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Eerste woorden   

 

 

 

Frank Poorthuis. © Marco de Swart  
 
De laatste dagen van een tijdperk 
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 548.   
 
Politici zouden het ‘een uitdagend project’ noemen. Mijn studerende dochter omschreef het 
als een ‘f*cking moeilijk jaar’. Met tien studiegenoten had ze de introductie van duizenden 
eerstejaarsstudenten in haar stad georganiseerd. In coronatijd. En nu was het klaar en 
af. Geen corona-uitbraak, iedereen er goed doorheen gekomen, op een paar brakke ochtenden 
na, neem ik aan. De voldoening en opluchting straalden terecht van hen af op het terras, waar 
nu ouders en bekenden met hen de goede afloop vierden. 
 
Ik was er dus ook en we zaten aan tafels met maximaal vier mensen. ‘Meer niet, hoor’, kwamen 
ze steeds maar waarschuwend langslopen. En ik dacht: ach schatten toch, nog helemaal 
geconditioneerd! 
 
Ze hadden natuurlijk volkomen gelijk. Officieel leven we nog in coronatijd. Maar als je om je 
heen kijkt is het of we allang voorbij de persconferentie zijn waar Rutte & De Jonge vertellen 
dat we de pandemie hebben overwonnen. Neemt u nog afstand, ziet u nog afstand? Draagt u 
nog, ziet u nog mondkapjes?  
 
Ja, in de trein natuurlijk, maar daar begint handhaving een probleem te worden. In de tram, 
die gisteravond langs me reed, waren de kapjesdragers al in de minderheid. Van handhaving 
was geen sprake meer. In de supermarkt hoeft het mondmasker niet meer, is het volledig 
verdwenen. Maar ook de afstand, laten we eerlijk zijn. Mijn kapper, die een fraai plastic 
schermpje had, is weer blootshoofds. Dat mag, weet ik. Maar in deze stad, in deze wijk waar 
de percentages niet-gevaccineerden nog zeer hoog zijn; een klein beetje voorzichtigheid zou 
gepast zijn.  
 
Zelfs in de apotheek zijn de mondkapjes weg. Nou, half. De apothekersassistenten achter de 
balie hebben een briefje op het raam opgehangen dat het niet meer verplicht is, maar dat ze 
het op prijs stellen als we er toch een dragen. Zijzelf doen dat namelijk wel. Niet zo’n gek 
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verzoek: de apotheek is een plek waar zo’n virus nog wel eens binnenkomt. Maar van de 
klanten was ik de enige die ’m op deed. Ik bleef nog vijf minuten na mijn eigen visite 
proefondervindelijk onderzoek doen op het pleintje voor de zaak. Zonder resultaat. Als ik tot 
moraliseren werd gedwongen zou ik een beetje vermoeid en cynisch zeggen: netjes vragen 
helpt kennelijk niet. Maar dat wisten we eigenlijk al wel. Bron: AD, 13 september 2021. 
 

Coronabewijs straks mogelijk ook in theater en café 
 

Wie naar een café of een theater wil, moet mogelijk vanaf eind van de maand bij de ingang 
laten zien dat hij of zij gevaccineerd is of getest is op corona. Dat zei minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) vanmiddag.  

Het kabinet zal 14 september een besluit nemen over hoe het verder moet met de 
coronamaatregelen. Daarvoor wacht het nog op advies van de deskundigen van het Outbreak 
Management Team (OMT). Die nieuwe maatregelen zullen dan 25 september ingaan.  

Hoewel het besluit nog niet genomen is, wil De Jonge wel vast een waarschuwing afgeven. 
Nederlanders moeten zich erop voorbereiden dat zij - net als bijvoorbeeld in Frankrijk - straks 
overal een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. De verplichte 1,5 meter afstand die 
iedereen van elkaar moet houden, zou dan komen te vervallen.  

‘We komen in een heel nieuwe fase van de pandemie’, zegt De Jonge. ‘85 procent van de 18-
plussers is gevaccineerd. Maar bijna twee miljoen mensen zijn nog niet voldoende beschermd. 
Dat leidt tot een dilemma. Die bijna twee miljoen mensen kunnen nog voor behoorlijk wat 
ziekenhuisopnames zorgen als er veel mensen tegelijkertijd corona krijgen. Dat kan leiden tot 
een nieuwe piek in de ziekenhuizen. Dat kunnen we de zorg niet nog een keer aandoen. De 
rek is eruit in de zorg. Maar de rek is er ook uit in de samenleving die af wil van alle 
coronamaatregelen.’  

Volgens De Jonge zoekt het kabinet naar mogelijkheden om verspreiding van het virus af te 
remmen met ‘de minst beperkende maatregelen’. Een van de maatregelen die op tafel ligt, is 
het breed toepassen van coronatoegangsbewijzen. Wie naar een openbare gelegenheid gaat 
waar veel andere mensen komen, moet dan een vaccinatiebewijs, een negatieve coronatest of 
een herstelbewijs kunnen laten zien.  

De Jonge benadrukt dat het kabinet niet voor een vaccinatieplicht is. ‘Maar we moeten wel 
een indringend gesprek voeren over vaccinatie. De groep die er niet voor kiest, is te groot. Die 
15 procent zorgt voor een dilemma. Door die groep zijn er nog steeds behoorlijke beperkingen 
nodig om te voorkomen dat ziekenhuizen weer overbelast worden.’  

Als het kabinet hiervoor kiest, moet er wel voldoende testcapaciteit zijn. Deze week stelde 
testpaus Pier Eringa in een interview met deze site dat het Testen voor Toegang dit najaar 
circa 400.000 testen per dag aan kan. Als het kabinet het testen echter besluit uit te breiden 
- zoals De Jonge suggereert - dan komt  Eringa's organisatie in de knel.  

Volgens De Jonge treft het kabinet echter alvast voorbereidingen om de testcapaciteit uit te 
breiden. Een verplichte eigen bijdrage waar het kabinet het eerder over had, zal voorlopig nog 
niet worden gevraagd. ’De vrijblijvendheid is wel voorbij’, zegt de minister.   

Hij verwacht dat als het kabinet niet ingrijpt, de spanningen in de samenleving toenemen. 
Van alle coronapatiënten in het ziekenhuis is negentig procent niet gevaccineerd. ‘Al die 
mensen hadden er niet hoeven liggen als ze gevaccineerd waren. Wat als je wacht op een 
operatie en je ziekenhuisbed is telkens bezet door iemand die zich niet heeft laten vaccineren?’ 

Festivalorganisator ID&T vindt het breder toepassen van de coronatoegangsbewijzen ‘voor de 
korte termijn acceptabel’, zo laat ceo Ritty Van Straalen weten aan persbureau ANP.  ’Als wij 
daarmee weer honderd procent open kunnen, dus op volle capaciteit, ook ongeplaceerd en 
zowel indoor als outdoor’, aldus Van Straalen. ‘Echter moet dit een tijdelijke oplossing zijn en 
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kunnen de kosten hiervoor niet bij de organisatoren of de bezoekers liggen.’ Bron: AD, 3 
september 2021. 

 

 

 

De Braziliaanse toezichthouder heeft 12 miljoen doses Chinese 

CoronaVac verboden 

De Braziliaanse medicijntoezichthouder Anvisa heeft voorlopig het gebruik van een partij 
van twaalf miljoen doses van het Chinese CoronaVac verboden, omdat ze zijn geproduceerd 
in een fabriek in China die niet door de toezichthouder is gecontroleerd en goedgekeurd. Een 
partij van negen miljoen doses uit dezelfde fabriek is nog onderweg naar Brazilië.  

Het opschorten van het gebruik van de vaccins is een 'voorzorgsmaatregel, om te voorkomen 
dat de bevolking mogelijk wordt blootgesteld aan risico's', aldus Anvisa. De maatregel geldt 
voorlopig voor negentig dagen. In die periode wil de toezichthouder de betreffende fabriek 
alsnog bezoeken en het productieproces beoordelen.  

In vier deelstaten, waaronder São Paulo en Rio de Janeiro, zijn vaccins uit de betreffende 
partij toegediend. Anvisa zegt dat mensen die deze doses hebben gekregen, 'geobserveerd 
zullen worden'. In São Paulo gaat het om liefst 4 miljoen al toegediende vaccins.  

Brazilië registreerde zaterdag 21.804 nieuwe besmettingen met het coronavirus en 692 
doden als gevolg van het longvirus. Het gemiddeld aantal coronadoden per dag over de laatste 
zeven dagen bedraagt 609, het laagste aantal sinds 7 december vorig jaar. In totaal overleden 
in Brazilië 583.362 mensen aan Covid-19. Bijna 21 miljoen mensen raakten besmet met het 
virus.  

Van de 211 miljoen Brazilianen is 31 procent inmiddels volledig gevaccineerd. 62 procent is 
nog in afwachting van de tweede vaccinatie.  Bron: AD, 5 september 2021.   
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© AP — Een bejaarde vrouw krijgt een derde vaccinatie met het Pfizer-vaccin in een 
seniorenkliniek in Rio de Janeiro. De stad geeft ouderen en risicogroepen sinds kort een extra 
versterkingsprik.  

 

Duitsland wil dit jaar 100 miljoen doses vaccins beschikbaar stellen voor 

internationale vaccinatiecampagne  

Duitsland wil dit jaar nog 100 miljoen doses van coronavaccins beschikbaar stellen voor de 
internationale vaccinatiecampagne. ‘Dat is net zo veel als we momenteel in ons eigen land 
hebben toegediend’, maakte minister van Volksgezondheid Jens Spahn bekend tijdens een 
G20-bijeenkomst.  

Duitsland wil zo een bijdrage leveren aan het doel voor 2022 zeker 40 procent van de 
wereldbevolking te vaccineren. Spahn zei dat de pandemie pas voorbij is als het virus 
wereldwijd is verslagen. Hij legde uit dat er anders toch weer problemen kunnen ontstaan 
doordat nieuwe virusvarianten opduiken.  

De wereldwijde aanpak van de pandemie is een belangrijk onderwerp op de bijeenkomst van 
ministers van landen die behoren tot de Groep van 20. Die bestaat uit belangrijke 
industrielanden en de EU. Demissionair minister Hugo de Jonge vertegenwoordigt Nederland 
op de bijeenkomst in Italië.  

Welvarende landen zijn wereldwijd koplopers op vaccinatiegebied. Ze kopen vaccins 
rechtstreeks of via de Europese Unie bij farmaceuten. Ontwikkelingslanden met minder 
financiële middelen krijgen onder meer vaccins via het internationale COVAX-initiatief of 
rechtstreekse donaties van rijkere landen. De Stentor, 5 september 2021.   
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Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is de vier miljoen voorbij  

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Duitsland is de vier miljoen voorbij. De 
autoriteiten in het ongeveer 83 miljoen inwoners tellende land hebben daarnaast ruim 92.000 
sterfgevallen door het virus geregistreerd sinds het begin van de pandemie, meldde 
gezondheidsinstituut RKI.  

Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen in Duitsland ligt vermoedelijk hoger dan vier 
miljoen. Niet iedereen die het virus oploopt wordt ernstig ziek en laat zich testen. Mensen 
kunnen ook besmet zijn zonder daar veel van te merken.  

Wereldwijd zijn volgens een overzicht van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit ruim 
220 miljoen besmettingen vastgesteld en zeker 4,5 miljoen patiënten overleden. Duitsland en 
andere landen proberen verspreiding van het virus tegen te gaan door op grote schaal mensen 
in te enten met coronavaccins.  

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn schreef zaterdag op Twitter dat inmiddels 61 
procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Hij noemde dat positief, maar benadrukte 
ook dat percentage nog niet voldoende te vinden. Spahn zei dat er nog 5 miljoen vaccinaties 
extra nodig zijn om meer zekerheid te hebben in de herfst en de winter. De Stentor, 5 
september 2021. 

 

De sfeer tijdens demonstratie op de Dam is gemoedelijk  

De sfeer tijdens de demonstratie op de Dam is gemoedelijk, er wordt gezongen en mensen 
praten met elkaar. Aan de demonstratie, met de slogan 'Samen voor Nederland', doen volgens 
initiatiefnemer Michel Reijinga zo'n zestig organisaties mee. 

De groep komt naar eigen zeggen niet alleen in opstand tegen de nog geldende maatregelen, 
ook willen ze een statement maken tegen 'toeslagenaffaires, huizentekorten en de Groningen-
affaire'. ‘Ik sta hier voor gewoon alles bij elkaar’, vertelt een demonstrant. Niet alleen anti-
corona maar ze proberen ons gewoon onze vrijheid af te pakken.’  

Ricardo van der Zande, werkzaam in de cultuursector, vertelt dat hij meeloopt 'vanwege 
de buitenproportionele maatregelen' die onder meer de cultuur en evenementensector raken. 
‘Alle creativiteit is verdwenen uit de samenleving.’  

Docent in het middelbaar onderwijs Petra, die liever niet haar achternaam wil noemen, ziet 
corona als een 'rookgordijn, waarachter het kabinet de macht naar zich toetrekt'. Ze noemt 
daarbij de demonstratie en de Grand Prix van dit weekend als voorbeeld. ‘Dat mag wel, maar 
als ik morgen naar school ga moeten we weer mondkapjes op’. Ze vindt dat niet te begrijpen 
en vindt het haar verantwoordelijkheid om dit te stoppen. ‘Ze gaan door totdat wij een grens 
stellen.’  

Onder de slogan 'Samen voor Nederland' komen zondag mensen samen op de Dam in 
Amsterdam om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De organisatie verwacht 50.000 
mensen en noemt het 'de grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen'.  

De gemeente zet zoals gewoonlijk bij demonstraties politie in, maar ‘niet meer dan normaal’, 
volgens een woordvoerder.  

Initiatiefnemer van de demonstratie is Michel Reijinga, die al meerdere protesten tegen de 
coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken'. Volgens Reijinga doen deze 
zondag zo'n zestig organisaties mee aan de demonstratie. Onder meer Forum voor Democratie 
liet via sociale media weten aanwezig te zijn, evenals Belang van Nederland, de partij van 
Wybren Van Haga.  
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'Ondanks het huidige minimale aantal maatregelen, hechten de groepen er belang aan te 
demonstreren', aldus de organisatie van het protest. De groep komt naar eigen zeggen niet 
alleen in opstand tegen de nog geldende maatregelen, ook willen ze een statement maken 
tegen 'toeslagenaffaires, huizentekorten en de Groningen-affaire'.  

De demonstranten verzamelen om 11.00 uur en het protest, dat zal bestaan uit een 
wandeltocht van 7 kilometer door het centrum van Amsterdam, begint om 12.00 uur. De 
Stentor, 5 september 2021. 

 

© ANP — Demonstranten op de Dam tijdens de manifestatie Samen voor Nederland. 

Het is te druk bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op de Dam in 
Amsterdam.  Volgens de gemeente staan daar inmiddels zo'n 10.000 mensen. De gemeente 
roept daarom op om niet meer te komen. De bedoeling is dat de demonstranten rond 12.00 
uur beginnen aan een wandeltocht van 7 kilometer door het centrum van Amsterdam. De 
organisatie zei eerder te verwachten dat er 50.000 mensen mee zouden doen aan het protest. 

Volgens de politie is er nog geen indicatie dat de demonstratie zal leiden tot openbare 
ordeverstoringen, en er wordt niet gehandhaafd op de 1,5 meterregel. Wel zijn agenten bij de 
demonstratie aanwezig. De gemeente roept nieuwe demonstranten op niet meer te komen, 
maar benadrukt dat de rest van de demonstratie door kan gaan 'als het zo gemoedelijk 
blijft', aldus een woordvoerder. 

Bij de demonstratie heerst een uitgelaten, feestelijke stemming en er is harde muziek. Mensen 
staan dicht op elkaar, met hier een daar wat ruimte tussen groepjes mensen. Demonstranten 
hebben onder meer spandoeken, vlaggen en gele paraplu's bij zich. Ook worden er stickers 
uitgedeeld met de slogan 'born to be free' erop.   

Honderden mensen hebben zich inmiddels verzameld op de Dam in Amsterdam voor een 
demonstratie tegen de coronamaatregelen. De bedoeling is dat de demonstranten rond 12.00 
uur beginnen aan een wandeltocht van 7 kilometer door het centrum van Amsterdam. De 
Stentor, 5 september 2021. 
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© ANP — Demonstranten op de Dam.   

 

De demonstratie tegen het Nederlandse coronabeleid gaat langer door dan gepland. De 
protestactie begon om 12.00 uur op De Dam in Amsterdam, na een tocht door de stad zou de 
actie rond 15.00 uur weer worden beëindigd. Naar verwachting komen de laatste 
demonstranten echter pas rond 16.30 uur terug op De Dam. De tocht mag van de gemeente 
wel afgemaakt worden, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen de NOS.  Volgens de 
woordvoerder is de sfeer 'gemoedelijk'. 

Volgens de organisatie van de demonstratie doen er zo'n zestig organisaties mee met de 
optocht, die ook een statement maken tegen ‘toeslagenaffaires, huizentekorten en de 
Groningen-affaire’. In de stoet zijn onder meer gele paraplu's te zien en vlaggen van Gezond 
Verstand, Hart voor Vrijheid, Forum voor Democratie, Wakker Den Helder en andere steden 
van de 'Wakker' beweging.  Onder meer Forum-leider Thierry Baudet hield een toespraak. Ook 
Viruswaarheid-voormannen Willem Engel en Jeroen Pols liepen mee. 

De organisatie rekende op 50.000 actievoerders. Volgens de gemeente waren er rond 12.00 
uur zo'n 10.000 mensen op De Dam. Tijdens de tocht zouden zich nog meer mensen hebben 
aangesloten. De gemeente deed enkele uren geleden juist een oproep niet meer naar de 
demonstratie te komen omdat het 'te druk' was. Bron: De Stentor, 5 september 2021.  
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© Guus Schoonewille — Demonstratie 'Samen voor Nederland' tegen coronabeleid 
Demonstranten op de Dam in Amsterdam tijdens de manifestatie Samen voor Nederland. De 
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actie richt zich tegen vrijheidsbeperkende coronamaatregelen en medische apartheid.  
Demonstratie tegen de coronamaatregelen en het toegangspaspoort. Duizenden mensen op de 
been tegen de indirecte vaccinatieplicht en de maatregelen in de horeca en culturele sector.  
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Demonstratie tegen coronamaatregelen rustig verlopen, politie schat 
20.000 aanwezigen 

De demonstratie tegen de coronamaatregelen is rustig verlopen. Er zijn geen aanhoudingen 
gedaan en de sfeer was goed, zo laat een politiewoordvoerder weten. Naar schatting van de 
politie liepen er 20.000 mensen mee in de tocht die van de Dam naar het Leidseplein, 
Frederiksplein en Stopera weer eindigde bij de Dam. Initiatiefnemer was Michel Reijinga schat 
het aantal aanwezigen op 50.000.  

De demonstratie  eindigde om 16.30 uur. Met de gemeente was  afgesproken dat het protest 
rond 15.00 uur zou eindigen. ‘Bij zulke grote demonstraties kan het uitlopen. De deelnemers 
hebben een lange afstand afgelegd’, aldus de politie. De meeste actievoerders keerden niet 
lang na aankomst op de Dam huiswaarts.  

Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, sprak 
vanmiddag tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid de actievoerders toe. Hij trok 
daarbij de werking van coronavaccins in twijfel en zei tegen de aanwezigen dat hij verwacht 
dat er weer een lockdown komt. 

Hij begon zijn speech met de woorden ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’, die tijdens eerdere 
demonstraties tegen de coronamaatregelen ook geroepen werden.  

‘Het is fantastisch om hier te zijn’, vertelde hij. ‘Zoveel mensen in Nederland staan op tegen 
de ongelijkheid, de discriminatie en de dictatuur die op ons af komt.’ Ook zei hij dat vaccins 
‘fake’ zijn en dat Nederland dus weer in lockdown zal moeten.  

De gemeente riep rond 11.40 uur op om niet meer naar de Dam te komen omdat het te druk 
zou zijn. Toch dacht Baudet niet dat er door de politie ingegrepen zou worden. ‘Ik ben vandaag 
niet bang’, zei Baudet. ‘Moet je kijken hoe goed het gaat, hoe sterk we zijn. Ik ben nergens 
bang voor.’ Bron: AT5, 5 september 2021.  
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Rusland meldt 7 miljoen geregistreerde coronabesmettingen 

Rusland is vandaag de grens van 7 miljoen geregistreerde coronabesmettingen gepasseerd 
sinds de start van de pandemie. Het land telde 18.645 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur 
en 793 nieuwe sterfgevallen. Het officiële dodental in Rusland kwam daarmee op 187.200. 
Volgens statistiekbureau Rosstat ligt het echte aantal stukken hoger. De dienst becijferde dat 
er tussen april vorig jaar en juli van dit jaar alleen al 365.000 coronadoden te betreuren 
waren. De Stentor, 5 september 2021.    

 

 

Gezondheidsexperts in VS bezorgd over gebruik anti-parasitaire middel 

voor paarden als wondermiddel tegen corona 

Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten maken zich zorgen over mensen die het anti-
parasitaire middel ivermectine slikken omdat ze het zien als wondermiddel tegen het 
coronavirus. Een arts uit Oklahoma zegt dat ziekenhuizen de handen vol hebben aan 
patiënten die een overdosis van het geneesmiddel hebben genomen. 

Ivermectine wordt gebruikt om vee mee te behandelen, maar kan ook - in veel lagere 
doseringen - worden voorgeschreven aan mensen. Er ontstond tijdens de pandemie een 
stormloop op het middel in de VS, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten dat nog niet 
is aangetoond dat het geschikt is om een coronabesmetting mee te behandelen. 

Dokter Jason McElyea uit Oklahoma waarschuwt in Amerikaanse media dat de wachttijden 
in ziekenhuizen oplopen door de toestroom van mensen die ziek worden nadat ze zichzelf 
hebben behandeld met ivermectine. Hij stelt dat patiënten na een overdosis last krijgen van 
misselijkheid, spierpijn en zelfs gezichtsverlies. 
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Een andere arts uit die staat, Matthew Payne, zei onlangs tegen The Washington Post dat hij 
in ziekenhuizen regelmatig patiënten treft die coronavaccins niet vertrouwen en ivermectine 
zien als een veiliger alternatief. ‘Ze zijn dan verrast en geschokt als ze ziek worden en naar 
het ziekenhuis moeten.’ 

Medicijnwaakhond FDA benadrukte vorige maand al dat het gevaarlijk kan zijn om zelf grote 
hoeveelheden ivermectine in te nemen. ‘Je bent geen paard. Je bent geen koe. Zonder 
gekkigheid: stop ermee', schreef de toezichthouder op Twitter. De Stentor, 5 september 2021.  

Rechtbank in Ohio raadt gebruik van  ivermectine af 

Een rechter in de Amerikaanse staat Ohio wil een plaatselijk ziekenhuis niet dwingen om het 
anti-parasitaire geneesmiddel ivermectine, dat vooral wordt gebruikt voor paarden en 
koeien, toe te dienen aan een coronapatiënt. 

Volgens rechter Michael Oster Jr. ontbreekt het aan ‘overtuigend bewijs’ dat het medicijn, dat 
in kleine doses wordt gebruikt voor de behandeling van luizen bij mensen en in grote doses 
voor koeien en paarden, de toestand van de patiënt zou verbeteren. 

De uitspraak kwam er nadat Julie Smith het hof op 20 augustus had gevraagd om het 
ziekenhuis waar haar man Jeffrey Smith (51) is opgenomen, te dwingen om hem te 
behandelen met ivermectine. Smith raakte begin juli besmet met Covid-19 en ligt al weken op 
de intensive care. Het ziekenhuis weigerde de medicatie toe te dienen, omdat de Food and 
Drug Administration het medicijn niet heeft goedgekeurd voor de behandeling van Covid-19. 

‘Deze rechtbank bepaalt niet of ivermectine ooit effectief en nuttig zal zijn als behandeling voor 
Covid-19’, aldus de rechter. ‘Na overweging van al het bewijsmateriaal gepresenteerd in deze 
zaak, kan er geen twijfel over bestaan dat de medische en wetenschappelijke instituten het 
gebruik van ivermectine niet ondersteunen als behandeling voor Covid-19.’ 

Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten maken zich zorgen over mensen die ivermectine 
slikken, omdat ze het zien als wondermiddel tegen het coronavirus. Een arts uit Oklahoma 
zegt dat ziekenhuizen de handen vol hebben aan patiënten die een overdosis van het 
geneesmiddel hebben genomen. Bron: AD, 8 september 2021. 
 
Dit medicijn kan volgens sommigen corona bestrijden, maar heeft desastreuze gevolgen, 
coronamedicijn Ivermectine maakt mannen onvruchtbaar. Volgens een studie die afgelopen 
week in diverse media verscheen heeft Ivermectine de bijwerking dat het mannen 
onvruchtbaar maakt. Helaas blijkt het onderzoek bij nader inzien gedateerd. Ook zijn er 
vraagtekens te plaatsen bij het wetenschappelijke kwaliteit gehalte Bron: De Stentor, 9 
september 2021. 

Ministers van Volksgezondheid van G20-landen hebben tweedaags overleg over 

internationale aanpak pandemie en toegang tot vaccins 

De ministers van Volksgezondheid van de G20-landen beginnen aan een tweedaags overleg in 
aanloop naar de G20-top in oktober. Er wordt onder meer gesproken over de internationale 
aanpak van de coronapandemie en de toegang tot vaccins. 

Het overleg komt op een moment waarop welvarende landen overwegen een derde coronaprik 
te geven aan kwetsbaren en een klein aantal landen daar zelfs al mee is begonnen. In deze 
landen zijn veel mensen volledig ingeënt, terwijl elders op de wereld nog niet alle risicogroepen 
een vaccin hebben kunnen krijgen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat landen tot eind september geen derde 
prikken zetten, zodat in alle landen 10 procent van de bevolking kan worden ingeënt. Dat zei 
topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vorige maand. Volgens hem hangt het verloop van de 
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pandemie af van de G20-landen, die de meeste coronavaccins produceren, gebruiken en 
doneren. Hij wil dat de leiders met toezeggingen komen. 

De Groep van 20 bestaat uit de negentien landen met de grootste nationale economieën plus 
de Europese Unie. De landen zijn Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, 
Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saudi-Arabië, Turkije, het 
Verenigd Koninkrijk, de VS, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Bron: De Stentor, 5 september 2021.  

Ministers van Volksgezondheid G20 zijn overeengekomen te werken aan 

rechtvaardiger verdeling coronavaccins 

De ministers van Volksgezondheid van de G20, 's werelds twintig toonaangevende 
economieën, zijn zondag in Rome overeengekomen te werken aan een rechtvaardigere 
verdeling van coronavaccins. 
 
Het G20-overleg kwam op een moment waarop welvarende landen overwegen een derde 
coronaprik te geven aan kwetsbaren en een klein aantal landen daar zelfs al mee is begonnen. 
In deze landen zijn veel mensen volledig ingeënt, terwijl elders op de wereld nog niet 
alle risicogroepen een vaccin hebben kunnen krijgen. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat landen tot eind september geen derde 
prikken zetten, zodat in alle landen 10 procent van de bevolking kan worden 
ingeënt. Die toezeggingen kwamen er. 
 
‘De voorwaarden zijn aanwezig om akkoord te gaan met wat de ministers van de G20 het Pact 
van Rome hebben genoemd’, zei de Italiaanse minister van Volksgezondheid, Roberto 
Speranza. ‘Een belangrijke verbintenis van het pact is een eerlijkere verdeling van vaccins 
buiten de rijke landen op basis van het gedeelde inzicht dat vaccinatie een recht is van 
iedereen en niet het voorrecht van enkelen.’ Bron: De Stentor, 5 september 2021.   
 

Italië beslist deze maand over verplichte vaccinatie 

De regering van Italië beslist deze maand of het burgers gaat verplichten om zich te 
laten inenten tegen het coronavirus. De vaccinatiegraad in het land is daarbij doorslaggevend, 
zei minister Renato Brunetta tijdens een vraaggesprek in de plaats Cernobbio.  

De regering stuurt volgens de minister aan op een vaccinatiegraad van tussen de 80 en 90 
procent. Als die doelstelling niet wordt gehaald, zal wetgeving worden doorgevoerd om mensen 
die niet gevaccineerd willen worden, te dwingen zich toch te laten inenten.  

Zo'n vaccinatieplicht zou gelden voor alle Italianen van 12 jaar en ouder. Op dit moment heeft 
ruim 71 procent van de Italianen die in aanmerking komen voor een coronaprik zich ook 
volledig laten vaccineren, becijferde de regering.  

Italië behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied. Toch klinkt er ook kritiek op 
het coronabeleid van de regering. Sommige politieke partijen, waaronder de Lega van de 
rechtse Matteo Salvini, hebben zich verzet tegen de invoering van zogenoemde 
coronapaspoorten.  

Italianen kunnen met zo'n 'groene pas' laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus of negatief zijn getest. Dat is vereist om binnen te mogen dineren in restaurants, 
musea en bioscopen te bezoeken en om sommige vormen van openbaar vervoer te gebruiken. 
Bron: De Stentor, 5 september 2021.    
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Alle wagens zijn gepresenteerd bij het corso in Zundert, prijsuitreiking 

gaande 

Na een jaar afwezigheid vindt vandaag in Zundert het jaarlijkse bloemencorso plaats. Al is het 
vanwege corona anders dan anders. De wagens die de twintig deelnemende buurtschappen 
de laatste maanden maakten, reden zondagochtend niet door de straten, zoals gebruikelijk. 
Maar staan stil op het Zundertse Veilingterrein.  

Slechts op één moment, wanneer zondagochtend de wagens het Veilingterrein opreden, waren 
ze voor een select gezelschap bewegend te bewonderen. Zo kon de jury de creaties in vol ornaat 
zien en een weloverwogen keuze maken welk buurtschap zich later vandaag de winnaar mag 
noemen van het corso 2021.  

Ondanks de bijzondere opzet van het bloemencorso waren er zondagochtend toch vele 
honderden toeschouwers op de been. Zoveel, dat er extra wegafsluitingen waren. Het publiek 
stond langs de wegen waarop de wagens van de bouwtenten naar het Veilingterrein reden. 
Een groot deel van Zundert lijkt niks te willen missen van het corso. Bron: BN De Stem, 5 
september 2021.  

Spinneninvasie in Nederlandse huizen en tuinen 

Spinnentijd is weer begonnen en er lijkt een heuse spinneninvasie gaande te zijn. Zijn ze dit 
jaar nog groter? 

Er is geen houden aan. Plots duiken ze overal op. In de gang, boven de wc, midden op het 
plafond in de huiskamer of in hoekjes van de slaapkamer. De een gruwelt ervan en pakt de 
stofzuiger, de ander zet ze vriendelijk buiten de deur.  

 
 

Je ziet in september vooral meer spinnen, het is niet zo dat er ook echt meer zijn. © 
Shutterstock  

September is een echte spinnenmaand, omdat de herfst dan begint. Er zitten niet echt meer 
spinnen in je huis, maar je ziet ze meer. ‘In het najaar gaan de vrouwtjes graag naar binnen 
omdat de nachten kouder worden. En om zich voort te planten, komen de mannetjes dan óók 
uit de krochten tevoorschijn op zoek naar liefde en een vrouwtje om te paren. Spinnen moeten 
het immers zonder dating-app doen. Daarom zie je er dus meer als het weer kouder wordt. 
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Maar het kan ook dat ze je simpelweg meer opvallen omdat ze in de herfst volwassen – en dus 
groter – zijn’, legt een meteoroloog van Weeronline uit.  

Hoewel ze elk jaar groter lijken te worden en we daar het warme weer graag de schuld van 
geven, is daar in Nederland nooit echt goed onderzoek naar gedaan. ‘Dus eigenlijk weten we 
dat niet’, stelde bioloog en spinnenexpert Jinze Noordijk van EIS Kenniscentrum Insecten 
eerder vast. ‘Het is ook moeilijk te meten. De ene spin kan kleiner worden als het warm wordt, 
zodat ie niet oververhit raakt. De ander wordt juist groter, omdat ie bijvoorbeeld normaal altijd 
in de schaduw zit. Elke spin is anders.’  

De kruisspin, die langs je huismuren en in je tuin leeft, is vroeg in het voorjaar geboren, heeft 
de hele zomer door gegeten en is nu groot. Vrouwtjesspinnen kunnen doorgroeien tot ze zo’n 
17 millimeter groot zijn.  

Wie een goede achtertuin heeft, met voldoende verschillende soorten planten en bloemen, kan 
ervan uitgaan dat er wel veertig tot vijftig soorten spinnen in leven. Van de tijgerspin tot de 
kruisspin en van de trilspin tot de springspin.  

Spinnen zijn ongelooflijk belangrijk, benadrukt Anne Krediet van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promotieonderzoek 
doet. ‘Ze eten allerlei kleine dieren, waaronder vliegen, pissebedden en muggen. Als spinnen 
ineens weg zouden zijn, krijgen we een ongelooflijke overlast van insecten en andere kleine 
kruipende dieren.’ 

Die angst voor de achtpotige beestjes is volgens Meerburg nergens voor nodig. ‘De spinnen die 
in Nederland leven, zijn niet in staat de menselijke huid te perforeren.’ Anders gezegd: ze 
kunnen niet door de huid komen om hun gif in te spuiten. Echt schade kunnen ze ons dus 
niet berokkenen. En ook het verhaal dat mensen jaarlijks een kleine tiental spinnen eten in 
hun slaap is een fabel. Krediet: ‘Het zou best kunnen dat je een keer wat doorslikt, maar dat 
kan je ook met een vlieg overkomen.’ 

Afgelopen zomer doken er ook al veel spinnen op. Door de zachte winter dit jaar zijn veel 
spinnen in leven gebleven. ‘Daardoor waren ze in de zomer al groter dan normaal en zijn ze je 
waarschijnlijk meer opgevallen.’  

Voor degenen met een spinnenfobie: wees gerust, het spinnenseizoen is niet van lange duur. 
De spinneninvasie duurt meestal van de eerste of tweede week van september tot begin 
oktober.   

‘Oma weet raad’-tips Wie spinnen buiten de deur wil houden kan het beste het huis schoon 
houden en ervoor zorgen dat ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten zijn. Maak kieren en 
gaten dicht, en zorg voor zo min mogelijk vliegen in huis.    

Opzuigen met de stofzuiger wordt niet gewaardeerd. ‘Heb respect voor spinnenlevens’, zegt 
Anne Krediet. ‘Opzuigen met de stofzuiger heeft niet veel zin. Spinnen kruipen er gewoon weer 
uit.’  

De beestjes kunnen de geur van pepermuntolie of citrus (of een andere sterke geur) niet 
verdragen. Spray wat pepermuntolie op een watje en leg ze op verschillende plekken in huis. 
Grote kans dat geen spin meer een stap over de drempel durft te zetten. Bron: De Stentor, 5 
september 2021. 

Zorgvakbond fel tegen registratie gevaccineerde medewerkers: ‘Dit zorgt 
voor onrust’ 

De oproep van ziekenhuis Rijnstate om te registreren of personeel is ingeënt tegen corona, 
valt niet goed bij zorgvakbond NU’91. ‘Bij onze achterban ontstaat onrust hierover.’  

Zaterdag bracht bestuurder Hans Schoo van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate naar buiten 
dat wat hem betreft op afdelingen waar kwetsbare patiënten komen, alleen nog personeel 
komt te werken dat volledig is gevaccineerd. Nu is dat nog niet mogelijk, vanwege 
privacyregels. Schoo riep minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op om voor 
zorgpersoneel een uitzondering voor maken.   
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Een uitspraak die beroering veroorzaakt onder zorgmedewerkers, zegt woordvoerder Michel 
van Erp van zorgvakbond NU’91. ‘Er wordt veel over gesproken. Een groot deel van de mensen 
is het er echt niet mee eens dat er zo mee om wordt gegaan.’  

‘Medische gegevens moeten niet openbaar zijn’. Dat zou ook blijken uit een enquête die de 
vakbond onder de achterban hield. ‘Daaruit blijkt dat ongeveer 95 procent van onze achterban 
gevaccineerd is, dat is heel erg hoog. Het merendeel daarvan is tegen een verplichting van 
registratie. Het zijn medische gegevens en die moeten niet openbaar zijn, zo is de opvatting. 

‘Het gaat weer over verpleegkundigen en verzorgenden die weer andere regels zouden moeten 
krijgen dan de rest van de bevolking en daar is men wel een beetje klaar mee’, aldus Van Erp. 

De oproep van Rijnstate komt voort uit angst die er zou zijn bij ziekenhuisbezoekers, om met 
niet-gevaccineerd personeel te maken te krijgen. Maar dat vindt Van Erp een slecht 
argument.  

‘Als mensen bang zijn, zou het ziekenhuis daar wat aan moeten doen, om daar juiste 
informatie over te gaan geven. Er is veel op emotie gebaseerd, maar op het moment dat je in 
een ziekenhuis binnenkomt heb je te maken met talloze besmettelijke ziektes en virussen die 
rondgaan. En wij zijn zorgprofessionals, er bij uitstek toe opgeleid om dat op een veilige manier 
te doen en zo ook bij het coronavirus.’ 

‘En je moet ook niet doen alsof iemand die volledig gevaccineerd is, het virus niet kan 
doorgeven. Ook daar moeten zorgmedewerkers nog steeds rekening mee houden en dat doen 
ze ook.’ 

Of minister De Jonge gehoor geeft aan de oproep van Rijnstate, is nog afwachten. ’Ik hoop dat 
het gezonde verstand zal zegevieren en dat we gewoon op een realistische manier naar de 
situatie gaan kijken’, stelt de woordvoerder van NU’91. 

‘Het zou zonde zijn als we op deze manier personeel kwijtraken en de sector verlaten omdat 
ze het beu zijn dat er op iedere mogelijke manier iets van ze gevraagd wordt wat niet van de 
rest van de samenleving gevraagd wordt.’ Bron: DG, 5 september 2021.  

Update RIVM  

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend heeft het RIVM 2393 nieuwe 
coronabesmettingen genoteerd. Dat zijn er minder dan zaterdag, toen registreerde het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), na correctie, 2774 besmettingen.  

Het is ook minder dan het weekgemiddelde van 2539. Nederland schommelt al zo'n twee 
weken rond het niveau van rond de 2500.  

In de gemeente Amsterdam kregen 205 inwoners een positieve test. Rotterdam telde 163 
bevestigde besmettingen en in Den Haag testten 91 mensen positief. Daarna volgt Utrecht met 
66 besmettingen en Haarlemmermeer met 36.  

Het aantal sterfgevallen door corona was zondag twee. Zaterdag bedroeg dit aantal nog negen. 
Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag 680 coronapatiënten. Dat zijn er 26 meer dan 
een dag eerder. Op de intensive care liggen 213 patiënten met Covid-19. Dat is een 
coronapatiënt minder dan een dag eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 467 mensen met corona. Zaterdag waren dat er 
442. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen de 600 
en 700. 

Weer lichte corona-stijging in Nunspeet, steeds meer gemeentes vrij van besmettingen. Het 
aantal gemeenten in deze regio dat geen enkele besmetting heeft, lijkt langzaam te stijgen. 
Dat laten de nieuwste cijfers van het RIVM zien. Nunspeet blijft nog altijd probleemgemeente; 
het aantal positief geteste mensen is ten opzichte van gisteren weer toegenomen. 
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Nunspeet heeft nog steeds het hoogst aantal positieve testen in de regio. Vandaag zijn er 82,5 
positieve testen per 100.000 inwoners, gisteren waren dat er 78,5. Na een lichte daling is er 
nu dus weer een lichte stijging te zien in het aantal positieve tests.   

In buurgemeente Elburg neemt het aantal positieve tests juist af in vergelijking met gisteren. 
Ook de gemeente Hardenberg neemt sterk af in het aantal positieve testen. Gisteren waren 
dat er nog 40,7 per 100.000 inwoners, vandaag zijn dat er 11,4 per 100.000 inwoners.  

Er zijn ook een aantal gemeentes waar helemaal geen nieuwe positieve testen zijn. Onder 
andere in de gemeente Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe, Hattem en Brummen zijn geen nieuwe 
besmettingen gemeld. Voorst stond gisteren nog op 0, maar telt vandaag 4 positieve tests per 
100.000 inwoners.  

Het aantal besmettingen in Oost-Nederland loopt in het algemeen af. In Zwolle waren er 
bijvoorbeeld gisteren nog 16,2 positieve testen per 100.000 inwoners, vandaag zijn dat er nog 
maar 8,5. Ook in de gemeente Kampen neemt het aantal positieve testers af.  

Sinds 2 september is er een lichte daling in het aantal positief geteste mensen te zien. Op 4 
september waren er nog 2774 positief geteste mensen, vandaag zijn dat er 2393. Het 
reproductiegetal zit op dit moment op 1,02. De variant die op dit moment het meest wordt 
gevonden is de Deltavariant van het coronavirus.  

Er zijn vandaag 2 nieuwe meldingen gedaan van een overlijden aan het coronavirus.  

Het valt op dat vooral op de Waddeneilanden veel besmettingen plaats vinden. Zo kampt het 
eiland Terschelling met 102 positieve testen per 100.000 inwoners, terwijl het landelijke 
gemiddelde ligt op 13,4 positieve testen per 100.000 inwoners.  

In totaal zijn er op dit moment 467 bedden bezet door mensen met corona op de normale 
afdelingen. 213 patiënten liggen op de Intensive Care. 

In totaal zijn er op dit moment 467 bedden bezet door mensen met Covid op de normale 
afdelingen. 213 patiënten liggen op de Intensive Care. In Overijssel zijn er vandaag 3 nieuwe 
ziekenhuisopnames. Bron: De Stentor, 5 september 2021.  

Help, een ongevaccineerde aan mijn bed: ‘Een patiënt kan altijd zorg 
weigeren’ 
 
Hoe ga je als gevaccineerde om met collega’s, cliënten of zorgverleners die zich niet willen laten 
inenten tegen corona? Vooral in de zorg leidt dit tot dilemma’s. Kun je bijvoorbeeld een andere 
verpleegkundige vragen, als je weet dat jouw hulp niet is gevaccineerd?  
 
Mensen met een kantoorbaan hebben het relatief makkelijk. Als thuiswerken niet langer de 
norm is, kunnen zij meestal wel een veilige afstand houden van collega’s. In een kapperszaak, 
horecakeuken of aan de lopende band ligt dat al anders. Bron: De Stentor, 5 september 2021.   

Brussel overweegt invoering coronapas voor horeca vanaf oktober  

Moeten Brusselaars straks een coronapas tonen als ze op café of restaurant willen? De kans is 
groot, nu de vaccinatiegraad in de hoofdstad ondermaats blijft. ‘Alles zal gebeuren in overleg 
met de betrokken sectoren.’  
 
‘We willen Brussel helpen om een ruimer gebruik van de coronapas toe te staan’, zei minister 
van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdagavond in De Afspraak. Ook 
minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei zaterdag in deze krant dat 
hij hoopt dat de Brusselse regering de coronapas ‘breder zal toepassen’.  
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De twee federale excellenties lijken alvast de knop omgedraaid te hebben. Waar vorig jaar nog 
discussie was over het feit dat de ene regio strengere maatregelen had dan de andere - denk 
maar aan het instellen van de avondklok in Antwerpen vorige zomer - lijken regionale 
maatregelen volgens epidemiologische situatie nu aanvaardbaar te zijn. Op het kabinet van 
premier Alexander De Croo (Open Vld) is te horen dat het coronacommissariaat een evaluatie 
voorbereidt over een postfederale fase. Er wordt gewerkt aan een update van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gewesten om vanaf 1 oktober 
regionaal te kunnen ingrijpen. Lees: vanaf 1 oktober kan het Brussels Gewest zelf beslissen 
om een coronapas in te voeren als het dat nodig acht.   
 
Het is in Brussel ook duidelijk niet meer van willen, maar van moeten. Uit modellen van de 
UHasselt en de UAntwerpen blijkt dat Brussel na de heropening van het schooljaar en het 
werkleven dreigt af te stormen op een piek die vergelijkbaar is met de tweede coronagolf. 
Brussel hinkt ook met een vaccinatiegraad van 62 procent nog altijd hopeloos achterop. Ter 
vergelijking: in Vlaanderen is 90 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd, in 
Wallonië 80 procent.   
 
Kijken we naar leeftijden dan is heel duidelijk dat het probleem bij de jongeren zit. Ook in 
Brussel is 81 procent van de 85-plussers volledig gevaccineerd. Bij de 18 tot 24-jarigen is dat 
slechts 38 procent. Ter vergelijking: in Vlaanderen is dat voor die leeftijdscategorie 80 procent. 
Ook de tieners hinken fameus achterop. Terwijl 67 procent van de Vlaamse 12- tot 17-jarigen 
ondertussen volledig gevaccineerd zijn, is dat in Brussel een schamele 17 procent. 
 
En het ziet er ook niet naar uit dat er in Brussel snel verandering zal komen. Want de 
trukendoos lijkt zo langzamerhand uitgeput. Vorige week is nog gestart met een 
‘nabijheidscampagne’. De komende weken worden veertig mobiele vaccinatieteams ingezet om 
aan scholen, bedrijven en winkels te vaccineren. 
 

 

 
De pogingen om Brusselaars te vaccineren op de parking van populaire winkels, zoals hier 
aan de Action van Sint-Jans-Molenbeek, zullen de vaccinatiegraad in Brussel wellicht niet 
genoeg kunnen opkrikken. Brussel denkt aan de invoering van een coronapas. Beeld Tim 
Dirven  
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De eerste week verliep alvast moeizaam, waardoor gevreesd wordt dat ook dit niet voldoende 
zal zijn. Dat komt allicht omdat de groep die nu moet bereikt worden veruit de moeilijkste is. 
Namelijk diegenen die erg overtuigd zijn - om welke reden dan ook - dat ze geen prik willen. 
Het is dus voor een stuk vechten tegen de bierkaai, weet ook Brussels minister van 
Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). ‘We blijven voortdurend proberen en evalueren of we op 
de goede weg zijn’, klinkt het op zijn kabinet. ‘Maar als er tegen eind september geen 
beterschap in zicht is, kunnen we overwegen om het Covid Safe Ticket uit te breiden.’  
 
Dat ticket, een andere benaming voor coronapas, geldt nu voor grote evenementen waar geen 
afstand kan worden gehouden. Bezoekers moeten kunnen bewijzen dat ze ofwel volledig 
gevaccineerd zijn, ofwel recent besmet geweest zijn, ofwel moeten ze een recente negatieve test 
kunnen voorleggen. Minister Maron benadrukt wel dat er over de uitbreiding van de coronapas 
naar andere sectoren, zoals de horeca of nachtleven, nog geen beslissing is genomen. ‘Alles 
zal gebeuren in overleg met de betrokken sectoren.’  
 
Vorige week schoof ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) die piste al naar voren. 
Hij had het op het VTM Nieuws over een coronapas naar Frans voorbeeld. Frankrijk voerde 
afgelopen zomer al de maatregel in dat wie op café, restaurant of naar een museum of attractie 
wil een pass sanitaire, zoals de coronapas in Frankrijk heet, moet voorleggen. Daartegen is 
heel veel protest, maar toch lijkt de maatregel zijn vruchten af te werpen. Kort nadat president 
Emmanuel Macron zijn maatregel aankondigde, lieten miljoenen Fransen zich alsnog 
vaccineren.  
 
Dat is ook exact wat men in Brussel hoopt te bereiken. Een kleine rondvraag bij de Brusselse 
politieke partijen leert dat de geesten ondertussen gerijpt zijn. ‘Als zo’n pas het enige is wat 
het nachtleven weer op gang kan krijgen, dan zijn we daar helaas wel voor te vinden’, klink 
het bij N-VA. Ook de MR wil de pas overwegen, ‘omdat die kan voorkomen dat sectoren dicht 
moeten’. Alleen hopen de liberalen nog altijd dat de situatie in Brussel tegen oktober zodanig 
zal verbeteren dat de pas niet meer nodig is.   
 
De kwestie ligt ook gevoelig. In Brussel protesteerden zaterdag al enkele honderden, vooral 
Franstaligen, tegen de coronamaatregelen en de plannen om een coronapas in te voeren. Ze 
beschuldigden ook de media ervan om niet objectief te berichten over de coronavaccins.  
 
Maar dat het Covid Safe Ticket vanaf oktober in Brussel uitgebreid wordt naar andere 
sectoren, lijkt politiek een uitgemaakte zaak. Alleen is de vraag nog: naar welke andere 
sectoren precies? Zal die enkel nodig zijn in nachtclubs en discotheken? Of in alle cafés en 
restaurants? Daar willen de Brusselse partijen zich nog liever niet over uitspreken. ‘Laat ons 
eerst het debat rustig voeren’, aldus een woordvoerder. Bron: De Morgen, 5 september 2021. 
 

Brussel voert coronapas in: verplicht vanaf 1 oktober in bars, restaurants 
en discotheken 
 
De coronapas, of Covid Safe Ticket, krijgt groen licht in Brussel. Vanaf 1 oktober moet iedereen 
die 16 of ouder is een coronapas tonen in bars, restaurants en discotheken. Voor massa-
evenementen, ziekenhuizen en verpleeghuizen zal de pas verplicht zijn vanaf 12 jaar. Dat meldt 
Le Soir en wordt uit goede bron bevestigd aan onze redactie. 
 
Er wordt wel nog niet officieel gecommuniceerd over de Brusselse coronapas, aangezien deze 
maatregel op 17 september nog moet worden gevalideerd en bekrachtigd door het 
Overlegcomité. 
 
