepeld kunnen worden omdat dan iedereen haar of zijn eventuele tweede prik heeft 

gekregen. Bron: AD, 31 mei 2021. 



151 

 

 

De vaccinatie van premier Ruttes (1967) is een feit. Hij liet zich vanochtend prikken met 
het Janssen-vaccin en zette een foto van het moment op Twitter. ‘Vaccineren is de weg uit 
deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor 
mij persoonlijk een stap dichterbij', schrijft Rutte bij de foto. Bron: AD, 31 mei 2021. 

 



152 

 

Zeven EU-landen geven deze week coronareisbewijs uit 

Een zevental EU-landen wil al deze week beginnen met het uitgeven van het coronareisbewijs 
dat reizen weer gemakkelijker moet maken. Om welke landen het gaat, wil de Europese 
Commissie nog niet zeggen.  

Het digitale coronacertificaat, een QR-code die toont of de reiziger is ingeënt, negatief getest 
of beschermd door antistoffen van een eerdere besmetting, zou in principe vanaf 1 juli worden 
uitgegeven. Dan gaan de EU-regels voor het certificaat in. Maar een aantal landen heeft de 
technische vereisten al klaar en wil al deze week beginnen, zeggen EU-bronnen. 

Omdat de EU-regelgeving pas geldt vanaf 1 juli, zijn landen die eerder van start willen gaan 

wel aangewezen op eigen wetgeving, waarschuwde de commissie eerder. Maar als die 

mogelijkheden biedt, moeten ze die vooral aangrijpen. Bron: AD, 31 mei 2021.    

 

Als Nederlander heb je voorlopig niets aan het in het buitenland afgerolde coronapaspoort. 

Zeven Europese landen starten met die pas, maar Nederland haakt voorpolig niet aan. Bron: 

De Telegraaf,  1 juni 2021.  

Duitsland, Griekenland, Denemarken, Tsjechië, Kroatië, Polen en 
Bulgarije verstrekken al de  coronareispas  

Duitsland, Griekenland en vijf andere landen zijn dinsdag al begonnen met het uitgeven van 
de Europese coronareispas. Het schakelpunt waardoor EU-landen elkaars zogeheten digitale 
Covid-19-certificaten kunnen lezen, is sinds dinsdag in de lucht. Nederland ziet er nog geen 
heil in nu al van start te gaan, omdat de EU-regels waarop het certificaat steunt pas 1 juli 
van kracht worden. 

Het coronareisbewijs, dat reizen binnen Europa weer gemakkelijker moet maken, werkt met 
een QR-code. Griekenland kan de QR-code van bijvoorbeeld een Deense reiziger lezen en zien 
of die zonder extra coronatest of quarantaine kan worden toegelaten omdat hij is ingeënt, 
negatief is getest of beschermd is door een eerdere besmetting. Het schakelpunt maakt dat 
'op een veilige en privacyvriendelijke manier' mogelijk, verzekert de commissie. 
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Duitsland, Griekenland, Denemarken, Tsjechië, Kroatië, Polen en Bulgarije zijn dinsdag 
meteen begonnen met het verstrekken van het certificaat, zegt de Europese Commissie.  

De EU-regels gaan 1 juli in. Landen die eerder met het certificaat willen beginnen, moeten dat 
met eigen wetgeving doen. Bron: AD, 1 juni 2021. 

 

Update RIVM 

Het RIVM meldt maandag 2134 nieuwe coronagevallen. Dat is zelfs voor een maandag een 

laag aantal. Ook het weekgemiddelde is opnieuw afgenomen en komt voor het eerst sinds 

lange tijd onder de 3000 gevallen. 

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste weken in rap tempo af. Zo werden in de 

zeven dagen van 4 tot en met 10 mei in totaal 49.196 nieuwe coronagevallen gemeld. Tussen 

vorige week dinsdag en deze maandag waren dat er nog maar 20.777. 

Maandag werden twee nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen 

afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt meestal een tijdje voor het overlijden van een 

coronapatiënt wordt geregistreerd. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Coronavirus verliest terrein in Oost-Nederland, 2 gemeenten vallen uit de toon. Het aantal 

coronabesmettingen in Oost-Nederland daalt opnieuw. Tussen gisterochtend en vanochtend 

werden er 184 nieuwe positieve tests gemeld in IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-

Gelderland. Een dag eerder waren dat er nog 243.  

Vooral in de regio IJsselland nam het aantal nieuwe positieve tests flink af. De afgelopen 24 

uur testten er eenenvijftig mensen positief op het coronavirus. Een dag eerder waren dat er 

nog vijfennegentig. In Flevoland testten er tweeënveertig mensen positief, een minder dan een 

dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland zijn er eenennegentig nieuwe besmettingen. Dat zijn 

er veertien minder dan zondag. 

In Staphorst (6) en Nijkerk (13) zijn relatief gezien de meeste nieuwe besmettingen. Gisteren 

kleurde Staphorst nog rood op de coronakaart vanwege het hoge aantal besmettingen, 

namelijk tien. Dat kwam neer op 58,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Bij de 

besmettingscijfers van vandaag zijn iets gunstiger: 35 positieve tests per 100.000 inwoners.  

In Steenwijkerland, Zwolle, Raalte, Epe, Rijssen-Holten, Harderwijk en Bronckhorst gaat het 

de goede kant op. De gemeenten kleuren grijs op de coronakaart: een teken dat er amper 

nieuwe besmettingen zijn gemeld. In Zwartewaterland, Hattem en Ommen werden de 

afgelopen 24 uur zelfs helemaal geen nieuwe positieve tests geteld. Bron: De Stentor, 31 mei 

2021.  

Geen grote schermen om voetbal te kijken tijdens EK 

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn niet voor het plaatsen van 
grote videoschermen waarop voetballiefhebbers buiten naar het EK kunnen kijken. Ze willen 
dat dat landelijk verboden wordt, om te voorkomen dat grote groepen voetbalsupporters naar 
de gemeenten trekken die wel schermen neerzetten. Burgemeester Femke Halsema van 
Amsterdam overweegt dat bijvoorbeeld. Zij wil er maandag in het beraad opnieuw over praten. 

Het kabinet raadt het plaatsen van schermen binnen en buiten af, omdat voor 
videoschermen waarschijnlijk te grote groepen mensen te dicht bij elkaar komen. Dat is 
volgens het kabinet op dit moment nog niet verantwoord gezien het risico op 
coronabesmettingen. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, stelt dat 
het mogelijk rond de finale van het EK weer anders is. ‘Dan is het al juli en dan is er misschien 
weer meer mogelijk.’  
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Geen voetbal kijken op een groot scherm deze zomer, hoewel sommige steden er al helemaal 
klaar voor waren. Als het aan het Veiligheidsberaad ligt, komt er een verbod op het buiten 
neerzetten van grote schermen bij de start van het Europees Kampioenschap.  

De meeste burgemeesters uit het Veiligheidsberaad zijn komen daarmee tegemoet aan de 
eerdere oproep van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om vooral thuis te 
kijken. ‘Het is echt nog te vroeg om in de kroeg te kijken. Als er grote schermen worden 
opgehangen trekt dat alleen maar meer mensen aan’, zei hij. 

Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld. ‘Met het EK gaan mensen echt niet met zijn 
tweeën tv kijken. Dat gebeurt toch vaak in grote groepen, in woonkamers of de tuin, of zelfs 
in bedrijfshallen. Daar is geen enkele controle’, zegt Robèr Willemsen. Bron: AD, 27 mei 2021. 

 

Voetbal kijken zoals hier in Ommen op grote schermen zit er voorlopig nog niet in. © Hollandse 
Hoogte / ANP  
 

Cafés teleurgesteld: Veiligheidsberaad tegen plaatsen grote schermen 
voor EK-voetbal  
 
Het had zo mooi kunnen zijn: EK-voetbal kijken op het terras. Maar als het aan het 
Veiligheidsberaad ligt, komt er een verbod op het buiten neerzetten van grote schermen bij de 
start van het Europees Kampioenschap. Tot groot verdriet van de horeca. 
 
In Den Haag waren ze er al helemaal klaar voor. Een groot Oranje-festijn zou het weliswaar 
niet worden op de terrassen aan de Grote Markt als het Nederlands elftal op 13 juni de eerste 
wedstrijd speelt. Maar een hoekje had horeca-uitbater Maarten Hinloopen zeker ingericht. 
Want voetbal kijken op het terras betekent flink extra omzet. En dat kunnen veel kroegbazen 
wel gebruiken nadat ze al maanden gedwongen dicht moesten blijven. Bron: AD, 27 mei 2021. 
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Halsema wil grote schermen buiten tijdens EK voetbal  

Femke Halsema vindt het een goed idee als voetballiefhebbers tijdens het EK buiten op grote 
schermen naar de wedstrijden kunnen kijken. Dat zei de burgemeester woensdagavond 
bij Op1. 

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) deed dinsdag een oproep 
voetbalwedstrijden thuis en niet op grote videoschermen in de kroeg te kijken. De minister is 
bang dat de schermen te veel mensen aantrekken, waardoor de coronabesmettingen weer 
kunnen toenemen. 

Volgens Halsema is het goed als mensen verspreid door de stad kunnen kijken. Ze verwijst 
daarbij naar Koningsdag, toen veel mensen binnenshuis besmet raakten. Sinds de terrassen 
in Amsterdam open zijn, zijn ook de enorme menigtes in parken afgenomen, zo vertelt de 
burgemeester. Die spreiding ziet ze ook voor zich bij het EK. ‘Het advies is: ga niet met hele 
grote groepen binnen zitten. Dan is er iets voor te zeggen om, onder leiding van goede 
horecabazen, buiten naar de EK-wedstrijden te gaan kijken.’  

Halsema geeft aan ‘keurig’ te moeten zeggen dat de gemeente de rijksregels volgt. ‘Dat zullen 
we ook doen. Maar ik zal dit wel inbrengen bij het komende Veiligheidsberaad.’ 

Met drie wedstrijden in de Johan Cruijff Arena - op 13, 17, 21 en 26 juni - is het EK voor 
Amsterdam ‘hartstikke belangrijk’ volgens de burgemeester. ‘Wij zijn al volop aan het 
voorbereiden. Dat is geen klein bier. Veel mensen verheugen zich erop. Maar we gaan voor 
kleine feestjes, geen grote.’ 

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad laten donderdagmiddag weten niet voor het 
plaatsen van grote videoschermen te zijn. Ze willen dat dat landelijk verboden wordt, om te 
voorkomen dat grote groepen voetbalsupporters naar gemeenten trekken die wel schermen 
neerzetten.  

Voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, stelt dat het mogelijk rond de finale van 
het EK weer anders is. ‘Dan is het al juli en dan is er misschien weer meer mogelijk.’ Bron: 
Het Parool, 27 mei 2021.  

Amsterdamse Koningsdag leverde (minstens) 483 coronabesmettingen op, 
veelal onder 19- tot 30-jarigen 

Koningsdag in Amsterdam-Amstelland heeft geleid tot ten minste 483 coronabesmettingen. 
Driekwart van de gevonden besmette personen was tussen de 19 en 30 jaar oud. Dat blijkt uit 
onderzoek van de GGD. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD.  

De resultaten van het onderzoek van de gemeentelijke organisatie kwamen in delen naar 
buiten. Zo sprak premier Mark Rutte er al over tijdens de persconferentie van 11 mei. En ook 
Anja Schreijer, hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam-Amstelland, liet 
diezelfde avond haar licht schijnen over de massale schending van de coronaregels op 
Koningsdag 2021. ‘Dit is slechts het topje van de ijsberg,’ zei Schreijer naar aanleiding van de 
466 besmettingen die toen waren vastgesteld. 
 
Een week later komen daar dus 17 besmettingen bij, maar waarschijnlijk ligt het aantal hoger. 
‘Het exacte aantal zullen we nooit helemaal kunnen achterhalen, omdat niet iedereen aangeeft 
waar hij die dag aanwezig was en niet iedereen laat zich testen,’ meldt het persbericht van de 
GGD. Zelftests zijn zeker voor mensen met klachten een betrouwbaar alternatief voor de PCR-
tests van de GGD.  
 
De 483 positieve tests zijn voor driekwart vastgesteld bij mensen tussen de 19 en 30 jaar. Er 
was sprake van 17 clusters, evenementen waarbij ten minste drie mensen besmet raakten. 
Eén cluster betrof mensen die niet in de regio Amsterdam wonen: dagjesmensen die 
Koningsdag in de hoofdstad kwamen vieren. 
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Van de clusters was 81 procent binnenshuis, aldus de GGD, bij feesten waarbij 4 tot 40 
mensen binnen waren. Dat betekent dat ook in mensenmassa’s in de buitenlucht 
besmettingen mogelijk zijn. Zo’n 60 procent van de besmette personen begaf zich inderdaad 
in zo’n grote groep in de Amsterdamse binnenstad of een park. 
 
Mede door Koningsdag steeg het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland vorige week 
met zeventien procent. Viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC) opperde al dat 
ook het kampioensfeest van Ajax op 2 mei eveneens daaraan heeft bijgedragen. De invloed 
van dat incident, waarbij naar schatting 14.000 Ajaxfans de coronaregels niet naleefden, 
onderzoekt de Amsterdamse GGD nog. Bron: Het Parool, 18 mei 2021.  

 

Koningsdag 2021 in Amsterdam. Foto ANP  
 

Geen grote schermen in steden om EK voetbal te kijken 

Er komen voorlopig écht geen grote schermen in steden om wedstrijden van het Europees 
Kampioenschap voetbal op te kijken. Dat heeft minister Grapperhaus maandag herhaald na 
overleg binnen het kabinet over de coronacrisis.  

Dat het voor grote schermen, met de bijbehorende grote groepen mensen, nog te vroeg is, gaf 
het kabinet vorige week al aan. Maar burgemeester Femke Halsema pleitte er afgelopen week 
toch weer voor. Het zou volgens haar kunnen helpen mensen te spreiden. Ze wil het 
maandagavond opnieuw ter sprake brengen, tijdens overleg tussen de voorzitters van de 
veiligheidsregio's en Grapperhaus. 

Maar Grapperhaus houdt voet bij stuk. ‘Schermen neerzetten is vragen om toeloop van 
publiek’, aldus de minister. Hij benadrukt dat er vorige week tijdens het overleg met de 
burgemeesters ‘uitvoerig over is gesproken, bijna iedereen was het eens Dat moeten we niet 
doen’. 

Het EK begint op 11 juni, de finale is op 11 juli. Het is niet uitgesloten dat op een later moment 
in het toernooi er meer mogelijk is, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom 
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corona. In elk geval ‘de voorrondes doen we in kleiner gezelschap’, zegt Grapperhaus. Bron: 
AD, 31 mei 2021.  

Op Westergasterras geen scherm op voetbal te kijken 

Tijdens elk eindtoernooi waar het Nederlands elftal actief is, worden op het Westergasterras 
in Amsterdam traditiegetrouw de wedstrijden op een groot scherm bekeken. Maar of dat dit 
jaar opnieuw door mag gaan, is nog altijd onzeker. Demissionair minister Ferd Grapperhaus 
van Justitie en Veiligheid ziet het in ieder geval niet zitten. Bron: AD, 31 mei 2021.   

Mogelijk kwart- of halve finales kijken op schermen op terrassen 

Mogelijk kunnen voetbalfans vanaf de kwart- of halve finales samen naar de EK-wedstrijden 
kijken op terrassen. Dat zeggen burgemeesters in het Veiligheidsberaad, voorafgaand aan de 
vergadering van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Enkele burgemeesters in het 
beraad willen (kleine) schermen zoals televisies op terrassen gelijk al toestaan. 

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet halverwege het beraad weten ‘niet van 
gedachten te zijn veranderd’. Schermen en 'live-entertainment' zijn de eerste twee wedstrijden 
sowieso niet mogelijk omdat die pas om 21.00 uur beginnen. Kroegen moeten vanwege de 
coronamaatregelen om 22.00 uur sluiten. Bij de derde wedstrijd (op 21 juni) wil hij in principe 
ook geen schermen toestaan. ‘Dat is het uitgangspunt’, maar hij geeft aan wel bereid te zijn 
hierover later verder te spreken. In principe wil hij pas schermen overwegen als de stappen 4 
en 5 van het openingsplan op 30 juni zijn ingegaan. Hij trekt hierin een lijn voor heel 
Nederland. 

Ook het Veiligheidsberaad wil in het land geen onderscheid maken en adviseerde het kabinet 
vorige week de schermen overal te verbieden. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Veiligheidsberaad en Grapperhaus bespreken of mensen op schermen 
naar laatste Ek-wedstrijden mogen kijken 

Op 14 juni bespreken het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus 
(Veiligheid) opnieuw of mensen in de horeca op schermen naar de laatste EK-wedstrijden 
mogen kijken. Het gaat dan niet om grote schermen in parken en pleinen waar duizenden 
voetbalfans het Europees kampioenschap kunnen volgen. Die blijven sowieso verboden. 
‘Vijfduizend mensen op grote pleinen moet je niet willen’, zegt voorzitter Hubert Bruls. Bron: 
AD, 31 mei 2021.     

Op vakantie dan zijn dit zijn de coronaregels  

Het coronavirus is in heel Europa op zijn retour. Nu het aantal nieuwe besmettingen daalt, 
durft Nederland langzamerhand aan vakantie te denken. Maar waar moet je rekening mee 
houden als je op reis gaat?  

Wat is de situatie in Spanje? De Nederlandse overheid heeft voor Spanje een oranje reisadvies 
afgegeven, met uitzondering van de Canarische eilanden en de Balearen: die hebben een geel 
advies. Voor de ‘oranje’ landen geldt een quarantaineplicht van tien dagen bij terugkomst in 
Nederland. Deze kan verkort worden als je na vijf dagen negatief getest wordt. Bron: De 
Stentor, 31 mei 2021. 
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Geboren in 1979 of 1980? Dan kun je, indien gewenst, online een afspraak maken voor het 
halen van een coronaprik bij een van de 168 GGD-vaccinatielocaties. Vorige week deden zich 
wat problemen voor bij het maken van een online-afspraak. Daarom het advies: Lukt het niet 
om online een afspraak te maken? Probeer het dan in een andere browser of maak 
je cachegeheugen leeg en verwijder je cookies. Bron: AD, 31 mei 2021. 

In Peru hoogste dodental per hoofd van bevolking ter wereld 

In Peru zijn veel meer mensen overleden aan het coronavirus dan de regering had 
gerapporteerd. Het zijn er meer dan 180.000, een kleine verdrievoudiging van ruim 69.000 
sterfgevallen die tot nu toe in de boeken stonden. 

De regering in Lima maakte de aanpassing op advies van een panel van nationale en 
internationale deskundigen, zei premier Violeta Bermudez, die zei zich verplicht te voelen de 
informatie te delen. Het land van ruim 32 miljoen inwoners haalt daarmee bevolkingsrijkere 
landen als Colombia en Argentinië in, en komt in de richting van het nog grotere Mexico. 

Volgens gegevens van de gezaghebbende Johns Hopkins University zou Peru daarmee 
het hoogste dodental per hoofd van de bevolking ter wereld hebben. Voor onderrapportage 
werd al eerder gewaarschuwd, net als in veel andere landen. Vanwege gebrek aan 
testmateriaal kon lang niet altijd worden vastgesteld of iemand Covid-19 had en of dat de 
doodsoorzaak was. 
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Volgens de lijst van de Amerikaanse universiteit passeert Peru Hongarije nu als relatieve 
koploper. Peru haalt met meer dan 500 sterfgevallen per 100.000 inwoners Hongarije (300) 
ruimschoots in.  

 

 

Een doodgraver aan het werk op het San Juan Bautista-kerkhof in de stad Iquitos, een van 
de zwaarst door het coronavirus getroffen steden in Peru. © AP  

 
Het officiële dodental in Peru is volgens de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit bijna 
verdriedubbeld. Met 180.764 coronadoden telt het land nu het hoogste aantal 
sterfgevallen per hoofd van de bevolking becijferde de universiteit. Peru was lange tijd een van 
de zwaarst getroffen landen in Zuid-Amerika, maar experts waarschuwden dat de officiële 
sterftecijfers niet overeenkwamen met de werkelijke aantallen. Bron: AD, 1 juni 2021. 
 
Waarom Peru plots de meeste coronadoden telt 
 
In de Peruaanse publieke opinie klinkt nauwelijks verrassing over de plots zeer hoge 
coronasterftecijfers. Na correctie van het sterftecijfer blijken er in Peru 500 mensen per 
100.000 inwoners te zijn omgekomen door het virus. Dat is relatief meer dan in welk ander 
land ter wereld dan ook en bijvoorbeeld vijf keer meer dan in Nederland. 
 
Peru heeft dus een coronadodental dat bijna drie keer hoger is dan werd gedacht. In plaats 
van 68.000 slachtoffers blijken er nu bijna 181.000 mensen aan het virus te zijn bezweken.   
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Een reden waarom Peru - naast immense corruptie en een ouderwets gezondheidssysteem - 
ook kwetsbaar is, zou zijn dat het land relatief weinig koelkasten per huishouden heeft. 
Peruanen gaan daarom veel vaker naar de markt, wat mogelijk een van de grootste 
besmettingshaarden was. Artsen bekritiseren de Peruaanse overheid, die de pandemie zeker 
in het begin maar op zijn beloop zou hebben gelaten en naar verluidt bijvoorbeeld niet heeft 
geïnvesteerd in beademingsapparaten. Ook het testen zou slecht zijn verlopen. Peru 
vertrouwde op goedkope,  maar - zo bleek - onvoldoende accurate tests uit China. Slechts vijf 
procent van de Peruanen is tot nu toe tenminste één keer gevaccineerd. 
 
Veel Peruanen vermoedden al dat de officiële cijfers niet klopten. Het aantal begrafenissen in 
het land stond niet in verhouding tot de officiële dodentallen door corona, valt te lezen op 
sociale media. En veel mensen stierven thuis zonder dat daar verder onderzoek naar werd 
gedaan. ‘Ons gezondheidsstelsel is zo slecht dat we helemaal niet zijn toegerust op wat voor 
pandemie dan ook’, klaagt een vrouw in een straatinterview op de nationale televisie.  
 
‘Lang voor de verhalen over de zuurstoftekorten in India en in Brazilië hadden we in Iquitos 
deze trieste realiteit met het coronavirus’, aldus William Pan, een Amerikaanse 
gezondheidsexpert die de situatie in Peru volgt. Iquitos is de vijfde stad van Peru. Er wonen 
een half miljoen mensen. ‘Duizenden mensen werden afgelopen april en mei weggestuurd bij 
de ziekenhuizen vanwege zuurstofgebrek en gebrek aan ruimte. Het medisch personeel werd 
totaal overweldigd door de besmettingen en kon het niet meer aan’, zegt hij in The New York 
Times. 

 
Volgens premier Violeta Bermudez werden de cijfers maandag bijgesteld op advies van 
nationale en internationale gezondheidsexperts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
‘Het is onze plicht deze cijfers openbaar te maken. Ze zijn van belang voor het volgen van het 
verloop van de pandemie, en om die pandemie aan te pakken’, aldus Bermudez op de 
nationale televisie. Nadat ze de opmerkelijke oversterfte in het land hadden bekeken, 
concludeerden de specialisten dat cijfers van het ministerie van Volksgezondheid niet klopten. 
Die laatsten rammelden sowieso, omdat veel mensen buiten het ziekenhuis stierven. Maar 
ook in de ziekenhuizen zou vaak niet zijn geregistreerd wat de doodsoorzaak was. 
 
Het rapport komt op een politiek gevoelig moment, vlak voor de tweede ronde van de 
presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de linkse, voormalige vakbondsleider Pedro 
Castillo en Keiko Fujimori, de dochter van oud-president Alberto Fujimori die een lange 
gevangenisstraf uitzat wegens mensenrechtenschendingen en corruptie. 
 
De pandemie heeft de politieke onrust in Peru alleen maar aangewakkerd nadat president 
Martín Vizcarra in november werd afgezet. Vorig jaar werd bekend dat zijn entourage zich in 
het geheim al had laten vaccineren. Interim-president Francisco Sagasti liet daarop een lijst 
publiceren met 487 notabelen die hun positie zouden hebben misbruikt. Vizcarra was alweer 
de vierde president, die in vijf jaar tijd kon vertrekken. Drie van de laatste vier Peruaanse 
presidenten belandden in de gevangenis wegens corruptie.  
 
Naar verluidt zouden na Peru meer landen kunnen volgen met gecorrigeerde sterftecijfers. 
Ook in andere delen van Zuid-Amerika wordt weinig transparant omgegaan met de 
statistieken. De WHO stelde onlangs dat de sterfgevallen door Covid-19 wereldwijd 
waarschijnlijk veel hoger zijn dan werd geregistreerd. Bron: AD, 1 juni 2021.  
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Kisten met nieuwe coronaslachtoffers arriveren op een begraafplaats in de hoofdstad Lima. © 
AFP 

Ouders niet in quarantaine meereizende kinderen dan ook niet 

Als EU-landen ouders op vakantie niet vragen in quarantaine te gaan, moeten ze dat ook bij 
meereizende kinderen niet doen, vindt de Europese Commissie. Kinderen van ouders met 
een Europees coronareiscertificaat, die dus zijn ingeënt, negatief hebben getest of zijn 
beschermd door een eerdere coronabesmetting, moeten zo onbekommerd mogelijk op 
vakantie kunnen.  

Van kinderen jonger dan 6 jaar zouden EU-landen ook niet moeten vragen een coronatest te 
ondergaan, staat in een voorgestelde nieuwe aanbeveling aan de lidstaten. Een PCR-test is 
voor zulke jonge kinderen geen pretje. De voorstellen zijn bedoeld ‘om de eenheid van het gezin 
te waarborgen’.  

Het is tijd om de beperkingen op het reizen te versoepelen, vindt de Europese Commissie. De 
komst van het reiscertificaat, met een QR-code die toont of de houder is ingeënt, negatief 
getest of genezen en daardoor immuun is, maakt dat volgens verantwoordelijk 
Eurocommissaris Didier Reynders verantwoord. 

Veel EU-landen streven ernaar dat hun volwassen inwoners aan het begin van de zomer 
minstens één prik hebben gekregen. Maar jongeren zijn in Nederland en heel wat andere 
landen pas later aan de beurt. 

De lidstaten gaan zelf over wie ze willen toelaten en welke beperkingen ze al dan niet opleggen. 
De commissie wil dat ze burgers die volledig zijn ingeënt en daardoor een coronacertificaat 
hebben, ontslaan van quarantaine en coronatests. Wie nog maar één prik van een 
tweetrapsvaccin heeft gehad, kan nog wel om een test worden gevraagd. Maar landen kunnen 
er ook voor kiezen dat één dosis volstaat. Veel mensen krijgen hun tweede prik naar 
verwachting pas in de loop van de zomer. 

De commissie wil een regio verder minder snel als gevaarlijk aanduiden. Een gebied wordt 
voortaan pas bij een hoger aantal besmettingen oranje of rood. Dat maakt nu nog maar 
verschil voor een tweetal regio's, maar dat gaat ‘snel meer worden’, verwachten EU-
ambtenaren. 
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Brussel is in gesprek met de Verenigde Staten en andere landen over de wederzijdse 
erkenning van coronareisbewijzen, zodat Amerikaanse toeristen weer naar Europa kunnen en 
omgekeerd. Maar de VS lijken vooralsnog niet van plan een landelijk coronacertificaat in te 
voeren. Bron: AD, 31 mei 2021.  

Treinverkeer in bijna heel Nederland plat door grote storing  

Door een grote sein- en wisselstoring is het treinverkeer in vrijwel heel Nederland stilgelegd. 
Dat meldt de NS. Er is een landelijke storing aan een telefoniesysteem en dat heeft gevolgen 
voor de bediening van seinen en wissels, schrijft de vervoerder.  

 

 
 

@ ANP -  Robin Van Lonkhuijsen 

Een woordvoerster van de vervoerder zegt dat er nog niets meer bekend is over de oorzaak van 
de storing. De NS, Arriva en Keolis adviseren reizigers om reizen uit te stellen tot een later 
moment. De storing werd rond 14.20 uur gemeld, het is nog niet bekend hoe lang het duurt 
tot die is opgelost. 

Treinen met reizigers die al onderweg waren kwamen niet opeens stil te staan door de storing. 
‘Alle treinen rijden door naar een perron’, aldus een woordvoerder van NS. 

Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het 
telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van 
vervoerders. ‘Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een 
groot deel van het land stil te leggen.’ 

Tot 16.00 uur zullen alle treinen van NS waarschijnlijk niet kunnen rijden. Provider Mobirail 
is volgens ProRail naar een maximumcapaciteit opgeschaald om de storing te ontdekken. 
Zodra die is verholpen, verwacht de ProRail-woordvoerder dat reizigers nog de rest van de dag 
effect zullen ondervinden van de storing. ‘Het duurt dan nog lang voor alles is opgestart, dat 
is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.’ 

Veel treinen van de regionale vervoerders kunnen vermoedelijk wel doorgaan. Op dit moment 
is duidelijk dat er ook geen Arriva-treinen rijden tussen Nijmegen en Roermond. ProRail 
adviseert reizigers in de app te kijken welke reis er mogelijk is.  Bron: De Stentor, 31 mei 
2021.  
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Boswachters lyrisch over eerste ei van webcam-visarend: ‘Er begint een 
fantastische tijd op het nest’ 
 
Daar is-ie dan: het eerste visarendkuiken is uit het ei gekropen in het nest in de Biesbosch. 
Dankzij de webcam die daarop gericht staat, keken de boswachters live mee. ‘Dit is gewoon 
fantastisch.’ 
 
Het visarend-vrouwtje was afgelopen week al bezig met het goed inrichten van het nest. De 
laatste dagen zat ze met haar kop naar beneden, gericht op haar eieren. Mogelijk omdat ze 
haar eerste jong al tegen de eischaal hoorde tikken met de snavel, of omdat ze beweging 
zag. Bron: BN De Stem, 31 mei 2021.  
 

 

Pa visarend kwam aanvliegen met een grote vis om het kuiken te voeren. © Webcam 
Staatsbosbeheer/Vogelbescherming  
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Tientallen Zeeuwen en Brabanders krijgen verkeerde uitslag coronatest 
 
Ongeveer 250 mensen hebben tussen 27 mei en 30 mei een onterechte positieve uitslag 
gekregen nadat ze zich bij de GGD in Goes of Bergen op Zoom hadden laten testen op het 
coronavirus. Het laboratorium voor medische microbiologie van ziekenhuis Adrz in Goes 
beoordeelt de testen die afgenomen worden op deze testlocaties.  
 
Door een aanpassing van het laboratoriumsysteem werden de testwaardes verkeerd 
doorgegeven aan het landelijke systeem. Vandaag (maandag) werd de fout ontdekt en direct 
gecorrigeerd. 
 
Het gaat om mensen die een coronasneltest of antigeentest hebben gekregen. Volgens arts-
microbioloog Bas Wintermans is de GGD inmiddels geïnformeerd. ‘De mensen die een 
verkeerde uitslag hebben ontvangen, worden allemaal vandaag gebeld door de GGD Zeeland 
en West-Brabant. We vinden het heel vervelend dat deze mensen onterecht een positieve 
uitslag hebben gehad. Het aantal nieuwe besmettingen is hierdoor lager dan eerder 
vermeld.’  Bron: PZC, 31 mei 2021.  
 

WHO gaat varianten coronavirus aanduiden met letters Grieks alfabet 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat varianten van het coronavirus aanduiden met 
letters uit Griekse alfabet, zodat ze niet worden vernoemd naar de landen of gebieden waar 
een mutatie voor het eerst is vastgesteld. Dat kan namelijk als stigmatiserend worden ervaren, 
zoals bijvoorbeeld de Indiase regering duidelijk heeft gemaakt. Een land is mogelijk sneller 
bereid een nieuw ontdekte variant te rapporteren als die niet de naam van dat land krijgt. 
 
De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant worden voortaan aangeduid met 
respectievelijk Alpha, Beta, Gamma en Delta. Toekomstige zorgelijke of belangwekkende 
mutaties krijgen een andere letter. Een en ander moet ook de publieke discussie eenvoudiger 
maken. Op de WHO-website komen de namen van de varianten te staan. Als de 24 Griekse 
letters zijn gebruikt wordt iets anders bedacht. 
 
De wetenschappelijke aanduidingen - de Britse variant heet bijvoorbeeld B.1.1.7 -worden 
gehandhaafd. De werkgroep die het 'letterbesluit' nam is een paar maanden aan het werk 
geweest. Bijvoorbeeld de namen van Griekse goden zijn verworpen als naamgever van de 
coronavarianten. Bron: AD, 31 mei 2021.  
 

Curaçao versoepelt verschillende coronamaatregelen. 
 
Curaçao versoepelt vanaf woensdag 2 juni verschillende coronamaatregelen. Zo gaat de 
avondklok niet langer om 23.00 uur in maar om 01.00 uur 's nachts. Hij blijft gelden tot 04.30 
uur 's ochtends. Dat betekent dat uitgaansgelegenheden, die daarvoor toestemming hebben, 
open mogen blijven tot middernacht. 
 
Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath bekendgemaakt. Hij had vorige week al 
aangekondigd dat het eiland verder zou gaan met versoepelen. ‘Dat doen we gebaseerd op 
recente cijfers, na grondige overwegingen en stap voor stap. Zodat we niet later opnieuw 
maatregelen moeten herinvoeren.’ 

Maatregelen over het maximale aantal gasten voor restaurants, winkels en losse eettentjes op 
straat worden versoepeld. Op veel gebieden keert Curaçao terug naar de situatie van voor de 
coronapandemie, maar Rhuggenaath benadrukt het belang van sociale afstand, het wassen 
van handen en het vermijden van grote gezelschappen. Bron: AD, 31 mei 2021. 
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EU, VK en Japan willen patenten op coronavaccins niet opzijschuiven 

De EU, het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben hun twijfels uitgesproken bij de 
Wereldhandelsorganisatie WTO over het opzijschuiven van patenten op Covid-19-vaccins. De 
leden van de WTO zijn bij de onderhandelingen maandag niet tot een akkoord gekomen. 

Ontwikkelingslanden vinden dat de kennis achter de vaccins niet beschermd zou moeten 
worden, zodat ook minder rijke landen dan snel grote delen van de bevolking kunnen 
vaccineren. 

Begin mei schaarden de Verenigde Staten zich achter een plan van India en Zuid-Afrika om 
patenten voor coronavaccins vrij te geven. Daarmee zouden ook fabrieken in bijvoorbeeld 
ontwikkelingslanden vaccins kunnen gaan produceren, mogelijk voor een lagere prijs. 

Een aangepast voorstel daartoe heeft momenteel de steun van 63 leden. Een akkoord bij de 
WTO heeft instemming van alle 164 leden nodig. Bron: AD, 1 juni 2021.  
 

Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn gevaccineerd 
 
Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte hebben een coronavaccin toegediend gekregen. Welk 
soort het was maakte de Franse president niet bekend. 

De 43-jarige Macron liep in december een coronabesmetting op. Hij riep iedereen op zich ook 
te laten vaccineren: ‘Net als 25 miljoen Fransen.’ Frankrijk stelde zijn vaccinprogramma 
vandaag open voor alle leeftijden. Bron: AD, 31 mei 2021.  

 

Veluwse vakantieparken niet bang voor annuleringsregen: ‘Anders komen 
de Duitsers wel’ 

Veluwse vakantieparken zitten ook deze zomer weer ramvol. Door de coronacrisis nemen veel 
Nederlanders het zekere voor het onzekere en boeken een vakantie in eigen land. Maar wat 
doen deze mensen als een buitenlandse reis lonkt? ‘Sommige Nederlanders reserveren nu al 
twee of drie vakanties.’ 

Begin vorige maand waarschuwde ABN Amro dat Nederlandse vakantieparken op hun hoede 
moeten zijn voor ‘schaduwvakanties’. Veel mensen hebben een vakantie in eigen land geboekt, 
maar een deel zal die annuleren wanneer blijkt dat het toch mogelijk is om de grens over te 
gaan. Bron: De Stentor, 1 juni 2021.  
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Bungalowparken zitten mudjevol tijdens hoogseizoen: ‘Het is een 
gekkenhuis’ 

Op vakantie in eigen land? U bent niet de enige die een huisje in Nederland verkiest boven 
een trip naar het buitenland. De bungalowparken zitten in het hoogseizoen mudvol. 

Bij RCN Vakantiepark de Flaasbloem in Chaam maken ze zich op voor een hele drukke tijd. 
Het park met vijfenzeventig bungalows, lodges en safaritenten en honderden kampeerplaatsen 
is zo goed als volledig volgeboekt. ‘En dan heb ik het over de zes weken in het hoogseizoen. Al 
zijn er in die periode nog wel een enkele gaatjes waarop wat mogelijk is, telkens een paar 
dagen die je kunt reserveren’, licht parkmanager Edward Nederend toe. ‘Maar echte 
lastminutemogelijkheden zullen er dit jaar niet zijn.’ Bron: BN De Stem, 1 juni 2021.  

Ondanks versoepelingen blijft vakantie in eigen land in trek. Veertig procent van de 
vakantiegangers is deze zomer van plan in Nederland te blijven, dat meldt het Nederlands 
Bureau voor Toerisme in hun vakantiemonitor.  

De populariteit van vakantie in eigen land heeft natuurlijk gevolgen voor het aantal reizen 
naar het buitenland. Bron: AD, 1 juni 2021. 

Beau schiet uit zijn slof tegen evangelist Florens Van der Spek: ‘Ik ben er 
helemaal klaar mee’ 

Beau van Erven Dorens is gisteravond in zijn talkshow flink uitgevallen tegen evangelist 
Florens van der Spek die aanwezig was om uit te leggen waarom hij niet gevaccineerd wil 
worden. Toen het Van Erven Dorens niet meer lukte om Van der Spek te onderbreken, schoot 
hij uit zijn slof. ‘Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden moet je 
gewoon je mond een keer houden’, zei de presentator zichtbaar geïrriteerd. Inmiddels heeft 
Van Erven Dorens excuses gemaakt. 

Veel mensen laten zich tegen het coronavirus vaccineren, maar ook veel mensen zijn erop 
tegen. Daarom besloot Van Erven Dorens gisteravond om Florens van der Spek uit te nodigen, 
die onderdeel van de politieke partij Jezus Leeft is en absoluut niet gevaccineerd wil worden. 
Van der Spek stelde onder meer het medicijn niet nodig te hebben omdat hij biologisch eet en 
daardoor resistent zou zijn. Maar, benadrukte hij ook, de mensen die het vaccin wél hebben 
genomen en daar blij mee zijn: ‘dat is alleen maar fantastisch’. 

Toen Van der Spek druk in gesprek was met andere tafelgasten, besloot de presentator hem 
te onderbreken om weer de leiding over te nemen. Hij kwam echter niet door Van der Spek 
heen en dat was het moment dat hij uit zijn slof schoot. ‘Iedereen even zijn kop houden! Nee 
echt’, begon Van Erven Dorens. Daarna zichtbaar geïrriteerd: ‘Je kan wel blijven lachen, maar 
als ik je vraag om je mond te houden moet je gewoon je mond een keer houden.’ 

De tirade van Van Erven Dorens schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Zo schrijven 
mensen het onbeschoft te vinden dat de presentator Van der Spek ‘zo afsnauwde’ en stellen 
ze dat het 'goedkoop scoren’ is. 

Inmiddels heeft Van Erven Dorens zijn excuses aangeboden in een bericht op Instagram, 
waarin hij ook uitlegt waarom hij zo reageerde. ‘Het ging er in de show vanavond even hard 
aan toe. Ik schoot uit mijn slof tegen Florens van der Spek (die uit religieuze overwegingen 
geen vaccin wil hebben), omdat de discussie mijns inziens ontspoorde.’ 

Van Erven Dorens vervolgt: ‘Na afloop heb ik nogmaals mijn excuses aan hem gemaakt, want 
iemand zo ruw tot de orde roepen is niet fatsoenlijk. Maar we hebben het goedgemaakt en ik 
heb de Statenbijbel van hem gekregen!’ Hij sluit af: ‘Ik zal het even moeten opzoeken, maar 



167 

 

daar staat vast ergens in dat gij die de stem verheft de goede woorden niet kan vinden. En zo 
is het!’   

Ook sprak Van Erven Dorens vanochtend in de 538-Ochtendshow met Frank Dane over het 
voorval. De radio-dj stelde dat hij het allemaal 'wel vond meevallen’ en dat het 'gezeik om niks’ 
is. Daarop reageerde de presentator: ‘Je bent natuurlijk gastheer en dan moet je je gedragen. 
Dan moet je natuurlijk niet onbeschoft gaan worden. Het kwam bij mij tot een kookpunt, 
niemand luisterde. Het was ook helemaal niet tegen Florens gericht, maar tegen de hele 
discussie. Het liep een andere kant op dan ik had gewild. Toen zei ik ‘koppen dicht’, maar dat 
moet je natuurlijk eigenlijk niet zeggen.’ 

Van Erven Dorens verklaarde bovendien dat hij zich lullig voelde nadat hij zo was uitgevallen 
tegen Van der Spek. ‘Florens lacht van zichzelf altijd. Ik heb na afloop nog lang met hem zitten 
kletsen en hij was zo ontzettend aan het lachen. Dat zit gewoon in zijn gezicht. Alleen toen ik 
zo boos was, keek hij me aan en was hij nog steeds aan het lachen. Dus ik dacht ‘dan kan je 
wel blijven lachen, maar ik vind het gewoon allemaal heel kut’. Bron: De Stentor, 1 juni 2021. 

 

Ven Erven Dorens krijgt Statenbijbel van Van der Spek 

Hoe de vaccinatiebereidheid bij Oranje tot een hevig publiek debat leidde 

Wéér zijn de spelers van Oranje onderdeel van een maatschappelijk debat, deze keer over 
coronavaccinaties. De KNVB-top wil er niets meer over kwijt, daarmee hopend dat de discussie 
vanzelf overwaait. Maar hoe kon het thema zo’n lading krijgen? 

Georginio Wijnaldum moest er zelf om glimlachen. ‘Laat ik nu maar eens niks zeggen’, zei de 
aanvoerder van Oranje deze week, kort na aankomst in het trainingskamp in Lagos, gevraagd 
naar zijn vaccinatiebereidheid. Bron: AD, 31 mei 2021. 

Een man uit Almelo  wegens bedreigen  NOS-medewerkers veroordeeld 
tot 70 uur taakstraf 

Een man uit Almelo is wegens het bedreigen van NOS-medewerkers veroordeeld tot 70 uur 
taakstraf. Voor de vijf dagen dat hij vastzat, krijgt hij tien uur aftrek. Ook kreeg hij een week 
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voorwaardelijke celstraf opgelegd. De 37-jarige man belde begin dit jaar met de NOS om zich 
te beklagen over de coronaverslaggeving. 

Toen het gesprek ontaarde in een tirade, beet hij de omroepmensen een aantal verwensingen 
toe. ‘Ik hoop dat ze jullie allemaal de strot afsnijden wegens landverraad, ze moeten jullie stuk 
voor stuk afmaken. Ik zal op je graf dansen, een bloedbad moeten ze ervan maken. Er komt 
een tijd dat ik actie onderneem.'  Bron: AD, 1 juni 2021. 

 

Geboren in 1981? Dan kun je nu online een afspraak maken voor het halen van een 
coronavaccinatie. De eerste groep dertigers wordt geprikt met het vaccin 
van Pfizer/BioNTech of Moderna. Later deze week volgt de papieren uitnodiging, waarmee ook 
telefonisch een prikafspraak gemaakt kan worden. Bron: AD, 1 juni 2021.   

Vrouw spuwt, trapt en trekt aan haar van passagier om 
mondkapjesdiscussie 

Een discussie over het dragen van een mondkapje is op een vlucht van Ryanair behoorlijk uit 
de hand gelopen. Een vrouw maakte amok omdat ze het niet eens was met die maatregel. Ze 
stelde zich agressief op en spuwde richting een van de andere passagiers. Met het nodige 
tumult werd de kwade vrouw uiteindelijk van boord gehaald. 

Het incident deed zich voor op een vlucht van Ibiza naar Milaan, een paar dagen geleden. 
Volgens lokale media ontstond de onenigheid toen een andere reiziger de vrouw bij het 
instappen vroeg om afstand te houden en daarna om haar mondkapje op te zetten. Dat was 
ze niet van plan. ‘Ik doe wat ik wil, ik zeg wat ik wil en niemand gaat me stoppen’, luidde de 
kern van haar boodschap. Ze deelde daarbij ook nog een trap uit en trok aan het haar van 
een andere passagier.   
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Bij de landing in Milaan werd de vrouw door de politie van boord gehaald. Er circuleren 
volgens de Italiaanse krant Corriera della Serra meerdere veelbekeken video's van het geruzie, 
tot groot ongenoegen van de vrouw. Zij heeft op Instagram aangekondigd de makers ervan 
aan te klagen.  

  
 
© RV  

‘De bemanning van de vlucht van 26 mei van Ibiza naar Milaan Bergamo heeft bij aankomst 
politie-assistentie gevraagd nadat een passagier agressief werd aan boord’, legt Ryanair uit in 
een verklaring die naar de Corriera dela Serra is gestuurd. ‘Het vliegtuig kon normaal landen 

en de politie heeft de persoon op de luchthaven van Bergamo in Milaan opgepakt. Nu is de 
zaak toevertrouwd aan de politie.’ De vrouw zou onder meer veroordeeld kunnen worden tot 
een boete van tienduizenden euro's.   

In een vliegtuig is het de regel om een mondkapje te dragen als onderdeel van een reeks 
coronamaatregelen. Het mag enkel afgezet worden om te eten of te drinken. Ryanair-baas 
Michael O’Leary verwacht dat de verplichting nog zeker zal gelden tot de lente van 2022. Bron: 
AD, 1 juni 2021.  