Het Covid Safe Ticket krijgt u wanneer u genezen bent van een Covid-besmetting, een 
negatieve PCR-test aflegt of twee weken nadat u volledig gevaccineerd bent. Deze werd 
bijvoorbeeld al gebruikt bij evenementen waarbij meer dan 200 mensen binnen of 400 mensen 
buiten bijeenkomen. Bron: De Morgen, 7 september 2021.    
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Brussel zet deur open voor coronapas vanaf 1 oktober: ‘Verplicht in bars, 
restaurants en discotheken’ 
 
Brussel maakt zich op om de coronapas, of Covid Safe Ticket, in te voeren in verschillende 
sectoren. Vanaf 1 oktober zou iedereen die 16 of ouder is een coronapas moeten tonen in bars, 
restaurants en discotheken. Voor massa-evenementen, ziekenhuizen en verpleeghuizen zal de 
pas wellicht al verplicht worden vanaf 12 jaar.   
 
De federale overheid en de deelstaten hebben vanavond een samenwerkingsakkoord 
goedgekeurd dat een breder gebruik van het Covid Safe Ticket mogelijk moet maken. Het 
akkoord moet wel nog worden bekrachtigd door de ministerraad op elk beleidsniveau en 
vervolgens ook door het Overlegcomité. Dat laatste zou tijdens een digitaal overleg gebeuren, 
dat plaats zal vinden nog voor het Overlegcomité op 17 september opnieuw fysiek bijeenkomt. 
 
Elk gewest zal de mogelijkheid hebben om het gebruik van een coronapas in te voeren in een 
afgelijnd aantal sectoren en plaatsen: horeca, sport- en fitnesszalen, discotheken en 
nachtclubs en culturele ontmoetingsplaatsen. Het zou niet mogelijk zijn het gebruik te 
verplichten voor jongeren onder de zestien jaar. Voor massa-evenementen zou een coronapas 
wel al vanaf 12 jaar ingevoerd kunnen worden.  
 
Vanaf 1 oktober zouden deze maatregelen alvast in het Brussels gewest worden toegepast. 
Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad, die er lager is dan in Vlaanderen en Wallonië. 
 
Het Covid Safe Ticket krijgt u wanneer u recent hersteld bent van een Covid-besmetting, een 
negatieve PCR-test aflegt of twee weken nadat u volledig gevaccineerd bent. Deze werd 
bijvoorbeeld al gebruikt bij evenementen waarbij meer dan 200 mensen binnen of 400 mensen 
buiten bijeenkomen. Bron: HLN, 7 september 2021. 
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VS start over twee weken met booster-shots coronavaccin 
 
De VS wil over twee weken gaan beginnen met het aanbieden van zogenoemde 'booster-shots' 
van het coronavaccin. Dat heeft Anthony Fauci, de hoogste ambtenaar belast met de 
bestrijding van de pandemie, zondag gezegd in het tv-programma Face the Nation.  
 
Fauci gaat er vanuit dat er vanaf 20 september een derde prik beschikbaar komt voor 
gevaccineerden die eerder al twee prikken van het merk Pfizer hebben gekregen. De Moderna-
booster komt enkele weken later. President Biden moedigde eerder het nemen van een derde 
prik aan 'in de strijd tegen de meer overdraagbare Deltavariant'. Bron: De Stentor, 5 
september 2021.  

 
De mondmaskers mogen af, als het van N-VA-voorzitter Bart De Wever afhangt. ‘We gaan in 
Vlaanderen naar een wereldrecord in vaccinatiegraad. We worden nu eigenlijk gegijzeld door 
coronamaatregelen waar geen draagvlak meer voor is.’ Dat zegt De Wever aan VTM Nieuws. 
Bron: De Morgen, 5 september 2021.   
 
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gelijk gebleven 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft vrijwel gelijk. In totaal liggen 
er 682 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er twee meer dan zondag. Het totaal 
opgenomen patiënten schommelt al langer tussen de 600 en 700. 

Op de intensivecare-afdelingen zijn er zeven patiënten bijgekomen. In totaal liggen er 
nu 220 ernstig zieke mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. Bron: De Stentor, 
6 september 2021.   

Aantal besmettingen in Sydney lopen op naar 2000 per dag 

Besmettingsaantallen in Sydney lopen op naar 2000 per dag. Australische autoriteiten 
verwachten dat de infecties volgende week een piek bereiken. 
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Australië probeert een derde golf in te dammen nadat het virus hard toegeslagen heeft in de 
twee grootste steden van het land, Sydney en Melbourne, en de hoofdstad Canberra. Meer 
dan de helft van de 25 miljoen Australiërs zit hierdoor in een strenge lockdown. Bron: De 
Stentor, 6 september 2021. 

Levensverwachting in hardst getroffen gebieden van Italië gedaald 

In de hardst getroffen gebieden van Italië is de levensverwachting gedaald met meer dan vier 
jaar. ISTAT, het Italiaanse bureau voor statistiek, meldt dat vergeleken met 2019 de nationale 
levensverwachting is gedaald met 1,2 jaar. In de hard getroffen Noordelijke 
provincies Bergamo, Cremona en Lodi is levensverwachting met 4,3 jaar gedaald voor 
mannen en met 3,2 jaar voor vrouwen.  

Italië was het eerste land waarin het coronavirus gevonden werd buiten Azië. In het noorden 
hadden ze in de eerste maanden te maken met een hoog aantal besmettingen en doden. Bron: 
De Stentor, 6 september 2021.  
 
 

 
 

Terug uit Duitsland? Dan weer een coronabewijs nodig 
 
Automobilisten die vanaf maandag van Duitsland naar Nederland rijden hebben weer een 
coronabewijs nodig. Dit komt omdat de kleurcode van onze oosterburen dan verspringt van 
groen naar geel.  
 
De nieuwe kleurcode in Duitsland heeft te maken met stijgende besmettingscijfers. Daarom 
kan er bij de grens naar een coronabewijs worden gevraagd. Dit was de afgelopen periode niet 
het geval. De bestuurder moet  kunnen aantonen dat hij tweemaal is gevaccineerd of recent 
negatief is getest. Een herstelbewijs van corona is ook goed indien die niet ouder is dan 180 
dagen.   
 
Vooral voor Nederlanders die regelmatig in Duitsland tanken en boodschappen doen kunnen 
de strengere regels gevolgen hebben. Willy van Dinther, voorzitter van de dorpsraad van 
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Babberich, is er niet blij mee. ‘Ik wist niet dat de regels maandag weer veranderen. Dan weer 
wel, dan weer niet. Ik vind het frustrerend en ook niet meer goed uit te leggen.’  
 
Veel inwoners van grensdorp Babberich rijden wekelijks naar Duitsland. Grote problemen 
verwacht Van Dinther echter niet. ‘Heel veel mensen in Nederland zijn inmiddels gevaccineerd. 
Ik ook. Maar er zullen ook mensen zijn die nu even niet in Duitsland komen. Dat was eerder 
dit jaar ook zo toen er tijdelijk strengere regels golden’, zegt hij. Bron: De Stentor, 5 september 
2021.  
 

 
 

In Israël kleine buitenlandse groepen welkom vanaf 19 september 

Israël laat vanaf 19 september weer kleine buitenlandse reisgroepen toe uit een beperkt 
aantal landen. Het gaat om groepen van vijf tot dertig personen uit landen op Israëls groene, 
gele en oranje lijsten. Voorwaarde is dat alle groepsleden volledig zijn gevaccineerd, maakte 
het ministerie van Toerisme zondag bekend.  

Individuele toeristen mogen het land voorlopig nog niet bezoeken. Ze zijn sinds het begin van 
de coronapandemie, in maart 2020, niet welkom tenzij ze familieleden bezoeken. 

In mei, te midden van een daling van het aantal COVID-19-infecties, liet Israël voor het eerst 
weer kleine reisgroepen toe. Dat leverde ruim tweeduizend bezoekers op, voornamelijk uit de 
Verenigde Staten en Europa, waarmee de hoop werd gewekt op herstel van de door de 
pandemie geteisterde toeristenindustrie. 

Het initiatief werd in augustus gestaakt vanwege de opmars van de Deltavariant. Die 
veroorzaakte een toename van het aantal nieuwe besmettingen in Israël, ondanks zijn 
wereldwijd toonaangevende vaccinatiecampagne. 

Buitenlandse toeristen moeten bewijzen dat ze in de afgelopen zes maanden een tweede prik 
hebben gekregen of een 'booster shot' om in aanmerking te komen voor toelating in 
groepsverband. Ze moeten ook een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur 
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oud overleggen en bij aankomst op de luchthaven Ben Gurion van Tel Aviv een bloedtest laten 
afnemen om te zien of er antistoffen in hun lichaam zitten.   

In 2019 bezocht een recordaantal van 4,55 miljoen toeristen het land, goed voor ruim zes6 
miljard euro aan inkomsten voor de lokale economie. Bron: De Stentor, 5 september 2021.   
 

Rover roept mensen op om drukte in trein door te geven 

Reizigersvereniging Rover roept mensen op om de drukte in de trein in september door te 
geven op hun website. Traditioneel is deze maand de drukste van het jaar, maar vanwege 
de aanhoudende coronamaatregelen heeft Rover ‘geen idee wat ons te wachten staat’, aldus 
directeur Freek bos. 

Met de gemelde informatie spreken ze vervoerders aan en kunnen die kijken of bepaalde 
treinen korter of langer moeten. Rover heeft ook een meldpunt voor drukte in de bus. Bron: 
De Stentor, 6 september 2021.    

Deltavariant slaat hard toe in Thailand 

De Deltavariant slaat hard toe in Thailand. Ze wisten het coronavirus aardig buiten de deur 
te houden, maar met zo'n 15.000 besmettingen per dag zijn de Thai net over de hoogste piek 
tot nu toe heen.  

De Thaise overheid sloeg hard toe om de hoge besmettingscijfers tegen te 
gaan. Werkgebieden waar een groot deel van de Thaise lagere klasse hun geld 
verdienen werden gesloten. Hiermee werden de beetjes die het arme deel van de Thai nog 
hadden ook van hun afgenomen.   

Groepen vrijwilligers helpen de werkloze bevolking te overleven, meldt het AP. Tun Nye, een 
timmerman uit Bangkok, is blij met de hulp: ‘We zitten nu al drie of vier maanden zonder 
geld en we hebben niet genoeg voedsel. Er zou voor ons gezorgd moeten worden, maar dat 
gebeurt lang niet altijd.’  

Toch is er licht aan het einde van de tunnel: werkplekken gaan langzaam weer open, de 
vaccinatiegraad groeit, en donaties uit het buitenland maken een betere voedselvoorziening 
mogelijk. Voor de vrijwilligers is het werk nog niet klaar: ‘We stoppen niet. We passen ons 
aan.’ zegt de Nederlandse vrijwilliger Friso Poldervaart. Bron: De Stentor, 6 september 2021. 
 

CPC loop in Den Haag afgelast 

Na de Singelloop Utrecht, is nu ook de CPC loop in Den Haag afgelast. De hardloopwedstrijd, 
die plaats zou vinden op 26 september, kan niet doorgaan omdat ‘het organiseren van 
een mega-evenement met ruim 40.000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers op 
korte termijn niet realistisch is’, meldt de organisatie. 

De CPC Loop wordt normaal begin maart gehouden, maar vanwege de corona-uitbraak was 
deze al uitgesteld naar september. De volgende editie vindt plaats op 13 maart volgend jaar. 
Bron: De Stentor, 6 september 2021. 
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De eerste toss in meer dan tien maanden. © Kevin Hagens 
 

 
Eindelijk, we mogen weer! Langs de lijn in de kelderklasse: ‘Ik snap niet 
waarom u hier bent’ 
 
Meer dan zestigduizend voetbalteams starten binnenkort aan de competitie. Velen daarvan 
speelden al tien maanden geen wedstrijd meer. Hoe is het om weer op het veld te staan? We 
namen een kijkje in de kelderklasse bij de Apeldoornse derby tussen WSV zaterdag 3 en Groen 
Wit’62 zaterdag 9. ‘Maak er een mooie pot van, jongens.’ 

 
Het is een herfstige augustusmiddag. Het loodgrijze wolkendek dreigt voortdurend de 
stemming te bederven. Van de zon is al helemaal geen spoor, de oudewijvenzomer lijkt ongewis 
dit jaar. Hoewel de omstandigheden dus verre van meewerken, dringt zich toch het 
legendarische gedicht van Herman Gorter op: Bron: De Stentor, 5 september 2021.  
 

Krankzinnige situatie: Brazilië - Argentinië definitief gestaakt na 
coronarel en onderbrekende officials  
 
De WK-kwalificatiekraker tussen Brazilië en Argentinië is uitgelopen op een bizarre farce. De 
wedstrijd in de Arena Corinthians in São Paulo is na een paar minuten onderbroken door 
officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten, die enkele Argentijnse spelers van het 
veld wilden halen. De wedstrijd is uiteindelijk definitief gestaakt. 

Voorafgaand aan de wedstrijd ontstond er een rel rondom vier Argentijnse internationals die 
bij Engelse clubs spelen. De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben het niet nader 
genoemde viertal opgedragen onmiddellijk in isolatie te gaan. Het zou gaan om Emiliano 
Buendia, Emiliano Martinez (beiden Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden 
Tottenham Hotspur). 
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Volgens de Braziliaanse coronaregels dienen passagiers die in de afgelopen veertien dagen in 
Groot-Brittannië zijn geweest, bij aankomst in Brazilië namelijk eerst twee weken in 
quarantaine te verblijven. Volgens de Braziliaanse autoriteiten hebben de vier Argentijnen 
hun reisdocumenten onjuist ingevuld. Het kwartet dient op last van de Braziliaanse overheid 
in isolatie te gaan en het land zo snel mogelijk te verlaten, zonder verder aan enige activiteiten 
deel te nemen.  

Het leek met een sisser af te lopen, omdat de vier spelers ‘gewoon’ met de nationale ploeg 
afreisden naar het stadion, drie van hen stonden zelfs in de basis. Na een paar minuten 
kwamen er echter enkele officials van de gezondheidsdienst het veld op, om de genoemde 
spelers van het veld te halen. Het spel ligt nu stil, de Argentijnse ploeg verdween richting de 
catacomben. ‘We zijn hier al drie dagen, maar jullie wachten tot de wedstrijd bezig is om plots 
jullie gezag te tonen?’ zei een woedende Lionel Messi bij het verlaten van het veld, verbaasd 
over de bizarre gang van zaken in São Paulo. Later werd bekend dat de wedstrijd definitief is 
gestaakt en op zondagavond in ieder geval niet meer wordt hervat.   

Ook de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni snapte niets van de interventie. ‘Dit maakt me 
heel droevig. Ik wil geen schuldige aanwijzen. Maar wat er ook is gebeurd, dit was niet het 
moment voor deze interventie’, zei hij. ‘Dit had een feest moeten worden voor iedereen. Ik wil 
dat de mensen in Argentinië begrijpen dat ik als coach mijn spelers moet verdedigen. Op geen 
enkel moment is ons verteld dat zij de wedstrijd niet konden spelen. We wilden de wedstrijd 
spelen, net als de spelers van Brazilië’, liet Scaloni via het Twitter-account van de Argentijnse 
bond weten. 

 
 

© Reuters  

Messi stond in deze wedstrijd tegenover Neymar, sinds kort weer zijn teamgenoot bij Paris 
Saint-Germain. Het duo speelde nog niet samen, want vorige week in Reims kwam Messi een 
halfuur voor tijd in het veld voor Neymar. Op zaterdag 10 juli stonden Brazilië en Argentinië 
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voor het laatst tegenover elkaar. De Argentijnen wonnen toen door een goal van Ángel Di María 
met 1-0 in het Maracanã in Rio de Janeiro, waarmee ze de Copa América wonnen en voor het 
eerst sinds 1993 weer een prijs pakten. 

Nadat de wedstrijd definitief was gestaakt, besloot de Braziliaanse bondscoach Tite dat zijn 
spelers nog maar een onderlinge partij moesten gaan spelen. Er waren 2500 toeschouwers 
aanwezig in het stadion, maar zij zagen dus maar vier minuten actie tussen de twee toplanden. 
Brazilië speelt komende vrijdag (02.30 uur) nog thuis tegen Peru, Argentinië begint vrijdag 
een uur eerder aan de thuiswedstrijd tegen Bolivia. In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule 
voor het WK gaat Brazilië aan kop met 22 punten, gevolgd door Argentinië met 16 punten.  

Er was al veel te doen over deze interlandperiode in Zuid-Amerika, omdat clubs uit La Liga 
hun spelers niet wilden laten gaan. Enkele wedstrijden uit de Spaanse competitie, waaronder 
FC Barcelona - Sevilla, zijn nu maar uitgesteld zodat er niet gespeeld hoeft te worden zonder 
belangrijke krachten bij beide teams. Bron: De Stentor, 5 september 2021. 

 

 

Fans vieren feest met dj Tiësto na afloop van de race © ANP  
 

Dubbel gevoel in Zandvoort: ‘Fantastische race, maar niet uit te leggen 
aan evenementenbranche’  
 
Op een zonovergoten Zandvoort behaalde Max Verstappen zondag de winst van de eerste 
Nederlandse Grand Prix in 36 jaar. Het publiek is blij: met de winst, met de organisatie. Kritiek 
is er echter ook: op het coronabeleid en het feit dat de evenementenbranche nog weinig kan, 
en dít wel: ‘Not done!’  
 
‘Fantastisch! Max heeft super strak gereden’, zegt Tom Stroobach. Hij heeft bijzondere 
herinneringen aan dit circuit. ‘De laatste keer dat ik hier een race zag, verongelukte Roger 
Williamson.’ Bron: De Stentor, 5 september 2021.  
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Maandag openen alle universiteiten nieuw collegejaar 

Vrijwel alle universiteiten trappen maandag het nieuwe collegejaar af. Ze hopen dat de 
coronabeperkingen in de loop van het jaar verder kunnen worden versoepeld en dat studenten 
en docenten kunnen terugkeren naar de campus en elkaar weer kunnen bestoken met hun 
ideeën. De meeste openingsactiviteiten zijn zowel fysiek als online te volgen.  

Op de Erasmus Universiteit Rotterdam spreekt onder anderen Kim Putters. Hij is er 
hoogleraar. Daarnaast is hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
Zanger Jeangu Macrooy, die Nederland dit jaar vertegenwoordigde op het 
Eurovisiesongfestival in Rotterdam, geeft een optreden voor de docenten en studenten.  

Op de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat Jacobine Geel, die daar theologie studeerde, 
online in gesprek met vier hoogleraren over 'veerkracht van jongeren'. Oud-PvdA-
leider Lodewijk Asscher spreekt bij de Open Universiteit en demissionair minister Ingrid van 
Engelshoven (Hoger Onderwijs) is bij de opening van het jaar bij de Universiteit voor 
Humanistiek.  

Uit protest is er maandag ook een alternatieve bijeenkomst, de 'ware opening van het 
academisch jaar'. Die wordt gehouden door de FNV, de Landelijke Studentenvakbond, de 
Algemene Onderwijsbond en WOinActie. Zij reiken onder meer een paar protestprijzen uit, 
onder meer voor de universiteit met het duurste college van bestuur en met de meeste 
'wegwerpdocenten'.  

De universiteit van Tilburg heeft als enige de opening al achter de rug. Die werd op 30 
augustus gehouden. Bron: De Stentor, 6 september 2021.  
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Buitenlandse studenten keren massaal terug, maar fysieke colleges 
volgen is nog uitdaging 

Het aantal aanvragen voor studievergunningen door studenten van buiten de EU zit - na een 
coronadip - alweer flink in de lift. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
vandaag. Ondertussen kampen de universiteiten nog met coronaregels die grootschalig fysiek 
onderwijs moeilijk maken.  

Vandaag, bij de start van het nieuwe academisch jaar, meldt de IND dat de jaarlijkse groei 
van studenten van buiten de EU alweer op 10 procent zit, net als vóór de coronacrisis. De 
aanwas komt onder meer doordat Britse studenten sinds de brexit ook een vergunning moeten 
aanvragen. In 2020 was op jaarbasis eenmalig sprake van een afname van 40 procent. 
Opgeteld zijn er eind juli van dit jaar al meer aanvragen (15.110) ontvangen dan in heel 2020 
(12.310). Vrijwel alle verzoeken zijn gehonoreerd. 

De meeste aanvragen zijn volgens de IND afkomstig van studenten uit China, India, de VS, 
Turkije en Indonesië. De populairste studie bij deze groepen is Economics & Business, gevolgd 
door Social Sciences, Engineering en Arts & Culture, laat de Nederlandse organisatie voor 
internationalisering in onderwijs (Nuffic) weten. 

‘Nederland is geen eiland’, constateert voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van 
Universiteiten (VSNU). ‘Vorig jaar was het door de coronabeperkingen een relatief rustig jaar, 
dus het is niet onlogisch dat de aantallen nu weer stijgen. Er is een wereldwijde trend gaande 
dat studenten op zoek gaan naar kwalitatief goed hoger onderwijs voor relatief weinig geld.’ 
Duisenberg ziet dat de groei van de studentenaantallen met de huidige bekostiging hoger is 
dan universiteiten aankunnen. ‘We zouden beter op de instroom willen sturen, maar die 
mogelijkheden hebben we niet. Daar vragen we al jaren om. Ook is het niet toegestaan 
diversiteit aan te brengen in de landen waar studenten vandaan komen.’   

De UvA en de TU Delft blijken de meest gewilde universiteiten bij studenten van buiten de 
EU. Die hebben echter, net als de rest van het hoger onderwijs, te maken met aanhoudende 
coronamaatregelen. De 1,5 meter geldt dan niet meer, er is nog wél een maximale 
groepsgrootte van 75 personen. Hierdoor is het feitelijk onmogelijk om grootschalige 
hoorcolleges te organiseren. Terwijl een student uit China die alle mogelijke moeite doet om 
in Nederland te studeren, niet de verwachting heeft op een studentenkamertje naar de pc te 
moeten staren voor onderwijs. Hoe gaan de universiteiten daarmee om? 

De Universiteit van Amsterdam telt bijna 40.000 studenten, van wie er ruim 10.000 uit het 
buitenland komen. Volgens een woordvoerster is al vóór de zomer gecommuniceerd, ook 
internationaal, dat het uitgangspunt dit studiejaar fysiek onderwijs wordt. ‘In de praktijk zie 
je dan bij grote colleges dat een deel van de studenten in de zaal aanwezig is en de rest online 
via een videoscherm. De samenstelling van de studenten wisselt per college en aanwezigheid 
wordt bijvoorbeeld bepaald per eerste letter van de achternaam.’ 

Bij de TU Delft komt 22 procent van de bijna 27.000 studenten uit het buitenland. Zij zijn 
volgens de woordvoerster straks twee tot drie dagen per week op de campus en de grote 
colleges zullen online worden georganiseerd. Op de vraag of buitenlandse studenten daarmee 
waar voor hun geld krijgen, meldt de zegsvrouw: ‘Nederland kent regels in verband met corona 
en die willen wij netjes uitvoeren. Dat betekent: een beperkt aantal mensen op de campus om 
de veiligheid te kunnen garanderen.’ 

Zowel de UvA als de TU Delft geeft aan dat de studieresultaten afgelopen jaar niet hebben 
geleden onder het online onderwijs. Deze gegevens zeggen alleen niets over bijvoorbeeld de 
eenzaamheid onder buitenlandse studenten in coronatijd. ‘Wij vinden echt: studeren is elkaar 
ontmoeten en in de ogen kijken’, zegt de zegsvrouw van de Amsterdamse universiteit daarover. 
Beide instellingen hebben overigens in het Engels op de website zowel een pagina staan met 
praktische informatie als met welzijnstips.  
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Duisenberg van de VSNU zegt dat de universiteiten uitkijken naar het moment dat de 
maximale groepsgrootte van 75 studenten verdwijnt. ‘Maar eerst moeten we dit veilig doen, 
tot het kabinet beslist dat het verantwoord is om de teugels los te laten.’ Zelfs dan betwijfelt 
Duisenberg of overal de massale hoorcolleges terugkeren. ‘Er is veel geleerd de afgelopen tijd 
en we weten nu dat vooral het verblijf op de campus centraal staat.’   Bron: AD, 6 september 
2021. 

 

 

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg liep eerder dit jaar demonstratief de Hofvijver in om aan te 
geven dat de wetenschap het water aan de lippen staat. © ANP 

 

Vanaf maandag alle basis- en middelbare scholen open 

Vanaf maandag zijn in het hele land basis- en middelbare scholen begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. Na de regio's Noord en Midden vierde Zuid dit weekend de laatste dagen van de 
zomervakantie.  

De coronamaatregelen op scholen zijn grotendeels hetzelfde als voor de zomer. Alleen hoeven 
bijvoorbeeld leraren en leerlingen die volledig zijn gevaccineerd niet meer in quarantaine als 
ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.  

In Amsterdam, waar de scholen al twee weken open zijn, moesten tientallen schoolklassen 
naar huis doordat leerlingen besmet bleken. Ook op andere plekken waar de scholen al even 
open zijn moesten er klassen naar huis worden gestuurd. Er zijn in totaal ruim 6660 primaire 
scholen in Nederland en bijna 650 scholen voor voortgezet onderwijs.  

Tot de regio Zuid behoren de provincies Limburg en Zeeland, het grootste deel van Noord-
Brabant en een aantal gemeenten in Gelderland. Bron: De Stentor, 6 september 2021.   
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Het OMT adviseert ministerie om per 20 september coronamaatregelen 
voor primair onderwijs te versoepelen 

Het Outbreak Management Team adviseert het ministerie van Volksgezondheid om per 20 
september de coronamaatregelen voor het primair onderwijs te versoepelen. Dat zegt 
kinderarts en OMT-lid Károly Illy in Trouw. 

Op honderden basisscholen in het hele land stonden vlak na de zomervakantie meteen alweer 
hele klaslokalen leeg. Dit nieuwe schooljaar geldt nog steeds de regel dat een hele klas moet 
thuisblijven als één kind positief is getest op het coronavirus. Het zorgt voor grote problemen 
op scholen, die al kampen met achterstanden door de coronaperiode. Behalve voor de leraren 
en kinderen is dit ook voor ouders zwaar: zij moeten weer zorgen dat hun kind vanuit huis 
onderwijs krijgt. 

Maar deze moeilijkheden duren mogelijk niet lang meer: het OMT is het erover eens dat het 
kabinet rond 20 september verantwoord kan afkondigen dat voortaan leerlingen alleen nog 
moeten thuisblijven als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet kind. Dat zegt Károly 
Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.  

De woordvoerder van de PO-raad, de sectororganisatie van het primair onderwijs, spreekt in 
dagblad Trouw ‘mooi nieuws’. ’Hier zijn we blij mee. De situatie waarbij hele klassen in 
quarantaine moesten, was haast niet werkbaar.’  

Op 20 september komt demissionair minister Hugo de Jonge naar buiten met nieuwe 
richtlijnen. Bron: De Stentor, 6 september 2021.  

 

Max Verstappen zegevierde gisteren bij de Dutch Grand Prix. © AP   
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Zestien betrokkenen binnen Formule 1 positief getest bij Dutch Grand 
Prix in Zandvoort 
 
Afgelopen week zijn zestien mensen die betrokken zijn bij de Formule 1 positief getest op het 
coronavirus. De koningsklasse van de autosport streek vorige week neer in Zandvoort, voor 
de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985. De internationale autosportfederatie FIA maakte zoals 
gebruikelijk een dag na de race de testcijfers bekend. 
 
Tussen maandag 30 augustus en zondag 5 september werden 6691 tests uitgevoerd bij de 
coureurs, hun teamleden en het aanwezige personeel van de Formule 1. Het leverde zestien 
positieve testuitslagen op, met Kimi Raikoönen als bekendste ‘slachtoffer’.  
  
Zaterdag werd bekend dat de 41-jarige Räikkönen besmet is met het coronavirus. De Fin, 
bezig aan zijn laatste jaar in de Formule 1, miste daardoor de Grand Prix in Zandvoort. ‘We 
baalden daar ontzettend van, want het is Kimi’s laatste jaar en hij is fan van Zandvoort’, zei 
circuitdirecteur Robert van Overdijk zondag. ‘Maar dat hij niet door de coronatest komt, is 
voor ons wel het bewijs dat we zorgvuldig hebben gehandeld.’  
 
Räikkönen, de wereldkampioen van 2007 werd bij Alfa Romeo vervangen door Robert Kubica, 
die zondag in de Noord-Hollandse duinen als vijftiende over de streep kwam. Max verstappen 
won de race voor eigen publiek.  
 
Een week eerder bij de Grand Prix van België leverden 6449 uitgevoerde tests onder coureurs, 
teamleden en personeel van de Formule 1 vijftien positieve uitslagen op. Bij de Grands Prix 
daarvoor lag dat aantal steeds wat lager. Bron:: AD, 6 september 2021.  
 

Singelloop Utrecht gaat wéér niet door: ‘We vinden het enorm spijtig’  
 
Slecht nieuws voor hardlopers die zich hebben ingeschreven voor de Singelloop: net als vorig 
jaar gaat de hardloopwedstrijd vanwege de coronamaatregelen niet door. De wedstrijd zou op 
3 oktober worden gehouden met ruim 10.000 deelnemers.  
 
‘Na de verplaatsing van vorig jaar keken we nóg meer dan ooit uit naar de jubileumeditie van 
de Singelloop Utrecht, de oudste stratenloop van Nederland’, schrijft de organisatie.  
 
‘We vinden het dan ook enorm spijtig om mede te delen dat we hebben besloten het evenement 
te verplaatsen naar volgend jaar: zondag 2 oktober 2022.’  
 
De organisatie ziet zich genoodzaakt om de 70ste editie van de Singelloop te verplaatsen, 
omdat ‘het aanvankelijke plan van de regering om per 20 september de coronaregels verder te 
versoepelen, inmiddels onhaalbaar is gebleken’.  Organisator Golazo laat in een verklaring 
weten: ‘Zelfs als de anderhalvemeterregel voor 3 oktober zou worden losgelaten, moet er vrijwel 
zeker met andere beperkende maatregelen rekening worden gehouden. Hoe te handelen met 
het vele publiek in de drukke binnenstad, is misschien wel de grootste uitdaging. Het is hoe 
dan ook een niet te hanteren probleem dat wij veel te laat horen wat de nieuwe 
coronabepalingen zijn.’  
 
Bij de laatste persconferentie in augustus hoopte het kabinet dat het op 20 september 
mogelijk zou zijn om de regel van 1,5 meter afstand los te laten. Een besluit daarover valt 
volgende week vrijdag, zo’n twee weken voor de Singelloop. ‘Het vaststellen van de gewenste 
scenario’s voor deelnemers en publiek kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe maatregelen 
van de regering bekend zijn gemaakt. Vervolgens moet de gemeente die toetsen en goedkeuren. 
Met het oog op de korte tijd die daarna nog rest, vinden wij het niet realistisch om de diverse 
scenario’s goed en zorgvuldig uit te voeren’, stelt Golazo.  
 
De Singelloop zou op zondag 3 oktober van start gaan vanaf de Maliebaan. Deelnemers zouden 
via de singels over de streep komen in het Wilhelminapark, in afstanden tot 10 kilometer. De 
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startbewijzen voor deelnemers blijven geldig voor de editie van volgend jaar, op 2 oktober 
2022.   
 
Afgelopen jaar kon het evenement ook al niet doorgaan vanwege het coronavirus. Wel werd 
via een app een ‘virtuele Singelloop’ georganiseerd. Dat gaat ook dit jaar gebeuren. Deelnemers 
kunnen voor meer informatie kijken op de website van Singelloop Utrecht.  Bron: AD, 6 
september 2021.   
 

Paradiso opent deuren voor demonstranten 

Paradiso opent op 10 september de deuren voor demonstranten. Wie de straat op wil 
voor Unmute Us of Het Woonprotest kan die dag hulp krijgen bij het maken van een spandoek 
of protestbord. Het Amsterdamse poppodium stelt het materiaal ervoor gratis beschikbaar. 
Bron: De Stentor, 6 september 2021. 
 

In Frankrijk is coronapas in minder winkelcentra verplicht  
 
Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire heeft aangekondigd dat vanaf 
woensdag de coronapas in minder winkelcentra verplicht is. Waar je het bewijs van inenting 
of negatieve test eerst nog in 178 winkelcentra moest laten zien, hoeft dat er nu nog maar in 
64.  
 
In Frankrijk is er veel weerstand tegen de coronapas, die ingezet wordt als middel om de 
verspreiding van het coronavirus in te perken. Tegenstanders zien het als een verkapte 
vaccinatieplicht. In augustus waren er meerdere demonstraties tegen de pas. Bron: De 
Stentor, 6 september 2021.  
 

Hanoi verlengt strenge maatregelen 
 
De Vietnamese hoofdstad Hanoi verlengt strenge maatregelen met twee weken. Waar Vietnam 
voor de pandemie eerder goed in banden wist te leggen, bleek de Delta variant toch een te 
grote uitdaging. De stad is opgedeeld in rode, oranje, en groene zones, met oplopende 
restricties van dien. Rode zones zijn door middel van barricades afgescheiden van andere 
delen. 
Het land heeft een van de laagste vaccinatiegraden in Zuidoost Azië: maar 3.3 procent van de 
98 miljoen inwoners zijn volledig gevaccineerd. Hanoi heeft aangekondigd 1,5 miljoen 
inwoners te willen testen om verdere infecties te voorkomen. Bron: De Stentor, 6 september 
2021.  
 

Nieuw-Zeeland heft lockdown op 
 
Nieuw-Zeeland heft de lockdown vanwege het coronavirus bijna volledig op. Alleen in 
Auckland, het epicentrum van de recentste uitbraak in het land, blijven de strenge 
maatregelen nog zeker een week van kracht.  
 
Voor 3 miljoen Nieuw-Zeelanders is de oproep om thuis te blijven ingetrokken vanaf dinsdag. 
Vanaf donderdag gaan de scholen daar weer open. Er blijft nog wel een verplichting voor 
mondkapjes in openbare binnenruimtes en bijeenkomsten in gebouwen hebben een 
maximum van vijftig bezoekers. In Auckland moeten de 2 miljoen inwoners nog wel 
thuisblijven, vanwege de uitbraak van de Deltavariant.  
 
Premier Jacinda Ardern noemt het positief dat het aantal nieuwe besmettingen steeds lager 
wordt, maar ze zegt dat de Delta-variant alles verandert. Daarom kunnen de maatregelen in 
Auckland nog niet worden versoepeld. ’We hebben het zo goed gedaan door de uitbraak onder 
controle te krijgen. De restricties werken, maar het zit er nog niet op’, aldus Ardern.  
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Voor de recente uitbraak waren er zes maanden lang geen virusgevallen geweest in het land. 
Zaterdag overleed een 90-jarige vrouw aan Covid-19, het eerste slachtoffer in Nieuw-Zeeland 
sinds februari. Het dodental staat op 27. Bron: De Stentor, 6 september 2021.  
 

Derde prik komt eraan voor 280.000 Vlamingen: deze groepen krijgen een 
uitnodiging 
 
De eerste uitnodigingen voor een derde coronaprik worden vanaf 13 september verstuurd. Het 
Agentschap Zorg en Gezondheid schat dat het om 280.000 Vlamingen gaat. De groep is kleiner 
dan die van de risicopatiënten die voor de eerste prik werden geselecteerd. Bron: De Morgen, 6 
september 2021.   
 

Op stap net over de grens? Doorzakken kan weer, maar dansen nog niet 
 
Kroegeigenaren in de regio kijken met jaloerse ogen naar België. Daar kwam het uitgaansleven 
de afgelopen dagen weer voor een groot deel op gang. Al moeten 'stappers’ over de grens nog 
wel altijd rekening houden met regels, bleek dit weekend. ‘Naar de wc? Mondkapje op.’ 
 
Het is gezellig druk aan de Kerkstraat in Neerpelt, net over de grens bij Borkel en Schaft. Er 
klinkt gelach, geklink van glazen. De terrassen zitten vol, de krukken aan de bars ook. ‘Het 
begint weer ergens op te lijken, hè’, lacht de van oorsprong Valkenswaardse ondernemer Peter 
van de Ven. Bron: BN De Stem, 6 september 2021.  
 
 

 

De boodschap van Dave Wienk en Daniëlle de Jong is duidelijk. © Maarten Sprangh  
 
 

Personeelstekort houdt winkels in Apeldoorn nog weken dicht: ‘Begint 
schrijnend te worden’  
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Het is geen nieuws dat veel werkgevers, met name in de horeca, handen tekort komen. Maar 
de nood is nu zelfs zo hoog dat ondernemers de hele week dichtgaan of hun nieuwe toko niet 
eens kunnen openen.   
 
‘Het begint best schrijnend te worden’, constateert Dave Wienk van Délicat. Omdat hij geen 
mensen kan krijgen, zit de traiteurswinkel aan de Asselsestraat zeker tot 1 oktober helemaal 
dicht. Ook de catering ligt plat. De medewerkers die overbleven zijn nu in de gelijknamige 
brasserie in Hoenderloo aan de slag. Bron: De Stentor, 6 september 2021.  
 

 
 
Een leeg klaslokaal op een basisschool. © ANP 
 

Honderden klaslokalen staan leeg door coronabesmettingen: ‘Koek is op 
bij ouders’ 
 
Scholen in het noorden en midden van Nederland kampen alweer met honderden lege 
klaslokalen vanwege corona-infecties. De regels zijn strikt: kinderen en leraren uit dezelfde 
klas zonder immuniteit moeten bij een besmettingsgeval allemaal naar huis. Nu deze week 
ook in het zuiden de scholen heropenen, vreest het onderwijs zware tijden.    
 
In Amsterdam, waar de scholen al twee weken open zijn, moesten afgelopen week tientallen 
schoolklassen tijdelijk worden gesloten doordat leerlingen besmet bleken. Ook op andere 
plekken waar de scholen al even open zijn - zoals de kop van Noord-Holland, Drenthe, 
Friesland en Overijssel - moesten er op meerdere scholen klassen naar huis worden 
gestuurd.     
 
De Columbusschool, een basisschool in Almere, heeft zelfs vier groepen in quarantaine na een 
besmetting bij één leerling in iedere groep. Directeur Jet Lovink, die zichzelf momenteel eerder 
ziet als ‘coronamanager’, benadrukt dat het gaat om een grote school met 27 groepen in totaal. 
‘Ik maak me echt zorgen over hoe de school en de ouders dit moeten organiseren en over het 
fysieke onderwijs dat leerlingen moeten missen. Het schooljaar is nog maar net begonnen. De 
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kinderen hebben milde klachten, ze zijn in de meeste gevallen gewoon een beetje verkouden. 
Maar wij zijn er razend druk mee.’  
 
Het regent ook op andere scholen meldingen. ‘We hebben veel signalen ontvangen van scholen 
waar meerdere klassen in quarantaine zitten, soms al enkele dagen na afloop van de 
zomervakantie’, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair 
onderwijs. ‘Terwijl veel teams vóór de vakantie al op hun tandvlees liepen, is de vrees nu dat 
het ook een hete herfst zal worden.’ 

De appgroepen van bezorgde ouders stromen intussen vol met verhalen en vragen over het 
coronabeleid. Want mogen kinderen zonder klachten die thuis moeten blijven vanwege een 
besmet klasgenootje dan ook niet buiten spelen met dit mooie weer? En hoe streng moet je 
zijn als je kind wel in de klas zit bij een besmet kind, maar daar helemaal niet nauw mee in 
aanraking is geweest?  

‘Wij hebben geluk, want er zat bij ons de laatste dagen maar eventjes één klas in quarantaine 
op een school voor speciaal onderwijs’, vertelt bestuurder Bart De Grunt van scholenkoepel 
Mijnplein in Raalte (Overijssel). Daaronder vallen achttien scholen in de noordelijke regio. ‘We 
proberen die kinderen met testen weer zo snel mogelijk naar school te krijgen en volgen dan 
de richtlijnen die worden gegeven.’  

Momenteel geldt op basisscholen bij een besmetting dat alle kinderen (die sowieso geen 
coronaprik krijgen) en leraren zonder immuniteit in thuisquarantaine gaan als ze nauw 
contact hebben gehad met de persoon die positief getest is; bijvoorbeeld in één klas. Blijkt uit 
de test op dag vijf na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, 
dan mag hij of zij weer uit quarantaine.  

Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van 
de klas door vaste groepen te vormen, wordt door de GGD bekeken of een deel van de niet-
immune leerlingen beschouwd kan worden als ‘overige contacten’, waarvoor geen 
quarantaineadvies geldt.  

Opmerkelijk genoeg vindt het Outbreak Management Team dat de quarantaineregels voor 
scholen best wat versoepeld kunnen worden per 20 september, schreven de experts vorige 
maand al in een advies. Op basisscholen zou dit betekenen dat leerlingen - ook in dezelfde 
klas - alleen nog moeten thuisblijven als ze echt heel dicht in contact zijn geweest met een 
besmet kind. ‘Dat verwacht ik nog steeds’, zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy. ‘Het RIVM 
is nu met een goede richtlijn bezig voor bron- en contactonderzoek.’  

De Grunt van de scholenkoepel in Overijssel vertrouwt bij het vaststellen van de regels voor 
jongere kinderen op de expertise van virologen zoals Illy, zegt hij. ‘De leraren zijn meestal 
ingeënt, dus dat komt wel goed.’ Hij snapt echter de logica van het overheidsbeleid ‘al lange 
tijd niet’. De Grunt: ‘We wilden eerst een eigen teststraat op het bestuursbureau opzetten, 
maar dat mocht niet. Toen werd er ineens enorm ingezet op zelftesten, of wij die even wilden 
gaan verspreiden. Dus ik hoop vooral dat er duidelijkheid komt qua regels.’ 

Volgens de zegsvrouw van de PO-Raad is ‘de koek op bij ouders’. ‘Ze krijgen weer de kinderen 
aan de keukentafel, terwijl het thuiswerken inmiddels lang niet zo gebruikelijk meer is als 
afgelopen jaar. En de leerlingen verdienen het ook om weer met klasgenootjes op school te 
mogen zijn, maar dat kan nog steeds regelmatig niet. Dus er is sprake van een uitdagende 
situatie.’  Bron: AD, 6 september 2021.   
 

Tientallen Amsterdamse schoolklassen weer thuis door besmettingen 
 
In Amsterdam zitten al tientallen basisschoolklassen thuis doordat leerlingen besmet bleken 
met het coronavirus. De scholen in de stad zijn  vorige week maandag begonnen, net als in 
de hele regio Noord.  
 
‘De kinderen zijn niet gevaccineerd, dus is het logisch dat ze eerder een besmetting oplopen,’ 
aldus een woordvoerster van de GGD in Amsterdam. Ook in andere delen van de regio Noord 
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moeten al hele klassen thuisblijven vanwege besmettingen. Ook in de regio Kennemerland 
gaat het om tientallen klassen. 
 
In de kop van Noord-Holland zijn tot dusver een ‘paar coronabesmettingen’ gemeld op een 
‘paar verschillende scholen’, aldus een woordvoerder van de GGD Hollands Noorden. Maar tot 
echte uitbraken heeft dat nog niet geleid. ‘Er hebben nog geen hele scholen hoeven sluiten.’  
 
In de provincie Drenthe zitten ook al enkele klassen thuis. Hoeveel precies kon de plaatselijke 
GGD niet zeggen, wel dat het ‘best vlot gaat nu’. Maar niet iedere klas in deze provincie gaat 
naar huis bij besmettingen in de groep, benadrukt de woordvoerder. Soms hoeft dat niet en 
kan er ‘maatwerk’ worden toegepast.  
 
In Friesland gebeurt het inmiddels ook al ‘regelmatig’ dat klassen naar huis gaan, al kon de 
woordvoerder daar niet zeggen hoeveel klassen precies. In het basisonderwijs waren er deze 
week 87 besmettingen en in het voorgezet en hoger onderwijs 80.  
 
Voor de overige twee regio’s speelt het probleem (nog) niet, omdat de scholen daar later 
starten. Voor de regio Midden begon afgelopen maandag het schooljaar weer en Zuid gaat pas 
vanaf aanstaande maandag weer naar school. Bron: Het Parool, 2 september 2021.    
 

Leerkrachten voelen zich niet veilig 

Onderwijsbond AOb meldt dat veel leerkrachten in het mbo, hbo en wo zich nog steeds niet 
veilig voelen op hun werkplek tijdens deze fase van de coronapandemie. 20 procent maakt 
zich weinig zorgen, maar 70 procent denkt dat de ventilatie in collegezalen en lokalen niet 
voldoende is. 

Qua vaccinatiegraad in deze sector zit het wel snor. Van 92 procent in het mbo tot 97 
procent op de universiteiten. Toch verwacht een overgroot deel van de docenten nog deels 
online les te geven. Ze willen hiermee besmettingen voorkomen, maar ook de voordelen van 
digitale lessen worden als reden meegegeven. Bron: De Stentor, 6 september 2021.    

Bethelkerk op Urk beschoten tijdens zondagochtenddienst 

De Bethelkerk op Urk is zondagochtend tijdens de dienst beschoten met een luchtbuks. Er 
zit een gat in een van de ruitjes aan de voorzijde van de kerk. In de dienst werd door enkele 
mensen gehoord dat er geschoten werd. ‘Maar het was geen mortiergranaat’, zegt koster Laus 
Van Loosen nuchter. ‘Dit is baldadigheid.’  

De kerk zat vol zondagochtend. ‘Het was een enkeling die de klap hoorde’, wil Van Loosen wel 
kwijt. ‘Een mevrouw met kind die net naar buiten liep zag het gaatje. Een centimeter of tien 
in een van de ruitjes. Er zit altijd wel volk bij de deur. Dus het was snel duidelijk wat er aan 
de hand was.’  

De ruitjes komen rechtstreeks uit op de kerkruimte waar de dienst gehouden wordt. Vanuit 
de kerkbankjes zijn de ramen zichtbaar.   

Wie het gedaan heeft is niet bekend, en dat is ook de reden dat de politie nu om getuigen 
vraagt. ‘Al is het een tijdstip dat wel snel duidelijk zal worden wie het gedaan heeft’, stelt Van 
Loosen. Op het tijdstip, zo tussen half elf en tien voor twaalf zitten de meeste Urkers in de 
kerk. Wie op straat is valt op. 

Wanneer het ruitje precies vervangen wordt, weet de koster niet. ‘Vanochtend was het ruitje 
nog niet  vervangen. Het is ook niet heel groot en je moet een ladder hebben om er bij te 
komen. Dus zo'n vaart zal het niet lopen. Nogmaals, wij gaan echt uit van baldadigheid.’  

Maandagochtend heeft de politie buuronderzoek gedaan in de buurt rondom de Kerk aan de 
Wijk 3. Namens de kerk is aangifte gedaan. Er is niemand gewond geraakt.  De gemeente Urk 
is op de hoogte gebracht door de politie maar onderneemt vooralsnog geen stappen. ‘Het is nu 
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een zaak van de politie. Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek af’, zegt woordvoerder 
Françoise Bisschop. Bron: De Stentor, 6 september 2021.   

 

 
 

De Bethelkerk staat in een drukke omgeving. Vooral tijdens de dienst zijn de straten rondom 
de kerk vol geparkeerd. Het kan dus niet zo zijn dat er hard gereden is door degene die de 
kerk beschoten heeft. Ook is niet bekend of de dader lopend of met bijvoorbeeld een auto 
langskwam. © Foto Freddy Schinkel   

 
EMA gaat toch onderzoek doen naar nut derde vaccinatie 
 
Het Europese Medicijnagentschap (EMA) gaat toch onderzoek doen naar het nut van een 
derde prik van het Pfizer vaccin. Dit zogenaamde 'booster shot' zou zes maanden na de tweede 
prik gezet moeten worden bij iedereen ouder dan 16 om de effectiviteit van het vaccin op lange 
termijn te verhogen. 
 
Opvallend is dat het EMA vier dagen geleden nog meldde dat een derde prik ‘niet dringend 
noodzakelijk’ is voor gezonde mensen. Het EMA zoekt vooral naar het effect van de booster 
shot op mensen met een zwak immuunsysteem, maar sluiten het nut bij gezonde mensen nog 
niet uit. Bron: De Stentor, 6 september 2021.  

 
Druk in regionale ziekenhuizen blijft hoog: vrees voor combinatie van 
griep- en covidgolf 
 
Een beetje verdiende rust voor alle ziekenhuismedewerkers en daarna eindelijk weer 
terug naar normaal. Dat was deze zomer de hoop bij de ziekenhuizen. De praktijk: ’Die 
vakanties zijn er geweest, we hoefden niemand terug te roepen, maar iedereen komt weer 
terug in een ziekenhuis waar het nog steeds heel druk is’, zegt Ina Kuper, bestuurder van 
ziekenhuis Isala in Zwolle en voorzitter van het ROAZ, het regionaal netwerk acute zorg. 
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Uit het hele land komen verontrustende berichten. Tekort aan verpleegkundigen op de 
intensive care (ic), inhaalzorg die alweer op de tocht staat. ‘We komen niet toe aan inhaalzorg. 
Mensen die wachten, moeten blijven wachten. Het is niet meer uit te leggen. En dat trekt een 
heel zware wissel’, zei de Brabantse ROAZ-bestuurder Bart Berden. Bron: De Stentor, 6 
september 2021.  
 