 

In Israël alleen nog mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en 
inreisbeperkingen 

In Israël gelden vanaf vandaag alleen de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en 
de inreisbeperkingen nog. Alle andere coronamaatregelen zijn geschrapt. Door het hoge 
aantal vaccinaties raken steeds minder mensen in Israël besmet en ook het aantal 
coronapatiënten met ernstige klachten is fors gedaald. 

In de horeca is geen maximumaantal gasten meer, net als bij andere evenementen zoals 
optredens. Een vaccinatiepaspoort om deel te nemen aan het openbare leven is ook niet meer 
nodig. Vandaag meldt Israël vier nieuwe besmettingen, het laagste aantal sinds het virus voor 
het eerst in Israël werd vastgesteld. Bron: AD, 1 juni 2021. 
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@ Hollandse Hoogte 

Coronaprik wel/niet in het gele boekje: chaos bij GGD 

Jaarlijks worden honderdduizenden 'gele boekjes' gedrukt voor de registratie van inentingen. 
Maar de coronaprik mag daar formeel niet in, tot chagrijn van reislustige Nederlanders en een 
meerderheid van de Tweede Kamer. ‘Dit is de waanzin ten top.’ 

Sommige GGD-regio's zetten er wel een stempel in, anderen weigeren het omdat het  'tegen 
de richtlijnen' zou zijn. En ondertussen zitten gevaccineerden soms met de sores. De chaos 
rond het 'gele boekje' als prikbewijs is compleet nu diverse GGD'en in het land het vertrouwde 
inentingenbewijs wel stempelen na een coronaprik, terwijl andere gezondheidsdiensten 
secuur de oekaze uit Den Haag volgen en slechts adviseren het losse prikpapiertje in het 
boekje te vouwen. Bron: AD, 1 juni 2021.    

Aad (79) uit Zwolle: ‘We worden buitengesloten uit de maatschappij’ 

Voor ouderen is een vaccinatiebewijs een punt van zorg, want wat als je geen smartphone 
hebt? Ouderen vertellen over hoe moeilijk het is als je niet helemaal meegaat met de tijd. 

‘Ik ben bang dat een hele grote groep mensen uitgesloten raakt uit de maatschappij,’ zegt Aad 
Van Wamelen (79)  uit Zwolle. Overal heb je een app voor nodig.  Zijn hele leven lang maken 
hij en zijn vrouw gebruik van het gele vaccinatieboekje, maar nu moet het ineens in een app. 
‘Ik had nog precies twee regels over voor de coronavaccinatie. De eerste is er nog wel in 
opgetekend. Maar de tweede weigerden ze erin op te nemen.’ Bron: De Stentor, 1 juni 2021.   

 



171 

 

Registratie coronaprik kan vanaf morgen ook bij GGD IJsselland weer in 
het gele boekje 

GGD IJsselland begint morgen weer met het plakken van de stickertjes en de registratie in 
het gele vaccinatieboekje na een coronaprik, als mensen daarom vragen. De afgelopen drie 
weken was dit niet mogelijk. De GGD IJsselland volgde daarin de landelijke lijn, verklaart 
woordvoerster Rianne Schuurman.  

Mensen die nog voor de tweede vaccinatie naar een locatie van GGD IJsselland komen, 
kunnen op dat moment ook nog de registratie van de eerste vaccinatie krijgen, als die door 
GGD IJsselland is gegeven. Daarvoor is het noodzakelijk om het registratiebewijs van de eerste 
vaccinatie mee te nemen. 

Daarnaast kan iedereen ook zonder afspraak - de komende drie weken - op specifieke locaties 
en tijdstippen terecht bij het team Reizigerszorg van GGD IJsselland om de vaccinatie alsnog 
te laten registreren. 

In Zwolle (Zeven Alleetjes) kunnen mensen terecht op 10, 17 en 24 juni van 16.00-20.00. In 
Deventer (Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond) op 9, 16 en 23 juni, van 13.00-16.00 
uur. ‘We weten niet of het druk zal zijn op deze dagen. Het kan dus zijn dat je even moet 
wachten tot je aan de beurt bent.’ 

Ook daarvoor is het nodig, naast het gele boekje, het registratiebewijs en een ID (paspoort, 
rijbewijs, ID-kaart) mee te nemen. Mensen krijgen dan een registratie met datum, 
vaccinatienaam en batchnummer en stempel van de GGD. Geen stickertje, want die zijn 
specifiek van de betreffende batch en niet meer beschikbaar.  

GGD IJsselland was een van de weinige GGD’s die deze service boden tot op 13 mei de 
landelijke opdracht en afspraak kwam dat de GGD’s dit niet meer zouden doen. Vandaag is 
aangekondigd dat vanaf maandag 7 juni alle GGD’s de registratie in het gele boekje weer 
oppakken. ‘We moeten even alles inrichten, maar dan is de GGD IJsselland er klaar voor. We 
starten daarom al vanaf morgen’, stelt Schuurman.  

Bij de GGD Flevoland en GGD Noord- en Oost-Gelderland was het registreren van de 
coronavaccinatie in het gele boekje al mogelijk 

Fraudebestendig vaccinatiebewijs. De registratiekaart coronavaccinatie die je op de 
vaccinatielocatie krijgt, heeft geen status als officieel vaccinatiebewijs. Het ministerie van VWS 
werkt aan een fraudebestendig vaccinatiebewijs voor álle Nederlanders als onderdeel van het 
Digitaal Groen Certificaat dat op Europees niveau wordt ontwikkeld. Het gele vaccinatieboekje 
voldoet niet aan deze eisen en heeft geen status als officieel vaccinatiebewijs in het kader van 
de coronavaccinaties vanuit de Rijksoverheid, ook niet als je de registratiekaart erin stopt. 
Bron: De Stentor, 3 juni 2021. 

Maleisië heeft het hoogste aantal positieve testen sinds begin pandemie 

Maleisië heeft het hoogste aantal positieve testen sinds het begin van de coronapandemie 
afgenomen. 9020 Maleisiërs blijken vandaag besmet en tillen het totaal aan coronagevallen 
naar 558.543. Het is het vijfde dagrecord op rij. Bron: AD, 29 mei 2021. 

In Maleisië start een twee weken durende 'totale lockdown'. Die moet ervoor zorgen dat de 
coronacijfers die de afgelopen weken de hoogte in schoten, weer gaan dalen. 

Alleen essentiële bedrijven mogen open blijven en inwoners moeten zich binnen een straal van 
10 kilometer rond hun huis bewegen. De regering trekt omgerekend bijna 1 miljard euro uit 
om de economische impact van de maatregelen te compenseren. 
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Minister van Defensie Ismail Sabri Yaakob had eerder al gezegd dat alleen winkels die 
'basisbehoeften' verkopen open mogen blijven. Hotels mogen alleen 
quarantainefaciliteiten aanbieden. 

In tegenstelling tot de eerste lockdown, die van maart tot mei vorig jaar duurde, mogen de 
inwoners nu wel enkele buitensportactiviteiten, zoals hardlopen, beoefenen. En terwijl vorig 
jaar ook openbare diensten verboden waren, mogen er deze keer tot twaalf mensen 
tegelijkertijd in moskeeën bidden. 

Maleisië, met tweeëndertig miljoen inwoners, vecht al weken tegen de zwaarste coronagolf tot 
nu toe, voorlopig zonder succes. Maandag maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend 
dat er zo'n zevenenzestig corona-overlijdens en bijna zevenduizend nieuwe besmettingen 
waren bijgekomen. De teller van het aantal mensen dat inmiddels volledig is gevaccineerd 
staat op één miljoen. 

Maleisië is niet het enige land in Zuidoost-Azië dat een opstoot kent van de coronapandemie. 
Ook Thailand, Vietnam en Cambodja kampen met meer besmettingen.  Bron: AD, 29 mei 
2021. 

Maleisië heeft de afgelopen 24 uur 7703 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt de 
gezondheidsdienst van het land. Dat zijn er zo'n 600 meer dan een dag eerder, maar nog 
steeds aanzienlijk minder dan het record van zaterdag toen er 9020 besmettingen werden 
gemeld. Het totale aantal infecties met het coronavirus in Maleisië staat nu op 587.165. 
Gisteren ging een complete lockdown van twee weken in om de virusgolf te breken. Bron: AD, 
2 juni 2021. 

Reizigers uit landen op lijst zeerhoogrisicolanden verplicht in 
quarantaine 

Reizigers uit landen die op de lijst van zeerhoogrisicolanden staan, moeten vanaf vandaag 
verplicht in quarantaine. Ook moeten ze kunnen aantonen dat ze recent negatief zijn getest op 
het coronavirus. Met deze maatregelen wordt het vliegverbod uit die landen niet verlengd, 
kondigde het kabinet even voor middernacht aan. 

Op de lijst staan momenteel vijfentwintig landen. Voor India, Zuid-Afrika en een aantal landen 
in Midden- en Zuid-Amerika geldt dat reizigers uit die gebieden nog steeds niet naar Nederland 
mogen, omdat er een inreisverbod geldt voor mensen die zich buiten de Europese 
Unie bevinden. Daarop kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden. 

De lijst bevat ook een aantal landen dichter bij Nederland, 
waaronder Zweden, Cyprus en Litouwen. Suriname staat ook op de lijst. Dat land is 
bovendien een van de zeventien landen waar een 'zorgwekkende virusvariant' rondgaat. Wie 
uit een van deze landen naar Nederland komt moet naast een PCR-test ook een sneltest laten 
doen. Bron: AD, 1 juni 2021.  

Aantal begraafplaatsen hebben coronamonument 

In de gemeente Kampen hebben een aantal begraafplaatsen sinds vandaag een gedenkplek 
voor mensen die zijn getroffen door het coronavirus. Het coronamonument op de Algemene 
Begraafplaats bestaat uit een Japanse notenboom - Ginkgo biloba - en daarnaast 
een natuursteen waar bezoekers bijvoorbeeld een kaarsje kunnen branden. 

De Ginkgo biloba, was de eerste boom die teruggroeide in Hiroshima nadat in 1945 
atoombommen op de stad waren gedropt en wordt ook wel de boom van hoop genoemd. Ook 
de begraafplaatsen in IJsselmuiden, Wilsum, Zalk, Kamperveen en Grafhorst, hebben een 
gedenkplek. Bron: AD, 1 juni 2021.  
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Coronavirus verlies terrein 

Het coronavirus verliest in ijl tempo terrein in ons land. De afgelopen week zijn er 
waarschijnlijk zo'n 20.000 mensen positief getest op het virus en worden er steeds minder 
coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ook overlijden er aanzienlijk minder 
mensen aan de gevolgen van een besmetting. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu komt vandaag met exacte cijfers, maar 
in de zes dagen na de laatste update zijn 18.284 
nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er iets meer dan 3000 per dag. Het 
weekcijfer kan daarmee uitkomen op ongeveer 21.000. Het laagste aantal sinds eind 
september. 
 
Naast de ziekenhuisopnames en de sterftecijfers berekent het RIVM vandaag ook het nieuwe 
reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Afgelopen 
vrijdag stond dat op 0,85. In de afgelopen zeven dagen hebben waarschijnlijk meer dan een 
miljoen Nederlanders een prik gekregen. Bron: AD, 1 juni 2021. 

Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 
bijvoorbeeld maar zes mensen vanwege corona op een intensive care opgenomen. Dat is het 
laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding begon met het 
delen van die gegevens in oktober. 

In totaal belandden afgelopen etmaal 83 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat zijn 
er iets meer dan op maandag, maar het is gebruikelijk dat er op dinsdagen meer opnames 
worden gemeld dan op maandagen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS 658 
ziekenhuisopnames, gemiddeld 94 per dag. In anderhalve week tijd is de gemiddelde instroom 
gehalveerd. 

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 1240 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 11 oktober. Een maand 
geleden, op de eerste dag van mei, lagen 2638 coronapatiënten in de ziekenhuizen. 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met dertig naar 447. De ic's 
behandelen ook 510 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met 
kanker of hartklachten, of mensen die een ernstig ongeluk hebben gehad. In totaal liggen er 
dus 957 mensen op de ic's en dat is het laagste aantal sinds februari.  

Het coronavirus is dus ook afgelopen week weer verder teruggedrongen in Nederland. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20.608 
besmettingen, achttien procent minder dan een week eerder. Dit is het laagste aantal 
meldingen sinds eind september vorig jaar. Het aantal ziekenhuisopnames nam met ruim een 
derde af. 

Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd, gaat het aantal nieuwe gevallen in rap tempo 
omlaag. Dat is ook duidelijk te merken in de ziekenhuizen. 

Volgens de RIVM-cijfers die dinsdag verschenen, zijn in zeven dagen tijd 533 met Covid-19 
opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een afname van 36 procent ten opzichte van de vorige 
weekrapportage. Van deze patiënten zijn er 112 zo ziek dat ze op een intensive care zijn 
opgenomen, veertig procent minder dan de week daarvoor. De ziekenhuiscijfers die het RIVM 
wekelijks opgeeft zijn op het moment van rapporteren overigens nog niet helemaal compleet. 

De sterfte door corona neemt intussen steeds verder af. Het RIVM registreerde afgelopen week 
66 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 96 in de week daarvoor. 
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In bijna alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen gedaald, maar onder kinderen tot en 
met 12 jaar steeg het met 4 procent. Zij zijn na de meivakantie ook meer getest. Van alle 
mensen die zich lieten testen bij de GGD, bleek 9 procent het virus bij zich te dragen. Een 
week eerder was dat nog 10,4 procent. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, staat nu op 0,82 en 
dat is hetzelfde niveau als een week geleden. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus bij 
zich dragen gemiddeld 82 anderen besmetten. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om 
een betrouwbaar reproductiegetal te berekenen. Afgelopen vrijdag stond het nog een fractie 
hoger, op 0,85. 

Het RIVM concludeert dat het effect van de coronavaccinaties "steeds duidelijker" wordt. 
Volgens berekeningen van de overheid zijn inmiddels meer dan 9,3 miljoen prikken gezet. 

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal besmettingen nog behoorlijk verschilt per regio. In 
de regio Noord-Holland-Noord lag het aantal positieve coronatesten relatief het laagst, met 72 
gevallen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord lag dit getal het hoogst, met 164 gevallen 
per 100.000 inwoners. Ook in Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord ligt de 
besmettingsgraad nog aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 119 positieve testen 
per 100.000 inwoners. 

Het RIVM blijf mensen oproepen zich goed aan alle basismaatregelen te houden. ‘Testen is 
ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen 
besmetten’, waarschuwt het instituut daarnaast.   

Bijna 900.000 mensen zijn vorige week ingeënt tegen het coronavirus. Dat waren er ruim 
100.000 minder dan de bedoeling was volgens het coronadashboard van de overheid.  

Van maandag 24 tot en met zondag 30 mei zijn in totaal 899.234 prikken gezet, blijkt uit de 
wekelijkse rapportage van het RIVM. Volgens het coronadashboard zouden naar verwachting 
in die week 1.011.335 mensen een prik krijgen. Bron: AD, 1 juni 2021.  
 
Er zijn de afgelopen 24 uur 231 mensen in Oost-Nederland positief getest. Dat zijn er 47 meer 
dan 24 uur eerder. Zondag waren er nog 243 positieve tests in IJsselland, Flevoland en Noord- 
en Oost-Gelderland. Vooral de gemeenten in IJsselland doen het goed, met Staphorst als 
negatieve uitschieter.  
 
In IJsselland waren afgelopen dag zestig mensen die positief testten op het coronavirus, negen 
meer dan een dag eerder. In Flevoland kregen 47 mensen te horen dat ze corona hebben, 
maandag waren dat er 42. In Noord- en Oost-Gelderland is het aantal besmettingen de 
afgelopen 24 uur flink gestegen: van 91 naar 124.   
 
De besmettingscijfers zijn op dinsdag vaak hoger dan in het weekend, omdat minder mensen 
zich in het weekend laten testen. Vooral in IJsselland kleuren veel gemeenten grijs of 
lichtoranje op de coronakaart, de beste kleur die je kunt hebben. Staphorst is een negatieve 
uitzondering en kleurt rood. Afgelopen 24 uur werden in die gemeente 15 mensen positief 
getest, wat neerkomt op 87.5 positieve tests per 100.000 inwoners.   
 
Veel omliggende gemeenten doen het juist goed. Steenwijkerland, Meppel, Kampen, Dalfsen, 
Ommen, Raalte en Lelystad hebben de kleur grijs gekregen. In Hattem en Oldebroek werden 
tussen maandag- en dinsdagochtend zelfs helemaal geen positieve tests gemeld.  Bron: De 
Stentor, 1 juni 2021. 
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Justitie vervolgt huisarts niet na betwiste doodsoorzaak 

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte wegens valsheid in geschrifte tegen de Alphense 
huisarts Robert-Jan van Rijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De Alphense familie 
Van Tol beschuldigt de huisarts ervan als doodsoorzaak van hun vader Covid-19 te hebben 
opgegeven, terwijl hij volgens de familie geen Covid had en overleden is aan hartfalen. 

Het politieonderzoek tegen aangever Marcel van Tol (56) zelf is nog niet afgerond. Huisarts 
Robert-Jan van Rijn had op zijn beurt aangifte tegen Van Tol gedaan tegen wegens smaad, 
laster en bedreiging met de dood. Volgens de arts gaat het om een ‘corona-ontkennend gezin 
dat een lastercampagne’ is gestart op internet.  ‘Mijn cliënt heeft hier nog steeds veel last van’, 
laat zijn advocaat Ali Oass weten. Verder wil de advocaat niets kwijt over de zaak.  Bron: AD, 
1 juni 2021.   

Cillessen mist EK na positieve coronatest: ‘We weten niet hoelang het 
gaat duren voor hij fit is’ 

Jasper Cillessen mist het EK van deze zomer. De keeper van Valencia testte vorige week 
positief bij een PCR-controle en is daarop in zelfisolatie gegaan. Bondscoach Frank de Boer 
heeft Cillessen vanochtend laten weten dat hij de 32-jarige doelman uit Groesbeek niet kan 
opnemen in de definitieve selectielijst, die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd.  
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Jasper Cillessen  © Pim Ras Fotografie 
 
AZ-keeper Marco Bizot, die met het oog op het Portugese trainingskamp al eerder als vierde 
keeper aan de spelersgroep was toegevoegd, maakt vanaf heden deel uit van de officiële EK-
selectie. Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax) zijn de twee andere 
doelmannen in de definitieve selectie van Oranje voor het EK.  
 
Frank de Boer: ‘Ik heb Jasper vanochtend op de hoogte gesteld van mijn beslissing. Laat ik 
vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper. Maar ik moest de knoop 
doorhakken. Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een 
belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij 
weer honderd procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de 
vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Hoe naar ik het ook voor Jasper vind.’ 
 
Oranje speelt morgenavond in Faro de oefeninterland tegen Schotland, de voorlaatste test voor 
het EK. ‘We gaan 5-3-2 spelen. Ik weet ook met welke namen. Marten de Roon gaat in ieder 
geval spelen.’ 
 
Cillessen keepte tot op heden zestig interlands voor het Nederlands elftal, nadat hij op 7 juni 
2013 zijn debuut maakte onder Louis van Gaal. Hij kwam het afgelopen seizoen tien keer uit 
voor zijn club Valencia, dat als dertiende eindigde in La Liga. Cillessen stond gedurende het 
seizoen aan de kant met een spierblessure en een knieblessure, maar keepte de laatste vijf 
wedstrijden van het seizoen wel. 
 
Het coronavirus gooit nu toch nog roet in het eten voor Cillessen, die eerste keeper was van 
Oranje op het laatste toernooi waar het aan meedeed: het WK 2014. In de achtste finales tegen 
Costa Rica werd Cillessen kort voor de strafschoppenserie vervangen door Tim Krul. Bron: 
AD, 1 juni 2021.     
 

Jongeren houden zich minder aan basiscoronaregels 
 
Vooral jongeren houden zich minder aan de basisregels nu de dalende coronatrend doorzet. 
Zo leeft slechts 37 procent de afstandsregel na bij ontmoetingen met vrienden. Bij 65-
plussers, die grotendeels al zijn gevaccineerd, doen acht op de tien dat wel. Ook houden 
jongeren flink minder afstand tot hun familie buiten het huishouden (36 procent) dan 65-
plussers (65 procent), zo blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 leden 

van het Opiniepanel.  
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De snel dalende ziekenhuisopnames en versoepelingen zijn een grote factor voor de lossere 
houding. En ook omdat de maatregelen er al anderhalf jaar zijn, gaat het minder goed met 
het naleven van die regels. ‘Het hangt af van anderen. Ze zijn vaak ook laks, dan ga ik daarin 
(soms per ongeluk) mee’, zegt een jonge ondervraagde.  

Naast het gebrek aan afstand tussen bekenden zien veel mensen meer mensen dan zou 
mogen. Zowel binnen als buiten spreekt ongeveer de helft met meer dan twee mensen af. 

Ook het laten testen bij verkoudheidsklachten, doet lang niet iedereen meer: 55 procent. De 
rest doet dat niet (30 procent) of weet het niet (14 procent). Ruim een derde (36 procent) van 
de mensen die thuis kunnen werken, gaan al minstens een paar keer per week naar kantoor. 

Wel geven grote meerderheden anderen nog geen hand (83 procent) en wast men zijn 
handen nog altijd goed (78 procent). En hoewel niet iedereen zich laat testen bij verkoudheid, 
blijft driekwart (73 procent) wel thuis bij klachten. 

Toch wordt er onder de streep minder noodzaak gevoeld om de coronaregels na te leven. In 
januari, toen de ziekenhuizen nog flink onder druk stonden, hield 84 procent zich in algemene 
zin aan de voorschriften. Nu doet 66 procent dat nog. 

Onder volledig gevaccineerden is dat cijfer opvallend genoeg nog altijd hoog. Driekwart (76 
procent) van hen zegt de regels over het algemeen streng na te leven. Van de mensen die nog 
van plan zijn zich te laten inenten zegt een minderheid (39 procent) de regels nog te 
handhaven als ze volledig gevaccineerd zijn. 57 procent is dan van plan de regels overboord 
te gooien. Van de jongeren zegt 70 procent dat te doen als hun beurt is geweest. Bron: AD, 1 
juni 2021.   
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AstraZeneca-weigeraars krijgen nieuwe oproep voor ander vaccin 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakt vandaag in een Kamerbrief bekend dat 
mensen die het AstraZeneca-vaccin zouden krijgen maar dat hebben geweigerd, binnenkort 
opnieuw worden opgeroepen. Dat bevestigt hij aan Nieuwsuur. Dit keer worden zij geprikt 

door de GGD, wat betekent dat ze Pfizer, Moderna of Janssen krijgen. 

Een deel van de 60 tot 64-jarigen, die via hun huisarts AstraZeneca konden krijgen, wilden 
dat specifieke middel niet. Een alternatief kregen ze niet; het is prikken wat de pot schaft, zei 
het kabinet steeds. 

Veel Astra-weigeraars hopen dat ze straks wél zelf mogen kiezen. Meer dan 16.000 mensen 
hebben een petitie ondertekend, gericht aan de minister. Het doel: 60-plussers de vrijheid 
geven te kiezen voor vaccinatie met Pfizer of Moderna. Die vaccins zijn wat effectiever dan 
AstraZeneca en Janssen, al werken ook die zeer goed tegen ernstige corona. 

Een van de ondertekenaars is Annemarie Bel. Ze bedankte voor AstraZeneca. ‘Ik had er 
gewoon nachtmerries van. Wij zijn geen antivaxers, we willen graag een ander vaccin.’ 

Ook is er nog altijd wantrouwen over het AstraZeneca-vaccin door de prikstops en het nieuws 
over ernstige (maar zeer zeldzame) bijwerkingen. ‘Ik ben honderd procent voor vaccinatie, ik 
ben ervan overtuigd dat dat de enige uitweg uit deze pandemie is’, zegt ondertekenaar René 
Vlietstra. ‘Maar ik heb nu geen last van trombose en ook niet van verstoorde bloedplaatjes, 
dus ik ben niet van plan iets in mijn lichaam te introduceren wat de kans op het krijgen 
daarvan, gaat vergroten.’ 

Het precieze aantal Astra-weigeraars is onbekend, onder meer doordat veel huisartsen en 
zorginstellingen achterlopen met het doorgeven van de vaccinaties. Volgens schattingen van 
het RIVM heeft veruit het grootste deel van de 60 tot 64-jarigen een eerste prik gehad, maar 
huisartsen die Nieuwsuur spreekt zeggen dat een flink deel de prik heeft geweigerd. 

‘Zeventig procent van de mensen die wij hebben uitgenodigd wilde hem niet’, zegt Nanja 
Danhof, huisarts in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. ‘Een groot deel daarvan wil wel een 
ander vaccin. Ze zijn bang voor bijwerkingen, bang voor trombose, bang dat ze dood 
neervallen.’ 

Het merendeel van Danhofs patiënten heeft een migratieachtergrond, een groep waar relatief 
veel AstraZeneca-weigeraars voorkomen. ‘Ik denk zeker dat hun achtergrond ermee te maken 
heeft. De informatievoorziening is anders. Ze zien niet de normale televisieprogramma's. Als 
ik ze dan wel heb overtuigd, zijn er toch familieleden of buren die zeggen 'doet het maar niet, 
het is te gevaarlijk'.’ 

Sinds een advies van de Gezondheidsraad begin april krijgen mensen onder de 60 geen 
AstraZeneca meer. Bijwerkingen worden vooral bij jongeren aangetroffen. Maar uit een 
enquête bleek daarna dat vier op de tien 60-plussers die nog gevaccineerd moesten worden, 
een Astra-prik ook niet meer zagen zitten. 

Hoogleraar risicocommunicatie en publieke gezondheid Danielle Timmermans begrijpt die 
mensen wel. De overheid heeft met hen te laat en onvoldoende gecommuniceerd over de 
voordelen en de risico's van vaccins, vindt ze. ‘Ze hadden er al in november over moeten 
beginnen dat als vaccins grootschalig worden uitgerold, experts niet staan te kijken van 
bijwerkingen. Elke medische interventie heeft risico's.’  

Toen de minister tot twee maal toe het prikken met AstraZeneca pauzeerde, creëerde dat veel 
wantrouwen. De overheid nam die zorgen niet serieus genoeg, vindt Timmermans. ‘Twee keer 



179 

 

de pauzeknop induwen is een signaal dat er iets aan de hand is, een gevaar is. Als dat signaal 
eenmaal is afgegeven, kunnen mensen moeilijk weer terug.’ 

Danhof: ‘Als we iedereen die ervoor in aanmerking kwam zonder stops hadden kunnen 
prikken, dan hadden we doortastend kunnen handelen.’ De huisarts zou nu graag ook andere 
vaccins aanbieden. ‘Inmiddels moeten we gewoon de vaccins aanbieden die er zijn. Het kan 
me niet schelen welk vaccin, als er maar een vaccin ingaat.’ 

Een vrije keuze wordt het waarschijnlijk niet voor de Astra-weigeraars. Eerder zei minister De 
Jonge tegen het ‘keuzemodel’ te zijn. ‘Dan wordt het echt een rommeltje in de uitvoering.’ 
Bron: NOS, 1 juni 2021.    

Huisartsen vrezen lagere opkomst 
 
Huisartsen die zestigplussers nog voor een eerste keer moeten vaccineren, vrezen een flink 
lagere opkomst nu AstraZeneca-weigeraars in aanmerking komen voor een andere prik. ‘We 
hadden verwacht dat zo’n driekwart zou komen, maar nu is dat volstrekt ongewis.’ Bron: AD, 
3 juni 2021. 
 

Zestigplussers krijgen alternatief: ‘Astra-weigeraars’ mogen Pfizer of 
Moderna 
 
Zestigplussers die eerder het Astra-vaccin hebben geweigerd komen alsnog in aanmerking 
voor een andere prik. Vanaf komende zaterdag kunnen zij zelf online of telefonisch een 
afspraak maken voor een prik van Pfizer of Moderna. ‘Nu is er ruimte’.  
 
De vaccinatie-operatie komt in  ‘een nieuwe fase’ nu de leveringen oplopen, de meeste mensen 
met een (hoog) medisch risico geprikt zijn en er één miljoen inentingen per week gezet worden. 
Daardoor is er ruimte voor herhaaloproepen, waarbij de groep 60-64 dus een alternatief voor 
AstraZeneca aangeboden krijgt.  
 
Dat meldt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zojuist na afloop van een 
ministerieel corona-overleg. Het AstraZeneca-vaccin was na meldingen van een zeer zeldzame 
maar gevaarlijke bijwerking gereserveerd voor de groep 60-plussers, maar door angst en 
onzekerheid haakte een flink aantal mensen in de doelgroep af.  
 
‘We zitten inmiddels in een fase dat we in iedere leeftijdsgroep een zo groot mogelijke 
vaccinatiegraad willen krijgen’, zegt De Jonge. De 60-plussers die eerder nog bedankten voor 
AstraZeneca moeten zelf bellen. Dat kan vanaf  5 juni. Niet eerder, want ‘anders krijgen de 
ggd's het niet georganiseerd', aldus De Jonge.  
 
Aanvankelijk was het credo van De Jonge ‘prikken wat de pot schaft’. Dat blijft volgens hem 
de koers, maar voor een bepaalde groep komt er nu toch een andere optie.  ‘Vaccinatie is 
vrijwillig. Mensen mógen een andere keuze maken.’ 
De Jonge vindt niet dat de wijziging oneerlijk zou zijn tegenover de groep leeftijdsgenoten die 
zich wel met AstraZeneca liet prikken. Volgens hem hebben die mensen een goed vaccin 
gekregen en zijn zij al weken langer beschermd dan de groep weigeraars.   

Hoe groot de groep Astra-weigeraars is, blijft onduidelijk, maar de petitie om 60-plussers een 
alternatief te geven, is online bijna 17.000 keer ondertekend. 

Wie al een eerste Astra-prik heeft gehad krijgt ook gewoon de tweede prik met hetzelfde vaccin, 
in Nederland worden inentingen van diverse fabrikanten niet gecombineerd. De 
herhaaloproepen worden later nog per brief verzonden, dat gebeurt van oud (90-plus) naar 
jong. Maar vanaf zaterdag 5 juni kunnen mensen zelf alvast online of telefonisch een afspraak 
plannen. Bron: AD, 1 juni 2021. 
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Zijn AstraZeneca-weigeraars nog over te halen? Communicatie ging al 
mis in het begin 

Voor de tweede keer zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA): de voordelen van het 
AstraZeneca-vaccin wegen op tegen de (zeer zeldzame) bijwerkingen. Toch zal deze mededeling 
het vertrouwen van het publiek in het middel niet helemaal herstellen, vreest hoogleraar 
Hedwig te Molder, expert op het gebied van vaccinatiecommunicatie. 

Volgens haar is dat mede de schuld van de overheid, die niet goed communiceert over de 
gevaren van vaccins. ‘Dat is al misgegaan aan het begin.’ 

Te Molder benadrukt dat deskundigen vorig jaar al zeiden dat bijwerkingen bij vaccins 
onvermijdelijk zijn. Daar had de overheid helderder over moeten zijn, vindt ze. ‘Er is tot nu 
toe gecommuniceerd in termen van veilig of niet veilig. Daarbij werd veilig gelijkgesteld aan 'er 
is geen verband'. Als er dan wél een verband is met een bijwerking, suggereer je dat het middel 
onveilig is.’ 

Sinds vorige week worden in Nederland tijdelijk geen AstraZeneca-prikken gezet. Deze pauze 
werd ingelast na meldingen over ernstige bijwerkingen. Coronaminister Hugo de Jonge gaf 
aan dat er geen enkele twijfel over het vaccin mag zijn. 

Wederom een verkeerde boodschap, volgens Te Molder. ‘Vaccins zijn nooit honderd procent 
veilig. Je moet niet suggereren dat een vaccin pas veilig is als er geen énkele bijwerking is. De 
vraag moet zijn: hoe veilig willen wij het vaccin hebben? Is het veilig genoeg?’ 

Met de prikpauzes suggereert De Jonge dat "het gevaar van het vaccin zo groot is, dat het 
mogelijk niet meer acceptabel is", zegt Te Molder. ‘En als de uitkomst dan eigenlijk hetzelfde 
is als we van tevoren hadden kunnen voorspellen - er is een verband maar het verband is zeer 
zeldzaam - dan roept dat vragen op. Waarom heb je dan opgeschort?’ 
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‘De suggestie dat je opschort om onderzoek te kunnen doen, klopt ook niet: het onderzoek 
loopt altijd en overal door, dat is juist essentieel. Dus de toegevoegde waarde van opschorting 
is niet duidelijk en dat zorgt voor verwarring.’ 

De kans op ernstige bijwerkingen is waarschijnlijk kleiner dan 1 op 100.000, meldt het EMA. 
Toch zullen mensen ervoor blijven kiezen zich niet te laten vaccineren met AstraZeneca, zegt 
Te Molder. Dat komt mede door de prikstops en door de suggestie dat een verband met de 
ernstige trombose betekent dat het vaccin onveilig is. 

Een groot deel van die twijfelaars en weigeraars is best bereid een ander vaccin te nemen, 
verwacht Te Molde. ‘Dat is ook heel belangrijk voor de overheid om in acht te nemen. Voor je 
het weet, zet je mensen weg als irrationeel. En als 'vaccinatieweigeraars', terwijl ze dat feitelijk 
niet zijn. Benadruk niet te veel dat ze pas later gevaccineerd zullen worden: dat weten ze zelf 
ook wel.’ 

Het wordt moeilijk om de twijfelaars nog over de streep te trekken, zegt Te Molder. ‘Het beste 
dat de overheid nu kan doen, is open en helder communiceren dat ook áls er een verband is, 
het om een zeer zeldzaam verband gaat. Ga pal achter de boodschap staan dat de overheid 
het veilig genoeg én belangrijk vindt om te blijven prikken. En richt je voorraden en schema's 
in op mensen die wél geprikt willen worden met Astra.’ Bron: NOS, 7 april 2021.  

 

Gemengde reacties over bericht AstraZeneca-weigeraars die ander middel 

krijgen aangeboden 

Het bericht dat zij die het vaccin van AstraZeneca weigerden nu toch een ander middel krijgen 

aangeboden, levert gemengde reacties op. Coronaminister De Jonge zei gisteren te willen 

kijken 'of mensen die zorgen hadden over AstraZeneca een ander aanbod gedaan kan 

worden'. De Jonge zei erbij dat hij dat aanbod wil doen 'als de mensen in de goede volgorde 

hun prikken hebben gehad'. Dat betekent wel dat Astra-weigeraars - mensen tussen de 60 en 

64 jaar - achteraan moeten sluiten. 

Ouderenbond ANBO noemt het 'goed nieuws', maar stelt dat het 'ook een belediging kan zijn' 

voor mensen die zich wel hebben laten prikken met AstraZeneca. ‘Mensen hadden de keuze 

niet en dachten vaak: ik doe het toch maar'', zegt een woordvoerder. ‘Er waren genoeg 60-

minners waren die wél geprikt wilden worden met AstraZeneca.’ De bond meent dat 

het vaccinatiebeleid wel erg vaak wijzigt, maar vindt het belangrijk dat de vaccinatiegraad 

uiteindelijk zo hoog mogelijk wordt.  

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging vindt dat laatste van het grootste belang. ‘Wij zijn 

ervoor dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Daar hebben huisartsen zich voor 

ingezet en dat blijven ze doen’, zegt een woordvoerder. ‘Dit zat eraan te komen’, reageert hij 

op het bericht dat zestigers zich alsnog kunnen laten vaccineren. Minister De Jonge zal later 
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vandaag bekendmaken wanneer de zij die hebben gepast voor AstraZeneca zich kunnen laten 

inenten. Bron: AD, 1 juni 2021.   

Eerste coronaprik voor koning Willem-Alexander 

Koning Willem-Alexander heeft vandaag zijn eerste coronaprik gehad. Dat zei de vorst tijdens 

een werkbezoek in Den Haag. De koning wilde niet kwijt welk vaccin hij kreeg.  

Mensen uit 1967, het geboortejaar van de koning, en 1968 zouden het Nederlandse Janssen-

vaccin krijgen waarvoor maar één prik noodzakelijk is. Willem-Alexander had het in Den Haag 

echter duidelijk over een eerste prik. De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna bestaan uit 

twee prikken. 

De koning kon op basis van zijn geboortejaar sinds vorige week een afspraak maken voor een 

vaccinatie. Ook koningin Máxima, die in 1971 is geboren, kan inmiddels een afspraak 

inplannen. Het koningspaar liet begin dit jaar al weten zich te laten vaccineren, maar netjes 

hun beurt af te wachten. Datzelfde gold voor prinses Beatrix.   

 

Koning Willem-Alexander op de fiets tijdens een bezoek dinsdag aan twee buurtinitiatieven in 
het stadsdeel Haagse Hout. De koning bezocht Het Spaarwaterveld in de wijk Bezuidenhout 
en het wijk- en dienstencentrum Mariahoeve. © ANP  
 
Koning heeft eerste prik gekregen, onduidelijk waarom hij niet ging voor Janssen-vaccin. Een 
bijzondere dag voor het koningspaar. Willem-Alexander ontving zijn eerste vaccin tegen het 
coronavirus, koningin Máxima maakte bekend dat zij zich de komende tien jaar meer gaat 
richten op de mentale gezondheid van Nederland. 
 
Bij een werkbezoek in zijn woonplaats Den Haag vertelde koning Willem-Alexander dat hij zijn 
‘eerste’ vaccin tegen het coronavirus heeft gekregen. Opmerkelijk, want Nederlanders met het 
‘bouwjaar’ van de vorst, 1967, ontvangen in principe het Janssen-vaccin en zijn daarmee met 
één prik klaar.  
 
De koning en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilden de koninklijke prik niet verder 
toelichten. Het zou kunnen dat Willem-Alexander om medische redenen een ander vaccin 
heeft ontvangen, maar daarmee wel wilde wachten tot zijn geboortejaargenoten ook aan de 
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beurt waren voor een vaccin. Dat moment is nu gekomen. Ook op dit scenario gaat de RVD 
niet in. 
 
Over de gezondheid van Willem-Alexander is niet veel bekend. In de jaren 90 leed de 
toenmalige prins aan een auto-immuunziekte, de Ziekte van Besnier Boeck, ook wel bekend 
als sarcoïdose. Bij een duikkeuring openbaarde de aandoening zich, maar voor de 
eeuwwisseling waren de klachten bij Willem-Alexander verdwenen, meldde de RVD destijds. 
 
Na het werkbezoek in de Haagse wijk Haagse Hout vergezelde Willem-Alexander zijn 
echtgenote bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in paleis Noordeinde. Aan het einde 
van die bijeenkomst liet de koningin weten dat ze zich de komende tien jaar meer zal inzetten 
voor de mentale gezondheid van de Nederlanders, zoals ze de afgelopen jaren een duidelijk 
accent in haar werk legde voor structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs. 
 
Psychische klachten moeten volgens de koningin ‘net zo bespreekbaar zijn als een gebroken 
been’. ‘Dat hoor je vaak genoeg.’ In haar naaste omgeving kreeg de koningin te maken met 
psychische problematiek. Haar zusje Inés stapte in 2018 uit het leven, na een jarenlange 
worsteling met mentale problemen. 
 
Als beschermvrouwe van het Oranje Fonds reikte Máxima drie Appeltjes van Oranje uit aan 
sociale initiatieven op het gebied van ‘mentale kracht’. De hoofdprijs, het zogeheten Grote 
Appeltje, ging naar Ixta Noa uit Arnhem. Bij Ixta Noa krijgen mensen met psychische klachten 
ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden de deelnemers die zo zelf en met 
elkaar stappen zetten naar herstel en weer kunnen meedoen in de maatschappij. Ook in 
coronatijd deed Ixta Noa er alles aan om hun doelgroep te ondersteunen. 
 
Ook het Zelfregiecentrum voor Vriendendiensten in Deventer won het Grote Appeltje van 
Oranje vanwege de bijzondere manier waarop zij zich blijven ontwikkelen en vernieuwen. Er 
ging eveneens een Appeltje naar de Zelfregiecentra van Vriendendiensten en naar het 
Expertise Center Education Care Saba op het eiland Saba. Bron: AD, 1 juni 2021. 
 

 
 

Drie Appelwinnaars poseren samen met Dick Benschop (voorzitter bestuur Oranje Fonds), 
koningin Maxima, koning Willem-Alexander en Sandra Jetten (directeur Oranje Fonds) na 
afloop van de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in Paleis Noordeinde. De prijzen zijn dit 
jaar toegekend aan drie initiatieven die op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren 
en enthousiast houden. © ANP / Lex van Lieshout   
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Polen begint met vaccineren tieners 

Polen begint op 7 juni met het inenten van tieners vanaf 12 jaar tegen het coronavirus. Zij 

kunnen in eerste instantie terecht bij bestaande vaccinatiecentra. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte eind vorige week de weg vrij voor 

het vaccineren van jongeren in de leeftijdsgroep 12-15. Zij mogen volgens die toezichthouder 

van EU-lidstaten worden ingeënt met het middel van Pfizer/BioNTech. De Europese 

Commissie nam dat advies later over. 

Nederlandse tieners kunnen in de meeste gevallen nog niet ingeënt worden. Het kabinet wacht 

nog op een advies van de Gezondheidsraad. Alleen jongeren van 16 en 17 die een verhoogd 

risico lopen om ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, komen vooralsnog in 

aanmerking voor vaccinatie. Bron: AD, 1 juni 2021.    

Polen gaat verder coronamaatregelen versoepelen 

Polen grijpt de aanhoudende daling van het dagelijkse aantal besmettingen aan om verder te 

versoepelen. Eerder gingen de restaurants en scholen in het land al open, maar nu mogen 

ook samenkomsten zoals trouwerijen weer drukker worden bezocht. Vanaf 6 juni gaat het 

maximum aantal aanwezigen van  vijftig naar honderdvijftig. ‘Ondanks dat meer Polen zich 

verplaatsen, zien we een verdere daling van de dagelijkse cijfers', zegt 

gezondheidsminister Adam Niedzielski. ‘Daarom gaan we door met versoepelen van de 

restricties.' Ook het maximum aantal bezoekers van conferenties gaat omhoog. Net als het 

aantal gebruikers van het openbaar vervoer. Overigens telt wie gevaccineerd is tegen het 

coronavirus niet mee voor het toegestane aantal.  Bron: AD, 2 juni 2021. 

Moderna wil volledige goedkeuring voor zijn vaccin voor gebruik in VS 
 
Farmaceut Moderna wil volledige goedkeuring van zijn coronavaccin voor gebruik in de 
Verenigde Staten. Het bedrijf is daarvoor een traject gestart. Nu nog wordt het middel 
toegestaan als onderdeel van een noodbesluit. De aanvraag volgt enkele weken nadat ook 
Pfizer met zijn Duitse partner BioNTech volledige goedkeuring voor hun medicijn vroeg in de 
VS. 

Het verkrijgen van volledige goedkeuring voor de vaccins, die wereldwijd een belangrijke rol 

spelen in de inentingsstrategieën van landen, zou een belangrijke stap kunnen zijn in het 

wegnemen van twijfel over vaccins. Dit is volgens kenners een groeiende zorg in de VS en 

andere welvarende landen. Bron: AD, 1 juni 2021. 

Ver reizen voor een vaccinatie is niet nodig, zegt de GGD: 'Probeer het 
later nog eens' 
 
Ben je eindelijk aan de beurt voor een vaccinatie, moet je tientallen kilometers reizen. Veel 
Nederlanders klagen over lange reisafstanden als ze online een vaccinatieafspraak willen 
maken. Zelfs als er meerdere vaccinatielocaties in de buurt zijn, worden mensen doorverwezen 
naar een locatie buiten hun regio. Toch is er een simpele oplossing: wachten en het later nog 
eens proberen. 
 
Een Utrechtse vrouw op Twitter vertelt dat ze naar Tiel of Culemborg moet en een man uit 
Veenendaal wordt verzocht om naar het vaccinatiecentrum in Boxmeer te gaan. Het zijn 
enkele voorbeelden van mensen die klagen over de afstand die ze moeten afleggen om een prik 
te krijgen. Dat terwijl ze vaak dichtbij een vaccinatiecentrum wonen. Waarom kunnen zij niet 
gewoon in hun eigen stad terecht? 
 
‘De reden is simpel’, legt Laetitia Gruwel van de landelijke koepel GGD GHOR uit. ‘Het heeft 
met algoritmes van de website te maken. Zodra wij bekendmaken dat bepaalde 
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leeftijdsgroepen een vaccinatieafspraak kunnen plannen, is het meteen erg druk op de 
website. Dan krijg je een bezoekerspiek. Het systeem moet dan keuzes maken.’ 
 
De website zoekt altijd naar drie locaties dicht in jouw buurt. Die drie locaties worden dan 
tijdelijk gereserveerd. ‘Als er heel veel mensen tegelijkertijd een afspraak maken, bijvoorbeeld 
net na zo'n bekendmaking, kan het voorkomen dat de locaties in jouw omgeving eventjes 
gereserveerd zijn. Daar is weinig aan te doen.’ 
 
Het advies van de GGD is daarom om het gewoon later nog eens te proberen. ‘Hoeveel later? 
Nou, dat kan een kwartiertje zijn, maar ook een halve dag. Het komt erop neer dat wachten 
altijd loont. Tijdens rustigere momenten op de website neemt de kans toe dat je terechtkunt 
bij een vaccinatielocatie dichter bij je in de buurt.’  
 
Mocht dat nou op de een of andere manier niet lukken, dan kun je altijd nog bellen met het 
callcenter van de GGD. De medewerkers daar kunnen handmatig een vaccinatielocatie 
toewijzen. ‘Natuurlijk willen we vermijden dat mensen opeens allemaal tegelijkertijd gaan 
bellen. Dan leggen ze het callcenter plat. Daarom krijgen mensen het nummer van het 
callcenter pas later, in een brief’, zegt de woordvoerder van GGD GHOR. 

Maar bellen kan dus wel. Sterker nog, soms is bellen zelfs handiger. ‘Zeker als je slecht ter 
been bent of met het openbaar vervoer moet. In het callcenter kunnen ze daar rekening mee 
houden. Of stel dat je een paar weken in Friesland bent. Je kunt dan bellen om je daar te 
laten vaccineren, in plaats van in de regio waar je woont. Maar goed, we hopen natuurlijk dat 
mensen het vooral online gaan doen. Dat is ook gewoon het snelste.’ Bron: RTL Nieuws, 1 juni 
2021.  

Duitsland verlaagd alarmniveau coronavirus van ‘zeer hoog’ naar ‘hoog’ 
 
De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben het alarmniveau rond het coronavirus vandaag 
voor het eerst dit jaar verlaagd van 'zeer hoog' tot 'hoog'. Versnelde vaccinaties, meer testen 
en strenge maatregelen, hebben Duitsland geholpen de derde virusgolf te breken. Het aantal 
nieuwe besmettingen daalt flink bij onze oosterburen, maar gezondheidsminister Jens Spahn 
laat weten dat de pandemie, ondanks de versoepelingen, nog niet ten einde is. 
 
‘De zaken kunnen snel veranderen', zegt Spahn. ‘Er zijn te veel voorbeelden in de wereld 
waarbij het mis is gegaan.' Het Robert Koch-instituut meldt dat de besmettingsgraad de 
afgelopen zeven dagen is gedaald tot 35,2 gevallen per 100.000 inwoners. Dat is slechts een 
kwart van waar Duitsland zes weken geleden op stond. Directeur Lothar Wieler, van het RKI, 
zegt dat het essentieel is om de cijfers nog verder omlaag te krijgen. Ook wereldwijd. 
 
Op dit moment is zo'n 43 procent van de 83 miljoen tellende Duitse bevolking een eerste keer 
ingeënt. Pakweg 18 procent is volledig gevaccineerd. Minister Spahn wil dat in juli 80 á 90 
procent een eerste prik heeft gekregen en dat eind augustus ook alle 12- tot 18-jarigen zijn 
ingeënt. Duitsland meldt vandaag 1785 nieuwe corona-infecties en 153 sterfgevallen. De 
totalen komen daarmee op respectievelijk 3.682.911 en 88.595. Bron: AD, 1 juni 2021. 
 

Regering Venezuela kan door VN-sancties geen vaccins betalen, toch 

vorige maand begonnen met Russische en Chinese vaccins 

De regering van president Nicolas Maduro riep maandenlang door VS-sancties niet te kunnen 

betalen voor coronavaccins, maar wist vorige maand aan gelden te komen om aan te kunnen 

haken bij de vaccinalliantie Covax. Daardoor kon Venezuela afgelopen weekend een begin 

maken met de vaccinatiecampagne. 

Vandaag stonden honderden bejaarden en gezondheidswerkers in de rij om ingeënt te 

worden. Er wordt geprikt met Russische en Chinese vaccins. Volgens informatie van 
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persbureau Reuters heeft pas 1,1 procent van de Venezolanen op dit moment minstens één 

coronaprik gehad. Bron: AD, 1 juni 2021.  

 

Wat Sarah Everard (33) is overkomen, maakt veel emoties los (politiefoto). © AFP  
 
 

Waarom de moord op Britse Sarah zoveel losmaakt, ook hier 
 
De moord op de Londense Sarah Everard (33) maakt veel emoties los. Aangevallen worden 
terwijl je in het donker alleen op straat bent: het is de angst van veel vrouwen. ‘Je zorgen 
maken of je veilig thuiskomt, het zou niet normaal mogen zijn.’ 
 
Een omweg nemen zodat je niet langs dat donkere parkje hoeft te fietsen. Je live locatie delen. 
Doen alsof je aan het bellen bent. Een sleutelbos, kettingslot of bus haarlak vastklemmen als 
‘wapen'. Sneakers in plaats van hakken aan, zodat je sneller weg kunt komen. De straat 
oversteken als er een man achter je loopt. Achteromkijken. Je haar verstoppen in je kraag, of 
capuchon op. Je vriendin een berichtje sturen dat je veilig thuisgekomen bent.  Bron: De 
Stentor, 14 maart 2021. 
 
Sarah Everard (33) werd gewurgd door politieagent 
 
De Britse Sarah Everard (33) die op 3 maart verdween tijdens een wandeling naar huis in 
Zuid-Londen, is om het leven gebracht door wurging. Dat meldt de Londense politie naar 
aanleiding van sectie op het lichaam van de omgebrachte vrouw. Er zou langdurig op haar 
nek zijn geduwd.  

 
De dood van de marketingassistent maakte veel los in Groot-Brittannië, maar ook in 
Nederland. Everard verdween op 3 maart in Zuid-Londen terwijl ze rond 21.00 uur ‘s avonds 
van een vriendin naar huis liep. Een week later werd haar lichaam teruggevonden in een bos 
ten zuidoosten van de Britse hoofdstad. De verdachte is een 48-jarige politieagent, Wayne 
Couzens. Naar verwachting begint de rechtszaak tegen hem in oktober. Hij wordt verdacht 
van ontvoering en moord. 

Uit sectie blijkt nu dat ze door wurging om het leven is gekomen. ‘Sarahs familie is op de 
hoogte gebracht van de bevindingen van het ziekenhuis en wordt ondersteund door 
gespecialiseerde rechercheurs’, laat een woordvoerder van Scotland Yard weten. 
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Na de moord kwamen in een park in Zuid-Londen honderden mensen bijeen om Sarah te 
gedenken, vooral vrouwen. De initiatiefnemers wilden daarmee de aandacht vestigen op de 
voortdurende angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding op straat. Ook Kate 
Middleton, de vrouw van prins William woonde de wake bij. Toen de politie ingreep vanwege 
de drukte en een aantal vrouwen arresteerde, werd de sfeer grimmig. ‘Schaam je!’ werd er 
geroepen naar de agenten. De Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden 
‘ongepast en onevenredig’.  Bron: AD, 1 juni 2021.   

 

Verdachte Wayne Couzens tijdens de voorgeleiding aan de rechter. © AP 

RIVM krijgt zicht op aantal vaccinaties dat niet in centrale register is 
opgenomen 

Het RIVM krijgt 'langzaamaan' meer zicht op het aantal vaccinaties dat nog niet in het centrale 
register is opgenomen, laat een woordvoerder weten. Zo'n 1 miljoen coronavaccinaties die bij 
een huisarts of zorginstelling werden gezet, staan nog altijd niet in dat register. Het ministerie 
van Volksgezondheid werkt intussen aan een manier waarop het ook voor deze mensen 
mogelijk wordt om met hun vaccinatie aan een 'vaccinatiepaspoort' te komen. 

Volgens het ministerie moet het uiterlijk vrijdag 27 juni mogelijk zijn om met een 
vaccinatiebewijs een QR-code aan te maken in de corona check app. Daarmee kunnen mensen 
dan naar bijvoorbeeld evenementen. Vanaf 1 juli kunnen QR-codes worden aangevraagd 
voor reizen naar het buitenland. Vanaf die datum wil de Europese Commissie het reizen 
tussen EU-landen met een coronapaspoort mogelijk maken. Zeven Europese landen zijn 
dinsdag al begonnen met het uitgeven van de QR-codes. Bron: AD, 1 juni 2021.  
 

In Serrana in Brazilië  is na vaccinatie volwassenen aantal sterfgevallen 
gedaald 
 
In de Braziliaanse stad Serrana is het aantal sterfgevallen door corona met 95 procent 
gedaald nadat bijna alle volwassenen waren gevaccineerd als onderdeel van een experiment, 
zeggen onderzoekers. Serrana, met 45.000 inwoners, zag het aantal gevallen dalen na een 
massale vaccinatie met het in China ontwikkelde CoronaVac. 
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Het team zei dat degenen die niet waren gevaccineerd ook werden beschermd door 
de verminderde circulatie van het virus. De bevindingen suggereren dat de pandemie onder 
controle kan worden gehouden nadat procent van de mensen een volledige dosis heeft 
gekregen. 
 
Brazilië is zwaar getroffen door de pandemie, met bijna 463.000 doden. Het land worstelt met 
een trage vaccinatiecampagne vanwege onvoldoende coronaprikken, terwijl het gemiddelde 
van de dagelijkse sterfgevallen en gevallen hoog blijft door een gebrek aan gecoördineerde 
maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen. Bron: AD, 1 juni 2021. 
 

Kabinet geeft toestemming voor meer EK-toeschouwers in ArenA 
 
Tijdens het EK voetbal mogen bij wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam 16.000 
toeschouwers per wedstrijd aanwezig zijn. Dat is 4000 meer dan eerst het plan was. 
 
‘De tribunes van de Johan Cruijff ArenA mogen bij de wedstrijden voor een derde worden 
gevuld met publiek. Die garantie heeft het kabinet in afstemming met de gemeente 
Amsterdam, de KNVB en de toernooiorganisatie vandaag afgegeven’, aldus de KNVB. 
 
Twee maanden geleden werd bekend dat tenminste een kwart van het stadion gevuld mocht 
worden. Naar aanleiding van de resultaten van de verschillende Fieldlab-onderzoeken, de 
epidemiologische situatie in juni en de afname van de druk op de zorg, is de bezettingsgraad 
nu opgeschaald naar een derde.  
 
De organisatie van het EK buigt zich nu over de beste verdeling van de nieuw vrijgekomen 
EK-kaarten in het stadion en de verspreiding ervan. ‘Het is fantastisch dat de coronasituatie 
steeds beter onder controle lijkt te zijn en er dus steeds meer mogelijk is’, aldus Gijs de Jong, 
de toernooidirecteur van EURO 2020. 
 
‘We zijn dan ook heel blij dat we nu nog meer fans gelukkig kunnen maken. Mooi dat deze 
opschaling op een veilige en verantwoorde manier kan. EURO 2020 in Amsterdam is net als 
het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een iconisch evenement. Daar wil je gewoon zoveel 
mogelijk mensen bij hebben. Fans die Oranje na al die jaren eindelijk weer op een eindtoernooi 
kunnen zien spelen. Al met al is dit een fantastische steun in de rug voor iedereen met een 
oranje hart en zeker ook voor het Nederlands elftal.’ 
 
Alle bezoekers die bij de wedstrijden in Amsterdam aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan 
de veiligheidsprotocollen en krijgen pas toegang op vertoon van een negatief 
coronatestresultaat. 
 
Oranje speelt alle drie de groepswedstrijden in Amsterdam, tegen Oekraïne (13 juni), 
Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Bron: AD, 1 juni 2021.  
 

Coronapandemie of niet: Riot Games organiseerde meerdere offline 
toernooien 
 
Riot Games, de ontwikkelaar achter de games League of Legends en Valorant, weet het telkens 
weer voor elkaar te krijgen om competities en toernooien in allerlei delen van de wereld fysiek 
door te laten gaan. Andere esports-organisaties hebben hier meer moeite mee en stellen LAN-
toernooien continu uit. 
 
De League Champions Korea (LCK), de regionale Zuid-Koreaanse League of Legends-
competitie, vindt volledig fysiek plaats. Zowel de spelers als een klein publiek kunnen veilig 
worden opgenomen in de arena van Seoel waar de competitie volgende week weer begint. 
 
Tegenwoordig is dit meer uitzondering dan regel in de wereld van esports. Esports-
organisaties moeten namelijk eerst de overheid aan hun kant krijgen door te laten zien dat zij 
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de veiligheid van de aanwezigen kunnen waarborgen. Overheden zien de waarde van esports 
vaak nog niet in. Riot Games is één van de weinige organisaties die op wonderbaarlijke manier 
het groene licht krijgt van overheden om fysieke evenementen te organiseren. 
 
Riot Games wist naast de regionale competities in Korea, Europa en de Verenigde Staten ook 
een groot internationaal toernooi te organiseren in IJsland. Dit wist de spelontwikkelaar zelfs 
te doen voor twee verschillende games. De toernooien Mid-Season Invitational voor League of 
Legends en Valorant Champions Tour voor Valorant vonden plaats in Reykjavik over de gehele 
maand mei. Het is opmerkelijk en knap dat Riot Games grote esports-evenementen veilig kan 
organiseren midden in deze pandemie. 
 
Veel esports-organisaties hebben moeite met het organiseren van fysieke LAN-toernooien. 
Epic Games, de ontwikkelaar achter de populaire game Fortnite, heeft bijvoorbeeld al haar 
evenementen met nog minstens een jaar uitgesteld. Zij slaan de tegenovergestelde koers in 
van Riot Games. Epic Games stelt de veiligheid van haar spelers en fans voorop door het 
zekere voor het onzekere te nemen. Dit is een opvallend besluit omdat het tegen veel adviezen 
in gaat die claimen dat fysieke evenementen rond esports binnenkort weer mogelijk zijn. Bron: 
AD, 1 juni 2021.  
 
 

Danny Makkelie zonder vaccin naar EK: ‘Vind het wel een gemiste kans’ 
 
De Nederlandse scheidsrechters Bjorn Kuipers en Danny Makkelie reizen de komende weken 
tijdens het EK heel Europa door, maar Makkelie moet dat wel doen zonder vaccinatie tegen 
het coronavirus.  
 

 
 
Danny Makkelie @ ANP 
 
‘Dat vind ik wel een gemiste kans’, zegt de 38-jarige Makkelie, die als scheidsrechter debuteert 
op een groot toernooi. ‘Het Nederlands elftal is gevaccineerd en ik was daar graag onderdeel 
van geweest.’ 
 
Kuipers, die begint aan zijn vijfde eindtoernooi, gaat wel gevaccineerd het EK in. De 48-jarige 
arbiter uit Oldenzaal krijgt woensdag een prik bij de GGD. Kuipers is met zijn leeftijd via de 
reguliere weg aan de beurt, Makkelie moet nog een tijdje wachten. 
 
Kuipers en Makkelie vliegen volgende week maandag met hun assistenten naar Istanbul, de 
uitvalsbasis van de arbiters tijdens het EK. De videoarbiters Kevin Blom en Pol van Boekel 
verblijven gedurende het EK in de Zwitserse stad Nyon, waar het hoofdkantoor van de UEFA 
zit. Van daaruit doen de VAR’s van achter de tv-schermen hun werk bij alle wedstrijden, net 
zoals in de Nederlandse competitie gebeurt vanuit het ‘replay center’ in Zeist. Blom en Van 
Boekel kunnen via de UEFA wel twee prikken halen in Zwitserland. 
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‘Wij konden ons daar in principe bij aansluiten, maar het was niet mogelijk om de eerste prik 
in Genève te krijgen en de tweede in Istanbul’, aldus Kuipers. ‘Dat bleek niet te organiseren.’ 
Makkelie spreekt van een gemiste kans. ‘Ik zou willen dat ik ‘m aangeboden had gekregen. 
Maar het is lastig, want er zit zes weken tussen de twee prikken en je moet iemand dus twee 
keer op dezelfde plek hebben. In Nederland had dat zeker gekund, maar dat is niet gebeurd. 
Jammer, ja.’  
 
De UEFA heeft achttien scheidsrechters uit Europa geselecteerd voor het EK. In het kader van 
een uitwisseling met de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol komt daar één Argentijnse 
arbiter bij, Fernando Rapallini. De arbiters worden in Istanbul voorbereid op de wedstrijden. 
‘We trainen samen, we analyseren de wedstrijden samen’, zegt Makkelie, die op het WK 2018 
actief was als videoarbiter. ‘We zitten bij elkaar om snel te kunnen schakelen en iedereen op 
één lijn te hebben. Uniformiteit in de arbitrage is heel belangrijk.’ 
 
Kuipers begint aan zijn vijfde eindtoernooi. Of het ook zijn laatste wordt, iets wat hij al vaker 
heeft gezegd, laat de 48-jarige arbiter open. ‘Ik zeg geen ‘nee’ en ‘nooit’ meer. Voor het WK van 
2018 zei ik dat dat mijn laatste toernooi zou worden en nu sta ik hier weer’, zei de 
supermarkteigenaar uit Oldenzaal enkele dagen voor vertrek naar Istanbul, de uitvalsbasis 
van de arbiters tijdens het EK.  
 

 
 

Bjorn Kuipers  © ANP  

Kuipers was als scheidsrechter actief op het EK 2012, WK 2014, EK 2016 en het WK 2018. 
Hij floot twee keer de finale van de Europa League, de finale van de Confederations Cup in 
2013 en hij had in 2014 de leiding over de eindstrijd van de Champions League. Alleen de 
finale van een EK of WK ontbreekt nog op zijn cv. 

‘Ik zie het wel, ik voel me nog hartstikke fit’, aldus Kuipers. ‘Ik laat mijn beslissing met name 
van gevoel afhangen. Hoe gaat het thuis, hoe ontpopt het EK zich, welke koers gaan we varen? 
Daar maak ik nu nog geen keuze in. Na het EK ga ik rustig op vakantie en dan kijken welke 
keuzes en mogelijkheden er liggen.’ 

EURO 2020 zou vorig jaar worden gespeeld, maar moest als gevolg van het coronavirus 
worden uitgesteld naar 2021. Dat betekent dat het volgende grote toernooi, het WK van 2022 
in Qatar, ook al weer in zicht is. Kuipers wil het daar echter nog niet over hebben. ‘Dat is 
verder dan waar ik nu aan denk.’ 

De tien jaar jongere Danny Makkelie is voor het eerst als scheidsrechter actief op een EK. 
Makkelie noemt Kuipers ‘de scheidsrechter van de eeuw’ in Nederland. ‘Het is onmogelijk om 
hem in te halen.’ Volgens de gelouterde Kuipers heeft Makkelie daarvoor wel alles in huis. 
‘Met de name de laatste drie jaar heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt’, zegt 
Kuipers. ‘Hij ging als VAR mee naar het WK 2018, dat was een eyeopener voor hem. Hij heeft 
een fantastische toekomst voor zich. Vorig jaar floot hij de finale van de Europa League en dit 
seizoen ook het voor nu hoogst haalbare, een halve finale in de Champions League. Het zal 
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me niet verbazen als we op het WK 2022 weer een scheidsrechter hebben die een prachtige 
wedstrijd mag leiden.’ Bron: AD, 1 juni 2021.   

Mounia (36) met baby op arm doodgestoken door 21-jarige man, mogelijk 
bekende van politie 

Was de moord op de 36-jarige Mounia Ouyahia in het Belgische Evere, bij Brussel, een vorm 
van zinloos geweld? Volgens haar omgeving is de moeder van drie zondagavond neergestoken 
met een mes, zonder reden. ‘Een man raakte haar enkele keren in de hals. Zomaar. Het is 
niet te bevatten.’ 

Zondagavond 19.30 uur, op een steenworp van het kerkhof van Brussel. De 36-jarige Mounia 
wandelt met haar zoontje van twee maanden in de kinderwagen op weg naar huis. Ze komt 
terug van een bezoekje bij haar broer die een paar straten verder woont. Wanneer ze beslist 
om nog even langs de bakker te passeren, steekt ze met haar baby een parkje door.  Bron: 
AD, 1 juni 2021. 

Vraag naar testen neemt af 

Nu het coronavirus duidelijk op zijn retour is, neemt de vraag naar testen af. De eerste paar 
teststraten zijn dinsdag gesloten. De GGD Brabant-Zuidoost meldt dat de testlocatie 
in Valkenswaard definitief dicht is. Een locatie in Eersel wordt tijdelijk gesloten, maar die gaat 
later weer open. 

‘De GGD ziet nu duidelijk dat het vaccineren zijn vruchten afwerpt’, zegt programmamanager 
Miranda Stellink van de GGD Brabant-Zuidoost. ‘Tegelijkertijd kiezen steeds meer mensen 
voor een zelftest als ze geen klachten hebben.’ Het aantal testen in de regio is afgenomen van 
2600 tot zo'n 1200 per dag. Om zo efficiënt mogelijk te werken, gaat de GGD de testcapaciteit 
opnieuw organiseren. 

Ook sneltesten voor mensen die over de grens in Duitsland werken, zijn niet meer 
noodzakelijk. Daarom heeft de GGD Groningen een speciale mobiele teststraat gesloten die 
voor dat doel was ingericht op de grens tussen Nieuweschans en Bunde. Nu Nederland voor 
de Duitse regering niet meer geldt als hoogrisicogebied, is een test niet meer verplicht voor 
bezoeken die korter duren dan 48 uur. 

In de teststraat op de grens werden de afgelopen weken gemiddeld 73 testen per dag 
afgenomen. Dat kon gratis, niet alleen voor grenswerkers, maar ook voor mensen die 
bijvoorbeeld stagelopen of mantelzorg verrichten in Duitsland. 

Landelijk neemt de vraag naar testen bij de GGD ook af. Het RIVM becijferde dinsdag dat 
212.292 mensen zich afgelopen week hebben laten testen bij de GGD. Dat is 11 procent 
minder dan een week eerder. Bron: AD, 1 juni 2021.  

Eerste teststraten sluiten: ‘Vaccineren werpt vruchten af’ 

De vraag naar coronatesten neemt af en dat heeft tot gevolg dat de eerste teststraten 
dichtgaan. GGD Brabant-Zuidoost meldt dat ze de testlocatie in Valkenswaard definitief heeft 
gesloten.  

Ook Eersel is tijdelijk dicht, hoewel die later weer open zal gaan. Hetzelfde geldt voor De Braak 
in Helmond, waar tot en met woensdag kinderen en jongeren een HPV-, meningkokkenprik of 
de BMR/DTP-prik kunnen halen. Daar kunnen mensen vanaf donderdag weer terecht.  

‘De GGD ziet nu duidelijk dat het vaccineren zijn vruchten afwerpt’, zegt programmamanager 
Miranda Stellink van de GGD Brabant-Zuidoost. ‘Tegelijkertijd kiezen steeds meer mensen 
voor een zelftest als ze geen klachten hebben Brabant-Zuidoost. Waar we eerder nog 2.600 
mensen per dag testten, zijn dat er nu zo’n 1.200 per dag.’ 

Achter de schermen wil de GGD alle testlocaties in de regio heroverwegen. Eersel blijft 
belangrijk om de hele regio te bedienen. Ook Helmond en de XL in Eindhoven blijven 
vooralsnog bestaan. Kinderen kunnen voor een test nog steeds op beide locaties terecht, daar 
zijn voor hen speciale kindertestlijnen ingericht. 
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Landelijk neemt de vraag naar testen bij de GGD ook af. Het RIVM becijferde dinsdag dat 
212.292 mensen zich afgelopen week hebben laten testen bij de GGD. Dat is elf procent 
minder dan een week eerder. Bron: AD, 1 juni 2021.   

Speciale teststraat voor kinderen in Eindhoven: 'We willen niet dat een 
kind hier trauma's oploopt’ 

Een wattenstokje in je keel en neus is voor de meeste volwassenen al een weinig prettige 
ervaring, laat staan voor een kind. Op de XL testlocatie in Eindhoven is daarom een speciale 
corona teststraat ingericht voor wie jonger is dan zeven jaar.   

De 6-jarige Oskar Kupczak uit Someren speelt verveeld bij de dranghekken. Hij probeert de 
rebus op te lossen die de GGD er heeft opgehangen, speciaal om hun jongste cliënten in de 
wachtrij een beetje te vermaken. Zenuwachtig is hij niet. ‘Hij zegt het zelf al: ik heb geen 
corona’, vertelt zijn vader Kamiel. Waarom ze dan in de rij staan? ‘Ik heb hem van school 
moeten ophalen omdat hij verkouden is. Maar we denken eerder dat hij snottert omdat hij 
een tandontsteking heeft’.  

Ook de 4-jarige Isa uit Deurne mag niet meer naar school omdat ze verkouden is en koorts 
heeft, zegt haar moeder Angela. ‘Ik heb erg getwijfeld of ik haar zou laten testen, want ik vind 
het nogal wat: zo'n wattenstokje in haar neus en keel. In deze tijd zou je denken dat ze al wel 
een meer kindvriendelijke test hebben ontwikkeld, maar ze zeggen dat de alternatieven niet 
betrouwbaar genoeg zijn.’ 

De reden om toch te gaan is vooral een pragmatische: ‘We moeten anders tien dagen wachten 
tot ze weer naar school mag. Ook haar 6-jarige broertje moet nu thuisblijven. Plus, ik werk in 
de zorg. Als ik haar niet laat testen, kan ik moeilijk tegen mijn baas verkopen dat ik nu niet 
kan komen werken.’ 

In december nog mocht een kind zonder verwijzing van de huisarts geen coronatest 
ondergaan. Sinds januari is dat gewijzigd. En nu de basisscholen een maand geleden open 
zijn gegaan, maakt een toenemend aantal ouders er gebruik van. Omdat ze zich zorgen maken, 
maar steeds vaker omdat ze anders hun kind tien dagen thuis moeten houden. Zo 
schommelde het aantal kinderen dat zich door GGD Brabant Zuidoost liet testen in januari 
nog tussen de 300 en 400, vorige week waren het er meer dan 1700. Daarvan waren er 7,5 
procent positief, maar volgens een woordvoerder fluctueert dat cijfer behoorlijk vanwege de 
relatief nog altijd kleine aantallen. 

Het staat ouders vrij om naar lokale teststraat te gaan, maar in de XL teststraat in Eindhoven 
is een containerunit ingericht voor alle kinderen die jonger zijn dan zeven jaar uit de hele regio 
Zuidoost-Brabant. In een verwarmde kamer waar posters met eenhoorns, de hondjes van Paw 
Patrol en een gordijn met Minions hangen, staat een team van speciaal opgeleide 

‘kinderbemonsteraars’ klaar.  

Zoals voor de 4-jarige Mente, die samen met zijn papa de ruimte binnenstapt. Voordat de test 
begint, mag hij uitkiezen welke dvd hij op het scherm wil kijken. Paw Patrol? Dáár voelt -ie 
zich veel te oud voor. Ratatouille wordt het. ‘Laat eens zien hoeveel tanden je hebt?’, vraagt 

Venantia, terwijl ze met het wattenstokje in zijn keel prikt. Mente geeft geen krimp, maar dat 
verandert wanneer ze in zijn neus moet zijn. Hij gilt het uit en dan wil hij niet meer. Zijn papa 
doet nog een poging, Venantia ook, maar hij is niet te vermurwen. Dat stokje komt er niet in. 
‘We stoppen ermee’, besluit Venantia. ‘Omdat je zo stoer bent geweest, krijg je van mij een 
diploma.’ En tegen de papa: ‘De uitslag volgt binnen 48 uur.’ 

Het komt vaker voor in deze leeftijdsgroep, zegt Venantia. ‘Dat stokje in je neus voelt ook écht 
vervelend’, beaamt collega Pol. Omdat het monster in de keel vaak al voldoende informatie 
geeft, houden ze het er bij - zeker als het een kind betreft. ‘We willen niet dat een kind hier 
trauma's oploopt.’ Volgens een woordvoerder van het RIVM is dat in orde, omdat de GGD ‘lege 
artis’ werkt, volgens de regelen der kunst. ‘Ze weten daar hoe het moet.’ Bron: ED, 5 maart 
2021.  
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De Jonge wil niet vooruitlopen op snellere versoepelingen 

Hoewel het aantal infecties en ziekenhuisopnames hard daalt wil minister De Jonge niet 
vooruitlopen op versnelling van versoepelingen. Op 30 juni moeten stap 4 en 5 van het 
openingsplan tegelijkertijd ingaan, de minister denkt niet dat dit eerder mogelijk is, zei hij 
vanmiddag na afloop van ministerieel corona-overleg.  

‘Ik ga echt uit van 1 juli. De film gaat de goede kant op: 5 juni zitten we op het niveau dat we 
wilden bereiken en kunnen we stap drie zetten, op 30 juni bereiken we de lagere risiconiveaus 
volgens de prognoses, dus dan zitten we op het niveau dat je die stappen verantwoord kunt 
zetten.’ 

Als de dalende trend doorzet kunnen per 30 juni thuis acht gasten op bezoek komen, wordt 
de groepsgrootte binnen vergroot naar 100 mensen en gaan evenementen en sportcompetities 
weer door. Bron: AD, 1 juni 2021. 

ANWB reiswijzer druk bezocht 

Nu de zomervakantie nadert en de coronamaatregelen minder streng zijn, wordt de ANWB 
Reiswijzer, de internetpagina waar voor 24 populaire vakantielanden informatie over de 
coronamaatregelen is te vinden, druk bezocht. Sinds 11 mei telde de ANWB 2,7 miljoen 
paginabezoeken, waarbij vooral is gezocht naar informatie over de regels in Frankrijk, België, 
Duitsland en Italië. 

De meeste vakantiebestemmingen staan nog op oranje (reizen wordt afgeraden) en Frankrijk 
heeft zelfs nog een avondklok. Maar al het gezoek ziet de ANWB als een signaal dat heel veel 
mensen hoopvol zijn dat daar binnenkort verandering in komt zodat ze deze zomer nog naar 
het buitenland kunnen.  

Maar waar moet je rekening mee houden als je op reis gaat naar bijvoorbeeld Spanje? De 
Nederlandse overheid heeft voor het land een oranje reisadvies afgegeven, met uitzondering 
van de Canarische eilanden en de Balearen: die hebben een geel advies. Voor de ‘oranje’ 
landen geldt een quarantaineplicht van tien dagen bij terugkomst in Nederland. Deze kan 
verkort worden als je na vijf dagen negatief getest wordt. Bron: AD, 1 juni 2021. 

Braziliaanse variant vaker gemeld in Nederland 

De Braziliaanse variant van het coronavirus (P1) is afgelopen week weer iets vaker opgemerkt 
in Nederland. Van de 828 monsters uit de wekelijkse steekproef van het RIVM die tot nu toe 
nader zijn geanalyseerd, bevatten er 23 deze variant, die geldt als zorgwekkend. Dat is bijna 
2,8 procent. Een week eerder was P1 goed voor 2,4 procent van het totaal, nog een week eerder 
had P1 een aandeel van 1,6 procent. 

Het RIVM houdt iedere week een steekproef uit positieve coronatesten. Van de virusdeeltjes 
die daarop zitten, wordt het genetische materiaal in kaart gebracht. Op die manier houdt het 
instituut zicht op de verspreiding van de verschillende coronavarianten. 

Zoals bekend is de Britse variant zeer dominant in Nederland. Die neemt in de laatste 
steekproef ook weer bijna 96 procent van het totaal voor zijn rekening. P1 staat inmiddels wel 
op de tweede plaats. Deze virusvariant werd eerst vooral aangetroffen rond de Braziliaanse 
stad Manaus en gaat nu ook veel rond in Suriname. Het is een van de varianten die door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als zorgwekkend worden beschouwd. ‘Bij deze variant 
lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder 
goed te zijn’, schrijft het RIVM daarover. 

Een andere zorgwekkende variant, de Indiase, is inmiddels veertien keer aangetroffen in de 
zogeheten kiemsurveillance. In de laatste steekproef zaten drie monsters met deze 
coronamutant, 0,36 procent van het totaal. Bron: AD, 1 juni 2021.   
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Verbijstering over kosten verlenging ov-studentenkaart te verhalen op 
hoger onderwijs en mbo 

Organisaties in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn woedend dat het 
kabinet onder meer de kosten van de verlenging van de ov-studentenkaart deels wil verhalen 
op het hoger onderwijs en het mbo. Ze hebben vandaag een brandbrief gestuurd aan 
demissionair onderwijsminister Ingrid Van Engelshoven.  

Begin dit jaar lanceerde het kabinet een nationaal programma om leerachterstanden door 
corona weg te werken, met daaraan gekoppeld een zak geld van 8,5 miljard euro. Toen werd 
ook duidelijk dat studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs (mbo) en 
aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) een tegemoetkoming zullen krijgen. En dat de 
ov-studentekaart wordt verlengd voor studenten in het hoger onderwijs als blijkt dat zij meer 
tijd nodig hebben om hun diploma te halen.  

Uit de Voorjaarsnota, die eind vorige week naar buiten kwam, bleek echter dat deze 
maatregelen nog niet financieel gedekt zijn. Het kabinet schrijft daarover dat het ministerie 
van Onderwijs 91 miljoen euro van de eindejaarsmarge in zal zetten als tussentijdse dekking 
voor deze maatregelen.  

Maar: ‘Voor de resterende dekking wordt cumulatief 149 miljoen euro omgebogen op de 
bekostiging van het mbo en het hoger onderwijs. Deze ombuiging is vanaf 2024 en verder 40 
miljoen euro per jaar en in het laatste jaar (2027) 25 miljoen euro.’ Kortom, de 
tegemoetkoming aan studenten blijkt een sigaar uit eigen doos. 

‘Het steekt ons dat er tijdens het overleg over het Nationaal Programma Onderwijs op geen 
enkele manier gecommuniceerd is over deze dreigende tegenvaller. De taakstelling 
(bezuiniging, red.) kwam dan ook als een complete verrassing’, schrijven de organisaties in 
het hoger onderwijs en mbo vandaag in een brief aan onderwijsminister Ingrid Van 
Engelshoven (D66). 

De clubs doen ‘een dringend beroep’ op de bewindsvrouw en het kabinet én de Tweede Kamer 
om de ingreep ongedaan te maken. ‘De extra middelen uit het Nationaal Programma 
Onderwijs zijn hard nodig om de schade door corona zoveel mogelijk te beperken. Duidelijk is 
dat deze maatregel van het kabinet nadelige gevolgen zal hebben voor onze onderwijssectoren 
en hun studenten. En daarmee voor de toekomst van Nederland.’  

De brandbrief is ondertekend door de voorzitters van VSNU, NFU, VH, MBO Raad, ISO, LSVb 
en JOB. Bron: De Stentor, 1 juni 2021.  

Eerste menselijke besmetting met vogelgriep H10N3 vastgesteld 

Een 41-jarige man uit China is voor zover bekend als eerste mens besmet geraakt met 
vogelgriepstam H10N3. Hij belandde op 28 april in het ziekenhuis met koorts en andere 
ziekteverschijnselen, meldt de nationale gezondheidscommissie. 

De commissie trad niet in detail over hoe de man uit de stad Zhenjiang het virus heeft 
opgelopen. Zijn toestand wordt omschreven als stabiel en de man zou klaar zijn om uit het 
ziekenhuis ontslagen te worden. 

De gezondheidscommissie verwacht niet dat het virus op grote schaal om zich heen gaat 
grijpen. H10N3 staat ook niet bekend als een virusstam die veel voorkomt. Het virus zou de 
afgelopen tientallen jaren vooral zijn vastgesteld bij wilde vogels en watervogels in Azië en 
delen van Noord-Amerika. 
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Het komt vaker voor dat mensen vogelgriep oplopen, bijvoorbeeld omdat ze veel met pluimvee 
werken. Het komt doorgaans niet tot grote virusuitbraken. Toch kunnen de virussen wel 
gevaarlijk zijn. In 2016 en 2017 overleden enkele honderden mensen nadat ze besmet waren 
geraakt met H7N9. Bron: De Stentor, 1 juni 2021. 

Jongeren vaccineren? Groot deel van de wereld heeft geen vaccins voor 
kwetsbare ouderen en zorgpersoneel 

EU-landen die ook jongeren al willen gaan inenten tegen het coronavirus, moeten niet 
vergeten dat een groot deel van de wereld niet eens vaccins heeft voor kwetsbare ouderen en 
zorgpersoneel. Die oproep doet het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding 
(ECDC), het Europese RIVM. Jongeren die een groter risico lopen erg ziek te worden van het 
virus zouden wel voorrang moeten krijgen.  

De Europese Unie heeft maandag toestemming gegeven om het coronavaccin van 
Pfizer/BioNTech toe te dienen aan jongeren vanaf twaalf jaar. Duitsland heeft al 
aangekondigd daar volgende week mee te willen beginnen. 

Maar alvorens daartoe over te gaan, moeten EU-lidstaten de bredere context in ogenschouw 
nemen van een wereldwijd vaccintekort, vindt het ECDC. De Europese tegenhanger van het 
Nederlandse RIVM wijst erop dat in bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen mensen die groot 
gevaar lopen op ernstige ziekte en overlijden nog wachten op een vaccin. 

De Wereldgezondheidsorganisatie riep rijke landen vorige maand al op mensen in andere 
landen waar het inenten achterloopt voorrang te geven boven hun eigen jonge 
inwoners. Jongeren worden doorgaans niet erg ziek van het virus. EU-landen willen hen toch 
graag snel vaccineren, omdat ze dan het virus ook minder snel doorgeven en de 
samenleving sneller van het slot kan. Bron: AD, 1 juni 2021. 

In VK geen coronadoden sinds maart 2020 

Voor het eerst sinds maart 2020, de ingangsdatum van de eerste lockdown, zijn er in het 
Verenigd Koninkrijk (VK) geen coronadoden geregistreerd. Er waren dus geen 
coronadoden  binnen 28 dagen na een positieve COVID-19-test.  

Het cijfer komt na een nationale feestdag (Spring Bank Holiday), een factor die de gegevens 
in het verleden vertekende.  

Het totale aantal coronadoden in het VK staat op 127.782 en is het vijfde hoogste ter wereld 
volgens de gegevens van de Amerikaanse John Hopkins University. 

Het aantal nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal bedroeg 3.165, grotendeels hetzelfde 
als een dag eerder. Bron: AD, 1 juni 2021. 
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De welvaart is ongelijk verdeeld in Nederland en knelpunt nummer 1 is 
de woningmarkt 

De welvaart is ongelijk verdeeld over het land. Daarom moet een nieuw kabinet per regio 
kijken wat nodig is om iedereen mee te laten delen in de welvaart. Vooral de huizenmarkt is 
een groot probleem, zegt Rabo-topman Wiebe Draijer. 

Het huidige kabinet was heel druk met de coronacrisis, maar de ministersploeg die nu in de 
maak is, moet de blik weer vooruit richten, vindt Rabo-topman Wiebe Draijer. ‘Het kabinet 
heeft ons economisch goed door de crisis geloodst. Maar nu kijken de mensen weer vooruit.’ 
Bron: AD, 1 juni 2021.   

 

In deelstaat Berlijn worden coronamaatregelen opnieuw versoepeld 

De coronamaatregelen in de deelstaat Berlijn worden vanaf vrijdag opnieuw versoepeld. Zo 
geldt voor de buitenhoreca, die sinds 21 mei weer open is, dan geen testplicht meer. Hetzelfde 
geldt voor niet-essentiële winkels. Shoppers moeten nog wel hun gegevens achterlaten. Voor 
de binnenhoreca, die 4 juni ook weer open gaat, gelden de zogenoemde 3 g's (getest, ingeënt 
of genezen van coronabesmetting).  

Vanaf 11 juni mogen de hotels ook weer toeristen ontvangen. Dat heeft de senaat 
(deelstaatregering) dinsdag bekendgemaakt.  Bron: AD, 1 juni 2021.    

Ministerie: mondkapjes Sywert van Lienden waren niet te duur 

De overheid betaalde niet te veel voor de mondmaskers van Sywert van Lienden, en dat de 
commentator/ambtenaar makkelijk binnenkwam bij de top van het ministerie zou ook niet zo 
gek zijn: ‘Er kwamen in die tijd veel aanbiedingen binnen, ook via bekende personen of 
politici.’   
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Dat schrijft verantwoordelijk minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) in antwoorden 
op een reeks Tweede Kamervragen over de kwestie. In de beginmaanden van de pandemie was 
er een ‘enorme vraag naar beschermingsmiddelen’ en lagen de prijzen vaak hoger dan nu, 
schrijft de minister.  

‘In die week in april lag de verwachte inkoopprijs voor mondmaskers op 2,50 euro met een 
maximum van 3 euro’, schrijft Van Ark zojuist aan de Tweede Kamer. De helft van de veertig 
miljoen geleverde maskers door Van Lienden waren met 2,26 euro per stuk zelfs goedkoper 
dan de experts van het ministerie verwachtten. De prijs van de andere 20 miljoen mondkappen 
(à 2,78 per stuk) past ook binnen de toenmalige bandbreedte. ‘Volgens het LCH werden de 
tarieven op dat moment als marktconform gezien.’ 

Van Lienden en het ministerie van Volksgezondheid liggen onder vuur vanwege de mega-
mondkapdeal. Hoewel de commentator en voormalig ambtenaar lang suggereerde dat hij 
beschermingsmiddelen uit China importeerde als weldoener (‘om niet’) bleek hij via een aparte 
bv te werken en zo ruim negen miljoen euro op te strijken, onthulden De Volkskrant en Follow 
the Money (FTM). Van Liendens zakenpartners hielden elk meer dan vijf miljoen euro over aan 

de verkoop van veertig miljoen mondmaskers die nog altijd in de opslag liggen.   

Volgens de tijdlijn die Van Ark nu deelt meldde Van Lienden zichzelf eind maart bij de politiek 
adviseur van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Van Lienden (ook co-auteur 
van het CDA-partijprogramma) zou toen alleen gevraagd hebben waar hij moest zijn met 
aanbiedingen van beschermingsmiddelen. Ook stuurde Van Lienden ‘verschillende berichten’ 
aan De Jonge ‘om zijn activiteiten onder de aandacht te brengen’, schrijft Van Ark: ‘Deze 
berichten zijn doorgestuurd naar de verantwoordelijke minister voor Medische Zorg,  de heer 
Martin van Rijn (PvdA).’ 

Als Van Lienden in april op twitter meldt dat hij mondkapjes -die eerder vergeefs aan de 
overheid waren aangeboden- nu levert aan een zorginstelling, zoekt de adviseur van De Jonge 
contact met partijgenoot Van Lienden. Dit terwijl medische beschermingsmiddelen formeel 
onder PvdA’er Van Rijn vallen, een collega-bewindspersoon. Een dag na dit contact spreekt 
Van Lienden een topambtenaar, en vervolgens wordt de mondkapdeal die dagen daarna verder 
uitgewerkt, een week later volgt het akkoord.  

Maar volgens Van Ark is daar niets vreemds aan: ‘Al deze aanbiedingen zijn onder 
verantwoordelijkheid van de minister voor Medische Zorg zorgvuldig bekeken en waar relevant 
in behandeling genomen. Dat maakt dat er geen schijn is van belangenverstrengeling. Gelet 
op de grote druk in die periode om aan de vraag naar mondkapjes te kunnen voldoen, 
gebeurde het vaker dat ook door de minister en op hoog-ambtelijk niveau hier aandacht 
aan werd besteed. Er kwamen in die tijd veel aanbiedingen binnen, ook via bekende personen 
of politici. Na de genoemde presentatie zijn de verdere gesprekken overgenomen door het LCH.’ 
Er waren nog drie andere mega-leveringen die boven de honderd miljoen uitstegen.  

Van Ark laat zich ook niet uit over de royale winstmarges die andere media beschrijven. Al 
eerder benadrukte het ministerie van Volksgezondheid dat op het toppunt van de crisis de 
rendementen van leveranciers geen criterium waren. Wel werd gekeken naar de kwaliteit, de 
prijs en de leveringszekerheid. Marktprijzen fluctueerden destijds enorm, de ‘dagkoersen’ 
wisselden sterk.  

Van Ark herhaalde vanochtend dat er ‘heel veel organisaties en partijen’ in de mondkapmarkt 
sprongen: ‘We hadden niet de luxe om er van alles van te vinden. We keken of ze konden 
leveren, naar de kwaliteit en de prijs.’ De minister wilde zich niet uitlaten over de vraag of Van 
Lienden de winst moet houden of doneren: ‘Wij als overheid moeten transparant zijn en 
verantwoording afleggen, andere betrokkenen in het proces zullen zelf verantwoording 
afleggen over hun rol.’  Bron: AD, 1 juni 2021.   
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De zogenoemde 'vork' (in rood) op de noodrem van het wrak van de cabine na de crash op de 
helling van de Mottarone boven Stresa. © AFP  
 
 

Kabelbaandrama Italië: noodremmen mogelijk al jarenlang 
gemanipuleerd 
 
Een Zwitserse amateurfilmer beschikt over beelden die een nieuw licht werpen op het 
dodelijke kabelbaandrama in Noord-Italië. Daar stortte een cabine op pinksterzondag met een 
snelheid van meer dan honderd kilometer naar beneden na het breken van de sleepkabel. 
Volgens de politie was de noodrem opzettelijk geblokkeerd door klemmen. Die werden volgens 
de Zwitser al jarenlang gebruikt.  
 
Michael Meier filmde de kabelbaan op de berg Mottarone bij het Lago Maggiore destijds uit 
technische interesse. Na het drama met de cabine, waarbij veertien inzittenden omkwamen 
en een 5-jarige jongen als enige overleefde, bekeek de Zwitser zijn beeldmateriaal van de 
kabelbaan nog eens. ‘Ik ontdekte dat de zogenoemde ‘vorken’(forchettone in het Italiaans) op 
de gondelwielen al te zien zijn op beelden die ik in 2014,2016 en 2018 van de kabelbaan 
maakte’, zegt hij tegen ZDF.  
 
De  Duitse publieke omroep legde de foto's en video's voor aan een de Zwitserse 
kabelbaandeskundige professor Gabor Oplatka. Hij stond jarenlang aan het hoofd van de 
afdeling kabelbaantechnologie van de Technische Universiteit in Zürich (ETH). Hij komt tot 
dezelfde conclusie. ‘Onmiskenbaar is dat (de klemmen, red.) al langer gebruikt en hebben ze 
tot nu toe geluk gehad omdat kabelbreuk relatief zeldzaam is’, zegt de technisch specialist.  
 