Nederlanders lijken al massaal afscheid te hebben genomen van 1,5 
meter-regel 

Op zijn vroegst na 20 september wil het kabinet officieel stoppen met de 1,5 meter afstand, 
maar Nederlanders lijken al massaal afscheid te hebben genomen van die coronamaatregel. 
Logisch, zeggen gedragswetenschappers . ‘Het kabinet wil positivisme uitdragen. Dan zie je de 
normen vervagen.’  

Zandvoort kreeg het afgelopen weekend bakken met kritiek over zich heen. Waar was de 
anderhalve meter afstand bij de tienduizenden racefans die hun idool Max Verstappen 
kwamen toejuichen? Zelfs koning Willem-Alexander stond - weliswaar met mondkapje - 
schouder aan schouder de racewagen van de F1-coureur te bewonderen. Bron: AD, 6 
september 2021.   

Afgelopen 24 uur zijn er 2151 positieve coronatests gemeld 

Afgelopen 24 uur zijn er 2151 positieve coronatests gemeld bij het RIVM, vrijwel evenveel als 
precies een week geleden. Het gemiddelde blijft hierdoor ook vrijwel gelijk. Amsterdam telde 
de meeste gevallen. In de hoofdstad kregen 126 inwoners te horen positief getest te zijn op het 
coronavirus.  

Het aantal sterfgevallen steeg met 3. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen 
dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het even 
voor dit is gemeld en verwerkt. Bron: De Stentor, 6 september 2021.    

Nunspeet heeft iets minder besmettingen, maar blijft zorgelijk: Staphorst 

loopt op 

In Nunspeet zijn gisteren 17 mensen positief getest op corona. Daarmee is de Veluwse 
gemeente nog steeds het zorgenkindje van het land. Maar met een gemiddelde van 25 
besmettingen per dag in de laatste week lijkt de trend naar beneden toch voorzichtig ingezet.  

Burgemeester Breinis Van der Weerd stuurde vorige week nog een brief naar alle Nunspeters 
waarin hij oproept bedacht te zijn op besmettingsgevaar en zeker als je niet gevaccineerd bent 
je verantwoordelijkheid te nemen. Overigens is de burgemeester vanuit geloofsovertuigingen 
zelf niet ingeënt tegen corona.  

Staphorst kleurt wat donkerder op de kaart vandaag. 34,8 mensen op 100.000 zijn daar 
besmet, in werkelijkheid zijn dat 6 mensen. Het gemiddelde van de afgelopen week lag op 
4.  Brummen, Berkelland, Zwartewaterland en Heerde schreven geen nieuwe besmettingen 
bij.  

Vandaag (6 september) zijn er 2151 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is lager dan het 
gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (2530). 2151 is vrijwel evenveel als precies een week 
geleden. Het gemiddelde blijft hierdoor ook vrijwel gelijk. Amsterdam telde de meeste gevallen. 
In de hoofdstad kregen 126 inwoners te horen positief getest te zijn op het coronavirus.  

Gisteren (5 september) zijn 38 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is lager dan het 
gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (61). Het aantal sterfgevallen steeg met 3. Dat hun 
overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. 
Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het even voor dit is gemeld en verwerkt.  
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Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft vrijwel gelijk. In totaal liggen er 682 
mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er twee meer dan zondag. Het totaal 
opgenomen patiënten schommelt al langer tussen de 600 en 700. Op de 
intensivecareafdelingen zijn er zeven patiënten bijgekomen. In totaal liggen er nu 220 ernstig 
zieke mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. Bron: De Stentor, 6 september 
2021.   

Baudet scheldt NPO-journalist uit met ‘homo’ na weigeren hand, COC eist 

excuses  

COC Nederland wil dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zijn excuses maakt voor 
het uitschelden van NPO-journalist Joost Vullings van EenVandaag. Baudet zei ‘homo‘ tegen 
Vullings omdat deze hem geen hand wilde geven. Handen schudden is niet toegestaan volgens 
de coronaregels van de overheid.  

‘Politici hebben een voorbeeldfunctie’, stelt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Het geeft dan 
ook een zeer slechte boodschap aan onze jeugd als een politicus homo als scheldwoord 
gebruikt. Woorden doen er toe en homo is geen scheldwoord. Een excuus vanuit Baudet is 
daarom ook zeker op z’n plaats.’  

Vullings maakte afgelopen weekend melding van het incident in de podcast De Stemming. Hij 
maakte afgelopen week een rondje door het complex waar de Tweede Kamer nu huist vanwege 
een grote verbouwing. ‘Als je bij Forum rondloopt, komen ze allemaal naar buiten en steken 
heel provocatief hun hand uit, want ze willen dan dat je hem schudt’, vertelde de journalist 
van EenVandaag.  

Ook Baudet kwam zijn kamer uit. ‘Ik wilde zijn hand beantwoorden met een boks, maar dat 
wilde hij niet. ‘Homo’, zei hij meteen tegen me.’ Vullings vond dit een rare reactie, voegt hij 
daaraan toe. ‘Het is wel heel obstinaat om gelijk maar ‘homo’ te roepen als iemand geen hand 
wil geven.’ 

De partijleider van Forum voor Democratie kwam eerder dit jaar ook onder vuur te liggen 
omdat hij zich in app-gesprekken met partijgenoten homofoob zou hebben uitgelaten. Bron: 
De Stentor, 6 september 2021.   

Italië begint met toedienen derde vaccinatie 

Persbureau Reuters meldt dat Italiaanse minister van Gezondheid Roberto Speranza gezegd 
heeft dat Italië begint met het toedienen van de zogenaamde 'booster 
shot' vanaf september aan de kwetsbare bevolking. Deze derde prik van een coronavaccin 
moet voor extra immuniteit op de lange termijn zorgen.   

Italië geeft kwetsbare mensen in het land nog deze maand een derde dosis van een 
coronavaccin. Het gaat in eerste instantie om mensen die bijvoorbeeld kanker hebben of een 
orgaantransplantatie hebben ondergaan, aldus het Italiaanse persbureau ANSA.  

Daarna wordt gekeken wanneer tachtigplussers, verpleeghuisbewoners en 
gezondheidspersoneel aan de beurt komen, aldus minister van Volksgezondheid Roberto 
Speranza. Hij zei verder dat de vaccinatiecampagne in het land goed liep, maar benadrukte 
dat meer Italianen zich moeten laten inenten. Bijna 72 procent van alle mensen boven de 
twaalf jaar is nu volledig gevaccineerd.  

Steeds meer landen besluiten over te gaan op een derde coronaprik. Die wordt nu nog in 
slechts een klein aantal landen toegediend. In de meeste landen gaan die prikken alleen naar 
kwetsbaren, net zoals in Italië binnenkort, maar in Israël worden de zogeheten boostershots 
sinds kort aan iedereen boven de twaalf jaar aangeboden. In Nederland wachten de 
autoriteiten nog op het advies van de Gezondheidsraad.  
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Italië heeft sinds het begin van de pandemie meer dan 129.500 coronagerelateerde 
sterfgevallen geregistreerd. Er zijn in totaal bijna 4,6 miljoen besmettingen met het 
coronavirus vastgesteld. Volgens gezondheidsexperts is de coronasituatie in Italië momenteel 
redelijk stabiel. Bron: De Stentor, 6 september 2021.   

 

Afschuw bij Halsema om dragen Jodenster bij coronaprotest op de Dam: 

‘Diep triest’ 

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat ze ‘met afschuw’ heeft gezien dat 
mensen zondag tijdens de demonstratie tegen de coronamaatregelen een gele Jodenster op 
hun kleding droegen. ‘Ik roep de organisatie van de demonstratie op de Dam op om het dragen 
van de ster te veroordelen en te voorkomen dat dit nog eens gebeurt’, laat ze weten.  

De burgemeester roept alle deelnemers aan de demonstratie op afstand te nemen van dit 
gedrag. ‘Het onbeschrijflijke leed van onze Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog is op 
geen enkele manier te vergelijken met de problemen die mensen vandaag ondervinden van de 
coronapandemie’, aldus Halsema.  

‘Ons nationaal monument op de Dam herinnert ons nog elke dag aan deze gitzwarte periode 
in het verleden. Ik roep iedereen op om respectvol om te gaan met deze historisch beladen 
plek. Dat juist op de Dam mensen het nodig vinden een gele ster te dragen is diep triest en 
bijzonder kwetsend voor alle overlevenden en nabestaanden.’  
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Meer dan 20.000 demonstranten trokken zondagmiddag in een grote optocht door het 
centrum van Amsterdam om te betogen tegen de coronamaatregelen. De tocht begon om 12.00 
uur op de Dam om daar via de Rozengracht, Marnixstraat. Leidseplein en Utrechtsestraat 
enkele uren later ook weer te eindigen. De tocht is rustig verlopen.  

 

 

‘De demonstratie is zonder grote incidenten verlopen en de sfeer was gemoedelijk’, zegt een 
woordvoerder van de gemeente. Rond het middaguur was het op de Dam al zo druk met 
betogers dat de gemeente opriep om niet meer te komen. Volgens de gemeente waren er op 
dat moment al zo’n 10.000 betogers. Later sloten zich nog veel meer mensen bij de optocht 
aan, waardoor er uiteindelijk meer dan 20.000 mensen op de been waren.  

De sfeer onder de demonstranten was gemoedelijk. Er klonk muziek en sommige groepen 
liepen op het ritme van een trommel. Vaak hield men zich niet aan de coronamaatregelen. 
Vooral in de krappe Utrechtsestraat werd er geen afstand gehouden. 

Volgens de organisatie van de demonstratie deden er zo’n zestig organisaties mee aan de 
optocht, die ook een statement maakten tegen heikele kwesties als de toeslagenaffaire, 
huizentekorten en de gaswinning in Groningen.   
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In de stoet waren gele paraplu’s te zien en vlaggen van Gezond Verstand, Hart voor Vrijheid, 
Forum voor Democratie, Wakker Den Helder en andere steden van de ‘Wakker’ beweging. Ook 
was er een kleine kinderoptocht met een spandoek waarop stond ‘Kinderen voor vrijheid’. 
Bron: De Stentor, 6 september 2021.    

Drukte in Londense metro  

Het metronetwerk in Londen heeft vandaag de drukste ochtend gehad sinds het begin van de 
coronapandemie voor de Britten in maart 2020. De drukte in de metro neemt toe nu de 
scholen weer open zijn en mensen terugkeren naar kantoor. 

Er werden maandag tussen 07.00 uur en 11.00 uur ongeveer 831.000 reizigers vervoerd. Dat 
is 17 procent meer dan vorige week dinsdag. De cijfers werden door de vervoerder niet 
vergeleken met die van vorige week maandag, omdat er toen een nationale feestdag was met 
minder reizigers dan op een reguliere maandag.  

Niet alleen in de Londense metro wordt het langzaamaan steeds drukker. Ook gaan mensen 
weer vaker met de bus. Maar het gaat in beide gevallen om veel minder mensen dan voor de 
uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Transport for Londen verwacht dat 
het totale aantal reizigers in de metro maandag uitkomt op ruim de helft van voor de pandemie 
en in de bussen op ongeveer twee derde. Bron: De Stentor, 6 september 2021.  

In Chili worden kinderen vanaf 6 jaar gevaccineerd met vaccin Sinovac 

De Chileense gezondheidsautoriteiten hebben maandag hun goedkeuring gegeven aan 
het inenten van kinderen vanaf 6 jaar met het corona-vaccin Sinovac. Chili is het eerste 
Latijns-Amerikaanse land dat die stap zet. 

Volgens Heriberto García, directeur van het Chileense gezondheidsinstituut, werd de nieuwe 
maatregel goedgekeurd met vijf stemmen voor en één tegen. Nu moet het ministerie van 
Volksgezondheid het startsein geven om met de vaccinaties te starten. 

De Katholieke Universiteit van Chili voert momenteel een onderzoek uit onder 4.000 kinderen 
van 3 tot 17 jaar om de effecten van Sinovac op jonge kinderen te bestuderen, maar 
de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De beslissing om toch met vaccineren te beginnen 
is volgens García gebaseerd op informatie van het Sinovac-laboratorium zelf en publicaties in 
medische tijdschriften. 

In Latijns-Amerika was vooralsnog alleen het Pfizer-vaccin voor kinderen van 12 jaar en ouder 
goedgekeurd, net als in de Verenigde Staten, Canada, Singapore en Hong Kong. China heeft 
al wel goedkeuring gegeven aan de Sinovac- en Sinopharm-vaccins voor kinderen van 3 tot 
17 jaar. 

In Chili is inmiddels ruim driekwart van de volwassen bevolking volledig ingeënt. Het land 
heeft meer dan 1,6 miljoen besmette gevallen van Covid-19 en meer dan 37.100 doden gemeld. 
Bron: AD, 7 september 2021.    

Aantal meldingen van arbeidsuitbuiting laatste jaar fors gestegen, vooral 

in land- en tuinbouw  

Het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting is het afgelopen jaar met  zeventig procent 
toegenomen. Dat vertelde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar in het 
programma Nieuwsuur. 

Bij arbeidsuitbuiting moet iemand in onmenselijke omstandigheden werken en soms ook zijn 
of haar inkomsten afstaan. In 2020 werden 449 meldingen geregistreerd, het jaar ervoor 
waren dat er 261.  
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Bolhaar noemt dat een opvallende stijging. ‘De afgelopen jaren schommelde het aantal 
meldingen altijd tussen de 200 en 250. Veel uitbuiting is onzichtbaar, omdat de slachtoffers 
er vaak niet meteen belang bij hebben om naar voren te komen. Ze zijn bijvoorbeeld bang hun 
baan kwijt te raken. Het probleem is veel groter dan deze cijfers aangeven.’  

De meeste meldingen gingen over misstanden in de land- en tuinbouw. Bron: AD, 7 september 
2021.    

Italiaanse international in opspraak om illegale praktijken in strandtent 

Federico Bernardeschi moet een boete van 40.000 euro betalen vanwege illegale activiteiten 
in de strandtent die hij bezit. De politie ontdekte dat elf medewerkers van de strandtent, 
Amare Holi Beach in Marina di Carrara, daar illegaal aan het werk waren. 

De 27-jarige Bernardeschi maakte deel uit van de Italiaanse voetbalselectie die afgelopen 
zomer het EK won. De middenvelder van Juventus schoot in de finale tegen Engeland, die via 
strafschoppen beslist moest worden, raak vanaf 11 meter.  

Volgens Italiaanse media is Bernardeschi sinds begin dit jaar eigenaar van de betreffende 
strandtent, waar hij na het gewonnen EK ook zijn huwelijksfeest hield. Het management van 
de Italiaan beweert dat hij niets te maken heeft met de illegale praktijken in de tent. Bron: 
AD, 6 september 2021.  

 

 Een nieuwsgierige voorbijganger afgelopen week bij de vindplaats van Jurgen Conings © Mine 
Dalemans   

Vindplaats van Jurgen Conings is uitgegroeid tot bedevaartsoord: ‘Op 

zondag is het hier fandag’ 

De varens lijken voorgoed verdwenen rond de boom in het Nationaal Park Hoge Kempen waar 
het lichaam van Jurgen Conings is gevonden. De vindplaats is uitgegroeid tot bedevaartsoord 
met een fout randje. Vooral op zondag lijken sympathisanten een kijkje te nemen. ‘Ik durf 
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zelfs niet meer met mijn geweer naar het bos’, zegt de jager die verantwoordelijk is voor het 
wildbeheer in het bos. Bron: HLN, 6 september 2021.     

Davina Michelle: Grand Prix Zandvoort was gewoon een festival 

De Dutch Grand Prix in Zandvoort was gewoon een festival. Dat stelde zangeres Davina 
Michelle vanavond in het programma HLF8. De zangeres trad een dag eerder op bij de Dutch 
Grand Prix in Zandvoort, waar zij het volkslied zong.  

‘Dit was een festival, en daarom lag alles onder vuur’, aldus de zangeres in de SBS-talkshow 
van Johnny de Mol. ‘Wat ik deed was een ereding. Als ik was gevraagd om met een show gratis 
het publiek warm te houden, had ik het ook niet gedaan.’  

Michelle denkt dat het demissionaire kabinet het nu niet meer kan maken om festivals nog 
steeds niet door te laten gaan. De entertainmentsector was de afgelopen weken woest omdat 
voetbalwedstrijden en de Grand Prix wel mochten, maar festivals en concerten niet. Ook 
ontstond er ophef nadat Joshua Nolet, de frontman van de band Chef’Special, bekend had 
gemaakt dat artiesten werd gevraagd gratis op te treden tijdens het evenement. Davina 
Michelle zei daarop dat zij slechts wilde optreden als andere artiesten betaald zouden krijgen. 
De organisatie van de Dutch Grand Prix besloot dat vervolgens te doen.  

Bij de Grand Prix liep het publiek ook heen en weer, waren er optredens en logeerden gasten 
op een camping. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge erkende vrijdag te zien dat ‘de 
praktijk schuurt met de regels’. Volgens het kabinet mocht de Dutch Grand Prix doorgaan 
omdat het om een geplaceerd evenement ging. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit 
in Zandvoort, stelde vrijdag dat de organisatie alles goed heeft gedaan.  

‘We hebben nu laten zien dat het gewoon kan’, beklemtoonde Davina in HLF8. ‘Er is geen 
verschil tussen dit evenement en de festivals. Dus let’s go!’ Bron: AD, 6 september 2021.   

Duitse autoproducenten waarschuwen voor aanhoudende chiptekorten 
 
Grote Duitse autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-moeder Daimler verwachten 
niet dat de chiptekorten die de auto-industrie teisteren snel verdwijnen. Ola Källenius, baas 
van Mercedes-Benz, denkt dat de problemen tot ver in 2023 kunnen aanhouden.  
 
Die mening deelt Volkswagen. BMW waarschuwt ook dat de problemen met de halfgeleiders 
nog ‘vele maanden’ kunnen aanhouden. Halfgeleiders worden gebruikt om allerlei elektronica 
aan te sturen die moderne wagens nodig hebben om te functioneren. Auto’s zijn steeds meer 
computers, die niet alleen voor hun motormanagement, maar ook voor hun 
infotainmenttechnologie op zulke chips vertrouwen. Halfgeleiders zijn echter een zeldzaam 
goed geworden op de internationale markt door de coronacrisis.  
 
Källenius deed de voorspelling voorafgaand aan de autoshow van München deze week. 
Daimler zag zich onlangs genoodzaakt de prognoses voor dit jaar bij te stellen. Daarbij 
verwacht de autoproducent dat de verkopen dit jaar gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar. 
Eerder werd nog op een ‘aanzienlijke stijging’ van de verkopen gerekend. 
 
Mercedes is dit kwartaal getroffen door fabriekssluitingen in Maleisië. Het land groeide in de 
afgelopen jaren uit tot een belangrijk centrum voor het testen en verpakken van chips, waar 
Mercedes dus gebruik van maakte. Ook chipbedrijven als Infineon Technologies, NXP 
Semiconductors en STMicroelectronics behoren tot de belangrijkste leveranciers met 
fabrieken in dat land. 
 
‘Er is hoop dat de situatie in het vierde kwartaal verbetert,’ zei Källenius. Toch verwacht hij 
dat de vraag naar chips de auto-industrie ook volgend jaar negatief zal beïnvloeden. Ook een 
Japanse chipfabrikant die aan Toyota levert, voorspelde vorige maand dat de schaarste in de 
bevoorrading zeker heel 2022 zal aanhouden.  
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Het tekort aan halfgeleiders is al sinds het derde kwartaal van 2020 een probleem. Aan het 
begin van de coronapandemie is de autoproductie sterk teruggeschroefd en de vraag naar 
halfgeleiders dus ook. Toen de markt weer aantrok in het derde kwartaal, ontstond er snel 
een groot tekort dat nog niet is opgelost. Bron: AD, 6 september 2021.  

 

 

De 11-jarige Luuk de Koekebakker brengt zijn koeken aan de man op de zaterdagmarkt van 
Spijkenisse © Peter de Jong  
 
 

Luuk (11) is misschien wel de jongste koopman van Nederland: 
‘Allerleukst is het contact met mensen’ 
 
De weekmarkt van Spijkenisse heeft misschien wel de jongste koopman van Nederland. De 
11-jarige Lucas Vroegop, beter bekend onder zijn bedrijfsnaam Luuk de Koekebakker, staat 
er met eigengemaakte brownies en blondies en andere lekkernijen. 
 
Alsof hij nooit anders heeft gedaan, stapt Luuk op de marktbezoekers af. Hij reikt zijn 
potentiele klanten vriendelijk een plank met daarop blokjes blondies aan. ‘Wilt u proeven? 
Deze zijn met frambozen en kokos’, vertelt Luuk enthousiast. Als de fijnproevers vandaag trek 
in iets anders hebben, staat er genoeg anders lekkers in zijn kraam klaar.  Bron: AD, 23 
augustus 2021.  
 

Boswachter woedend om ravage na illegaal feest in bos: ‘Ze zijn helemaal 
losgegaan’ 
 
De politie is nog niet klaar met het illegale feest van zaterdag op zondag in het Hoge Bergse 
Bos in Bergschenhoek. Ze wil de organisatie opsporen. De honderden feestgangers konden 
onder het oog van agenten ongestoord hun gang gaan en lieten een ravage achter.   
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Dat de politie het feest niet beëindigde, leidt tot kritiek. Voorzitter Thys Boer van N8W8 R’dam, 
een onafhankelijke raad die werkt aan een beter nachtleven in de Maasstad, noemt het zuur 
voor iedereen die in Rotterdam in nachtclubs werkt. ‘Als ze daar zo’n groot feest houden, grijpt 
de politie meteen in. En als het illegale feest een brandhaard blijkt te zijn van 
coronabesmettingen, straalt dat af op het nachtleven’, zegt hij. Bron: AD, 6 september 2021.  
 

 
 
Gerrit Vervloedt omzeilde lange wachttijden door naar een Duitse kliniek te gaan. © Koen 
Verheijden  
 

Gerrit omzeilde lange wachtlijsten via Duitse kliniek: ‘Lag daar met 
veertien Hollanders’  
 
De 63-jarige Gerrit Vervloedt uit Heukelum kan zijn geluk niet op nu hij naar Duitsland is 
geweest voor een nieuwe knie. ‘Het gaat echt verschrikkelijk goed. Ik loop rond zonder 
krukken.’ 
 
Op vrijdag de 13de kreeg Gerrit Vervloedt op zijn 16de - inmiddels alweer 47 jaar geleden - 
een tractorongeluk. Sindsdien kampte hij naar eigen zeggen geregeld met ‘verschrikkelijke 
pijnen’ aan zijn knie. ‘Als ik op ongelijke tegels ging staan, was het net alsof ze een mes in 
mijn knie staken.’  Bron: AD, 7 september 2021.   
 

728 dagen tot je geopereerd kan worden: wachttijden in ziekenhuizen 
lopen nog altijd op 
 
De wachttijden voor behandelingen lopen in de meeste ziekenhuizen nog altijd op. Terwijl 
beloofd was dat patiënten die door corona wachten op uitgestelde zorg, sneller geholpen 
zouden worden, laten de meeste behandelingen juist nog langer op zich wachten.  
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Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar de actuele gegevens over wachttijden in 
ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Sinds 1 augustus moet die informatie elke twee weken 
openbaar worden gemaakt. Van de elf ziekenhuisregio's in Nederland bleken op 10 augustus 
al zeven regio's de afgesproken normen te overtreden. Nu blijkt dat inmiddels liefst tien van 
de elf regio's de maximaal aanvaardbare wachttijden overschrijden.  
 
Patiënten moeten binnen vier weken terecht kunnen voor een eerste gesprek. Er mag 
maximaal zeven weken zitten tussen het moment dat een arts een indicatie geeft voor een 
behandeling en het tijdstip waarop die plaatsvindt bij de medisch specialist.  
 
Gemiddeld duurt het nu echter zo’n twee maanden voordat een patiënt terecht kan. Bij de 
groep van wie de zorg is uitgesteld door corona is de wachttijd opgelopen tot tien weken. Op 
verschillende behandelingen moeten patiënten nu extreem lang wachten. Zo ben je volgens 
de nieuwe gegevens pas op 4 september 2023 aan de beurt voor een operatieve 
borstreconstructie in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (728 dagen wachten). Bron: AD, 
7 september 2021.   
 

  
 

Meer dan een half jaar wachten tot je geopereerd kan worden: wachttijden 
in ziekenhuizen lopen nog altijd op 
 
De wachttijden voor behandelingen lopen in de meeste ziekenhuizen nog altijd op. Terwijl 
beloofd was dat patiënten die door corona wachten op uitgestelde zorg, sneller geholpen 
zouden worden, laten de meeste behandelingen juist nog langer op zich wachten. 
 
Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar de actuele gegevens over wachttijden in 
ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Sinds 1 augustus moet die informatie elke twee weken 
openbaar worden gemaakt. Van de elf ziekenhuisregio's in Nederland bleken op 10 augustus 
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al zeven regio's de afgesproken normen te overtreden. Nu blijkt dat inmiddels liefst tien van 
de elf regio's de maximaal aanvaardbare wachttijden overschrijden. Ron: De Stentor, 7 
september 2021. 
 

Een jaar geleden werd plasma gedoneerd door ex-coronapatiënten om 
levensreddend geneesmiddel te maken 
 
Een jaar geleden stonden duizenden ex-coronapatiënten in Nederland in de rij bij bloedbank 
Sanquin om plasma te doneren waarvan een mogelijk levensreddend geneesmiddel tegen 
Covid-19 voor kwetsbare mensen zou worden gemaakt. ‘We moeten ruiterlijk toegeven dat dit 
is mislukt', zegt hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer in De Telegraaf. 
 
‘Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat vroege toediening van plasma-antilichamen geen 
invloed heeft op het bestrijden van Covid-19 bij hoog-risicogroepen zoals de ouderen, de obese 
mensen en de longpatiënten,' aldus de teleurgestelde viroloog. ‘Het valt tegen dat het weinig 
tot niets doet.' Bron: AD, 7 september 2021.   
 

India meldt vandaag 21.222 nieuw vastgestelde coronabesmettingen 

 
De Indiase gezondheidsautoriteiten melden vandaag 31.222 
nieuw vastgestelde coronabesmettingen en 290 sterfgevallen ten gevolge van het longvirus. In 
totaal zijn tot nu toe 33.1 miljoen Indiërs geïnfecteerd geraakt en overleden, volgens officiële 
cijfers, 441.042 van hen aan de gevolgen ervan. Bron: AD, 7 september 2021.  

Inwoner van Vietnam is veroordeeld tot gevangenisstraf van 5 jaar voor 
overtreden quarantaineregels 

Een 28-jarige inwoner van Vietnam is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf 
jaar voor het overtreden van de strikte quarantaineregels in het land en het verspreiden van 
het coronavirus. Dat melden staatsmedia. 

Volgens het door de staat gerunde Vietnam News Agentschap (VNA) reisde de man van Ho Chi 
Minh City naar Ca Mau, de zuidelijkste provincie van Vietnam, en overtrad hij daarbij de 
quarantainevoorschriften van 21 dagen. Hij zou daarbij acht mensen hebben besmet, van wie 
er één stierf aan de gevolgen van het coronavirus. 

Vietnam hield het coronavirus lange tijd met succes buiten de deur, dankzij massatesten, 
contacttracering, strenge grensbeperkingen en strikte quarantaines. Maar sinds april lopen 
de cijfers toch op. 

Ca Mau telde tot dusverre slechts 191 besmette gevallen en twee doden. Ho Chi Minh is veel 
zwaarder getroffen met bijna 260.000 besmettingen en 10.685 doden. Bron: AD, 7 september 
2021.  
 

Steunfonds ernstig zieke zorgverleners heeft nog miljoenen euro’s in kas 
 
Het steunfonds dat vorig jaar werd opgericht om ernstig zieke zorgverleners met 
corona financieel bij te staan, heeft nog miljoenen euro's in kas. Tientallen zorgverleners en 
nabestaanden van overleden zorgpersoneel komen nog in aanmerking voor geld, maar zij 
hebben zich nog niet gemeld, meldt de Volkskrant.  
 
Op basis van buitenlandse cijfers gingen de oprichters van het steunfonds ervan uit dat er in 
Nederland honderd zorgverleners aan Covid-19 zouden overlijden en er vierhonderd op de 
ic zouden belanden. De twee artsen van het UMC Utrecht wilden hun zwaarst getroffen 
collega's en hun nabestaanden steunen met een flink geldbedrag om te voorkomen dat zij in 
financiële problemen zouden komen. In korte tijd kwam 4,4 miljoen euro aan donaties binnen, 
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het ministerie van Volksgezondheid zegde toe het bedrag te verdubbelen tot een maximum 
van 10 miljoen euro.  
 
Anderhalf jaar na aanvang van de pandemie blijkt het aantal getroffen zorgverleners minder 
groot dan werd gevreesd. De laatste cijfers van het RIVM wijzen uit dat er tot nu toe 32 
medewerkers in de zorg aan covid zijn overleden en dat er 1.039 in het ziekenhuis zijn 
opgenomen. Bron: AD, 7 september 2021.   
 

Voor het eerst sinds februari 2020 vindt er weer een modeweek plaats in 
New York 
 
Voor het eerst sinds februari 2020 vindt er weer een modeweek plaats in New York, nadat de 
afgelopen edities vanwege het coronavirus niet fysiek konden plaatsvinden. Wel wordt het 
evenement anders aangepakt dan voorheen en moet elke aanwezige een vaccinatiebewijs 
kunnen tonen en wordt het dragen van een mondkapje sterk aangeraden.  

De oprichter van de fashionweek, Fern Mallis, noemt het tonen van een vaccinatiebewijs 'niet 
meer dan normaal en zeer belangrijk'. De regel geldt niet alleen voor de modellen en 
ontwerpers, maar ook voor visagisten, technische crew, journalisten, bezoekers en andere 
aanwezigen, zo meldt The New York Post. 

De modeweek start op 8 september en vindt plaats op verschillende locaties in de stad, zoals 
in Battery Park, The Rainbow Room, SoHo en de Brooklyn Navy Yard. Waar er voorheen nog 
zo'n 230.000 mensen op het event afkwamen, heeft de organisatie dit aantal nu gehalveerd 
om de coronaregels te kunnen blijven uitvoeren. Bron: AD, 7 september 2021.  

21 nieuwe coronabesmettingen in Auckland 

Voorafgaand aan de voorgenomen versoepelingen in de regio rond Nieuws-Zeelands grootste 
stad, Auckland, meldt de gezondheidsdienst 21 nieuwe lokale besmettingen. Een dag eerder 
waren dat er 20. De autoriteiten kondigden gisteren aan dat vanaf maandag scholen, kantoren 
en bedrijven, buiten de stad weer open kunnen. Het dragen van mondkapjes blijft op de 
meeste overdekte publieke plaatsen verplicht. Samenkomsten binnen zijn beperkt tot 50 
personen. Buiten tot 100. Bron: AD, 7 september 2021.   
 

Sputnik-V vaccin gaat ook in Peru geproduceerd worden 
 
De Peruaanse regering heeft een akkoord bereikt met Rusland om zelf het 
coronavaccin Sputnik-V te mogen produceren. Daarvoor zal een speciale fabriek worden 
gebouwd, zo heeft president Pedro Castillo gezegd tijdens een toespraak op de nationale 
televisie.  
 
Castillo gaf geen nadere informatie over de datum waarop met de bouw van de fabriek kan 
worden gestart en wanneer de eerste vaccins geproduceerd kunnen worden.  
 
Peru tekende afgelopen juli een contract voor de aanschaf van twintig miljoen doses Sputnik-
V. De president van Peru, Pedro Castillo, zegt dat zijn land een overeenkomst met 
Rusland heeft gesloten om in een eigen fabriek het Sputnik-V vaccin te gaan produceren. 
Wanneer dat zal gaan gebeuren, is nog niet bekend. Peru sloot in juli een contract met de 
Russen voor de levering van 20 miljoen doses van het coronavaccin. Bron: AD, 7 september 
2021.     
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 © AP — President Pedro Castillo gaat in zee met de Russen.   
 
 

Te bang om uit de auto te komen en zeven andere opmerkelijke situaties 
bij de vaccinatiestraat  
 
Cadeaus, aangiften bij de politie wegens wangedrag, mensen die met hun skateboard door de 
vaccinatielocatie wilden, mensen die werkgeversverklaringen vervalsten om zo eerder aan de 
beurt te komen’. De medewerkers van de GGD regio Utrecht maakten van alles mee tijdens 
de grote coronavaccinatie-operatie die begin januari begon en onlangs eindigde. Maaike 
Schaap, manager vaccinaties bij de GGD, blikt terug.  
 
‘Taart, chocola, wijn, bloemen: we hebben een hoop cadeaus gekregen. Mensen waren zó blij 
dat ze gevaccineerd konden worden. Ouderen vertelden ons dan bijvoorbeeld dat ze een jaar 
binnen hadden gezeten en dat ze er zo naar uitkeken weer naar buiten te gaan, hun naasten 
meer te zien. Bron: AD, 7 september 2021.   
 

Hong Kong gaat coronamaatregelen versoepelen  
 
Hong Kong wil de grenzen met China en de voorheen Portugese kolonie Macau heropenen nu 
ze de lokale coronamaatregelen gaan versoepelen. Leider Carrie Lam kondigde aan dat 
zo'n 2000 inwoners van deze gebieden het financiële district van de stadstaat weer mogen 
bezoeken zonder in quarantaine te hoeven. Wel moeten ze in thuisisolatie na terugkomst. 
Bron: AD, 7 september 2021.   
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Honderden demonstranten bij coronaprotest Tweede Kamer, politie 
blokkeert ingang 
 
Enkele honderden demonstranten tegen de coronamaatregelen hebben zich dinsdagochtend 
voor het gebouw van de tijdelijke Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg verzameld. 
Agenten staan in een linie opgesteld en blokkeren zo de ingang van het gebouw.  
 
 
Rond 11.45 uur trokken demonstranten richting de binnenstad en het Centraal Station. De 
Politie heeft op de Herengracht de toegang afgesloten met bussen en paarden. Demonstranten 
keerden daarop terug naar de plek van de tijdelijke Tweede Kamer. Daar sprak Kamerlid 
Wybren Van Haga de menigte toe. ‘Hartstikke goed dat jullie hier zijn. Testen voor toegang is 
onzin’, riep hij door een megafoon. Demonstranten scanderen ‘Wij zijn Nederland’ en ‘Wybren 
bedankt’. 
 
Bij het onaangekondigde coronaprotest bij de tijdelijke Tweede Kamer spreekt kamerlid 
Wybren Van Haga de demonstranten toe: ‘Hartstikke goed dat jullie hier zijn. Testen voor 
toegang is onzin’, roept hij door een megafoon.   
 
Vandaag is de eerste dag na het zomerreces van de Tweede Kamer. Enkele tientallen 
demonstranten zijn in de buurt van het pand aanwezig. Ze dragen borden met leuzen als ‘stop 
medische dictatuur’. De politie is met veel mankracht aanwezig. Onder andere agenten te 
paard worden ingezet. Ook de Marechaussee helpt mee om alles ordelijk te laten verlopen.  
 
Vanwege een gebrek aan ruimte om te protesteren voor het gebouw staan veel demonstranten 
op de naastgelegen Bezuidenhoutseweg, waardoor passerend verkeer hinder 
ondervind. Volgens de woordvoerder van de burgemeester is de demonstratie niet van te voren 
aangekondigd. ‘De politie zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Demonstranten 
worden naar een naastgelegen grasveld verwezen.’  
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Rond 11.45 uur trokken demonstranten richting de binnenstad en het Centraal Station. De 
Politie heeft op de Herengracht de toegang afgesloten met bussen en paarden. 
 

De demonstranten in Den Haag ’tegen uitsluiting en tegen medische apartheid’ zijn 
teruggekeerd naar de tijdelijke Tweede Kamer Bezuidenhoutseweg, waar ze voor een hoop 
oproer zorgen. De politie houdt het nauw in de gaten. Bron: AD, 7 september 2021.  
 
 

 

 

Meerdere arrestaties bij protest coronamaatregelen bij Tweede Kamer 
 
De politie heeft aan het einde van een protest tegen coronamaatregelen meerdere arrestaties 
verricht bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Daar stonden vandaag honderden 
mensen urenlang en luidruchtig te demonstreren. Ze protesteerden tegen onder meer 
lockdowns en coronavaccinaties. 
 
Er waren veel agenten en marechaussee op de been, en de hoofdingang van het gebouw aan 
de Bezuidenhoutseweg werd enige tijd om veiligheidsredenen afgesloten. Aan het eind van de 
middag stonden er nog steeds enkele tientallen actievoerders. Zij werden door de politie 
gesommeerd te vertrekken, maar gaven daar volgens een politiewoordvoerster geen gehoor 
aan. Daarop zijn meerdere mensen aangehouden. Hoeveel precies, is niet bekend. 
 
De demonstratie was vooraf niet aangemeld, meldde een woordvoerder van de gemeente. De 
actievoerders zorgden de hele dag voor veel lawaai en geschreeuw en lieten sirenes afgaan. 
Onder toeziend oog van de politie werden fiets- en rijbanen veelal vrijgehouden, zodat het 
verkeer zoveel mogelijk kon doorstromen. Bron: AD, 7 september 2021.   
 

 



56 

 

 

President Jair Bolsonaro te midden van aanhangers, 12 augustus 2021. Hij zinspeelde al 
zeker twintig keer op mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen en stelde al eens voor 
die maar helemaal af te gelasten. Beeld Isac Nobrega / AFP  

 

Wereldwijde zorgen om toestand in Brazilië: ‘Er is een staatsgreep in de 
maak’ 
 
Brazilië vreest een staatsgreep nu door president Bolsonaro opgehitste aanhangers oproepen de 
democratische instituties omver te werpen. Vandaag zijn er massale demonstraties. 
Parlementsleden vrezen iets als de Capitool-bestorming in de VS en andere trumpiaanse 
toestanden. Bron: De Morgen, 7 september 2021.    

Bolsonaro blijft strijden tegen rechters: ‘Als ik dat wil, gaat het leger de 

straat op’ 

Ruim een jaar voor de Braziliaanse verkiezingen is de populariteit van president Jair 
Bolsonaro op een absoluut dieptepunt. Hij heeft zijn achterban opgeroepen vandaag massaal 
de straat op te gaan op de Braziliaanse Onafhankelijkheidsdag. Ook de oppositie heeft de 
belangrijkste nationale feestdag uitgeroepen tot actiedag. 

Nog maar een kwart van de kiezers staat onvoorwaardelijk achter Bolsonaro. De geslonken 
populariteit van de extreemrechtse leider is mede het gevolg van zijn reactie op de dramatische 
coronapandemie, die in Brazilië al meer dan 580.000 doden telt en dagelijks nog zo’n 
zevenhonderd mensenlevens eist. Beter gezegd: het uitblijven van zijn reactie. Bolsonaro’s 
kille houding ten opzichte van het tragische leed dat Brazilië treft, is al zo’n anderhalf jaar 
onveranderd. Hij bagatelliseert het virus, drijft de spot met zieken, heeft gebrek aan respect 
voor de doden en dweept nog altijd met niet werkende en potentieel schadelijke medicijnen 
als chloroquine en ivermectine. Bron: AD, 7 september 2021.      
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Bolsonaro zwicht na aanval op rechters: ‘Gesproken in de hitte van het 
moment’  
 
Twee dagen na zijn ongezien harde woorden tegen het Hooggerechtshof en een van de rechters 
in het bijzonder, heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn dreigement om 
rechterlijke beslissingen van het hoogste rechtscollege niet meer te respecteren, alweer 
ingetrokken. In een schriftelijke ‘verklaring aan de natie’ zegt Bolsonaro dat hij zijn uitspraken 
heeft gedaan in de ‘hitte van het moment’ en dat hij ‘nooit de intentie heeft gehad om 
rechterlijke macht aan te vallen’.   
 
Dinsdag, op de Braziliaanse Onafhankelijkheidsdag, had Bolsonaro in twee toespraken voor 
bij elkaar honderdduizenden aanhangers fel uitgehaald naar het Hooggerechtshof, waarmee 
de Braziliaanse president al langere tijd in onmin leeft. Hij vindt dat de rechters het op hem 
persoonlijk voorzien hebben en hem het regeren onmogelijk maken met hun beslissingen. 
Vooral rechter Alexandre de Moraes moest het ontgelden. ‘Stop met een schurk te zijn, 
Alexandre de Moraes. Treed af. Ik zal geen beslissing meer van deze rechter respecteren’, zei 
Bolsonaro onder meer.  
 
Rechter De Moraes heeft recent een onderzoek gelast naar de rol van Bolsonaro in een breder 
onderzoek naar de financiering en verspreiding van nepnieuws en bedreigingen van de 
institutionele machten zoals het Congres en het Hooggerechtshof zelf. De Moraes liet in het 
kader daarvan meerdere bondgenoten van Bolsonaro arresteren. Daarnaast lopen er vanuit 
het Hooggerechtshof en het Verkiezingstribunaal nog vier andere onderzoeken naar 
Bolsonaro.  
 
Bolsonaro dreigde dinsdag ook met acties tegen het Hooggerechtshof: ‘Ofwel de baas van deze 
macht houdt de zijnen binnen het gareel, of deze macht kan overkomen wat we niet willen’, 
aldus de president, wiens populariteit de laatste maanden tot een minimum geslonken is 
sinds hij in 2018 werd gekozen als president. Nog maar een kwart van de kiezers staat achter 
hem. Volgend jaar oktober zijn er opnieuw presidentsverkiezingen.  
 
In Brazilië ontstond grote commotie over Bolsonaro’s uitspraken, de felste en meest dreigende 
in een reeks ruzies met de rechterlijke macht. Voorzitter Luiz Fux van het Hooggerechtshof 
reageerde woensdag woedend in een vlammende toespraak. ‘Het niet opvolgen van rechterlijke 
besluiten is een ‘misdaad van verantwoordelijkheid’ en moet als zodanig worden beoordeeld 
door het Congres’, aldus Fux. Een zogenoemde misdaad van verantwoordelijkheid is een van 
de in de Braziliaanse grondwet beschreven overtredingen van het staatshoofd die kunnen 
leiden tot afzetting.  
 
Ook diverse partijen in het Congres zinspeelden openlijk over de mogelijkheid van 
‘impeachment’ naar aanleiding van de uitbarstingen van Bolsonaro.  
 
Met zijn verklaring van donderdag probeert de president de ergste kou uit de lucht te halen. 
‘Ik wil zeggen dat mijn woorden, soms bot, het resultaat waren van de hitte van het moment 
en dat onze botsingen altijd gericht zijn op het algemeen welzijn’, aldus Bolsonaro in zijn 
geschreven statement van tien punten. ‘Ondanks zijn kwaliteiten als jurist en professor, zijn 
er natuurlijke meningsverschillen over sommige beslissingen van rechter Alexandre de 
Moraes. Maar die moeten langs juridische weg worden opgelost’, schrijft de president over de 
rechter die hij dinsdag nog weg wilde hebben.   
 
Bolsonaro’s voorganger Michel Temer speelde een bemiddelende rol bij de opvallende 
toenadering. Bolsonaro dirigeerde donderdagochtend een speciaal vliegtuig naar São Paulo 
om de voormalige president, gepokt en gemazeld in de Braziliaanse politiek, op te halen voor 
een lunch op zijn werkpaleis Planalto in de hoofdstad Brasília.   
 
Temer, die na de afzetting van Dilma Rousseff president was van 31 augustus 2016 tot 1 
januari 2019, adviseerde Bolsonaro de ‘verklaring aan de natie’ op te stellen. Het 
Braziliaanse O Globo meldt dat Temer het statement al kant-en-klaar bij zich had voordat hij 
bij de president aan tafel ging. Ook zorgde Temer er tijdens de lunch voor dat Bolsonaro en 
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De Moraes elkaar telefonisch spraken voordat de verklaring publiek werd. Temer benoemde 
De Moraes in maart 2017 tot rechter van het Hooggerechtshof, nadat deze eerst enkele 
maanden minister van Justitie was geweest in zijn regering. Bron: AD, 10 september 2021. 
 

Duizenden arbeiders in Zimbabwe klagen hun werkgevers aan om 
ontslagdreigementen  
 
Duizenden arbeiders in Zimbabwe klagen hun werkgevers aan om ontslagdreigementen als 
ze niet gevaccineerd willen worden, meldt de Britse krant The Guardian.   

 
De Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), een samensmelting van 35 vakbonden die in 
totaal zo'n 189.000 Zimbabwanen vertegenwoordigen, verwijten werkgevers van het schenden 
van hun rechten. Er zou namelijk geen wet zijn om vaccinaties te kunnen verplichten. Bron: 
AD, 7 september 2021.    
 

Jongeren dronken tijdens lockdowns aanzienlijk minder alcohol 
 
Jongeren dronken tijdens de lockdowns aanzienlijk minder alcohol. Het aantal jongeren dat 
met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis terechtkwam, ging tijdens de eerste lockdown - 
van  16 maart tot en met 31 mei 2020 dan ook drastisch omlaag, zo blijkt. Een daling van 
zo'n  zeventig procent. 
 
Na de versoepelingen liep het weer op tot het niveau van voor corona, meldt kinderarts Nico 
van der Lely. Eenzelfde beeld was zichtbaar bij de tweede lockdown. De initiatiefnemer van de 
eerste alcoholpoli van Nederland - in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft 
- waarschuwt daarom nu voor jongeren die de komende tijd 'extra hard feesten met veel 
alcohol'. Ook door minderjarigen. 
 
‘Zeker nu naast de horeca ook het hoger onderwijs en sportverenigingen weer volledig open 
zijn, kan bij jongeren het idee leven om de rustige lockdownmaanden in te halen en extra hard 
te feesten met veel alcohol’, zegt Van der Lely die verwijst naar onderzoek dat hij op basis van 
de gegevens van 12 alcoholpoli's in Nederland. Bron: AD, 7 september 2021.  
 

Indonesië schaalt coronamaatregelen af 
 
In Indonesië zakt het percentage positieve tests in verhouding met het totaal uitgevoerde 
tests onder de 5 procent. Met 4,57 procent zit het land nu onder het indicatorgetal van de 
WHO dat aangeeft dat besmettingen uit de hand zijn gelopen.  

 
Het land, dat in juli nog het epicentrum van de nieuwe Aziatische golf bleek te zijn met een 
percentage van 33,4 procent schaalt nu langzaam de coronamaatregelen af. Toch is President 
Joko Widodo terughoudend: ‘We moeten ons realiseren dat Covid altijd achter een hoekje 
schuilt. Wanneer we er niet op letten, kan het zomaar weer toenemen.’ Bron: AD, 7 september 
2021.  
 

Vijf spelers Oranje Onder-19 naar huis gestuurd na overtreden 
coronaregels 
 
Ar’jany Martha, Mimeirhel Benita, Naci Ünüvar, Rio Hillen en Xavi Simons zijn door coach 
Bert Konterman weggestuurd bij Oranje Onder-19. Het vijftal heeft de coronaprotocollen 
overtreden.  
 
De KNVB bevestigt het feit dat het vijftal is weggestuurd door Konterman, maar wil over de 
exacte reden geen uitspraak doen. ’ Ar’jany Martha, Mimeirhel Benita, Naci Ünüvar, Rio Hillen 
en Xavi Simons hebben de bubbel van het team doorbroken en zijn daarom teruggestuurd 
naar hun clubs. Dillon Hoogewerf was al eerder weggestuurd’, laat een woordvoerder weten. 
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Om besmetting binnen de nationale teams tegen te gaan worden er protocollen aangehouden 
om spelers en staf te beschermen. Er wordt een zogenoemde ‘voetbalbubbel’ gecreëerd en ook 
wordt er getest. Zo is de kans op besmettingen binnen een team het kleinst. De KNVB heeft 
een verantwoordelijkheid naar clubs en spelers om alles zo coronaproof mogelijk te 
organiseren. Verder doen wij hier geen inhoudelijke uitspraken over’, aldus de woordvoerder. 
Martha, Ünüvar en Hillen spelen bij Ajax, Benita bij Feyenoord en Simons bij Paris Saint-
Germain. Het vijftal miste door het overtreden van de coronaregels de wedstrijd van gisteren 
tegen Italië. Oranje Onder-19 ging met 0-3 onderuit.  Bron: AD, 7 september 2021.  
 

Britse premier wil belastingen verhogen 
 
De Britse premier Boris Johnson wil de belastingen verhogen om de beloofde 5,4 miljard pond 
voor de nationale zorgdienst (NHS) te kunnen dekken. Er wordt verwacht dat hij de plannen 
eerst presenteert aan zijn kabinet, en dan deze middag aan het parlement.  

 
Partijgenoten van Johnson zijn ontstemd. Hij heeft hier namelijk de verkiezingsbelofte om de 
belasting niet te verhogen gebroken. Bron: AD, 7 september 2021.    
 

Meer jongeren aan antidepressiva tijdens tweede lockdown: ‘Je krijgt ze 
niet zomaar’ 
 
Jongeren kregen tijdens de tweede lockdown afgelopen voorjaar aanzienlijk meer 
antidepressiva voorgeschreven dan normaal. Het aantal recepten voor 15- tot 24-jarigen lag 
7,9 procent hoger dan in 2019. ‘Deze klachten zijn niet zomaar verdwenen.’ 
 
Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 
Gezondheidszorg), dat vandaag verschijnt. Het instituut onderzocht de voorschriften voor 
antidepressiva van zo’n 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor Nederland.  
 
Terwijl tijdens de eerste lockdown geen groter aantal mensen antidepressiva ging gebruiken, 
schoot het gebruik tijdens de tweede lockdown (eind oktober 2020 tot en met half juni 
2021) omhoog. Het aantal recepten steeg met 2,5 procent ten opzichte van 2019, van 688 
voorschriften per 100.000 mensen per week naar 705.  
 
De stijging bij jongeren is met een kleine acht procent een stuk groter. Vooral aan het einde 
van de tweede lockdown kregen meer tieners en twintigers antidepressiva. ‘Het lijkt er toch 
wel op dat hoe langer de coronamaatregelen golden, hoe groter de gevolgen waren voor deze 
groep’, aldus Nivel-onderzoeker Karin Hek.  Eerder constateerde het Nivel al dat jongeren 
tijdens de tweede lockdown vaker contact zochten met de huisarts vanwege depressieve 
klachten en angststoornissen. Hek: ‘Je krijgt die medicatie niet zomaar, dus het lijkt erop dat 
de klachten redelijk ernstig zijn of al langer duren.’ Jongeren misten onder meer hun sociale 
contacten en hadden veelal moeite met het thuisonderwijs.  
 
Hek verwacht niet dat de jongeren snel van de antidepressiva af zijn. ‘Deze medicijnen gebruik 
je niet één of twee weken. Die zijn echt bedoeld voor wat langere tijd.’ Het duurt vaak lang 
voordat psychische klachten zijn verholpen, stelt het Nivel. Bovendien is het de vraag hoe snel 
de onderliggende problemen, zoals sociaal isolement en moeite met het vinden van een 
geschikte baan, zijn opgelost.  
 
Hek: ‘Het is belangrijk er alert op te zijn dat dit bij jongeren speelt. De drempel om hulp te 
zoeken moet zo laag mogelijk zijn. Ook ouders en vrienden kunnen elkaar in de gaten 
houden.’  Bron: AD, 7 september 2021.   
 
 

Twee minder coronapatiënten in ziekenhuizen dan dag ervoor 
 
Ziekenhuizen behandelen bijna evenveel coronapatiënten als op maandag. In totaal zijn 
nu 678 mensen opgenomen vanwege Covid-19. Dat zijn er vier minder dan een dag eerder en 
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twee minder dan op zondag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt nu al een 
maand tussen de 600 en 700.  

 
De verpleegafdelingen hebben er netto één patiënt bijgekregen. Het totale aantal 
coronapatiënten daar steeg van 462 naar 463. Op de intensive cares kwamen vijf bedden vrij, 
het aantal patiënten daar daalde naar 215. Bron: AD, 7 september 2021. 

 

ILT gaat luchtvaartmaatschappijen bestraffen 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
gaat luchtvaartmaatschappijen mogelijk bestraffen omdat ze passagiers, die via D-
Reizen tickets hadden geboekt, weigeren geld terug te geven. Het gaat volgens de 
toezichthouder om zes luchtvaartmaatschappijen, waarvan de namen niet bekend worden 
gemaakt. 

De ILT stelt dat luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk blijven voor de terugbetaling aan 
passagiers bij het faillissement van een reisbemiddelaar. Begin november komt de 
toezichthouder met zijn eindrapport en blijkt ook hoeveel maatschappijen er uiteindelijk 
worden gestraft en wat die straffen zullen zijn. Bron: AD, 7 september 2021.   

 

Scholen blijken broeinest voor coronavirus 
 
In het hele land zijn de scholen weer open, en meteen blijken ze weer een broeinest voor het 
coronavirus te zijn. In meerdere regio's zijn alweer tientallen klassen naar huis gestuurd 
vanwege besmettingen. Ook de laatste cijfers van het RIVM bevestigen dat het onderwijs weer 
een belangrijke plaats van besmetting is. Een op de acht coronabesmettingen waren te 
traceren naar het onderwijs of de kinderopvang. 
 
Zo meldt de GGD in Utrecht, waar kinderen hun eerste schoolweek na de zomervakantie erop 
hebben zitten, dat er dagelijks tien tot vijftien klassen naar huis zijn gestuurd vanwege 
positieve testen.  In Den Haag en omstreken werden in die eerste week 34 basisschoolklassen 
naar huis gestuurd, laat de GGD weten.  
 
Uit de wekelijkse rapportage van het RIVM blijkt dat het aantal coronabesmettingen onder 
kinderen flink is gestegen, terwijl het totale aantal besmettingen in het land vrijwel gelijk bleef 
ten opzichte van een week eerder. Bij kinderen van 5 tot 9 is deze toename het grootst. In die 
categorie werden afgelopen week 1708 besmettingen gemeld, ruim de helft (56 procent) meer 
dan een week eerder. Bron: AD, 7 september 2021.   

Onderwijsvakbond zegt dat er steeds meer onrust ontstaat op scholen 
over corona 

Onderwijsvakbond AOb zegt dat op scholen steeds meer onrust ontstaat over corona. ‘Ouders 
begrijpen niet meer wat het beleid is’, aldus een woordvoerster. Vandaag bleek dat scholen na 
de vakantie meteen weer een belangrijk broeinest voor het virus zijn. Volgens het Outbreak 
Management Team (OMT) kunnen de quarantaineregels op scholen binnenkort mogelijk juist 
worden versoepeld. 

‘We merken dat leerkrachten tot dusver heel vaak moesten uitleggen waarom het huidige 
beleid - waarbij klassen naar huis moeten als leerlingen zijn besmet - is zoals het is’, vertelt 
de woordvoerster. ‘Vandaag horen we dan weer dat het aantal besmettingen op scholen 
toeneemt. Het nieuws verschilt sterk per dag. Dat zorgt voor heel veel onrust in het onderwijs.’ 

Ze noemt het toenemende aantal besmettingen op scholen 'precies waar je bang voor bent'. 
Het tegengaan van de verspreiding van corona is in het onderwijs lastig, aldus de AOb, onder 
meer omdat de ventilatie op scholen niet goed geregeld is en omdat op veel plekken de klassen 
groot zijn. Bron: AD, 7 september 2021.   
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Ministerie van Onderwijs kijkt niet raar op dat aantal 
coronabesmettingen op scholen in hoog tempo stijgt 
 
Het ministerie van Onderwijs kijkt er niet raar van op dat het aantal coronabesmettingen op 
scholen in hoog tempo stijgt. Vandaag bleek dat door het hele land heen alweer tientallen 
schoolklassen naar huis zijn gestuurd vanwege coronabesmettingen. Eén op de acht 
coronabesmettingen waarvan de oorsprong te achterhalen viel, was op een basisschool of 
kinderopvangcentrum. 
 
‘Dat is heel vervelend voor de betrokkenen, maar dit was te verwachten’, laat een 
ministeriewoordvoerder weten. Het is de 'hoogste prioriteit' van het ministerie dat leerlingen 
verantwoord naar school kunnen. Later deze maand beslist het kabinet of het verdere 
versoepelingen in het basisonderwijs kan zetten. Daarvoor komt eerst het Outbreak 
Management Team (OMT) met een nieuw advies. De woordvoerder wijst erop dat de 
besmettingscijfers vergelijkbaar zijn met die van juni. 

 
In de leeftijdscategorie van 5 tot en met 9 jaar steeg het aantal coronabesmettingen met ruim 
de helft ten opzichte van vorige week, tot ruim 1700. In de groep van 10 tot en met 14 jaar 
testten afgelopen week 2075 kinderen positief, 42 procent meer dan een week eerder. Ook 
onder het personeel namen de besmettingen sterk toe, al ging het in absolute cijfers niet om 
heel hoge aantallen. Bron: AD, 7 september 2021.   
 

KNH roept op coronasteunmaatregelen voor horeca ook na oktober in 
stand te houden 
 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept de Tweede Kamer op om 
de coronasteunmaatregelen voor de horeca ook na 1 oktober in stand te houden. De 
horecabranchevereniging sprak onder meer over de financiële problemen waarmee horeca-
ondernemers kampen na 1,5 jaar gebukt te gaan onder de pandemie.  

 
Zo moeten onder andere de regelingen voor loonsubsidie (NOW) en tegemoetkoming vaste 
lasten (TVL) in stand blijven. Ook pleit KHN voor een schulden-, investerings- en herstelfonds. 
Daarnaast moeten werkgeverslasten voor horecazaken omlaag, net als de inhoudingen op 
lonen. Verder pleit KHN voor arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers. Bron: AD, 
7 september 2021.   
 

Drukte in Nederlandse winkelstraten is sinds april met 24 procent 
gestegen 
 
De drukte in Nederlandse winkelstraten is sinds april met 24 procent gestegen, aldus 
marktonderzoeker RMC. In vergelijking met 2019 - dus vóór corona - is het wel nog flink 
minder druk. Vergeleken met toen vinden we 55 procent minder winkelbezoekers in de 
Nederlandse steden.  

 
Opvallend is dat doordeweeks winkelen grond heeft gewonnen ten aanzien van winkelen in 
weekenden en koopavonden. Ook komen shoppers meer gericht winkelen en kopen dan meer, 
wat ervoor zorgt dat de omzet van veel winkels weer op het oude niveau van 2019 zit. Bron: 
AD, 7 september 2021.   
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Aantal tieners dat zich laat vaccineren daalt hard 
 
Het aantal kinderen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, daalt hard. Waar twee 
weken geleden nog 132.000 tieners een prik kregen, zijn dat er afgelopen week maar 94.000. 
 
Het RIVM meldt dat tot nu toe iets meer dan 605.000 tieners een eerste prik hebben gehad. 
Dat is iets meer dan de helft van de minderjarigen die voor zo'n prik in aanmerking komen. 
Minderjarigen boven de twaalf mogen zich aanmelden voor een vaccin van BioNTech/Pfizer, 
waarmee ze twee keer geprikt moeten worden.  

 
Bij volwassen stijgt het aantal prikken al weken niet echt meer. Waar begin augustus nog zo'n 
616.000 prikken werden gezet, zijn dat er afgelopen week nog maar 116.000. In heel 
Nederland heeft nu 83,1 procent van de mensen minstens één dosis toegediend gekregen. 
Hiermee is Nederland bovenin de Europese lijst met vaccinatiegraden te vinden. Bron: AD, 7 
september 2021.   
 

Nunspeet enige rode stip in Nederland, vier gemeenten zonder positieve 
test 
 
Nunspeet is de enige gemeente in Nederland die rood kleurt op de coronakaart. Dat gebeurt 
wanneer er meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd in het 
afgelopen etmaal. Het is al de achtste dag op rij dat Nunspeet rood is. 
 
In die periode kwamen er in Nunspeet 192 positieve coronabesmettingen aan het licht. Die 
gemeente stond afgelopen week sowieso in de belangstelling toen bleek dat burgemeester 
Breunis Van de Weerd niet is gevaccineerd terwijl hij zijn inwoners daar wél toe opriep in een 
emotionele brief.   
 
In bijna de helft van de gemeenten in de Stentor-regio neemt het aantal nieuwe besmettingen 
toe ten opzichte van gisteren. Opvallend is de stijging in Apeldoorn. Gisteren werden daar 
slechts 8 positieve tests gemeld, vandaag zijn het er 36. Dat is flink boven het gemiddelde van 
de afgelopen 7 dagen in Apeldoorn: 23.  
 
Het aantal positief geteste mensen verdubbelt in Oldebroek, Olst-Wijhe en op Urk. Hardenberg 
toont eveneens meer besmettingen, daar stijgt het gehalte positieve testuitslagen met 70 
procent. In Elburg en Raalte verdrievoudigt het aantal coronapatiënten.  
 
Er is ook goed nieuws: in 13 gemeenten, waaronder Staphorst, Epe en Putten daalt het aantal 
positieve coronatestuitslagen. Enkele gemeenten melden zelfs geen nieuwe besmettingen. 
 
In Heerde, Ommen, Meppel en Lochem is vandaag niemand positief getest op COVID-19. De 
infectiecijfers blijven gelijk in Zeewolde, Ermelo en Nijkerk. 
 
Afgelopen etmaal zijn er landelijk 2.501 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is lager 
dan het gemiddelde van de afgelopen week. Het reproductiegetal ligt momenteel op 0,98 en 
dat is iets lager dan twee weken geleden. De Deltavariant is nog steeds dominant: maar liefst 
99,7 procent van de positief geteste Nederlanders heeft deze variant onder de leden. 
 
De ziekenhuisopnames door een corona-infectie nemen toe. Op maandag (6 september) 
werden 94 nieuwe opnames gemeld. Dat is een stijging van bijna 60 procent ten opzichte van 
het weekgemiddelde (59).  
 
Op de intensive care is een lichte toename van coronapatiënten zichtbaar, van 13 naar 14.  
Het aantal mensen dat stierf als gevolg van COVID-19 nam toe met 5. Dat hun overlijden nu 
is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een 
tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. 
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Op dinsdag maakt het RIVM ook de weekcijfers bekend per veiligheidsregio. In IJsselland is 
het verschil klein ten opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe besmettingen nam daar 
iets toe, van 498 naar 553. Dat zijn er 103 per 100.000 inwoners. Ook in Noord- en Oost-
Gelderland tekende zich een lichte stijging af. Van 637 naar 750 deze week (90 per 100.000 
inwoners). 
 
In Flevoland was de trend wél gunstig. In deze regio lag het aantal nieuwe besmettingen per 
100.000 inwoners weken aanzienlijk hoger dan in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. 
Dat is inmiddels niet meer het geval. In Flevoland kwamen de afgelopen zeven dagen 448 
coronabesmettingen aan het licht. Dat zijn er 102.8 per 100.000 inwoners en dus net iets 
minder dan in IJsselland. Bron: De Stentor, 7 september 2021.    
 
  

 
2501 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur 
 
Tussen maandag- en dinsdagochtend heeft het RIVM 2501 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat is nét iets minder dan het weekgemiddelde van 2556. 
 
Uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat afgelopen week 17.890 mensen positief hebben 
getest op het coronavirus. Dat is een fractie meer dan de 17.575 van vorige week. 
Het reproductiegetal, dat altijd gebaseerd wordt op gegevens van twee weken eerder, komt net 
onder de 1 uit op 0,98. Bron: AD, 7 september 2021.    
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Crisisprotocol ingesteld in Amerikaanse staat Idaho omdat er meer 
coronapatiënten zijn dan ziekenhuizen aan kunnen 
 
De Amerikaanse staat Idaho heeft een crisisprotocol ingesteld voor de noordelijke 
ziekenhuizen in de staat omdat er meer coronapatiënten zijn dan de instellingen aankunnen. 
Door het protocol kunnen de ziekenhuizen bijvoorbeeld de schaarse intensive care-units 
toewijzen aan patiënten met de hoogste overlevingskans.  
 
De afgelopen weken ging het aantal besmettingen in Idaho rap omhoog. Daarnaast is de 
vaccinatiegraad in de noordwestelijke staat een van de laagste in de VS. Medisch experts 
denken dat Idaho - dat zo’n 1,8 miljoen inwoners telt - halverwege deze maand te kampen 
kan krijgen met 30.000 nieuwe coronabesmettingen per week.  Bron: AD, 7 september 2021.    
 

 
 
 

Guus Meeuwis zingt protestsong in HLF8: ‘Volgens mij kunnen we open’ 
 
Guus Meeuwis heeft vanavond in HLF8, het nieuwe praatprogramma van Johnny de Mol, een 
protestsong voorgedragen. Hij richtte zich tot politiek Den Haag en noemde in zijn lied onder 
meer de huidige kabinetsformatie ‘van lagere schoolniveau'. Ook riep hij op om de 
evenementensector weer open te gooien.   
 
Na politiek verslaggever Charlotte Nijs was Guus Meeuwis al snel aan de beurt om een 
muzikale column in het programma te laten horen. Hij besloot zich rechtstreeks tot de huidige 
beleidsvoerders te richten. Beste mensen van het kabinet, iedereen van politiek, misschien tijd 
om goed te luisteren, tot u spreekt hier de muziek’, zong hij. Om daarna stelliger te vervolgen: 
Ik ga even op unmute, want ik kan niet meer aanzien hoe u de formatie doet. Ik heb het niet 
over Zandvoort, want Nederland heeft genoten. Regels schuren, Max mag scheuren, volgens mij 
kunnen we open. 
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Maar de Brabantse zanger heeft zich niet alleen gestoord aan het coronabeleid in Nederland. 
Ook de manier waarop de kabinetsformatie wordt vormgegeven, bezingt hij kritisch. Ik wil het 
hebben over samen. Ik zing tot u over respect. Hoe kunt u dat nog van ons vragen? Als u het 
onderling niet hebt?  Het ‘samendoen’ is verdwenen, volgens Guus.   
 
Ook het verbale gevecht tussen politieke kopstukken komt voorbij in zijn protestsong. Want 
jij zei lang geleden dit en daarom wil ik niet met jou. Weet je: dit is een formatie van lagere 
schoolniveau. En na 20 maanden pandemie met de haven haast in zicht, maakt u zich druk 
over reputaties, over hoe red ik mijn gezicht. Praat alsjeblieft over de inhoud, want dat hebben 
we verdiend.  
 

Vanuit de evenementensector is er veel kritiek op het huidige coronabeleid. In augustus liepen 
ruim 70.000 mensen mee in de protesttochten van Unmute Us tegen de maatregelen die de 
sector treffen. Vanuit politiek Den Haag kwam daar tot op heden geen reactie op. Op 11 
september vinden er daarom nieuwe demonstraties plaats.  Bron: AD, 7 september 2021.  
 
 

 
 
 
Het terras van Thuis! in Dinteloord staat de komende twaalf maanden als het beste terras van 
Brabant te boek. © Peter Van Trijen/pix4profs   
 

Dit is het beste terras van Brabant: ‘Personeel bleef ons trouw, ook in 
coronatijd’ 
 
Het terras van Thuis! in Dinteloord staat de komende twaalf maanden als het beste terras van 
Brabant te boek. Althans, volgens de jaarlijkse verkiezing van Misset Horeca. De vakvereniging 
maakte deze week de top 100 bekend. Thuis! prijkt daarin op plaats 21 landelijk en eerste in 
Brabant. ‘Nu zorgen dat we er over vijf jaar nog zo voor staan.’ 
 
Eigenaar Robbert-Jan Timmermans van hotel, restaurant, café, feestzaal en cateraar Thuis! 
is uiteraard blij met de 21e plek, maar is meteen de eerste om het te relativeren: ‘Het doel is 
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niet om een prijs te winnen. Het is een checklist van Misset waar alles inzit. Dus we zien het 
als een check. En verder is het ook een momentopname. Heb je als zaak een keer je avond 
niet, dan heeft dat meteen gevolgen.’ Bron: BN De Stem, 7 september 2021.  
 

In Zweden gaan de versoepelingen coronamaatregelen door ondanks 
stijging besmettingen 
 
In Zweden zet de regering de geplande coronaversoepelingen door, ondanks een stijging aan 
besmettingen. De meeste restricties op bijvoorbeeld horeca, theaters, en stadions worden eind 
deze maand opgeheven in het Scandinavische land. 

 
Eerder waarschuwde de Folkhälsomyndigheten, de Zweedse RIVM, nog voor een stijging van 
besmettingen in de herfst en raadde aan te wachten tot meer volwassenen gevaccineerd 
waren, maar toch heeft de Zweedse overheid besloten tot versoepelen. ‘De belangrijkste 
boodschap is dat we stappen zetten om terug te gaan naar een normaal dagelijks leven’, legt 
de Zweedse minister van Gezondheid Lena Hallengren uit. Bron: AD, 7 september 2021.   

 

 

Frank Poorthuis © Marco de Swart 
 

Ik denk niet dat OMT-leden kinderen hebben die op de basisschool zitten 
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 542.   
 
Ik heb een hoge pet op van de leden van het OMT. Hoogleraren, dubbel gepromoveerde 
wetenschappers. De beste kringen zeg maar. Maar het is wel duidelijk dat ze geen kinderen 
meer op de basisschool hebben. Nou geloof ik direct dat dat geen competentie is waarop Rutte 
& De Jonge hen hebben gekozen om in het belangrijkste corona-adviesorgaan van de regering 
te komen zitten. Maar het had wel geholpen. 
 
Vanmorgen bijvoorbeeld sijpelde een nieuw advies van het OMT door in de media dat me nog 
steeds aan het grinniken maakt. Het OMT gaat de regering aanbevelen om niet meer hele 
klassen naar huis te sturen als een van de kinderen met corona besmet is. Nog steeds: niks 
mis mee. Ik zou zeggen: topadvies! Het werd tijd. Er zijn scholen die net na opening alweer 
voor de helft dicht moeten. Maar, nu komt het: volgens het OMT hoeven alleen de kinderen 
die ‘in nauw contact’ staan met de besmette kinderen, thuis te blijven. 
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Ja, ik las even een pauze in. Dan kunt u de diepte van het advies tot u door laten dringen. Je 
vraagt je af: hebben die OMT-mensen weleens rondgekeken in een hedendaags klaslokaal? 
Dertig kinderen in een ruimte van 40 vierkante meter. En dat zit niet stil, hè! Dat loopt, dat 
struint, dat buurt en dat jent, dat kliert en trekt aan elkaars haren, roept, schreeuwt en zingt. 
En dan gaan ze op pauze, alle dertig, en dan is het rennen en razen, tikkertje en duwen, 
stoeien en vechten. Niet alleen met hun eigen klasgenootjes. Zo’n hele verdieping van klassen 
loopt en speelt met elkaar, door, onder en boven elkaar. Contact? Altijd! Als het OMT ook over 
de luizenplaag in Nederland ging, had het geweten dat ‘nauw contact met elkaar’ is wat 
honderden leerlingen van zo’n school de hele dag hebben.  
 
En nu ik het OMT toch aan het adviseren ben over de toestand op onze basisscholen, nog 
even deze: weet het OMT dat op veel scholen jarige kinderen nog steeds niet gewoon mogen 
uitdelen? Voorverpakte chips en marsjes mogen wél, maar fruit of zelfgebakken koekjes niet. 
Terwijl allang bewezen is dat corona niet ‘op dingen’ zit. Niet op winkelwagentjes of 
deurknoppen en dus ook niet op zelfgebakken zandkoekjes of fruit-spiesjes. Ja, fruitspiesjes! 
Het wordt tijd dat het OMT daar eens voor opkomt! Bron: AD, 7 september 2021. 

 

 

Chris van Driel op de plek waar zijn zoon dood werd gereden. © Arie Kievit  
 

Eenmansprotest voor doodgereden zoon Jeffrey ‘overlopen’ door 
coronabetogers in Den Haag 
 
Chris van Driel streed jarenlang tevergeefs om de doodrijder van zijn zoon Jeffrey voor de 
rechter te krijgen. Vandaag mislukte vijf jaar na de dood van zijn zoon ook zijn 
eenmansprotest bij de Tweede Kamer, waar hij als het ware werd opgeslokt door een massa 
coronabetogers. Van Driel had - oh ironie - willen laten zien hoe machteloos een ‘eenzame’ 
nabestaande als hij kan zijn.   
 
Het ongeluk is alweer vijf jaar geleden. Jeffrey van Driel, een jonge leraar, stak de weg over in 
Leerdam. Er kwam een auto aan. Er was een klap. Jeffrey overleed ter plekke. Een 
onfortuinlijk ongeluk, veroorzaakt doordat Jeffrey onoplettend was geweest bij het oversteken 
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van de weg, kreeg vader Chris van Driel te horen. Nog altijd mist hij zijn zoon. En verlangt hij 
naar gerechtigheid.   
 
Hij kon zich meteen al niets voorstellen bij zo'n ongeluk, zijn zoon was juist altijd zo oplettend. 
Chris begon daarom te spitten in het dossier waarin hij onder meer spelfouten zag, 
onduidelijke foto's probeerde te plaatsen en tegenstrijdigheden ontdekte. Hoewel er ook 
twijfels bleken te zijn over een getuigenis in het voordeel van de bestuurder die Jeffrey 
aanreed, werd de zaak tegen de doodrijder van zijn zoon toch geseponeerd.   
 
Even lijkt het alsof Chris daar eigenhandig verandering in gaat brengen. Hij wil meer dan 
alleen de excuses van de politie, die erkent dat dingen niet goed zijn gegaan. Op basis van 
Van Driels eigen, uitgebreide buurtonderzoek graaft hij verder, vindt zelfs een nieuwe 
getuige in de zaak. Hij laat een onafhankelijke analyse van het ongeval uitvoeren, met nieuwe 
resultaten.  Van Driel vindt ook een slachtofferadvocaat om hem bij te staan. Het is bij elkaar 
genoeg voor een artikel 12-procedure, om alsnog vervolging van de doodrijder van zijn zoon af 
te dwingen.  
 
Toch volgt er op de valreep weer een sepot. ‘Ik dacht: wat gebeurt hier?’ Van Driel had zo graag 
gewild dat een onafhankelijke rechter zich over de zaak van zijn zoon zou buigen. Maar hij 
weet: het gaat nooit gebeuren. En dat frustreert hem mateloos. ‘Je kan als nabestaande niets, 
ja, naar de ombudsman, of het hof, maar daarmee pak je alleen de overheid aan. En we 
hebben er trouwens ook de middelen niet meer voor. Het frustreert me mateloos.’  
 
Hij moet wat met die frustratie, ook voor andere nabestaanden, vindt hij, en tegen de 
‘doorgeschoten rechten van daders’. Daarom vandaag dat protest, bij de Tweede Kamer. ’Vijf 
jaar na de dood van Jeffrey, aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar, leek het me een 
goed moment. Maar die coronabetogers vonden dat óók een goed moment om van zich te laten 
horen.’  
 

 
 

Protestborden van Chris Van Driel in Den Haag © @Privéfoto  

Dus stond Chris daar, de wanhopige vader met 21 billboards met daarop teksten als: 
‘daderbescherming, is dat prioriteit bij justitie?’ Terwijl Kamerleden vanwege defecte 
toegangspoortjes in de file belandden om binnen te komen, verzamelden steeds meer betogers 
tegen coronamaatregelen zich bij de Tweede Kamer. Die beginnen te zingen, rond te lopen. ‘Ze 
scandeerden leuzen. Het was voor mij het verkeerde publiek en de verkeerde pers.’ Van zijn 
21 billboards mag hij er zeven neerzetten.  

Maar Chris begrijpt: het heeft geen zin.  De middag is net begonnen als hij de boel met hulp 
van familie weer inlaadt en met stille trom vertrekt. Ook dit is niet gelukt. Bron: AD, 7 
september 2021.   
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Albert Heijn gaat ‘oud‘ brood verkopen voor een habbekrats 
 
Supermarktketen Albert Heijn gaat oud brood goedkoop aanbieden. Hiermee hoopt de 
supermarkt voedselverspilling tegen te gaan. Onder de naam ‘Brood van gisteren’ wordt 
brood van een dag oud tot 11.00 uur verkocht voor een extra lage prijs. Een half brood kan 
voor 25 cent worden gescoord, een heel brood of een zak bolletjes voor 50 cent. 
 
De verkoop van oud brood gebeurt nu al in veertig winkels. Binnen enkele weken gaat het in 
alle filialen mogelijk zijn om voor een habbekrats brood voor tosti’s of wentelteefjes te kopen. 
 
Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat er relatief gezien veel 
brood verspild wordt. ‘Ongeveer de helft van het brood blijft onverkocht in de supermarkten 
en de andere helft van de verspilling vindt plaats bij consumenten thuis’, aldus Albert Heijn. 
 
De Zaanse supermarkt is overigens niet de enige die ‘oud’ brood verkoopt voor weinig geld. 
Vomar biedt bijvoorbeeld een half brood van de dag ervoor voor 50 cent aan.  
 
Albert Heijn heeft al meerdere initiatieven ontwikkeld om duurzaamheid te bevorderen, zoals 
herbruikbare zakjes en de korting van 35 procent op producten waarvan de houdbaarheid 
snel zal verlopen.  
 
In Albert Heijn-winkels in Capelle aan den IJssel, Groningen, Den Haag, Hoofddorp, Hengelo, 
Assen, Amsterdam, Echt, Tilburg, Heemskerk en Tiel wordt nu ook een herbruikbaar Verspil-
me-niet-zakje geïntroduceerd, dat gevuld met rijpere groenten en vruchten voor een euro kan 
worden aangeschaft. Bron: AD, 7 september 2021.   
 

Strijd tegen hiv en tuberculose werd zwaar getroffen door 

coronapandemie 

De coronapandemie had in 2020 een 'verwoestende' impact op de strijd tegen hiv en 
tuberculose in 2020, stelt een woensdag vrijgegeven rapport van het GlobalFund. Dit fonds 
bestrijdt de ziekten aids, tuberculose en malaria. 

Zo daalde het aantal mensen dat bereikt werd met hiv-preventie en -behandeling met 11 
procent ten opzichte van 2019, terwijl het testen op hiv met 22 procent afnam. In de landen 
waarin het fonds investeert, werden in 2020 ongeveer 4,7 miljoen mensen behandeld voor 
tuberculose, ongeveer een miljoen minder dan in 2019. 

De bestrijding van malaria werd het minst zwaar getroffen door de aandachtsverschuiving 
naar Covid-19. Het aantal gedistribueerde muskietennetten steeg zelfs met 17 procent, tot 
188 miljoen. Bron: AD, 8 september 2021.  
 

Arts en patiënt moeten vaker samen beslissen: ‘Patiënt niet gewend 
wensen uit te spreken’ 
 
Zorgverleners en patiënten moeten vaker samen beslissen over de medische behandeling. 
Daarvoor gaan (huis)artsen, specialisten, patiëntenorganisaties, (wijk)verpleegkundigen en 
paramedici vanaf deze week campagne voeren. 
 
Artsen overschatten zichzelf vaak als het gaat om het gezamenlijk nemen van beslissingen. 
Zo maken zeven op de tien artsen al een voorselectie van de behandelmogelijkheden. Dit 
gebeurt geregeld zonder dat de voorkeuren van de patiënt zijn besproken, bijvoorbeeld omdat 
zorgverleners denken dat het voor patiënten te ingewikkeld zou zijn hierover te praten. Bron: 
AD, 8 september 2021.  
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Jodenster bij coronaprotest? ‘Het is niet eens een vergelijking, het komt 
niet in de buurt’ 
 
Enkele tientallen mensen droegen afgelopen zondag tijdens de grote demonstratie tegen het 
coronabeleid in Amsterdam een gele Jodenster op de borst. ‘Het is kwetsend en onzinnig’, 
reageert de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.  
 
Onder de demonstranten waren onder meer Thierry Baudet van Forum voor Democratie en 
Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid. Het overgrote deel van de actievoerders leek 
zich vooral te keren tegen het vaccinatieprogramma en de coronapas. Enkele tientallen 
demonstranten droegen een gele davidsster op de borst. Ook bij eerdere demonstraties was 
dat al het geval. In de Tweede Wereldoorlog moesten Joden die ster verplicht dragen van de 
Duitse bezetter.  
 
‘Het is kwetsend en onzinnig. Je bagatelliseert de holocaust omwille van aandacht’, stelt Eddo 
Verdoner, die afgelopen voorjaar door het kabinet is aangesteld als eerste Nationaal 
Coördinator Antisemitismebestrijding. Tijdens de holocaust werden zes miljoen Europese 
Joden vermoord in concentratiekampen.  
 
Wat dacht u toen mensen zag lopen met een gele ster op de borst? ‘Dat er gewoon helemaal 
geen vergelijking is. Je wel of niet laten vaccineren is een vrije keuze. Die keus hadden Joden 
in de oorlog niet. Er wordt bij vaccineren in Nederland geen onderscheid gemaakt op basis 
van ras of religie. Dit komt niet in de buurt van wat er in de oorlog is gebeurd.’   
 
De organisator van de demonstratie, Michel Reijinga, zei tegen diverse media dat ongeveer 50 
mensen zo'n ster droegen en dat hij persoonlijk niet achter het dragen van een davidsster 
staat. Maar hij zei ook: ‘Wat begint met het weren van ongevaccineerden op het terras, eindigt 
met deportatie naar Texel'. 
 
Ik zou graag met hem in gesprek gaan hierover. Maar ik zou ook heel graag willen dat 
burgemeesters hier tegen optreden. Het stadsbestuur van München heeft besloten een boete 
op te leggen aan mensen die een gele davidsster dragen tijdens coronademonstraties. Het zou 
fijn zijn als ook Nederlandse burgemeesters al van tevoren aan de organisatie aangeven dat 
het niet de bedoeling is dat deelnemers zo'n ster dragen.’  
 
U bent de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Ziet u het dragen van zo’n ster als 
antisemitisch? ‘Door het dragen van zo'n ster relativeer je de holocaust en het ontkennen van 
de ernst van die holocaust kan leiden tot antisemitisme. De bestrijding van die relativering is 
een van de pijlers onder de strijd tegen antisemitisme.’ Bron: AD, 7 september 2021.  
 

Mondkapjesplicht in openbaar vervoer is moeilijk te handhaven 
 
De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer begint in de praktijk lastig te worden. Dat zegt 
president-directeur van de NS Marjan Rintel in een interview met BNR Nieuwsradio. ‘Ik zie 
natuurlijk wel nu langzamerhand in de praktijk dat het lastig wordt. Niemand begrijpt het 
meer’, aldus de topvrouw. 
 
In winkelcentrum Hoog Catharijne bij station Utrecht Centraal hoeven mensen geen 
mondkapje op, maar op het NS-station moet dat wel en in de trein ook, geeft Rintel aan in het 
gesprek. Als de coronamaatregelen 20 september daadwerkelijk veranderen en mensen geen 
1,5 meter afstand meer hoeven houden, dan zijn mondkapjes in de trein ook niet meer nodig, 
aldus Rintel. Maar als de cijfers heel erg tegen zullen vallen en die 1,5 meter wordt niet 
losgelaten, dan zal de NS het mondkapje in de trein handhaven, vertelt de topvrouw. ‘Maar 
dan moeten we er wel een beetje met elkaar op letten dat we het ook doen.’ 
 
Volgens Rintel hebben reizigers er moeite mee om het mondkapje te dragen, spreken ze elkaar 
er op aan en ontstaat er ook agressie uit. ‘Dan denk ik: dan moet je of zeggen we doen het wel 
en dan handhaven we het ook en dan doen we het ook overal, of we doen het niet. Nu is het 
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een beetje half. Dus we moeten wel op een gegeven moment gaan kiezen’, zegt Rintel tegen 
BNR.  
 
Volgens een NS-woordvoerder moeten haar woorden worden gezien als de oproep om met 
consistent beleid te komen op dit gebied. ‘Het probleem nu is de inconsistentie. Voor reizigers 
is het ingewikkeld aan het worden waar wel en waar niet een mondkapje moet worden 
gedragen.’ Bron: AD, 8 september 2021.  
 

In Ulu Camil moskee kunnen mensen zich laten vaccineren  
 
In de Ulu Camii moskee in de Utrechtse wijk Lombok, een van de grootste islamitische 
gebedshuizen van Nederland, kunnen mensen zich de komende tijd laten vaccineren tegen 
het coronavirus. Daar wordt zondag een prikplek geopend. Mensen van 12 jaar en ouder 
kunnen er zonder afspraak naartoe om een eerste prik met het vaccin van Pfizer en 
BioNTech te krijgen. Volwassenen kunnen er ook kiezen voor het Janssen-vaccin, waarmee 
ze na één prik klaar zijn. De tijdelijke locatie is de komende maand één dag in het weekeinde 
open.  
De GGD regio Utrecht heeft ook tijdelijke vaccinatielocaties in de wijken Kanaleneiland en 
Overvecht. In zulke buurten zijn naar verhouding minder mensen gevaccineerd tegen het 
coronavirus dan in andere wijken. Met vaccinatielocaties in belangrijke gebouwen hoopt de 
GGD de vaccinatiegraad in de wijken omhoog te krijgen.  
 
In Rotterdam kunnen mensen de komende twee zaterdagen naar de Kocatepe Moskee in de 
Afrikaanderwijk om zich zonder afspraak te laten vaccineren. In Leiden staat de komende 
weken elke vrijdag een prikbus naast de moskee. Bron: AD, 8 september 2021. 
 

Een ambtenaar uit Brussel sjoemelde met coronacertificaten 
 
Een Brusselse ambtenaar heeft met coronacertificaten gesjoemeld. De administratief 
medewerker gaf namen van kennissen in het registratiesysteem Vaccinnet in zonder dat zij 
ook echt een prik gekregen hadden. De Brusselse Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC) heeft de medewerker op staande voet ontslagen. 
 
Het gesjoemel kwam afgelopen zaterdag aan het licht. ‘Dit is onaanvaardbaar’, zegt de GGC 
in een persbericht. ‘Het betekent namelijk dat deze personen in het systeem zijn opgenomen 
als gevaccineerd en dat zij een Covid-certificaat ontvangen, terwijl ze niet beschermd zijn. Dit 
vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid!’ Bron: AD, 8 september 2021. 
 

Burgemeesters van christelijke gemeenten roepen in koor: 'Wij zijn wel 
ingeënt'  
 
Het deed nogal wat stof opwaaien: een burgemeester die zijn inwoners oproept om zich te laten 
inenten, terwijl hij daar zelf géén prik nam. Het wierp ook de vraag op hoe het eigenlijk zit in 
andere gemeenten met overwegend christelijke inwoners. Omroep Gelderland deed een 
rondgang en wat blijkt? Bijna alle burgemeesters zijn ingeënt tegen corona. 
 
Burgemeester Jan Luteijn (SGP) van Barneveld, burgemeester Gerard Renkema (CDA) van 
Nijkerk, Henk Lambooij (SGP) van Putten, burgemeester René Verhulst (CDA) van Ede, 
burgemeester Dorine Burmanje (geen partij) van Ermelo, Jan Nathan Rozendaal (SGP) van 
Elburg, burgemeester Harm-Jan van Schaik (CDA) van Harderwijk, Tanja Haseloop-Amsing 
(VVD) van Oldebroek en Jan Kottelenberg (CDA) van Neder-Betuwe zijn allemaal ingeent tegen 
corona. Burgemeester Eppie Klein (SGP) van de gemeente Scherpenzeel wil niet antwoorden 
op de vraag.  
 
Burgemeester Klein van Scherpenzeel vindt het niet van belang om zijn eigen afweging bekend 
te maken. ‘Ik zie dat er helaas rondom dit vraagstuk een tweedeling dreigt te ontstaan in de 
samenleving. Als ik mijn keuze openbaar zou maken, zal ik daardoor deze kloof niet kunnen 
dichten.’  
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‘En ik vind het persoonlijk erg jammer als de openheid over mijn keuze aanleiding zou kunnen 
zijn voor tegen- of voorstanders van vaccinatie, om verder uit elkaar te groeien. Mijn 
boodschap aan onze inwoners is: kies wat bij u past en waardoor u met uzelf in het reine 
bent.’  
 
Burgemeester Breunis Van de Weerd (SGP) van Nunspeet kreeg de nodige kritiek nadat hij 
bekend maakte dat hij zelf met gevaccineerd is. Terwijl hij zijn inwoners per brief opriep om 
dat wél te doen.  
 
Socioloog Wim Dekker, verbonden aan de Christelijke Hogeschool in Ede, vindt het juist te 
prijzen dat burgemeester Breunis van de Weerd toch die brief schreef. ‘Ik zou hem liever 
beoordelen op zijn algemene burgemeesterskwaliteiten dan hierop’, gaat Dekker verder. ‘Het 
is juist knap dat hij die brief heeft geschreven. Het laat zien hoe loyaal hij is aan het beleid.’ 
 
Dekker snapt wel dat burgers het moeilijk vinden. ‘De burgemeester zit in het spanningsveld 
tussen een publieke functie, waarbij je beleid moet uitdragen én waarbij je een voorbeeld rol 
moet vervullen. Terwijl zijn persoonlijk opvatting over vaccineren anders is.’ 
 
Dekker pleit voor wat coulance. ‘Anders wordt het wel heel moeilijk om samen te leven.’ Dit 
soort dingen gaan vaker voorkomen, denkt hij. ‘Als we burgemeesters krijgen die moslim zijn 
en bijvoorbeeld willen vasten. Of joodse burgemeester die sabbat wil houden. We leven in een 
pluriforme cultuur. Dat wordt alleen maar meer.’ 
 
Openheid over vaccineren, dat lijkt de socioloog een prima idee. Maar hij vindt dat we 
empathisch moeten zijn. ‘Het hoort bij de publieke functie. Ik heb er ook geen moeite mee dat 
sommige burgemeesters zich live op het marktplein laten inenten. Maar vraag dan ook oprecht 
naar de motivatie om het niet te doen.’   Bron: Omroep Gelderland, 8 september 2021.  
 

In Bulgarije loopt het aan coronabesmettingen weer op 
 
In Bulgarije loopt het aantal coronabesmettingen de laatste twee maanden weer op. Het land 
heeft een van de hoogste corona-sterftecijfers van Europa, én is het Europese land met 
de minste gevaccineerden. Dinsdag werden de coronamaatregelen in het land dan ook 
aangescherpt. 
 
Slechts twintig procent van alle zeven miljoen inwoners zijn tot dusver volledig gevaccineerd. 
Binnen de EU ligt het gemiddelde op 69 procent. Ondanks de snelle stijging van het aantal 
besmettingen blijft de vaccinatiebereidheid in het land laag. ‘Ze geloven niet in vaccins’, zegt 
Yordanka Minekova, hoofdzuster in het vaccinatiecentrum van de stad Veliko Tarnovo.   
 
Bulgarije heeft toegang tot alle door de EU goedgekeurde vaccins: Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, en Janssen. Maar sinds het begin van de pandemie zijn meer dan 
19.000 mensen in het land gestorven aan Covid-19. Dat is het op twee na hoogste sterftecijfer 
in Europa - alleen Hongarije en Tsjechië scoren hogen. Afgelopen week stierven er gemiddeld 
41 mensen per dag.   
 
De aangescherpte coronaregels betekenen onder meer dat restaurants en cafés om 23.00 uur 
dicht moeten, en dat er maximaal zes mensen aan één tafel mogen. Nachtclubs zijn dicht en 
theaters mogen maximaal op halve capaciteit draaien. Bron: AD, 8 september 2021.  
 

Vraag naar zorgpersoneel neemt weer toe 

De vraag naar zorgpersoneel neemt weer toe, waar het aantal vacatures in de sector de laatste 
maanden wat afnam. Dat meldt vacaturesite Indeed. De vraag naar verpleegkundigen 
ligt ruim een kwart hoger dan voor de pandemie. Voor artsen en chirurgen is dit ruim 13 
procent. 
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Volgens Indeed kan de grotere vraag naar zorgpersoneel te maken hebben met het gegeven 
dat de reguliere zorg weer is opgestart, waar die vanwege corona eerder werd afgeschaald. Zo 
is sprake van een inhaalslag bij operaties. Daarnaast lijken ziekenhuizen en ander 
zorginstellingen het personeel na de coronadrukte wat te willen ontlasten door extra mensen 
aan te nemen.  

Doordat de zomer goeddeels voorbij is, neemt de druk op de horeca verder wat af. Nog altijd 
is sprake van grote tekorten, maar die zijn iets minder nijpend dan een maand eerder. ‘Bij 
vrijwel elke horeceagelegenheid hangt het nog vol met recruteringsposters’, signaleert de 
vacaturesite. 

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is goed merkbaar in de grote vraag naar recruiters en 
hrm-medewerkers. Volgens Indeed is er vooral een tekort aan recruiters, die helpen bij het 
werven van personeel. 

Indeed stelt dat het aantal vacatures op het gebied van personeelszaken, waar recruiters 
onder vallen, 90 procent hoger is dan een jaar geleden. In vergelijking met de situatie van voor 
de crisis gaat het om een plus van 42 procent. ‘De explosieve groei van de hr-sector geeft goed 
de gekte in de markt weer’, aldus Indeed. Bron: AD, 8 september 2021. 
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht gedaald 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer heel licht gedaald. Ziekenhuizen 
behandelen momenteel 671 mensen aan Covid-19. Dat zijn er zeven minder dan op dinsdag 
en elf minder dan op maandag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt nu al ruim 
een maand tussen de 600 en 700.  
 
Op de verpleegafdelingen werd het iets rustiger. Het aantal coronapatiënten daar daalde met 
elf naar 452. Op de intensive cares kwamen er netto vier patiënten bij. De artsen en 
verpleegkundigen op die vleugels hebben nu 219 ernstig zieke mensen met corona onder hun 
hoede. Bron: AD, 8 september 2021.  
 

Waarom teststraten Urk en Zeewolde sluiten ondanks ‘zeer ernstige’ 
coronasituatie in Flevoland 
 
De teststraten op Urk en in Zeewolde sluiten nog deze week de deuren. Het risiconiveau van 
de coronasituatie in Flevoland staat op ‘zeer ernstig’, maar de GGD Flevoland merkt juist een 
afname van de vraag naar coronatesten. ‘Op Urk hebben we nauwelijks animo om daar te 
testen’, zegt woordvoerder Sven van der Burg. 
 
In alle zes gemeenten in Flevoland is op dit moment nog een teststraat. De teststraten in 
Emmeloord, Dronten, Lelystad en Almere blijven de komende weken geopend, maar die op 
Urk en in Zeewolde gaan deze week dicht. Er kan in Zeewolde alleen nog komende woensdag 
en vrijdag overdag getest worden en op Urk op donderdag en zaterdag. Bron: De Stentor, 8 
september 2021.   
 

Over vaccinatie verpleegkundigen: ‘Tijdens coronapiek was het niet 
nodig en nu opeens wel’ 
 
‘Schandelijk dat verpleegkundigen moeten aangeven of ze gevaccineerd zijn’, en 
‘pensioenfondsen horen de wereld leefbaar te houden’: dit zijn de onderwerpen die lezers 
bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van 
woensdag 8 september verschenen.  
 
Ongevaccineerde SGP-burgemeester zet de bijbel naar zijn hand 
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‘Burgemeester doet oproep tot vaccineren, maar ziet er zelf van af’, (AD 6-9). Wat blijkt een 
geloof toch gemakkelijk te zijn: je legt alles gewoon uit zoals je dat op dat moment het beste 
uitkomt, vaak zonder rekening te houden met je medemens. De burgemeester van Nunspeet 
(SGP) roept de mensen in zijn gemeente in een brief op zich te laten inenten, maar doet dat 
zelf niet. Het ergste is nog dat hij wel naar kwetsbare ouderen gaat om hen bijvoorbeeld te 
feliciteren met hun 60-jarig huwelijk en dan niet eens, in zijn eigen woorden, ‘in een hoekje 
kruipt’. En dat moet maar kunnen, volgens hem, omdat hij vindt dat iedereen zijn geloof moet 
beleven zoals hij of zij dat ziet. Het komt er dus op neer dat je de hele Bijbel uitlegt zoals dat 
voor jezelf op dat moment het beste uitkomt. Daar is de SGP bijzonder goed in, want de Bijbel 
is op wel honderd verschillende manieren uit te leggen. 
 
Gerda Vogelzang, Poortugaal. 
 
Als het om corona gaat, valt ziekenhuispersoneel dan niet onder de privacywet? 
 
‘Ziekenhuis wil van personeel weten of het prik heeft gehad’, (AD 6-9). Het is schandelijk dat 
ziekenhuizen dit durven te vragen aan hun medewerkers. Vallen verpleegkundigen en artsen 
soms niet onder de privacywet? Er is nu al een groot tekort aan ziekenhuispersoneel en dan 
zet je ze met dit soort vragen nog verder onder druk. Straks staat er helemaal niemand meer 
aan het bed. In het heetst van de strijd tegen corona moesten ze wel paraat staan en maakte 
niemand zich druk om hun gezondheid. En nu ineens wel, terwijl er al zoveel mensen 
gevaccineerd zijn. Bovendien kan focussen op de vaccinatiestatus een vals gevoel van 
veiligheid geven. Vaccinatie beschermt uitstekend tegen ernstige ziekte maar is niet 
waterdicht tegen infectie met de deltavariant. Kwetsbaren zijn ook bij gevaccineerden niet 
veilig. 
 
Nanny Barthen, Den Haag. 
 

Bron: AD, 8 september 2021. 

 

WHO vraagt landen met grote voorraden coronavaccin voorlopig af te zien 

van derde vaccinatie 

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vraagt landen met grote 
voorraden coronavaccin om voorlopig af te zien van een derde prik, ook wel boostershot 
genoemd. De voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie ziet het liefst dat dit tot het eind 
van het jaar zo blijft. Arme landen zouden voorrang moet krijgen bij de vaccinaties. 
 
Tedros zegt 'geschokt' te zijn door opmerkingen van farmaceuten, die claimen dat 
de voorraden groot genoeg zijn om zowel de boosters aan te bieden als ook vaccinaties mogelijk 
te maken in landen die staan te springen om prikken, maar tegen tekorten aankijken. 
 
De WHO-chef zegt 'niet te zullen zwijgen als landen en bedrijven, die de wereldwijde toevoer 
van vaccins controleren, van mening zijn dat arme landen maar genoegen moet nemen met 
de restjes.’ Eerder riep hij al op om tot eind september af te zien van boostershots. Nu 
overwegen sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, toch om kwetsbaren een 
aanvullende prik te geven. Bron: AD, 8 september 2021. 

Ziekenhuizen hebben 1400 bedden over voor nieuwe patiënten 

Ziekenhuizen melden dat ze op het moment nog maar 1400 bedden over hebben voor de 
opvang van nieuwe patiënten, met of zonder corona. Dat komt neer op tien tot vijftien bedden 
per ziekenhuis. Dat is de laagste marge sinds eind vorig jaar. 
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Om de druk te verdelen is eind juli besloten om de coronapatiënten weer te spreiden over het 
land. Op dinsdag is één persoon overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. In de 
laatste zes weken zijn 175 mensen verplaatst en sinds het begin van de uitbraak ruim 4200 
mensen.  Bron: AD, 8 september 2021. 