De Duitse omroep maakte haar bevindingen over aan het Openbaar Ministerie (OM) in Genua 
dat het kabelbaandrama onderzoekt. Het OM liet weten dat de onderzoeksresultaten 
doorgestuurd zullen worden naar de officier van justitie die het onderzoek leidt en eindigde 
zijn reactie met de woorden: ‘Goed werk’.  
 
Drie dagen na het drama werden drie verdachten gearresteerd. Het gaat om het hoofd van de 
werkmaatschappij en twee leidinggevende medewerkers. De hoofdverdachte, servicemanager 
Gabriele T., bekende tegenover de politie de ‘vorken’ in april en mei 2021 te hebben ingezet. 
De noodrem zorgde volgens hem voor problemen sinds de heringebruikname van de 
kabelbaan op 26 april na de versoepeling van de coronamaatregelen voor toeristen.   
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De drie mannen werden vandaag vrijgelaten omdat er geen vluchtgevaar is of risico van 
geknoei met bewijsmateriaal. De servicemanager is onder huisarrest geplaatst. De andere 
leidinggevende medewerker verklaarde niet te hebben geweten van de klemmen op de 
noodrem van de cabines. ‘Anders zou ik de beslissing tot het gebruik ervan niet hebben 
ondersteund’, zei technisch manager Enrico Perocchio van de werkmaatschappij tegen de 
Italiaanse krant La Stampa.   
 
De verdachten hangen aanklachten van doodslag, het veroorzaken van een onbedoelde ramp 
en het verwijderen van instrumenten bedoeld om (zwaar) letsel door een ramp te voorkomen 
boven het hoofd. Bron: AD, 1 juni 2021.  
 

In Nederland staan op 1 juni 568.722 caravans en campers geregistreerd 

 
Caravan- en camperbedrijven hebben in de eerste vijf maanden van 2021 ruim twintigduizend 
nieuwe en tweedehands kampeerauto's en caravans afgeleverd, melden BOVAG en RDC. Het 
gaat om een toename van ruim tweeënveertig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar en het hoogste gecombineerde aantal in de afgelopen vijftien jaar.   
 
Tot en met mei werd een absoluut recordaantal van 1655 nieuwe en 7677 tweedehands 
campers verkocht. In beide gevallen is dat ruim zestig procent meer dan een jaar eerder. Ook 
werden 6640 tweedehands caravans afgeleverd, een kwart meer dan in 2020. Sinds 2009 zijn 
niet zoveel gebruikte caravans door de vakhandel verkocht.  
 
Ook nieuwe caravans zijn aan een opmars bezig. Daar was een groei van ruim vierendertig 
procent te zien. De laatste keer dat in de eerste vijf maanden van het jaar meer dan 
vierduizend nieuwe caravans werden verkocht, was in 2012. 
 
Heel Nederland telt inmiddels meer caravans en campers dan ooit. Op 1 juni stonden er 
568.722 geregistreerd. Dat zijn er 17.500 meer dan anderhalf jaar geleden. Afgelopen maand 
werd daarnaast de 150.000e kampeerauto in Nederland geregistreerd, ongeveer een 
verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Bron: AD, 2 juni 2021.   
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Verboden motorclub Satudarah blijkt springlevend tijdens uitvaart 
criminele bikerbaas 

Tijdens de uitvaart van de Amsterdamse bikerbaas Etou’s Belserang manifesteerde de 
verboden motorclub Satudarah zich nog altijd als oppermachtig. 

Geel en zwart. Dat zijn de kleuren die de honderden bikers dragen die de Amsterdamse 
crimineel Etou’s Belserang dinsdag de laatste eer bewijzen. Dat is niet toevallig. Bij leven was 
Belserang een voorman van motorbende Satudarah. Bron: De Stentor, 1 juni 2021.  
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Aboutaleb verdedigt politieoptreden na wedstrijd Feyenoord: 
‘Relschoppers vermengden zich met fans’ 
 
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam betreurt het dat onschuldige supporters vorige week 
zijn getroffen door een waterkanon dat door de politie werd ingezet na de wedstrijd Feyenoord-
FC Utrecht. Maar volgens hem was de inzet gerechtvaardigd en was de belangrijkste oorzaak 
dat relschoppers zich vermengden met de rest van de aanwezigen. 
 
Volgens Aboutaleb werden de problemen veroorzaakt door een groep van honderd 
relschoppers die zich op het plein voor het stadion ophielden. ‘Door een gecoördineerde actie 
probeerden zij de hekken van het voorplein van het stadion te forceren en zich toegang tot het 
stadion te verschaffen’, aldus de burgemeester. ‘De ME was dichtbij en heeft ingegrepen om 
te voorkomen dat de groep het stadion in zou gaan. Vanwege het gebruik van het zware 
vuurwerk, stenen, vuilnisbakken en hekken heeft de ME een verzoek gedaan de waterwerper 
in te zetten. Op dit verzoek via de politiechef heb ik akkoord gegeven.’ Bron: AD, 1 juni 2021.  
 

De nieuwe president van Ecuador wil de komende 100 dagen 9 miljoen 
mensen vaccineren 
 
De nieuwe president van Ecuador heeft een plan gelanceerd om de komende honderd dagen 
negen miljoen mensen te vaccineren. President Guillermo Lasso wil zijn aandacht op de 
pandemie richten in de hoop zo de economie weer op gang te helpen, meldt Reuters. 
 
Volgens Lasso is zijn regering momenteel in gesprek met Rusland over de aankoop 
van achttien miljoen doses van het Sputnik-V vaccin. Van dit vaccin zijn twee doses nodig 
voor volledige vaccinatie. 
 
Lasso meldt dat de vaccinatiecampagne weer op gang kan komen zodra er voldoende 
vaccins beschikbaar zijn. Ecuador begon in januari al met vaccineren, maar de pogingen 
van Lasso’s voorganger Lenin Moreno om inwoners in te enten liepen vertraging op door 
aantijgingen van vriendjespolitiek bij het verdelen van vaccins en logististieke problemen. 
Bron: AD, 2 juni 2021.   
 

Gebruik winkelwagentje in supermarkten zorgt niet voor anderhalve 
meter afstand 
 
Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam leert dat het gebruik van een 
winkelwagentje in supermarkten er niet voor zorgt dat we anderhalve meter afstand houden. 
Het gebruik van een winkelwagentje is sinds het uitbreken van de coronapandemie echter wel 
verplicht. Of dat  nu gaat om een volle kar of een enkele zak chips. Het nut van het verplichte 
karretje is er niet. 
 
Er werd in een supermarkten gekeken welke maatregelen klanten tot het houden van meer 
afstand zou brengen. Een zogenoemde smart distance-sensor hield de afstand tussen klanten 
in de gaten. ‘Uit het onderzoek komt naar voren dat het verplicht stellen van een 
winkelwagen niet leidt tot minder contacten tussen mensen binnen 1,5 meter’, zegt 
onderzoeker Tessa Blanken tegen Hart van Nederland. 
 
‘Uit kwalitatieve interviews bleek dat veel bezoekers de supermarkt noemden als 
een ingewikkelde plek om afstand te houden. We willen mensen op een positieve manier 
helpen, bijvoorbeeld door interventies waardoor een winkelwagentje niet meer nodig is en 
tests zoals eenrichtingsverkeer', zegt Blanken verder. Ook blijkt uit het onderzoek dat 
vijfennegentig procent van de supermarktcontacten korter dan vijf seconden duurt. 
 
Eerder berichtte ook De Volkskrant over de zin en onzin van de maatregelen in supermarkten. 
Daaruit bleek dat het verplichte gebruik van winkelwagentjes juist tot 
opstoppingen en chaotische taferelen leidt. Winkelend publiek hield zich soms niet aan de 
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rijrichting, kwam daardoor juist meer in contact met anderen, terwijl mensen zonder karretje 
juist sneller de winkel waren en minder contactmomenten had. Bron: AD, 2 juni 2021. 

 
Onderzoek Plus supermarkt: niet méér risico op Covid 
 
Veldhoven – Zelf zijn we er inmiddels zo aan gewend dat het ons niet eens meer opvalt: de 
strepen op de vloer in de supermarkt om ons te wijzen op anderhalve meter, medewerkers 
met veiligheidshesjes en verplichte winkelwagentjes. Ook een mondkapje hebben we 
standaard bij ons. De caissière zit achter een plexiglasplaat. Ook hebben vrijwel alle 
supermarkten ouderenuurtjes en vragen ze zoveel mogelijk met pin te betalen. Toch zien we 
in Veldhoven ook verschillen. 
 
De Plus-vestiging van André en Joyce van Reijen kwam landelijk in het nieuws door een 
onderzoek naar de effecten van verschillende maatregelen. Het onderzoek waarbij 
verschillende klanten een sensor om kregen is een samenwerking van de supermarkt met de 
Universiteit van Amsterdam, Smart Distance Lab, Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, Games for Health, en ITOM. Binnenkort komen alle resultaten naar buiten. André 
van Reijen heeft inmiddels een eerste presentatie gehad. ‘Het mooie is dat bevestigd wordt wat 
wij als supermarktbranche al langer riepen: dat contacten in de supermarkt vluchtig zijn, op 
de mensen na die een praatje met elkaar maken. Uit het onderzoek blijkt dat 95% van de 
contacten korter dan 5 seconden duurt, dus als je dat afzet tegen het uitgangspunt van de 
GGD dat 15 minuten contact binnen anderhalve meter een risico vormt, is dat gunstig.’ Ook 
bleek onder meer dat eenrichtingsverkeer geen effect heeft. 
 
We namen een kijkje bij verschillende supermarkten. Bij de Veldhovense vestigingen van Aldi 
en Lidl poetsen mensen zelf hun winkelwagentje, bij AH hangt het van de vestiging en de 
drukte af en bij de beide Jumbovestigingen poetst een medewerker de karretjes. ‘We vinden 
het als Jumbo Veldhoven heel erg belangrijk om de klant op 1 te zetten, dus ook de veiligheid 
en hygiëne. Het feit dat het extra personeel kost, nemen we voor lief’, zegt filiaalmanager Joey 
Jarec. Bij Plus ontsmetten mensen hun winkelwagentje onder een desinfectiepoortje terwijl 
tegelijkertijd hun handen worden ontsmet. ‘Dat bespaart een medewerker, terwijl mensen 
toch schone karretjes hebben zonder te poetsen. Al zit het effect tussen de oren, want er zit 
alcohol in en bacteriën bestrijd je het beste door te wassen met water en zeep’, zegt André van 
Reijen. Bij Spar Walter poetsen klanten zelf de wagentjes en mandjes. Daarnaast worden die 
door medewerkers tussentijds ook schoongemaakt. De winkel heeft geen ouderenuurtje. 
‘Omdat we relatief klein zijn en het niet zo druk is, is het bij ons eigenlijk de hele dag 
ouderenuurtje’, aldus eigenaar Ronald Walter. 
 
‘Wij zetten minder wagentjes in dan mag van de overheid omdat we één wagentje op tien 
vierkante meter best veel vinden’, zegt John van de Luijtgaarden van Van Doormalen Retail 
Groep waaronder de AH-vestigingen aan de Rapportstraat, Mira en in het Look vallen. ‘Als er 
veel traffic is, zetten we een medewerker bij de karretjes om te poetsen. In het Look en aan de 
Rapportstraat poetsen klanten zoveel mogelijk zelf en bij de Mira zetten we op drukkere 
momenten een medewerker bij de wagentjes.’ Van de Luijtgaarden ziet dat ook de klanten 
goed meewerken. ‘De meeste mensen proberen echt anderhalve meter te houden. Dat lukt 
natuurlijk niet altijd, maar ook dan wordt er met begrip naar elkaar gereageerd.’ 
 
De gemeente heeft slechts een beperkte rol in de maatregelen. De landelijke overheid bepaalt 
de regels en na elke persconferentie worden eventuele nieuwe maatregelen gepubliceerd. De 
gemeente grijpt net als bij andere ondernemers alleen in als het nodig is, en ziet daar geen 
aanleiding toe volgens een woordvoerder. Bron: Omroep Veldhoven, 3 mei 2021.  
 

Nieuw paviljoen voor coronatesten bij Brabanthallen. ‘Elektrische 
speurneus’ kan besmetting ruiken 
 
Bij de Brabanthallen is een begin gemaakt met de bouw van een coronatestpaviljoen. Naar 
verwachting is het 5000 vierkante meter grote complex over twee weken voltooid en kunnen 
twee weken daarna de eerste testen plaatsvinden.  
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Evenementenproductiebureau Loveland laat het testpaviljoen bouwen in opdracht van het 
ministerie van VWS. De exploitatie wordt overgelaten aan Stichting Open Nederland, dat al 
enige tijd zorgt voor een landelijk dekkend en laagdrempelig netwerk van testlocaties, waar 
mensen zonder klachten zich op corona kunnen laten testen.  Bron: BD, 2 juni 2021. 
 
Op diverse plaatsen sluiten testlocaties, omdat de vraag naar coronatesten daalt nu het 
aantal besmettingen sterk afneemt. Bij de Brabanthallen is echter een begin gemaakt met 
de bouw van een nieuw coronatestpaviljoen. Naar verwachting is het 5000 vierkante meter 
grote complex over twee weken voltooid en kunnen twee weken daarna de eerste testen 
plaatsvinden. Er wordt straks gebruikgemaakt van een ‘elektrische neus’, een apparaat dat 
aan de uitgeblazen adem kan ruiken of iemand besmet is met het coronavirus. Bron: AD, 2 
juni 2021. 
 
Daling besmettingen in België zet door 
 
De daling van het aantal dagelijkse besmettingen in België zet door. Volgens het dashboard 
van gezondheidsinstituut Sciensano staat het reproductiegetal (R-factor) bij onze zuiderburen 
op 0,86, wat inhoudt dat het virus terrein verliest. In de week van 23 tot 29 mei ging 
het gemiddeld 1740 bevestigde gevallen per dag. 
 
Dat is een daling van 24 procent ten opzichte van de voorgaande periode en het laagste aantal 
sinds 5 januari. Het gemiddelde aantal sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 staat nu op 13. 
In totaal raakten in België 1.063.499 mensen besmet met het longvirus en 
kwamen 24.968 van hen te overlijden. Bron: AD, 2 juni 2021.  
 
  

Nieuwe dierenwet legt bom onder veehouderij en houden huisdieren 
 
Konijnen en vogels mogen vanaf 2023 mogelijk niet meer in een hok of kooi worden gehouden. 
Dat is het gevolg van een nieuwe dierenwet, die vorige week geruisloos is aangenomen door 
de Eerste Kamer. Minister Carola Schouten (Landbouw) zit ermee in haar maag. 
 
Huisdiereigenaren dreigen in grote problemen te komen door een wetswijziging waarmee de 
Eerste Kamer vorige week heeft ingestemd. Die nieuwe wet, ingebracht door de Partij voor de 
Dieren, regelt dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als 
ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. 
 
De wet gaat niet alleen over vee - zoals kippen, varkens en koeien - maar óók over huisdieren. 
‘Daarbij kun je dus ook denken aan het eenzame konijn in het hok in de achtertuin of aan de 
vogel in de kooi’, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. 
Volgens de nieuwe wet moeten dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen: hokken, stallen en 
kooitjes moeten daarop worden aangepast.  
 
‘Een konijn zit nu vaak in z’n eentje in een hok, terwijl het eigenlijk heel sociale dieren zijn’, 
zegt Rodenburg. ‘Dat geldt ook voor parkieten en andere vogels, die van nature veel 
bewegingsvrijheid hebben.’ Verder zou kunnen gelden dat katten altijd de mogelijkheid 
moeten krijgen om naar buiten te gaan. 
 
Rodenburg plaatst vraagtekens bij de uitvoerbaarheid: ‘De vraag is of de wet te handhaven is.’ 
Minister Schouten ontraadde afgelopen april de wetswijziging. Toch stemde een meerderheid 
in de Tweede Kamer ermee in. Ook de Eerste Kamer ging vorige week akkoord: de senaat deed 
die af als hamerstuk. 
 
Partijen in het parlement zijn nu bezorgd. ‘Mogen we honden nog aangelijnd uitlaten of moeten 
we ze de vrijheid geven om de kat van de buurvrouw op te eten?’ vraagt CDA-Kamerlid Derk 
Boswijk zich af. VVD, CDA, SGP en BBB vrezen bovendien desastreuze gevolgen voor de 
veehouderij in Nederland. 
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Minister Schouten laat weten dat haar ministerie ‘analyseert’ wat de aangenomen wet in de 
praktijk gaat betekenen. ‘De wet is heel open geformuleerd’, zegt ze. ‘Daarbinnen moet je 
kijken wat wel en wat niet kan.’ Zo is het volgens Schouten lastig te bepalen wat nu precies 
natuurlijk gedrag van dieren is.  
 
Ook onder boeren heerst onrust over de nieuwe wet. ‘Als je dit streng invult, is dit het einde 
van de intensieve veehouderij.’ Bron: De Stentor, 2 juni 2021.     
 
 

Baasjes verontwaardigd: ‘Nieuwe dierenwet slaat door’ 
 
De nieuwe dierenwet veroorzaakt grote opschudding bij liefhebbers van honden, katten, vogels 
en konijnen. Moeten baasjes straks hun huisdieren weg doen omdat ze hun ‘natuurlijke 
gedrag’ inperken? Het zou volstrekt belachelijk zijn, zegt dierenkenner Martin Gaus. 
 
Albert Zomer (62) uit Almelo kan zich een leven zonder vogels niet voorstellen. Hij groeide 
ermee op vanaf zijn zestiende. Elke dag verzorgt hij er een kleine tweehonderd in een volière 
bij zijn huis alsof het zijn eigen kinderen zijn. ‘Ik zie er alles in wat het leven mooi maakt. Je 
volgt ze van de geboorte tot de dood. Ik heb nu goudvinken die uit mijn hand eten. Daar 
afscheid van moeten nemen zou ik vreselijk vinden.’ Bron: AD, 2 juni 2021. 
 

 
 
Foto uit De Biesbosch, één van de kwetsbare natuurgebieden in de provincie Noord-Brabant 
die te lijden heeft onder de stikstofuitstoot. Net als onder meer de Loonse en Drunense Duinen 
en de Groote Peel. © Foto: Marcel Otterspeer  
  
 

Natuur krijgt mogelijk 30 miljoen kilo extra stikstof te verwerken door 
handel in rechten 
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Een enorm reservoir aan ongebruikte stikstofrechten maakt het voor boeren en bedrijven 
mogelijk om minstens 30 miljoen kilo extra stikstof uit te stoten. Dat blijkt uit onderzoek van 
onder meer deze krant. Die tikkende tijdbom voor de natuur baart deskundigen grote zorgen. 
 
De boeren en bedrijven hebben deze extra rechten in hun vergunning staan, bovenop wat ze 
nu al aan stikstof uitstoten. Ze kunnen de ongebruikte rechten elk moment zelf gaan 
gebruiken of ze kunnen het verkopen of verhuren aan andere bedrijven. Hoe groot dit 
potentieel is, blijkt nu voor het eerst uit berekeningen van Platform voor 
onderzoeksjournalistiek  Investico in samenwerking met de onderzoekredactie van BN De 
Stem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad, Eenvandaag en de Groene Amsterdammer. 
Bron: AD, 2 juni 2021. 
 
 

Willem Engel dient flinke claim in tegen ING nadat bank zijn rekening 
bevriest: 'Ze willen mij ruïneren’ 
 
Willem Engel heeft geen toegang meer tot de zakelijke rekening van zijn actiegroep 
Viruswaarheid. De rekening is door ING geblokkeerd omdat hij ondanks herhaaldelijke 
verzoeken geen inzage heeft gegeven in zijn gegevens, meldt een betrouwbare bron. ING gaat 
niet in op klantrelaties en wil het nieuws om die reden niet bevestigen. De Rotterdamse 
dansleraar laat het er niet bij zitten en dient een flinke schadeclaim in. ‘Dit is een opmaat om 
mij te ruïneren.’ 
 
Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) mag ING alleen zaken doen met organisaties waarvan alle 
gegevens correct zijn vastgelegd. Deze gegevens moet de bank volgens de wet up-to-date 
houden. ‘Daarom vragen we klanten periodiek deze gegevens te controleren’, legt een 
woordvoerder uit. 
 
Engel, het gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet, zou ondanks 
herhaaldelijke pogingen niet hebben voldaan aan het verzoek. ‘Indien een klant geen of 
onvoldoende aan onze verzoeken voldoet, zijn wij genoodzaakt stappen te nemen’, zegt een 
woordvoerder over de algemene gang van zaken bij de bank. ‘Een maatregel als het bevriezen 
van een rekening nemen wij echt niet zomaar. Hier gaat een zorgvuldig proces aan vooraf, 
waarin wij intensief contact hebben met de partij waar het om gaat. Bij zo’n maatregel is er al 
voor een langere periode contact.’ 
 
Engel bevestigt dat hij in het begin niet op tijd de gegevens heeft overgedragen. ‘Maar ik wist 
niet dat het verzoek van ING kwam, omdat het klantonderzoek door een externe partij werd 
gedaan. Inmiddels hebben we wel gewoon de gevraagde stukken geleverd. En toch gaat de 
bank over op deze maatregel. Zeer opmerkelijk. We zijn langzaam aan het veranderen in een 
maffiastaat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’ 
 
Jens Maliepaard, de advocaat van Engel, sommeert ING om direct de beslissing terug te 
draaien, anders volgt een spoed kortgeding. ‘Hiermee gaat ING echt veel te ver’, volgens Engel. 
‘Er wordt hier duidelijk op de man gespeeld. Mijn bedrijf en privérekening worden nu ook 
aangepakt terwijl die niets te maken hebben met de vragen omtrent Viruswaarheid.’ 
 
Deze zomer was er ook al kritiek op de financiële gang van zaken rond Viruswaarheid. Toen 
bleek dat de bankrekening die Viruswaarheid gebruikte voor het ontvangen van donaties van 
sympathisanten in beheer was bij de stichting Dancamundo. Van die stichting was dansleraar 
Willem Engel zowel voorzitter, secretaris als penningmeester.  
 
‘Dancamundo is een in januari 2020 door Willem Engel opgerichte stichting met het doel 
dansreizen te organiseren’, stelde een woordvoerder van Engel afgelopen zomer in antwoord 
op vragen van deze site. ‘Door de coronacrisis is de stichting nooit voor dit doel gebruikt. Er 
is dus nooit sprake geweest van een vermenging van activiteiten. Aan deze stichting was een 
eveneens ongebruikte bankrekening gekoppeld waarop donaties ontvangen zijn.’ 
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Viruswaarheid zou, volgens de woordvoerder van Engel, ook nooit ‘actief fondsen hebben 
geworven'. 
 
Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de onduidelijkheid van deze zomer en het 
recent blokkeren van de rekening van de actiegroep. ING doet periodiek een klantenonderzoek 
om te bepalen wat haar klanten precies doen, waarvandaan, via welke relaties en met welke 
fondsen. Op die manier kan de bank haar klanten beter beschermen tegen financieel-
economische criminaliteit, witwaspogingen en andere illegale praktijken.  
 
Via de website adviseert ING ondernemers om tijdig de gegevens van hun organisatie te 
controleren en het juiste adres door te geven. ‘Doe dit op tijd. Anders kan je zakelijke rekening 
worden geblokkeerd of zelf worden opgeheven’, staat in het advies van ING. Bron: AD, 26 
februari 2021. 

 
ING: Willem Engel gebruikte 50.000 euro aan Viruswaarheid-donaties 
voor stuk grond in Spanje 
 
Coronascepticus Willem Engel heeft vorig jaar 50.000 euro aan donaties, die hij via zijn 
actiegroep Viruswaarheid had ontvangen, gebruikt om in privé de aankoop van een stuk 
grond in Spanje te financieren. Dat blijkt uit informatie van ING, die de zakelijke rekening van 
Viruswaarheid om die reden blokkeerde eerder dit jaar. De rechter oordeelt nu dat die 
maatregel van ING te ver ging, maar is wel kritisch op de handelswijze van Engel. 
 
Engel ontkent desgevraagd dat er een lap grond is gekocht met donatiegelden en stelt dat er 
slechts een leningsovereenkomst met garantstelling is verleend ‘omdat ING weigerde te 
financieren’. ‘Deze lening is kortlopend en inmiddels terugbetaald. Het verstrekken van een 
lening heeft niks te maken met witwassen of financieren van terrorisme’, volgens Engel.  
 
In een kort geding stelde de rechter gisteren Engel in het gelijk. ING moet de rekeningen, die 
al maanden bevroren zijn, zo snel mogelijk weer beschikbaar stellen, op straffe van een 
dwangsom van 5000 euro per dag. Wel was de rechter kritisch op hoe Engel met de 
donatiegelden was omgesprongen. 
 
In augustus vorig jaar startte ING een onderzoek naar de rekeningen van Engel, naar 
aanleiding van berichten in de media over zijn persoon en zijn actiegroep. Tijdens het 
onderzoek stuitte de bank op diverse onregelmatigheden. Zo bleek Engel de rekening van zijn 
dansschool al geruime tijd te gebruiken om donaties te ontvangen via Viruswaarheid.  
 
Dit had de Rotterdamse dansleraar niet met ING afgestemd, valt te lezen in stukken. Engel 
spreekt van leugens en benadrukt dat de lening niks met de dansschool te maken heeft. Hij 
vermoedt dat de bank hierin ‘waarschijnlijk opdracht heeft gekregen van de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ‘Ze wilden daar in de zitting niet op 
ingaan’, meent hij. ING ontkent dit weer. 
 
In het onderzoek stuitte ING op een ‘onregelmatige overboeking’ van 50.000 euro met ‘een 
verdachte omschrijving’. Engel, die sinds 2013 bij ING bankiert, had de donaties, die eigenlijk 
bestemd waren voor de activiteiten van Viruswaarheid, in de zomer van 2020 gebruikt om 
privé de aankoop van een stuk grond in Spanje te financieren, stelt ING. ‘Dat kon Engel doen 
zonder daarover aan iemand verantwoording te hoeven afleggen.’ 
 
Volgens Engel gaat het om een lening ten behoeve van een project in Fuerteventura. Hier was 
haast bij geboden, anders moest er een boete betaald worden. ‘Er is een leningsovereenkomst 
gesloten, om alles zo ordelijk en transparant te laten verlopen’, legt de criticus uit. Volgens de 
bank echter ‘bleek nergens‘ dat Engel richting zijn donateurs transparant was geweest over 
het gebruik van donaties voor privédoeleinden of dat de donateurs hierin hadden ingestemd. 
Op die aantijging reageert de dansleraar verrast. ‘We zijn volledig transparant geweest. Het is 
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overigens helemaal niet aan ING om hier iets van te vinden, alle stukken zijn gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel.’ 
 
Een vertegenwoordiger van ING vroeg tijdens het onderzoek herhaaldelijk aan Engel of hij de 
met donaties bekostigde lening kon onderbouwen. Omdat hij een leningsovereenkomst niet 
wilde toesturen, kon ING ‘haar onderzoek en verplichtingen in het kader van de Wet op het 
financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme niet 
uitvoeren’.  
 
‘De bestuurder (Engel, red.) had bovendien op geen enkele manier aangetoond dat hij zich 
realiseerde dat dit gedrag onacceptabel was. Er was daarom een groot risico op herhaling en 
een verhoogd integriteitsrisico voor ING’,  is te lezen in de stukken. In een reactie stelt Engel 
dat niet hij, maar ING haar boekje te buiten is gegaan. ‘Deze wetten zijn ten onrechte ingezet. 
ING had dit nooit mogen doen.’ 
 
Als gevolg van de controverse zag ING zich genoodzaakt om de rekening van Engel op te zeggen 
en afscheid te nemen van Viruswaarheid als klant. In deze brief deelt de bank mee dat zij het 
vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid is verloren en het cliëntenonderzoek niet 
succesvol kan afronden. Daarbij nam de bank een opzegtermijn van drie maanden in acht.  
 
Indien klanten het hier niet mee eens zijn kunnen zij juridisch bezwaar maken. Engel deed 
dat en spande een kort geding aan, met succes. ‘Hoewel zeker vraagtekens gesteld kunnen 
worden bij de handelwijze van Engel, zoals hiervoor vermeld, zijn er geen concrete 
aanwijzingen voor witwassen of ander crimineel handelen’, valt te lezen in het vonnis. 
 
Dit betekent in juridische zin dat ING slechts een beperkt risico loopt als de bankrelatie nog 
enige tijd zou doorlopen. Volgens de rechter bestaat bovendien de indruk dat ING ‘liever niet 
geassocieerd wil worden’ met Viruswaarheid. ‘Maar dat betekent niet dat zij Viruswaarheid 
haar activiteiten onmogelijk mag maken doordat zij niet over de gelden op haar bankrekening 
kan beschikken’, aldus de rechter. 
 
Door het blokkeren van de rekening kon Viruswaarheid de facturen van advocaten niet 
betalen, evenals een factuur van een partij die volgens de stichting ‘wetenschappelijk 
onderzoek doet naar corona’. De rechter oordeelt dat er sprake is van een spoedeisend belang, 
de rekening moet daarom zo snel mogelijk weer beschikbaar komen. 
 
ING laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in het vonnis. ‘Maar wij respecteren het en 
zullen het uitvoeren’, laat een woordvoerster weten. Ze benadrukt geen positie in te nemen 
over Viruswaarheid. ‘Wel neemt ING een duidelijke positie in als het gaat om mogelijke 
onregelmatigheden op een rekening die niet of onvoldoende worden opgehelderd. Indien 
klanten onvoldoende meewerken, loopt ING in het kader van wet- en regelgeving een risico en 
mag ING besluiten om afscheid te nemen van een klant.’ 
 
De bank staat dan ook nog steeds voor de volle honderd procent achter het klantonderzoek. 
‘Inclusief het blokkeren en opheffen van de rekening, dat wij met alle zorgvuldigheid uitvoeren. 
Wij blijven, zoals ook in deze zaak, zorgvuldig klantonderzoek doen om onze rol als 
poortwachter te blijven vervullen.‘ 
 
Het vonnis betreft volgens ING een tijdelijke ordemaatregel voor de duur van vier maanden. 
Dat betekent dat Viruswaarheid voor de komende vier maanden een bankrekening kan 
aanhouden bij ING.  Bron: De Stentor, 2 juni 2021.  
 

Plots zat activist Engel in één zaal met RIVM-directeur Van Dissel: ‘Er 
komt niets uit van uw grafieken!’ 
 
Na bijna een jaar strijden kregen dansleraar Willem Engel en ‘huisjurist’ Jeroen Pols van anti-
corona-actiegroep Viruswaarheid wat ze wilden: een historische live confrontatie met RIVM-
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topman Jaap van Dissel. Verslaggever Niels Klaassen was als een van de weinige journalisten 
aanwezig gisteren. ‘Waarom wilt u mij zo kort houden!?’ 
 
Activist Willem Engel van Viruswaarheid schudt van nee, hevig gaat zijn hoofd van links naar 
rechts, zijn staart wiegt mee op de rug. Zojuist heeft RIVM-directeur Jaap van Dissel op maar 
een paar meter afstand van de dansleraar gezegd dat Engel ‘een beetje een onzinnige vraag’ 
stelde toen hij informeerde naar de degelijkheid van de grafieken van het OMT. Die deugen 
niet, wil Engel maar zeggen. Bron: AD, 16 februari 2021.   
 

Moderna wil dosering vaccin halveren zodat het ook geschikt is voor 
kinderen 
 
Moderna is van plan de dosering van zijn coronavaccin te halveren, zodat ook kinderen ermee 
kunnen worden ingeënt en het middel kan worden ingezet tegen virusvarianten. 
De Amerikaans vaccinmaker heeft daartoe een overeenkomst gesloten met de Zwitserse 
farmaceut Lonza, die daartoe in het Limburgse Geleen een nieuwe productielijn in gebruik zal 
nemen. Daar zullen jaarlijks driehonderd miljoen doses van vijftig microgram van de band 
rollen. 
 
‘We gaan ervan uit dat we vanaf 2022 verschillende doseringen op de markt zullen brengen', 
zegt een Moderna-woordvoerder. Tot nu toe heeft Moderna een honderd microgram-versie van 
zijn coronavaccin geleverd, maar onderzoek wijst uit dat een zogenoemde boostershot van 
vijftig microgram goed beschermt tegen mogelijke varianten van het virus. Ook kan de lagere 
dosering worden toegepast bij kinderen die geen volledige dosis nodig hebben. 
 
Moderna sloot eerder ook al een deal met het Spaanse Rovi, waardoor de Europese productie 
jaarlijks op zeshonderd miljoen doses uitkomt. Na Europese en Amerikaanse goedkeuring van 
het Pfizer/BioNTech-vaccin voor gebruik onder jongeren tussen 12 en 15 hoopt ook Moderna 
zijn vaccin voor die leeftijdsgroep goedgekeurd te krijgen.  

 
De Amerikaanse farmaceut produceert op dit moment achthonderd miljoen tot één miljard 

doses op jaarbasis, maar wil dat verhogen naar drie miljard doses in 2022. Medicijnmaker 

Lonza heeft naast de productielijn in Nederland ook een fabriek in het Zwiterse Visp, waar 

volgend jaar driehonderd miljoen honderd microgram-doses moeten worden gemaakt. Bron: 

AD, 2 juni 2021.  

Geen tweede prik na ernstige bijwerkingen eerste prik AstraZeneca 

De Nederlandse toezichthouder voor vaccins, het College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen, zegt dat iemand die na een eerste AstraZeneca-prik (Vaxzevria) last krijgt 

van zeldzame en gevaarlijke bijwerkingen geen tweede prik met het vaccin mag krijgen. Wat 

iemand dan als tweede prik moet krijgen, wordt nog onderzocht.  

Het CBG roept mensen die Vaxzevria hebben gekregen op om hun gezondheid goed in de gaten 

te houden. De Gezondheidsraad bekijkt of het mogelijk is vaccins te combineren, zodat 

mensen bij de tweede prik een ander middel krijgen. Zolang dat niet duidelijk is, raadt het 

CBG mensen aan contact op te nemen met hun arts.  

Als ze last krijgen van kortademigheid, pijn op de borst, zwellingen of pijn in de benen of van 

aanhoudende buikpijn moeten ze meteen medische hulp inschakelen. Dat moet ook als 

ze ernstige hoofdpijn krijgen, niet goed meer kunnen zien of als ze paarsachtige bloedingen of 

blauwe plekken krijgen op een plek waar ze niet ingeënt zijn. 

Sommige mensen kunnen na inenting met Vaxzevria last krijgen van zowel bloedstolsels als 

een laag aantal bloedplaatjes. Dat kan dodelijk zijn. Artsen krijgen daarom het advies hun 

gevaccineerde patiënten goed in de gaten te houden. Als zij last krijgen van trombose moet er 

ook worden gekeken naar een laag aantal bloedplaatjes, en andersom. Bron: AD, 2 juni 2021.  
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CDA: ‘Laat supermarkt betalen voor verliezers corona’ 

Bedrijven die ‘forse winsten’ hebben geboekt door de coronacrisis zouden via een tijdelijke 

belasting moeten meebetalen aan de doorstart van mkb’ers die juist last hebben gehad van 

de crisis. 

Dat vindt het CDA, dat hier vandaag een voorstel voor indient. Volgens Tweede Kamerlid 

Mustafa Amhaouch is er ‘solidariteit’ nodig. Vooral supermarkten, bouwmarkten, webwinkels 

en tuincentra haalden hogere winsten, terwijl het mkb vaker aangewezen was op de 

steunpakketten van het kabinet. 

Amhaouch oppert een tijdelijke extra belasting voor bedrijven, bijvoorbeeld voor de 

ondernemers die meer dan 245.000 euro winst boekten tijdens de pandemie. De 

belastingverzwaring zou dan één of twee jaar nodig zijn, schat hij in. ‘De forse rekening die er 

ligt door de steunpakketten, kan niet alleen door de overheid worden opgebracht.’ Bron: AD, 

2 juni 2021. 

Spelersvakbond ‘zeer bezorgd’ over Copa América in Brazilië: 

‘Alarmerende situatie’ 

De wereldwijde vakbond van profvoetballers FIFPro is zeer bezorgd over het gegeven dat het 

toernooi om de Copa América binnenkort in Brazilië wordt gehouden. Het land is zwaar 

getroffen door de coronapandemie, die nog steeds bij lange na niet onder controle is. De FIFPro 

vreest voor de gezondheid van de betrokkenen. 

‘De situatie in het land is alarmerend’, aldus de organisatie van de voetballers. ‘Daar komt 

nog eens bij dat er maar heel weinig tijd is om alles goed te regelen. Dit kan grote gevolgen 

hebben voor de gezondheid van spelers, staf, maar ook van de inwoners van het land. We 

vragen om strenge maatregelen die de veiligheid van iedereen kunnen garanderen.’ 

Ook vraagt de FIFPro de spelers alle vrijheid te geven om af te zien van deelname. ‘Als ze hun 

gezondheid en die van hun familie belangrijker vinden mag dat geen schorsing of andere 

sancties tot gevolg hebben.’ 

Argentinië zag onlangs af van het evenement, vanwege de situatie rond het coronavirus. 

Eerder was Colombia al afgehaakt wegen de politieke instabiliteit. Het toernooi vindt plaats 

van 13 juni tot 10 juli. Bron: AD, 2 juni 2021.  

Werkgevers durven het weer aan: nieuwe vacatures in overvloed 

Na een jaar lang corona-ellende zien werkgevers het weer wat zonniger in. Ze plaatsen volop 

vacatures, constateren uitzendgigant Randstad en het UWV. Niet alleen in de horeca, maar in 

alle takken van de economie. 

‘Pas sinds kort zien we dat er in alle sectoren over de gehele linie weer vacatures worden 

geplaatst’, zegt arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad Groep. Bron: AD, 2 juni 

2021. 

VS gaan komende weken bekend maken hoe coronavaccin te verdelen 

De Verenigde Staten zullen in de komende twee weken duidelijk maken hoe ze de 

toegezegde tachtig miljoen doses coronavaccin wereldwijd gaan verdelen. Minister voor 

Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zegt dat de VS zal streven naar een eerlijke 

verdeling van de vaccins en daarbij politieke factoren niet zal laten meewegen. 

 

‘In de komende veertien dagen zullen we aankondigen hoe we vaccins gaan verdelen en 

volgens welke criteria', zei Blinken in Costa Rica. Hij maakt op dit moment zijn eerste 

ambtsreis door Latijns-Amerika.  ‘We zullen geen politieke eisen stellen aan hen die de vaccins 

ontvangen.' 
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Nu het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten vordert, wordt de roep aan het adres 

om vaccins te delen met de wereld groter. Maandag beloofde president Biden, bovenop 

de zestig miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin, ook twintig miljoen doses Pfizer-, 

Moderna- en Janssen-vaccin te zullen leveren. Bron: AD, 2 juni 2021.  

In Oslo zijn 450 mensen in quarantaine na uitbraak onder studenten 

In de Noorse hoofdstad Oslo zijn zeker 450 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak 

onder studenten. Jaarlijks vieren Noorse examenkandidaten de laatste lente voor het begin 

van de eindexamenperiode, Russefeiring geheten. Kortweg Russ. 

Tijdens de feestelijkheden, waarbij een aantal weken lang opdrachten moeten worden 

uitgevoerd, rijden de Noren verkleed rond in beschilderde busjes en geven zich traditioneel 

over aan drank en seks. 

Het Noorse cultuurfenomeen leidt vaak tot overlast, maar een corona-uitbraak onder de 

feestvierders raakt nu bijna alle hogere scholen en universiteiten in het westen van Oslo. 

Noorwegen staat op het punt om mensen tussen de 18 en 44 te gaan inenten.  

 

© Instagram — Studenten vieren Russefeiring ter afsluiting van het examenjaar 

Noorse wegbeheerder: Lieve studenten, stop alsjeblieft met seks op 

rotondes 

‘Stop met seks op rotondes, jullie zijn een gevaar voor het verkeer!’ Met die woorden hoopt de 

Noorse versie van Rijkswaterstaat, dat niet geheel toevallig ‘Wegwezen’ heet, tieners ertoe te 

bewegen een eind aan een bizarre eindexamentraditie te maken. 

Russefeiring, kortweg Russ, is onderdeel van een jaarlijks terugkerend gebeuren, waarbij 

studenten de laatste lente voor de examenperiode vieren. Een aantal weken lang moeten 
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opdrachten worden uitgevoerd, die gevoed door fors drankgebruik, vaak op bloot en seks 

uitdraaien. 

 

Terje Moe Gustavsen, de voormalig minister van Transport die nu Wegwezen runt, ziet het 

allemaal met lede ogen aan. Om de feestvierende bloteriken van de rotondes af te krijgen heeft 

hij nu een waarschuwing uit laten gaan, onder het motto ‘Geen seks op rotondes.’  

‘Iedereen begrijpt toch dat naakt op een verkeersplein staan een gevaar voor het verkeer 
oplevert’, zegt Gustavsen. ‘Het is misschien niet zo gevaarlijk als bloot over een brug lopen, 
maar bestuurders kunnen erdoor worden verrast en compleet vergeten dat ze aan het rijden 
zijn.’ 
 
Gustavsen zag zich genoodzaakt tot zijn oproep, toen in de stad Ringsaker deelnemers aan 
de Russ werd opgedragen om op drie verschillende rotondes de liefde te bedrijven. Weliswaar 

‘veilig’, maar toch. De wegbeheerder krijgt het knap benauwd van alle rondvrijende studenten. 

 

 

De feestelijkheden gaan gepaard met het uitvoeren van diverse opdrachten © Instagram 

Traditiegetrouw nemen aan Russefeiring, dat wordt gevierd tussen 20 april en 17 mei, zo’n 

veertigduizend Noorse tieners mee. De studenten dragen rode overalls en  rijden in 
beschilderde busjes langs de deelnemende plaatsen. Dat Russ niet altijd zonder schade blijft, 

laat zich raden. 

‘Ik wil niet worden gezien als een bederver van de feestvreugde’, laat Gustavsen in 
thelocal.no weten ‘Maar lieve examenklanten, Ringsaker heeft zevenennegentig andere 
opdrachten om uit te kiezen. Ik weet zeker dat dit in andere landen ook niet kan.’ Bron: AD, 
19 april 2021. 

Mensen geboren in 1982 en 1983 moeten langer wachten om afspraak te 
maken voor vaccinatie 

Mensen uit 1982 en 1983 moeten iets langer wachten voor ze een afspraak kunnen maken 
voor een coronavaccinatie. GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieunodigen 
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vandaag geen nieuwe geboortejaren uit voor een prik. Elk geboortejaar bestaat uit ongeveer 
200.000 mensen. 

Na de 'sprint' van maandag en dinsdag - waarbij zij uit 1979, '80 en '81 werden uitgenodigd - 
is het nodig om nu even pas op de plaats te maken, aldus het RIVM. Mensen uit 1982 en 1983 
kunnen misschien morgen alsnog inloggen om de prikafspraak online in te plannen. Bron: 
AD, 2 juni 2021.  

Jongeren krijgen alleen nog Pfizer of Moderna, prikcampagne week 
vertraagd 

Jongere Nederlanders worden alleen nog maar met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna 
ingeënt. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid besloten na spoedadvies van 
de Gezondheidsraad. Hierdoor kan het een week langer duren totdat iedereen de eerste prik 
gehad heeft. Wie een Janssen-prik gepland heeft en een ander vaccin wil, kan contact 
opnemen met de GGD.  

‘Voor mensen die Janssen al hebben gehad: er is niks aan de hand, het is een goed en veilig 
vaccin, zegt ook de Gezondheidsraad’, zei De Jonge na afloop van ministerieel overleg op het 
Binnenhof. ‘Staande afspraken voor Janssen kunnen gewoon doorgaan, maar mocht je nu 
toch een ander vaccin willen: dan kan je je prik verzetten bij de GGD.’ 

Het voordeel van Janssen is dat mensen aan één prik genoeg hebben. De minister wil nog 
bekijken of mensen alsnog zelf kunnen kiezen voor Janssen, al zitten daar volgens de 
demissionair minister ‘juridische haken en ogen’ aan. De Jonge noemt het 
Gezondheidsraadadvies ‘praktisch lastig'.  

Volgens de Gezondheidsraad hebben de vaccins van BioNTech-Pfizer en Moderna een hogere 
effectiviteit dan de vaccins van AstraZeneca en Janssen, en is er bovendien sprake van minder 
nadelen. Omdat de mRNA-vaccins inmiddels ruim beschikbaar zijn en het aantal 
coronabesmettingen daalt, zit Nederland in de relatief luxe situatie dat alle jongeren deze 
zomer twee prikken Pfizer of Moderna kunnen krijgen, stelt de Gezondheidsraad in het advies 
vandaag. Een harde leeftijdsgrens wordt in het advies niet genoemd. 

De totale vertraging van de Nederlandse vaccinatiecampagne zal met het grotendeels 
wegvallen van Janssen slechts één week bedragen, denkt de Gezondheidsraad, al spreekt De 
Jonge van ‘een paar dagen’. Veruit de meeste leveringen die Nederland nu binnenkrijgt - negen 
op de tien doses - bestaan uit Pfizer en Moderna. Tot eind juni zou Janssen ongeveer één 
miljoen vaccins leveren. Eerder meldde de farmaceut al dat leveringen achterliepen, maar 
vooral Pfizer levert meer dan verwacht, waardoor de vertraging weer meevalt. 