In hele land is corona-uitbraak ernstig of zeer ernstig 

In vrijwel het hele land is de corona-uitbraak ernstig of zeer ernstig. In 19 van de 25 
regio's worden zo veel coronabesmettingen vastgesteld en zo veel coronapatiënten opgenomen 
in ziekenhuizen, dat zij een van de twee hoogste risiconiveaus hebben. 

De laatste keer dat er zo veel regio's op de twee hoogste treden stonden, was begin augustus. 
Dat kwam door de vele positieve tests in de week ervoor, de piek van de vierde golf. Het 
aantal positieve tests is sindsdien gedaald, maar het aantal ziekenhuisopnames zakt nog 
niet echt. 

Nederland telt vier risiconiveaus. Van hoog naar laag zijn dat zeer ernstig, ernstig, zorgelijk 
en waakzaam. Bron: AD, 8 september 2021. 

Prinses Margriet onthult standbeeld voor zorgmedewerkers en 

slachtoffers corona in Oisterwijk 

Prinses Margriet onthult woensdagmiddag een standbeeld bij Groot Speijck in Oisterwijk. Het 
beeld staat er ter ere van alle zorgmedewerkers en als herdenking aan de slachtoffers van 
COVID-19. Vertegenwoordigers van ziekenhuizen en zorginstellingen uit alle provincies zijn 
hierbij aanwezig.   

Omroep MAX is medeorganisator en doet in een televisie-uitzending live verslag van de 
onthulling van het standbeeld. Prinses Margriet onthult het beeld samen met een 
zorgmedewerker en een nabestaande. Daar gaat een minuut stilte aan vooraf.  Verder is Wibi 
Soerjadi aanwezig om een stuk te spelen op de piano.   

Het bronzen standbeeld is gerealiseerd door Stichting Dank Helden van de Zorg om 
zorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet bij de verzorging van coronapatiënten. Het 
standbeeld is er ook ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van deze pandemie.   

Dank Helden van de Zorg zocht een passende manier om aandacht te schenken aan de 
corona-epidemie. Het stond vast dat het beeld een plek moest krijgen in een natuurgebied in 
Brabant. ‘Omdat daar corona voor het eerst is uitgebroken en omdat de provincie zwaar 
getroffen is. We hebben Natuurmonumenten gevraagd om mee te denken over een mooie plek’, 
liet een woordvoerster weten.  Bron: BD, 8 september 2021. 

Internationaal vaccinatieprogramma verwacht dit jaar niet meer dan 20 

procent van mensen in arme landen te vaccineren 

Het internationale vaccinatieprogramma Covax verwacht dit jaar niet meer dan 20 procent 
van de mensen in armere landen een coronaprik te kunnen geven. Dat is een stuk minder 
dan van tevoren verwacht, zeggen de WHO en de internationale organisatie GAVI, de 
instanties achter het programma. 

In juli verwachtte Covax nog ruim 2 miljard doses van coronavaccins gedoneerd te krijgen, 
maar dat aantal is gedaald naar 1,425 miljard doses, waarvan 1,2 miljard bestemd zijn voor 
arme landen. Dit is onder andere te verwijten aan exportverboden en productieproblemen, 
melden de organisaties in een gemeenschappelijke verklaring. Bron: AD, 8 september 2021.  
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GGD kan komende herfst meer testcapaciteit beschikbaar maken 

De GGD kan komende herfst in korte tijd meer testcapaciteit beschikbaar maken, als mensen 
door het herfstweer weer meer coronaklachten krijgen. ‘De huidige testlocaties gebruiken 
maar een derde van hun capaciteit’, aldus een woordvoerder van koepelorganisatie GGD 
GHOR Nederland. 

Zo zijn sommige locaties nu maar een paar dagen per week geopend, of minder uren per dag. 
Die tijden kunnen gemakkelijk worden uitgebreid als dat nodig is. Ook zijn er mobiele 
testlocaties beschikbaar, die komende herfst bijvoorbeeld bij een lokale uitbraak van het 
coronavirus ingezet kunnen worden. Bron: AD, 8 september 2021.  

RIVM meldt afgelopen etmaal 2843 nieuwe coronabesmettingen 

Het RIVM meldt afgelopen etmaal 2843 nieuwe besmettingen. Dit zijn er aanzienlijk meer dan 
gisteren; toen werden er 2501 positieve tests gemeld. Ook is het flink hoger dan 
het weekgemiddelde van 2558. Dit is het hoogste aantal in een maand. Bron: AD, 8 september 
2021.  

Luchthaven Leipzig-Halle verwerkte afgelopen maand meer vluchten dan 

voor coronacrisis 

De luchthaven Leipzig-Halle in het oosten van Duitsland verwerkte afgelopen maand voor het 
eerst meer vluchten dan voor de coronacrisis. De Duitse luchtverkeersleiding registreerde in 
augustus 6693 vliegtuigbewegingen, wat 5 procent meer was dan in augustus 2019. 

Leipzig-Halle is mede vanwege de logistieke hub van pakketbezorger DHL de op een na 
drukste luchthaven van Duitsland op het gebied van vrachtvluchten, na Frankfurt. Het 
vliegveld heeft hierom ook minder te lijden gehad onder de pandemie. Frankfurt is 
bijvoorbeeld twee derde aan vluchten verloren vergeleken met augustus 2019. Bron: AD, 8 
september 2021.  

Resort in Honolulu gaat vaccinatiebewijs vragen 

Een resort in toeristenmekka Waikiki, het populaire surfstrand nabij de Hawaïaanse 
hoofdstad Honolulu, gaat als eerste op de zonnige eilanden vanaf 15 oktober om een 
vaccinatiebewijs vragen. Zowel aan gasten als aan het personeel. ‘Alohilani Resort wil van 
alle employees, klanten en gasten, bewijs zien dat ze volledig zijn ingeënt', laat het 
management weten. De maatregel gaat ook op alle kantoren van het resort gelden. ‘We willen 
een omgeving bieden waar iedereen zich lekker voelt’, zegt directeur Kelly Sanders.  

‘Nu Hawaï met een toename aan coronabesmettingen en ziekenhuisopnames kampt, is dat 
het juiste om te doen.’ De coronapiek op Hawaï is te wijten aan de delta-variant van het 
longvirus. Tussen 30 augustus en 5 september raakten gemiddeld 706 eilanders per dag 
besmet. De vaccinatiegraad op de eilanden ligt op 64 procent. Het resort biedt niet de 
mogelijkheid om wekelijks te testen. Vaccineren of anders niets. Alleen voor kinderen jonger 
dan 12 of mensen met een medische of religieuze reden wordt een uitzondering gemaakt. 

‘Ik denk dat we, voor het moment, het veiligste hotel op Hawaï zullen zijn’, zegt Sanders. ‘Dat 
zal ons bedrijf geen pijn doen, maar juist helpen.’ In totaal gaat het om zo'n 1000 
medewerkers, verdeeld over zeven locaties. Staatsambtenaren en gemeentewerkers in 
Honolulu moeten al kunnen aantonen ingeënt te zijn, of zich wekelijks laten testen. Bezoekers 
van restaurants, sportscholen, cafés, bioscopen en museums, moeten vanaf 13 september 
een vaccinatiebewijs of negatieve test overleggen. Bron: AD, 8 september 2021.   
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Duizenden mensen met de metro in Londen 

De Londense metro beleefde vanmorgen de drukste spits sinds het begin van de 
pandemie. Duizenden reizigers baanden zich een weg naar het centrum van de miljoenenstad. 
Of het voor meer besmettingen heeft geleid moet nog blijken. Bron: AD, 8 september 2021.  

 

© Reuters — Clapham Station, Londen in de ochtend van 8 september.   

  

Coronacijfers in Oost-Nederland lijken te stabiliseren, Nunspeet meldt 

minder besmettingen 

De gemeente Nunspeet meldt een daling in het aantal positieve coronatestuitslagen. Daardoor 
is het niet langer een rode stip op de landelijke coronakaart. In andere Oost-Nederlandse 
gemeenten lijken de coronacijfers te stabiliseren.   

In vijf gemeenten in de Stentorregio blijven de coronacijfers al dagen hetzelfde. De hoeveelheid 
besmettingen in Lelystad, Zwartewaterland, Hattem en Epe is gelijk aan die van gisteren en 
het zevendagengemiddelde.  

Ook in Olst-Wijhe, Urk, Raalte en Ermelo lijken de cijfers te stabiliseren. Deze gemeenten 
melden vandaag evenveel positieve coronatestuitslagen gemeld als de dag ervoor.  

Nunspeet heeft nog steeds relatief de meeste coronabesmettingen van Nederland. De gemeente 
wordt op de voet gevolgd door Woudenberg (Utrecht) en Dantumadiel (Friesland).  

In Nunspeet lijkt inmiddels wél een voorzichtige daling ingezet. Het aantal gemelde 
besmettingen daalt met ongeveer een derde, van 21 naar 15. Desondanks werden daar 
gisteren 4 ziekenhuisopnames geregistreerd en dat is een stijging van 300 procent ten opzichte 
van het zevendagengemiddelde.  
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In een aantal gemeenten stijgt het aantal positieve coronatestuitslagen gestaag. Brummen 
meldt een verviervoudiging van de hoeveelheid besmette mensen ten opzichte van zowel 
gisteren als het weekgemiddelde. In Rijssen-Holten testen 15 mensen positief op het 
coronavirus - dat zijn er 6 meer dan gisteren. Hardenberg noteert met 19 coronapatiënten een 
stijging van ruim 45 procent ten opzichte van het weekgemiddelde (13).  

In Zutphen is een duidelijke afname zichtbaar: de gemeente meldt 3 positieve 
coronatestuitslagen, een afname van 50 procent ten opzichte van gisteren én het 
weekgemiddelde. Ook in Steenwijkerland, Noordoostpolder, Dronten en Elburg neemt het 
aantal besmettingen af.   

In de gemeenten Dalfsen, Oldebroek, Heerde en Putten lijkt het eveneens de goede kant op te 
gaan, want daar is vandaag niemand positief getest op COVID-19. Voor Heerde is dat de 
tweede dag op rij deze week.  

Afgelopen etmaal zijn er landelijk 2843 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is hoger 
dan het gemiddelde van de afgelopen week.  

Veiligheidsregio IJsselland meldde 80 besmettingen - dat staat gelijk aan 15 per 100.000 
inwoners. In regio Noord- en Oost-Gelderland werden 133 mensen positief getest op corona, 
omgerekend 16 per 100.000 inwoners.  

In Flevoland is de situatie het minst positief: daar kregen 96 mensen een positieve 
coronatestuitslag en dat staat gelijk aan 22.4 per 100.000 inwoners.  

De ziekenhuisopnames door een corona-infectie lijken stabiel. Op dinsdag (7 september) 
werden 60 nieuwe opnames gemeld. Dat is gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen 7 
dagen.  

Vandaag overleden 7 mensen als gevolg van COVID-19. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, 
wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een 
sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. Bron: De Stentor, 8 september 
2021. 

Bij 73 voetbalwedstrijden in Duitse voetbal zes coronabesmettingen 

Bij de 73 professionele voetbalwedstrijden die dit seizoen in het Duitse voetbal zijn gespeeld 
met toeschouwers hebben zich zes coronabesmettingen voorgedaan. Christian Seifert, de baas 
van de organiserende instantie, zei zich bij de bekendmaking van de cijfers te baseren op data-
onderzoek van de gezondheidsdiensten. 

In de Bundesliga zijn inmiddels drie speeldagen geweest, op het tweede niveau vijf. Daarbij 
kwam een wedstrijd om de Supercup. Volgens Seifert waren bij al deze wedstrijden 900.000 
toeschouwers aanwezig. De stadions in Duitsland mogen vooralsnog slechts gedeeltelijk bezet 
zijn. 

‘Hieruit blijkt dat het onzin is voetbalwedstrijden als potentiële 'superspreaders' aan te 
wijzen’, aldus Seifert. ‘De deskundigen zeggen dat ze voorzichtig willen zijn, maar ze 
moeten oppassen dat ze niet wereldvreemd worden. Alleen met verstandig beleid win je het 
vertrouwen van mensen.’ Bron: AD, 8 september 2021.  
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Cabaretier Dolf Jansen moet een aantal shows van zijn oudejaarstournee uitstellen, zo deelt 
hij vandaag mee op Twitter. Jansen kampt met een coronabesmetting en kan daarom zijn 
voorstellingen niet opvoeren. 

‘Dat virus dat volgens sommigen niet bestaat en volgens anderen al die maatregelen echt niet 
nodig maakt, heeft mij ruim 'n week uitgeschakeld’, laat Jansen weten. De komiek toert 
momenteel door het land met zijn oudejaarsconference Het Jansen Vaccin. Bron: AD, 8 
september 2021.  

Ierse tachtigplussers en bewoners van verzorgingstehuizen ouder dan 65 

krijgen derde vaccinatie aangeboden 

Ierse tachtigplussers en bewoners van verzorgingstehuizen die 65 jaar of ouder zijn, krijgen 
binnenkort een derde coronaprik aangeboden. Dat meldt het Ierse ministerie voor 
Volksgezondheid. De ouderen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. 
Welk vaccin ze eerder kregen toegediend, maakt niet uit. Voorwaarde voor de booster is dat 
ze al minstens zes maanden volledig gevaccineerd zijn. Ook veel andere landen overwegen een 
derde coronavaccinatie. Een klein aantal is er al mee begonnen. Bron: AD, 8 september 2021. 

KHN gaat niet akkoord met toegang alleen toe te staan voor 

gevaccineerden  

'Dit is onacceptabel'. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland ziet niets in de 
plannen om toegang tot cafés, restaurants en cultuurinstellingen, alleen toe te staan 
voor mensen die ingeënt zijn of een negatieve test kunnen tonen. De horecasector vindt dat 
het kabinet hen gebruikt om mensen te dwingen zich te laten vaccineren. Ook zou het 
ondernemen lastig worden gemaakt. 

‘Als sector hebben we nog steeds te maken met restricties, er is door alle onzekerheid een 
enorm personeelstekort en de schuldenberg is enorm. Ik ben echt laaiend, want het is 
onacceptabel dat de horeca constant politieagent moet spelen’, zegt KHN-voorzitter Robèr 
Willemsen. Hij wijst erop dat de anderhalvemeterregel nergens meer wordt gehandhaafd en 
noemt het kabinetsbeleid 'inmiddels niet meer uit te leggen'. 

Behalve het testen voor toegang zou de overheid voor horeca die na 22.00 uur open is - 
zoals clubs en discotheken - kaartverkoop verplicht willen stellen. Deze zijn nu nog 
gesloten. Willemsen is fel over de plannen. ‘In plaats van dat het Kabinet haar ongelijk 
toegeeft, kiest men er voor het regime voor de hele horeca te verzwaren.’ Volgende week dient 
een kortgeding, waarin KHN eist dat regels voor alle horeca gelijk worden getrokken. Bron: 
AD, 8 september 2021. 
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Agressieve passagier weigert mondmasker te dragen en bedreigt 

stewardess: ‘Ik zal met enkele vrienden en kalasjnikovs wel eens 

langskomen’ 

Een man die vorig jaar augustus tijdens een Brussels Airlines-vlucht, van Malaga naar de 
Belgische hoofdstad, stampij maakte over het dragen van een mondkapje is veroordeeld tot 
zes maanden cel, meldt Het Laatste Nieuws. Afgezien van de weigering om een maskertje op 
te zetten, had de passagier ook het boordpersoneel bedreigd en bekogeld met versnaperingen. 

‘Ik zal wel eens langskomen met een paar vrienden en wat kalasjnikovs’, had hij geroepen. 
Voor de recht betoogde hij nergens meer van te weten. ‘Ik heb vliegangst en herinner me 
niets meer’, verklaarde de amokmaker. ‘Normaal ben ik nooit agressief.’ Het cabinepersoneel 
stond het echter nog helder voor de geest. 'Psychische terreur’, noemde een van hen het gedrag 
van de reiziger. 

De hele vlucht maakte hij hen het leven onmogelijk. ‘Ik ben al veroordeeld voor gewapende 
overvallen. Je weet niet wie ik ben’, beet hij hen toe. Volgens zijn advocaat was dat laatste niet 
dreigend bedoeld. Waar bleek het wel. De man is werkelijk eerder veroordeeld voor het beroven 
van geldtransporten. Reden voor de rechter om niet te twijfelen aan zijn bedreigingen, met zes 
maanden cel tot gevolg. Bron: AD, 8 september 2021. 

Een man die het bijzonder bont had gemaakt op een vlucht van Brussels Airlines is 
veroordeeld tot 6 maanden cel. Niet alleen had de man de hele vlucht lang geweigerd zijn 
mondmasker te dragen, hij had het boordpersoneel ook bekogeld en bedreigd. ‘Ik had 
vliegangst en herinner me niets meer. Normaal gezien ben ik nooit agressief’, zei hij bij de 
behandeling van het dossier nog tegen de rechter.  

Op 29 augustus vorig jaar vond er een tumultueuze vlucht plaats tussen Malaga en Brussel. 
Een van de passagiers, Soufiane Y., vertikte het al van bij het instappen om een mondmasker 
te dragen. Zelfs toen hij één aangeboden kreeg van het boordpersoneel, weigerde hij het aan 
te doen. Het was het sein voor de man om het boordpersoneel de hele vlucht lang het leven 
onmogelijk te maken. ‘Psychische terreur’, noemde een stewardess, die zich burgerlijke partij 
stelde, het onomwonden voor de rechtbank bij de behandeling van de zaak in juni.  

Zo bekogelde hij hen met stukjes wafel en water en ging hij meermaals verbaal met hen in de 
clinch. ‘Ik ben al veroordeeld voor gewapende overvallen. Je weet niet wie ik ben’, klonk het. 
Tegen de stewardess, die zich burgerlijke partij stelde, ging hij nog een stap verder. ‘Ik weet je 
wonen en ik ken je naam. Ik zal met enkele vrienden en wat kalasjnikovs wel eens 
langskomen’, sprak hij onomwonden. Niet bedreigend bedoeld, aldus de verdediging.   

Zelf zei hij dat hij tijdens de vlucht heel zenuwachtig was omdat hij slecht te been was en pijn 
had, en omdat hij vliegangst heeft. Hij herinnerde zich naar eigen zeggen ook niet meer alles 
wat er gebeurd was. ‘Ik heb me ongepast gedragen en verontschuldig me daarvoor, maar ik 
heb zeker niemand bedreigd’, klonk het. Het parket had een effectieve celstraf van 7 maanden 
gevorderd. ‘Dat hij geldtransporten had overvallen, zei meneer trouwens niet om stoer te doen. 
Hij is hier ook echt voor veroordeeld in het verleden’, stipte het parket aan. De rechtbank 
meende ook dat er geen twijfel was over het bedreigende karakter van zijn woorden en 
veroordeelde hem tot 6 maanden cel. Bron: HLN, 8 september 2021. 

EMA voegt Guillain-Barré-syndroom (GBS) toe als mogelijke bijwerking 

van vaccin Astra-Zeneca 

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft het Guillain-Barré-syndroom (GBS), een 
neurologische aandoening waarbij zenuwcellen beschadigd raken, toegevoegd als mogelijke 
bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca, zo blijkt uit een veiligheidsupdate van het 
EMA. 
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De medicijnwaakhond benadrukt echter dat de voordelen van het vaccin blijven opwegen 
tegen de nadelen. Volgens het EMA is er 'minstens een redelijke mogelijkheid' dat er een 
verband is tussen GBS en het vaccin van AstraZeneca. Er zijn  833 gevallen van GBS 
gemeld bij mensen die een dosis van het vaccin kregen toegediend.  

Wereldwijd zijn er tot 31 juni 592 miljoen doses van AstraZeneca toegediend. Het syndroom 
wordt nu vermeld als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter van het vaccin. Dat was ook al 
het geval bij het vaccin van Johnson & Johnson. Bron: AD, 8 september 2021. 

Bill en Melinda Gates Foundation steken 35 miljoen dollar in Brits bedrijf 

om coronamedicijn te ontwikkelen  

De Bill en Melinda Gates Foundation steekt 35 miljoen dollar - zo'n 30 miljoen euro - in 
het Britse bedrijf Exscientia om een coronamedicijn te ontwikkelen dat ook nieuwe varianten 
de baas kan. De in Oxford gevestigde farmaceut gaat zich richten op de verdere ontwikkeling 
van maximaal vijf kandidaten, die al klaar zouden zijn om op mensen getest te worden. Bron: 
AD, 8 september 2021. 

Onderzoek: ‘Files verleden tijd, thuiswerken maakt nieuwe snelwegen 

overbodig’ 

Mensen zijn zo gewend geraakt aan thuiswerken dat de lange files in de spits voorlopig niet 
meer terugkeren. Dat concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving na 
onderzoek. 

 
 
Nederlanders rijden nog evenveel, maar doen dat nu op andere momenten. Daardoor zijn er 
minder files. © ANP    
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De uitkomst heeft mogelijk grote consequenties voor geplande uitbreidingen van snelwegen 
en treinverbindingen, stelt hoofdonderzoeker Edwin Buitelaar. Ambtenaren moeten zich 
volgens hem afvragen of geplande uitbreidingen nog wel nodig zijn. 

Het Planbureau verwacht na uitvoerige gesprekken met thuiswerkers dat het totale aantal 
ritjes met de auto voor en na corona gelijk blijft, maar dat vooral een deel van het woon-
werkverkeer ook na de coronacrisis wegvalt. Minder verkeer op die piekmomenten - zelfs al is 
dat maar een klein beetje - leidt al heel snel tot veel minder files. 

Bij de ANWB zien ze dat nu al. Nederlanders rijden weer bijna net zo veel kilometers als voor 
de crisis, maar de eerste negen maanden van dit jaar waren er 55 procent minder files dan in 
2019. Volgens het PBL gaan mensen vaker om andere redenen de deur uit, bijvoorbeeld om 
te winkelen, familie of vrienden te bezoeken of te reizen. Alleen doen ze dat meer verspreid 
over de dag.  

Opvallend in het rapport is dat de groep thuiswerkers de afgelopen maanden niet heel veel 
groter is geworden in vergelijking met de periode voor de eerste coronabesmetting in 
Nederland. Vóór de crisis werkte 41 procent van de mensen al weleens thuis, dat is 
toegenomen naar 46 procent nu. Wel zijn deze mensen veel meer dagen vanuit huis gaan 
werken en hebben zij ook de wens om dat te blijven doen als na 20 september het 
thuiswerkadvies van het kabinet vervalt, zoals de verwachting is.   

Thuiswerken heeft volgens het Planbureau minder grote invloed op de woningmarkt. Er is 
weliswaar een lichte trek gaande vanuit de stad naar andere gebieden, maar thuiswerken lijkt 
dat niet een extra impuls te geven. Het is vooral het tekort aan woningen in de Randstad 
waardoor mensen nu vaker kiezen voor een huis in andere delen van het land.  

Ook verwacht het PBL niet dat bedrijven op grote schaal kantoren sluiten. De grootste 
veranderingen door het thuiswerken zullen terug te zien zijn in de inrichting van de 
kantoortuinen. Er komt meer behoefte aan ruimtes om te vergaderen en minder aan 
werkplekken. Bron: AD, 9 september 2021.   

VS hebben 376.955.132 doses coronavaccin toegediend 

De Verenigde Staten hebben tot nu toe 376.955.132 doses coronavaccin toegediend. Dat zijn 
er bijna een miljoen meer dan gisteren. Er zijn in totaal 450.584.465 doses aan de diverse 
staten geleverd, meldt het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding en -preventie. Bron: 
AD, 8 september 2021. 

Biden wil wereldleiders bijeen over coronacrisis 

President Biden is van plan om de wereldleiders bijeen te roepen voor een top over de 
coronacrisis. Dat schrijft The Washington Post op basis van drie bronnen. Zo moet onder 
andere de vaccintoevoer naar de derde wereld op de agenda komen te staan. 

De top moet worden gehouden tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
de week van 20 september. Onderwerpen zijn verder de coördinatie tussen leiders over de hele 
wereld om gezamenlijk de gezondheidscrisis aan te pakken en de aanpak van de 
vaccinatieachterstanden in ontwikkelingslanden.  

Het nieuws komt op het moment dat de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie de 
rijke landen smeekt om het toedienen van boostershots in ieder geval tot het einde van het 
jaar uit te stellen, om te zorgen voor een rechtvaardigere verdeling van de vaccins. Bron: AD, 
9 september 2021.  

'Niet-gevaccineerd personeel brengt cliënten onnodig in gevaar', 
Brabantse verpleeghuizen willen aantallen weten 

Verzorgings- en verpleeghuizen moeten in één oogopslag kunnen zien hoeveel personeel per 
afdeling is ingeënt tegen het coronavirus. Ligt dat percentage te laag, dan kan die groep 
zorgmedewerkers gericht worden voorgelicht over het belang van vaccinatie.  
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‘Dat heeft natuurlijk weinig zin als 90 procent al een prik heeft gehad’, zegt Conny Helder, die 
namens het Ronaz (crisisoverleg voor alle Brabantse verzorgings- en verpleeghuizen) en 
branchevereniging Actiz spreekt. Bron: BN De Stem, 9 september 2021.  

 

 

Nederland weer rood op de kaart 

Heel Nederland kleurt, zoals verwacht, ook de komende week rood op de kaart van 
coronabesmettingen in Europa. Dat komt doordat meer dan 5 procent van alle uitgevoerde 
tests positief is. Rood is de een na hoogste waarschuwingskleur op de kaart die de Europese 
gezondheidsdienst ECDC elke donderdag maakt. Ook afgelopen week stonden alle twaalf 
provincies op rood. 

Flevoland is naar verhouding de grootste brandhaard van het land. In de afgelopen twee 
weken zijn daar 281 op elke 100.000 mensen positief getest. Dat is wel aanzienlijk lager dan 
bij de berekening van vorige week. Daarna volgt Friesland. Het aantal positieve tests daar ligt 
bijna 19 procent hoger dan bij de kaart van vorige week. Friesland heeft Noord-Holland, Zuid-
Holland en Overijssel ingehaald. Ook in Utrecht stijgt het aantal gevallen. 

In Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Drenthe worden naar 
verhouding minder mensen positief getest, hoewel ook in Drenthe een flinke toename te zien 
is. 

Het percentage positieve tests stijgt de laatste weken. Dat komt waarschijnlijk door het einde 
van de zomervakantie. Steeds minder mensen laten zich testen omdat ze op reis gaan. 
Verreweg de meeste testen daarvoor waren negatief, en die vallen weg in de berekening. Wat 
overblijft, zijn vooral de tests bij de teststraten van de GGD. Daar komen veel mensen die 
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corona-achtige klachten hebben of die contact hebben gehad met iemand die besmet bleek, 
en dat levert naar verhouding meer positieve tests op. 

Als minder dan vier procent van alle tests positief was geweest, zouden zes provincies rood 
zijn geweest en zes oranje. 

Landen gebruiken de kaart om hun beleid te bepalen. Toen Nederland in juli donkerrood werd, 
was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren 
voor Nederlanders die de grens wilden passeren. 

In de rest van Europa verandert ook niet zo veel. België, het westen van Duitsland en 
Berlijn blijven op rood staan. Kreta, Corsica en het Zuid-Franse Occitanië (Toulouse, 
Montpellier, Nîmes) zakken van donkerrood naar rood. Grote delen van Zweden, het westen 
van Frankrijk, de Canarische Eilanden (Spanje) en Madeira (Portugal) gaan van rood naar 
oranje. Bron: AD, 9 september 2021. 

 

© EPA — Brand bij het Covid-ziekenhuis in Tetovo.   

Tien mensen om het leven gekomen bij brand in coronaziekenhuis in 
Noord-Macedonië 

Bij een brand in een speciaal Covid-ziekenhuis in Noord-Macedonië zijn 
woensdagavond zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de minister van 
Volksgezondheid van het Balkanland. 

Het ziekenhuis in Tetovo in het noordwesten van het land was onlangs speciaal gebouwd om 
de plotselinge toename van coronapatiënten het hoofd te bieden. Minister Venko Filipce 
spreekt op Twitter van een ‘verschrikkelijk ongeval’ waarbij ‘vele levens verloren gingen’.  
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‘Dit is een zeer droevige dag. Er is op dit ogenblik sprake van tien bevestigde dodelijke 
slachtoffers, maar dit aantal kan nog oplopen.’ Een onbekend aantal gewonden is voor 
behandeling naar een ziekenhuis in de hoofdstad Skopje gebracht, meldt AP.  

Het is onduidelijk hoeveel patiënten er in het ziekenhuis lagen op het moment van de brand. 
Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Maar volgens premier Zoran Zaev zou 
er sprake zijn geweest van een explosie, zo zei hij in een Facebook post.  

Wereldwijd zijn de afgelopen maanden vaker branden uitgebroken op corona-afdelingen in 
ziekenhuis, vaak veroorzaakt door ontplofte zuurstofflessen. In Irak kwamen in juli nog zeker 
92 mensen om het leven door een brand in een ziekenhuis na het ontploffen van een gasfles. 
Bron: AD, 9 september 2021. 

Dit is waarom onze poep vanaf nu nóg belangrijker is in de strijd tegen 
corona 

Corona is op zijn retour, maar blijft een golf aan besmettingen in het najaar uit? De 
virusdeeltjes in het riool vormen al een jaar een voorspellende waarde. Vanaf nu wordt het 
aantal rioolmetingen zelfs verdubbeld. Wat staat ons te wachten? En vier andere vragen.  

Breda en Zundert hadden bij de laatste meting (23-29 augustus) het meeste aantal 
virusdeeltjes van West-Brabant in het rioolwater. De teller van beide gemeenten stond op 427* 
per 100.000 inwoners. Is dat reden voor paniek?  Bron: BN De Stem, 9 september 2021.  

Denemarken heeft vanaf morgen geen coronaregels meer: ‘Nederland 
heeft er een zooitje van gemaakt’ 

Terwijl Nederland steggelt over Testen voor Toegang en vaccinatiebewijzen, gooit Denemarken 
morgen de laatste coronamaatregelen overboord. Dag coronapas, dag 1,5 meter afstand. Hallo 
festivals en nachtclubs.  

Weet u nog hoe het leven voor corona voelde? Zonder mondkapjes, QR-codes en afstand 
houden? Voor wie het niet meer weet: vraag het aan een Deen! ‘Op het moment dat de muziek 
explodeert, dat duizenden armen de lucht in gaan en iedereen hetzelfde liedje meezingt, voel 
ik wat ik anderhalf jaar heb gemist: het onbeschrijfelijke, heerlijke en vrije gevoel van het 
samen luisteren naar livemuziek zonder dat er ook maar iets is wat je tegenhoudt’, schrijft de 
Deense journalist Narin Frausing Korkmaz. Ze was afgelopen weekend op het Back To Live-
festival op een scheepswerf bij Kopenhagen. Samen met 15.000 anderen. ‘Het voelde 
tegelijkertijd vertrouwd en een beetje verboden.’ Bron: De Stentor, 9 september 2021.   

Denemarken ziet het coronavirus niet langer als een groot gevaar voor het functioneren van 
de samenleving en schrapt vrijdag de overgebleven coronamaatregelen. 

Het Deense ministerie van Volksgezondheid maakte vorige maand bekend dat 
de virusuitbraak onder controle is dankzij de hoge vaccinatiegraad. Meer dan 70 procent van 
de Deense bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. 

Het ruim vijf miljoen inwoners tellende Denemarken had de beperkingen die verspreiding van 
het coronavirus moesten voorkomen al grotendeels geschrapt. Inwoners hadden sinds begin 
deze maand op veel plaatsen geen coronapas meer nodig, waarmee ze onder meer konden 
bewijzen dat ze zijn gevaccineerd. 

Het is de vraag of de Denen definitief zijn verlost van coronamaatregelen. De regering 
heeft gewaarschuwd dat die snel weer ingevoerd kunnen worden als de situatie toch weer 
verslechtert. Bron: AD, 10 september 2021.   

Shell overweegt vaccinatieplicht voor personeel 

Olie- en gasconcern Shell overweegt om een vaccinatieplicht in te voeren voor zijn personeel. 
Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een uitgelekte interne memo. 
Medewerkers die werken op booreilanden en op andere afgelegen locaties zouden als eersten 
worden verplicht te zijn ingeënt tegen het coronavirus. Werknemers die bijvoorbeeld op 
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kantoor werken worden na verloop van tijd onderworpen aan verplichte vaccinaties. Diegenen 
die weigeren, zouden in het uiterste geval worden ontslagen.  

Een Nederlandse woordvoerder van Shell wilde niet ingaan op de interne memo of de gevolgen 
voor Nederlandse werknemers. Volgens de Financial Times staat er onder meer in dat Shell 
geen 'pionier' moet zijn op het gebied van de vaccinatieplicht en ‘in de pas moet lopen met 
regeringen en de samenleving over deze controversiële kwestie’. Ook staat in het document 
dat tegenstanders van de vaccinatieplicht waarschijnlijk 'luidruchtig' zullen zijn en dat er naar 
verwachting meer weerstand zal zijn bij werknemers in de Golf van Mexico vanwege de lagere 
vaccinatiegraad in die regio.  

Personeel van olie- en gasbedrijven werkt wekenlang op booreilanden, soms honderden 
kilometers voor de kust. Medewerkers worden per helikopter heen-en-weer gevlogen. Vorige 
maand lieten de Amerikaanse olieproducenten Hess en Chevron al weten dat ze eisen dat 
personeel dat werkt in de Golf van Mexico is gevaccineerd. Shell heeft daar ook meerdere 
booreilanden.  

In verschillende landen, waaronder Frankrijk en de Verenigde Staten, mogen 
werkgevers vragen of hun werknemers zijn gevaccineerd. In de VS maken bedrijven als 
Facebook, Google en Microsoft daar gebruik van door van personeel te eisen dat het is ingeënt. 
In Frankrijk geldt dezelfde plicht voor zorgmedewerkers. 

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei recent nog dat een vaccinatieplicht in 
Nederland is uitgesloten. ‘De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen 
om dat wel toe te staan’, zei hij naar aanleiding van het voornemen van leasemaatschappij 
LeasePlan om ook voor Nederlands personeel een vaccinatie-eis in te stellen. Bron: AD, 9 
september 2021.  

Italiaanse politie doet huiszoekingen bij leden anti-vaccinatiebewegingen 

De Italiaanse politie heeft door het hele land huiszoekingen gedaan bij leden van anti-
vaccinatiebewegingen die verdacht worden van het plannen van gewelddadige acties. In 
verschillende huizen zijn bijvoorbeeld computers in beslag genomen. Doorzoekingen vonden 
plaats in onder meer Rome, Milaan en Venetië. 

Meerdere coronasceptici en antivaxers hebben groepen gevormd op de berichtenapp Telegram, 
meldt de Italiaanse politie. In deze groepen zouden plannen gesmeed worden om geweld te 
plegen bij demonstraties. Zo zou er in een groep genaamd 'De Krijgers' worden gesproken over 
het gebruik van wapens of zelfgemaakte explosieven. 

Italië zag in de afgelopen weken veel demonstraties tegen de coronamaatregelen. Een van de 
organisatoren van die demonstraties riep onlangs op om treinstations in het hele land te 
blokkeren, uit protest tegen nieuwe regels voor treinreizen. Treinpassagiers moeten een bewijs 
van vaccinatie of een negatieve test laten zien als ze willen reizen over een lange afstand. 
Uiteindelijk gaven weinig betogers gehoor aan de oproep tot blokkeren. Bron: AD, 9 september 
2021. 

Rechtbank in Mechelen spreekt zich niet uit over klacht van 
Viruswaarheid 

De rechtbank in Mechelen spreekt zich niet uit over de klacht van Viruswaarheid-
voorman Willem Engel tegen de Belgische viroloog Marc Van Ranst. Die hoort niet in deze 
rechtszaal thuis, vindt de rechter. 

Engel had een rechtszaak tegen Van Ranst aangespannen omdat die hem zou hebben 
uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter. De uitgesproken hoogleraar en 
opiniemaker, een van de belangrijkste corona-adviseurs van de Belgische regering, zou zich 
daarmee hebben bezondigd aan smaad en laster. 

Maar Van Ranst deed de gewraakte uitlatingen in de krant, constateerde de rechtbank. Voor 
delicten in de pers is een andere procedure, met een burgerjury. Voor zo'n rechtszaak gelden, 
anders dan voor een smaadzaak als deze, veel strengere voorwaarden.  
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Engel kan nog in beroep gaan tegen het oordeel van de rechtbank. Hij is teleurgesteld, maar 
‘we zien wel vaker dat rechters er niet aan willen. Dan ligt het in ieder geval niet op hun bordje 
en branden ze zich er niet aan.’ Eerder zinspeelde hij erop net als in Nederland aangifte te 
doen tegen de rechtbank als het vonnis anders zou uitvallen dan hij hoopte. Maar ‘deze rechter 
heeft verwezen naar een ander hof, ik kan hier niet zeggen dat de rechter volledig verzaakt’. 

De Viruswaarheid-voorman heeft inmiddels niet alleen een tweede smaadzaak aangespannen, 
maar wil Van Ranst ook voor de rechter zien voor valsheid in geschrifte. De viroloog, die in de 
rechtszaal zijn eigen verdediging voerde, zou de tegenpartij andere stukken hebben 
aangeleverd dan de rechtbank. 

Van Ranst beklaagt zich over het misbruik van de rechtsgang dat Engel zou maken. Dat is 
enkel bedoeld om aandacht te trekken en hem te pesten en van zijn werk te houden, stelt de 
viroloog. ‘Pure pesterij.’ 

Hij constateert tevreden dat ‘Engel weer een rechtszaak heeft verloren en is veroordeeld tot 
het betalen van de gerechtskosten’. Maar dat zal hem vast niet uit het veld slaan, 
vermoedt Van Ranst. Hij zal ‘zoals altijd beroep aantekenen tegen dit vonnis. En maandag 
beginnen ze reeds een nieuwe.’ Bron: AD, 9 september 2021. 

Reisadvies voor vier landen aangepast 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken past voor vier landen het reisadvies aan. Het gaat 
onder meer om Letland, dat is aangewezen als hoogrisicogebied vanwege de oplopende 
coronabesmettingen. Het land krijgt een geel reisadvies. Vanaf zondag moeten reizigers die 
vanuit dat land naar Nederland komen een coronabewijs laten zien. Dat kan een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn.  

Panama is nu nog een 'zeer hoogrisicogebied', maar verandert in een hoogrisicogebied. Dat 
betekent dat de test- en quarantaineplicht vervalt voor reizigers vanuit dat land. 

Die plicht wordt juist ingesteld voor reizigers vanuit Costa Rica en Saint Kitts and Nevis in de 
Caraïben. Reizigers uit deze landen moeten vanaf zondag ook bij volledige vaccinatie een 
negatief testresultaat tonen en 10 dagen in (thuis)quarantaine. Bron: AD, 9 september 2021. 

Commerciële testbedrijven gaan soa-testen aanbieden 

Commerciële teststraten kwamen als een komeet op, maar dreigen net zo snel weer te 
verdwijnen. Om dat te voorkomen, storten meerdere testbedrijven zich op een nieuwe markt: 
ze gaan soa-testen aanbieden of hebben plannen daarvoor. Dat meldt radiozender BNR op 
basis van een navraag. 

Een van die bedrijven is Spoedtest.nl. Die aanbieder verwacht al binnen nu en een maand de 
eerste soa-testen bij mensen door de brievenbus te strooien. BNR sprak met verschillende 
coronatestbedrijven, waaronder Snelkliniek dat plannen heeft om de komende maanden soa-
testen aan te bieden. 

Testaanbieder Coronalab.eu biedt nu al op kleine schaal soa-testen aan, maar is van 
plan flink uit te breiden. ‘Niet alleen met soa-testen, maar ook met veel meer preventieve en 
diagnostische testen. De testen worden thuis afgenomen, naar het lab gestuurd en 
geanalyseerd’, zegt medeoprichter Patrick de Boer tegen BNR. Bron: AD, 9 september 2021.  

In Sydney worden coronaregels versoepeld 

Autoriteiten in de Australische stad Sydney hebben verklaard dat eetgelegenheden, bars en 
sportscholen weer open mogen wanneer de stad, waarin 5 miljoen mensen wonen, 
een dubbele vaccinatiegraad van 70 procent heeft bereikt. Zoals het er nu naar uitziet, zal dat 
half oktober gebeuren. 

De inwoners van de stad met een dubbele vaccinatie, die tot nu toe in een strikte lockdown 
verkeert, hoeven niet meer thuis te blijven. Op donderdag werden 1405 nieuwe besmettingen 
gemeld in Sydney. Daarnaast overleden vijf mensen aan de gevolgen van het coronavirus. 
Bron: AD, 9 september 2021. 
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Urk heeft laagste vaccinatiegraad van Nederland 

De gemeente Urk heeft de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het 
RIVM. De gemeente Schiermonnikoog scoort het hoogst. 

Het RIVM heeft voor het eerst de vaccinatiegraad per gemeente bekendgemaakt. Daaruit blijkt 
dat in de gemeente Urk relatief gezien de minste mensen zijn ingeënt. Naast Urk scoren ook 
Neder-Betuwe, Barneveld, Renswoude, Tholen, Nunspeet en Reimerswaal laag qua 
vaccinatiegraad. 

Ook in de grote steden is de vaccinatiegraad relatief laag. Iets meer dan de helft (55 procent) 
van de Rotterdammers heeft twee prikken gehaald, in Den Haag is dat 58 procent. Daarmee 
staan beide steden in de top 10 van laagst scorende steden. Amsterdam doet het met 59 
procent amper beter. 

Op de Waddeneilanden zijn juist zeer veel inwoners gevaccineerd. Op Schiermonnikoog ligt 
dat op maar liefst 95 procent, gevolgd door Terschelling (86 procent) en Ameland (85 procent). 
Over het algemeen ligt de vaccinatiegraad iets hoger in gemeenten waar meer 65-plussers 
wonen en ook in het zwaar door corona getroffen Brabant zijn de cijfers over het algemeen 
hoog. Verder scoren ook een aantal plaatsen uit de top 10-rijkste gemeenten hoog, waaronder 
Alphen-Chaam, Rozendaal, Hilvarenbeek en Bunnik. 

Hoogste vaccinatiegraad 

1.Schiermonnikoog - 95 procent 
2. Terschelling - 86 procent 
3. Ameland - 85 procent 
4. Vlieland - 82 procent 
5. Texel - 82 procent 
6. Rozendaal - 81 procent 
7. Eijsden-Margraten - 81 procent 
8. Heumen - 80 procent 
9. Bunnik - 80 procent 
10. Alphen-Chaam - 80 procent 

Laagste vaccinatiegraad 

1. Urk - 20 procent 
2. Neder-Betuwe - 49 procent 
3. Reimerswaal - 50 procent 
4. Barneveld - 54 procent 
5. Rotterdam - 55 procent 
6. Nunspeet - 57 procent 
7. Tholen - 57 procent 
8. Renswoude - 58 procent 
9. Den Haag - 58 procent 
10. Hardinxveld-Giessendam - 58 procent 

Bron: AD, 9 september 2021. 

Spaanse overheid sluit deal met Nieuw-Zeeland over vaccin Pfizer 

De Spaanse overheid heeft een deal met Nieuw-Zeeland gesloten en levert een kwart miljoen 
Pfizer/BioNtech-vaccins, zo heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern in een 
persconferentie bekendgemaakt. Ook via een ander land zouden coronavaccins zijn 
aangekocht, maar daarover wilde Ardern nog geen details kwijt. 

Door de komst van de deltavariant kampt Nieuw-Zeeland sinds enkele weken met 
een uitbraak van het coronavirus. Na ruim een jaar in volledige vrijheid te hebben geleefd, 
moest het land half augustus in een zeer strenge lockdown. 
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Door de oplopende besmettingen was er plotseling een ongekende vraag naar coronavaccins. 
Inmiddels heeft ruim 60 procent van de bevolking één prik gehad en wordt er 'in recordtempo' 
gevaccineerd. 

Premier Ardern hoopt de Spaanse lading vaccins vrijdag in ontvangst te kunnen nemen. Bron: 
AD, 9 september 2021.   

Veel hardloopwedstrijden en grote evenementen gaan komende tijd niet 
door 

Veel hardloopwedstrijden en andere grote evenementen gaan de komende tijd niet door, omdat 
de organisatoren verwachten dat de coronamaatregelen voorlopig niet veranderen. Maar 
de marathon van Leiden wordt volgende maand wel gehouden. ‘De hulpdiensten en lokale 
overheden zien geen belemmering meer om het populaire buitenevenement met zoveel 
getrainde sporters doorgang te laten vinden’, melden de organisatoren. De wedstrijd is op 10 
oktober. 

Het kabinet zei vorige maand te hopen dat het eind september mogelijk is de regel 
van anderhalve meter afstand te kunnen laten varen. Het aantal positieve tests is sindsdien 
niet echt gedaald, dus mogelijk kondigt het kabinet volgende week aan dat de regel voorlopig 
blijft bestaan. De organisatoren in Leiden houden daar al rekening mee. In dat geval moeten 
toeschouwers op drukke plekken in vakken staan, waar plek is voor een beperkt aantal 
mensen.  

De marathon van Leiden zou eerst in mei 2020 worden gehouden. Bij het begin van de corona-
uitbraak werd het evenement verschoven naar november 2020 en later naar mei 2021. Al die 
keren moesten de organisatoren de hardloopwedstrijd alsnog afgelasten. Het evenement trekt 
jaarlijks 10.000 tot 15.000 deelnemers. Bron: AD, 9 september 2021.  

Ook farmaceut Moderna ontwikkeld booster shot 

Na Pfizer/BioNTech is nu ook vaccinproducent Moderna bezig met een zogenaamde 'booster 
shot'. Moderna heeft de eerste onderzoeksresultaten over het effect van derde prik 
alvast gedeeld met de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 

Een extra prik kan volgens het EMA vooral belangrijk zijn voor mensen bij wie 
het afweersysteem niet goed werkt. Bij hen lijken de vaccins minder goed aan te slaan, en 
een derde prik zes maanden na de eerste verbeteren de immuniteit. Bron: AD, 9 september 
2021.  

In Nederlandse ziekenhuizen liggen 657 coronapatiënten 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen moment 657 mensen met Covid-19. Dat zijn er 14 
minder dan woensdag, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Op de intensivecareafdelingen liggen momenteel nog 214 ernstig zieke coronapatiënten, 
een daling van 5 ten opzichte van een etmaal eerder. Er werden 16 nieuwe patiënten op de 
ic's opgenomen. 

De verpleegafdelingen verzorgen op dit moment 443 mensen met Covid-19, dat zijn er 9 
minder dan een dag geleden. Er zijn de afgelopen 24 uur 68 mensen die zo ziek waren 
geworden na hun coronabesmetting dat ze naar het ziekenhuis moesten. Bron: AD, 9 
september 2021.  

Bløf-zanger Paskal Jakobsen roept radiozenders op geen muziek meer te 
draaien: ‘MUTE US voor 24 uur!’ 

Bløf-zanger Paskal Jakobsen is de beperkende coronamaatregelen voor artiesten spuugzat. 
Hij roept radiozenders op om uit protest 24 uur lang geen muziek te draaien.  

‘Actie voeren, lobbyen, mopperen, het haalt allemaal niks uit. Het is klaarblijkelijk normaal 
dat de hele wereld weer open mag, maar dat wij niks mogen’, schrijft de zanger op Facebook. 
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Jakobsen zou daarom graag zien dat alle muziekzenders in Nederland 24 uur lang geen 
muziek draaien. Geen jingles, singles of commercials met muziek. ’Om de urgentie rondom 
onze industrie duidelijk te maken. En omdat de radio schatplichtig is aan de liedjesmakers 
en artiesten. Zonder muziek geen radio.’  

,Ik weet zeker dat die zenders genoeg gasten (lees: mensen uit onze industrie) aan de 
microfoon krijgen om toch een boeiende radiodag te maken. Alleen maar praten dus. En als 
dan ook YouTube een dagje uit gaat en Spotify niet werkt, en op televisie wordt geen enkel 
muziekje gedraaid, dan wordt het misschien duidelijk hoe een wereld klinkt zonder muziek. Ik 
zeg : MUTE US voor 24 uur!’ 

De zanger snapt dat zijn voorstel niet realistisch is. Maar hij hoopt dat mensen wat meer 
stilstaan bij het belang van muziek. ‘Wij moeten open, en wel helemaal. En niet morgen maar 
nu!’ Bron: De Stentor, 9 september 2021. 

Volgens 94 procent van schoolleiders is het  schooljaar goed gestart 

Volgens 94 procent van de schoolleiders is het schooljaar goed gestart. Dat blijkt uit een 
uitvraag van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend 
schooldirecteuren. Wel zijn er op een meerderheid van de scholen zorgen over het 
personeelstekort, uitval en de coronamaatregelen.  

Op een derde van de scholen ontbreken in de eerste weken leerlingen, veelal vanwege (angst 
voor) een coronabesmetting in het gezin. Bij een besmetting van een leerling zelf moeten 
scholen nog altijd de hele klas in thuisquarantaine sturen, dat zorgt voor redelijk wat uitval 
en onrust.   

Veel schoolleiders geven aan dat ze als onderwijsprofessionals de leerlingen liefst zoveel 
mogelijk op school lesgeven, omdat dit hun ontwikkeling ten goede komt. ‘Of dat veilig kan, is 
een vraag voor de virologen, maar als het OMT en kabinet besluit dat niet de hele klas meer 
naar huis moet, dan zullen wij daar blij mee zijn’, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. 