Gezondheidsraadvoorzitter Bart-Jan Kullberg stelt dat het niet inzetten van de beschikbare 
vaccins van Janssen en AstraZeneca bij jongeren geen negatieve invloed heeft op de 
virusprognoses van de komende maanden. ‘Als je met een vergrootglas naar het effect op die 
modellen kijkt, pakt het zelfs nog een fractie gunstiger uit, omdat de effectiviteit van de vaccins 
van BioNTech/Pfizer en Moderna iets hoger is.’ 

‘Moeilijk bereikbare groepen’ als daklozen zouden nog wel met Janssen ingeënt kunnen 
worden, omdat ze aan één prik dan genoeg hebben en bij hen het maken van een 
herhaalafspraak vaak lastiger is. 

Het credo ‘prikken wat de pot schaft’ lijkt passé, nu zestigplussers die het Astra-vaccin eerder 
weigerden vanaf zaterdag zelf kunnen kiezen voor Pfizer/Moderna en nu jongeren Janssen 
kunnen laten liggen om voor een mRNA-vaccin te kiezen. De Jonge erkende vandaag dan ook 
dat ‘de pot’ wat meer gevuld raakt met alternatieven. 

Bij de virale vectorvaccins van AstraZeneca en Janssen dook de afgelopen maanden dezelfde 
zeer zeldzame, maar in sommige gevallen wel zeer ernstige bijwerking op: de combinatie van 
trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Bij jongere mensen is de kans op een ernstig 
verloop van corona klein. Daarom weegt het nadeel van de zeldzame bijwerking van de vaccins 
van AstraZeneca en Janssen zwaarder bij jongeren dan bij ouderen, oordeelt de 
Gezondheidsraad. ‘Bij mRNA-vaccins is de nut-risicoverhouding gunstiger voor deze groep.’ 
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Kullberg ‘benadrukt’ dat Janssen ondanks de zeldzame bijwerking voldoende effectief en veilig 
is. ‘Dat er een bijwerking is, daar kunnen we niet omheen. Maar we benadrukken dat het hier 
om een effectief en veilig vaccin gaat, de kans op een bijwerking is extreem klein. Het is 
simpelweg zo dat we voor de jonge leeftijdsgroepen de luxe hebben om hen de mRNA-vaccins 
aan te bieden, en vooral in die doelgroep is de nut-risicoverhouding bij die vaccins heel 
gunstig.’ 

De raad blijft bij het advies om AstraZeneca alleen in te zetten voor mensen boven de 60 jaar. 
‘Omdat er geen nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn ziet de Gezondheidsraad 
geen aanleiding om dat advies te herzien.’   

Voor mensen die al een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, moet dat ook bij de tweede 
prik gebeuren, oordeelt de raad. Bij de tweede inenting is de kleine kans op de zeldzame 
trombosebijwerking namelijk nog een stuk lager. Ook is er niet genoeg bewijs dat de 
combinatie van twee prikken - eerst AstraZeneca en daarna bijvoorbeeld Moderna - goed 
werkt, maar lijkt zo'n combi wel te leiden tot meer bijwerkingen, zegt Kullberg. 

Het AstraZeneca-vaccin is in Nederland vooral toegediend aan mensen tussen de 60 en 64 
jaar. Vanwege de berichten over de zeldzame bijwerking wilde een deel van die doelgroep dat 
vaccin niet hebben. Minister De Jonge hield lang vol dat er alleen geprikt werd ‘wat de pot 
schaft',  maar kwam daar deze week op terug. Bron: AD, 2 juni 2021. 

Van Dissel optimistisch: daling gaat snel, ruimte voor versoepelingen 

Het coronavirus is stevig op zijn retour. De geplande versoepelingen vanaf zaterdag leiden 
volgens de prognoses amper tot extra ziekenhuisdrukte, verwacht het RIVM. ‘Het is een 
gunstig beeld’.  

‘We zien een snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer 70 procent ten opzichte van de 
piek eind april’, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een technische briefing in de Tweede 
Kamer. ‘De daling zal naar verwachting doorgaan, we verwachten ook geen toename in de 
nabije toekomst. En er zijn geen echte hotspots meer, het is vrij egaal verdeeld over het land.’ 

Volgens de RIVM-modellen zijn er nu tussen de 50.000 en 60.000 besmettelijke mensen in 
Nederland, dat was tijdens de piek van de derde golf drie keer zoveel. ‘Het is een gunstig beeld, 
het is misschien een beetje een saai verhaal wellicht vandaag.’ Stap drie van het openingsplan 
- voorzien voor vijf juni - brengt de prognoses amper in gevaar, zegt Van Dissel: ‘Dus die 
versoepelingen zien we met veel vertrouwen tegemoet.’ 

Komende zaterdag krijgt het sociale leven meer lucht, als horeca binnen open mag, culturele 
instellingen open kunnen en binnen-attracties ook weer gasten mogen ontvangen. Stap 4 en 
5 van het openingsplan zijn voorzien voor 30 juni, het kabinet wil die vooralsnog niet naar 
voren halen, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gisteren.  Bron: AD, 2 
juni 2021. 

Kerkvolk mag weer zingen 

Kerkgangers mogen zondag weer zingen in de kerk. Maar wel zachtjes en niet te lang. Op 
praatniveau zingen, zegt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is het 
samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en twee joodse gemeenschappen. Het CIO 
behartigt hun belangen bij de overheid.  

De versoepelingen die vanaf zaterdag gelden in het coronabeleid, geven de kerken na lange 
tijd weer wat meer ruimte. Zo mogen er vanaf zondag zestig mensen naar de kerk, als er 
tenminste onderling voldoende afstand kan worden gehouden. Hele grote kerken met meer 
dan duizend zitplaatsen mogen maximaal tweehonderdvijftig kerkgangers toelaten. Iedereen 
die zondag naar de kerk wil moet vooraf een plaats reserveren en een gezondheidsverklaring 
invullen. 

Uit een onderzoek onder kerkleden bleek eerder dit jaar dat bijna de helft van de 
kerkgangers het zingen in de kerk het meest miste in coronatijd. Het CIO adviseert kerken om 
zeer terughoudend te zijn met zingen en dat zoveel mogelijk te beperken. Volgens het 
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samenwerkingsverband is het verstandig om te wachten op nieuwe versoepelingen die er 
mogelijk al over een paar weken zijn. Bron: AD, 2 juni 2021. 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 1200. Het is voor het 
eerst sinds begin oktober dat de totale bezetting onder die grens uitkomt. In totaal behandelen 
de ziekenhuizen nu 1189 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. Dat zijn er 51 minder dan op dinsdag. In de afgelopen maand zijn meer dan 1400 
bedden op corona-afdelingen vrijgekomen. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 769 coronapatiënten, 24 minder dan op dinsdag. Het 
aantal patiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met 27 naar 420. De leegloop 
komt doordat de ziekenhuizen steeds minder coronapatiënten hoeven op te nemen. In de 
afgelopen 24 uur belandden zes mensen op een intensive care en 67 op een verpleegafdeling. 

In de afgelopen zeven dagen kwamen 623 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen, 
gemiddeld 89 per dag. Dat gemiddelde daalt nu vier weken onafgebroken.  

Tussen dinsdag- en woensdagochtend is het aantal nieuwe coronagevallen weer 
iets afgenomen. Bij het RIVM zijn in die periode 2602 positieve tests geregistreerd. Dat zijn 
er 141 minder in vergelijking met vorige week woensdag. Het weekgemiddelde is daarmee ook 
iets gedaald.  

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 20.373 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM. 
Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 2910 nieuwe 
gevallen per dag, het laagste aantal sinds september vorig jaar.   

In Rotterdam (167) werden de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal. In Amsterdam 
kregen 123 mensen een positieve testuitslag en in Den Haag waren het er 99. Daarna volgen 
Tilburg (46) en Zoetermeer (18). 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twaalf. Dinsdag werden negen 
sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 2 juni 2021.  

Minder besmettingen in de Achterhoek en op de Veluwe, vervelende uitschieters in 3 
gemeenten. Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur 
gedaald. In de regio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland werden in totaal 
206 nieuwe besmettingen geconstateerd, dat zijn er 25 minder dan een dag eerder.  

Vooral de gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek doen het goed. Zo zijn er in Harderwijk, 
Nunspeet en Hattem helemaal geen nieuwe besmettingen geconstateerd afgelopen dag. Ook 
in Epe, Heerde, Apeldoorn, Brummen, Zutphen, Bronckhorst, Lochem en Dalfsen gaat het de 
goede kant op: deze gemeenten kleuren allemaal grijs op de coronakaart, de beste kleur.  

Staphorst, Urk en Dronten kleuren juist donkeroranje op de kaart en zijn daarmee de 
negatieve uitschieters in de regio. In Staphorst zijn negen nieuwe besmettingen geconstateerd, 
dat zijn er wel zes minder dan een dag eerder, toen de gemeente rood kleurde op de kaart. Op 
Urk zijn de afgelopen 24 uur zes mensen positief getest, in Dronten zijn er twaalf positieve 
tests gemeld. Bron: De Stentor, 2 juni 2021.    

Retailgoeroe Paul Moers over lamlendige winkeliers en andere 
afknappers: ‘Makro, je wilt er niet dood gevonden worden’ 
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Ook Paul Moers komt weer in winkels, sinds het weer onbeperkt mag. En dé retailexpert van 
Nederland is danig geschrokken. ‘Wat een lamlendigheid. Anderhalf jaar de tijd gehad, maar 
niks vernieuwends.’ 

Moers spaart ze niet, enkele winkelbedrijven uitgezonderd. Of hij nou in Roosendaal een 
spijkerbroek koopt of in Oosterhout een pak graszaad, hij wordt er niet vrolijk van. ‘Ik was 
nadat de boel weer open mocht reuzebenieuwd wat onze ondernemers in al die tijd bedacht 
zouden hebben. Wat een afknapper.’ Bron: BN De Stem, 2 juni 2021.   

Prachtig zomerweer slaat om naar stevige buien en onweer, KNMI geeft 
code geel af voor het oosten 
 
Wie nog wil genieten van het prachtige zomerweer kan dat het beste woensdag nog doen. Na 
de officiële eerste zomerse dag op dinsdag begint vandaag opnieuw met veel zon en een heldere 
lucht. Maar daarna slaat het drastisch om: het KNMI heeft voor donderdag code geel afgegeven 
voor stevige onweersbuien. 
 
Dinsdag werd het in De Bilt 25,2 graden. Daarmee was het de eerste officiële zomerse dag van 
2021, ruim twee weken later dan gemiddeld, een feit.  
 
Woensdag schijnt de zon flink, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar.  De temperatuur 
stijgt naar 21 tot 28 graden. Later die dag verschijnen in het zuiden stapelwolken en is er 
kans op een bui. 
 
Het warme weer houdt aan de komende dagen, waardoor ook kans is op stevige buien en 
onweer. Vooral landinwaarts ontstaan enkele stevige buien met kans op onweer en veel regen 
in korte tijd. Het KNMI heeft voor donderdagmiddag en -avond code geel afgegeven voor de 
oostelijke en zuidelijke provincies. Plaatselijk gaan de buien gepaard met hagel, veel neerslag 
in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot zestig kilometer per uur. 
 
De dagen erna blijft het wisselvallig. Op vrijdag zijn er flinke perioden met zon en in de ochtend 
is het droog. Later die dag is er kans op flinke buien en onweer. Dit is ook de voorspelling voor 
zaterdag. Zondag belooft een droge en zonnige dag te worden en wordt het zo'n 20 tot 23 
graden. Bron: De Stentor, 2 juni 2021.   

 

© ANP  



216 

 

Groen licht voor de Efteling: pretpark mag uitbreiden en kan zeven 
miljoen bezoekers ontvangen 

Groen licht voor nieuwe plannen van de Efteling. Het pretpark mag gaan uitbreiden, krijgt 
mogelijk nieuwe attracties en kan in de toekomst tot zeven miljoen bezoekers per jaar 
ontvangen. De Raad van State heeft woensdag het nieuwe bestemmingsplan goedgekeurd.  

Omwonenden van het pretpark maakten eerder bezwaar tegen uitbreiding, maar hebben 
sinds februari geen nieuwe bezwaren ingediend. Dat komt het pretpark goed uit, want nu is 
uitbreiding van de oostelijke en westelijke zijde mogelijk.  

In oktober vorig jaar ging de Raad van State niet akkoord met het De Wereld van de Efteling 
2030 en oordeelde dat het bestemmingsplan moest worden verbeterd. Zo rees de vraag 
waarom het pretpark niet binnen haar eigen grenzen kon uitbreiden, terwijl 90 procent van 
het terrein onbebouwd is. Naast dat dit voor meer stikstofuitstoot zou zorgen, maakten 
omwonenden hier bezwaar tegen. De gemeente Loon op Zand kreeg een half jaar de tijd om 
met een beter verhaal te komen. Dat is de gemeente gelukt, zo blijkt nu. 

‘Het voelt voor ons echt als de eerste reuzenstap richting de toekomst van de Wereld van de 
Efteling die we voor ogen hebben’, vertelt Directeur Efteling Fons Jurgens. 

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bestaande attractiepark naar het 
oosten en westen uit te breiden. Het gaat om uitbreiding van het terrein zelf, maar ook om 
extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van 
ontsluitingswegen. 

Het park wil in 2030 door kunnen groeien naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn er 
nu nog zo‘n vijf miljoen per jaar.   

Het is nog afwachten welke nieuwe attracties in de maak zijn. Er zijn geruchten dat er een 
familieachtbaan op een nieuw stuk grond te staan. Vanwege het miljoenenverlies dat de 
Efteling maakte tijdens de coronacrisis is het de vraag hoe snel het pretpark daadwerkelijk 
kan gaan uitbreiden. Volgens Jurgens wordt er waarschijnlijk vanaf volgend jaar gebouwd.  

Alle attracties gaan vanaf zaterdag 5 juni weer open. Dat betekent dat de binnenattracties, 
zoals de Droomvlucht en Symbolica, voor bezoekers ook weer toegankelijk zijn. Bron: BN De 
Stem, 2 juni 2021. 

DNB-president Knot: ‘Woningmarkt dreigt vast te lopen’ 
 
Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft opnieuw zijn zorgen geuit over 
de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat deed hij gisteren tijdens een rondetafelgesprek 
met de Tweede Kamer, waar hij sprak over de risico's in het financiële stelsel. ‘De woningmarkt 
is duidelijk oververhit en dreigt zelfs vast te lopen. Voor een deel van de bevolking wordt het 
steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren.’ 
 
Wat de DNB-president betreft, biedt de kabinetsformatie een uitgelezen kans om de 
problemen op de woningmarkt aan te pakken. In zijn oproep vond hij directeur Pieter 
Hasekamp van het Centraal Planbureau en Laura van Geest van de Autoriteit Financiële 
Markten aan zijn zijde. Ook zij maken zich al langer zorgen over de oververhitting op de 
woningmarkt.  
 
Als het aan Knot ligt, wordt er vaart gemaakt met de bouw van nieuwe huizen om zo de 
schaarste tegen te gaan. Die schaarste zorgt voor structureel hoge prijzen. Maar bouwen 
alleen is niet genoeg, zo benadrukte hij nog eens. ‘De spiraal van hogere huizenprijzen en 
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bijbehorende hypotheekschulden wordt ook aangejaagd door hypotheekrenteaftrek, ruime 
leennormen en subsidies voor starters.’ 
 
In zijn optiek zou de woningmarkt een stuk beter functioneren zonder die voorzieningen, en 
met een geleidelijke overgang van woningvermogen van box 1 naar box 3. Volgens DNB ligt 
prijscorrectie op de loer en houden banken al langere tijd onvoldoende rekening met de risico's 
op de  woningmarkt.   
 
Knot liet weten dat DNB daarom heeft besloten over te gaan tot de invoering van een zogeheten 
ondergrens aan de risicoweging van hypotheken. Deze maatregel had de toezichthouder al in 
het najaar van 2019 aangekondigd, maar na het uitbreken van de coronacrisis werd die 
opgeschort. Knot: ‘Als het economisch herstel doorzet, zullen we de maatregel nu per 1 januari 
2022 invoeren. Deze maatregel doet niets aan de oververhitting op de woningmarkt zelf, maar 
vergroot wel de weerbaarheid van banken tegen een eventuele omslag.’ 
 
DNB-president Knot maakt zich overigens niet alleen zorgen over ‘structurele kwetsbaarheden 
in de Nederlandse economie’, ook heeft hij al vaker gezegd bezorgd te zijn over het risico van 
scheefgroei binnen de eurozone die zijn terugslag kan hebben op de financiële stabiliteit in 
Nederland. ‘Voor een evenwichtig herstel uit de coronacrisis hebben alle eurolanden behoefte 
aan voldoende begrotingsruimte, gerichte investeringen en groeibevorderende hervormingen. 
Deze lijnen komen samen in het Europese herstelfonds dat ik dan ook van harte ondersteun’, 
aldus Knot.  
 
Overigens kraakte Knot gisteren in het rondetafelgesprek ook een positieve noot. Ondanks de 
risico's is hij ronduit optimistisch over de vooruitzichten van de Nederlandse economie. Met 
het oog op de versoepelingen verwacht hij dat het herstel in de tweede helft van dit jaar flink 
zal versnellen. En nu dat economisch herstel onderweg is, is volgens Knot het punt bereikt 
dat de coronasteun moet worden afgebouwd en de normale marktdynamiek weer zijn werk 
kan gaan doen. ‘Te snel terugdraaien van steun kan het herstel schaden, maar ik denk dat 
we dat punt na het derde kwartaal echt wel voorbij zijn.’ Bron: AD, 2 juni 2021.  
 
 

Brussel maant Nederland: Gebruik herstel voor beperking 
hypotheekschuld 
 
Nederland moet het herstel na de coronacrisis aangrijpen om twee al heel lang bestaande 
economische onevenwichtigheden te tackelen: het hoge betalingsoverschot en de hoge 
hypotheekschulden van huishoudens. 
 
Dat zegt de Europese Commissie in haar reguliere beoordeling van de 27 nationale 
economieën. De Nederlandse economie is danig op de pijnbank gelegd en de uitkomst is dat 
beide ‘kwetsbaarheden’ – betalingsoverschot en hoge privéschuld – zich onverminderd 
voordoen. ‘Vooruitkijkend biedt het herstelplan (dat Nederland nog moet indienen, red.) een 
kans om dat aan te pakken’, aldus de commissie. 
 
Brussel maakt zich al heel lang zorgen over hoe diep Nederlanders zich in de schulden steken 
om een huis te kopen – samen tot ruwweg 750 miljard euro – en veroordeelt het dat 
achtereenvolgende regeringen dat met hypotheekrenteaftrek fiscaal blijven aanmoedigen. De 
Europese Commissie ziet bovendien de hypotheekschuld in nominale termen alleen nog maar 
verder groeien, als gevolg van woningschaarste en sterk stijgende prijzen.  
 
De totale omvang van de privéschulden zit daardoor zowel ver boven het Europese gemiddelde 
als boven wat de bedoeling is. In reactie op een vraag van Het Financieele Dagblad leek 

vicevoorzitter van de commissie Dombrovskis het ook al blijvend hoge Nederlandse 
betalingsoverschot, gevolg van een permanent handelsoverschot, nóg erger te vinden.  
 
Nederland vaart daar zelf wel bij, maar voor andere landen kan het schadelijk zijn. Op de 
manier waarop Nederland in economische zin de coronacrisis heeft aangepakt, heeft Brussel 
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dan weer weinig aan te merken. Qua schuld en tekort is Nederland traditioneel voor veel 
andere Europese landen een voorbeeld. 
 
Dombrovskis en ook EU-Commissaris van Economische Zaken Gentiloni toonden zich over 
het geheel genomen positief. Elke dag, aldus het tweetal, krijgen miljoenen Europeanen een 
prik, 45 procent heeft er al minstens één gehad, steeds meer landen kunnen beperkingen 
opheffen. Hun analyse: het vertrouwen is terug, herstel loert om de hoek. Bron: AD, 2 juni 
2021.  
 

De huizenmarkt zit muurvast, is deze ‘oude’ truc een oplossing? ‘Het is 
net als liefde op het eerste gezicht’ 
 
Wat te doen als je graag wil verhuizen, maar er geen huizen te koop staan? Dan bied je je 
woning te ruil aan. Dat is althans wat Niek Giesen en zijn vriendin Laura Bruins hebben 
gedaan. Zij hopen zo hun in 2016 opgeleverde instapklare twee-onder-een-kap in 
Lichtenvoorde te kunnen ruilen met mensen die graag wat kleiner willen wonen. 
 
Het jonge Achterhoekse stel heeft ondertussen al een paar serieuze reacties gehad op hun al 
veel gedeelde Facebookpost. ‘We hebben deze week vier bezichtigingen. Niet bij ons, maar bij 
de woningen van mensen die interesse hebben in ons huis. Als hun woning ons bevalt, komen 
ze daarna bij ons kijken’, vertelt Giesen. Bron: De Stentor, 2 juni 2021. 
 

Amerikanen worden met bier gelokt om zich te laten vaccineren 
 
Amerikanen die nog niet hun coronaprik hebben gehaald, worden nu gelokt met gratis 
bier. President Joe Biden wil dat behaald procent van de volwassenen zijn eerste vaccinatie 
heeft voor 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Bierbrouwer Anheuser-Busch 
belooft nu 200.000 vouchers ter waarde van vijf dollar te geven aan mensen die direct 
reageren als die beoogde zeventig procent is behaald, meldt persbureau AP.   
 
Biden is met verschillende bedrijven in gesprek over 'vaccinatiebeloningen'. Soms wordt er 
geld gegeven, tickets voor sportwedstrijden of een middagje vrij om te zorgen dat het 
vaccinatietempo hoog blijft. Inmiddels heeft 62,8 procent van de Amerikanen hun eerste shot 
gehaald. Bron: AD, 2 juni 2021. 
 

Donorconferentie levert 9.6 miljard dollar op 
 
Een donorconferentie om geld op te halen voor het Covax-vaccinprogramma voor armere 
landen heeft bijna 2,4 miljard dollar (een kleine twee miljard euro) opgebracht. Voorzitter Jose 
Manuel Barroso van de internationale organisatie Gavi, die mede het initiatief nam voor 
Covax, heeft dat bekendgemaakt. De teller staat nu op bijna 9,6 miljard dollar. 
 
Barroso dankte de donors voor hun 'enorme generositeit'. Volgens hem is een grote stap gezet 
naar het beschermen van de wereldbevolking. 
 
De digitale top was georganiseerd door Japan, dat zich ook tevreden toonde. Het doel om 
woensdag twee miljard dollar op te halen om tegen eind dit jaar in totaal 1,8 miljard 
vaccindoses veilig te stellen is ruimschoots gehaald. Vooralsnog zijn honderdtweeëndertig 
miljoen doses geleverd. 
 
Meerder farmaceuten verkopen vaccins aan het Covax-programma, dat wordt gesteund door 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Via dit initiatief zijn sinds februari zevenenzeventig 
miljoen doses vaccins aan honderdzevenentwintig landen geleverd, voornamelijk die van 
AstraZeneca. Voor het leveren van de vaccins is apart inmiddels ruim 800 miljoen dollar 
ingezameld. Bron: AD, 2 juni 2021.    
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Japanse toeristen kunnen weer naar Europa reizen 
 
Japanse toeristen kunnen een dezer dagen weer naar Europa reizen. Japan heeft het 
coronavirus voldoende in bedwang om ook niet-noodzakelijke reizen uit dat land toe te staan, 
vinden de EU-landen. 
 
Japan wordt het achtste land van waaruit de lidstaten toeristen en andere plezierreizigers 
willen verwelkomen, hebben de ambassadeurs van de EU-landen volgens ingewijden 
afgesproken. Israël, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en Rwanda 
gingen Japan voor. Een EU-lidstaat kan van reizigers uit deze landen nog wel vragen 
in quarantaine te gaan of zich te laten testen. 
 
Ook het Verenigd Koninkrijk telt inmiddels zo weinig besmettingen dat het in aanmerking 
komt voor de selecte lijst. Maar het VK heeft op het ogenblik de handen vol aan de 
nieuwe Indiase virusvariant. EU-landen willen eerst aankijken of het de Britten lukt die te 
beteugelen. Bron: AD, 2 juni 2021.   
 

 

Op het terras van De Bourgondiër in Bergen op Zoom serveert Hadi Shaheerullah de lunch. 
Vanaf zaterdag mag de horeca ook binnen weer open. © Moreno Molenaar/Pix4Profs 
 
 

Het wordt druk bij de cafés en restaurants, maar aan personeel is een 
gebrek 
 
Hollen in de horeca. Zaterdag openen cafés en restaurants de deuren voor gasten die staan te 
popelen. Druk-druk-druk, terwijl nog een hoop personeel wordt gezocht.  
 
Ze worden weer wakker met wallen onder de ogen, zegt horecaman Jimmy Devilee over zijn 
personeel. Ze moeten weer hollen over het populaire terras van De Bourgondiër. En daar aan 
de Grote Markt van Bergen op Zoom mag zaterdag ook het restaurant weer open. 'Vol’, zegt 
het reserveringsmenu al dagen. Bron: BN De Stem, 2 juni 2021.  
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Bedreiger van RIVM-directeur Van Dissel vindt zichzelf ‘cabaretier’, maar 
krijgt vier maanden cel 
 
Bart van W. uit Den Haag, een bekende verschijning in kringen van complotdenkers, is 
veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van RIVM-topman Van Dissel. Zelf noemt 
de man zich een cabaretier. ‘Ik speel met woorden.’ 
 
Van W. was op 12 mei aanwezig in de rechtbank in Den Haag. Daar stonden toen twee 
vrouwen terecht ook voor het bedreigen van Van Dissel. Buiten het gerechtsgebouw stond een 
klein groepje mensen dat de twee vrouwen wilde steunen. 
 
Een van hen was Van W. Op een video is te zien hoe hij roept: ‘Van Dissel? Die 
kindermoordenaar? We kunnen hem begraven in Bodegraven. Wij staan klaar.’ Ook is er een 
foto waarop hij een pamflet vasthoudt waarop staat  ‘Politie en justitie, waarom beschermen 
jullie pedofielen en moordenaars! Seks-pedo dossiers in de doofpot!’ Naast die tekst staat een 
foto van Van Dissel. 
 
De RIVM-topman ligt bij een groep Nederlanders namelijk niet onder vuur vanwege zijn werk, 
maar vanwege een vermeend misbruikcomplot. Van W. (48 jaar) doelt met zijn pamflet op een 
complotverhaal dat stelt dat er in de jaren tachtig en negentig kinderen ritueel zijn misbruikt 
en vermoord in de gemeente Bodegraven. Dat verhaal wordt al enige tijd verteld door een ex-
inwoner van die plaats. Afgelopen zomer stelde die ex-inwoner opeens dat RIVM-topman Van 
Dissel vroeger ook berokken was bij het misbruik. Er is geen bewijs dat er kinderen in 
Bodegraven ritueel zijn misbruikt of vermoord, ook niet dat Van Dissel daarbij betrokken zou 
zijn geweest. Het RIVM noemt de beschuldigingen tegen de topman ‘absurd en nergens op 
gebaseerd'. 
 
Het complotverhaal leidde er wel toe dat er eerder dit jaar tientallen mensen naar Bodegraven 
gingen om bloemen te leggen bij de begraafplaats waar enkele vermeende slachtoffers zouden 
zijn begraven. Daarnaast werden de bedreigingen tegen Van Dissel de afgelopen maanden 
steeds heftiger. 
 
Van W. stelde woensdag in de rechtbank in Den Haag dat hij ‘van beroep een cabaretier is'. 
‘Ik speel voor mijn werk met woorden. Ik maak grappen. Bodegraven en graven, snapt u? Het 
was niet bedreigend bedoeld.’ Het pamflet dat hij vasthield had hij op een bankje gevonden, 
zegt Van W. ‘Iemand vroeg het me omhoog te houden.’ Een Facebookpost op zijn account 
waarin hij Van Dissel bedreigt (We snijden je open kkhoer) zou niet door hem zijn geplaatst.   
 
Van W. heeft een lange geschiedenis in de rechtbank. Hij speelde een hoofdrol in de 
zogenoemde zaak-Demmink. Daarin beschuldigt onder meer Van W. de voormalige 
topambtenaar van het ministerie van Justitie van kinderprostitutie in de jaren negentig. Van 
W. zegt daar slachtoffer van te zijn geweest. Demmink ontkent betrokken te zijn geweest. 
Justitie deed onderzoek, maar heeft de voormalig ambtenaar nooit vervolgd. 

Die zaak zit Van W. nog steeds hoog. Hij gooide recent nog stenen door de ruit van de woning 
van Demmink. ‘Ik heb zoveel onrecht gekend. Wat ik heb meegemaakt is veel erger dan wat 
Van Dissel nu meemaakt.’ In de gevangenis in Vught liet hij zich slecht verhoren: hij schold, 
schreeuwde en zette zijn cel onder water. Ook in de rechtbank werd Van W. steeds bozer 
gedurende de zitting. ‘Ik was bezig met een nieuw bestaan, was een bouwbedrijf en 
uitzendbureau aan het opzetten. Ik zou een huis krijgen. Maar toen werd ik met een zak over 
mijn hoofd gearresteerd. En ik word weggezet als een psychiatrische patiënt, dat is zo 
stigmatiserend.’ Hij wilde niet zeggen waarom hij Van Dissel in verband bracht met 
kindermoord. ‘Daar ga ik niet op in, want dan heb ik nog wel wat andere dingen te vertellen.’ 

Een woordvoerder van het RIVM stelde tijdens de zaak ‘dat we bij het RIVM best tegen een 
stootje kunnen, maar dat dit ver over de grens gaat'. ‘Van Dissel vreest voor de veiligheid van 
zijn gezin. Mensen zijn hem gevolgd naar zijn werk en hebben zijn woonadres bekendgemaakt.’ 
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Ook de officier van justitie zag weinig cabaret in de opmerkingen van Van W. ‘En zelfs humor 
wordt begrensd door het strafrecht.’ Het Openbaar Ministerie stelt dat ‘wat Van W. zegt heftige 
emoties oproept bij mensen die dit soort verhalen geloven'. ‘En dat is niet zonder 
risico. Mensen kunnen overgaan tot een geweldsdaad.’ De officier eiste daarom vier maanden 
cel. De advocaat van Van W. stelde dat de twee weken die zijn cliënt nu al vastzit meer dan 
genoeg zijn. ‘Deze man is al ernstig beschadigd.’ 

De rechter vond de opmerkingen van Van W. ook niet humoristisch. ‘‘Van Dissel, wij staan 
klaar’ lijkt me geen grap.’ Hij verwees daarbij naar de situatie van de Belgische viroloog Van 
Ranst die door ernstige bedreigingen moest onderduiken. De rechtbank veroordeelde Van W. 
daarom tot vier maanden cel. De lengte van die straf heeft ook te maken met eerdere 
veroordelingen. Bron: AD, 2 juni 2021. 

 

 
 

De demonstratie op 12 mei voor de rechtbank Den Haag, Dieuwke was een van de vrouwen 
die toen terechtstond. Bart van W. staat niet op de foto. © Privéfoto   

 

Gerenoveerde NS-trein zònder Covid-luchtfilters en zónder urinoir 

Bij de renovatie van vijfenveertig dubbeldekkers van NS worden geen maatregelen getroffen 
tegen de verspreiding van Covid-19. Speciale luchtfilters zijn niet ingebouwd. Die komen 
mogelijk wel in nieuwe treinen. ‘Mensen die bang zijn van dit virus blijven toch een mondkapje 
dragen.’ 

De vierhonderd miljoen euro kostende renovatie van vijfenveertig dubbeldekkers was al lang 
en breed op de tekentafel afgerond toen de pandemie uitbrak. Te laat om nog iets te 
veranderen aan het luchtverversingssysteem. ‘Alle contracten met leveranciers waren al 
gesloten’, zegt directeur Hans Seegers van NS Treinmodernisering. ‘We voldoen aan alle 
normen. En we kunnen later als door voortschrijdend inzicht blijkt dat we iets moeten doen, 
hepa-filters inbouwen. Met het inzicht van nu is het niet nodig.’ Bron: AD, 2 juni 2021.  
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Angst voor corona houdt nòg zes spelers Schotland thuis voor duel met 
Oranje 

Nog eens zes spelers van de nationale voetbalploeg van Schotland ontbreken vanavond 
woensdagavond in de oefeninterland tegen Oranje. Gisteren al werd bekend dat middenvelder 
John Fleck positief was getest op corona en in zelfisolatie moest. 

Bondscoach Steve Clarke heeft nog eens zes spelers thuisgelaten, onder hen aanvaller Che 
Adams en middenvelder John McGinn. Dat meldt de BBC. Ook David Marshall, Stephen 
O’Donnell, Nathan Patterson en Grant Hanley zijn niet meegereisd naar Portugal vanuit het 
trainingskamp van de Schotten in het Spaanse Alicante. Alle zes testten negatief maar zijn uit 
voorzorg achtergebleven. Ook Billy Gilmour (Chelsea) en Scott McTominay (Manchester 
United) ontbreken vanwege de CL- en EL-finales van hun clubs.  

Daardoor heeft Clarke vanavond (20.45 uur) in Almancil slechts negentien spelers over. Zijn 
ploeg oefent zondag nog tegen Luxemburg en begint het EK acht dagen later tegen Tsjechië in 
Glasgow. Fleck heeft geen symptomen maar moet in quarantaine blijven voor tien dagen of 
tot het moment dat hij twee keer negatief is getest, zoals de Spaanse gezondheidsregels 
voorschrijven. Bron: AD, 2 juni 2021.  

RIVM optimistisch: daling gaat hard; Kuipers verwacht ‘klein golfje’ in de 
herfst 

Het coronavirus is stevig op zijn retour. De geplande versoepelingen vanaf zaterdag leiden 
volgens de prognoses amper tot extra ziekenhuisdrukte, donderdag wordt de mijlpaal van tien 
miljoen inentingen bereikt. ‘Het is een gunstig beeld’.  

‘We zien een snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer zeventig procent ten opzichte van 
de piek eind april’, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een technische briefing in de Tweede 
Kamer. ‘De daling zal naar verwachting doorgaan, we verwachten ook geen toename in de 
nabije toekomst. En er zijn geen echte hotspots meer, het is vrij egaal verdeeld over het land.’ 

Volgens de RIVM-modellen zijn er nu tussen de 50.000 en 60.000 besmettelijke mensen in 
Nederland, dat was tijdens de piek van de derde golf meer dan drie keer zoveel. ‘Het is een 
gunstig beeld, het is misschien een beetje een saai verhaal vandaag.’  

Stap drie van het openingsplan - voorzien voor vijf juni - brengt de prognoses amper in gevaar: 
‘Dus die versoepelingen zien we met zeer veel vertrouwen tegemoet.’ Nederland staat wel 
bovenaan in het verkeerde ranglijstje, met in Europa nog altijd het hoogste aantal 
besmettingen. ‘Daar zijn we niet trots op’, zei Van Dissel. Al dalen de aantallen hard: ‘Het zou 
kunnen dat we vandaag alweer halverwege de lijst staan.’ 

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in Nederland neemt ook al een tijdje gestaag af, 
tot 1189 in totaal vandaag (waarvan 420 op de IC's). Ook het aantal nieuwe infecties daalt, 
met gemiddeld nu minder dan 2900 per dag.  

‘De vaccinaties gaan hard. Het gaat gemiddeld heel erg soepel’, zei RIVM-vaccincoördinator 
Jaap van Delden in de Kamer. ‘We zullen morgen naar verwachting de tien miljoen vaccinaties 
bereiken. Daar ben ik heel erg blij mee.’ Eerdere ‘Astra-weigeraars’ kunnen vanaf zaterdag 
een afspraak maken voor een Pfizer of Moderna-prik, daardoor loopt de rest van de 
vaccinatiecampagne iets vertraging op, al zal dat niet veel zijn. De tegenvallers rond Janssen 
- de farmaceut levert minder vaccins en veertigminners krijgen Janssen niet meer - kan 
worden opgevangen, denkt de vaccinbaas. Van Delden verwacht dan ook dat hij de deadline 
van 1 september alsnog kan halen. Dan moet iedereen die dat wil volledig gevaccineerd 
kunnen zijn. 

Komende zaterdag krijgt het sociale leven meer lucht, als horeca binnen open mag, culturele 
instellingen open kunnen en binnen-attracties ook weer gasten mogen ontvangen. Ook 
sporten in groepen mag weer, thuis zijn vier bezoekers welkom. Stap 4 en 5 van het 
openingsplan zijn voorzien voor 30 juni, het kabinet wil die vooralsnog niet naar voren halen, 
zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gisteren.  
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De situatie rond zorgwekkende virusvarianten is ‘stabiel’, zei Van Dissel. De Braziliaanse 
variant (P1) wint wat terrein, maar is met 2,8 procent van het totaal nog altijd een kleine 
minderheid. De Indiase variant was in de laatste steekproef nog goed voor slechts 0,4 procent. 
Die variant is in Nederland ‘te weinig aanwezig om daar al een lijn in te zien’.  

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zegt dat Nederland op 
weg is naar het einde van de huidige coronagolf. Maar dat gebeurt later dan vorig jaar, mede 
doordat we ons minder goed aan de coronamaatregelen hebben gehouden. 

‘We lopen ten opzichte van vorig jaar een week of drie achter. Dat heeft misschien te maken 
met kouder weer, maar ook met het feit dat de naleving van de forse set maatregelen heel 
anders was. Vorig jaar kwamen we uit de golf door strakke maatregelen die pas versoepeld 
werden toen het echt voorjaar werd. Nu zijn we aan het versoepelen gegaan toen de aantallen 
nog hoog waren’, aldus Kuipers. 

Over een paar weken liggen er waarschijnlijk zo’n vijfhonderd coronapatiënten in de 
ziekenhuizen, van wie ongeveer tweehonderd op de intensive cares. Dat heeft het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) berekend. Die afname komt voor een deel 
doordat de temperaturen nu stijgen, maar is ook te danken aan vaccinatie. 

Kuipers: ‘Als we naar de derde golf kijken, kunnen we zeggen dat 80-plussers die golf niet 
meegemaakt hebben. Die hebben we niet gezien op de spoedeisende hulp. Dat was absoluut 
het effect van vaccinaties. Het prikken is daarna rap doorgegaan, en daar krijgen we nu een 
seizoenseffect bij.‘ 

Hij verwacht qua corona een redelijk rustige zomer voor de ziekenhuizen. In totaal liggen er 
dan minder dan honderd coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie ongeveer twintig op de 
intensive cares, is de verwachting. Die cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. 

Over de komende versoepelingen maakt Kuipers zich geen zorgen. Maar of het in september 
mogelijk is de laatste maatregelen los te laten, zoals het dragen van mondkapjes en de 1,5 
meter afstand, daarover twijfelt hij nog. ‘Je moet eerst zien welke vaccinatiegraad je dan 
bereikt hebt en wat de binnenkomst van nieuwe varianten betekent, om aan de hand daarvan 
te bekijken welke vrijheden we ons kunnen veroorloven.’   

Donderdag zal waarschijnlijk de grens van tien miljoen gezette coronaprikken worden 
gehaald. Dat verwacht Jaap van Delden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Hij zei in de Tweede Kamer dat het vaccineren 'heel erg soepel' gaat.  

De afname van het aantal patiënten is deels te danken aan het betere weer, maar ook aan 
de vaccinaties. Kuipers verwacht dat de ziekenhuizen een redelijk rustige zomer voor de boeg 
hebben, qua corona. 

In de herfst zal het aantal opnames wel weer oplopen. Kuipers: ‘Maar dat staat of valt met de 
vaccinatiegraad. Met waar we nu op afstevenen, mogen we hopen dat we geen forse golf 
krijgen. Maar er komt wel weer een klein golfje, we moeten rekening houden met enige 
opleving. Bron: AD, 2 juni 2021.  

Storing op website voor het maken van vaccinatieafspraken 

Door een storing op de website voor het maken van vaccinatieafspraken kan een onbekend 
aantal mensen geen afspraak maken. De link onder de melding moet informatie geven 
waarom ze geen afspraak kunnen maken, maar vervolgens worden gebruikers naar 
een verkeerde pagina geleid. 

Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland speelt het probleem al een paar weken. 
‘Het gaat om een beperkte groep mensen die dit overkomt, dan heb je het eerder 
over tientallen dan over honderden gedupeerden. Vaak heeft het met je browserinstellingen te 
maken. Wij geven het advies om cookies te verwijderen en cache te legen. Het helpt ook om 
de site in een incognitovenster te openen.' 
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Het is nog niet bekend wanneer het euvel is opgelost. ‘Er wordt aan gewerkt.' Bron: AD, 2 juni 
2021. 
 

Frankrijk gaat tieners vaccineren 
 
Frankrijk gaat tieners vanaf 12 jaar inenten tegen het coronavirus. President Emmanuel 
Macron maakte bekend dat de groep van 12 tot 18 jaar vanaf 15 juni een prik kan halen. Hij 
merkte op dat de helft van de Franse volwassenen minstens één prik heeft gehad.  
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte vorige week de weg vrij voor het inenten 
van jongeren van 12 tot en met 15 jaar met het vaccin van Pfizer/BioNTech, waarna de 
Europese Commissie maandag officieel goedkeuring gaf. Roemenië is al begonnen 
en Polen volgt volgende week. 
 
De Duitse regering gaf eerder aan deze leeftijdsgroep ook te willen vaccineren. Het 
Nederlandse kabinet wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad en neemt wellicht voor 
de zomer een besluit. Alleen jongeren van 16 en 17 die een verhoogd risico lopen om ernstig 
ziek te worden na een coronabesmetting komen nu in aanmerking voor vaccinatie. Bron: AD, 
2 juni 2021. 
 

Wie corona-infectie had is voldoende beschermd na één vaccinatie 
 
Wie al een corona-infectie heeft doorgemaakt, is voldoende beschermd na één dosis van een 
mRNA-vaccin zoals dat van BioNTech/Pfizer of Moderna, ook als die besmetting langer dan 
een halfjaar geleden is. Dat staat in een recent OMT-advies, meldt zorgminister Hugo de Jonge 
aan de Tweede Kamer.  
 
Het doormaken van Covid-19 leidt tot 'een brede stimulering van de afweer'. Daardoor is het 
lichaam in staat een nieuwe besmetting te weerstaan. Tot dusver werd daarbij uitgegaan van 
een termijn van zes maanden, maar op basis van recente studies concludeert het Outbreak 
Management Team dat die kan worden losgelaten. 
 
Het maakt ook niet uit of iemand ernstige klachten heeft gehad of helemaal geen. Mensen 
uit alle leeftijdsgroepen tot 80 jaar kunnen na een eerdere infectie volstaan met één zogeheten 
mRNA-vaccin. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de gebruikelijke twee 
prikken krijgen. 
 
Het kabinet oordeelt 'in beginsel' positief over het advies. ‘We beraden ons op de 
uitvoeringsconsequenties’, aldus De Jonge. Bron: AD, 2 juni 2021.  
 

GGD verwacht dat mensen afzien van vaccinatie met Janssen vaccin 
 
Directeur Sjaak de Gouw van de koepelorganisatie GGD GHOR verwacht dat tussen de tien 
en vijftien procent van de mensen die een afspraak hebben voor het Janssen-vaccin afziet van 
de prik. Dat zei hij woensdag in het Radio 1-programma Dit is de Dag.  

 
Exacte cijfers had De Gouw nog niet. ‘Landelijk zijn er een paar duizend mensen geweest die 
hebben gezegd: ik wil een andere afspraak’ schat hij. ‘Maar er zijn ook heel veel mensen die 
zeggen: ik blijf gewoon Janssen vertrouwen.’  
 
Het kabinetsbesluit heeft volgens De Gouw in ieder geval niet geleid tot chaos bij de GGD. ‘Er 
was zeker geen paniek’, zegt de GGD-directeur. En ook de drukte bij de callcenters viel relatief 
mee. ‘We hebben gisteren regulier honderdtachtigduizend telefoontjes gehad. Vandaag waren 
het een paar meer in verband met Janssen.’ 
 
De boodschap om Janssen grotendeels niet meer in te zetten was volgens hem dan ook 
'evenwichtig gebracht'. De GGD werd kort daarvoor over het besluit ingelicht. Maar dat was 
voldoende om alle vijfduizend callcentermedewerkers tijdig te informeren. Bron: AD, 2 juni 
2021.  
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Spaanse regio’s met weinig coronabesmettingen mogen weer nachtleven 
opstarten 
 
Spaanse regio's met weinig coronabesmettingen mogen het nachtleven weer opstarten nog 
voor groepsimmuniteit, die half augustus wordt verwacht, is bereikt. Dat heeft de minister 
van Volksgezondheid Carolina Darias woensdag gezegd.  
 
In regio's die al  veertien dagen maximaal vijftig nieuwe gevallen per honderdduizend 
inwoners hebben, gaan de deuren van discotheken en clubs weer open tot 03.00 uur 's 
nachts. Het is niet duidelijk of dansen wordt toegestaan en of de maximaal zes bezoekers 
mondkapjes moeten blijven dragen. 
 
Minister Darias had het na overleg met regionale bestuurders over 'een geleidelijke 
terugkeer naar de normaliteit', waarbij lessen moeten worden geleerd. 
 
De uitgaansbranche reageerde lauwtjes. Het nieuws dat clubs na meer dan veertien maanden 
open mogen werd onthaald als goed nieuws, maar of het de moeite waard is moet nog blijken. 
Het nachtleven in Spanje komt vaak pas in de kleine uurtjes op gang. 
 
Madrid, waar cafés en bars al tot 01.00 uur open mogen zijn, wil meer versoepelingen, 
ondanks dat de hoofdstad tot de vijf grootste risicogebieden in Spanje behoort. 
 
Het aantal sterfgevallen door corona daalt flink. Toch werd woensdag de grens 
van tachtigduizend doden gepasseerd. Bron: AD, 2 juni 2021. 
 