De aanwezigheid van het aantal leraren op school ligt met 82 procent beduidend hoger dan 
een jaar geleden. Naar schatting van de schoolleiders is meer dan 90 procent van de leraren 
inmiddels gevaccineerd. Slechts in een derde van de gevallen zijn leraren afwezig vanwege 
corona. Veel vaker hing de afwezigheid samen met langdurige ziekte of een burn-out. Bron: 
AD, 9 september 2021.  

In één dag zijn 2403 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

 
Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 2403 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Daarmee daalt het gemiddelde, dat nu op 2496 zit, weer 
licht, na een paar dagen waarin het niveau iets was opgelopen. Bron: AD, 9 september 2021.  

FVD tart Kamer door coronatijdperk te vergelijken met Tweede 
Wereldoorlog, debat stilgelegd 

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft vanmiddag tot drie keer toe het debat over agressie en 
bedreigingen tegen journalisten stilgelegd. Aanleiding was de bijdrage van FVD-Kamerlid 
Gideon Van Meijeren, die een vergelijking trok tussen de gebeurtenissen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en het coronabeleid.  

Van Meijeren betoogde onder meer dat de verschrikkingen die de joden destijds zijn 
aangedaan werden gepleegd ‘door mensen die gehoorzaam waren en niet door mensen die 
ongehoorzaam waren'. Ook is het volgens hem zo dat door het coronatoegangsbewijs mensen 
‘voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een pasje krijgen'.   

Kamerleden reageerden zichtbaar geschokt en verdrongen zich aan de interruptiemicrofoon. 
Kamervoorzitter Vera Bergkamp greep in en vroeg Van Meijeren ‘op zijn woorden te passen’. 
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De FVD’er ging vervolgens verder door te betogen dat een Kamerlid dat in de jaren 30 Adolf 
Hitler een 'boef’ had genoemd werd gesommeerd die woorden terug te nemen.   

Bergkamp legde het debat stil en vroeg Van Meijeren nogmaals om zich niet van taalgebruik 
te bedienen dat door mensen als ‘kwetsend’ kan worden ervaren. Later deed zij dat nog twee 
keer, omdat Van Meijeren de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog bleef maken. Zo zei hij 
‘op geen enkele manier’ te bepleiten dat de verschrikkingen van destijds in de buurt komen 
van wat 'mensen nu wordt aangedaan’, maar dat er wel sprake is van ‘een glijdende schaal'.  

Kamerleden hadden even daarvoor al hun afkeuring geuit over de FVD-bijdrage, waarin onder 
meer het standpunt werd verdedigd dat het terecht is om media als de NOS ervan te betichten 
‘fake news’ te verspreiden en dat dit niet leidt tot geweld. CDA-Kamerlid Hilde Palland zei dat 
de 'rillingen’ over haar rug liepen. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemde het 
‘doodeng dat we zo'n partij in ons parlement hebben'.   

Ook CDA-minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet zich na de schorsing niet onbetuigd. 
‘Dit gaat alle perken te buiten’, zei hij over de vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik 
vind elke vergelijking met de Jodenvervolging smakeloos en getuigen van een volstrekt gebrek 
aan kennis en fatsoen.’  

Eerder in het debat kreeg ook de PVV er stevig van langs. Volgens een groot deel van de Tweede 
Kamer draagt de partij bij aan een onveilig klimaat, doordat partijleider Geert Wilders 
journalisten eerder ‘tuig van de richel’ noemde.   

Kamerleden haalden in het debat hard uit naar PVV-collega Gidi Markuszower. Volgens 
D66'er Hanneke Van der Werf is het ‘structureel verdacht maken van journalisten 
onacceptabel’ en hebben Kamerleden een voorbeeldfunctie. SP’er Peter Kwint sprak van 
‘lafhartig politiek belletje trekken'. Juist Wilders, die nog altijd ernstig wordt bedreigd, zou 
beter moeten weten, meent hij. ‘Als er één partij zou moeten weten wat de consequentie van 
zulke woorden kan zijn, dan zou het de uwe moeten zijn.’  

Volgens VVD-Kamerlid Ingrid Michon wentelt de PVV zich in de ‘slachtofferrol', maar heeft de 
partij ook een verantwoordelijkheid. ’Met uw woorden zorgt u ervoor dat journalisten vogelvrij 
zijn. Uw woorden zorgen ervoor dat er steeds meer nodig is, het verergert de zaak. Erkent u 
dat u onderdeel bent van het probleem?’ 

Markuszower is het daar niet mee eens. Volgens hem heeft Wilders altijd benadrukt dat geweld 
uit den boze is. ‘Journalisten mogen schrijven wat ze willen. In veiligheid’, aldus Markuszower. 
Maar als dat ertoe leidt dat in sommige media PVV’ers voor fascisten, racisten en nazi's worden 
uitgemaakt, ‘dan mag je toch wat terugzeggen’, meent hij. Bron: AD, 9 september 2021.    

Verdubbeling coronabesmettingen in Nunspeet, steeds minder infecties 
in Oost-Nederland 

De gemeente Nunspeet meldt vandaag een ruime verdubbeling in het aantal 
coronabesmettingen en breekt daarmee met de daling van de afgelopen dagen. Ook in 
Hardenberg schiet het aantal infecties omhoog. Deze uitschieters staan in contrast met de 
rest van Oost-Nederland, waar de hoeveelheid positieve coronatestuitslagen vooral afneemt. 

Bijna de helft van de gemeenten in deze regio meldt een lichte afname in het aantal 
coronabesmettingen. Maar liefst vijf plekken melden vandaag zelfs helemaal geen nieuwe 
COVID-19-patiënten. Toch lijkt het te vroeg om te juichen, want in ongeveer een derde van de 
gemeenten neemt het aantal infecties toe, waarbij Nunspeet en Hardenberg hoge uitschieters 
melden.   

In een aantal gemeenten stijgt het aantal positieve coronatestuitslagen. Onder andere 
Kampen, Noordoostpolder en Zwartewaterland registreren meer patiënten. 

Waar Nunspeet gisteren nog een daling rapporteerde, schieten de besmettingen vandaag 
omhoog. De gemeente meldt een ruime verdubbeling in het aantal coronapatiënten. Met 110,6 
besmettingen per 100.000 inwoners heeft Nunspeet wederom relatief de meeste COVID-19-
infecties in Nederland en kleurt weer rood op de landelijke kaart.  
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Vanwege het hoge aantal besmettingen riep burgemeester Breunis van de Weerd recent zijn 
inwoners op om zich te laten vaccineren. Niet veel later bleek echter dat hij zelf had bedankt 
voor een coronavaccinatie.   

Ook in Hardenberg stijgt het aantal positieve tests. Daar testen 23 mensen positief op het 
coronavirus - dat zijn er vier meer dan gisteren. Daarmee komt de gemeente op een gemiddelde 
van 37,5 besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen Nunspeet, Renswoude (72 per 100.000, 
Utrecht) en Heerenveen (53,3 per 100.000, Friesland) hebben een relatief hogere infectiegraad.  

In drie gemeenten in deze regio blijven de coronacijfers stabiel. Olst-Wijhe, Elburg en Urk 
melden vandaag evenveel positieve coronatestuitslagen als de dag ervoor. 

In Apeldoorn daalt het aantal coronabesmettingen flink: de gemeente meldt 18 positieve 
testuitslagen, een ruime halvering ten opzichte van gisteren.  

In Staphorst lijkt eveneens een vermindering zichtbaar in het aantal corona-infecties, want 
daar is vandaag 1 persoon positief getest. Dat is een daling van 80 procent ten opzichte van 
gisteren en 75 procent in vergelijking met het weekgemiddelde.  

Ook in Rijssen-Holten, Harderwijk, Nijkerk en Lochem neemt het aantal positieve 
coronatestuitslagen af.  
In Dalfsen, Meppel, Heerde en Dronten en Brummen lijkt het eveneens de goede kant op te 
gaan, want daar is vandaag niemand positief getest op COVID-19. Voor Heerde is dat de vijfde 
dag op rij.   

Afgelopen etmaal zijn er landelijk 2.403 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is lager 
dan het gemiddelde van de afgelopen week (2.496). 

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden 117 mensen positief getest op corona, 
omgerekend 14,1 per 100.000 inwoners. 

Regio Flevoland meldde 65 besmettingen - dat staat gelijk aan 15,2 per 100.000 inwoners.   

In IJsselland is de situatie het minst positief: daar kregen 91 mensen een positieve uitslag en 
dat staat gelijk aan 17 per 100.000 inwoners. 

De ziekenhuisopnames door een corona-infectie nemen gestaag af. Woensdag werden 41 
nieuwe opnames gemeld. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen week (57). 

Vandaag overleden drie mensen als gevolg van COVID-19. Dat hun overlijden nu is 
geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje 
voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. 

Het RIVM heeft vandaag voor het eerst gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente 
vrijgegeven. Daaruit blijkt dat er in Oost-Nederland grote onderlinge verschillen zijn. Deze 
regio levert drie gemeenten met de hoogste vaccinatiegraad en vier gemeenten met de laagste 
vaccinatiegraad. Landelijk is gemiddeld 77 procent van de volwassenen volledig ingeënt tegen 
COVID-19.  

In Bronckhorst, Lochem en Raalte ligt het prikpercentage op 80 procent. Dat betekent dat 20 
procent van de inwoners (nog) niet of onvolledig is gevaccineerd tegen COVID-19. Daarmee 
staan deze gemeenten op een gedeelde veertiende plek in de landelijke vaccinatie top 20.  

Onderaan de landelijke vaccinatiegraadlijst zijn vier andere Oost-Nederlandse gemeenten te 
vinden. Zwartewaterland staat met een inentingspercentage van 63 procent op plek 336 van 
352.  

Even verderop komt Nunspeet (60 procent) voorbij. Helemaal onderaan de lijst staat Staphorst 
(48 procent), direct gevolgd door hekkensluiter Urk (23 procent). Bron: De Stentor, 9 
september 2021.   
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Reizigers vol ongeloof om megadrukte op station Zwolle: ‘Maar dit mag 
wel’ 

Het is over de koppen lopen, op donderdagochtend rond 8 uur 's ochtends op station Zwolle. 
De stationshal staat vol met studenten, onderweg naar school. ‘Dit is toch niet normaal’, 
klagen reizigers tegen elkaar. Maar in principe mag dit wel, want vrijwel iedereen heeft keurig 
netjes mondkapjes op. De NS ziet nog geen reden om in te grijpen. 

‘Jemig zeg, dit is toch niet normaal.’ Een groepje vriendinnen snelt vanuit de trein richting de 
trap. De meisjes kijken overrompeld naar beneden. De hele zuidzijde van de stationshal in 
Zwolle is volgestroomd met studenten. ‘Het is alsof we naar een concert gaan.’  Bron: De 
Stentor, 9 september 2021.   

België begint volgende week met derde vaccinatie van kwetsbare mensen 

België begint volgende week officieel met het voor een derde maal inenten van kwetsbare 
mensen. Maar een aantal Belgen heeft die derde prik de afgelopen dagen al gekregen. 

België besloot vorige maand dat voor mensen met een verminderde weerstand, 
bijvoorbeeld hiv-patiënten of kankerpatiënten met chemotherapie, een extra vaccinatie 
verstandig is. De eerste uitnodigingen voor deze groep van 350.000 tot 400.000 mensen 
worden vanaf maandag verstuurd. 

Een aantal Walen is echter al voor een derde keer, of na een Janssen-prik voor een tweede 
keer, ingeënt. Artsen grepen de afgelopen twee weken de gelegenheid aan als patiënten die 
voor de extra dosis in aanmerking kwamen toch al langskwamen in hun spreekkamer en 
boden hun meteen de prik aan.  

Het gaat niet om grote aantallen, schat de werkgroep in die de Belgische vaccinatiecampagne 
coördineert. Bron: AD, 9 september 2021.  

Na 1 oktober in Brussel een Covid Safe Tickket overleggen  

Wie na 1 oktober in de Belgische hoofdstad Brussel uit eten wil, gaan dansen in de discotheek 
of naar de fitness, moet heel waarschijnlijk een 'Covid Safe Ticket' overleggen. Alleen met een 
bewijs van volledige inenting tegen Covid-19, herstel van corona of een negatieve PCR-test van 
minder dan 48 uur mag de houder binnen maar hoeft dan geen mondkapje te dragen en 
anderhalve meter afstand te houden.   

Het gebruik van een coronapas in de horeca en discotheken in Brussel wordt al voorbereid, 
zegt de Brusselse minister Alain Maron (Gezondheid).  

De Brusselse regering wilde de wettelijke toepassingsmogelijkheden van een coronapas graag 
uitbreiden omdat de vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
aanzienlijk lager is dan in vooral Vlaanderen en ook de meeste plekken in Wallonië. Daarmee 
moesten de andere (van de zes) Belgische regeringen instemmen. Dat is donderdag gebeurd. 
De deelstaten kunnen zelf beslissen of en waar ze de maatregel voor inzetten. De Vlaamse 
regering heeft al gezegd niets te voelen voor uitbreiding naar de horeca.  

Belgen kunnen al met een Covid-veilig-bewijs, zoals het digitale Europese coronacertificaat, 
toegang krijgen tot massa-evenementen binnen en buiten zonder mondkapje en afstand 
bewaren. Volgens minister Maron wordt de maatregel niet ingevoerd in het openbaar vervoer, 
in voedingswinkels of supermarkten in Brussel.  

De wetstekst moet nog naar de Raad van State en langs de verschillende parlementen. Bron: 
AD, 9 september 2021.  

EU wil toeristen uit Japan, Albanië, Servië, Armenië, Azerbeidzjan en 

Brunei niet zo maar welkom heten 

De Europese Unie wil toeristen uit Japan en vijf andere landen niet zomaar meer welkom 
heten. Er is te veel gevaar voor de import van het coronavirus, vinden de EU-landen. 
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Japan, Albanië, Servië, Armenië, Azerbeidzjan en Brunei worden geschrapt van de EU-lijst 
van veilige landen, hebben de lidstaten afgesproken. Daardoor kunnen ze reizigers uit deze 
landen die geen noodzakelijke reis maken, weer vragen om bijvoorbeeld in quarantaine te 
gaan. Uruguay wordt juist aan de lijst toegevoegd. 

EU-landen bepalen uiteindelijk zelf wie ze willen toelaten en welke voorwaarden ze daaraan 
verbinden. Ze kunnen bijvoorbeeld een uitzondering maken voor wie is gevaccineerd. 

Japan kampt al geruime tijd met een nieuwe golf aan coronabesmettingen. De strenge 
coronamaatregelen zijn vandaag nog eens verlengd. Bron: AD, 9 september 2021.  

Noodsteun moet worden voorgezet 

De noodsteun aan de culturele en creatieve beroepsgroepen moet na 1 oktober worden 
voortgezet, tot er een herstelplan van kracht wordt. Daarvoor pleit de Taskforce culturele en 
creatieve sector in een dringende oproep aan de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet. 
‘Vertraging van de coalitievorming kan geen reden zijn om nu een gat te laten vallen. Het 
algemene economische beeld mag dan positief zijn, de realiteit in de culturele en creatieve 
sector is dat niet’, schrijft de taskforce. Die vertegenwoordigt ruim honderd branche-, beroeps- 
en belangenorganisaties. 

Door de coronamaatregelen blijven de kaartverkoop en bezoekcijfers ernstig achter. De 
taskforce raamt het gemis aan publieksinkomsten op 1 miljard euro voor de tweede helft van 
dit jaar. Voor heel 2021 wordt dit geschat op ruim 2,8 miljard euro. Daarnaast zag twee derde 
van de vele zzp'ers die in de creatieve beroepen werken, zoals uitvoerende artiesten en 
technici, de omzet in 2020 halveren. 

‘Het politieke speelkwartier is voorbij. Het demissionaire kabinet moet nú acteren op het 
coronadossier en de culturele en creatieve sector door deze fase van de crisis loodsen. Wat nu 
nodig is, is voortzetting van generieke steun voor bedrijven die dat echt nog nodig hebben’, 
betogen de opstellers van de noodkreet. ‘Als de noodsteun na 1 oktober wordt stopgezet zonder 
dat een herstelpakket als uitkomst van het formatieproces in zicht is, gaat de culturele en 
creatieve sector alsnog ten onder.’ Bron: AD, 9 september 2021.  

EMA keurt productie Pfizer goed op twee nieuwe locaties in Duitsland  

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft goedkeuring verleend aan de productie van 
het coronavaccin van Pfizer/BioNTech op twee nieuwe locaties, beide in Duitsland.  

Op de twee locaties zullen dit jaar samen vijftig miljoen extra doses van het Pfizer/BioNTech-
vaccin worden gemaakt, aldus het EMA.  

Het gaat om een fabriek in Frankfurt van de farmaceut Sanofi-Aventis Deutschland. De andere 
zit in Hameln en is van het farmaceutisch bedrijf Siegfried Hameln. Bron: AD, 9 september 
2021.  

In Los Angeles moeten alle schoolgaande kinderen ouder dan 12 jaar  
gevaccineerd worden 

Alle schoolgaande kinderen ouder dan 12 jaar in de Amerikaanse stad Los Angeles moeten 
zich voor het einde van het jaar laten vaccineren tegen het coronavirus. Het scholenbestuur 
van Los Angeles besloot - als eerste grote district in de Verenigde Staten - unaniem vaccinaties 
verplicht te stellen. De beslissing heeft gevolgen voor zo'n 600.000 leerlingen op 1200 
verschillende scholen. Mogelijk zullen andere Amerikaanse steden het voorbeeld van Los 
Angeles volgen. 
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In scholen in Los Angeles geldt al een mondkapjesplicht, moet er goed geventileerd worden en 
heeft al het personeel zich verplicht laten vaccineren. Verschillende ouders 
tekenden bezwaar aan tegen de vaccinatieplicht voor leerlingen omdat ze zich zorgen maakten 
over de veiligheid van de coronavaccins, maar daar had het bestuur geen boodschap aan. Uit 
overheidsdata blijkt dat 58 procent van de 12- tot 18-jarigen in Los Angeles al één keer is 
gevaccineerd. 

‘Ik zie dit niet als jouw keuze of mijn keuze’, zei bestuurslid Jackie Goldberg over de beslissing 
van het scholenbestuur. ‘Ik zie dit als een noodzaak voor de gemeenschap. Dat betekent dat 
mensen dingen moeten doen waar ze zich niet prettig bij voelen, waar ze niet zeker van zijn, 
die zelfs enig risico met zich mee kunnen brengen.’ 

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is in de Verenigde Staten toegestaan voor iedereen ouder dan 
12 jaar. Het besluit van het scholenbestuur kwam enkele uren nadat de Amerikaanse 
president Joe Biden in een toespraak aankondigde dat er een vaccinatieplicht komt voor alle 
medewerkers van de nationale overheid en zorgpersoneel. Bron: AD, 10 september 2021.   

Microsoft stelt terugkeer personeel naar kantoren voor onbepaalde tijd 
uit 

Het Amerikaanse softwareconcern Microsoft stelt de terugkeer van personeel naar zijn 
kantoren in de Verenigde Staten voor onbepaalde tijd uit vanwege de opmars van de 
Deltavariant van het coronavirus. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Amerikaanse 
kantoren van Microsoft op 4 oktober weer volledig geopend zouden worden. 

‘Gezien de onzekerheid rond corona hebben we besloten af te zien van het geven van een 
nieuwe datum voor volledige heropening van onze kantoren in de VS’, aldus een verklaring. 
Het bedrijf zegt zo snel mogelijk weer te willen openen, afhankelijk van de 
gezondheidsrichtlijnen van de overheid. Microsoft stelt de werknemers dan dertig dagen van 
tevoren op de hoogte wanneer ze geacht worden weer op kantoor terug te keren. 

Ook andere grote Amerikaanse technologiebedrijven als Apple, Google en Facebook hebben 
aangekondigd de verplichte terugkeer van het personeel naar kantoor uit te stellen vanwege 
het stijgende aantal besmettingen met de Deltavariant. Bron: AD, 9 september 2021.   

Joe Biden gaat coronavaccinaties verplichten voor federaal 
overheidspersoneel 

De Amerikaanse president Joe Biden gaat coronavaccinaties verplicht stellen voor federaal 
overheidspersoneel, melden Amerikaanse media. Biden geeft donderdagavond een speech 
waarin hij zijn plannen voor een hardere aanpak van de Delta-variant zal uitleggen. Biden 
gaat een decreet ondertekenen om het besluit te bekrachtigen. 

Met het nieuwe beleid kunnen ambtenaren van de federale regering straks niet kiezen voor 
regelmatige coronatests in plaats van voor een vaccinatie. De verplichting geldt voor ongeveer 
4 miljoen mensen. Medewerkers van het Amerikaanse Congres en van het federale 
rechtssysteem vallen niet onder het decreet. Bron: AD, 9 september 2021. 

Joe Biden wil vaccinatieplicht voor verschillende beroepsgroepen 

De Amerikaanse president Joe Biden is van plan een vaccinatieplicht in te voeren voor 
verschillende beroepsgroepen. Zo zouden vaccinaties vereist worden voor meer dan 17 
miljoen medewerkers in zorginstellingen en ziekenhuizen die opdrachten doen voor de 
overheid. ’Je moet er zeker van zijn dat je veilig bent als je bij hen komt’, zei Biden.  
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Ook leraren en schoolpersoneel zouden gevaccineerd moeten zijn, net als al 
het overheidspersoneel. De maatregel geldt tevens voor ondernemingen met meer dan 
honderd medewerkers. Al het personeel van deze bedrijven moet gevaccineerd zijn, of 
wekelijks worden getest. Het zou hierbij gaan om ongeveer tachtig miljoen Amerikanen. 
Voor ambtenaren van de federale regering is dat anders: zij kunnen straks níet kiezen voor 
regelmatige coronatests in plaats van voor een vaccinatie.  

In een toespraak lichtte Biden donderdag de hardere aanpak van de Delta-virusvariant toe. 
Hij zei dat de maatregelen mensen die de volksgezondheid 'blokkeren' ertoe moeten aanzetten 
alsnog een prik te halen. Hij zei begrip te hebben voor de 'frustratie' over de 80 miljoen 
Amerikanen die nog niet zijn gevaccineerd, terwijl hij er opnieuw op wees dat de prik gratis 
en veilig is. Hij moedigde ook ouders aan hun kinderen van 12 jaar en ouder een inenting te 
halen.   

In totaal hebben alle maatregelen betrekking op ruim 100 miljoen inwoners van de VS. 

Biden gaat ervoor zorgen dat coronasneltesten vanaf volgende week drie maanden tegen 
kostprijs verkrijgbaar zijn. Boetes voor mensen die geen mondkapje dragen in bijvoorbeeld 
vliegtuigen worden verdubbeld. Biden benadrukte het belang van een extra coronaprik voor 
gevaccineerden, de zogeheten boostershots, die de bescherming tegen het virus moet 
versterken.  

De VS tellen momenteel totaal 650.000 sterfgevallen door Covid-19 en afgelopen week ging 
het land de veertig miljoen bevestigde besmettingen voorbij. Ziekenhuisopnames nemen 
momenteel toe.  

Amerikaans defensiepersoneel moet zich al verplicht laten vaccineren tegen het coronavirus. 
Sommige lokale Amerikaanse overheden hebben ook al verplichte vaccinaties ingevoerd voor 
docenten. Dit is het geval in onder meer de steden New York City, Chicago en Los Angeles, 
evenals in de staat Washington. Verschillende bedrijven maakten het ook al verplicht voor 
medewerkers om zich in te laten enten tegen het virus. 

President Biden kondigde aan later deze maand met plannen te komen om het coronavirus 
ook elders in de wereld te bestrijden. Bron: AD, 9 september 2021.  

Republikeins Nationaal Comité gaat Amerikaanse president aanklagen 
vanwege vaccinatieplicht 

Het Republikeins Nationaal Comité wil de Amerikaanse president Joe Biden 
aanklagen vanwege de aangekondigde vaccinatieplicht voor overheidsmedewerkers en 
zorgpersoneel. Verschillende Republikeinse congresleden hebben al kritiek geuit op de 
vaccinatieplicht en vinden dat de president ‘angst, controle en mandaten' gebruikt om mensen 
over te halen zich te laten inenten. 

Het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Cathy McMorris Rodgers vindt dat de 
president ‘het vertrouwen in veilige en effectieve vaccins ondermijnt’ met de maatregelen. De 
Republikeinse Marjorie Taylor Greene liet op Twitter weten dat ze er alles aan zal doen om 
‘discriminatie op de werkplek’ als gevolg van de vaccinatieplicht te voorkomen.  

Republikeinen stellen dat Biden het recht niet heeft om vaccins verplicht te stellen. ‘Dingen 
die ongrondwettelijk zijn, houden meestal geen stand in de rechtszaal’, tweette de 
Republikeinse afgevaardigde Dan Bishop kort na aankondiging van de plannen van het Witte 
Huis.  

Biden vertelde donderdag tijdens een toespraak dat de hardere aanpak nodig is om de 
Deltavariant eronder te krijgen. Overheidsambtenaren en zorgpersoneel moeten zich laten 
vaccineren, bedrijven met honderd of meer werknemers kunnen kiezen tussen vaccinaties of 
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een wekelijkse coronatest voor personeel. Naar verwachting zullen de maatregelen 4 miljoen 
ambtenaren, 17 miljoen mensen in de zorgsector en 80 miljoen werknemers in het 
bedrijfsleven treffen. Bron: AD, 9 september 2021.     

Biden kondigt test- en vaccinverplichting aan voor miljoenen 
Amerikanen: dit zijn de plannen  

Het Witte Huis kondigt ingrijpende nieuwe federale vaccin -en testvereisten aan die maar liefst 
100 miljoen Amerikanen treffen, ongeveer twee derde van de gehele Amerikaanse 
beroepsbevolking. Dit in een allesomvattende poging om het aantal vaccinaties stevig op te 
krikken en de verder oprukkende deltavariant in te dammen. Bron: De Morgen, 10 september 
2021. 

Nederland wil praten over aanpassen begrotingsregels EU 

Nederland en zeven andere ‘zuinige landen’ waaronder Zweden, Oostenrijk en Finland, zijn 
bereid te praten over aanpassing van de Europese begrotingsregels. Ze hebben daarvoor een 
paper opgesteld die dit weekend tijdens een informele vergadering van EU-ministers van 
Financiën in Slovenië wordt besproken. 

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft het stuk aan de Tweede Kamer 
gestuurd. In het document zeggen de landen ‘open te staan voor een discussie over 
verbetering’ van het Stabiliteit- en Groeipact dat onder meer stelt dat het tekort van 
eurolanden niet meer dan drie procent mag bedragen en de staatsschuld niet meer dan zestig 
procent van het bruto binnenlands product mag zijn.  

De landen staan open voor versimpeling van de regels en willen ‘dat aanpassingen bijdragen 
aan een consistente, transparante en betere toepassing van de regels’. De begrotingsdiscipline 
moet wel blijven. Hoekstra: ‘De paper onderstreept het belang van gezonde, houdbare 
overheidsfinanciën en van het terugdringen van te hoge overheidsschulden.’  

De begrotingsregels zijn vorig jaar na het uitbreken van de coronacrisis opgeschort en worden 
pas in 2023 weer van kracht. Door de coronacrisis is de schuld van de eurolanden sterk 
gestegen en daar maken de zuinige landen zich zorgen over. ‘Gezonde overheidsfinanciën zijn 
een centrale pijler van het EU-lidmaatschap en een fundament van de economische en 
monetaire unie’, schrijven ze.  

In Brussel wordt al langer nagedacht over modernisering van de begrotingsregels. De meeste 
lidstaten zijn het daarmee eens. Maar de regels dat het begrotingstekort niet meer dan drie 
procent mag zijn en de overheidsschuld maximaal zestig procent, kunnen niet zo maar worden 
veranderd. Die zijn vastgelegd in het Europees verdrag. Wijziging daarvan kost vele jaren. 

De verwachting is dat de serieuze discussie over de begrotingsregels pas begint na de Duitse 
en Franse verkiezingen. De Duitsers kiezen deze maand een opvolger voor Angela Merkel, de 
Fransen kiezen volgend jaar een nieuwe president. Hoekstra is niet bij het overleg in Slovenië 
omdat hij zaterdag een belangrijk CDA-congres heeft. Hij wordt vervangen door 
staatssecretaris Hans Vijlbrief. Bron: AD, 9 september 2021.  

Wie voldoende slaapt heeft kleinere kans om ernstig ziek te worden door 
besmetting met coronavirus  

Een verzwaringsdeken voor een betere slaap en ‘s avonds sporten om sneller in dromenland 
te vertoeven: op internet krioelt het van de slaapadviezen. Maar welke kloppen nu echt? En 
welke adviezen kunnen rechtstreeks de vuilnisbak in? Slaapcoach Ellen Smets neemt de 
meest voorkomende opvattingen over onze slaap onder de loep en scheidt het kaf van het 
koren. Welke van deze beweringen zijn waar? 
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Wie voldoende slaapt, heeft een kleinere kans om ernstig ziek te worden door corona. 
‘Slaap boost je afweersysteem, waardoor je minder vatbaar bent voor virussen en bacteriën. 
Uit onderzoek blijkt dat vaccins, zoals bijvoorbeeld dat tegen de griep, elf keer minder goed 
werken bij mensen die de nacht daarvoor minder dan zes uur slaap pakten. Dat is vergeleken 
met mensen die een nachtrust van acht uur of meer hadden. Of dit ook geldt voor het 
coronavaccin is momenteel nog niet zeker, omdat dit een nieuw virus is, maar de kans is groot 
van wel.’ Slaap verkleint dus de kans dat je ziek wordt, zeker wanneer je een vaccin krijgt. 
Bron: AD, 9 september 2021.  
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Ahoy staat boegbeeld coronaprotest Tisjeboy Jay toe: 'We bieden podium 
aan iedereen’ 

Hij is een van de boegbeelden van het coronaprotest, heeft een enorme achterban én staat 
morgen met zijn show Het tijdelijke abnormaal in de Rotterdamse evenementenhal Ahoy: 
voormalig Temptation Island-verleider en komiek Tisjeboy Jay. Hij benadrukt dat testen voor 
toegang niet nodig is. Hoe gaat Ahoy dan alles in goede banen leiden? ‘Wij bieden een podium 
aan iedereen en hebben onze zaal ingericht op de maatregelen’, verduidelijkt Ahoy-manager 
Arnaud Hordijk. 

Dolblij is komiek Jay dat hij het voor elkaar heeft gebokst om morgen in Ahoy te staan. ‘Niet 
meer welkom in een theater’. prima! Dan doen we Ahoy Rotterdam’, jubelde hij gisteren op 
sociale media. Jay heeft ruim 254.000 volgers op Instagram en bijna 14.000 volgers op 
Twitter. Het afgelopen jaar sprak hij zich meermaals uit tegen de coronamaatregelen, schaarde 
hij zich achter de hashtag #ikdoenietmeermee en riep hij zijn fans op om vooral zelf onderzoek 
te doen naar alle gebeurtenissen rondom het coronavirus. 

Zijn uitspraken kunnen dan op weerstand rekenen van onderzoekers en artsen, Jay heeft 
inmiddels wel een enorme achterban opgebouwd, die hem steunt in zijn overtuigingen. De 
aankondiging dat hij morgen zijn show in Ahoy heeft, kon dan ook op veel positieve reacties 
rekenen. ‘Beat the system’, ‘Omdenken 2.0' en ‘Het is je gegund!’ is een greep uit de reacties. 
Toch rijst de vraag: hoe gaat een enorme evenementenhal als Ahoy die 1,5 meter naleven, 
tijdens de show van een artiest die het boegbeeld is van coronaprotest?  

Manager Arnaud Hordijk is duidelijk: ‘Onze zalen zijn op de maatregelen ingericht. De stoelen 
staan op afstand, je mag alleen in duo’s komen en bezoekers mogen niet staan.’ Bovendien 
zijn er verschillende ingangen en veel minder gasten aanwezig. ‘Ons totale complex kan 
40.000 man huisvesten. We hebben normaal gesproken een capaciteit van 7800 man in een 
zaal, nu laten we 1350 man toe. En, zonder iedereen over een kam te scheren: sommige 
groepen hebben inderdaad wat meer aandacht nodig, maar we hebben bij elk evenement 
beveiligers die de 1,5 meter handhaven.’   

Hordijk benadrukt dat Ahoy voor iedereen is. ‘Wij zijn niet de enige die het zo doen. Uiteindelijk 
bestaan we vijftig jaar en zijn we dat ook geworden omdat we dus dat podium aan iedereen 
bieden. We hebben geen mening over de inhoud van de act of programmering.’ Hij vervolgt: 
‘In deze tijd zijn er twee manieren hoe je boekingen kan programmeren. Het grote verschil is 
dat sommige theaters kiezen voor één model. En daar gaat het denk ik om. Een theater werkt 
anders dan wij; zij boeken een act en zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding daarvan. 
Ahoy wórdt geboekt door een artiest en is samen met ons verantwoordelijk voor de gang van 
zaken.’ 

Met tranen in zijn ogen laat Jay vanmiddag in een video op Instagram weten dat beide shows 
in Ahoy inmiddels zijn uitverkocht. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben heel blij en 
dankbaar.’ Bron: AD, 9 september 2021.    

Overheid heeft niet stilgestaan bij mogelijkheden om mensen te bereiken 
die niet gevaccineerd willen worden 

De overheid heeft bij het begin van de vaccinatiecampagne tegen corona te weinig 
stilgestaan bij de mogelijkheden om mensen te bereiken die twijfels of weerzin voelen bij of 
tegen een prik. Dat zegt voormalig bewindsvrouw Jet Bussemaker, nu hoogleraar 
Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan het LUMC, in de Volkskrant. Ze heeft er 
volgens de krant samen met de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool onderzoek 
naar gedaan. 

‘Zo'n massale campagne is een logische keuze, maar de overheid heeft zich op dat 
moment nauwelijks bezig gehouden met groepen die moeilijk bereikbaar zijn of extra 
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informatie en ondersteuning nodig hebben. Parallel aan de grootschalige campagne had men 
ook direct de wijken in moeten gaan met begrijpelijke informatie voor iedereen. Dat had echt 
een verschil kunnen maken’, zegt Bussemaker in het dagblad. 

Er is te weinig gedaan met de kennis die men al had over moeilijke groepen, stelt de hoogleraar 
in het artikel. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat het vooral mensen betreft uit kansarme wijken, 
met een lage sociale status en soms een taalachterstand, die wantrouwend zijn naar de 
overheid en instituten als het RIVM.’ We moeten volgens haar uitkijken ‘dat niet vooral 
mensen met sociale problemen, of bijvoorbeeld een lagere opleiding ziek worden’. Bron: AD, 
10 september 2021. 
 

Organisaties in de zorgsector vragen om extra geld 

Vele organisaties in de zorgsector doen vrijdag in een open brief gezamenlijk een oproep aan 
het demissionaire kabinet om op Prinsjesdag extra geld beschikbaar te stellen voor zorg en 
welzijn. De open brief, geschreven door CNV-topvrouw Anneke Westerlaken en gepubliceerd 
in de Volkskrant, is ondertekend door vakbonden, zorgwerkgevers en beroepsverenigingen. 

‘Uit niets blijkt dat het kabinet iets extra's gaat doen voor zorg- en welzijnspersoneel. Dat 
terwijl zorg en welzijn te maken hebben met steeds toenemende en complexere zorgtaken en 
het ziekteverzuim oploopt. Hierdoor staat de kwaliteit van zorg steeds verder onder druk’, licht 
Westerlaken de actie toe.  

‘We kunnen niet wachten op een volgend kabinet omdat er nu zaken moeten worden gedaan.’ 
Ze vindt het hoog tijd om de waardering van Nederlanders en de Tweede Kamer, zoals ze die 
heeft waargenomen, om te zetten in extra geld voor werknemers in zorg en welzijn. Bron: AD, 
10 september 2021.   

 

 © AD — CNV-topvrouw Anneke Westerlaken schreef de open brief aan het kabinet.  
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Zuivelreus FrieslandCampina verlegt focus van China naar Afrika door 
hoge containerkosten 

In een van de zwaarste jaren voor FrieslandCampina, viert de zuivelreus het 150-jarige 
bestaan. Onder meer inkrimping van de veestapel en de gigantisch gestegen kosten van het 
containervervoer zorgen voor onrust bij de coöperatie. ‘Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.’  

Vanwege corona was een groot jubileumfeest dit jaar al niet mogelijk. Door het schrappen van 
duizend arbeidsplaatsen en de nodige onrust in binnen- en buitenland vond 
FrieslandCampina het ook niet kies uitgebreid te vieren dat anderhalve eeuw geleden de basis 
werd gelegd voor een onderneming die uitgroeide tot een van de grootste zuivelbedrijven ter 
wereld. Deze week is wel een speciale jubileumvlag opgehangen; niet alleen bij de aangesloten 
boeren en fabrieken, maar ook op het pleintje voor het hoofdkantoor in Amersfoort. 
FrieslandCampina is voor onder meer klimaat- en dierenactivisten, en soms voor de boeren 
zelf, een mikpunt van kritiek. Het bedrijf zou enerzijds te weinig doen voor het klimaat en 
anderzijds de belangen van de melkveeboeren juist niet genoeg dienen. Bron: AD, 10 
september 2021.   

 

Mihai Netea, onderzoeker naar de combinatie van de griepprik met de derde coronaprik. © 
Paul Rapp 

Griepprik en derde coronaprik tegelijk? Radboudumc doet onderzoek 
onder 60-plussers 

Kunnen de griepprik en de derde coronaprik tegelijk gegeven worden? De griepprik lijkt ook 
enige vorm van bescherming te bieden tegen het coronavirus en mogelijk kunnen de twee 
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verschillende prikken elkaar versterken. Het Radboudumc in Nijmegen doet er onderzoek 
naar.  

Die studie start de komende maand en wordt gefinancierd door het rijk. Idee is dat de mate 
waarin coronavaccins  beschermen tegen een infectie met het virus in de loop der tijd afneemt. 
Dat betekent dat kwetsbare mensen mogelijk een derde prik nodig hebben, een zogeheten 
coronabooster.  

In het najaar wordt echter ook altijd het griepvaccin gegeven aan zestigplussers en mensen 
met onderliggende ziektes. De onderzoekers van het Nijmeegse academische ziekenhuis gaan 
nu bekijken hoe die twee vaccins zich tot elkaar verhouden. 

‘Versterken de vaccins elkaar, of juist niet? Welke volgorde van vaccinatie zorgt voor de meeste 
antistoffen tegen het coronavirus? En kunnen we de prikken tegelijk geven, of moet er juist 
een bepaalde periode tussen zitten? Dat zijn vragen waar we antwoorden op willen’, stelt 
hoogleraar Interne geneeskunde Mihai Netea, die het onderzoek leidt.  

Voor het onderzoek worden mensen van zestig jaar en ouder gezocht die langer dan vier 
maanden geleden volledig gevaccineerd zijn. Die kunnen zich aanmelden door een mail te 
sturen.  

Voor de griepprik die dit najaar wordt gegeven, heeft het onderzoek nog geen gevolgen: de 
eerste resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar verwacht.  Bron: DG, 10 
september 2021. 
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Bewoners Bolzano fel tegen coronavaccinatie  

In het gebied rond de stad Bolzano zijn veel mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen 
corona. In het gebied wonen Duitstaligen die niets van Rome willen weten. Het verzet is fel en 
vooral het onderwijs komt in de problemen omdat de leerkrachten niet gevaccineerd willen 
worden. Hoofden van scholen zetten leerkrachten op non-actief of ze nemen zelf ontslag. Het 
is verplicht om een QR code te hebben die je krijgt je door vaccinatie of anders om de twee 
dagen testen. En dat is duur. 

Het zijn de Duitstaligen die zich veelal bezighouden met alternatieve geneeswijzen. Zesendertig 
procent van de onderwijzers is niet gevaccineerd en er vallen gaten in de roosters. 
Schoolhoofden zijn bezig om oudere leerkrachten te overtuigen nog een jaar langer te werken 
of studenten van de universiteit te halen en voor de klas te zetten. Bron: AD, 10 september 
2021.  

In het westen van Australië hebben ze weinig gemerkt van de pandemie 

Bewoners van de Australische deelstaten Western Australia en Queensland leven in eigen 
woorden 'in het paradijs'. Waar het oosten van Australië, met grote steden als Sydney en 
Melbourne, nog kampt met strenge lockdowns en hoge coronacijfers, hebben ze in het westen 
nog weinig gemerkt van de pandemie. 

Rugbystadions gevuld met publiek, nachtclubs volgestampt met dansende feestgangers, in de 
westelijke hoofdstad Perth is het alsof corona nooit is uitgebroken. Toch lijkt daar verandering 
in te komen. De nationale Australische overheid wil namelijk de economie weer opzwepen 
door de strenge grensrestricties af te schaffen, waardoor vrij reizen tussen de Australische 
staten weer mogelijk wordt. 

West-Australisch leider Mark McGowan spreekt zich hier tegen uit: ‘Waarom hebben ze er 
hun missie van gemaakt om Covid in West-Australië te brengen, om onze bevolking te 
besmetten?’ De staat wil niets te maken hebben met de plannen van de nationale overheid. 
Als het aan hun ligt blijft het paradijs de komende tijd nog gesloten. Bron: AD, 10 september 
2021.  

Farmaceuten BioNTech en Pfizer wil coronavaccin laten goedkeuren voor 
kinderen van 5 tot 11 jaar 

Het Duitse BioNTech wil het coronavaccin dat ze samen met Pfizer op de markt hebben 
gebracht laten goedkeuren voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Het bedrijf wil binnen enkele 
weken onderzoeksresultaten presenteren over het gebruik van het vaccin binnen deze 
leeftijdsgroep. 

Oprichter Özlem Türeci legt aan de Duitse krant Der Spiegel uit dat kinderen in 
principe hetzelfde vaccin krijgen, maar in kleinere doses. Tegen het eind van het jaar hopen 
ze ook resultaten te hebben over onderzoek naar het vaccin bij kinderen vanaf 6 maanden. 
Bron: AD, 10 september 2021. 

Britse professor is tegen toedienen van booster shot 
 
Sarah Gilbert, de Britse professor die de leiding had over het AstraZeneca vaccin, is tegen het 
toedienen van een 'booster shot', meldt de Britse krant The Guardian. Zo lang de immuniteit 
van gevaccineerden nog goed is, vindt ze dat we moeten focussen op landen met een lage 
vaccinatiegraad. Bron: AD, 10 september 2021. 
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Urk  © Foto Freddy Schinkel  
 

Amper (positieve) testen én vaccinaties, GGD trekt zich terug: is Urk echt 
coronavrij? 
 
Met de laagste vaccinactiegraad van het land en ondertussen amper positieve coronatesten 
blijft Urk experts verbazen. De GGD heeft besloten om test- en vaccinatielocaties in het 
vissersdorp te sluiten. Is Urk echt coronavrij of schuilt er meer achter deze cijfers? ‘Op Urk is 
de infectie redelijk uitgebreid rondgegaan en dan is het niet onwaarschijnlijk dat er iets van 
groepsimmuniteit mee gaat spelen’, stelt viroloog Ab Osterhaus.  

 
Volgens Osterhaus werkt groepsimmuniteit iets beter dan vaccineren in de bestrijding tegen 
het virus. ‘Als op Urk de gezinnen groot zijn, de vaccinatiegraad laag, dan is de kans groot dat 
het virus vrij baan heeft binnen de gezinnen, maar om te spreken van groepsimmuniteit moet 
je nog veel meer onderzoek doen.’ Op Urk waren in november en december vorig jaar landelijk 
gezien veruit de meeste besmettingen en de laatste maanden hebben inwoners van Urk amper 
positief getest. Bron: De Stentor, 10 september 2021.  

Cultuursector hoeft nog niet te rekenen op versoepelingen 

coronamaatregelen 

Het kabinet hint ondanks de aangekondigde cultuurprotesten nog niet op 
versoepelingen binnen die sector. Ze willen niet vooruitlopen op de feiten en wachten een 
advies van het Outbreak Management Team af.  

Volgens zorgminister De Jonge was het onvermijdelijk dat na ‘de discopiek’ van afgelopen 
zomer ‘eventjes op de rem’ is getrapt. Het festivalseizoen is daardoor goeddeels mislukt. 
Minister Stef Blok van Economische Zaken zegt ‘net als heel Nederland’ te hopen dat de 
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maatregelen zo snel mogelijk versoepeld kunnen worden, ‘maar we moeten tegelijkertijd 
wel zorgen dat het virus eronder blijft’.  

Het kabinet spreekt zondag in het Catshuis over de coronamaatregelen. Uiteindelijk 
wordt dinsdag een besluit genomen over mogelijke versoepelingen vanaf 25 september. Bij de 
meest recente persconferentie zei demissionair premier Mark Rutte te hopen dat rond die 
datum de anderhalve meter in de hele samenleving losgelaten kan worden. Vorige week 
voegde De Jonge daaraan toe dat ook gekeken wordt of coronatoegangsbewijzen breder 
ingezet kunnen worden. Bron: AD, 10 september 2021.  

Huisartsen over prikcampagne: ‘Wij zijn te laat ingeschakeld richting 

wegblijvers’ 

Huisartsen zeggen dat ze te laat zijn ingezet bij de vaccinatiecampagne waardoor er kostbare 
tijd verloren is gegaan richting moeilijk bereikbare mensen en vaccinweigeraars. Mensen met 
wie zij wél in contact zijn. Haagse huisartsen trokken daarover al eerder aan de bel, maar 
onderzoekers van onder meer de Haagse Hogeschool bevestigen dat nu.  

De onderzoekers, onder wie oud-minister Jet Bussemaker, vinden dat er bij een volgende 
campagne huisartsen en andere zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers eerder nauw betrokken moeten worden bij de vorm en uitvoering 
van het vaccinatiebeleid op lokaal niveau. Bij hen zit de kennis om patiënten te benaderen en 
te informeren. Het vertrouwen in huisartsen is erg hoog. Bron: AD, 10 september 2021. 

In Griekenland zal meedogenloos worden opgetreden tegen handel met 

vervalste coronapassen 

Het Griekse ministerie van Gezondheid heeft aangekondigd 'meedogenloos' te gaan handelen 
tegen mensen met vervalste coronapassen. Zo'n pas, die je krijgt met een geldige vaccinatie of 
coronabesmetting, heb je onder andere nodig om naar restaurants, bioscopen en theaters te 
kunnen gaan. 

Bij vervalste certificaten gaat de overheid vanaf nu juridische stappen ondernemen op gronde 
van fraude, vertelt de minister van Gezondheid in de Griekse krant Kathimerini. Afgelopen 
maand bracht dezelfde krant nog naar buiten dat een medewerker van een 
vaccinatiecentrum 44 vervalste vaccinatiebewijzen had aangemaakt door de codes van de 
aanwezige dokter te gebruiken. Bron: AD, 10 september 2021. 

RIVM koopt meer griepvaccins in dan vorig jaar 

Het RIVM heeft 700.000 griepvaccins meer ingekocht dan vorig jaar: bijna 4,7 miljoen. Dat 
heeft volgens een woordvoerder niet alleen te maken met de door corona gerezen extra 
belangstelling voor de prik, maar ook gewoon met de toenemende vergrijzing.  

Daarbij komt echter ook dat de Gezondheidsraad nog komt met een advies over een 
eventuele uitbreiding van de doelgroep voor de prik. Nu bestaat die uit mensen van 60 jaar 
en ouder en mensen met bepaalde aandoeningen. 

Ongeveer zes miljoen mensen worden ieder najaar opgeroepen door de huisarts. 
De opkomst voor vaccinatie is de afgelopen jaren steeds ongeveer 50 procent geweest. Toch 
dreigde vorig jaar, aan het begin van de vaccinatiecampagne en midden in coronatijd, een 
tekort aan griepprikken doordat meer mensen plots belangstelling hadden. Bron: AD, 10 
september 2021. 
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Benjamin Savci van FC Aramea was er donderdagavond bij toen de bliksem insloeg: ‘Uit het 
niets’ © Getty Images  
 

Schrik zit er goed in na blikseminslag tijdens training: ‘Hij was in shock 
en praatte verward’  
 
‘Een flits uit het niets, een enorme knal en vervolgens vielen alle lichtmasten uit’. Bij Benjamin 
Savci, bestuurslid van voetbalclub FC Aramea uit Enschede, zit de schrik er nog goed in. Toch 
is er ook opluchting. ‘We zijn God dankbaar dat het uiteindelijk met een sisser is afgelopen.’ 
 
Donderdagavond sloeg de bliksem in tijdens de training van het eerste elftal en de jeugd van 
onder zeventien. Savci was erbij en zag het gebeuren. Zo’n veertig spelers waren op het veld. 
De schok was groot. Eén speler van het eerste elftal bleef op het veld achter en moest ter 
observatie naar het ziekenhuis worden vervoerd. Volgens Savci maakt hij het naar 
omstandigheden goed.  
 
‘Bij de eerste hulp op het veld hebben we vastgesteld dat er geen lichamelijke verwondingen 
waren. Wel was hij in shock en praatte hij verward. We hebben vannacht nog contact gehad 
met de familie. Die waren uiteraard ook in shock. De zorg voor hen heeft onze prioriteit. We 
zullen hem vandaag ook bezoeken, hetzij in het ziekenhuis of gewoon thuis.’  
 
Voor de andere leden van de vereniging is er vrijdagavond een besloten bijeenkomst in het 
clubhuis. Betrokkenen krijgen daar de gelegenheid om hun verhaal te doen. De club bekijkt 
nog in hoeverre daar ook deskundigen van Slachtofferhulp bij aanwezig zullen zijn. ‘We 
hebben daarover nauw contact met de gemeente. De wethouder heeft ons vanmorgen nog 
gebeld.’ 
 
Of en in hoeverre de wedstrijden van morgen zullen worden afgelast, is nog niet duidelijk. 
Savci: ‘Dat zullen we in overleg bepalen. De beslissing daarover is in eerste instantie aan de 
spelers zelf. Ik zou me kunnen voorstellen dat vooral het eerste elftal geen zin heeft om te 
spelen. De schok bij hen was heel groot.’  
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De politie rukte massaal uit donderdagavond © Dennis Bakkers/News United  

Volgens Savci kwam de blikseminslag volledig uit het niets. ‘Ik stond zelf te praten met een 
van de jeugdtrainers. Er was helemaal niets aan de hand. Maar toen opeens, zo maar, die 
enorme flits.’  

Savci die zelf elektricien is, zegt blij te zijn dat het niet regende op het moment van de inslag. 
‘We trainen op kunstgras. Als daar plassen op ontstaan, zou de vrijkomende elektriciteit zich 
wellicht nog meer kunnen verspreiden. Gelukkig is ook dat met een sisser afgelopen.’ 

Materiële schade is er volgens het bestuurslid niet. „De lichtmasten deden het vrij snel al 
weer. Alles lijkt weer goed te functioneren.’ De zorg van de club ligt vandaag dan ook vooral 
bij de leden die dit hebben meegemaakt. ‘We zijn echte familieclub, met veel leden uit de 
Suryoye-gemeenschap. Iedereen helpt elkaar. Juist bij een gebeurtenis als deze zal dat nog 
eens weer duidelijk worden.’   

Volgens weerkenners had de blikseminslag een kracht van bijna 200.000 ampère. Dat is een 
heel gevaarlijke en krachtige bliksem. ’Boem! Het gevaar van onweer: de eerste de beste 
bliksemontlading uit een ‘verse’ bui slaat in bij een sportveld in Enschede’, waarschuwt 
meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ‘Zonder dat je vooraf een waarschuwing 
krijgt.’   

Volgens de meteoroloog kwam de blikseminslag uit het niets. ‘Het bijzondere is: er leek op dat 
moment eigenlijk niets aan de hand. Vlak voor half negen ontstond er een heel klein buitje, 
dat naderde Enschede. De eerste bliksemontlading die die bui veroorzaakte was meteen die 
inslag’, benadrukt de weerdeskundige. Dat is volgens hem ongebruikelijk. ‘Meestal zie je hoog 
in de wolken eerst wat ‘weerlicht’, dat zijn een aantal flitsen hoog in de wolken, waardoor je 
ziet dat er onweer nadert. Maar deze bliksem viel in het gebied waar het nog niet regende. Dus 
als het ware voor de bui uit. Dat zijn potentieel de gevaarlijkste ontladingen.’ Bron: De Stentor, 
10 september 2021. 

 

 



110 

 

 

De Zwarte Cross op archiefbeeld. © Jan Ruland van den Brink  
 
 

Bom onder locatie Zwarte Cross door weigerende motorclub: ‘De rek is 
eruit’ 
De Zwarte Cross zit met een groot probleem, nu komend jaar de crossbaan en een stuk grond 
bij festivalterrein De Schans niet gebruikt mogen worden.  
 
De organisatie van het evenement in Lichtenvoorde huurt jaarlijks een stuk grond en de 
bijbehorende crossbaan van crossvereniging MACL. Maar dat huurcontract loopt dit jaar af 
en de crossvereniging is niet akkoord gegaan met een nieuw contract waar jaren over 
onderhandeld is.  
 
‘Een meerderheid van de leden heeft tegen het nieuwe contract gestemd’, zegt Frank 
Dusseldorp, die vanwege de kwestie is opgestapt als voorzitter van de crossvereniging. Hij 
durft niet te zeggen of het goed gaat komen. ‘Wij worden gedwongen te zoeken naar 
alternatieven.’ Bron: De Stentor, 10 september 2021.    
 

Doe jij nog braaf je mondkapje op in de trein? Dit doen deze reizigers: 
‘Heb astma, toch doe ik 'm soms af’  
 
Na vijftien maanden zijn we er misschien vanaf: mondkapjes in het openbaar vervoer. 
Volgende week neemt het kabinet een besluit. Nu heerst er vooral onduidelijkheid en 
frustratie, ook op het station van Gouda. ‘Wij zeggen er niks meer van, dat moeten ze maar 
op de persconferentie doen’, vertelt een gefrustreerde conducteur.  
 
Het wordt steeds lastiger om de mondkapjesplicht te handhaven, merkt ook president-
directeur Marjan Rintel van de NS. ‘Niemand begrijpt het meer’, zei ze in een interview met 
BNR Nieuwsradio. Bron: AD, 10 september 2021.   
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Mondkapjesplicht in openbaar vervoer blijft voorlopig nog wel 
 
Demissionair minister Hugo de Jonge vertelt NOS dat de mondkapjesplicht in het openbaar 
vervoer er niet snel vanaf zal gaan. De minister benadrukt dat het vooral voor mensen met 
een zwakke immuniteit belangrijk is dat we allemaal een mondkapje dragen in de trein en de 
bus: ‘Zij zullen er niet zo blij mee zijn dat ze tegen iemand aangeplakt staan die de hele tijd in 
hun nek staat te aerosolen.’ 
 
Eerder deze week zei NS directeur Rintel nog dat het handhaven van de mondkapjesplicht in 
het openbaar vervoer lastig begint te worden. Het OMT komt de komende dagen met een advies 
over de plicht. Aankomende dinsdag houden De Jonge en demissionair premier Rutte een 
coronapersconferentie waar besluiten over de versoepelingen gedeeld zullen worden. Bron: 
AD, 10 september 2021.   

 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is weer toegenomen 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal 
weer toegenomen. In totaal behandelen de verpleegafdelingen en intensive cares bij elkaar 
vrijdag 673 mensen met Covid-19.  
 
Dat zijn 16 patiënten meer dan donderdag, zo staat in de meeste recente cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen dagen daalde het aantal 
patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen juist licht. 
 
De ic's behandelen op dit moment 211 ernstig zieke coronapatiënten, 3 minder dan een dag 
eerder. Op de verpleegafdelingen waren dat er 19 meer. In totaal worden nu 462 zieke 
coronapatiënten op een verpleegafdeling verzorgd. Bron: AD, 10 september 2021.  
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Oliebollenbakkers krijgen extra maand: ‘Dit wordt onze grote redding’ 
 
Zomerweer of niet: de oliebollenbakkers in Rotterdam zetten zich schrap om snel weer te 
schitteren. De extra omzet - vanwege de coronacrisis mogen ze al op 1 oktober beginnen - is 
broodnodig. ‘Al is het 35 graden: wíj gaan bakken.’ Ook in Den Haag mogen de ondernemers  
een maand eerder beginnen.  

 
Toen Richard Visser, de bekende oliebollenkoning van Rotterdam, eerder deze zomer in een 
zwembad dobberde, was het maar zelden écht rustig in zijn hoofd. ’Je zit toch te denken, te 
rekenen. Hoe gaat het met die nieuwe appeltjesschiller? Wat moeten we aan de lekkage in de 
kraam doen? Hoe gaan we om met de hoge prijzen? Je kan het niet loslaten.’ Bron: AD, 10 
september 2021.   
 

 

 

Rome, Berlijn of Praag? Vergeet het maar, door corona gaat schoolreis 
naar de Achterhoek  
 
Steeds meer middelbare scholen kiezen eieren voor hun geld. Wegens de coronaregels worden 
reisjes naar Rome en Berlijn afgezegd of omgeboekt in trips naar Maastricht of Brabant. 
 
De regels voor leerlingen zonder inentingen tegen corona in het buitenland zijn streng: bijna 
dagelijks moeten ze zich laten testen, met veel geregel tot gevolg. Reden om de populaire uitjes 
in veel gevallen te schrappen. Bron: AD, 10 september 2021.   
 

Nederland kocht in coronatijd massaal een huisdier, deze ondernemers 
profiteerden 
 
Om de lockdownperiodes wat gezelliger te maken, hebben veel Nederlanders in coronatijd een 
nieuw huisdier aangeschaft. Dat heeft winkelier Ramona de Brock en huisdieroppas Laura 
Scheffer geen windeieren gelegd.  
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‘Je merkt dat er flink wat puppy’s bij zijn gekomen’  Laura Scheffer (41) uit Berghem heeft een 
eigen huisdierenoppasbureau.  
 
‘Normaal gesproken is er qua oppaswerk altijd even een dip na de zomervakantie, maar dat 
merk ik nu helemaal niet. In september en oktober zit ik al helemaal vol. Zelfs voor de laatste 
twee maanden van het jaar heb ik al flink wat opdrachten staan. Dat had ik niet verwacht, 
maar er komen constant nieuwe aanvragen binnen.  
 
De oppassers die voor mij werken, verblijven ook echt in de huizen van de mensen die op 
vakantie gaan. Ik heb namelijk best wel wat klanten die dieren hebben die je niet kunt 
verplaatsen. Zoals een terrarium met reptielen of een groot aquarium vol met vissen. Ook 
geitjes, kippen of koeien breng je niet zo makkelijk ergens anders heen. Zo passen we niet 
alleen op de dieren, maar ook op het huis. En dat vinden veel mensen wel heel prettig.   
 
Door corona hebben meer mensen een huisdier genomen. Zo heb ik klanten die er de 
afgelopen tijd een puppy bij hebben genomen of die een hond uit het buitenland hebben 
geadopteerd. Dat is vast geen toeval na de lockdownperiodes. En voor ons is dat alleen maar 
leuk. Er is niets zo fijn als een dolenthousiast hondje dat op je af komt rennen en graag wil 
kroelen.  
 
Voor dit werk cross ik het hele land door. Ook kom ik regelmatig in België. Daardoor maak ik 
best wel wat kilometers en kom ik op plaatsen waar je normaal gesproken nooit zou komen. 
De ene keer zitten we een week in iemands huis, maar het komt ook voor dat bijvoorbeeld een 
ouder echtpaar vier maanden gaat overwinteren in Spanje. Die hebben dan net een pup, maar 
laten die dan toch thuis. Dan zorgen wij ervoor. Al zorg ik wel dat de oppassers elkaar dan na 
een tijdje afwisselen. Anders zijn ze zelf ook zo lang van huis.  
 
Als je een langere periode bij iemand thuis bent, bouw je ook een band met de oppasdieren 
op. Dat is zo bijzonder. Het afscheid nemen valt daarom niet altijd mee. Al is de hond of kat 
wel altijd blij om zijn eigen baasjes weer te zien. Die hebben ze enorm gemist.’  
 
‘De dierenspeeltjes zijn niet aan te slepen’. Ramona de Brock (38) uit IJmuiden is eigenaresse 
van dierenwebshop hondjekoek.nl.   
 
‘Sinds de eerste coronaperikelen in maart vorig jaar is onze webshop explosief gestegen. 
Mensen begonnen in te slaan alsof we nooit meer opengingen. De maanden daarna was het 
ietsje rustiger, de klanten hadden een voorraad, maar daarna trok het weer enorm aan. We 
kwamen ruimte tekort, zoveel opslag hadden we staan. 
 
Toen kwam er in IJmuiden een pand vrij dat drie keer zo groot was als we hadden. Ik heb 
even getwijfeld of verhuizen in coronatijd wel verstandig was, maar door die enorme sprong 
van online heb ik het gewoon gedaan. Tegenwoordig woon ik nog geen minuut van het pand 
af. Daardoor sta ik regelmatig op mijn vrije dag toch even orders in te pakken of spullen klaar 
te zetten. 
 
Het afgelopen anderhalf jaar hebben we er namelijk zo veel nieuwe klanten bijgekregen. Dan 
merk je wel dat meer mensen een huisdier hebben aangeschaft. Voor corona bracht ik veertig 
pakketten per week naar de post. Dat zijn er nu driehonderd. Ik ben steeds inpakpapier en 
dozen aan het bijbestellen. 
 
Dat had ik niet verwacht toen ik negen jaar geleden met de webshop begon. Ik had destijds 
twee honden en ik miste een plek waar je natuurlijke voeding en snacks kon kopen. Dus 
besloot ik het zelf aan te bieden. Ik wilde eerst de snacks thuis opslaan, maar die ruiken 
behoorlijk. Ik heb toen een pandje gehuurd waarbij ook een kleine winkelruimte zat. Vanaf 
het moment dat ik openging was het druk. Het is wel heel gaaf als ik zie hoe we in de jaren 
zijn gegroeid. En zeker de laatste tijd. Ik ben begonnen met nul euro en nu draai ik hartstikke 
goed. 
 



114 

 

Vooral de speeltjes voor honden lopen sinds vorig jaar echt storm. Die zijn niet aan te slepen. 
We hebben dan ook echt wel hele leuke dingen moet ik zeggen. Zo hebben we speeltjes in de 
vorm van een palmboom met harige kokosnoten, een camera en verschillende cocktails. 
Waaronder de ‘Buddy Mary’. Als je ziet hoe hard dat loopt dan merk je wel dat er flink wat 
nieuwe viervoeters rondlopen. Dat is natuurlijk alleen maar leuk.’  Bron: AD, 10 september 
2021.   
 

Rivaliserende tieners waren klaar voor confrontatie rondom speelplaats, 
maar politie grijpt net op tijd in  
 
De bewapende tieners stonden al bij het schoolplein van hun doelwit toen de politie ingreep. 
Agenten voorkwamen vorige week bij het Haagse Pleysier College Oosterbeek een confrontatie 
tussen rivaliserende jeugdgroepen.  
 
Veel later hadden de agenten er niet moeten zijn, afgelopen vrijdagmiddag op het schoolplein 
van het Pleysier College Oosterbeek aan de Scheepersstraat in de Haagse wijk Transvaal. 
Rondom de ommuurde speelplaats maakten een aantal rivaliserende tieners zich klaar voor 
een confrontatie.  Bron: AD, 10 september 2021.    
 

WHO roept op tot ingrijpende hervormingen van Europese 
gezondheidszorg 
 
Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgeroepen tot ingrijpende 
hervormingen van Europese gezondheidsstelsels. Hoewel herhaaldelijk was gewaarschuwd 
voor een pandemie, liet de wereld zich volgens de experts eind 2019 toch overvallen door de 
verspreiding van het coronavirus. Van die fouten moet worden geleerd, luidt de conclusie.  
 
De Pan-Europese commissie voor Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling onderzocht de 
aanpak van de pandemie en wijst nu op de ’catastrofale’ prijs die is betaald voor de rommelige 
aanpak. ‘Alleen in de Europese regio van de WHO was al sprake van 1,2 miljoen doden en er 
ontstond een ongekende economische depressie waar de wereldwijde financiële crisis van 
2008 bij verbleekte.’  
 
De commissie komt met een reeks aanbevelingen, zoals investeringen in de gezondheidszorg, 
een hervorming van het model voor innovatie in de zorg, en een verbetering van internationale 
samenwerking. Bron: AD, 10 september 2021.   
 

WHO twijfelt of alleen vaccins genoeg zijn om coronapandemie te 
beëindigen  
 
Het hoofd van WHO Europa, Hans Kluge, heeft zijn twijfels geuit of alleen vaccins genoeg 
zijn om de coronapandemie te beëindigen, zoals eerder werd geclaimd. Vanwege nieuwe 
virusvarianten, zoals de extra besmettelijke Deltavariant, reageerde hij vrijdag pessimistisch 
over de rol van vaccins bij het bereiken van groepsimmuniteit. 
 
Kluge zei in mei nog dat de pandemie afgelopen zal zijn zodra de minimale vaccinatiegraad 
van zeventig procent zou zijn bereikt. Door de besmettelijkere varianten is de situatie nu 
anders, aldus de directeur. De lat voor het bereiken van groepsimmuniteit komt door die 
varianten hoger te liggen.  
 
De wereld heeft volgens Kluge een punt bereikt waarop het vaccineren in de eerste plaats 
bedoeld is om ernstige ziektegevallen en sterfte te voorkomen. Over de mogelijkheid dat de 
wereld nog jaren te maken zal hebben met het coronavirus en de rol van extra coronaprikken, 
zegt hij dat gezondheidsexperts moeten ‘anticiperen op het geleidelijk aanpassen van de 
vaccinatiestrategie’ voor de langere termijn. Bron: AD, 10 september 2021.    
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Belgische minister overweegt coronapas in Vlaanderen in te voeren 

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke overweegt 
een coronapas in Vlaanderen in te voeren. Zo'n coronapas - die nodig zou zijn om toegang te 
krijgen tot cafés, restaurants, fitnesszalen en discotheken - zou de vaccinatiegraad in 
gebieden waar deze nog te laag is op kunnen krikken. 

‘De verantwoordelijkheid ligt nu bij de gewestregeringen. Ik denk dat een coronapas een goed 
instrument is’, zegt Vandenbroucke na de Belgische ministerraad. Bron: AD, 10 september 
2021.    
 

 
 
 

OMT onderzoekt wat er mogelijk is voor de nachthoreca 
 
Het OMT onderzoekt in opdracht van het demissionaire kabinet wat er mogelijk is voor 
de nachthoreca vanaf eind deze maand. Half augustus liet het kabinet nog weten dat de 
nachthoreca tot 1 november dicht moet blijven omdat de kans op verspreiding in deze sector 
groot is. 
 
Het kabinet praat zondag weer op het Catshuis over het advies van de experts van het OMT 
en hakt dan dinsdag de knoop door. Dan komt ook naar buiten op welke steun het nachtleven 
en de evenementensector kunnen rekenen na 1 oktober. Op die datum komt er een einde aan 
de algemene coronasteunmaatregelen.  
 
Volgens coronaminister Hugo De Jonge is aan het Outbreak Management Team (OMT) 
gevraagd wat er mogelijk is per 25 september. ‘En voor de nachthoreca geldt specifiek: zou 
dan al iets mogelijk zijn of toch een later moment’, zei hij vrijdag na de ministerraad.  
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Eerder kwam naar buiten dat het kabinet overweegt om cafés, restaurants en de cultuursector 
alleen toegankelijk te maken met coronatoegangsbewijzen. Voor de horeca die na 22.00 uur 
open is, wordt gedacht aan verplichte kaartverkoop. De brancheorganisatie van de 
horeca heeft al laten weten niets te zien in de plannen van het kabinet. Bron: AD, 10 
september 2021. 
 

Huizenprijs blijft oplopen, Flevoland noteert stijging van 75 procent in 5 
jaar tijd  
 
De huizenprijzen in onze regio zijn de laatste vijf en half jaar fors gestegen, blijkt uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met name Flevoland laat een opvallende stijging 
zien: daar is een huis gemiddeld 75 procent duurder dan in 2015.  
 
Dat percentage ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde (60 procent). Flevoland 
staat daarmee in de top drie van de veertig COROP-gebieden waar huizenprijzen het hardst 
zijn gestegen. 
 
Nederland is onderverdeeld in regionale COROP-gebieden waarmee dit soort analyses worden 
gemaakt. De provincies Flevoland en Utrecht vormen elk één COROP-gebied. 
 
In het verspreidingsgebied van de Stentor liggen naast Flevoland (soms deels) de COROP 
gebieden Achterhoek, Noord-Overijssel, Zuidwest-Overijssel, Twente en Veluwe. 
 
Uit onderstaand kaartje en de grafiek, blijkt dat de huizen in die gebieden sinds 2015 zijn 
gestegen met respectievelijk 54,6 procent, 54,8 procent, 58,1 procent, 51,4 procent en 55,3 
procent. 
 
Sinds 1995 is de gemiddelde koopprijs voor een huis in Nederland overigens vier keer over de 
kop gegaan. Bron: De Stentor, 10 september 2021. 
 

 

 



118 

 

Reisorganisaties willen Staat voor rechter omdat duidelijkheid over 
reisadviezen voor verre reizen uitblijft  
 
Een groep van 26 reisorganisaties wil de Staat voor de rechter slepen vanwege het uitblijven 
van duidelijkheid over de reisadviezen voor verre reizen. Ze roepen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken op uiterlijk 25 september wereldwijd een geel reisadvies in te stellen 
voor gevaccineerde reizigers, zoals die sinds 27 juli ook binnen de Europese Unie geldt. Nu is 
het advies voor de meeste reizen buiten de EU nog oranje.  
 
‘We krijgen per 1 oktober geen coronasteun meer en deze misleidende reisadviezen brengen 
onze sector grote schade toe. We hopen dat het niet nodig is, maar we zullen niet aarzelen de 
Staat te dagvaarden’, aldus de groep bedrijven in een verklaring. Bron: AD, 10 september 
2021.  
 

Reproductiegetal van 0.98 naar 1.02 
 
Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is vrijdag weer 
iets omhooggegaan. Het steeg van 0,98 naar 1,02. Feitelijk verandert er niet zo veel aan de 
huidige stand van de uitbraak. Het aantal besmettingen stijgt niet echt en daalt ook niet.  

 
Het getal wordt twee keer in de week vastgesteld, op basis van de situatie twee weken eerder. 
Nieuwere cijfers zijn nog niet betrouwbaar genoeg. Het getal van 1,02 slaat op de situatie van 
26 augustus. Bron: AD, 10 september 2021.  
 

RIVM meldt tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 2730  positieve 
coronatests 
 
Het RIVM heeft tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 2730 meldingen van positieve 
coronatests gekregen. Dat zijn er iets meer dan vorige week vrijdag, maar iets minder dan de 
vrijdag ervoor. Het getal schommelt al bijna drie weken rond hetzelfde niveau.  

 
Het aantal sterfgevallen steeg met vier.  Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat 
ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het soms een 
tijdje voor dit is geregistreerd. Bron: AD, 10 september 2021.  
 

Ziekenhuizen zijn niet in staat om capaciteit van intensive cares uit te 
breiden 
 
Ziekenhuizen zijn niet in staat om de capaciteit van de intensive cares uit te breiden naar 
1700 bedden als dat nodig is bij een nieuwe golf. Het maximum is 1350 bedden. Dat stellen 
de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de beroepsvereniging V&VN IC. Zij 
hebben vrijdag een zogeheten opschalingsplan gepresenteerd. 
 
Dat het eerder afgesproken aantal niet kan worden gehaald, komt onder meer door de 
'uitgestelde zorg'. Mensen die tijdens de eerste en tweede golf niet konden worden 
behandeld, moeten nu alsnog worden geholpen. Bovendien is er minder personeel 
beschikbaar, 'de uitstroom is hoger gebleken dan de instroom'. Bron: AD, 10 september 2021.  
 

Theater laat Theo Maassen optreden voor volle zaal en negeert regels: 
‘Het is mooi geweest’  
 
Het Haarlemse Theater de Liefde lapt volgende week de coronaregels aan zijn laars en laat 
cabaretier Theo Maassen optreden voor een volle zaal. Na de beelden van een drukbezochte 
Formule 1 in Zandvoort wil het bestuur zich niet in bochten wringen om de zaal slechts voor 
twee derde te vullen, zoals de regels voorschrijven. Een mogelijke boete neemt het theater voor 
lief. De gemeente stelt dat niet over het besluit is overlegd en wil in gesprek met de organisatie. 
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De twee shows van Maassen op 16 en 17 september waren binnen twee uur uitverkocht, zegt 
theatervoorzitter Mylou Frencken op NPO Radio 1. Op dat moment leek het er volgens haar 
nog op dat alle stoelen gevuld mochten worden, maar kort daarna bleek dit niet toegestaan. 
 
Toen heeft de organisatie naar eigen zeggen ‘heel erg lief en aardig’ van alles geprobeerd, zoals 
een extra avond met Maassen inplannen. Ook de optie om een deel van het publiek af te 
zeggen lag op tafel. Maar dat doet het theater, dat pas onlangs opende, dus niet. ‘We zijn een 
beginnend theater, wij willen ook wel eens open. We willen ons publiek, dat we pas net hebben, 
niet meteen teleurstellen.’  
 
De drukte bij de Formule 1 in Zandvoort was voor het bestuur de druppel. ‘Toen hadden we 
er zo genoeg van. We zaten bij elkaar en zeiden: wat zitten we nou steeds moeilijk te doen en 
steeds heel erg aardig alle regels op te volgen? Het is mooi geweest.’ Het bestuur spreekt van 
een ‘lange neus naar de voorschriften’.  
 
Ondanks het negeren van de regels zweert Frencken dat alles volgende week zo veilig mogelijk 
verloopt. ’We staan netjes te controleren bij de deur, je QR-code moet je meenemen (als 
vaccinatiebewijs), of je moet aantonen dat je pas getest bent.’ Wie de CoronaCheck-app niet 
wil tonen, mag niet naar binnen. Frencken is best bang dat het theater een boete krijgt. ’Daar 
verzinnen we wel wat op. We zijn een heel creatief theater.’  
 
Volgens de voorzitter staat Theo Maassen ‘vierkant achter’ het besluit. Een woordvoerster 
beweert dat ‘98 procent’ van de reacties van het publiek ook positief is. ’Mensen noemen het 
besluit moedig en ook hebben zich mensen gemeld die wel willen meebetalen aan de mogelijke 
boete’, aldus Simone Lensink. Die boete zou zo’n 5000 euro kunnen bedragen. Bezoekers die 
zich niet goed voelen bij het negeren van de regels, zouden hun geld terugkrijgen.  
 
De gemeente benadrukt tegenover deze site dat het plan niet met bijvoorbeeld de burgemeester 
is overlegd. ‘We nemen contact op met het theater’, laat een woordvoerster weten.  
 
Collega’s uit de theaterwereld reageren positief op het plan. ‘Precies zoals het zou moeten, 
hulde!’ schrijft acteur Diederik Ebbinge op Twitter. ‘Hear, hear’, valt Cornald Maas hem bij. 
Bron: AD, 10 september 2021.  
 

Verbeterde handhygiëne: voorkomen we zo dat baby’s te vroeg geboren 
worden? 
 
Tijdens de eerste lockdown zijn minder baby’s te vroeg ter wereld gekomen. De oorzaak? 
Kinderartsen kunnen er vooralsnog alleen naar gissen. Nieuw onderzoek moet er een 
verklaring voor vinden. ‘Het intrigeert, te meer omdat de lockdown daar natuurlijk niet voor 
was bedoeld.’ 
 
Vooral direct na de coronamaatregelen in maart vorig jaar viel het artsen op, dat er veel minder 
baby’tjes in het ziekenhuis te vroeg werden geboren. Heeft het te maken met een betere 
hygiëne? Of wellicht met een schonere lucht? De cijfers zijn dusdanig opvallend dat er op zoek 
wordt gegaan naar verklaringen voor deze onverwachte, maar positieve ontwikkeling. Bron: 
AD, 10 september 2021. 

 

Alfavariant is uit ons land verdwenen 

De Alfavariant van het coronavirus, dat oorspronkelijk bekendstond als de Britse variant, is 
nagenoeg verdwenen uit ons land. Dat blijkt volgens de NOS uit steekproefonderzoek van het 
RIVM.  

Bij de meest recente zogenoemde kiemsurveillance is sinds 23 augustus geen spoor meer van 
de Alfavariant te vinden onder besmette Nederlanders. Begin dit jaar werd nog gedacht dat de 
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alfavariant tot de meeste besmettingen zou leiden. Dat was ook een tijdje zo, maar inmiddels 
zijn de meeste besmettingen te herleiden naar de Deltavariant (India). Die werd onlangs 780 
keer aangetroffen bij 781 afgenomen monsters. Bron: AD, 10 september 2021. 
 

 

Marco Vermunt (l ) en Stefan Asselbergs leggen zoveel mogelijk bloot van de middeleeuwse 
stadspoort. De werklui op de achtergrond stuitten op de archeologische vondst bij het 
graven. © Pix4Profs/Moreno Molenaar 
 

Onverwachte middeleeuwse vondst in Bergen op Zoom: ‘Het is een deel 
van de Steenbergsepoort’ 
 
Bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Noordsingel en de Burgemeester Stulemeijerlaan 
is vrijdag de fundering van een oude middeleeuwse stadspoort blootgelegd. ‘Het is een deel 
van de Steenbergsepoort’, weet archeoloog Marco Vermunt. 
 
Verder is het ook voor de archeoloog een beetje ‘raadselachtig’ wat het precies is. ‘We zien 
stenen uit de veertiende eeuw, maar ook uit de vijftiende en achttiende eeuw.’ Bron: BN De 
Stem, 10 september 2021.  
 

Klemmend beroep om stadions weer open te stellen 
 
FC Twente-directeur Jan-Willem Brüggenwirth doet een klemmend beroep op minister 
Grappenhaus om de stadions weer volledig open te stellen. ‘Verschillende GGD’s, waaronder 
die in Twente, hebben aangeven dat voetbalwedstrijden geen besmettingshaarden van corona 
zijn’, aldus Brüggenwirth.  
 
Op dit moment mogen de clubs 2/3 van het stadion vullen. ‘Maar dit is 
geen rendabel businessmodel’, aldus Brüggenwirth. FC Twente ontvangt zaterdagmiddag FC 
Utrecht. Bij die wedstrijden mogen alleen de 20.000 seizoenkaarthouders aanwezig zijn. De 
club heeft onlangs de verkoop van jaarkaarten stilgelegd, omdat er volgens de huidige 
maatregelen geen plek meer is.   
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‘FC Twente is ervan overtuigd dat de 2/3-maatregel kan worden losgelaten’, zegt Büggenwirth.   
 
Alle veiligheidsregels in en om het stadion worden consciëntieus toegepast en van 
besmettingen is niet of nauwelijks sprake. Wij vragen de minister dan ook om de stadions 
vanaf 20 september weer volledig open te stellen, omdat het vanwege de veiligheid kan, maar 
ook en daar willen we niet voor weglopen, het ons veel omzet scheelt.’ Bron: AD, 10 september 
2021.  
 

Naar Franse oud-minister wordt een onderzoek ingesteld 
 
Naar de Franse oud-minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn wordt een formeel onderzoek 
ingesteld. Ze wordt beschuldigd van het 'in gevaar brengen van levens van anderen', zei de 
aanklager van het zogeheten Hof van Justitie van de Republiek dat klachten tegen ministers 
behandelt.  
 
Rechters besluiten na het onderzoek of er voldoende grond is om een rechtszaak tegen haar 
te openen. De verwachting is dat de magistraten haar opvolger, huidig minister Olivier Véran, 
de komende weken zullen oproepen.  
 
Het is een van de eerste zaken wereldwijd waar een prominente overheidsfunctionaris 
juridische verantwoording moet afleggen voor de aanpak van de coronapandemie. Buzyn 
wordt niet officieel verweten dat ze heeft gefaald een ramp te stoppen, zoals een andere 
mogelijke klacht luidde. Vragen die bij het speciale hof op tafel liggen zijn bijvoorbeeld of de 
regering voldoende was voorbereid op een pandemie, en hoe het zit met de vele 
beleidsveranderingen rond mondkapjes.  
 
Buzyn, die minister van Volksgezondheid werd in 2017, stapte op in februari 2020 om een 
(vergeefse) gooi te doen naar het burgemeesterschap van Parijs. Ze ging werken voor de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève. Bron: AD, 10 september 2021. 
 

 

Gebedsgenezer en evangelist Jan Zijlstra, van de Levensstroom in Leiderdorp, in actie. © 
Hollandse Hoogte / Jean-Pierre Jans  
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Gelovigen rouwen om overleden gebedsgenezer Jan Zijlstra: ‘Mensen 
geloofden niet dat ik genezen was’ 
 
Tienduizenden gelovigen stroomden vanaf de jaren 90 naar de genezingsdiensten van Jan 
Zijlstra in de Leiderdorpse Levensstroomkerk. Donderdag overleed de evangelist op 82-jarige 
leeftijd aan corona. 
 
Op sociale media reageren honderden gelovigen bedroefd en ontroerd op het overlijden van 
‘broeder’ Jan Zijlstra. ‘Een van Nederlands grootste geloofshelden is nu thuis’, zegt collega-
evangelist David de Vos. Wat een zegen is deze man geweest voor ontelbaar veel mensen’, 
vindt Margo Bouwman. ‘Dankbaar voor zijn leven.’ Bron: AD, 10 september 2021. 
 

Nederland stuurt 500.000 doses coronavaccin Janssen naar Indonesië 
 
Nederland stuurt 500.000 doses van het coronavaccin van Janssen naar Indonesië. De 
ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken doen dat samen, meldt minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) op Twitter. Volgens hem is Indonesië hard geraakt door corona. Met het 
Janssenvaccin zijn mensen al na één prik beschermd tegen het virus.   
 
Eerder doneerde Nederland al 657.000 doses van het vaccin AstraZeneca aan Indonesië. In 
totaal stuurt Nederland 'tenminste 3 miljoen prikken', aldus de minister. Bron: AD, 10 
september 2021. 
 

In Frankrijk worden tarieven vrachtvervoer over zee bevroren 
 
Het Franse CMA CGM gaat de tarieven voor vrachtvervoer over zee de komende vijf 
maanden bevriezen. De op twee na grootste containervervoerder ter wereld geeft daarmee toe 
aan de druk van sommige klanten en regelgevers die bezorgd zijn dat de verstoringen van de 
wereldhandel de kosten van de scheepvaart te hoog hebben gemaakt. 
 
Volgens CMA CGM zullen de vrachttarieven de komende maanden verder oplopen, maar daar 
doet het Franse bedrijf dus niet aan mee. De containervervoerder maakte het besluit in 
een verklaring op zijn website bekend, waarbij het aangaf 'prioriteit te geven aan zijn lange 
termijn relatie met klanten in het licht van een ongekende situatie in de 
scheepvaartindustrie'. De regeling loopt tot 1 februari. 
 
De kosten voor het verschepen van een container van Shanghai naar Los Angeles kostte 
afgelopen week omgerekend bijna 10.000 euro. Dat is bijna acht keer meer dan het niveau 
van voor de pandemie, volgens de Drewry World Container Index. 
 
De wereldwijde toeleveringsketens, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor 
de containervaart, hebben het moeilijk om gelijke tred te houden met de vraag naar goederen. 
Ook de verstoringen als gevolg van corona-uitbraken bemoeilijken de situatie. Zo was 
een terminal in de belangrijke haven van Ningbo in China weken dicht vanwege een corona-
uitbraak. Bron: AD, 10 september 2021. 
 

Evenementensector gaat opnieuw de straat op in verschillende steden 
onder de naam Unmute Us 
 
 De evenementensector gaat zaterdag in verschillende steden opnieuw de straat op onder de 
naam Unmute Us. Dit omdat het kabinet nog geen concrete toezeggingen doet naar aanleiding 
van de eerdere protestactie van 21 augustus. De sector roept het kabinet op om evenementen, 
zoals festivals, per direct door te laten gaan.  
 
De demonstraties zijn vanaf 14.00 uur in de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 
Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg, Nijmegen en Utrecht. Aanvankelijk zou er 
ook in Rotterdam worden geprotesteerd, maar de demonstranten daar wordt gevraagd zich bij 
de actie in Den Haag aan te sluiten.  
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Na de vorige protestactie heeft Unmute Us een gesprek gehad met verschillende demissionaire 
ministers, samen met de Alliantie van Evenementenbouwers. Unmute Us stelt dat de 
bewindslieden aangaven ‘hun argumenten mee te nemen in hun besluitvorming richting de 
volgende persconferentie op 14 september’, maar dat dit geen toezegging is en dus ook geen 
reden is om niet opnieuw te protesteren.  
 
Zeker 4000 organisaties hebben zich voor het protest aangemeld. Op 21 augustus 
demonstreerden ruim 70.000 mensen en meer dan 2500 organisaties uit de 
evenementensector in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.  
 
Radiozender NPO 3FM houdt tussen 14.00 en 17.00 uur een speciale uitzending over 
de protestmars, waarbij 3FM-dj's verslag doen vanuit de verschillende steden.  Bron: AD, 11 
september 2021.  
 

Unmute Us  
 
Tienduizenden mensen lopen en dansen vandaag door verschillende steden in het land onder 
de noemer Unmute Us. Ze eisen dat grote evenementen per direct weer door kunnen gaan. 

In Amsterdam, waar 15.000 deelnemers werden verwacht, is het zo druk dat de gemeente 
al heeft opgeroepen niet meer aan te sluiten. Ook in onder meer Utrecht, Groningen, Den 
Haag en Maastricht zijn duizenden mensen op de been. Ook zijn er op verschillende plekken 
veel toeschouwers. 

In Amsterdam lopen demonstranten een route die begint en eindigt in het Westerpark. De 
langgerekte stoet is al enige tijd aan het lopen. In Utrecht loopt jong en oud mee. Het gaat 
onder meer om orkestleden, festivalorganisatoren, mensen die werken in clubs, en mensen 
die weer willen dansen. Op diverse wagens en borden is te lezen dat mensen het beleid niet 
meer snappen. 

De protestactie in Utrecht lijkt bijna een soort danceparade: mensen dansen en springen. Van 
een gebouw viel door het gedreun natuursteen naar beneden, bijna op mensen. De stoet 
ontvangt veel steun van de ook in groten getale aanwezige toeschouwers. Duizenden mensen 
staan toe te kijken. 

Datzelfde gebeurt ook in Groningen, waar dus niet alleen naar schatting van de organisatie 
zo'n tienduizend deelnemers, maar ook duizenden toeschouwers zijn. Ook hier wordt er 
gedanst en lijkt bijna meer sprake te zijn van een feest dan van een protestactie. 

In Groningen rijden ook 25 wagens mee tijdens de mars, volgens de organisatie het grootste 
aantal van alle steden waar wagens meerijden. Vanaf de wagens wordt muziek gespeeld, 
mensen zwaaien met borden met teksten als 'Minder grappen meer House' en 'Dit beleid klopt 
voor geen 1,5 meter'. 

In Den Haag is het eveneens druk. Terwijl er maximaal vijfduizend mensen werden verwacht, 
spreekt de organisatie hier inmiddels van zo’n acht- tot tienduizend deelnemers. 
In Maastricht zouden er zo'n zevenduizend demonstranten op de been zijn, terwijl er maar op 
een opkomst van 1000 was gerekend. Daar zijn veel deelnemers uit de carnavalswereld. 

De demonstraties zijn van 14.00 tot 17.00 uur, in totaal tien steden. Het is de tweede keer 
dat de evenementensector de straat op gaat, omdat na de eerste protestacties van 21 
augustus, toen ruim 70.000 betogers en meer dan 2500 organisaties demonstreerden, een 
inhoudelijke reactie vanuit de overheid uitbleef. Bron: AD, 11 september 2021.  
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Parool-verslaggever Marcel Wiegman is ter plaatse bij UnMute Us in Amsterdam. Het is er 
weliswaar druk, maar de sfeer is uiterst ontspannen, vertelt hij. Deelnemers aan de 
protestmars blijven hoopvol, maar denken niet dat er nu wél naar ze wordt geluisterd. Tamara 
de Boer (26) uit Gouda: ‘Na de eerste protestmars werd er immers ook niet geluisterd.’ 

Marcel Kok (55), professioneel decibellenmeter, spreekt zelfs van een ‘heel lieve demonstratie’: 
‘Ik snap niet dat er niet iets meer onrust naar bovenkomt.’ 

Een agent van de vredeseenheid zegt begrip te hebben voor de demonstranten. Hij verwijst 
naar de drukte gedurende het F1-weekend in Zandvoort, en de volle voetbalstadions tijdens 
wedstrijden van Ajax. ‘Ik kan niet uitleggen waarom deze mensen dan géén feestje mogen 
vieren.’ Bron: AD, 11 september 2021.  

Tienduizenden demonstranten de straat op voor heropening 
evenementensector 
 
Tienduizenden demonstranten trekken vanmiddag door Nederland. In tien steden 
demonstreren zij voor de heropening van de evenementensector, onder het motto 'Unmute 
Us'. Momenteel is er voor de evenementenbranche nog geen zicht op heropening tot in ieder 
geval november. 
 
 In Utrecht staat een grote optocht van artiesten gepland om te vertrekken voor de tweede 
demonstratie tegen de 'willekeur in het coronabeleid'. De verwachting is dat de opkomst nog 
massaler zal zijn dan drie weken geleden, toen 7.000 mensen in Utrecht de straat op gingen. 
 
Ook in Nijmegen, Tilburg en Eindhoven wordt geprotesteerd. De organisatie van de 
protestmars verwacht in beide steden een paar duizend deelnemers. Op het Malieveld in Den 
Haag is het nog vrij rustig. Daar worden maximaal 5000 demonstranten verwacht, ook uit 
Rotterdam, waar zaterdag geen ruimte was voor een eigen protest.  
 
Tijdens de eerste protestmars van Unmute Us, eind augustus, protesteerden in heel 
Nederland zo'n 70.000 mensen. Bron: AD, 11 september 2021.  
 

Protestmars door Utrecht met artiesten en festivals, duizenden 
sympathisanten feesten mee  
 
Een grote optocht van artiesten, podia, organisatoren van festivals én hun bezoekers lopen op 
dit moment door Utrecht voor de tweede Unmute Us-demonstratie gericht tegen de ‘willekeur’ 
in het coronabeleid. Duizenden mensen hebben zich inmiddels aangesloten bij de optocht.  
 
De organisatie vraagt iedereen een beetje rekening te houden met elkaar en te letten op de 
anderhalve meter. Maar dat laatste is haast onmogelijk in de drukte.  De sfeer zit er, ondanks 
af en toe een flinke regenbui, in ieder geval goed in. Ook in de regen wordt er vrolijk 
doorgefeest.  
 
De protestactie wordt tegelijk in diverse steden gehouden. Met Unmute Us wil de landelijke 
evenementenbranche duidelijk maken dat de maat vol is: bands willen weer live kunnen 
spelen zonder beperkingen en de festivals willen eindelijk onbeperkt publiek kunnen 
ontvangen. Volgens de branche is allang aangetoond dat het veilig kan.  
 
TivoliVredenburg, Best Kept Secret, WOO HAH!, Grasnapolsky, Club Maggy en Crazy 
Wonderland doen als ‘nieuwelingen’ mee aan de mars. Voor de tweede maal zijn Central Park 
Festival, De Leuke, Down The Rabbit Hole, Festival STRAND, Geheime Liefde, HRFST, Into 
The Woods, Lief Festival, Smeerboel, Soenda, Sneeuwbal Festival, Wildeburg en hun 
bezoekers aanwezig. De mars duurt tot vijf uur, de route loopt naar de Neude, het Vredenburg 
en de Catharijnesingel weer naar de Maliesingel.  
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Zonder twijfel zal er worden gewezen op de 70.000 mensen in het publiek die Max Verstappen 
op het circuit van Zandvoort mochten zien zegevieren. ‘Stop de willekeur’, is misschien wel de 
belangrijkste slogan die tijdens de protestmars wordt meegedragen. De eis is dat de 
evenementensector weer per direct open mag met de volledige capaciteit.  
 
Landelijk deden de eerste keer 70.000 mensen mee aan het protest. In Utrecht waren het er 
toen naar schatting 7.000. Een inhoudelijke reactie vanuit het kabinet bleef uit en daarom 
wordt er opnieuw gedemonstreerd. De verwachting is dat er dit keer nog meer demonstranten 
de straat op zullen gaan. In plaats van acht, staan er veertien karren op de Maliebaan 
opgesteld waarop podia, leveranciers, artiesten en festivalorganisaties zich presenteren. De 
podia en de nachtcultuur sluiten voor het eerst aan, waardoor het protest volgens de 
organisatie een nog breder geluid laat horen. Bron: AD, 11 september 2021. 
 

 
 
Feest op het Janskerkhof. © AD  
 

Unmute Us: opnieuw de straat op in Nijmegen voor protest tegen 
maatregelen  
 
Opnieuw gaan mensen zaterdag de straat op om te protesteren tegen de maatregelen in de 
evenementenbranche, ook in Nijmegen. Zo’n demonstratie werd vorige maand ook al 
gehouden, maar zonder effect. ‘Dus doen we het op zaterdag nog een keer.’  

 
Waarom mogen we wél met z'n allen naar de Formule 1 in Zandvoort, maar kunnen we niet 
massaal naar een concert? ‘We meten met twee maten, en dat kan zo niet langer’, zegt de 
Nijmeegse nachtburgemeester Cees de Beer. Tijdens de eerste protestmars van Unmute Us, 
eind augustus, protesteerden in heel Nederland zo'n 70.000  mensen in steden als Nijmegen, 
Eindhoven, Amsterdam en Utrecht tegen de coronamaatregelen in de evenementenbranche. 
Bron: AD, 11 september 2021. 
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Met de protestmars Unmute Us, die tegelijkertijd in diverse steden wordt gehouden, wordt 
gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Organisatoren van festivals en evenementen 
eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met volledige capaciteit mogen plaatsvinden. © 
ANP  
 
Het is te druk bij de protestactie Unmute Us in het Westerpark in Amsterdam. Dat meldt de 
gemeente. De gemeente roept mensen op niet meer aan te sluiten. ‘Kom hier niet naar toe’, zo 
luidt de boodschap op Twitter.  
 
Voor het begin van de demonstratie hadden zich al duizenden mensen verzameld in het 
Westerpark. Daar werden 15.000 deelnemers verwacht. Hoeveel mensen er exact zijn, kan de 
organisatie nog niet aangeven. 

De stoet demonstranten loopt een route door Amsterdam, die begint en eindigt in het 
Westerpark. De stoet is al enige tijd aan het lopen, en zal heel fors zijn, als iedereen uiteindelijk 
in beweging is gekomen. Bron: AD, 11 september 2021.  
 

Duizenden demonstraten bij Unmute Us in Den Haag: ‘Ben geen wappie, 
wil wel op stappie’  
 
Duizenden demonstranen zijn vandaag naar Den Haag gekomen voor protestmars ‘Unmute 
Us’. De teleurgestelde mensen uit de evenementenbranche en festivalgangers verzamelden 
zich op het Malieveld om vervolgens in een stoet door de stad te trekken. Ze zijn het zat om 
stil te staan terwijl andere grootschalige evenementen, zoals de Formule 1 in Zandvoort 
afgelopen weekend, wel door mogen gaan. Bij het protest is de nodige politie aanwezig om 
alles in goede banen te leiden.   
 
De maat is volgens de organisatie van de protestmars meer dan vol. Er moet volgens hen snel 
een einde komen aan de coronamaatregelen die nog steeds voor de evenementensector 
gelden.  
 



127 

 

Het is dan ook niet de eerste keer dat de branche de straat op gaat om ervoor te zorgen dat 
de feestsector weer volledig kan heropening en op volle capaciteit mag gaan draaien. Op 21 
augustus waren er al duizenden demonstranten op de been met dezelfde boodschap. ‘Maar 
aangezien er nog geen serieuze reactie vanuit de landelijke politiek is ontvangen, laten we ons 
opnieuw horen voor de evenementenbranche en nachtcultuur’, legde de organisatie voor het 
protest al uit.  
 
Unmute Us wil met de tweede protestmars het verhaal en de argumenten meer kracht 
bijzetten. ‘Want het is nog steeds niet uit te leggen dat in landen om ons heen met maatregelen 
van Fieldlab Evenementen wordt gewerkt en dat hier deze topsector nagenoeg stil wordt 
gelegd.’ Bron: AD, 11 september 2021.    
 

Unmute Us ‘feest’ door Enschede: ‘Niks mute, alles mag’   
 
Protestmars Unmute Us trekt deze zaterdagmiddag met ‘feestwagens’ door Enschede. De 
parade vertrok om 14.00 uur vanaf de Molenstraat. Demonstranten uit Oost-Nederland willen 
hiermee één gezamenlijke vuist maken tegen de coronamaatregelen in het uitgaansleven en 
de evenementenbranche.  
 
‘Niks mute, alles mag!’, luidt de tekst op één van de protestborden in de parade. Tal van 
ballonnen vormen verderop het woord ‘Free’. Terwijl de stoet zich voortbeweegt, knalt harde 
muziek uit te boxen. 
 
Unmute Us vraagt aandacht voor de evenementenbranche, die het al twee jaar zwaar heeft 
door alle corona-maatregelen. En als laatste sector nog steeds geen grootschalige 
evenementen mag organiseren.  
 
„We willen herrie maken, Enschede laten zien dat we er zijn en onze stem laten horen tegen 
het dubbele beleid in Den Haag. We worden al twee jaar stilgehouden, dat gaan we 
doorbreken’, zei Eric Van Oosterbaan van Absolutely Fresh hier eerder over. Oosterbaan is 
één van de initiatiefnemers van de parade in Twente. 
 
De parade legt een route van zes kilometer af. De route vertrok om 14.00 uur vanaf de 
Molenstraat richting de Hengelosestraat, langs het Volkspark, achterlangs via Twekkelerveld 
en terug over de Hengelosestraat richting ‘eindstation’ het Van Heekpark. 
 
Ook in andere steden in Nederland gaan mensen vandaag de straat op om te protesteren tegen 
de coronamaatregelen in het uitgaansleven en de evenementenbranche. Naast Enschede zijn 
er vanmiddag demonstraties in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, 
Leiden, Maastricht, Tilburg en Utrecht.  Bron: AD, 11 september 2021.  
 

Unmute Us protesten afgelopen 
 
Aan de Unmute Us-protesten in tien steden hebben zaterdag volgens de organisatie meer dan 
150.000 mensen deelgenomen. In Amsterdam zou veruit het grootste aantal op de been zijn 
geweest. De organisatie stelt dat daar 80.000 deelnemers aan de protestactie waren. 
 
Het Unmute Us-protest in Amsterdam heeft 35.000 deelnemers getrokken. Dat meldt de 
gemeente Amsterdam. De organisatie van Unmute Us stelde eerder dat in Amsterdam 80.000 
mensen meededen. 
 