 

Viering met kardinaal Eijk in de Plechelmus basiliek te Oldenzaal. @ Frans Nikkels 
 
 

Kardinaal Eijk neemt drie maanden rust: ‘Tien dagen hoge koorts hadden 
grote fysieke impact’ 
 
Kardinaal Eijk legt zijn taken de komende maanden neer. Rond Pinksteren heeft de 
aartsbisschop van Utrecht een dag of tien in het ziekenhuis gelegen met hoge koorts. Dat heeft 
op hem grote fysieke impact gehad, zo meldt het aartsbisdom op zijn website.  
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Of de hoge koorts mogelijk het gevolg is geweest van een coronabesmetting is niet duidelijk, 
wel moet de kardinaal rust nemen. Hij heeft daarom besloten de komende drie maanden zijn 
taken neer te leggen. Eijk hoopt deze per 1 september weer te kunnen hervatten. Bron: AD, 2 
juni 2021. 
 
Musea open maar ze blijven lijden onder coronacrisis 
 
De musea mogen vanaf het weekeinde weer open, maar blijven lijden onder de coronacrisis. 
Bijna een kwart van de musea verwacht in 2021 personeel te moeten laten gaan. Dat zegt 
de Museumvereniging op basis van de Monitor musea en corona, een enquête die ze periodiek 
houdt onder haar leden. 
 
Ruim tweeëntwintig procent van de musea zegt dat tijdelijke contracten niet worden 
verlengd en acht procent vreest mensen met een vast contract te moeten ontslaan. Ook vorig 
jaar, op het hoogtepunt van de crisis, werden al vaste contracten beëindigd. 
 
Met minder mensen werken is ook zorgelijk omdat musea volgens de vereniging 'juist nu 
voldoende en goed geëquipeerde medewerkers nodig hebben om de herstelfase in te gaan.' 
 
Verder zal het 'enige tijd' duren voordat de eigen inkomsten op het oude niveau zijn, want er 
zijn nog steeds beperkingen. Ook op belangstellenden uit het buitenland is het voorlopig 
nog wachten. 
 
De musea krijgen wel extra steun voor het derde kwartaal, waarmee volgens de 
Museumvereniging 'opnieuw acute zorgen over het voortbestaan van musea zijn weggenomen'. 
Bron: AD, 3 juni 2021. 
 
 

 
 
 

Ondernemers niet tevreden met vaccinatiebeleid dus nemen ze geen 
ongevaccineerde mensen aan  
 
Uit onvrede over het vaccinatiebeleid van de Curaçaose 
regering hebben ondernemersverenigingen woensdag (lokale tijd) aangekondigd 'geen mensen 
meer aan te nemen die niet zijn gevaccineerd'. De werkgeversverenigingen vinden dat de 
overheid te veel kijkt naar de belangen van mensen die zich niet willen laten vaccineren. 
 
De verenigingen zeggen dat niemand een werknemer kan verplichten zich te laten vaccineren, 
maar volgens hen mag de werkgever dan ook bepalen dat een niet-gevaccineerde 
werknemer niet wordt toegelaten op de werkvloer en geen salaris ontvangt. De overheid heeft 
zich tot nu toe hier niet over uit gelaten. 
 
De werkgevers zijn gefrustreerd over het Curaçaose overheidsbeleid waarin al lange tijd 
relatief strenge coronamaatregelen gelden. Dat is goed voor de volksgezondheid, maar volgens 
hen desastreus voor de privésector. 
 
Een ander punt van kritiek is dat toeristen aan veel regels moeten voldoen voordat ze naar 
Curaçao mogen komen. Zo moeten bezoekers die zijn gevaccineerd ook nog een negatieve 
PCR-test meenemen uit het land van herkomst en moet er ook voor vertrek een afspraak zijn 
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gemaakt voor een antigeentest op het eiland zelf. Aruba en Sint Maarten kennen die strenge 
regels niet en trekken veel meer toeristen. De ondernemers noemen dat heel nadelig voor de 
Curaçaose economie en eisen dat de overheid direct met de antigeentest stopt voor mensen 
die al voor vertrek zijn getest. 
 
Curaçao kent de afgelopen dagen nauwelijks nog coronabesmettingen en heeft relatief weinig 
coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Minister-president Eugene Rhuggenaath zegt dat 
versoepelingen echter 'stap voor stap' moeten worden genomen, om te voorkomen dat er weer 
een terugval komt. Bron: AD, 3 juni 2021.  
 

Criminaliteit in steden wereldwijd gedaald door coronabeperkingen 

De criminaliteit in steden wereldwijd is gedaald door de coronabeperkingen. Dat 
concluderen onderzoekers van de universiteiten in Cambridge en Utrecht in een recent 
onderzoek. ‘Geen dronkaards die zich na de kroeg of de bar op straat verspreiden. Geen dagen 
die doorgebracht worden in winkels, cafés, op het racecircuit of bij voetbalwedstrijden', 
legt geweldsonderzoeker Manuel Eisner van Cambridge University uit. ‘Sommige steden 
hadden zelfs een avondklok. De mogelijkheden die stedelijke criminaliteit aanmoedigen zijn 
verstikt.’ 

Een onderzoeksteam onder leiding van wetenschappers van beide universiteiten heeft 
in zevenentwintig steden wereldwijd, waaronder Amsterdam, Barcelona, Chicago, Sao Paolo 
en Tel Aviv, onderzocht hoe het aantal misdrijven zich heeft ontwikkeld voor en tijdens de 
coronabeperkingen. De eerste resultaten zijn inmiddels online gepubliceerd. 

Het aantal dagelijkse overvallen daalde in alle steden met gemiddeld vijfendertig procent en 
het aantal mensen dat slachtoffer was van een zakkenroller halveerde bijna. Bij moorden was 
de afname minder uitgesproken, gemiddeld veertien procent. ‘In veel samenlevingen wordt 
een aanzienlijk deel van de moorden thuis gepleegd. De stedelijke bewegingsbeperkingen 
hadden dan ook weinig effect op moorden gepleegd in woningen’, zegt onderzoeker Amy Nivette 
van de Universiteit Utrecht. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

Aantal mensen dat in februari overleed veertig procent minder dan in 
januari 
 
Het totaal aantal mensen dat in februari is overleden aan corona is veertig procent lager dan 
in januari. Dat hebben onderzoekers van statistiekbureau CBS vastgesteld. Het is de laagste 
stand in vier maanden. Het CBS heeft een completer beeld van de coronasterfte dan het RIVM, 
dat eerder ook al een daling opmerkte.  
 
In februari stierven zo'n vijfentwintighonderd mensen aan het coronavirus. In totaal zijn 
daarmee sinds het begin van de uitbraak ongeveer zevenentwintigduizend Nederlanders zeker 
of vermoedelijk overleden aan Covid-19. 
 
Het CBS komt aan deze cijfers door doodsoorzaakverklaringen van artsen te analyseren. 
Daardoor kan het bureau de coronasterfte completer in kaart brengen dan het RIVM, dat 
afhankelijk is van gegevens die door GGD's worden aangeleverd. Die zijn op hun beurt niet 
verplicht om door te geven hoeveel mensen aan corona zijn overleden en doen dat ook niet 
altijd. Artsen kunnen bovendien ook bij mensen die niet zijn getest op het virus vaststellen 
dat ze daaraan zijn overleden, op basis van het klinisch beeld. Ook die gegevens komen niet 
bij het RIVM terecht. 
 
Het coronavirus maakte gedurende de pandemie veel slachtoffers onder 
verpleeghuisbewoners en andere ontvangers van langdurige zorg. Deze mensen waren daarom 
ook vroeg aan de beurt met vaccineren. Dat lijkt effect te hebben. In februari halveerde het 
aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen in deze groep. Bron: AD, 3 juni 2021.  
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Rode Kruis: ‘Noodhulp in Nederland nog hele jaar nodig’ 
 
Door de coronacrisis is de nood in Nederland volgens het Rode Kruis nog steeds zo hoog, dat 
de hulpactie met voedselpakketten en voedselkaarten nog tot zeker eind 2021 doorgaat. De 
grootste noodhulpactie van het Rode Kruis sinds de watersnoodramp wordt met zeven 
maanden verlengd.  
 
Dat kondigt de hulporganisatie vandaag aan op deze site. De hulp is bedoeld voor mensen die 
tijdens de coronacrisis niet genoeg geld hebben om hun eten te betalen. Het Rode Kruis 
constateert dat steeds meer studenten, zelfstandigen, flexwerkers en alleenstaande ouders 
om hulp vragen, omdat ze hun boodschappen niet meer kunnen afrekenen. In 2020 bestond 
de groep die hulp nodig had grotendeels uit ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en 
arbeidsmigranten. De nood bij hen is volgens de hulporganisatie nog altijd erg hoog. 
 
Directeur Marieke van Schaik verklaart in gesprek met deze site dat ‘ondanks de 
beschikbaarheid van een vaccin, waardoor de samenleving langzaam weer opengaat, de 
noodvraag onveranderd hoog blijft.’ ‘Mensen worden vaak dubbel getroffen door de pandemie, 
doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen’, verklaart 
Van Schaik.  
 
Het Rode Kruis verstrekte tot nu toe zo’n dertigduizend voedselpakketten en 
honderddertigduizend voedselkaarten om eten mee te kopen. De kaarten worden verstrekt 
aan mensen die niet voor andere hulp in aanmerking komen, zoals zelfstandigen zonder 
personeel (zzp’ers) die door corona ineens zonder werk zaten met hoge woonlasten.  
 
Volgens de Rode Kruis-directeur voltrekt de ramp zich in ons land grotendeels achter de 
voordeur. ‘Het is een stille ramp: de mensen die het ’t zwaarst hebben, zie je het minst. Ook 
al zie je de armoede in Nederland niet zo duidelijk, die is er wel.’ Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

 

Vrijwilligers van de voedselbank zijn bezig met het inpakken van tassen voor het 
ophaalmoment. © Pix4Profs / Johan Wouters 
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In Chili hebben de ziekenhuizen hun grenzen bereikt 
 
Ondanks een vergevorderde vaccinatiecampagne tegen het coronavirus bereiken 
de ziekenhuizen in Chili hun grenzen. De ic-afdelingen liggen momenteel voor 96,7 procent 
vol, melden de gezondheidsautoriteiten in het land. 
 
Dat betekent dat in heel Chili momenteel nog maar 146 bedden vrij zijn op de ic's. Het gaat 
voor het grootste deel om patiënten met Covid-19, van wie een meerderheid nog niet werd 
gevaccineerd. 
 
Al meer dan de helft (53 procent) van de bevolking is in Chili volledig gevaccineerd. De 
inentingen gebeuren er in volgens een prioriteitenplan in gezondheidscentra, voetbalstadions 
en vaccinatiestraten. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

Kabinet houdt vast aan coronamaatregelen in basisonderwijs 

Het kabinet houdt voorlopig vast aan de coronamaatregelen in het basisonderwijs, tot 
teleurstelling van de PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt. Die had gehoopt dat de 
schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en behoefte de laatste 
weken van het schooljaar in te richten. 

Volgens de PO-Raad zijn de richtlijnen voor het basisonderwijs niet meer in lijn met de 
versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. Het Outbreak 
Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het coronabeleid vindt het echter nog 
te vroeg. ‘Het loslaten van deze maatregelen zal ertoe leiden dat kinderen met meer andere 
kinderen contact hebben, en dat volwassenen met meer kinderen contact hebben’, schrijft het 
OMT in zijn laatste advies. Dit kan leiden tot een groter risico op een coronabesmetting en tot 
de daaropvolgende maatregelen zoals quarantaine. Het kabinet neemt het advies over. 

Bij de volgende ronde van versoepelingen, die gepland staat voor 30 juni, ontstaat mogelijk 
wel ruimte om regels los te laten. 

Basisscholen moeten zich aan diverse regels houden om besmettingen tegen te gaan. Zo 
mogen klassen niet worden gemengd, moeten scholen de begin- en eindtijden en pauzes zoveel 
mogelijk spreiden en geldt het advies om vanaf groep 4 in vaste kleinere groepjes te 
werken. Dat laatste is overigens niet verplicht en doen veel scholen ook niet, omdat ze daar 
de ruimte niet voor hebben. Als een kind of leraar het coronavirus oploopt, moet de hele klas 
of 'bubbel' zeker vijf dagen in quarantaine. Na een negatieve test mogen kinderen weer naar 
school, als ze zich niet laten testen duurt de quarantaine tien dagen. Bron: AD, 3 juni 2021. 

Twee jaar nodig om uitgestelde zorg weg te werken 

Er is twee jaar nodig om de achterstanden op het gebied van uitgestelde operaties weg te 
werken, heeft de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie becijferd. 

Het gaat om ongeveer 140.000 uitgestelde operaties, waar circa 350.000 uren inhaalzorg voor 
nodig is. Om het binnen twee jaar voor elkaar te krijgen is volgens de artsen 10 procent meer 
operatietijd nodig. ‘En dat terwijl het afgelopen jaar al veel gevraagd is van anesthesiologen 
en andere zorgmedewerkers’, aldus de groep artsen. 

De NVA wijst erop dat de inhaalzorg bovenop de reguliere zorg komt. ‘Als we ons alleen zouden 
focussen op de uitgestelde operaties dan zou de zorg deze achterstand in twee maanden weg 
kunnen werken. Echter, deze inhaalzorg komt bovenop de reguliere zorg die naar het normale 
niveau moet worden opgeschaald. Er is dus niet zomaar zoveel capaciteit beschikbaar’, stellen 
de anesthesiologen. 
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Op dit moment wachten in Nederland veel mensen op een operatie. Volgens de NVA leidt dit 
uiteindelijk op lange termijn tot gezondheidsschade en hogere zorgkosten. ‘Als we elke 
zaterdag op volle capaciteit doorwerken om operaties in te plannen, dan zouden we de 140.000 
uitgestelde operaties in ongeveer anderhalf jaar kunnen uitvoeren. Je moet echter niet 
vergeten dat ok-medewerkers net als veel andere zorgmedewerkers al ruim een jaar dubbele 
diensten en overuren draaien’, aldus de belangenorganisatie. Bron: AD, 3 juni 2021. 

 

Vandaag kan iedereen die geboren is in 1982 een afspraak maken voor vaccinatie met 

BioNTech/Pfizer of Moderna. Bron: AD, 3 juni 2021.   

 

Voorstel om vaccinatiegraad op te hogen door wijkgerichte aanpak 

CU en PvdA gaan een voorstel indienen om de vaccinatiegraad in kwetsbare wijken op te 

hogen. De twee fracties willen zo snel mogelijk ‘een wijkgerichte aanpak', bijvoorbeeld door 

sleutelfiguren in te zetten, door te vaccineren in buurthuizen of met speciale prikbussen de 

straat op te gaan. 

De GGD werkt her en daar met zulke initiatieven, maar deze partijen willen vaart maken. 

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker zegt: ‘Kwetsbare wijken zijn het hardst getroffen door 

corona, nu zijn uitnodigingen en informatie niet genoeg op deze wijken gericht.’ 

Bewoners zijn vaak onvoldoende op de hoogte, denkt Bikker: ‘Dat moet echt anders en snel 

ook. Zet bijvoorbeeld een prikbus in en richt extra vaccinatielocaties in op vertrouwde plekken 

in de wijk.’ PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ‘Met stilzitten en wachten tot iedereen uit zichzelf een 

prikafspraak maakt, bereiken we niets. De cijfers laten zien dat vaccinaties werken. Zet 

daarom een priktent op de hoek van de straat of ga met een vaccinatiebus de wijken in.’ Bron: 

AD, 3 juni 2021. 
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Vaccins in Nederland ongebruikt in opslag terwijl Suriname staat te 

springen om vaccins  

Nederland kan meer vaccins doneren aan Suriname maar houdt die ongebruikt in de opslag. 

Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Volgens de NOS zijn er nu 100.000 vaccins 

van AstraZeneca op voorraad. Suriname staat te springen om vaccins door de schrijnende 

coronasituatie. Demissionair minister De Jonge heeft beloofd om volgende week 40.000 doses 

van AstraZeneca te sturen. 

Nederland houdt de komende tijd zeker 170.000 doses aan voor het geval leveringen zijn 

vertraagd, maar volgens bronnen is de kans klein dat vaccins niet komen. Met 100.000 doses 

kan iedereen boven de 50 in Suriname een eerste prik krijgen. Bron: AD, 3 juni 2021.  

Coronahulplijn jongvolwassenen 2500 keer gebeld 

De landelijke coronahulplijn voor jongvolwassenen is sinds de oprichting op 7 april in 

totaal ruim 2500 keer gebeld. Dat zegt een woordvoerster van de Alles Oké? Supportlijn, een 

initiatief van De Kindertelefoon.  

Uit onderzoek over de eerste maand blijkt volgens de organisatie dat jongvolwassenen (tussen 

de 18 en 24 jaar) de bel- en chatlijn vanaf het begin wisten te vinden. In de eerste maand, 

toen ruim 1.500 gesprekken zijn gevoerd, ging 41 procent van de gesprekken vooral 

over emotionele problemen, waaronder depressie en eenzaamheid, gevolgd door de 

relatieproblemen (12 procent). 

In minder dan 6 procent van de gesprekken ging het daadwerkelijk over corona. Corona 

speelde wel mee als een versterkende factor in een bestaande situatie, concludeert de 

organisatie. ‘Er zit dan een coronasausje overheen, terwijl de oorzaak vaak ligt in de fase en 

ontwikkeling waar de jongvolwassene in zit’, stelt Roline de Wilde, initiatiefnemer van de Alles 

Oké? Supportlijn en directeur van De Kindertelefoon. ‘Er gebeurt nogal wat in deze levensfase. 

Het beeld is dat dit de meest fantastische periode in je leven moet zijn. Dat is natuurlijk niet 

altijd zo. Wij merken dat het dan soms fijn kan zijn om anoniem met iemand te praten die 

met je meedenkt en geen oordeel heeft.’ 

Met de supportlijn kan tussen 14.00 uur en 22.00 uur zowel worden gebeld (0800-0450) als 

gechat (allesoke.nl). Gesprekken zijn gratis en op anonieme basis. Bron: AD, 3 juni 2021. 

Stijging in faillissementen en werkloosheid als coronasteunpakketten 
stoppen  

Er wacht Nederland een stijging in faillissementen en werkloosheid als de 
coronasteunpakketten voor bedrijven over vijf maanden wordt stopgezet. Dat zeggen 
economen van onder meer de Rabobank, ABN AMRO en ING tegen BNR. Vooral de horeca- en 
cultuursector zullen klappen krijgen, is de verwachting. 

Eén van de oorzaken van de faillissementen is de schuld die bedrijven hebben opgebouwd. 
Een belangrijke vraag daarbij is hoe schuldeisers zich gaan opstellen, zegt Joris Knoben, 
hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit. ‘Verder zal het effect erg 
verschillende uitpakken tussen sectoren. Sectoren als cultuur, recreatie en horeca kunnen 
de verloren omzet van het afgelopen jaar niet of nauwelijks compenseren. Voor andere 
sectoren is 'inhaalvraag' wel gedeeltelijk mogelijk.’ 

Dat het stoppen van de steunpakketten voor faillissement gaat zorgen, verwacht ook 
hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO. ‘Voor bijvoorbeeld horecabedrijven komt na 
opening de omzet terug. Ik denk eerder aan bedrijven die diensten rondom kantoren 
aanbieden of het zakelijke reisverkeer. Daar wordt het pre-coronaniveau van omzet mogelijk 
niet meer gehaald’. Bron: AD, 3 juni 2021.   
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Internationaal rapport: Nederland gebruikte kinderen als middel in strijd 
tegen corona 

Door het Nederlandse coronabeleid om scholen te sluiten en zo ouders thuis te houden, zijn 
kinderen als middel gebruikt in de bestrijding van de epidemie. Die harde tik op de vingers 
krijgt ons kabinet vandaag in het jaarlijkse wereldwijde kinderrechtenrapport, de KidsRights 
Index.  

Nederland heeft volgens de makers internationaal een zeer slecht voorbeeld gegeven, door niet 
eens te proberen de scholen veilig open te houden. Met alle gevolgen van dien voor de mentale 
gezondheid van onze jeugd. Ook de coronarichtlijnen vanuit het VN-Kinderrechtencomité zijn 
verwaarloosd. De jeugd heeft geen enkele prioriteit gekregen in het Nederlandse beleid, staat 
in het rapport. 

Als bewijs worden uitspraken aangedragen van coronaminister Hugo de Jonge, van half 
december 2020. Toen noemde De Jonge inderdaad op televisie als reden waarom het kabinet 
besloot de scholen te sluiten, dat ouders met thuiszittende kinderen dan ook sneller zelf thuis 
gaan werken. Als ouders kinderen naar school brengen, is dat toch weer een moment van 
contact, legde De Jonge destijds uit. 

‘En we hebben ook geleerd uit de eerste golf, toen de scholen ook gesloten waren, dat het feit 
dat het basisonderwijs niet fysiek les geeft, ook mede ervoor zorgt dat ouders zich beter 
houden aan een ander advies, namelijk: werk zoveel mogelijk thuis’, vertelde de bewindsman 
destijds. 

‘De rechten van kinderen zijn door het kabinet in coronatijd op de tweede plaats gezet’, zegt 
Marc Dullaert, oprichter van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights, nu tegen 
deze site. ‘Ze waren de enkelband voor ouders. Die moesten thuisgehouden worden om zo 
effectief de epidemie te bestrijden. Ten koste van hun mentale gezondheid.’ 

In de eerste fase, waarin iedereen op zoek was naar een juiste aanpak, was dat volgens 
Dullaert nog begrijpelijk. ‘Maar de uitspraken van De Jonge kwamen op een moment dat het 
echt niet meer door de beugel kon, in de tweede fase. En andere landen -  zoals België en 
Zweden - hebben er alles aan gedaan om de scholen wél open te houden, dus er lagen 
alternatieven op tafel.’       

De makers van het rapport vinden het ook onverantwoord dat het kabinet lang heeft 
nagelaten kinderen in het voortgezet onderwijs perspectief te bieden. Pas vorige maand bleek 
dat de middelbare scholen deze week weer helemaal open mogen en per komende maandag 
weer helemaal open moeten. 

Verder blijkt uit onderzoek dat de kindermishandeling is toegenomen tijdens de eerste 
lockdown in Nederland in het voorjaar van 2020, en dat het aantal slachtoffers van emotionele 
verwaarlozing aanzienlijk is gestegen. Betrouwbare schattingen geven aan dat het aantal zelfs 
bijna verdrievoudigd zou zijn. 

‘Over het algemeen scoort Nederland met een vijfde plek op de KidsRights Index nu nog goed, 
maar verwacht wordt dat door het uitgestelde effect van het nalatige coronabeleid dit in de 
komende jaren flink kan gaan zakken’, luidt de conclusie van het rapport dat vandaag 
verschijnt.   

De slechtst presterende landen op de KidsRights Index zijn Tsjaad, Afghanistan en Sierra 
Leone. Bron: AD, 3 juni 2021.   
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Unicef: Onvoldoende aandacht voor gevolgen coronamaatregelen bij 
kinderen 

Er is onvoldoende aandacht voor de gevolgen die de coronamaatregelen hebben voor kinderen 
en jongeren in Nederland, dat is de conclusie van Unicef Nederland in een vandaag 
gepubliceerde analyse. Er is volgens het kinderfonds van de Verenigde Naties te weinig oog 
voor het mentale welzijn van de kinderen en er zijn zorgen over hun veiligheid. 

Afgelopen dinsdag bleek al uit de KidsRights Index 2020, een wereldwijde ranglijst, dat de 
belangen van kinderen onder druk staan, ook in Nederland. Het rapport waar Unicef nu in 
samenwerking met de Universiteit Leiden en kinderrechtenhoogleraar Ton Liefaard mee komt, 
ondersteunt die zorgen.  

Unicef Nederland bekeek ruim 80 risico’s voor kinderen en jongeren voor, tijdens en na de 
coronacrisis. Daarbij lag de focus onder meer op geweld tegen kinderen, onderwijs, mentaal 
welzijn, jeugdzorg, jeugdstrafrecht en migratie. De zorgen over de veiligheid van kinderen 
komen volgens de opstellers van het rapport nog niet terug in de cijfers. Veilig Thuis, een 
adviespunt en meldpunt, en de politie zien sinds de start van de coronacrisis nog geen grote 
toename in het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

De Kindertelefoon zag wel een verschuiving in onderwerpen waarover kinderen contact 
opnemen. Zo verschoof het onderwerp ‘thuis en familie’ van plek 4 naar plek 2, en was 
‘geweld’ een nieuw onderwerp in de top 5. De organisatie ziet sowieso een toename van het 
aantal gesprekken per dag (van 1000 naar 1500).  

Volgens Unicef zijn kinderrechten essentieel en moeten hun rechten mee worden genomen in 
het coronabeleid. ‘Alleen zo kunnen we voorkomen dat de situatie van kinderen verslechtert 
en dat er nog meer kwetsbare kinderen bijkomen’, legt Suzanne Laszlo, directeur Unicef 
Nederland uit. ‘Wij horen bijvoorbeeld dat niet alle middelbare scholen op 2 juni opengaan 
voor reguliere lessen. Daarin lijken de belangen van kinderen het onderspit te delven.’ 

Hoewel scholen volgens Unicef wel aandacht hebben voor leerachterstanden, is het wat de 
organisatie betreft cruciaal dat er ook oog is voor het mentale welzijn van de leerlingen. ‘Het 
is belangrijk te weten hoe kinderen de crisis ervaren en wat dat psychisch met hen doet. Alleen 
zo kunnen zij adequaat worden geholpen’,  zegt Laszlo.  

Daarnaast zijn er middelbare scholen die pas na de zomervakantie hun reguliere lessen 
hervatten. Dat betekent dat jongeren nóg langer hun vriendenkring op afstand moeten 
onderhouden, iets wat sommigen volgens de onderzoekers heel moeilijk vinden. Bij jongeren 
die zich al eenzaam voelden vóór de crisis, kan dat leiden tot mentale problemen. 

De coronacrisis heeft ook grote invloed op de gezinsinkomens in ons land en daarmee op de 
leefsituatie van kinderen. Laszlo: ‘Onze verwachting is dat kinderen die voor corona al 
kwetsbaar waren, nu nog kwetsbaarder worden. Dat geldt zeker voor de ruim 250.000 
kinderen in armoede.’  

Unicef Nederland roept de politiek op om het belang en de rechten van kinderen tijdens en na 
de crisis in hun beleid op te nemen en kinderen hierover mee te laten denken. ‘Het is cruciaal 
om van jongeren en kinderen zelf te horen wat zij nodig hebben, ook na coronatijd. Hun ideeën 
zijn nodig om de nieuwe wereld waarin we leven vorm te geven’, aldus Laszlo. Daarom start 
de organisatie ook met de campagne ‘Mijn Nieuwe Wereld’ zodat jongeren hun 
toekomstplannen kunnen delen. Bron: AD, 28 mei 2021.   
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Gemeenten krijgen 1,3 miljard euro extra voor jeugdzorg in 2022 

Het demissionaire kabinet trekt voor volgend jaar nog eens 1,3 miljard euro extra uit voor de 
jeugdzorg. Dat is het resultaat van overleg tussen Den Haag en de gemeenten, die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg. 

Een arbitragecommissie oordeelde vorige week dat gemeenten 1,9 miljard euro extra nodig 
hebben om de jeugdzorg in 2022 goed uit te kunnen voeren. Het kabinet zegde eerder al 300 
miljoen euro toe, dat gaat van die noodzakelijke 1,9 miljard euro af. Daarnaast hebben kabinet 
en gemeenten afspraken gemaakt over maatregelen om op de kosten te besparen en daarmee 
wordt naar verwachting 214 miljoen euro bespaard op de uitgaven. Dan blijft er een bijdrage 
voor volgend jaar over van 1,314 miljard euro. 

De arbitragecommissie sprak zich ook uit over de jaren na 2022, tot en met 2028. Ook voor 
die jaren zijn er miljarden extra nodig, oordeelde ze. Dat oordeel dient als zwaarwegende 
inbreng voor de kabinetsformatie, stellen het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten in een gezamenlijke verklaring. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is blij met het akkoord, maar stelt ook dat 
de oplossing voor de lange termijn niet alleen een kwestie van geld is, er zijn ook maatregelen 
voor nodig. Volgens hem is doorgaan op dezelfde weg geen optie. Blokhuis: ‘Alle kinderen, 
jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig 
hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel. Momenteel 
staat dat onder grote druk. Het is goed dat we gemeenten nu al duidelijkheid kunnen bieden 
voor wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn is niet alleen 
een kwestie van geld, er zijn ook maatregelen voor nodig. Ondanks dat een nieuw kabinet 
daarover zal besluiten moeten we, Rijk en gemeenten, ook nu al doen wat nodig is. Daarom 
nemen gemeenten en Rijk ook nu al maatregelen en voorbereidingen om de uitgaven te 
beperken. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie.’ 

VNG-voorzitter Jan van Zanen vindt het goed dat het demissionaire kabinet conform de 
uitspraak van de Commissie van Wijzen de tekorten van de jeugdzorg voor gemeenten 
compenseert. Gemeenten hebben nu duidelijkheid voor 2022. ‘Maar we zijn er nog niet’, 
waarschuwt Van Zanen. ‘Voor de jaren daarna moeten afspraken worden gemaakt met het 
nieuwe kabinet. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe kabinet net als het demissionaire kabinet 
ook conform de uitspraak zal handelen.’ Bron: AD, 3 juni 2021. 

Campagne voor melden huiselijk geweld: ‘Ik vrees wat er speelt achter de 
voordeur bij veel mensen’ 

Het kabinet start een campagne met een oproep om huiselijk geweld te melden. Hoewel 
iedereen massaal thuis zit, blijft het aantal meldingen van huiselijk geweld gelijk. En juist dat 
baart minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zorgen. ‘Want de spanningen lopen op.’ 

In een krappe verhoorkamer van het Haarlemse politiebureau wordt plexiglas aangebracht. 
Minister Sander Dekker kijkt toe hoe werklui in de weer zijn met boren en schroevendraaiers. 
‘Ik had aandelen plexiglas moeten nemen’, zegt de bewindsman lachend.   

Maar het grapje verhult de ernst van zijn bezoek. Nu de scholen nog gesloten zijn en mensen 
massaal thuiswerken, vreest het kabinet dat het aantal gevallen van huiselijk geweld 
toeneemt. ‘Een tijdje samen thuis is gezellig’, zegt Dekker. ‘Maar als je constant op elkaars lip 
zit, nemen de spanningen toe. Ik vrees voor wat er speelt achter de voordeur bij veel mensen.’ 
Bron: AD, 23 april 2021.    
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Stuur politie af op 500 vermiste schoolkinderen 

De politie en de kinderbescherming moeten uitzoeken wat er is gebeurd met 500 
schoolkinderen die vermist zijn geraakt gedurende de coronacrisis. Dat probleem ligt niet 
alleen bij de school of de leerplichtambtenaar, vindt voorzitter Marc Dullaert van 
kinderrechtenorganisatie KidsRights. 

Begin april waren nog 5200 leerlingen uit beeld toen de scholen gesloten waren vanwege het 
virus. Inmiddels zijn de basisscholen deels weer open, maar afgelopen vrijdag bleek dat 
honderden leerlingen nog altijd zoek zijn. 

Voormalig Kinderombudsman Dullaert verwijt de overheid passiviteit. ‘Die lijkt dit nog steeds 
te zien als een onderwijsprobleem. Dan ga je echt aan de ernst van het vraagstuk voorbij. 
Want dit is geen onderwijsprobleem, maar een veiligheidsprobleem. Met name als je weet dat 
er overal een verhoogd risico is op huiselijk geweld vanwege de lockdown.’ 

Hij wil dat er onmiddellijk een veiligheidsonderzoek ingezet wordt. Dullaert: ‘Als er al 
wekenlang geen contact is, moet de kinderbescherming of de politie langs. Want dan kan er 
echt sprake zijn van een ernstig veiligheidsrisico.’ 

Volgens hem moeten de ministeries van Onderwijs en Justitie en Veiligheid hiervoor de 
handen ineen slaan. ‘Daar zit nog een ander punt aan: we zijn nu allemaal overvallen door de 
coronacrisis. Mocht er onverhoopt een tweede golf komen waardoor de scholen weer dicht 
moeten, dan moet de overheid echt voorkomen dat er weer duizenden schoolkinderen van de 
radar af gaan.’ 

Overigens zijn wereldwijd kinderrechten ernstig in het geding door de uitbraak van het 
coronavirus, aldus de oprichter van KidsRights. De ongekende druk op de gezondheidszorg 
wereldwijd zorgt voor een stop van vaccinatieprogramma’s, wat honderdduizenden extra 
kinderdoden tot gevolg zal hebben. En door de sluiting van scholen krijgen veel kinderen ook 
geen dagelijkse maaltijd meer.  

Uit de KidsRights Index 2020, een wereldwijde ranglijst die vandaag verschijnt, blijkt onder 
andere dat landen te weinig budget vrijmaken voor kinderrechten. IJsland, Zwitserland en 
Finland doen het globaal het beste op de index. Tsjaad, Afghanistan en Sierra Leone presteren 
het slechtste. Vooral meisjes zijn de dupe en worden in veel landen gediscrimineerd. 

Nederland staat wereldwijd op een zesde plaats. Waarom voeren we de lijst eigenlijk niet aan? 
Dullaert: ‘Een van de kiezels in de schoen is het aantal kinderen dat in armoede leeft. Ruim 
265.000 kinderen zitten in deze penibele situatie, terwijl we tot de rijkste landen ter wereld 
behoren. Ongeveer acht procent van onze kinderen leeft onder de armoedegrens!’ 

Volgens de voormalige Kinderombudsman behoren kinderen met ouders die zzp’er zijn, tot de 
risicogroep. ‘We hebben de afgelopen weken gezien hoeveel mensen klem raken door de crisis. 
Dat treft ook hun gezinnen.’ Dullaert vindt dat het kabinet zich de schrijnende situatie van 
veel kinderen moet aantrekken. ‘Het is echt een smet op ons blazoen, want verder doet 
Nederland het heel goed.’ 

Ieder kind dat niet in beeld is, is er een teveel, zegt een woordvoerder van het ministerie van 
Onderwijs. Scholen zijn zich ook bewust dat er een mogelijk veiligheidsprobleem speelt. 
Volgens hem werkt de huidige aanpak, want voor 4500 van de ruim 5000 uitgevallen 
leerlingen is een oplossing gevonden. In totaal zijn er zo’n anderhalf miljoen 
basisschoolleerlingen in Nederland. 

‘Dat er leerlingen niet in beeld zijn, is ook een maatschappelijk probleem. Juist in deze tijd is 
het belangrijk dat we op elkaar letten. Als je zorgen maakt om een kind in jouw omgeving, blijf 
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er niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover te praten of door professioneel advies te 
vragen’, aldus de zegsman. Bron: AD, 26 mei 2020. 

 

Middelbare scholen strooien met zelftests, maar ‘ik steek echt niet twee 
keer per week stokje in mijn neus’  

Dozen vol zelftests zijn afgeleverd bij het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, net als 
bij alle andere scholen in het land. Bedoeld om uit te delen aan leerlingen zodat ze zich twee 
keer per week kunnen testen op corona. ‘Ik wil het best doen, maar dan misschien eens in de 
paar weken. Ik hoef niet twee keer per week zo’n stokje in mijn neus als ik me verder prima 
voel’, zegt brugklasser Julia (13). 

Er is weer volop leven in de brouwerij in het Ermelose schoolcomplex met 3000 leerlingen en 
zo’n 350 docenten. Sinds maandag is de school weer volledig open en onder leerlingen en 
docenten heerst een prima sfeer, zegt woordvoerder en wiskundedocent Rein Tanis.  

‘Zeker, veel collega’s hadden liever gezien dat we de - zo aan het einde van het schooljaar - 
met hybride onderwijs waren doorgegaan, in plaats van alle leerlingen met donder en geweld 
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weer terug te halen voor die paar weken. Maar we gunnen het de leerlingen van harte en van 
de docenten is niemand thuisgebleven. Gelukkig zijn er dalende besmettingscijfers en gaat 
het rap met het vaccineren, dat zorgt wel voor een positieve stemming.’ 

Toch is het spannend, nu de klassen weer vol zitten en leerlingen onderling de 1,5 meter 
afstand in het lokaal mogen loslaten. Het OMT (Outbreak Management Team) adviseert 
dringend om leerlingen twee keer per week een zelftest te laten doen, om eventuele 
besmettingshaarden snel de kop in te drukken. Klinkt logisch, maar in de praktijk is het een 
spagaat voor de scholen. Bron: De Stentor, 3 juni 2021.   

 

De klassen lopen weer vol, zoals hier op het 2College Cobbenhagenlyceum in Tilburg © 
Pix4Profs / Jules van Iperen  
 
 

De klassen stromen weer vol, maar niet iedereen staat te juichen 
 
Middelbare scholieren krijgen vanaf deze week weer onderwijs in volle klassen. Op het 
2College Cobbenhagenlyceum in Tilburg zorgt dat voor gemengde gevoelens. En twee keer per 
week een zelftest? Voor wie wil. 
 
Het blijft een kwestie van herhaling voor het personeel van het Cobbenhagenlyceum. Om 
leerlingen die zonder mondkapje door de gang lopen erop te wijzen dat dat toch echt moet. ‘Ik 
zeg het al voor de derde keer vandaag’, zegt een docent richting een leerling. Bron: AD, 3 juni 
2021. 

Gerard Smits (62) krijgt toch een Pfizerprik na weigeren AstraZeneca 

AstraZeneca-weigeraar Gerard Smits heeft zijn Pfizer-prik binnen. Hij kreeg vrijdag een 
overgebleven dosis. Voor alle andere weigeraars is er ook goed nieuws want zij krijgen een 
nieuwe oproep voor vaccinatie. Nu bij de GGD.   
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Smits is 62 en kreeg daarom vorige maand een uitnodiging voor vaccinatie met AstraZeneca, 
net zoals andere Nederlanders tussen de 60 en 65 jaar. De Zoetermeerder wilde graag 
gevaccineerd worden, maar niet met AstraZeneca. Het toedienen van dit vaccin is 
internationaal al een paar keer onderbroken om onderzoek te doen naar enkele gevallen van 
ernstige bijwerkingen, zoals dodelijke bloedstolsels. En dat vindt Smits gezien zijn medische 
achtergrond een te groot risico. Zijn been moest door vaatproblemen in 2014 worden afgezet. 
Hij werkt nog steeds, komt overal met zijn rolstoel en aangepaste auto en wil dat graag zo 
houden. Bron: AD, 3 juni 2021.   

Coronadebat in de Kamer: ‘gooi Nederland open, de IC's lopen leeg’ 

De roep om snellere versoepelingen klinkt luider nu het coronavirus op zijn retour is. Vandaag 
debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de coronamaatregelen, de 
vaccinatieplannen en de kwestie-Sywert. De VVD suggereert dat de nieuwe versoepelingen 
eerder kunnen dan eind juni.  

Vanaf zaterdag gaat het land meer van het lockdownslot: restaurants en cafés gaan open, net 
als bioscopen, concertzalen en theaters. De volgende versoepelingstap is voorzien voor dertig 
juni, maar er gaan stemmen op om deze naar voren te halen.  

Eerder deze week zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) nog dat daar geen 
ruimte voor is, maar het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt hard, naar in totaal 
1189 nu. RIVM-directeur Jaap van Dissel is dan ook opvallend optimistisch. ‘We zien een 
snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer zeventig procent ten opzichte van de piek eind 
april.’ 

De VVD is blij dat het kabinet ‘niet vasthoudt aan het versoepelschema’, zei Tweede Kamerlid 
Aukje de Vries aan het begin van het debat:  Het is goed dat we flexibel zijn, dat we doen wat 
kan. En dat eind juni, of mogelijk eerder zelfs, twee versoepelstappen tegelijk gezet kunnen 
worden.’ PVV-leider Geert Wilders heeft meer haast: ‘Het aantal gevaccineerden stijgt 
gigantisch, de IC's lopen leeg. Waarom heffen we niet nu vandaag alle maatregelen op, de 
afstandsregel, de mondkapjes? Gooi Nederland open. Laat mensen naar het EK kijken op een 
terras. Corona is niet voorbij, de coronacrisis wel.’ Maar de VVD wil voorzichtig zijn: ‘We 
moeten eerst die vaccinatiegraad op een hoog niveau hebben’, zei De Vries. ‘Als versoepelen 
verantwoord kan, vind u mij aan uw zijde.’ 

Het aantal inentingen stijgt gestaag. Vandaag kunnen mensen uit geboortejaar 1982 een 
prikafspraak maken en passeert Nederland naar verwachting ook de tien miljoenste corona-
vaccinatie. Voor begin september moet iedereen die dat wil volledig gevaccineerd kunnen zijn 
– ondanks (leverings)tegenvallers rond Janssen. Andere landen besluiten ook kinderen vanaf 
12 jaar in te enten, Nederland wacht nog op advies hierover van de Gezondheidsraad. Bron: 
AD, 3 juni 2021.  

Voor Pathé kunnen er juist na deze lockdown meer bioscopen bij: 
‘mensen wíllen naar de film’ 

Na een half jaar komen de bioscopen zaterdag uit hun coronaslaap, voorbereid op terugkerend 
publiek en vol verwachting op verdere groei. Voor marktleider Pathé is er genoeg ruimte in het 
overvolle bioscooplandschap om te investeren. ‘We kunnen niet nu pas op de plaats maken.’ 

De eerste speelfilm die de directeur van bioscoopketen Pathé na een half jaar dichte deuren 
in een van de zalen zal zien wordt ‘De Slag om de Schelde’. Jacques Hoendervangers: ‘Die film 
ging een dag voor de lockdown in première. Daar zou ik heengaan, maar dat lukte niet meer.’ 
Bron: AD, 3 juni 2021. 



239 

 

 

Nog even en Pathé Tuschinski kan weer bezoekers ontvangen. © ANP   
 
 

Als opvoeden even lastig is, staat een buurtgezin voor je klaar: ‘Het 
geeft echt lucht bij ouders’ 
 
Iedere ouder maakt het mee: je zit met je handen in het haar omdat je er even niet uitkomt 
met de opvoeding van je kind. Veel mensen vinden in hun eigen netwerk een helpende hand 
of een opvangmogelijkheid, maar wat als je netwerk daar niet in voorziet? Ouders kunnen 
dan terecht bij stichting Buurtgezinnen.  
 
Onder het motto ‘opvoeden doen we samen’, koppelt Anouska Vos van die stichting in 
Roosendaal gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Bron: AD, 3 
juni 2021.  
 
 

Awakenings Festival weer jaar uitgesteld: gemeente geeft geen 
toestemming 
 
Awakenings Festival gaat ook dit jaar niet door. Het techno- en housefestival, dat normaal 
jaarlijks in juni in Spaarnwoude is en al was verplaatst naar september, krijgt geen 
toestemming van de gemeente Haarlemmermeer. 
 
‘We hebben de afgelopen 1,5 jaar geknokt om het toch te laten plaatsvinden, maar de overheid 
geeft niet thuis,’ zegt Rocco Veenboer, algemeen directeur van Awakenings. ‘Alle seinen staan 
op groen, maar het lijkt onmogelijk om de vergunning af te geven om onduidelijke redenen. 
Wij hebben al eerder bewezen dat festivals van deze omvang zonder of met zeer minimale inzet 
van politie kunnen plaatsvinden. Onze gehele branche heeft deze steun en dit vertrouwen 
keihard nodig.’ Awakenings Festival trekt jaarlijks 80.000 bezoekers verdeeld over twee 
dagen.   
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Veel evenementen zijn vanwege corona naar het najaar verplaatst, zegt een woordvoerder van 
de gemeente Haarlemmermeer. ‘Maar dan zijn er al evenementen als Mysteryland en de 
Formule 1. We hebben dan niet genoeg hulpdiensten beschikbaar om al die evenementen door 
te laten gaan. De politie heeft afgelopen jaar al veel overuren gedraaid, terwijl er nauwelijks 
ruimte is om verlof op te nemen.’ 
 
Eerder werd al bekend dat in delen van Noord-Holland geen extra (grote) evenementen meer 
georganiseerd konden worden, vanwege personeelstekort bij de politie. Daarbij geeft 
Haarlemmermeer voorrang aan evenementen die al in september gepland stonden. 
Awakenings werd enkele maanden geleden verplaatst naar september. 
 
Volgens de woordvoerder is het geen optie om het festival door te laten gaan zonder of met 
minder politie. ‘Je hebt toch minimale inzet nodig en die is niet beschikbaar.’ 
 
Vorig jaar besloot vijfennegentig procent van de kaarthouders hun ticket te houden. Het 
festival geeft mensen die in bezit zijn van een kaartje de komende weken de kans om hun geld 
terug te vragen of wederom te bewaren tot volgend jaar. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 
Voorzitter zwicht niet voor druk: ‘Opnieuw uitstel is onmogelijk’ 
 
De voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen sluit uitstel van de 
Olympische Spelen van Tokio uit. In Japan groeit de weerstand tegen het evenement, dat in 
2020 vanwege de coronapandemie met een jaar werd verschoven.  
 
Onder meer vooraanstaande medici vragen zich af in hoeverre de Spelen veilig kunnen worden 
georganiseerd, terwijl enquêtes uitwijzen dat een groot deel van de Japanse bevolking 
inmiddels ook voor uitstel of zelfs afgelasting is. 
 
‘We kunnen de Spelen niet opnieuw uitstellen’, zegt Seiko Hashimoto, oud-schaatsster en 
voorzitter van de lokale organisatie, in de krant Nikkan Sports. Premier Yoshihide Suga zal 
waarschijnlijk vervroegde verkiezingen uitschrijven na de Olympische en Paralympische 
Spelen, meldde de krant Asahi, die daaruit de conclusie trekt dat ook hij vastbesloten is om 
door te gaan met het evenement. 
 
Steden waar buitenlandse sporters hun trainingskamp willen opslaan voor de Spelen hebben 
hun zorg geuit dat de bezoekers varianten van het coronavirus meebrengen, met gevolgen voor 
de voorraad medische middelen en ziekenhuisbezetting. Het gemeentebestuur van Ota City 
kreeg tal van klachten toen bekend werd dat hotelpersoneel dat Australische sporters 
ontvangt voorrang heeft gekregen bij de vaccinatie. De stad herbergt de Australische 
softbalploeg, het eerste nationale team dat zich deze week in Japan meldde. 
 
Kurume City liet ondertussen weten dat een trainingskamp van Keniaanse atleten in die stad 
niet kan doorgaan. 
 
Japan kampt met een vierde golf besmettingen, acht weken voordat de Spelen op 23 juli 
moeten beginnen. Het vaccinatieprogramma komt maar langzaam op gang, terwijl in tien 
regio’s waaronder Tokio de noodtoestand is verlengd tot 20 juni. Shigeru Omi, een van Japans 
meest vooraanstaande medici, zei tegenover een parlementaire commissie dat het ‘niet 
normaal’ is onder huidige omstandigheden de Spelen te laten doorgaan. Bron: AD, 3 juni 
2021. 
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Jongeren vieren massaal feest bij de Zuiderplas, enorme puinhoop blijft 
achter 

De politie heeft woensdagavond een eind gemaakt aan een feest dat werd gehouden op het 

strand van de Zuiderplas in Den Bosch. Ettelijke honderden jongeren hadden zich daar 

verzameld om feest te vieren. Donderdagochtend is te zien hoe groot de puinhoop is die is 

achtergelaten. 

Het feest was inclusief barbecues, vuurwerk en een disco-installatie. Volgens Charles 

Zaunbrecher, exploitant van de Beach Bar, waren er rond 20.00 uur zo'n tweeduizend 

bezoekers die zich niks aantrokken van de coronaregels. Bron: BD, 2 juni 2021. 
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Wereldwijd twee miljard vaccinaties uitgevoerd  

Er zijn wereldwijd ruim twee miljard coronaprikken gezet, meldt persbureau AFP op basis van 

een eigen telling. De eerste vaccinatiecampagnes begonnen een half jaar geleden, in december 

vorig jaar. 

De meeste coronavaccins bestaan uit twee doses die op verschillende momenten moeten 

worden toegediend. Dat betekent dus niet dat wereldwijd ruim twee miljard mensen volledig 

zijn ingeënt. 

Bijna alle landen zijn inmiddels bezig met het vaccineren van mensen tegen Covid-19. Het 

vaccinatietempo neemt flink toe. Alleen Tanzania, Tsjaad, Burundi, Eritrea, Noord-Korea en 

Haïti hebben nog geen begin gemaakt met de inentingen. 

Er zijn vooral veel prikken gezet in de drie meest bevolkte landen ter wereld: China (704,8 

miljoen), de Verenigde Staten (296,9 miljoen) en India (221 miljoen). Daar zijn wereldwijd zes 

op de tien doses toegediend. In de Europese Unie zijn 255 miljoen prikken gezet, goed voor 39 

procent van de bevolking. 

Israël loopt wereldwijd voorop met de vaccinatiecampagne, omdat daar percentueel het 

grootste deel van de bevolking is ingeënt. In het land zijn zes op de tien personen maximaal 

beschermd. Zij hebben dus alle benodigde prikken gehad van het coronavaccin dat daar wordt 

toegediend. Bron: AD, 3 juni 2021. 

Gratis testen van vakantiegangers kost 350 miljoen euro 

Het gratis testen van Nederlandse vakantiegangers kan tot 350 miljoen euro gaan kosten. Dat 

is vandaag bekend geworden. 

Omdat pas aan het einde van de zomer alle Nederlanders die dat willen volledig zijn ingeënt, 
drong de Kamer er eerder al op aan een coronatest te laten vergoeden door de overheid, zodat 
ook niet volledig gevaccineerde mensen op reis kunnen. Het gaat alleen om de heenreis, 
kosten voor een test voor de terugreis worden niet vergoed. 

Het kabinet wil dit mogelijk maken voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus, maar 
geeft aan dat er nog veel onzekerheden en risico's aan kleven. Voor de uitvoering wordt naar 
een combinatie van drie mogelijkheden gekeken. Aan alle drie zitten haken en ogen. Bron: 
AD, 3 juni 2021.  

Inbraak in Florida eindigt in schietpartij tussen politie en kinderen, 
meisje (14) wilde ‘het doen zoals in GTA’ 

Een villa in de Amerikaanse staat Florida was dinsdag het toneel van een hevig vuurgevecht 
tussen de politie en twee zwaarbewapende kinderen. Een 14-jarig meisje raakte zwaargewond 
als gevolg van een kogel in haar buik. De politie is verbijsterd door het geweld. ‘Ik weet niet 
wat ik moet zeggen. Waar is het misgegaan dat een 12-jarige en 14-jarige denken dat het oké 
is om de politie aan te pakken?’, verzucht de country sheriff. 

De twee betrokken kinderen, Travis (12) en Nicole (14), liepen dinsdag weg uit een tehuis met 
de intentie om ergens in te breken. Ze richtten hun pijlen op een boerderij van dertig hectare 
in Deltona, ten noorden van Lake Monroe. Binnen de villa richtten ze een enorme ravage aan, 
vermoedelijk omdat ze dachten dat het de woning van een politieagent betrof. Toen de buren 
vanuit de villa een hoop kabaal hoorden, waarschuwden ze de politie. 

Op het moment dat agenten het huis omsingelden, werden ze door zowel de jongen als het 
meisje onder vuur genomen. De bewoner van het huis, die met zijn dochter even naar de 
supermarkt was, vertelde bij terugkomst tegen agenten dat hij in het bezit was van een grote 
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voorraad wapens, waaronder een AK-47, een pistool, een geweer en een flinke hoeveelheid 
munitie.  

Een onderhandelaar koos om die reden voor een de-escalerende aanpak en probeerde nog op 
de kinderen in te praten, onder andere door hen een mobiele telefoon toe te werpen. Dat 
mislukte. Ondanks een flinke politiemacht en meerdere waarschuwingen weigerden de 
kinderen zich over te geven.  

Op bodycam-beelden is te zien dat agenten achter een boom moeten schuilen op het moment 
dat het 14-jarige meisje met een wapen naar buiten komt gelopen. ‘Ze richt met het pistool! 
Ze richt met het pistool!’, roept een agent, waarop zijn collega’s besluiten het vuur te openen. 
‘Laat me dit niet doen’, fluistert de agent zichzelf later enige moed in. 

Het meisje werd uiteindelijk door twee kogels getroffen in de buik en arm. De jongen, die was 
bewapend met een AK-47, gaf zich daarna over en bleef ongedeerd. In een persconferentie 
maakte de country sheriff bekend dat de acht betrokken agenten ‘er alles aan hadden gedaan’ 
om de situatie niet uit de hand te laten lopen. ‘Ze verloren bijna hun levens door toedoen van 
een 12-jarige en een 14-jarige. ‘Als ze geen training hadden gehad was er een dode gevallen’, 
zei de sheriff volgens CNN. 

In het verhoor gaf de jongen toe dat hij doelbewust met zware wapens op de agenten had 
geschoten. ‘Hij vertelde rechercheurs dat hij de agenten neerschoot, omdat hij ze pijn wilde 
doen. Let wel, dit zijn de woorden van een 12-jarige’, verzuchtte de sheriff op de 
persconferentie. De jongen vertelde ook dat het meisje waarmee hij samen was, van plan was 
om tumult te veroorzaken. ‘Ik ga dit doen zoals in GTA’, zei het meisje volgens de sheriff, 
daarbij verwijzend naar de gewelddadige videogame Grand Theft Auto. 

De kinderen worden verdacht van een gewapende inbraak en van poging tot moord op een 
wetshandhaver. Volgens de sheriff had het meisje een strafblad voor brandstichting op 
braakliggende terreinen. ‘Deze jongedame heeft veel hulp nodig’, zei hij volgens WFTV. De 
jongen zit sinds 2017 in een pleeggezin en heeft geen strafrechtelijk verleden. Wel heeft hij dit 
jaar op school een student en een beheerder met de dood bedreigd. Volgens de sheriff toont 
dit incident aan dat er een betere behandeling voor jeugdige wetsovertreders moet 
komen. Volgens hem worden kinderen ‘opgehokt’ in tehuizen in plaats van dat ze een goede 
behandeling krijgen.  

De beheerder van het tehuis waar de kinderen verbleven trekt in een verklaring het boetekleed 
aan. ‘Deze situatie is tragisch en is het gevolg van het falen van het systeem voor onze 
kinderen. Deze kinderen hebben dringend zorg nodig in de juiste setting, wat een hoger 
zorgniveau is dan wij bieden.’ 

De bewoner van de villa is door de gebeurtenissen getraumatiseerd. ‘Ik weet niet wat de 
volgende stap is voor mij en mijn meisjes om hier overheen te komen’, vertelde hij de 
Amerikaanse zender. ‘Ik weet niet of mijn meisjes zich veilig zullen voelen. Ik weet niet wat ik 
moet doen. Echt niet. Ik weet het niet meer.’ Bron: De Stentor, 3 juni 2021. 

OMT: één prik van Pfizer of Moderna volstaat ook na oudere corona-
infectie 

Wie al een corona-infectie heeft doorgemaakt, is voldoende beschermd na één dosis van een 
mRNA-vaccin zoals dat van BioNTech/Pfizer of Moderna, ook als die besmetting langer dan 
een halfjaar geleden is. Dat staat in een recent OMT-advies, meldt zorgminister Hugo de Jonge 
aan de Tweede Kamer. 

Het doormaken van Covid-19 leidt tot ‘een brede stimulering van de afweer’. Daardoor is het 
lichaam in staat een nieuwe besmetting te weerstaan. Tot dusver werd daarbij uitgegaan van 
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een termijn van zes maanden, maar op basis van recente studies concludeert het Outbreak 
Management Team dat die kan worden losgelaten. 

Het maakt ook niet uit of iemand ernstige klachten heeft gehad of helemaal geen. Mensen uit 
alle leeftijdsgroepen tot 80 jaar kunnen na een eerdere infectie volstaan met één zogeheten 
mRNA-vaccin. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de gebruikelijke twee 
prikken krijgen. 

Het kabinet oordeelt ‘in beginsel’ positief over het advies. ‘We beraden ons op de 
uitvoeringsconsequenties’, aldus De Jonge. Bron: AD, 3 juni 2021. 

 

Hans Moor uit Vorden krijgt als laatste zijn tweede AstraZeneca-vaccin: op 25 augustus. En 
dat terwijl hij en zijn leeftijdsgenoten als risicogroep worden gezien. © Arjan Gotink   
 
 

Frustratie bij Hans Moor (61) uit Vorden over vaccinatie: 'Ik vind dit wel 
heel erg zuur’ 
 
De groep 60- tot en met 64-jarigen kon als ‘risicogroep’ bij de huisarts haar AstraZeneca-
vaccin halen. Vanwege de pauzeknop waarop het ministerie van Volksgezondheid drukte en 
de latere vaccinlevering is die groep in Gelderland al later aan de beurt. Maar nu wordt ze ook 
nog voorbij gerend door jongere generaties én door de weigeraars uit haar eigen leeftijdsgroep. 
 
‘Ik vind dit wel heel erg zuur, dat wij als laatsten volledig gevaccineerd zijn, terwijl we worden 
gezien als de risicogroep’,  vertelt Hans Moor (61) uit Vorden. Hij kreeg naar zijn idee al vrij 
laat een uitnodiging voor zijn eerste vaccinatie met AstraZeneca, namelijk 1 juni, terwijl de 
vaccins al vanaf april beschikbaar waren.  Bron: De Stentor, 3 juni 2021.  
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Hongaarse student (21) opgepakt voor beramen aanslag, EK-stadion 
mogelijk doelwit 
 
De Hongaarse antiterreurpolitie heeft woensdag een 21-jarige verdachte opgepakt die mogelijk 
grote evenementen wilde aanvallen. Volgens de Hongaarse media was naar verluidt het 
stadion van Budapest een doelwit. Daar vinden verschillende wedstrijden plaats van het 
Europees kampioenschap voetbal, dat later deze maand van start gaat. 
 
De 21-jarige verdachte is een ‘doodgewone jonge Hongaar’ die een aanhanger van de radicale 
islam blijkt te zijn, zei Janos Hajdu, topman van de Hongaarse antiterreurpolitie (TEK), tijdens 
een persconferentie. De man, een student aan de universiteit van Budapest, bleek te surfen 
naar websites die ‘expliciete jihadistische propaganda’ bevatten, gelinkt aan terreurgroep 
Islamitische Staat.   
 
De propaganda legt uit hoe een aanslag te plegen, aldus Hajdu. ‘Hij toonde zich bereid om een 
zelfgemaakte bom te maken en die te gebruiken tijdens een massa-evenement in Budapest of 
elders in Hongarije, in de nabije toekomst.’ De student opperde ook om met een voertuig op 
een menigte in te rijden. 
 
Volgens de krant Magyar Nemzet, die dicht bij de regering van premier Viktor Orban staat, 

was de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad het hoofddoelwit van de terreurverdachte. 
De woordvoerder van het parket van Budapest wenste echter niet te bevestigen of het stadion 
een van de doelwitten was. Budapest is een van de Europese speelsteden van het EK 2020, 
dat wegens het coronavirus met een jaar vertraging van start gaat. De Puskás Aréna, goed 
voor 68.000 zitjes, ontvangt drie groepswedstrijden en een achtste finale. Bron: AD, 3 juni 
2021.  
 

Bedrijven hamsteren nu computerchips als wc-papier, aldus Elon Musk 
 
Het chiptekort in de wereldwijde auto-industrie is momenteel de grootste uitdaging voor Tesla. 
Dat heeft topman Elon Musk op Twitter gemeld. Volgens hem kopen bedrijven nu veel meer 
computerchips op dan ze daadwerkelijk nodig hebben, uit vrees later een tekort te hebben: 
‘Het is zoals het tekort aan toiletpapier, maar dan op een epische schaal.’ 
 
Musk zegt dat zijn bedrijf vooral kampt met problemen bij de toelevering van microprocessors 
die worden gebruikt om de in auto's alom aanwezige elektronica te besturen. ‘Ik heb nog nooit 
zoiets gezien. Elk bedrijf is nu aan het bijbestellen uit angst straks zonder te komen zitten’, 
aldus Musk. Tesla is inmiddels bezig de prijzen van zijn elektrische auto’s te verhogen vanwege 
de stijgende grondstofprijzen en de verstoringen bij de toelevering, zei Musk eerder deze week.  
 
Vanwege het gebrek aan chips hebben veel grote automerken de afgelopen maanden 
productielijnen of zelfs complete fabrieken moeten stilleggen. Dat komt omdat fabrikanten 
van spelcomputers en laptops extra veel chips nodig hebben, door het vele thuiswerken tijdens 
de pandemie. Er is simpelweg te veel vraag en te weinig aanbod. 
 
Analisten hebben becijferd dat de wereldwijde auto-industrie dit jaar naar schatting 
honderdtien miljard dollar aan omzet misloopt door het chiptekort. Chipmakers als het 
Taiwanese TSMC hebben aangekondigde de productie te gaan verhogen om zo de 
autofabrikanten te helpen, maar het tekort zal naar verwachting nog wel enige tijd voortduren. 
Een van de gevolgen is ook dat de levertijden voor nieuwe auto's steeds verder oplopen. Ook 
Nederlandse autokopers hebben daar last van. 
 
Het zit Tesla deze week sowieso niet mee. Woensdag werd bekend dat Tesla in de Verenigde 
Staten bijna zesduizend auto’s moet terugroepen omdat bepaalde schroeven in de 
remsystemen los kunnen zitten. Er zijn voor zover bekend geen ongevallen gebeurd door het 
probleem. Het aandeel van de elektrische autofabrikant leverde als gevolg van dit nieuws op 
Wall Street drie procent in. Bron: AD, 3 juni 2021. 
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Sophie Hilbrand had nog last van corona toen ze alweer aan het werk was: 
‘Was helemaal kapot’ 
 
Sophie Hilbrand (45) begint vanavond aan het derde seizoen Opstandelingen. Daarin nemen 
wanhopige burgers het op tegen de lokale overheid. ‘De naam van Pieter Omtzigt is regelmatig 
gevallen’. 
 
Het zijn prachtige plaatjes van Makkinga, het pittoreske dorpje in Oost-Friesland. De 
straatlantaarns, de kerk, de weilanden, de molen. In een schuur sleutelt Roel van Rossem 
aan een oude auto. De pensionado heeft met Sophie Hilbrand al een ritje gemaakt in de 
oldtimer. Bron: AD, 3 juni 2021.  
 
 

Primair onderwijs wil nog 1,8 miljard vanuit Den Haag voor ‘grote reset’ 
 
Het basisonderwijs heeft jaarlijks 1,8 miljard euro extra nodig voor betere salarissen, goede 
opleidingen en duurzame schoolgebouwen. Dat schrijft de koepel van het primair onderwijs, 
de PO-Raad, vandaag in een brief die bestemd is voor de formatietafel.   
 
Volgens voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad is het huidige onderwijssysteem ‘niet langer 
houdbaar’. ‘Het einde van de coronacrisis moet het begin zijn van een nieuw tijdperk voor het 
onderwijs. Dat lukt alleen met een grote reset en een stelsel waarin álle kinderen hun talenten 
kunnen ontplooien.’  
 
De helft van de zak met geld (900 miljoen euro) moet gaan naar het dichten van de loonkloof 
tussen personeel in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook dient het nieuwe 
kabinet het budget voor regionale samenwerking van lerarenopleidingen en scholen te 
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verruimen met 95 miljoen. Verder moet er 85 miljoen euro extra gaan naar professionalisering 
van het onderwijs, onderzoek en vernieuwing. 
 
Tot slot is er nog het bekende probleem van de gebrekkige huisvesting in het lager én 
voortgezet onderwijs. Een gemiddeld schoolgebouw is 40 jaar oud en wordt pas na 69 jaar 
vervangen. In veel schoolgebouwen is het binnenklimaat onder de maat (temperatuur, 
akoestiek, ventilatie). En verduurzaming van de gebouwen is ook nodig om te voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen. Totale kostenplaatje: 730 miljoen euro per jaar extra. 
 
Naast de 1,8 miljard euro wil de PO-Raad ook nog dat het volgende kabinet kinderopvang voor 
alle kinderen van 0 tot 12 jaar voor minimaal twee dagen per week ‘bereikbaar en betaalbaar’ 
maakt. Dat kost weer miljarden. 
 
Vandaag sturen acht ouderorganisaties ook een brief aan informateur Mariëtte Hamer met 
‘noodzakelijke verbetervoorstellen voor het onderwijs’. In de brief pleiten zij onder meer voor 
een maximale klassengrootte en het structureel maken van een deel van de 8,5 miljard euro 
uit het Nationaal Programma Onderwijs. Nu loopt dat programma, en de bijbehorende pot met 
geld, maar 2,5 jaar. 
 
Verder staat in de wet de plicht om naar school te gaan centraal. Ouders willen dat 

het recht voor kinderen om te leren en zich te ontwikkelen het uitgangspunt wordt en dat zo’n 
leerrecht wettelijk wordt vastgelegd. Ook moet de medezeggenschapsraad op scholen meer in 
de melk te brokkelen krijgen en is de rechtspositie van individuele ouders volgens de 
briefschrijvers te zwak.  
 
Tot slot willen de organisaties dat apparaten zoals tablets en laptops, net als schoolboeken, 
kosteloos beschikbaar worden gesteld aan kinderen. Dat zorgt voor meer gelijkheid. Bron: AD, 
3 juni 2021. 

 

 

9.000.000!! Bedankt. Sywert, hangt er achter een vliegtuigje dat vanmorgen onder meer vloog 
boven Utrecht en Amsterdam. © AD  
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Sywert ‘bedankt’ Nederlanders voor omstreden mondkapjesdeal van 9 
miljoen 
 
9.000.000!! Bedankt. Sywert. Met die tekst vlogen vanmorgen twee vliegtuigjes boven de grote 
steden in de randstad. Daarmee werd de indruk gewekt dat Sywert van Lienden alle 
Nederlanders bedankt voor zijn omstreden mondkapjesdeal.  
 
De actie leidt tot grote hilariteit op sociale media. ‘We hebben een grote fan van Sywert boven 
ons stadsie vliegen’, twittert Matthijs Kleij die het vliegtuigje spotte boven Utrecht. Ook in 
Amsterdam werd een vliegtuigje gespot met dezelfde tekst en in Den Haag.  
 
Onduidelijk is nog wie achter de tekst zit. Maar ‘dit vat het sentiment wel goed samen’, schrijft 
de bekende Utrechtse tekenaar Kees Wennekendonk op Twitter.  
 
De twee vliegtuigjes zijn eigendom van Dutch Air Advertising. Volgens Bert van de Bunte van 
het bedrijf heeft iemand ze vijf uur lang boven de randstad laten vliegen. Hij wil niet bekend 
maken wie opdracht heeft gegeven voor de tekst. Ook niet of Sywert het wellicht zelf is geweest. 
‘Dat laten we in het midden. Maar ik vond het een hele leuke tekst.’ 
 
Van Lienden en het ministerie van Volksgezondheid liggen onder vuur vanwege de mega-
mondkapdeal. Hoewel de commentator en voormalig ambtenaar lang suggereerde dat hij 
beschermingsmiddelen uit China importeerde als weldoener (om niet) bleek hij via een aparte 
bv te werken en zo ruim negen miljoen euro op te strijken. Twee zakenpartners streken vijf 
miljoen euro op. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 
Geen sancties voor schoolbesturen die niet volledig scholen openen 
 
Sancties spelen momenteel nog geen rol in de gesprekken die de Inspectie van het Onderwijs 
voert met schoolbestuurders die niet van plan zijn om vanaf aanstaande maandag 
hun middelbare scholen volledig te openen. Een woordvoerder van de inspectie laat dat 
desgevraagd weten. Hij kon nog niet zeggen of dat vanaf maandag gaat veranderen. Vanaf die 
dag zijn middelbare scholen verplicht om hun leerlingen weer iedere dag te ontvangen. 
 
De inspectie liet begin deze week weten al tientallen meldingen te hebben gekregen over 
scholen die dat nog niet zien zitten. Het aantal meldingen is daarna verder opgelopen, zegt de 
woordvoerder, maar precieze aantallen kan hij niet noemen. Het gaat vooral om ouders die 
bezorgd zijn omdat de school van hun kind zich niet aan het kabinetsbesluit wil houden. 
Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

Dertienduizend mensen willen Janssen vaccin niet 
 
Ongeveer 13.000 mensen hebben ervoor gekozen het coronavaccin van Janssen niet te 
krijgen. Zij hebben via de GGD een nieuwe prikafspraak gemaakt en krijgen nu het vaccin 
van Pfizer en BioNTech of dat van Moderna. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD 
GHOR Nederland weten. 
 
In totaal stonden ongeveer 140.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gepland. Dat betekent 
dat ongeveer 9 procent afziet van dat middel en een ander vaccin krijgt. Het gaat om mensen 
die in 1967, 1968 en 1976 zijn geboren. Mensen in die geboortejaren hadden het vaccin van 
Janssen toegewezen gekregen. Mensen uit andere jaren krijgen een ander vaccin. Dat geldt 
ook voor mensen uit 1982 en daarna, die vanaf nu aan de beurt komen om een afspraak te 
maken. 
 
Het kabinet heeft besloten om het middel van Janssen niet meer te gebruiken voor nieuwe 
afspraken. Het is niet uit te sluiten dat mensen na vaccinatie een zeldzame en gevaarlijke 
bijwerking oplopen. De kans op die bijwerking is klein, maar de kans dat jonge 
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volwassenen ernstig ziek worden van een coronabesmetting is ook heel klein. Bron: AD, 3 juni 
2021. 
 

 

De kan bestaat dat er ook dit jaar geen Zwarte Cross is. © ANP Kippa  
 

Zwarte Cross weer op losse schroeven; tekort aan personeel en materiaal 
voor festival 
 
De kans bestaat dat er ook dit jaar geen Zwarte Cross is. Leveranciers en partners van het 
Achterhoekse festival hebben als gevolg van corona te weinig personeel en materialen om het 
mega-evenement in Lichtenvoorde goed op poten te zetten. 
 
‘We moeten rekening houden met alle scenario’s. Eén daarvan is dat de Zwarte Cross nog een 
jaar uitgesteld wordt’, zegt Ronnie Degen, mede-directeur van de Feestfabriek in Hengelo, dat 
het festival op de Schans in Lichtenvoorde jaarlijks organiseert. 
 
De festivalorganisatie heeft hierover woensdag een brief gestuurd aan betrokkenen bij het 
festival. Een kleinere Zwarte Cross is geen optie, omdat het festival is uitverkocht. ‘Het is alles 
of niks’, zegt Degen. De Zwarte Cross trekt 220.000 bezoekers over vier dagen. 
 
Dat het vierdaagse festival mogelijk weer niet doorgaat zou een enorme klap zijn voor de 
Feestfabriek, dat gisteren (woensdag) ook al een definitieve streep moest zetten door het groots 
aangekondigde test-evenement Startschotgala. Dit omdat de noodzaak om te testen op 
festivals is weggevallen vanwege de dalende coronacijfers. 
 
Als de Zwarte Cross ook wordt afgelast, zou dat het tweede jaar op rij zijn. Dat is zuur, want 
het  muziek-, cross- en theaterfestijn was – in verband met de coronamaatregelen – al 
verplaatst naar eind september, om de kans groter te maken dat het dit jaar wél gehouden 
kon worden. 
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De maatregelen zijn dan vermoedelijk geen probleem meer, maar corona gooit dus mogelijk 
wel opnieuw roet in het eten, zij het indirect door personeels- en materiaaltekorten. ‘Dat is 
een probleem dat landelijk speelt. Het ligt niet aan ons, wij willen de uitdaging graag aan, 
maar wij zijn wel mede afhankelijk van meewerkende partners, hulpdiensten en de overheid. 
Daar hebben wij geen invloed op’, zegt Degen. 
 
Als de Zwarte Cross niet doorgaat eind september, wil de Feestfabriek wél een kleinschaliger 
driedaags evenement houden, met de naam Mega Immuun Party. Daar zou geen camping bij 
zijn.  

 

 
 

De kans bestaat dat er ook dit jaar geen Zwarte Cross is. © Jan Ruland van den Brink 

Dit festival moet ergens in het najaar gehouden worden op het Zwarte Cross-terrein. ‘Wanneer 
precies weten we nog niet’, zegt Degen. ‘Maar we mikken er wel op dat dat feest er komt dit 
jaar. Ook als de Zwarte Cross wel doorgaat, trouwens.’ 

Daarnaast ligt er een verzoek bij de gemeente Oost Gelre om een extra dag aan het festival 
vast te plakken in 2022. Dit zou betekenen dat de Zwarte Cross al op woensdag begint voor 
campingbezoekers en dat er op donderdag al dagbezoekers welkom zijn. 

Dat was aanvankelijk al dit jaar de bedoeling, maar de Feestfabriek heeft dat plan laten varen. 
Degen: ‘We focussen ons eerst op de huidige omstandigheden en het houden van de Zwarte 
Cross in de huidige vorm en halen ons dit jaar geen extra werk op de hals.’ 

Oost Gelre heeft nog geen besluit genomen over het verzoek om de Zwarte Cross uit te breiden 
naar vijf dagen. Bron: DG, 3 juni 2021. 

Zwarte Cross over doorgaan festival eind september: ‘Het ziet er goed uit’ 

‘Het ziet er goed uit’, zegt festivaldirecteur Ronnie Degen over het doorgaan van de Zwarte 
Cross eind september in Lichtenvoorde. ‘We zijn blij dat we hebben besloten het festival te 
verplaatsen, medio juli was sowieso te vroeg gekomen.’ 
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Deze conclusie trekt hij na de persconferentie van maandag van premier Mark Rutte en 
coronaminister Hugo de Jonge. Nu die laatste heeft gezegd dat iedereen begin juli gevaccineerd 
moet zijn, lijkt de Zwarte Cross met de datum van 23 tot en met 26 september ruim veilig te 
zitten. 

Voor de Zwarte Cross is één ding wel cruciaal, namelijk dat mensen geen 1,5 meter afstand 
meer hoeven te houden. Degen: ‘Als die regel er nog is, gaat er alsnog een streep door. Want 
dat is niet te doen qua ruimte én het is voor ons niet te handhaven.’ 

De voorbereidingen voor de Zwarte Cross in september lopen al en gaan volop door. De 
festivalorganisatie krijgt daarvoor alle medewerking van de gemeente Oost Gelre, alhoewel nog 
niet alle seinen op groen staan. 

‘Nog niet alle voorwaarden in de vergunningen zijn rond, het is onder meer wachten op 
duidelijkheid over inzet van hulpdiensten als politie en de zorg. Het kan ook nog wel even 
duren voor alles rond komt, want dat hangt ook weer af van hoe de coronasituatie zich 
landelijk ontwikkelt.’ 

De Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland, met jaarlijks 220.000 bezoekers. De 
editie afgelopen zomer was uitverkocht, maar werd afgelast als gevolg van corona. Alle kaarten 
van vorig jaar zijn ook dit jaar geldig. Bron: AD, 9 maart 2021. 

Vaccinatietempo in België stijgt naar recordhoogte 

Terwijl het vaccinatietempo in de Verenigde Staten dag na dag terugloopt, stijgt het bij onze 
zuiderburen naar recordhoogte. Over enkele weken halen de Belgen waarschijnlijk 
de Amerikanen, maar ook de Israëliërs en mogelijk zelfs de Britten in.  

Zesennegentigduizend of ongeveer 0,84 per 100 inwoners. Zoveel vaccins worden er 
momenteel elke dag toegediend in België. Een gemiddelde dat de komende dagen en weken 
nog verder zal doorstijgen tot fors boven de 100.000 per dag, vooral met dank aan de fors 
hogere Pfizer-leveringen van juni. Aangezien die vaccins volgens een vaste Europese 
verdeelsleutel worden geleverd, zullen zowat alle EU-lidstaten de komende weken een grote 
versnelling kunnen doorvoeren. 

Omgekeerd komt het vaccinatietempo in de Verenigde Staten steeds meer in het slop doordat 
er steeds minder enthousiastelingen te vinden zijn die zich willen laten inenten. Nu al zet 
België elke dag meer dan dubbel zoveel prikken als de Amerikanen, waar het tempo gedaald 
is tot ongeveer 0,37 prikken per 100 inwoners die er elke 24 uur bij komen. Bron: AD, 3 juni 
2021.  

Partijen in Tweede Kamer willen nieuwe initiatieven om mensen die 
moeilijk aan bod komen toch vaccinatie aan te bieden 

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet met nieuwe 
initiatieven komt om mensen die via het grote vaccinatieprogramma moeilijk aan bod 
komen toch nog een prik aan te bieden. De PvdA en ChristenUnie pleitten donderdag in een 
coronadebat voor mobiele priklocaties. D66 sprak de hoop uit dat jongeren vanaf 12 jaar met 
een medische aandoening snel een prik kunnen krijgen. 

De Tweede Kamer debatteert over het coronavirus terwijl de cijfers over de besmettingen, 
ziekenhuis- en ic-opnames en vaccinaties er goed voor staan. De meeste partijen zijn daar blij 
mee, en vragen de minister nu met oplossingen te komen voor groepen of aspecten die wat 
hen betreft onderbelicht zijn gebleven. Zeker als het gaat om de vaccinatiestrategie. 

Zo stelde PvdA-leider Liliane Ploumen voor om te kijken naar prikposten in busjes en 
suggereerde Miriam Bikker van de ChristenUnie locaties in buurthuizen en tempels. Ze 
kunnen hiervoor op steun rekenen van Volt, zei Kamerlid Nilüfer Gündoğan. De VVD toonde 
zich bereid om erover na te denken. Bron: AD, 3 juni 2021.  
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TT festival gaat niet door vanwege coronamaatregelen 
 
Het TT Festival in Assen eind deze maand gaat niet door vanwege de coronamaatregelen. Het 
festival wordt jaarlijks gehouden rond de motorrace op het circuit van de Drentse hoofdstad. 
Het festival stond gepland van 19 tot en met 27 juni. Op de website meldt de organisatie dat 
de versoepelingen van de maatregelen net niet op tijd komen om het festival te laten doorgaan. 
 
Vorig jaar werd het fysieke evenement ook afgelast, toen werd er een online festival opgezet 
met 20.000 bezoekers. Dat wordt dit jaar niet gedaan. De organisatie zegt zich te richten op 
het festival in 2022. 
 
Het TT Festival trok in 2019 ongeveer 200.000 bezoekers verspreid over vier avonden. Bron: 
AD, 3 juni 2021. 

 

Noorwegen meldt fors minder geslachtsziektes 

In Noorwegen zijn vorig jaar fors minder besmettingen vastgesteld met geslachtsziektes, 
zoals chlamydia en hiv. Dat heeft volgens de autoriteiten vermoedelijk te maken met 
de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Het aantal gonorroegevallen in het Noord-Europese land daalde met negenendertig procent, 
chlamydiabesmettingen met elf procent en bij hiv kon een afname van twintig procent worden 
genoteerd. ‘De daling van het aantal soa's in 2020 heeft waarschijnlijk te maken met de anti-
Covidmaatregelen, zoals reisbeperkingen, social distancing en de sluiting van cafés en 
restaurants’, concludeerde gezondheidsdienst FHI. Bron: AD, 3 juni 2021.  
 
 

 
 
Ongeregeldheden na afloop van het door NAC verloren play-offduel tegen NEC (1-2). © 
Pix4Profs  
 



253 

 

Politie publiceert beelden van ‘tientallen’ NAC-relschoppers: ‘Geweld was 
ongehoord’  
 
De politie heeft nog ‘enkele tientallen’ verdachten in het vizier van de hevige rellen na afloop 
van de wedstrijd NAC-NEC op 23 mei. Beelden van betrokkenen zullen worden gepubliceerd, 
met de klemmende oproep zich snel te melden. 
 
De foto’s zijn nu nog ‘geblurd’, dus onherkenbaar gemaakt. Maar geven de vermeende 
hooligans geen gehoor aan de oproep dan worden binnen afzienbare tijd foto’s openbaar 
gemaakt waarop zij wel herkenbaar zijn.  Bron: BN De Stem, 3 juni 2021. 
 

 

© Hollandse Hoogte / ANP XTRA 
 
 

‘Eén op drie truckers valt bijna in slaap achter stuur’ 
 
Zo'n tweederde van alle truck- en buschauffeurs gaat regelmatig vermoeid de baan op. Bijna 
één op elke drie truckers en één op elke vier buschauffeurs dreigt daardoor achter het stuur 
in slaap te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2861 truck- en buschauffeurs dat 
vanmiddag wordt gepresenteerd.  
 
Volgens de European Transport Workers’ Federation, een vakbondskoepel die 200 Europese 
transportbonden vertegenwoordigt, zijn de miserabele arbeidsomstandigheden in het 
wegtransport de schuldige. Rittenschema’s worden steeds strakker, rusttijden steeds korter. 
Ruim meer dan de helft van de truck- en buschauffeurs, zo blijkt uit het eerste Europese 
onderzoek op deze schaal in vijftien jaar, kan geen pauze kan nemen op het moment dat dit 
vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid nodig is. ‘Op zijn zachtst gezegd alarmerend’, aldus 
PvdA-transportwoordvoerster in het Europese Parlement Vera Tax. ‘Dit brengt niet alleen het 
welzijn van de chauffeur in gevaar, maar leidt ook tot meer ongelukken.’ Bij vijfentwintig 
procent van alle dodelijke verkeersongelukken op Europese wegen is nu al een vrachtwagen 
betrokken.  
 
Van de 2861 ondervraagde bus- en truckchauffeurs zeggen er 772 al eens op het nippertje 
ontsnapt te zijn aan een ernstig ongeluk met als oorzaak oververmoeidheid. Rond tachtig 
procent klaagt in het rapport over te weinig slaap, onderbroken slaap, algemene vermoeidheid 
en zelfs uitputting, en veel te veel lange werkdagen achtereen met tussendoor nauwelijks 
verlof. Voor truckers komt daar nog bij het gebrek aan voldoende goede rustplaatsen. 
Parkeerterreinen pal aan een snelweg en zonder groen geven licht- en geluidshinder, zelfs voor 
een korte maar hoogst noodzakelijke power nap vinden ze nauwelijks geschikte plaatsen. ‘Ik 
ben altijd moe’, zegt een Poolse vrachtwagenchauffeur. ‘In mijn negen uur rust moet ik de bus 
schoonmaken, naar huis, enzovoort. Ik krijg maar vier tot vijf uur slaap’, zo vult een 
Nederlandse buschauffeur aan. ‘Wij vervoeren geen balen hooi, wij vervoeren mensen’, stelt 
een Belgische collega. ‘Eén of twee ongelukken door oververmoeidheid zijn er één of twee te 
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veel.’ ‘Ik bestuur een wapen: veertig ton tegen tachtig kilometer per uur’, zo vindt ook een 
Duitse vrachtwagenchauffeur. Inspecties zouden de ergste wantoestanden moeten uitbannen, 
maar een Portugese truckers zegt in het onderzoek, gefinancierd door de EU: ‘Ik kan mij niet 
herinneren wanneer ik voor het laatst ben geïnspecteerd.’   
 
Volgens Vera Tax is het hoog tijd dat lidstaten er strikt op toezien dat bus- en vrachtchauffeurs 
voldoende en op tijd rusten. Het onderzoek, signaleert zij, wijst duidelijk uit dat de werkdruk 
de afgelopen jaren alleen nog maar is toegenomen: het moet allemaal steeds sneller en 
goedkoper. Als transportonderhandelaar rij- en rusttijden in het Parlement pleit zij ook voor 
een verplichte stand airco en verwarming in vrachtwagencabines. ‘In Nederland is dat nu met 
dank aan de cao voor nieuwe vrachtwagens gelukkig wel geregeld.’ Bron: AD, 3 juni 2021.   
 

Asielzoekers in Griekenland worden gevaccineerd 
 
Asielzoekers in Griekenland staan donderdag in de rij om een coronavaccin te krijgen. Griekse 
autoriteiten zijn begonnen met het vaccineren van mensen in migrantenkampen.  
 
De Griekse regering, die in januari begon met vaccineren van hun inwoners, werd bekritiseerd 
door mensenrechtenorganisaties omdat ze traag waren met het vaccineren van asielzoekers, 
die bovendien gevaar lopen in overvolle kampen waar de sanitaire omstandigheden slecht zijn 
en waar afstand houden lastig is. 
 
Er zijn iets meer dan 12.000 asielzoekers op vijf Griekse eilanden. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

 
 
 
© AP — Griekse migranten wachten op hun coronavaccin   
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Veertienjarig meisje stapt uit het leven na groepsverkrachting in Gent, 
vijf tieners opgepakt 
 
Een meisje van 14 uit Gavere is op een begraafplaats in Gent aangerand en verkracht, enkele 
dagen daarna is ze uit het leven gestapt. De politie pakte vijf tieners op, waarvan twee 
meerderjarig. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. 

 
De feiten dateren van 15 mei. Een meisje van 14 uit Gavere sprak die dag af met een jongen 
in Gent, op de Westerbegraafplaats. Ook vier andere tieners daagden op. Later zal blijken dat 
het meisje is aangerand en verkracht. De daders filmden de verkrachting en verspreidden die 
beelden op sociale media, beelden die het slachtoffer nadien ook zelf te zien krijgt. Vier dagen 
na de afspraak op het kerkhof stapt ze uit het leven. 
 
Het zijn de familieleden van het meisje die de beelden ontdekten via haar sociale media en 
vervolgens de politie verwittigden. Op basis van de beelden kon de politie vijf daders op het 
kerkhof plaatsen op het moment van de feiten, waarvan twee meerderjarig. Het Gentse parket 
verklaart aan Het Nieuwsblad dat de drie minderjarige jongens werden geplaatst, de twee 

meerderjarigen zijn aangehouden. Het gaat om verkrachting, aanranding van de eerbaarheid 
en het nemen en verspreiden van foto’s die de persoonlijke integriteit in gevaar kunnen 
brengen. Met als bezwarende omstandigheid dat de feiten tot de dood van het slachtoffer 
hebben geleid. 
 
‘Als het niet was gebeurd, dan was mijn dochter er nog geweest. Dan had ze bij een therapeut 
gezeten’, getuigt de vader van het slachtoffer. Ze zou al enige tijd geworsteld hebben met 
problemen. Dit was de druppel. Bron: De Morgen, 1 juni 2021. 
 

 
Verdachten van groepsverkrachting in Gent krijgen doodsbedreigingen 
nadat identiteit werd gelekt op sociale media   
 
De digitale jacht op de verdachten van een mogelijke groepsverkrachting in Gent lijkt geopend. 
De verdachten, onder hen drie minderjarigen, en de families krijgen doodsbedreigingen nadat 
identiteitsgegevens gedeeld werden op sociale media. De moeder van één van de verdachten 
heeft klacht ingediend wegens bedreigingen. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket. 
 
Op sociale media zijn de privégegevens van de verdachten en ook van hun ouders gedeeld, 
met onder meer waar ze wonen en wat hun hobby’s zijn. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Aan 
sommige van die berichten zijn dreigementen toegevoegd, niet alleen naar de verdachten, 
maar ook naar hun ouders toe. Dat leidde er toe dat de moeder van een van de verdachten nu 
klacht heeft ingediend. 
 
Vijf tieners - waaronder drie minderjarigen - worden ervan verdacht op 15 mei een 14-jarig 
meisje te hebben verkracht op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die 
dag met een vriend afgesproken, maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou 
aangerand en verkracht zijn en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het 
slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven. 
 
De vijf verdachten zijn inmiddels opgepakt. De twee meerderjarigen werden aangehouden op 
verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden 
van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en van wie de persoonlijke 
levenssfeer geschonden kan worden. 
 
Het gaat om jongens van 18 en 19 die volgens hun verdediging geen strafblad hebben. De 
raadkamer bevestigde de aanhouding van de twee. Ze blijven een maand langer in de cel, 
tenzij de verdediging in beroep gaat bij de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. Een van 
de minderjarigen werd geplaatst in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in 
Everberg, de twee anderen in de jeugdinstelling van Wingene. Bron: De Morgen, 3 juni 2021. 
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Twee meerderjarige verdachten groepsverkrachting blijven in de cel, 
jongste verdachte amper 14 jaar  
 
De twee meerderjarige verdachten van de verkrachting van een 14-jarig meisje uit Gavere blijven 
aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. Een van de andere verdachten is slechts 
14 jaar oud. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ook zijn oudere broer, een jongen van 16, zou 

betrokken zijn bij het misbruik. Vanavond vindt er een stille wake plaats voor het slachtoffer, 
in het centrum van Gent. 
 
De feiten gebeurden op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had 
die dag met een vriend afgesproken, meldde Het Nieuwsblad gisteren. ‘Uiteindelijk daagden 
nog vier andere tieners op. Het meisje werd aangerand en verkracht. De daders maakten daar 
bovendien beelden van en verspreidden die via sociale media. Ook het meisje kreeg ze te zien. 
Vier dagen na de gebeurtenissen op het kerkhof stapte ze uit het leven.’ De politie kon vijf 
verdachten oppakken, onder wie twee meerderjarigen. 
 
Een van de minderjarigen werd geplaatst in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe 
in Everberg, de twee anderen in de jeugdinstelling van Wingene. Het gaat volgens De 
Standaard om een 14-jarige jongen, zijn 16-jarige broer en nog een derde minderjarige 

verdachte. 
 
De twee aangehouden meerderjarigen zijn 18 en 19 jaar oud en de oudste heeft een blanco 
strafregister. De onderzoeksrechter in Gent liet hen aanhouden op verdenking van 
verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van 
een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en waarvan de persoonlijke levenssfeer 
geschonden kan worden. 
 
Vandaag moesten de twee meerderjarigen voor de raadkamer verschijnen. De raadkamer 
besliste dat de twee meerderjarigen een maand aangehouden blijven. De verdachten waren 
zelf niet aanwezig omdat ze conform de coronamaatregelen in quarantaine zitten, maar de 
zaak werd wel behandeld. De 19-jarige verdachte gaat niet in beroep tegen de verlenging, 
stelde zijn advocaat Steven De Canck. Hij had voor zijn cliënt de vrijlating onder voorwaarden 
gevraagd. 
 
Het gerecht onderzoekt of er sprake is van de verzwarende omstandigheid dat de feiten tot de 
dood van het slachtoffer hebben geleid. De verdachten erkennen hun aanwezigheid op het 
kerkhof maar het aandeel van elk van hen wordt nog onderzocht. Het Oost-Vlaamse parket 
kan alleen bevestigen dat de vijf verdacht worden van ‘feiten die zich kort voor de dood van 
het slachtoffer hebben voorgedaan.’ Bron: De Morgen, 2 juni 2021. 
 

Verspreider van complottheorieën over pedo-netwerken opgepakt 
 
De politie heeft een van de drie mannen opgepakt die achter de complottheorieën zitten over 
vermeende netwerken van pedofielen onder hooggeplaatste Nederlanders. Het gaat om de 53-
jarige Wouter R, die net als twee in het buitenland verblijvende complotdenkers al jaren 
verhalen verspreidt over pedo-netwerken. Mede daardoor werd RIVM-topman Jaap van Dissel 
al talloze malen bedreigd. 
 
De 53-jarige man is gisteravond in het Groningse Siddeburen opgepakt door een 
arrestatieteam. Wouter R. heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van 
opruiingen en bedreigingen. De verdachte is één van de makers van het zogeheten Red Pill 
Journal. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn aanhouding maakt 
onderdeel uit van een groter, lopend onderzoek naar de complottheorieën en de daaruit 
voortvloeiende intimidaties en bedreigingen.   
 
Wouter R. wordt samen met oud-journalist Micha Kat (58) en oud-Bodegraver en Joost Knevel 
gezien als de mannen die de al jaren rondzingende complottheorieën over pedo-netwerken 
aanjagen. Mede daardoor legden honderden mensen enkele maanden geleden ineens bloemen 
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op een graf van een zogenaamd slachtoffer op een kerkhof in Bodegraven. Familieleden van 
de man in het graf moesten zelf bloemleggers verjagen van het kerkhof. De man in het graf 
geeft niets met pedo-netwerken te maken en is in 2007 bij een ongeval om het leven gekomen. 
De gemeente huurde zelfs bewakers in om het kerkhof te beveiligen en deed aangifte tegen de 
complotdenkers. 
 
Ook RIVM-topman Jaap van Dissel werd zelfs met een vermeend pedo-netwerk in verband 
gebracht door de complotdenkers. Hij deed maanden geleden al aangifte van bedreiging. 
Gisteren nog, werd daarvoor Bart van W. uit Den Haag, een bekende verschijning in kringen 
van complotdenkers, veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van Van Dissel.  
Bart van W. had tijdens een rechtszaak tegen twee andere bedreigers van Van Dissel buiten 
voor de rechtbank gedemonstreerd. Op een video is te zien hoe hij roept: ‘Van Dissel? Die 
kindermoordenaar? We kunnen hem begraven in Bodegraven. Wij staan klaar.’ Ook is er een 
foto waarop hij een pamflet vasthoudt waarop staat:  ‘Politie en justitie, waarom beschermen 
jullie pedofielen en moordenaars! Seks-pedo dossiers in de doofpot!’ Naast die tekst staat een 
foto van Van Dissel. 
 
Enkele weken geleden werden al twee vrouwen veroordeeld tot acht en zes weken cel (deels 
voorwaardelijk) voor het bedreigen van Van Dissel.  
 
Politie en justitie lijken volop bezig de complotdenkers en de mensen die daardoor aan het 
bedreigen slaan, aan te pakken. Aanslaande maandag dient een rechtszaak van de gemeente 
Bodegraven tegen Micha Kat, Joost Knevel en de nu opgepakte Wouter K. De gemeente eist 
dat zij stoppen met het op complottheorieën gebaseerd stalken van onschuldige mensen, het 
(laten) neerleggen van ‘manifesten’ op begraafplaatsen en het rondbazuinen van 
complottheorieën op internet. Dan doen zij onder meer via het genoemde Red Pill Journal.  
 
Micha Kat en Joost Knevel wonen allebei in het buitenland, eerstgenoemde in Noord-Ierland, 
de ander in Spanje. Knevel komt uit Bodegraven. Hij kwam een jaar geleden met de theorie 
dat hij ooit getuige was van een moord op een meisje en dat de andere getuigen allemaal uit 
de weg zijn geruimd. Een van die getuigen zou dus de man in het graf in Bodegraven zijn. Een 
van de daders is in zijn verhaal Jaap van Dissel. Voor al zijn beweringen is nooit één snipper 
bewijs gevonden. Tegen oud-journalist Micha Kat loopt al een uitleveringsverzoek.  
 
Kat geldt als de meest gevreesde complotdenker van Nederland, gevlucht naar Ierland omdat 
hij hier nog een celstraf van ruim een half jaar moet uitzitten voor het bedreigen van 
journalisten. In onlinevideo’s ontvouwt hij nog steeds zijn theorieën over corona, pedofilie en 
satanisme. Vanaf het moment dat hij het verhaal van Joost Knevel omarmde, werd 
Bodegraven ineens doelwit van honderden complotdenkers. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

 

De afgelopen maanden hebben tientallen personen actie gevoerd op de begraafplaats Vredehof 
in Bodegraven. © Robin Utrecht 
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Complotdenkers in Bodegraven leggen bloemen bij de begraafplaats. © Ricardo Smit 

 

Bodegraven is complotdenkers nu écht zat en stapt naar de rechter 
 
Bodegraven-Reeuwijk maakt nu écht serieus werk van het aanpakken van complotdenkers. 
De gemeente voegt de daad bij het woord en stapt naar de rechter. 
 
De gemeente, die al maanden wordt geteisterd door complotdenkers die beschuldigingen uiten 
op socialemediaplatforms, meldt in een kort statement dat het gaat om een ‘procedure tegen 
drie personen die zij verantwoordelijk acht voor onder andere de verstoring van de openbare 
orde door het doen van onrechtmatige uitlatingen op het internet’. Bron: AD, 28 mei 2021.  
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Keerpunt: minder testlocaties, meer vaccineren in West-Brabant 
 
Nu veel minder coronatesten noodzakelijk zijn, verhoogt de GGD West-Brabant het aantal 
'vaccinatieloketten’. Die capaciteit gaat vanaf 14 juni in Bergen op Zoom fors omhoog. 
 
Komende week worden aan de Wattweg in Bergen op Zoom de testloketten gesloten en 
aangepast om er vervolgens te gaan vaccineren. Daarmee gaat de capaciteit om in die stad te 
vaccineren omhoog van 9.800 prikken per week naar 14.000. Er worden ‘piekweken’verwacht, 
reden waarom er zeven dagen per week van 08.00 tot 16.00 uur inentingen worden gezet. 
Bron: BN De Stem, 3 juni 2021.  
 

Helft bevolking VK volledig gevaccineerd 
 
De helft van de Britse bevolking is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat schrijft 
de Britse minister Nadhim Zahawi op Twitter. Hij spreekt over een 'belangrijke mijlpaal'. 
Ongeveer driekwart van de Britse bevolking heeft tot nu toe één coronaprik ontvangen.  
 
Ook Boris Johnson, de Britse premier, laat zich uit over de mijlpaal, maar benadrukt dat ook 
de Britten nog een lange weg te gaan hebben. 'Laten we de klus klaren', schrijft hij. 'Dus als 
je aan de beurt bent, haal je prik.' Bron: AD, 3 juni 2021. 

Minder mensen hun huis uitgezet 

Dankzij de coronacrisis zijn vorig jaar fors minder mensen hun huis uitgezet dan in 2019. Dat 
meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een debat met de Tweede kamer. De 
daling is volgens haar te danken aan afspraken die gemaakt zijn met verhuurders over 
coulance jegens huurders met betalingsproblemen. 

Ollongren baseert zich op recente cijfers van de Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Die telde vorig jaar 3100 huisuitzettingen, ruim een derde 
minder dan in het voorgaande jaar. Aangezegde uitzettingen worden ook minder vaak 
daadwerkelijk uitgevoerd. ‘Er wordt vaker gezocht naar en dus ook gebruikgemaakt van 
andere oplossingen’, concludeert de minister. 

Ook met hypotheekverstrekkers zijn afspraken gemaakt om mensen te helpen die het door de 
crisis tijdelijk minder breed hebben. Zo'n 30.000 mensen met een hypotheekachterstand 
hebben een betaalpauze gekregen. De minister wijst erop dat juist mensen met een laag of 
middeninkomen vaak het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. ‘Daarom is het belangrijk 
dat we dit soort maatregelen hebben kunnen treffen.’ Bron: AD, 3 juni 2021. 

Update RIVM 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Tussen 
woensdagochtend en donderdagochtend zijn 2803 nieuwe positieve coronatests geregistreerd 
bij het RIVM, 222 meer vergeleken met een dag eerder. Ten opzichte van vorige week 
donderdag is er echter sprake van een daling met 577. 

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is ook weer iets verder gedaald. In de 
afgelopen zeven dagen kwamen er 19.751 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. Gemiddeld komt dit neer op 2822 nieuwe gevallen per dag. 
Dat is het laagste aantal sinds eind september vorig jaar. 

In Rotterdam (159) werden de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal. In Amsterdam 
kregen 106 mensen een positieve testuitslag, in Den Haag waren het er 104. Daarna volgen 
Utrecht (61) en Eindhoven (52). 
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Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met veertien. Dat wil niet zeggen dat al die 
mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van 
een coronapatiënt is geregistreerd. Woensdag werden twaalf sterfgevallen geregistreerd. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van 
ruim 17.600 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. 

Ziekenhuizen behandelen nog 1098 coronapatiënten. Dat betekent dat het aantal in de 
komende dagen kan dalen tot onder de duizend, en dat zou voor het eerst sinds 6 oktober zijn. 
Intensive cares behandelen nu 394 coronapatiënten. Dat zijn er 26 minder dan op woensdag. 
Voor het eerst sinds 19 oktober liggen minder dan vierhonderd coronapatiënten op een ic-
afdeling. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met 
65 naar 704. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten daalde daardoor met 91. 

Precies een maand geleden, op 3 mei, zorgden artsen en verpleegkundigen voor 2642 
mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Sindsdien zijn er 
dus meer dan 1500 bedden vrijgekomen. 

Door de leegloop van de ziekenhuizen komt er meer plek voor mensen met andere 
aandoeningen. De reguliere zorg komt beetje bij beetje weer op gang.  
 
Het aantal coronabesmettingen in Amersfoort en omgeving is opnieuw verder gedaald. De 
afgelopen twee weken raakten bijna 800 mensen besmet met het virus. In de weken daarvoor 
kreeg het RIVM nog ruim duizend meldingen. 
 
Tussen 19 mei en 1 juni werden zeven mensen opgenomen met Covid-19 in een ziekenhuis; 
drie daarvan komen uit Amersfoort, twee uit Bunschoten, één uit Nijkerk en één uit 
Barneveld. Eén persoon, een inwoner van Soest, bezweek aan het virus. 
 
Het aantal besmettingen is relatief gezien het hoogst in Baarn. Daar testten 68 inwoners 
positief, wat neerkomt op 273 coronameldingen per 100.000 inwoners. Twee weken geleden 
telde Barneveld nog relatief gezien de meeste besmettingen: 339 op 100.000 inwoners. Nu is 
dat aantal gedaald tot 230. 
 
Gekeken naar het aantal absolute meldingen, blijft Amersfoort als grootste stad koploper. In 
de afgelopen twee weken testten 364 inwoners positief op het coronavirus (231 per 100.000 
inwoners), vijf meer dan de vorige meetperiode. 
 
Woudenberg telt het minste aantal besmettingen: 10, ofwel 82 per 100.000 inwoners. 
 
In het Meander Medisch Centrum liggen op dit moment 12 coronapatiënten, van wie vier op 
de IC. Twee weken geleden waren dat er nog zes. Volgens woordvoerder Erik van Goor gaat 
het goede kant op. ‘Er worden minder mensen opgenomen en die gaan ook sneller met 
ontslag.‘  Bron: AD, 3 juni 2021.   
 
Verdubbeling positieve tests in deel Gelderland, Hattem en Heerde vallen op. Er zijn 289 
positieve coronatests in deze regio geteld tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 83 
meer dan een etmaal eerder. Dat heeft alles te maken met een behoorlijke toename in de 
veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 
 
Over de afgelopen 24 uur testten 152 mensen in Noord- en Oost-Gelderland positief op het 
coronavirus. Een dag eerder waren dat er minder dan de helft (70). Die stijging komt in elk 
geval niet op het conto van de buurtgemeenten Hattem en Heerde. Deze steden kleuren beide 
grijs: er werden daar géén nieuwe besmettingen geregistreerd. 
 
Elburg draagt wel z'n steentje bij aan de toename in de regio. Die gemeente kleurt rood 
vanwege 13 positieve tests in één etmaal: omgerekend 56 per 100.000 inwoners. Ook 
Nunspeet (28) en Ermelo (30) tellen - in verhouding tot de rest van de regio - relatief veel 
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nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. De aantallen liggen echter nog altijd fors lager 
dan bijvoorbeeld een maand geleden.  
In IJsselland was het verschil in aantal positieve tests klein ten opzichte van een dag eerder. 
Afgelopen etmaal kwamen er 77 besmettingen aan het licht, gisteren meldden we er 10 meer. 
De gemeente Olst-Wijhe valt uit de toon op de coronakaart vanwege de felrode kleur: 12 
inwoners testten daar positief. 
 
Zwartewaterland en Zwolle blinken juist uit vandaag met weinig positieve tests in verhouding 
tot het aantal inwoners. In de Overijsselse hoofdstad testten 6 inwoners positief.  
 
In Flevoland testten 60 inwoners positief afgelopen etmaal, 11 meer dan 24 uur eerder.  Bron: 
De Stentor, 3 juni 2021. 
 

Rutte: ‘Geen EK-schermen op terrassen, dat wordt te druk’ 
 
De roep om snellere versoepelingen klinkt luider nu het coronavirus op zijn retour is. Maar 
premier Rutte wil daar voorlopig niet aan. Hij blijft erbij dat tv-schermen op terrassen niet zijn 
toegestaan tijdens EK-wedstrijden. ‘Schermen hebben een aanzuigende werking, je krijgt veel 
meer drukte.’ 
 
Vandaag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de coronamaatregelen, 
vaccinatieplannen en de kwestie-Sywert van Lienden. Premier Mark Rutte wil op dit moment 
niet sneller versoepelen, ook al zien de coronacijfers er rooskleurig uit. ‘Wat wij nu in 
Nederland doen, loopt behoorlijk vooruit op andere Europese landen’, zegt de premier. ‘Terwijl 
we er qua besmettingsgraad slechter voor staan dan andere landen.’  
 
Op de vraag van PVV-leider Geert Wilders om tijdens het EK voetbal tv-schermen toe te staan 
op terrassen, antwoordt Rutte negatief. ‘We zijn echt zeer bezorgd over die schermen’, zegt 
Rutte. Wilders vindt dat de terrassen tijdens het EK tot 23.00 uur open moeten blijven, in 
plaats van tot 22.00 uur. ‘Mensen hebben zo’n behoefte om met elkaar naar Oranje te kijken, 
ook in de poulewedstrijden’, stelt Wilders. ‘Op een terras, in plaats van met z’n allen thuis of 
bij een vrouw, die vaak ook veel verstand heeft - behalve de mijne dan - van voetbal.’ 
 
Maar Rutte is onverbiddelijk: ‘In de optelsom moeten we echt opletten wat we doen. Het gaat 
om de aanzuigende werking. Want je hebt dan niet alleen zo’n scherm op het terras en hopelijk 
vijftig man op afstand. Als ik naar voetbal kijk, drink ik er misschien ook nog een klein 
borreltje bij. Je krijgt natuurlijk veel meer drukte. Dat is onvermijdelijk.’ Hij belooft wel dat 
het kabinet in de tweede helft van juni opnieuw kijkt of er toch schermen kunnen komen. 
Misschien wordt het ná de poulewedstrijden van het Nederlands elftal toegestaan. 
 
Vanaf komende zaterdag gaat het land meer van het lockdownslot: restaurants en cafés mogen 
open, net als bioscopen, concertzalen en theaters. De volgende versoepelingsronde is voorzien 
op 30 juni, maar er gaan stemmen op - onder meer bij de PVV en de VVD - om deze naar 
voren te halen. 
 
Eerder deze week zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) nog dat daar geen 
ruimte voor is, maar het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt hard, naar in totaal 
1189 nu. RIVM-directeur Jaap van Dissel is ook opvallend optimistisch: ‘We zien een snelle 
daling in de ziekenhuizen, van ongeveer 70 procent ten opzichte van de piek eind april.’ 
 
De VVD is blij dat het kabinet niet star ‘vasthoudt aan het versoepelschema’, zei Tweede 
Kamerlid Aukje de Vries in het debat: ‘Het is goed dat we flexibel zijn, dat we doen wat kan. 
En dat eind juni, of mogelijk eerder zelfs, twee versoepelstappen tegelijk gezet kunnen 
worden.’  
 
D66-Kamerlid Jan Paternotte wil dat het kabinet snel het aantal bezoekers per terras 
verdubbelt, van 50 naar 100. ‘Straks mag een café of restaurant wel vijftig bezoekers binnen 
en vijftig buiten ontvangen, maar niet honderd buiten en niemand binnen. Dat is raar. Het 
virus verspreidt zich veel beter binnen, dus als iedereen buiten kan en wil zitten, laat dat dan 
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toe. Dus houdt het maximum per horecabedrijf op 100, met uiterlijk 50 binnen of 100 buiten.’ 
Maar premier Rutte voelt niets voor het plan van Paternotte. ‘Het is niet handhaafbaar. Het is 
niet te doen voor handhavers om te kijken hoeveel gasten er buiten én binnen zitten.’ 
 
Veel fracties hebben nog vragen over de mega-mondkapjesdeal met Sywert van Lienden: ‘Een 
ondernemer mag een normale winst maken, maar je moet geen slaatje slaan uit een crisis’, 
zei De Vries (VVD). ‘Het is verwerpelijk als je zegt zonder winstoogmerk te werken en dat wel 
doet.’  
 
Ook het CDA wil weten of Van Lienden het overheidsconvenant heeft geschonden door negen 
miljoen euro op te strijken, terwijl de afspraak was ‘zonder winstoogmerk’ te werken. ‘Als die 
afspraak er was en geschonden is, dan geven we alle steun aan de minister om actie te 
ondernemen’, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg over haar partijgenoot - Van Lienden 
schreef mee aan het CDA-verkiezingsprogramma. ‘En bij Van Lienden geldt dan ook nog dat 
hij zei: ‘ik doe het om niet’. Dan kan je dus niet negen miljoen euro aan het eind overhouden.’ 
 
Oppositiepartijen PVV en Denk willen dat het kabinet de miljoenenwinst terugvordert. Peter 
Kwint (SP) vraagt om een aanvullend onderzoek door de Rekenkamer naar de manier waarop 
het kabinet hulpmiddelen en apparatuur heeft ingekocht.  
 
Het aantal inentingen stijgt ondertussen gestaag. Vandaag kunnen mensen uit geboortejaar 
1982 een prikafspraak maken en passeert Nederland naar verwachting ook de tien miljoenste 
coronavaccinatie. Voor begin september moet iedereen die dat wil volledig gevaccineerd 
kunnen zijn – ondanks (leverings)tegenvallers rond Janssen. Andere landen besluiten ook 
kinderen vanaf 12 jaar in te enten, Nederland wacht nog op advies hierover van de 
Gezondheidsraad.   
 
Krijgen kwetsbare kinderen ook een vaccin? D66 wil dat het kabinet kinderen met astma of 
een spierziekte - zij krijgen vaak ook al een griepprik - de optie biedt voor een coronavaccin: 
‘Ouders vragen erom, andere landen als de VS, Duitsland en Frankrijk doen het of beginnen 
er ook mee. Ik vraag voor deze groep de keuzevrijheid’, zei Tweede Kamerlid Jan Paternotte. 
Hij wil ook dat mensen alsnog zelf voor Janssen kunnen kiezen, het vaccin waarbij je aan één 
prik genoeg hebt.   
 
Dat laatste gaat minister De Jonge bekijken. ‘Ik zou dat heel graag mogelijk maken. Ik ga uw 
Kamer daarover volgende week informeren. Omdat ik het fijn zou vinden om de kleine 400.000 
Janssen-vaccins die we in juni zouden krijgen, zo nuttig mogelijk te besteden.’  
 
Ongeveer 13.000 mensen hebben ervoor gekozen het coronavaccin van Janssen niet te 
nemen. Zij hebben via de GGD een nieuwe prikafspraak gemaakt en krijgen nu het vaccin van 
Pfizer en BioNTech of dat van Moderna. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR 
Nederland weten.  
 
In totaal stonden ongeveer 140.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gepland. Het gaat om 
mensen die in 1967, 1968 en 1976 zijn geboren. Mensen in die geboortejaren hadden het 
vaccin van Janssen toegewezen gekregen. Het kabinet heeft gisteren besloten om het middel 
van Janssen niet meer te gebruiken voor nieuwe afspraken.  
 
Het is niet uit te sluiten dat mensen na vaccinatie een zeldzame en gevaarlijke bijwerking 
oplopen. De kans op die bijwerking is klein, maar de kans dat jonge volwassenen ernstig ziek 
worden van een coronabesmetting is ook heel klein. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad 
om andere vaccins voor die leeftijdsgroepen te gebruiken.  Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

In Italië zijn afgelopen etmaal 59 mensen overleden aan corona 
 
In Italië zijn in het afgelopen etmaal 59 mensen overleden aan Covid-19. Een dag eerder 
waren dat er 62. Het aantal positieve testen daalde van 2.897 naar 1.968. 
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Italië heeft inmiddels 126.342 mensen geregistreerd die zijn overleden door het 
coronavirus. Na Groot-Brittannië heeft Italië het hoogste dodental in Europa.  Bron: AD, 3 
juni 2021.  
 

Vanaf vrijdag vermelding vaccinatie in gele boekje 
 
In sommige delen van het land kunnen mensen vanaf vrijdag al een vermelding in hun 
zogenoemde gele boekje krijgen wanneer ze zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Er 
waren regio's waar dat al langer gebeurde en vanaf maandag kan het overal, maar sommige 
regio's wachten die verandering niet af en beginnen eerder met stempelen. 
 
De GGD'en Drenthe en IJsselland beginnen vrijdag. Voor de verandering moest in korte tijd 
veel geregeld worden, zeggen de instanties. De GGD'en Twente, Zuid Limburg en Brabant-
Zuidoost stempelen vanaf maandag. In Eindhoven en omstreken kunnen mensen voor 
maandag al wel een sticker in hun gele boekje krijgen. 
 
Mensen die al eerder gevaccineerd zijn, kunnen vanaf maandag alsnog een stempel krijgen 
als ze dat willen. De GGD Limburg-Noord heeft twee plekken geregeld waar zij terechtkunnen. 
Die zijn in Blerick en Roermond. IJsselland, Drenthe, Brabant-Zuidoost en Zuid Limburg 
werken nog aan locaties hiervoor. Ze roepen mensen op niet naar de vaccinatieplekken te 
gaan voor de stempel. Bron: AD, 3 juni 2021. 

Grens van tien miljoen coronavaccinaties bereikt 

In Nederland is de grens van tien miljoen gezette coronaprikken bereikt. Dat bevestigt het 
ministerie van Volksgezondheid donderdag aan NU.nl. Het aantal zal vrijdag op het 

coronadashboard verschijnen. 

Ruim 7 miljoen prikken zijn gezet op GGD-locaties. De overige prikken werden gezet door 
huisartsen (1,6 miljoen) en in ziekenhuizen (1,3 miljoen). In het huidige tempo worden er 
iets meer dan 1 miljoen prikken per week gezet. Bron: AD, 3 juni 2021.  

Wereldwijd twee miljard coronavaccinaties gezet 

Wereldwijd zijn er inmiddels twee miljard coronavaccinaties gezet, meldt de Johns Hopkins 
University, dat alle nationale coronadata bijhoudt. Vrijwel alle landen zijn in het afgelopen 
half jaar begonnen met vaccineren.  

Ongeveer 60 procent van alle vaccinaties zijn gezet in China (700 miljoen), de Verenigde 
Staten (300 miljoen) en India (220 miljoen).  

Israël staat bovenaan de vaccinatielijst, waar zes op de tien mensen gevaccineerd zijn. Daarna 
volgen het Verenigd Koninkrijk, Chili en Canada. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

Tophandbalster Yvette Broch weigert vaccinatie en ziet af van 
Olympische Spelen 
 
Handbalster Yvette Broch (30) ziet af van deelname aan de Olympische Spelen, nadat ze in 
april nog terugkeerde in de nationale ploeg. De 118-voudig international weigert zich voorlopig 
te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zou betekenen dat ze in Tokio volledig 
afgezonderd van het Nederlands team zou moeten leven. ‘Waarschijnlijk gaat mijn imago 
eraan.’  
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Yvette Broch op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016, waar Nederland vierde 
werd. © AFP  

Alle andere speelsters van de Nederlandse handbalploeg zijn inmiddels al gevaccineerd. Het 
Nederlands Handbal Verbond respecteert de beslissing van Broch, maar betreurt die wel. ‘We 
respecteren de beslissing die Yvette heeft genomen, al vinden we het ontzettend jammer dat 
ze zich niet beschikbaar stelt voor de Olympische Spelen. Ze is een fantastische handbalster 
en we hadden haar graag op het veld zien schitteren. Het eerste deel van de selectie start 
maandag met de voorbereiding op de Olympische Spelen. We hebben vertrouwen in de ploeg 
en kijken uit naar het toernooi’, reageert directeur Sjors Röttger. 

Broch keerde in april nog terug in de nationale ploeg, nadat ze tweeënhalf jaar niet 
beschikbaar was en uitgebreid de tijd nam voor zichzelf. Broch verwacht veel reacties op haar 
besluit, maar zegt alleen nog dingen te willen doen waar ze volledig achter staat en plezier uit 
haalt. ‘Ik weet dat het een gevoelig ding is’, zegt ze tegen NRC over haar beslissing om zich 
niet te laten vaccineren. ‘Ik verwacht dat veel mensen me niet zullen begrijpen. Waarschijnlijk 
gaat mijn imago eraan. Maar het feit dat ik mijn mening bijna niet durf te delen, is toch al 
heel naar? Als je als topsporter een andere mening hebt dan van je wordt verwacht, moet je 
oppassen. Dat vind ik heel heftig’, zegt Broch in de uitgebreide reconstructie van het NRC. 
‘Als handballer heb ik geen verstand van virussen en vaccinaties. Dus ben ik zelf wat dingen 
gaan onderzoeken en gaan kijken naar een alternatief geluid. Daardoor ben ik gaan twijfelen. 
Mijn lichaam is mijn tool. We weten helemaal niet wat het vaccin doet op lange termijn’, zegt 
Broch, naast handbalster ook oud-deelneemster aan de televisieprogramma's Holland’s Next 
Top Model (verliezend finalist in 2008) en Expeditie Robinson (veertiende afvaller in 2019).  

De ontwikkeling van het coronavaccin is Broch te snel gegaan. Er is te veel onduidelijkheid 
over de effecten op de lange termijn, vindt zij. ‘Het is niet zo dat ik het wantrouw, maar ik kan 
er ook niet honderd procent achter staan. Dat gaat mij persoonlijk te ver. Ik wacht liever.’ 

Afgelopen maandag hakte Broch de knoop door. Inmiddels is ze op een Grieks eiland, nadat 
ze met haar club Metz (waar bondscoach Emmanuel Mayonnade ook coach is) de finale om 
de Franse titel verloor. Broch heeft niet het idee dat het perspectief er beter op wordt. ‘Ik ben 
weer begonnen met handballen om plezier te hebben in de sport’, zegt ze. ‘Omdat er strenge 
regels zullen gelden, helemaal voor niet-gevaccineerde atleten, valt dat emotionele deel weg. 
Daarom ga ik niet naar de Spelen.’ Broch vindt dat er op deze manier van de Spelen weinig 
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over blijft. ‘Het speciale gevoel met het team, met andere landen, kijken naar elkaars 
wedstrijden. Daar draaide het in Rio om.’ Bron: AD, 3 juni 2021.  

 

Met name in de oostelijke helft van het land zijn fikse onweersbuien ontstaan, met lokaal 
wateroverlast tot gevolg (Zeilberg, Noord-Brabant). © Jolanda van Griensven   
 
 

Forse buien trekken over oosten van het land 
 
Met name in de oostelijke helft van het land zijn fikse onweersbuien ontstaan, met lokaal 
wateroverlast tot gevolg. Het KNMI heeft code geel afgegeven.  
 
Bij Deelen op de Veluwe viel zojuist in korte tijd 43 millimeter neerslag. ‘Drieënveertig 
millimeter in zo’n korte tijd is veel. Normaal valt in heel juni op de Veluwe zo’n 70 tot 80 
millimeter. Dus dit is gelijk aan een halve maandsom’, legt weerman Jaco van Wezel van 
Weerplaza uit. 
 
De komende uren neemt ook in het noordoosten de kans op onweer toe. Op andere plekken 
is weinig te merken van het naderende noodweer. ‘De lokale verschillen zijn soms heel groot! 
De buien trekken traag over. Daardoor kan op één plaats in korte tijd veel regen vallen en 
wateroverlast ontstaan, terwijl het verderop droog en vrij zonnig kan zijn’, laat Van Wezel 
weten.  
 
De fikse buien beperken zich tot de oostelijke helft van het land. Elders in het land is er een 
kleine kans op een bui. 
 
Ook morgen kunnen vooral in het oosten en zuiden van het land weer enkele stevige 
onweersbuien ontstaan met lokaal hagel en windstoten. Elders in het land is het droog met 
een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur loopt op veel plaatsen op tot 26 graden, 
dat betekent dus weer een warme dag.  
 
Zaterdag trekt na deze hitteweek echter kou over het land. ‘Het ziet ernaar uit dat een groot 
deel van het land te maken krijgt met buiige regen. Vooral het oosten en zuidoosten zit nog in 
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de warmere lucht en daar kunnen in de middag enkele stevige regen- en onweersbuien tot 
ontwikkeling komen’, stelt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. ‘De temperatuur stijgt 
in het binnenland nog naar 20 tot 22 graden, maar in het westen blijft het kwik onder de 20 
graden en is het maximaal 17 tot 19 graden.’ 
 
Zondag ziet het weer er weer beter uit. De zon schijnt dan flink. In het oosten komen wel 
stapelwolken voor en lokaal is nog een bui mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen 
naar 20 tot 22 graden. Vanaf zondag wordt het langzaam weer wat warmer. 
 
Het weerbeeld voor volgende week ziet er dan ook zomers uit. Schröder: ‘Het 
Azorenhogedrukgebied bouwt een uitloper op naar de Britse Eilanden en het Noordzeegebied. 
De stroming komt daardoor uit het noorden en hoogzomerse temperaturen zijn dan ook niet 
te verwachten. Wel is het zeer aangenaam met temperaturen van 20 tot 25 graden.’ Bron: De 
Stentor, 3 juni 2021.   
 
 

Indiase coronavariant aangetroffen in IJsselland en Flevoland, moeten 
we ons zorgen maken? 
 
De ‘zorgelijke’ Indiase variant van het coronavirus is voor het eerst aangetroffen in IJsselland 
en Flevoland. De GGD heeft het bron- en contactonderzoek bij deze besmetting opgevoerd. 
 
De Indiase coronavariant is al op meerdere plekken in Nederland vastgesteld en nu is dat ook 
het geval in de GGD-regio’s IJsselland en Flevoland. Het gaat in beide regio’s voor zover bekend 
om één besmetting. Deze mutatie geldt internationaal als ‘zorgelijk’.  
 
De Indiase variant is vermoedelijk besmettelijker dan de Britse variant, die op zijn beurt weer 
besmettelijker was dan de klassieke coronavariant die vorig jaar domineerde in Nederland. In 
het Verenigd Koninkrijk, waar de vaccinatiegraad aanmerkelijk hoger is dan bij ons, maakt 
deze variant de laatste weken al een voorzichtige opmars. In Nederland is de variant vorige 
week elf keer vastgesteld, waarvan het vaakst in Zuid-Holland (vijf keer) en Brabant (drie 
keer).   
 
‘Het klopt dat de Indiase variant ook in ons gebied is aangetroffen’, zegt woordvoerder Rianne 
Schuurman van de GGD IJsselland. ‘Wij maken ons geen al te grote zorgen hierover, maar 
houden de ontwikkelingen wel scherp in de gaten. Zo is het bron- en contactonderzoek bij 
deze persoon uitgebreider dan bij de reguliere besmettingen. Zo kunnen we goed volgen of 
deze variant zich verder verspreidt.’ 
 
Ook in Flevoland is het niet direct code rood. ‘De Indiase variant komt in heel Nederland voor, 
ook in onze regio’, zegt woordvoerder Marjon Antoons. ‘We vinden deze variant dus ook in 
Flevoland. Het RIVM houdt nauwlettend alle varianten in de gaten. De Indiase variant komt 
nog heel weinig voor.’ 
 
De GGD’s houden rekening met de komst van nog meer nieuwe varianten. ‘Van virussen is 
bekend dat ze vaak veranderen. Het RIVM houdt deze varianten goed in de gaten’, zegt 
Antoons. ‘Als blijkt dat het beleid aangepast moet worden, zal het RIVM daarover 
communiceren. Op dit moment blijken de varianten die nu bekend zijn geen groot extra risico 
te vormen.’ 
 
Ook de Braziliaanse coronavariant is de afgelopen weken in Overijssel (inclusief Twente) 
geconstateerd. Het gaat om minimaal vijftien gevallen. ‘Ook de ontwikkeling van deze variant 
houden we goed in de gaten’, zegt Schuurman.  
 
Eerder al werd bekend dat de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse varianten zijn aangetroffen 
in de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat hier om lage percentages die de 
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landelijke trend volgen. De Indiase variant is in deze GGD-regio nog niet opgedoken. Bron: De 
Stentor, 3 juni 2021.  
 

Joe Biden gaat 25 miljoen doses coronavaccins delen met de rest van de 
wereld 
 
De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag in een statement aangekondigd dat 
de Verenigde Staten vijfentwintig miljoen doses coronavaccins gaat delen met de rest van de 
wereld. Bijna negentien miljoen doses zullen gedoneerd worden aan COVAX, een 
internationaal initiatief om vaccins voor iedereen beschikbaar te maken. 

Via COVAX gaan zes miljoen vaccins naar Latijns-Amerika, zeven miljoen naar Zuidoost-Azië 
en vijf miljoen naar Afrika. De overige vaccins gaan direct naar landen als Canada, Mexico, 
India en Korea, zei Biden in het statement. Bron: AD, 3 juni 2021.  

 

De bromscooter reed tegen het verkeer in op de rechterrijbaan van de Zeeweg richting het 
strand. © Google Street View  
 
 

Spookrijdende scooter en auto botsen in Bloemendaal: dodelijke 
slachtoffers (19 en 23) ‘bezochten strandfeest’ 
 
Een botsing tussen een bromscooter en een auto op de Zeeweg tussen Bloemendaal en 
Overveen heeft afgelopen nacht het leven gekost aan de scooterrijder en passagier. Het gaat 
om een 19-jarige vrouw uit Hoofddorp en een 23-jarige vrouw uit Badhoevedorp. Ze reden 
tegen het verkeer in, bevestigt de politie tegenover deze site.   
 
De bromscooter botste omstreeks 00.15 uur op de Zeeweg (N200) ter hoogte van enkele 
campings frontaal op een personenwagen. De twee vrouwen bezweken ter plaatse aan hun 
verwondingen. ‘Ze reden tegen het verkeer in op de rijbaan die naar het strand leidt’, zegt een 
politiewoordvoerder. 
 
De bromscooter had normaliter op het afgescheiden fietspad aan de overkant moeten rijden. 
De provinciale weg bestaat uit twee rijstroken richting strand en twee richting 
Overveen/Haarlem. Beide rijbanen zijn gescheiden door een groenstrook. De fietspaden aan 
weerszijden van de rijbanen zijn ook afgescheiden door groen.    
 



268 

 

De bestuurder van de auto, een witte stationwagen, raakte gewond en werd in een ziekenhuis 
behandeld. ‘Het gaat om een 27-jarige Haarlemmer. Hij is verhoord en heengezonden’, aldus 
de zegsman.  
 
De bromscooter en auto raakten zwaar beschadigd, zo is te zien op beelden van het drama. 
Voordat de bromscooter frontaal op de stationwagen botste, raakte het motorrijtuig 
vermoedelijk lichtjes de auto van een 19-jarige Haarlemmer. Ook hij is verhoord en 
heengezonden. Beide bestuurders hadden geen alcohol gedronken of drugs gebruikt. 
 
De twee vrouwen zouden een strandfeest hebben bezocht en op weg naar huis zijn geweest. 
Volgens De Telegraaf wilden ze aanvankelijk met de auto gaan maar besloten ze de scooter te 
nemen omdat het lastig parkeren was op de boulevard.  Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

 

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz  
 
 

Nederland in top 10 snelst stijgende huizenprijzen ter wereld 
 
De woningprijzen zijn in de twaalf maanden tot maart van dit jaar wereldwijd het sterkst 
gestegen sinds het vierde kwartaal van 2006. Dat bericht het financiële persagentschap 
Bloomberg op basis van de Global House Price Index van adviesbureau Knight Frank.  
 
Tijdens de coronacrisis gingen de prijzen in een heleboel landen de hoogte in. Ze stegen met 
gemiddeld 7,3 procent. In Nederland was dat nog iets meer: daar stegen de prijzen met 11,6 
procent sinds het begin van de coronacrisis. Daarmee staan we op de zevende plek in de lijst. 
In België gaat het om een toename van 5,7 procent, in Duitsland 8,1 procent. 
 
Bovenaan de ranglijst staat Turkije, waar de woningprijzen in die periode met 32 procent zijn 
gestegen. Daarna volgen Nieuw-Zeeland (+ 22,1 procent), Luxemburg (+ 16,6 procent), 
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Slowakije (+ 15,5 procent) en de Verenigde Staten (+ 13,2 procent). Voor de VS gaat het om 
de sterkste toename sinds december 2005. 
 
De massale fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen om economieën te ondersteunen 
tijdens de coronacrisis hebben geleid tot een vastgoedboom in de wereld. De rente is 
kunstmatig omlaag gebracht door de centrale banken, waardoor kapitaal naar 
beleggingsproducten ‘vlucht’. Huishoudens kunnen meer geld lenen omdat de prijs voor de 
lening lager is en beleggers proberen via de hypotheekmarkt en vastgoedmarkt hun 
rendementen veilig te stellen. 
 
Door de vastgoedboom neemt ook de bezorgdheid over mogelijke zeepbellen toe. Verscheidene 
landen hebben al maatregelen genomen om de markt af te laten koelen. Bron: AD, 3 juni 
2021.  
 

Europees Openbaar Ministerie moet 460 miljoen aan fraude tegengaan, 
maar nog niet alle landen doen mee 
 
Frauderen met Europese gelden mag natuurlijk niet, maar de EU kon er zelf nooit iets tegen 
doen. Nu is er dan eindelijk het Europees Openbaar Ministerie, dat sjoemelaars in hun eigen 
land kan vervolgen. Tenminste, als elke lidstaat braaf meedoet.  
 
Op papier is het een mooi initiatief. Zeker als je de laatste rapportage erbij haalt. In 2019 
meldden de verschillende lidstaten van de Europese Unie samen 460 miljoen euro aan fraude 
met Europees geld. Vorig jaar werd daarom het Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
opgericht, gezeteld in Luxemburg. Deze week is het met zijn werkzaamheden begonnen. Bron: 
AD, 3 juni 2021.   
 
 

Eind van de acceptgiro? ‘Er is een omslagpunt waarbij het niet meer kan’ 
 
Is het afscheid van de papieren acceptgiro aanstaande? De overschrijfkaart is in coronajaar 
2020 in ieder geval verder in populariteit gedaald. Die ontwikkeling is al even bezig: in 2010 
werden er nog ruim 151 miljoen transacties via de bankpapieren gedaan, vorig jaar waren dat 
er nog maar iets meer dan zes miljoen. De vraag is niet óf, maar wannéér. ‘In 2017 vonden we 
het al enorm weinig.’ 
 
De kans is groot dat je zelf al een tijdje geen gele strook meer hebt gebruikt, want volgens 
betaalorganisatie Currence komt het totale aantal acceptgiro's in 2020 zelfs op ‘minder dan 
één acceptgiro per huishouden per jaar’. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie, die 
in Nederland betaalproducten regelt, zoals ook iDeal, iDIN en incassomachtigingen. 
 
Het einde van de acceptgiro werd in 2017 al vastgesteld: vanaf 2019 zou niemand er meer 
mee kunnen betalen. Het gebeurde uiteindelijk niet. ‘Daar was toen héél veel weerstand tegen, 
en daarom zijn we er in goed overleg niet mee doorgegaan’, vertelt Berend Jan Beugel, 
woordvoerder van Betaalvereniging Nederland en Currence. 
 
Toch vond de betaalvereniging het gebruik van de acceptgiro - toen nog zo’n veertien miljoen 
transacties - destijds al enorm weinig. Inmiddels is zelfs minder dan de helft van dat aantal 
over. Is het dan niet tijd voor een nieuwe einddatum? Beugel zegt dat die er in ieder geval nog 
niet ligt. ‘Als het niet meer gebruikt wordt’, zegt hij diplomatiek. Wel is het duur om de 
overschrijfkaart voor een steeds kleinere groep te behouden, beaamt hij. ‘De kosten per 
acceptgiro nemen dan toe. Er is een omslagpunt, waarbij het niet meer kan.’ Waar dat punt 
ligt, weet hij niet exact. Bron: AD, 3 juni 2021.   
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In Frankrijk liggen 2.677 mensen op intensive care als gevolg van 
coronavirus 
In Frankrijk liggen er 2.677 mensen op de intensive care, als gevolg van het coronavirus. Dat 
zijn er 77 minder dan een dag eerder. Het Franse ministerie van Volksgezondheid deelt dat 
het aantal coronadoden in Frankrijk in het laatste etmaal is gestegen met 70. In totaal zijn 
er 83.409 mensen overleden aan Covid-19 in Frankrijk. Bron: AD, 3 juni 2021. 
 

Nog deze maand plan van aanpak voor overgang naar periode na corona 
 
Het kabinet verwacht nog deze maand met een plan van aanpak te komen voor de overgang 
naar de periode na de corona-pandemie. Begin juli moet een voorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd worden waarin die aanpak wordt geregeld in een wet. Dat zei demissionair minister 
van Volksgezondheid Hugo de Jonge donderdag tijdens een coronadebat.  
 
Het kabinet hoopt snel plannen te kunnen presenteren voor de overgang van de epidemische 
naar de endemische fase, zei de minister. Hij doelt daarmee op een fase waarin het virus nog 
wel her en der zal opduiken, maar mensen elkaar niet meer op grote schaal aansteken, zoals 
nu. De vraag is hoe dan omgegaan moet worden met onder meer coronatesten, zei De Jonge. 

De coronamaatregelen zijn vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) die op 
1 september afloopt. De minister wil in de week van 21 juni aan de Kamer laten weten wat 
het kabinet voor de periode daarna nog nodig acht. Als er een nieuwe wet moet komen, wil hij 
het voorstel begin juli (voor het zomerreces) aan het parlement sturen. Bron: AD, 3 juni 2021. 

Laatste woorden 

 

 
 
Erwin Geels heeft een cd gemaakt met gevoelige en vrolijke liedjes, gezongen in het Enters. 
De opbrengst is voor het Reggedal waar zijn ouders kort na elkaar zijn gestorven. © Marieke 
Amelink  
 



271 

 

Bedankje voor zorgmedewerkers Reggedal: Erwin Geels maakt cd met 
‘egchen Eanterse’ liedjes 
 
Hij verloor zijn beide ouders in amper zeven weken tijd. Erwin Geels uit Enter kan het maar 
moeilijk verteren. Aan goede zorg ontbrak het niet in het Reggedal waar zijn ouders verbleven. 
Om de zorgmedewerkers te bedanken, heeft de keeper van SV Enter en Enter Vooruit een 
cd’tje gemaakt. Met melancholieke en vrolijke liedjes. ‘In dialect, want ik sin nun egchen 
Eantersen.’ 

1. De meesten kennen je als trainer, keeper en schilder, waar komt dat muzikale talent ineens 

vandaan? 

„Weet ik ook niet! Toen ik prins Carnaval was in 2006 heb ik een plaatje gemaakt. Verder doe 
ik met wat andere jongens wel eens een conference. Dan moet je ook zingen. Maar ik ben geen 
nachtegaaltje. Dus voor het songfestival zullen ze me niet vragen. En ik zing in het dialect.” 

2. Ja, waarom heb je voor dialect gekozen? 

Ik sin nun ras egchen Eantersen. En een van de weinigen die het heel oude Enterse dialect nog 
spreekt. Het verdwijnt. Dat is jammer. 

3. Wat staat er op je cd? 

Vier nummers. Een die ik tijdens mijn vaders crematie heb gezongen ‘Ik bin trots op oe’ en een 
bij mijn moeders crematie ‘Ai terugkiekt op oe leaw’n’. Gevoelige liedjes. Maar ook vrolijke, ‘Mien 
Enter’ en ‘Woer ie bint geboren’. 

4. Waarom is de opbrengst van de cd voor het Reggedal? 

Ik heb zoveel respect voor ze gekregen. Toen het Reggedal moest sluiten vanwege corona, kon 
ik mijn ouders niet bezoeken. Ze waren niet bij elkaar. Ik denk dat mijn vader is gestorven van 
eenzaamheid. En mijn moeder omdat ze hem zo miste. Vaak heb ik op mijn eigen hoogwerker 
voor hun ramen gestaan. Speakers mee en liedjes zingen. Iedereen stond voor de ramen te 
kijken. De medewerksters hebben zó hun best gedaan in die moeilijke tijd. 

5. Moeten de voetbalclubs zich zorgen maken dat je verder met muziek gaat? 

Ha nee, ik kwam op het idee omdat de voetbal op een laag pitje stond. Corona heeft ook wel 
wat goeds gebracht. Ik was altijd maar met voetbal bezig en kwam aan het denken wat ik nog 
meer kon doen. Zo af en toe word ik gevraagd om op een verjaardag te zingen. Zoals afgelopen 
zaterdag voor mijn nichtje, die 25 jaar werd. Ik had ze ‘amoal ant huul’n’. Dat is dan mooi. 
Bron: De Stentor, 28 mei 2021.   

 

Wordt vervolgd 

Enter, 3 juni 2021 

 