De eerste protestmarsen van Unmute Us die zaterdag in tien steden in Nederland 
plaatsvonden, zijn weer terug bij hun beginpunt. In Den Haag, waar het Malieveld het start- 
en eindpunt was, hebben de deelnemers inmiddels hun tocht gelopen en zijn afsluitende 
toespraken achter de rug. 
 
In Eindhoven is het protest inmiddels afgelopen. Ook in Utrecht, waar ondanks een hoosbui 
hier en daar veel mensen bleven wandelen, hebben de eerste deelnemende wagens het begin- 
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en tevens eindpunt inmiddels bereikt, en deelnemers vertrekken zo langzamerhand. En 
in Groningen is de tocht eveneens zo goed als voorbij. 
 
‘Ik sta hier voor de cultuursector en mensen om me heen. Het beleid is bizar, niet goed te 
praten’, zei een van de deelnemers in Den Haag, de 25-jarige muzikante en producer Doris. 
Stadsdichter Dario Goldbach zei in zijn speech in Den Haag dat hij wou dat hij een 
vliegtuigmaatschappij of racebaan was.  
 
‘Dit beleid is schaamteloos’, aldus Goldbach. Zijn speech kon op veel gejuich rekenen aan de 
voorkant van het podium. Bron: AD, 11 september 2021.   

Er liepen veel meer mensen mee dan politie en gemeente hebben geteld 

UnMute Us-Initiatiefnemer Jasper Goossen noemt het door Amsterdam genoemde aantal van 
35.000 onzin. Hij stelt dat er ’veel en veel meer’ mensen meeliepen. ‘Ik denk zelf dat 60.000 
tot 80.000 mensen veel reëler is’, zegt hij. Volgens Goossen ging het om een 
momentopname en was de telling van de gemeente en de politie niet zo nauwkeurig omdat er 
later nog mensen zich bij de demonstratie aansloten toen deze al onderweg was. 

De gemeente Amsterdam riep zaterdagmiddag mensen op niet meer te komen, omdat het te 
druk was. De organisatie had gemeld maximaal 15.000 demonstranten te verwachten, geeft 
een woordvoerder van de gemeente aan. Toen dat aantal werd bereikt en er nog meer mensen 
kwamen, werd besloten die oproep te doen. Volgens de gemeentewoordvoerder was de sfeer 
overigens gemoedelijk. 

Goossen stelt dat de sfeer in Amsterdam zaterdag ’uitbundig, doch strijdbaar’ was. Er liepen 
veel mensen met borden door de stad met daarop soms ludieke teksten als ’Total Eclipse of 
the Art’, een kwinkslag naar het nummer Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. ‘De 
creativiteit van de sector komt daarin terug’, vindt Goossen. Bron: AD, 11 september 2021. 
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ID&T is overweldigd door massale opkomst protestmarsen 
 
Festivalorganisator ID&T zegt ’overweldigd’ te zijn door de massale opkomst van de Unmute 
Us-protestmarsen die zaterdag door het hele land zijn gelopen. Verspreid over tien steden 
demonstreerden volgens de organisator ruim 150.000 mensen om aandacht te vragen voor de 
evenementensector die al een tijd lang op slot zit. 
 
‘Wat was het weer bijzonder en indrukwekkend’, laat operationeel directeur Rosanne Janmaat 
van ID&T in een reactie aan het ANP weten. ‘We zijn wederom overweldigd door de opkomst 
en de hartverwarmende reacties.’ 
 
De opkomst van het protest van zaterdag is volgens Janmaat ’minstens verdubbeld’ ten 
opzichte van de vorige Unmute Us-demonstratie. Ze noemt het ’een duidelijk signaal dat niet 
langer door de overheid genegeerd kan worden’.  
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ID&T ziet dan ook graag dat de overheid stopt met het meten met twee maten. ‘We 
hebben bewezen dat het kan en nu is het moment. We gaan er dus ook vanuit dat wij dinsdag 
positief nieuws krijgen tijdens de persconferentie.’ Bron: AD, 11 september 2021.  
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen 24 uur met 25 
afgenomen 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 25 
afgenomen. Op de verpleegafdelingen liggen 23 patiënten minder, op de intensive cares 
daalde het aantal patiënten met 2. In totaal liggen er nu 648 patiënten in het ziekenhuis met 
Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.  

 
Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. Vrijdag 
nam het aantal patiënten nog toe, na een paar dagen van lichte daling. Bron: AD, 11 
september 2021.   
 

Duizend keer huiscontrole op quarantaineplicht na reis, 125 boetes 
uitgedeeld 
 
Sinds 1 juni hebben boa’s duizend keer bij een woning of hotel gecontroleerd of een reiziger 
wel in quarantaine zat. Het leidde 125 keer tot een boete van 339 euro. 
 
Dat blijkt uit cijfers die deze site heeft opgevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid 
(VWS). 
 
Reizigers die vanuit een zogenoemd ‘zeerhoogrisicogebied’ naar Nederland komen, moeten bij 
vertrek een quarantaineverklaring afgeven aan de luchtvaartmaatschappij of veerdienst. 
Daarin verklaren ze direct na aankomst in Nederland minimaal vijf dagen in quarantaine te 
gaan. Reizigers moeten daarbij ook een adres en hun telefoonnummer opgeven. Het gaat om 
Nederlanders en buitenlanders die hierheen reizen vanuit onder meer de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Indonesië en Zuid-Afrika.  
 
De quarantaineverklaringen belanden bij het ministerie van VWS, dat een belteam van de 
ANWB heeft ingehuurd voor telefonische controles. ‘Tot en met 15 augustus zijn zo’n 20.000 
quarantaineverklaringen door het belteam verwerkt’, stelt een woordvoerder van het 
ministerie. ‘Mensen reageren voor het overgrote deel positief op het gesprek en geven aan in 
quarantaine te zijn.’  
 
Als het belteam iemand na meerdere pogingen niet aan de lijn krijgt of als ‘het vermoeden 
bestaat dat iemand de quarantaineplicht niet naleeft’ worden de gegevens per koerier 
doorgestuurd naar de gemeente waar de reiziger in quarantaine zou moeten zitten. Die 
gemeente kan dan een toezichthouder, doorgaans een boa, langs sturen bij het opgegeven 
quarantaineadres. Dat is, volgens het ministerie, tussen 1 juni en 15 augustus zo’n duizend 
keer gebeurd.  
 
Als de boa’s iemand niet thuis treffen of als de deur niet wordt opengedaan en de telefoon niet 
wordt opgenomen, kan dat na twee vergeefse bezoeken tot een boete leiden. ‘Er zijn 125 
sancties opgelegd’, aldus het ministerie. Die boete is standaard 339 euro. Als de gemeente 
vermoedt dat de reiziger zich ook na de boete niet aan de quarantaine gaat houden, kan de 
burgemeester een dwangsom opleggen.   
 
‘Het doel van het systeem is niet om zo veel mogelijk te beboeten, maar om zo veel mogelijk 
naleving van de quarantaine te bewerkstelligen’, stelt het ministerie. ‘Gelukkig is het opleggen 
van een boete heel vaak niet nodig en blijken reizigers in het overgrote deel van de gevallen in 
quarantaine op het opgegeven adres.’  
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Ruud Kuin, woordvoerder van de Nederlandse BOA Bond, hoort iets anders van zijn leden. ‘In 
bijvoorbeeld Amsterdam komen er zo’n tien meldingen per dag binnen die gecontroleerd 
moeten worden. Bij grofweg de helft van die controles is iemand niet thuis of klopt er iets 
anders niet.’   
 
Volgens de boa’s gaat het vaak al mis bij de quarantaineverklaringen: ingevulde adressen of 
telefoonnummers kloppen niet. ‘Dat lijkt soms ook expres gedaan. Dan staat er bijvoorbeeld 
huisnummer 33h ingevuld, maar dan gaat de straat maar tot 33c. Soms kennen ze op een 
adres de persoon om wie het gaat helemaal niet.’ Ook als een reiziger een hotel als adres 
invult, is het boa-bezoek nogal eens tevergeefs. ‘Collega’s zeggen: ik doe mijn werk en controle 
is belangrijk, maar hier vraag ik me weleens bij af wat we nu precies aan het doen zijn.’ Bron: 
AD, 11 september 2021.   
 

De Zuid-Afrikaanse medicijntoezichthouder heeft vaccin Pfizer 
goedgekeurd voor gebruik bij kinderen vanaf twaalf jaar  
 
De Zuid-Afrikaanse medicijntoezichthouder heeft het Pfizer/BioNTech-vaccin goedgekeurd 
voor gebruik bij kinderen van 12 jaar en ouder. Voor de overheid is daarmee de weg vrij om 
jongeren te gaan inenten tegen het coronavirus. 
 
De vaccinatiecampagne in Zuid-Afrika kende een moeizame start, maar de afgelopen 
maanden is er een constante toelevering van vaccins. 12 procent van de ruim 60 miljoen 
inwoners is momenteel ingeënt. Dat percentage ligt aanzienlijk hoger dan de rest van het 
Afrikaanse continent. 
 
Het volgende struikelblok in de campagne is nu de terughoudendheid van veel Zuid-
Afrikanen om zich te laten vaccineren. 28 procent van de bevolking is jonger dan 15 jaar en 
de overheid zal hen moeten overhalen zich te laten prikken tegen het longvirus. Bron: AD, 11 
september 2021. Bron: AD, 11 september 2021.   
 

‘Wereld van slot’: reisbureaus willen versoepelingen afdwingen via 
rechter 
 
Los gaat het nog niet bij de verrereisspecialisten. Maar zodra de wereld groen (of geel) licht 
krijgt van Buitenlandse Zaken, verwachten ze een hausse aan boekingen. Om de druk op de 
overheid tot versoepelen op te voeren, dreigen de reisbureaus nu met een kort geding. 
Reisorganisaties tellen de dagen dat de wereld van het slot gaat. Al ruim anderhalf jaar 
kunnen ze weinig tot geen reizen naar het verre buitenland uitvoeren. Het grootste deel van 
de wereld - buiten Europa - staat nog altijd op ‘oranje’, wat wil zeggen: niet reizen, tenzij het 
noodzakelijk is. Eerder deze week liet Buitenlandse Zaken weten de kleurcodes te willen gaan 
aanpassen, maar een datum en een concreet plan is er nog niet. 
 
Een groeiende groep van 27 reisorganisaties is het wachten beu en wil dat het ministerie van 
Buitenlandse Zaken op uiterlijk 25 september wereldwijd een geel reisadvies instelt voor 
gevaccineerde reizigers, zodat ze weer op pad kunnen. Gebeurt dat niet, dan stapt de club 
naar de rechter. ’Gevaccineerd ben je veilig, ook als een land veel besmettingen kent. Daarom 
zeggen wij: ‘Maak verre reizen mogelijk voor mensen die gevaccineerd zijn’, aldus Joshua van 
Eijndhoven van Voya Travel namens de boze reisorganisaties. Bron: AD, 11 september 2021.  
 

In Rusland zijn afgelopen etmaal 18,891 positieve coronatest gedaan
  
In Rusland zijn het afgelopen etmaal 18.891 positieve coronatests afgenomen. Dat zijn 550 
meer dan gisteren, toen er 18.341 werden gemeld. Nog eens 796 Russen overleden aan de 
gevolgen van een virusbesmetting. Bron: AD, 11 september 2021.   
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China meldt vandaag 25 nieuwe coronabesmettingen 
 
China meldt vandaag 25 nieuwe coronabesmettingen. Een van de nieuw vastgestelde gevallen 
zou een lokale opgelopen infectie zijn, terwijl de rest is meegereisd uit het buitenland. Een dag 
eerder ging het om 17 nieuwe gevallen.  
 
De nationale Gezondheidscommissie maakt verder melding van 21 asymptomatische gevallen, 
maar die worden door de Chinezen niet erkend als bevestigde besmettingen. Bij vijf ervan gaat 
het om lokale besmettingen.  
 
China heeft officieel 95.153 coronabesmettingen gemeld. Het dodental ten gevolge van het 
longvirus staat op 4636. Het merendeel van de nieuwe infecties deed zich in de stad Putian 
voor. Reizen van en naar de stad is nu aan banden gelegd. Bron: AD, 11 september 2021.  
 

Queensland overweegt een snelle lockdown nu aantal 
coronabesmettingen oploopt 
 
De Australische deelstaat Queensland laat inwoners weten een snelle lockdown te overwegen, 
nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Queensland, dat ruim 5 miljoen inwoners 
telt, heeft de afgelopen 24 uur vijf nieuwe besmettingen vastgesteld. Het gaat om leden van 
één familie. 
 
De autoriteiten zeggen dat de komende dagen wordt bekeken of een lockdown noodzakelijk is. 
‘Als we het begin van verspreiding zien, moeten we mogelijk snel actie ondernemen’, zegt 
deelstaatpremier Annastacia Palaszczuk. De familie zit op dit moment in quarantaine.   
 
Australië meldt vandaag 2077 nieuwe corona-infecties. Een dagrecord. Vrijdag ging het om 
1903 nieuwe gevallen. Regio New South Wales, waar al drie maanden strikte maatregelen 
gelden, registreerde 1599 besmettingen. Mensen worden gewaarschuwd contact te vermijden, 
maar het warme weer jaagt mensen naar de stranden. Bron: AD, 11 september 2021.   
 

GGD gefrustreerd over contact-ontkenners: ‘Ik ben bij niemand in de 
buurt geweest, meneer’ 
 
Een groeiende groep mensen werkt niet zomaar meer mee met het bron- en contactonderzoek 
van de GGD. Terwijl de samenleving opengaat en op sommige plekken de anderhalve meter 
niet meer lijkt te bestaan, zeggen steeds meer besmette personen dat ze met niemand contact 
hebben gehad. ‘Maar dat kan natuurlijk niet.’  
 
Bij twee GGD's in Oost-Nederland herkennen ze het beeld dat besmette personen bij het bron- 
en contactonderzoek aangeven met weinig mensen contact te hebben gehad. ‘Soms zeggen ze: 
ik ben met niemand in contact geweest. En dan weten wij best dat dat helemaal niet kan. Het 
aantal contacten dat mensen hebben neemt juist steeds meer toe’,  zegt Henk Bril, directeur 
van de GGD in de regio Ede-Arnhem.   
 
Hij  ziet dat de samenleving steeds meer open gaat. ‘En dan willen mensen blijkbaar niet in 
quarantaine of een ander niet lastig vallen met de regels die mensen verplichten thuis te 
blijven.’ Ook de GGD in Noord- en Oost- Gelderland bevestigt het beeld van een groeiende 
groep ‘contactontkenners’. In Gelderland-Zuid is het de GGD nog niet opgevallen. Daar is het 
aantal gemelde contacten juist toegenomen.  
 
Als iemand zegt weinig contact te hebben, doen de GGD's  hun best door te vragen of 
mensen te overtuigen toch hun contacten te delen, vertelt Bril. Op het onderzoek van de GGD 
was nog al eens kritiek. Onderzoek van de GGD zou niet snel en grondig genoeg zijn. Bril 
herkent dat deels. Ja, zegt hij, er werd te weinig diepgaand gezocht naar besmettingen en de 
bron daarvan. ‘We zagen veel nieuwe mensen in de rol van hulpverleners, maar te weinig in 
de rol van onderzoeker, zeg maar ‘rechercheur’, of analist. We hebben daar echt wel een 
verdiepingsslag in willen maken.’ Bron: AD, 11 september 2021.   
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Ook mensen met een auto-immuunziekte hebben baat bij een 
coronavaccinatie  
 
Ook mensen met een auto-immuunziekte hebben baat bij een coronaprik. De vaccins werken 
ook bij hen, melden Amsterdam UMC en bloedbank Sanquin op basis van 
een landelijk onderzoek waarvan vandaag de eerste resultaten bekend zijn gemaakt.   
 
Het gros van de patiënten met een auto-immuunziekte maken na twee coronavaccinaties net 
zoveel beschermende antistoffen aan als gezonde mensen, ook als ze medicijnen slikken om 
hun afweer te onderdrukken.  
 
De bevindingen zijn alleen al in Nederland van belang voor honderdduizenden patiënten met 
onder meer reuma, ms en ontstekingsziekten van de darm. Zij gebruiken vaak medicijnen die 
moeten voorkomen dat hun immuunsysteem zich tegen hen keert. Bron: AD, 11 september 
2021.   
 

Door schaarste, duur transport en corona betaal je voor deze 8 dingen 
(straks) een stuk meer 
 
Door hoge transportkosten, schaarste en de gevolgen van de coronapandemie gaan de prijzen 
van goederen door het dak. Onder andere boodschappen en bouwmaterialen zijn veel duurder 
dan een jaar eerder. Een overzichtje van acht producten of zaken die ineens een stuk duurder 
werden, of nog gaan worden.  
 
De boodschappen 
Het grote transportbedrijf Nedcargo, dat levensmiddelen vervoert, waarschuwt voor flinke 
kostenstijgingen. En als een transporteur de prijzen laat stijgen, doet een retailer dat ook en 
gaan wij straks waarschijnlijk meer betalen voor onze pastasauzen, potten pindakaas, 
koffiecupjes of tonijn in blik. Econoom, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en 
retaildeskundige Cor Molenaar vreest er ook voor. ‘De prijzen gaan omhoog. In welke mate is 
lastig te voorspellen, maar een stijging van 10 procent acht ik helemaal niet irreëel’, zegt hij.  
 
Energie 
Zowel de gasprijs als de elektriciteitsprijs gaat momenteel door het dak. De prijzen liggen 
gemiddeld bijna twee keer zo hoog als ruim een jaar geleden, al moet daarbij worden vermeld 
dat ze net na de lockdown historisch laag waren. Maar het blijft ongekend: niet eerder kwam 
het tarief voor 1 kubieke meter gas boven de één euro. Een gemiddeld huishouden is daardoor 
per jaar 1500 euro aan stookkosten kwijt.   
 
Er zijn verschillende oorzaken voor de hoge energieprijzen. In Groningen wordt inmiddels fors 
minder gas opgepompt, nog maar grofweg 10 procent van de hoeveelheden die eerder werden 
gewonnen uit de Nederlandse bodem. Om allerlei redenen is ook uit het buitenland minder 
gas aangeleverd én hadden we een relatief koude winter, waardoor de voorraden harder 
slonken. Er is dus meer vraag vanuit energieleveranciers en minder aanbod. Consumenten 
merken dat aan het tarief als ze een nieuw energiecontract moeten afsluiten. De verwachting 
is ook dat iedereen met een variabel tarief vanaf 1 januari een forse verhoging voor de kiezen 
krijgt.  
 
Champagne 
Verschillende grote champagnehuizen waarschuwen dat het in de loop van dit jaar steeds 
moeilijker zal worden om een fles bubbels te kopen. De schaarste van de bruisende wijnsoort 
is deels het gevolg van de coronapandemie waardoor de productielocaties twee maanden dicht 
waren. Ook is er een tekort aan champagneflessen.   
 
En dat terwijl er juist méér vraag is naar de luxe drank. Mensen houden als gevolg van de 
coronacrisis geld over en zijn daardoor bereid meer uit te geven aan luxeproducten als 
champagne. Ondanks de schaarste zullen de prijzen van champagne dit jaar gelukkig nog 
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niet stijgen, legt Bob Bron van Moët Hennessy Nederland uit. Hij wijst erop dat de prijzen 
ieder jaar op 1 maart worden vastgesteld. In maart volgend jaar zal de prijsstijging rond de 3 
procent zijn, zegt hij.   
 
Bouwmaterialen 
De afgelopen tijd zijn de prijzen in de bouw al flink gestegen, onder meer door het oplopende 
tekort aan bouwmaterialen en de gestegen prijzen voor grondstoffen. De importprijzen van 
hout lagen in juni (laatste cijfers) 31,5 procent hoger dan een jaar geleden. De prijs van staal, 
voor de bewapening van beton, was zelfs 80 procent hoger en metalen constructiewerken 
kostten 34,5 procent meer in vergelijking met een jaar eerder. Bij sommige specifieke 
producten of materialen lag die prijsstijging zelfs nog hoger, zegt Madeline Buijs, 
sectoreconoom bouw van ABN Amro. ‘Je merkt dat in de bouwmarkt. Een plaat hout die je er 
eerder voor 120 euro kon kopen, kost nu 300 euro. Aannemers hebben er echt last van.’  
 
Een huis  
Of je nou naar een koop- of huurwoning verhuist, ze zijn allebei zeer waarschijnlijk duurder 
dan een jaar geleden. Hoewel dankzij ingrijpen van de Tweede Kamer de huren voor zittende 
bewoners vrijwel gelijk bleven, is de huur bij een nieuw contract volgens recente cijfers van 
het CBS 7,2 procent hoger. Een koopwoning is krankzinnig veel duurder dan een jaar geleden, 
namelijk 16,3 procent. Het ligt er natuurlijk een beetje aan waar je een woning koopt, maar 
eigenlijk in het hele land weet je dat je fors moet overbieden om nog een kans te maken op 
een woning.   
 
Een biertje op het terras 
Grote kans dat een biertje op het terras je een stuk meer kost dan eerder: twintig jaar geleden 
kostte een glas bier in de horeca gemiddeld 1.28 euro, in 2018 was dat 2.58 euro (bron: CBS). 
Dat is een prijsstijging van bijna 102 procent, zo’n 5 procent per jaar. Een glas rode huiswijn 
ging van 1,83 euro naar 3,70 euro, dat is ook 102 procent meer. En een kopje koffie werd 93 
procent duurder: van 1,18 naar 2,28 euro.  
 
En de afgelopen tijd heeft de prijsontwikkeling niet stilgestaan. Foodtrendwatcher Gijsbregt 
Brouwer merkt dat de prijzen door corona hoger worden, al doet niet iedere horecazaak 
daaraan mee. ‘Je ziet een tweedeling: zaken die ondanks de hogere kosten niet meegaan in de 
prijsverhoging en zaken die dat wel doen. De eerste groep wil zijn vaste gasten niet kwijt. Feit 
blijft dat bier, koffie, de huur en het personeel allemaal duurder zijn geworden.  
 
Papier en karton 
Er is grote schaarste aan papier en karton.  ‘Wij hebben al onze bestellingen al tot de zomer 
van 2022 ingepland’, zegt directeur Marriël Van der Most van Koninklijke Van der Most in 
Heerde. Van der Most is onder meer bekend van de blauwe enveloppen van de Belastingdienst 
en heeft de afgelopen maanden de ‘coronapost’ verzorgd voor het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ’De stijgende papierprijzen hadden eerst invloed op 
karton’, zegt Van der Most. ‘Maar nu zie je dat het ook in de papierindustrie wordt gevoeld.’ 
Fabrieken schakelen over op een zwaardere kwaliteit papier, die als alternatief voor karton 
kan dienen. ‘En veel plastic wordt vervangen door papier, bijvoorbeeld de wegwerprietjes. Ook 
dat draagt bij aan de schaarste.’  
 
Tweedehands auto’s  
Occasiondealers weten niet wat ze meemaken nu de vraag naar gebruikte auto’s de pan uit 
rijst. Wie een betrouwbaar en betaalbaar tweedehandsje zoekt, staat voor een flinke uitdaging. 
‘Normaal staan er veertig occasions in onze showroom. Nu maar de helft’, meldde Autohuis 
Capelle in Capelle aan den IJssel eind vorige maand. Het wordt steeds lastiger om voldoende 
auto’s in de showroom te hebben staan. De verklaring van de branchevereniging Bovag voor 
de toename van de verkoop: de behoefte aan individueel vervoer is groot en sinds het begin 
van de coronapandemie sterk gestegen. Daardoor stijgt ook de gemiddelde prijs van een 
occasion, blijkt uit cijfers van AutoTrack. Bron: De Stentor, 11 september 2021.  
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Politie houdt oogje in het zeil na 'aangekondigd welkom' door 
coronacriticasters bij bezoek GGD-prikbus in Nieuwleusen 
 
Om drempels weg te nemen toert de GGD met een vaccinatiebus door de regio IJsselland. De 
politie houdt daarbij na eerdere oproepen van coronacriticasters om ‘de mensen van de 
prikbus te verwelkomen’ de situatie op afstand in de gaten. Op de parkeerplaats van het 
zwembad in Nieuwleusen blijft het echter rustig.  ‘We hebben de nummers van agenten bij de 
hand.’ 

 
Zowel de grote en kleine wijzer van de klok die bij een van de tentpalen staat, staan deze 
zaterdag allebei op twaalf. En dus zit voor Jelte Kamstra (12) uit Nieuwleusen het geadviseerde 
kwartiertje wachten erop. En ook voor moeder Arianne Veninga, die met haar zoon naar de 
GGD-bus bij het zwembad is gekomen. ‘Ik ben die zelftesten zat’, zegt Jelte, net gevaccineerd 
met Pfizer. ‘Nu hoop ik daar binnenkort vanaf te zijn. Eerst had ik nog wat twijfels en wilde ik 
eventuele symptomen afwachten. Maar nu doe ik het toch maar. Makkelijker.’ Bron: De 
Stentor, 11 september 2021.  

 

Maniek (16) en Joard (17) twijfelden, maar hebben toch hun coronavaccinatie gehaald bij de 
GGD-prikbus. © Frans Paalman 
 
 

Vrees voor nieuwe tweedeling: ‘Er komt een vaccinatieplicht. Dat kán 
toch niet?’ 
 
Ze weigeren de prik, wijzen de coronaregels af en voelen zich weggezet als wappies. 
Uiteenlopende types vinden elkaar in protestgroepen die strijden voor ‘een ander geluid’. Ze 
vrezen een tweedeling in de maatschappij, waarin voor niet-gevaccineerde mensen straks geen 
plek meer is.  
 
Ze kan wel huilen. Om de teloorgang van de toekomst van haar drie jongens. Om wat er 
allemaal gebeurd is, om de kille maatschappij. Petra Ottenhof (54) uit Zutphen is al anderhalf 
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jaar aan het strijden tegen de coronaregels. Ze organiseerde fakkeltochten, dance-events en 
paraplu-tochten. Bron: De Stentor, 11 september 2021.   
 

In deze grote Nederlandse stad laat 1 op de 3 zich niet vaccineren: 
‘Corona is toch niet gevaarlijk’ 
 
Een op de drie achttienplussers in Tilburg is nog niet gevaccineerd, maar daar lijkt de 
gemiddelde Tilburger niet om te malen. Spatschermen in winkels zijn weg en bij de uitgang 
van de prikpost van de GGD klinkt: ‘Corona is toch niet gevaarlijk.’ 
 
In de Poolse supermarkt Warszawa op het Paletplein in Tilburg-West kunnen klanten als ze 
zich niet veilig voelen gratis een mondkapje pakken. Maar ja, waar staan ze eigenlijk? 
Medewerker Suliman Shamma, Syriër van geboorte maar al vijf jaar in Nederland, tovert ze 
tevoorschijn vanachter de toonbank. ‘Ze horen eigenlijk hier bij de ingang te staan, maar ik 
denk dat de schoonmaakster ze even heeft weggezet.’ Bron: AD, 11 september 2021.   

Op schoolreis en niet geprikt? ‘Laat ouders extra kosten dragen’  

 

Voor een Italiëreis van negen dagen heeft een niet-gevaccineerde leerling drie à vier tests 
nodig, elke test kost minimaal veertig euro. Beeld Photo News  
 
Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar toch mee willen naar Rome of Parijs, zullen 
alle extra kosten zelf moeten betalen. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een advies aan 
haar scholen. ‘Ze kunnen via de schoolrekening vereffend worden.’ Bron: De Morgen, 11 
september 2021. 
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Nunspeet niet langer rood op de coronakaart en zeven gemeenten met 
nul besmettingen 
 
Na een flinke piek loopt het aantal coronabesmettingen in Nunspeet vandaag terug. Zeven 
inwoners testten positief, twee dagen geleden lag dat nog boven de dertig. De Veluwse 
gemeente kleurt daardoor niet meer rood op de regionale coronakaart van vandaag.  
 
De coronakaart van vandaag laat in deze regio een rustig beeld zien. Zeven gemeenten zitten 
vandaag zelfs op de ‘nullijn‘: geen nieuwe besmettingen. Het gaat om Brummen, Voorst, 
Heerde, Dalfsen, Dronten, Zwartewaterland en Staphorst. Daarnaast is er een flink aantal 
gemeenten waar het aantal nieuwe coronabesmettingen onder de 7 per 100.000 inwoners ligt, 
zoals Epe, Bronckhorst, Oldebroek, Putten en Nijkerk. 
 
De gemeente met relatief gezien het hoogste aantal nieuwe besmettingen is Lelystad: ruim 26 
per 100.000 inwoners. Eén inwoner van de hoofdstad van Flevoland werd vanwege corona in 
het ziekenhuis opgenomen. 
 
In de verschillende veiligheidsregio’s is een wisselend beeld te zien. In Noord- en Oost 
Gelderland daalde het aantal besmettingen fors, van 118 gisteren naar 69 vandaag. Het aantal 
ziekenhuisopnames halveerde: van 6 naar 3. In Flevoland is de situatie ongeveer vergelijkbaar 
met gisteren: 78 nieuwe besmettingen, twee minder dan gisteren. De regio IJsselland telt er 
vandaag met 66 juist net iets meer dan gisteren.   
 
Landelijk gezien zijn vandaag 2245 nieuwe positieve testen gemeld. Dat zijn er 460 minder 
dan gisteren en het aantal ligt ook onder het gemiddelde van de afgelopen week (2.440). 
Gisteren werden 63 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en dat zijn er 20 minder dan de dag 
ervoor. Bron: De Stentor, 11 september 2021.    
 

Bij demonstraties in Franse steden zijn 76 mensen opgepakt 
 
Bij demonstraties in Franse steden tegen de coronapas en de coronaregels zijn zeker 76 
mensen opgepakt, melden lokale media. In totaal kwamen er ongeveer 121.000 mensen op de 
207 protesten af, ongeveer 20.000 mensen minder dan vorige week zaterdag. In Frankrijk 
wordt al negen weken gedemonstreerd tegen de coronapas.  
 
De coronapas in Frankrijk, de 'pass sanitaire', is nodig om in regio's met veel 
coronabesmettingen bijvoorbeeld winkelcentra en horecazaken te bezoeken. Met de QR-
code kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, dat ze recent 
negatief zijn getest of dat ze onlangs zijn hersteld van een besmetting. 

De drukst bezochte demonstratie was in Parijs, waar 19.000 mensen bijeenkwamen. Daar 
werden zeventig mensen gearresteerd. De meeste mensen werden opgepakt omdat ze het 
verkeer ontregelden. 

In Brussel werd zaterdag ook gedemonstreerd tegen de coronaregels. Daar kwamen 3500 
mensen op af. Deze mensen vinden dat de maatregelen ingaan tegen de grondrechten van de 
inwoners van West-Europa. In België waren naast Belgen ook veel Nederlanders en Duitsers. 
Bron: AD, 11 september 2021.   

Anti-vaxxers demonstreren met Jodenster in Harderwijk 

Harderwijk was vanmiddag heel even het epicentrum van het Veluwse coronaprotest. Terwijl 
er op de Wijde Wellen werd gedemonstreerd tegen de aanhoudende beteugeling van de horeca 
en de evenementensector, marcheerde een stoet anti-vaxxers door de binnenstad. Daarbij 
dook ook de controversiële gele Jodenster op.  
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Twee protesten met twee heel verschillende boodschappen. Rond 14.30 uur marcheren zo’n 
dertig anti-vaxxers langs het coronaprotest van de Harderwijkse horeca. De stoet wordt geleid 
door een oudere man die een petje draagt met daarop een gele Jodenster, bedoeld om het 
coronabeleid te vergelijken met de vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het 
dragen van dit symbool zorgde vorige week veel ophef bij de demonstratie in Amsterdam.  

Met behulp van megafoons roepen de demonstranten toehoorders op zich vooral níet te laten 
vaccinneren. ‘Zonder prikjes mag je straks de winkel niet meer in!’ waarschuwen de anti-
vaxxers.   

Wie verwacht dat de twee groepen elkaar in de armen vliegen, komt van een koude kermis 
thuis. ‘Het is prima dat die mensen demonstreren - dat is hun recht  - maar ik wil ze hier niet 
hebben’, zegt Jort Brink, organisator van het coronaprotest op de Wijde Wellen. ‘Wij zijn niet 
tegen vaccineren, integendeel.’ 

 
 

Er marcheerde ook een groep anti-vaxxers door de Harderwijkse binnenstad. © Bram van de 
Biezen  

De coronademonstratie op de Wijde Wellen sluit zich aan bij Unmute Us-protestacties, die 
vandaag in meerdere steden in ons land wordt gehouden. Unmute Us is een dringende oproep 
aan het kabinet om festivals en evenementen weer open te stellen. De Harderwijkse editie 
trekt deze boodschap breder en eist dat ook de beperkingen voor de horeca los worden gelaten. 

Brink wilde het protest aanvankelijk houden in de Vijhestraat, het uitgaanshart van 
Harderwijk. Maar daar gaf de gemeente geen toestemming voor. ‘Gelet op de bescherming van 
de volksgezondheid en ter  voorkoming van wanordelijkheden is de demonstratie niet mogelijk 
op de door de organisatie gewenste locatie.’ Daarom stelde  burgemeester Harm-Jan van 
Schaik de Wijde Wellen voor als alternatief.  
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Het coronaprotest van de Harderwijkse horeca vond plaats op de Wijde Wellen. © Bram van 
de Biezen  

Dus verzamelen enkele tientallen demonstranten zich vanmiddag op het grasveld naast de 
Harderwijkse boulevard. Het protest heeft meer weg van een festival dan een demonstratie. 
Vanaf een klein podium draaien dj’s om beurten platen, op het veld wordt gedanst. ’Het moest 
dan ook een vrolijk protest worden’, verduidelijkt Brink.  

De meeste Harderwijkse horecaondernemers laten verstek gaan, dat terwijl het protest 
eigenlijk voor hen was bedoeld. Uitzondering is Teun van Garderen, uitbater van Café de 
Liefde, dat vorige week voor het eerst de deuren opende.   

‘De horeca heeft lang genoeg stilgezeten’, aldus Van Garderen. ‘Iedereen heef de kans gehad 
om zich te laten vaccineren. Het is tijd om de boel weer volledig open te gooien. Onze zaak 
biedt ruimte aan 50 gasten, maar ik mag er nu slechts 24 binnen hebben. Dat is het gewoon 
net niet. We willen weer volle horecazaken.’  

Ook demonstrant Orin Mons wil dat de horeca weer volledig open gaat. ‘Cafés lijden onder het 
huidige beleid, laat de beperkingen los. Hetzelfde geldt voor de evenementensector. 
Er meerdere testfestivals gehouden en dat ging gewoon goed, dus we weten dat het kan.’ 

Rond 16.00 uur loopt het coronaprotest op de Wijde Welle op z’n einde. Brink: ‘We hopen dat 
de regering luistert naar de talloze demonstranten van Unmute Us die vandaag in het hele de 
straat op gingen.’ Bron: De Stentor, 11 september 2021.    

Lezers over de coronaprik als splijtzwam: ‘Weigeren staat vrij, maar dan 
ook niet piepen of zeuren’  

Wordt de coronaprik de splijtzwam tussen de grote groep die 'm wel neemt en de kleinere 
groep die ‘m niet wil? Lezers reageren vandaag massaal op het artikel waarin tegenstanders 
van het vaccin zeggen te vrezen voor een tweedeling in de maatschappij.  
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In de lezersreacties is eveneens een scherpe tweedeling te zien tussen pro- en antivaxers, al 
roept een enkeling op om de kalmte te bewaren en elkaar te blijven respecteren.  

Geerlings - Het is zo simpel; als je zelf keuzes wilt en kunt maken, dan zijn de consequenties 
van die keuze ook voor jou zelf. Als je je daardoor bijvoorbeeld buiten de gemeenschap plaatst 
(de meerderheid van de gemeenschap wil niet opdraaien voor risico’s die jij neemt), dan is dat 
het gevolg van jouw eigen keuze. Als jij in de regen wilt lopen zonder pluutje, dan wordt je nat. 
Of je moet gewoon een andere keuze maken.   

S. Kwijper - Gevaccineerd of niet, ik hoop dat de mensen tegenwoordig wat liever en socialer 
naar elkaar zijn. Het blijft een vrije keuze. Anders hadden ze het moeten verplichten. De niet-
gevaccineerden moeten wel de consequenties aanvaarden. Logisch, want het gaat om het 
belang van de volksgezondheid. Denk ook aan een ander. Het verspreidt nu eenmaal meer 
omdat je het ook sneller oploopt. Het leven is veel te kort om in onenigheid te raken met familie 
en vrienden over dit onderwerp.  

Pim Willemsen - De keuze om een vaccinatie te weigeren is vrij, maar er kleven wel 
consequenties aan, en die horen er echt bij, die zijn onlosmakelijk verbonden met de 
keuze. Niet piepen, niet zeuren. Hopelijk overleef je een IC opname.  

 

Demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam. © Guus Schoonewille 

E van der Harg - Het is niet eerlijk om mensen die om welke reden dan ook geen prik halen 
buiten te sluiten. Ik vertik het om mee te lopen in de kudde, al roept de herder nog zo hard 
Toe Maar! Ik haal die prik pas als hij echt beschermt; tegen het oplopen en het ziek worden. 
Denk zelf eens na! 

A.G. de Jong - Veel mensen die ik heb gesproken die zich hebben laten vaccineren zeggen dat 
ze dat hebben gedaan om van het gezeur af te gaan, om van de lockdown af te komen of om 
andere drogredenen zoals groepsimmuniteit of om anderen niet te besmetten. Inmiddels weten 
we dat dit alles allang niet meer opgaat. En anderen die zich niet hebben laten vaccineren 
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(zoals ik) doen dat vanuit een bewuste keuze. Ik heb er in ieder geval over nagedacht en ben 
wat zorgvuldiger met mijn lichaam (mijn kostbaarste bezit).  

Sieger Zuiderveld - Ik irriteer me mateloos aan dit soort idioten. Ze hebben ‘onderzoek gedaan 
door Facebook en Youtube-filmpjes en claimen vervolgens de waarheid in pacht te hebben. Er 
zijn mensen die hele delen van hun leven hebben gestudeerd en die alles weten over 
pandemieën, virussen, hoe die zich delen in menselijke lichamen, hoe die zich verspreiden 
enzovoort. Ze zitten in het OMT, laten we vooral naar hun luisteren. Je brengt je auto voor 
een reparatie toch ook niet naar een dierenarts? Bron: De Stentor, 11 september 2021. 

In de dierentuin van Atlanta zijn zeker dertien gorilla’s positief getest 

In de dierentuin van Atlanta zijn zeker dertien gorilla's positief getest op het coronavirus. Het 
virus is vermoedelijk overgebracht door een verzorger die volledig gevaccineerd was en geen 
ziektesymptomen vertoonde. De medewerker droeg bovendien beschermende uitrusting zoals 
een masker en handschoenen. 

 

© Reuters — In januari werden acht gorilla's in het dierenpark van San Diego positief 
bevonden. 

De besmetting werd opgemerkt, omdat de gorilla's aan het hoesten waren en 
een loopneus hadden. Ook verminderde hun eetlust. Het gaat om vier groepen westelijke 
laaglandgorilla's, waaronder de 60-jarige Ozzie, de oudste mannelijke gorilla in 
gevangenschap. 

De dierentuin zegt dat er geen bewijs is dat de gorilla's het virus kunnen doorgeven aan 
mensen en zegt dat bezoekers zo ver van de dieren verwijderd zijn, dat er geen risico bestaat 
om door de gorilla's te worden besmet. 

‘We maken ons grote zorgen dat deze besmettingen zich hebben voorgedaan, vooral gezien het 
feit dat onze veiligheidsprotocollen bij het werken met mensapen en andere gevoelige 
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diersoorten gedurende de pandemie extreem streng zijn', zei Sam Rivera, directeur van de 
dierentuin. 

De gorilla's zijn volgens Rivera de tweede groep mensapen die besmet is met Covid-19. In 
januari werden acht gorilla's in het dierenpark van San Diego positief bevonden. Ze herstelden 
allemaal. Bron: AD, 12 september 2021.  

Geen vaccinatieplicht in VK 

De Britse regering zet de invoering van een coronavaccinatiebewijs in Engeland toch niet 
door. Dat bewijs zou vanaf eind deze maand nodig zijn bij bezoeken aan nachtclubs en andere 
drukke plekken, maar gezondheidsminister Sajid Javid zegt nu dat het plan is geschrapt. 

‘We hebben er nu goed naar gekeken en hoewel we het als een mogelijke optie achter de hand 
zouden moeten houden, ben ik blij te kunnen zeggen dat we er niet mee doorgaan’, aldus 
Javid tegen de BBC over het bekritiseerde plan. Ook zei hij ‘zo snel mogelijk’ te willen stoppen 
met de verplichte coronatesten voor en na een buitenlandse reis. 

Zijn collega Nadhim Zahawi, de minister van Vaccinatie, zei nog geen week geleden dat de 
vaccinatiepaspoorten eind september een feit zouden zijn. Tegen die tijd zouden alle 
volwassenen de kans hebben gehad om volledig te worden gevaccineerd. Van de Britten vanaf 
zestien jaar heeft momenteel meer dan 80 procent al hun inentingen gehad.  

De aankondiging van Javid komt enkele dagen voor een persconferentie van premier Boris 
Johnson. Hij zal dinsdag bekendmaken hoe er in de herfst en winter zal worden 
omgegaan met het coronavirus. Vermoedelijk worden er dan ook uitspraken gedaan over de 
zogeheten boostershot, een extra coronaprik voor volledig gevaccineerden.  

Het besluit van de regering in Londen geldt alleen voor Engeland. In Schotland worden de 
plannen voor vaccinatiepaspoorten wel doorgezet. Daar stemde de regering donderdag in met 
het plan om deze bewijzen te verplichten voor bezoekers van onder meer nachtclubs en 
muziekfestivals. De maatregel geldt vanaf 1 oktober.  Bron: AD, 12 september 2021 

Scholen in Bangladesh zijn na anderhalf jaar weer voor een deel open 

De scholen in Bangladesh zijn zondag na anderhalf jaar weer gedeeltelijk open. Miljoenen 
kinderen zaten al die tijd thuis vanwege de coronapandemie en hadden te maken met een van 
's werelds langste lockdowns.  

De scholen moeten zich nog wel aan diverse maatregelen houden om coronabesmettingen te 
voorkomen. Kinderen die aan het einde van dit schooljaar examens moeten maken, krijgen 
dagelijks fysiek les. Andere kinderen mogen voorlopig maar één dag in de week naar school. 

Alle lessen werden sinds maart vorig jaar op afstand gegeven, maar niet alle kinderen konden 
die bijwonen omdat ze geen smartphone of laptop hadden. Daarnaast hebben ze thuis niet 
allemaal toegang tot het internet. 

Bangladesh sloot alle onderwijsinstellingen twee weken nadat de eerste coronabesmettingen 
in het land werden vastgesteld. Sindsdien zijn meer dan anderhalf miljoen inwoners van het 
land besmet geraakt met het coronavirus. Het dodental ligt op bijna 27.000. Bron: AD, 12 
september 2021. 

Na een positieve test in creche zouden niet alle andere kinderen in 
quarantaine moeten 

Als een klein kind dat naar de crèche gaat positief test op het coronavirus, zou het niet zo 
moeten zijn dat automatisch alle andere kinderen van de groep in quarantaine moeten gaan. 
Dat zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang 
(BOinK). Hij hoopt dat het kabinet de quarantaineregel voor de kinderopvang volgende week 
schrapt. 

Kleine kinderen lopen nauwelijks risico bij een coronabesmetting, zegt Jellesma. ‘Op het 
moment dat ze besmet raken maar niet echt ziek worden, bouwen ze immuniteit op. Dat is 
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toch wat we willen? Hoe meer mensen immuun zijn door vaccinatie of door het doormaken 
van een besmetting, hoe gunstiger dat is, en er is nog geen sprake van het vaccineren van de 
jongste kinderen.’ 

Jellesma noemt de quarantaineplicht een ‘grofstoffelijke maatregel’ die heel frustrerend is voor 
ouders. ‘Ook voor de kinderen zelf is een onderbreking echt slecht. Dat is bij vakanties ook zo 
en dat was bij de lockdown ook zo. Ik hoop echt dat de quarantainemaatregel opgeheven 
wordt.’ 

Concrete cijfers over het aantal besmettingen op kinderdagverblijven zijn er niet. Het is ook 
niet bekend hoeveel groepen in quarantaine moesten. Maar het aantal besmettingen onder 
kinderen van die leeftijd loopt wel op. Vorige week testten 571 kinderen tussen 0 en 4 jaar 
positief. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. Bron: AD, 12 september 2021.  

Sporters van FC Barcelona zijn voor 99.9 procent gevaccineerd 

Liefst 99,9 procent van de voor FC Barcelona uitkomende professionele 
sporters is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt de Catalaanse club, in Nederland 
het bekendst van het voetbal, ter ondersteuning van de vaccinatiecampagne. Barcelona heeft 
onder meer ook professionele takken in handbal, hockey en basketbal. Van alle overige 
werknemers is inmiddels 92 procent (deels) gevaccineerd. Er zijn inmiddels al meer dan 3000 
prikken gezet. 

Op de website noemt de club vaccineren tegen Covid-19 ’het belangrijkste instrument om de 
wereldwijde pandemie van het coronavirus te bestrijden’. Met het percentage van tenminste 
één toegediende prik op 92 procent, ligt de club ver voor op de vaccinatiegraad bij de 
Catalaanse bevolking. Daar staat het cijfer op 72 procent. Barcelona heeft een eigen 
vaccinatiecentrum en biedt ook aan directe familieleden van het personeel te vaccineren. 
Bron: AD, 12 september 2021.  

In Japan is vijftig procent van de bevolking gevaccineerd 

De Japanse regering meldt dat meer dan vijftig procent van de bevolking nu volledig 
is ingeënt. De uitrol van vaccins in Japan begon medio februari. Inentingen voor oudere 
patiënten liepen vertraging op door tekorten aan geïmporteerde vaccins, maar het tempo 
versnelde eind mei en heeft sindsdien de één miljoen doses per dag bereikt.  

Minister van Economie Yasutoshi Nishimura, die verantwoordelijk is voor de COVID-19-
maatregelen, vertelde vandaag in de wekelijkse talkshow van NHK dat ongeveer 60 procent 
van de bevolking naar verwachting eind september volledig zal zijn gevaccineerd, vergelijkbaar 
met het huidige niveau in Europa. 

Het kabinet werkt aan een stappenplan om de beperkingen rond november te versoepelen. 
Dat zou volledig gevaccineerde mensen en degenen die negatief testen in staat stellen om te 
reizen, samen te komen voor feesten of om evenementen bij te wonen. Bron: AD, 12 september 
2021.  

Brabanders massaal op stap in Antwerpen: ‘Hier kun je tenminste tot 5 
uur zuipen’ 

Dat België de coronaregels in de horeca heeft versoepeld, is Nederlandse stappers niet 
ontgaan. In het Antwerpse uitgaansgebied klinkt het op zaterdagavond soms meer Nederlands 
dan Vlaams.  

Een exodus die de plaatselijke horeca gretig omarmt, want bij onze zuiderburen heeft deze 
sector net zo goed zware klappen opgevangen. Dat je niet lang hoeft te zoeken om 
Nederlanders in Antwerpen te vinden blijkt al meteen bij het uitstappen op het centraal 
station. Bron: BN De Stem, 12 september 2021.  
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Te laat voor illegaal feest in Heerde? Roy (36) gaat met slijptol tóch naar 
binnen (en dat komt hem duur te staan) 

Zwollenaar Roy was te laat op het illegale feest in een verborgen ruimte onder een viaduct in 
Heerde, maar stond vrijdag toch voor de politierechter. Hij had het net opnieuw door de politie 
geplaatste slot open gezaagd om binnen te kijken. ‘De lampen stonden nog aan maar iedereen 
was al weg.’  

Op de avond van 12 december vorig jaar werden tussen de 15 en 20 personen weggestuurd 
uit een holle ruimte in het viaduct aan de Kamperweg in Heerde. Deze ruimte, bedoeld voor 
inspecties aan het bouwwerk, is via een verborgen luik toegankelijk. Kennelijk hadden 
jongeren dat luik gevonden, waren naar binnen geklommen, droegen een professionele dj-set 
naar binnen en begonnen een feest.   

Nadat de feestgangers met een boete wegens overtreding van de coronamaatregelen 
weggestuurd waren, zette de politie een nieuw slot op het luik. Uren later, tegen 05.00 uur in 
de ochtend, was dat slot al doorgezaagd door de slijptol van Roy V’ De 36-jarige Zwollenaar 
deed dat op verzoek van een vriendin die van het feest gehoord had. ‘De lampen stonden nog 
aan. Alles stond er nog’, zei V. vrijdag tegen de rechter in Zutphen. Hij bekende de 
‘lokaalvredebreuk’ en de diefstal.  

In april dit jaar werd hij ’s avonds opnieuw door de politie gesnapt, nu wegens overtreding van 
de avondklok in Zwolle. Niet veel later bleek waarom: hij had vier muziekboxen ontvreemd en 
deze in de struiken klaargezet. Zijn camouflage-outfit werkte kennelijk onvoldoende om 
ongezien te blijven. Ook dit feit bekende V. ruiterlijk. ‘Het beste is om geen domme dingen 
meer te doen’, legde hij zijn toekomstplannen aan de politierechter uit. ‘En dat gaat me de 
laatste tijd goed af.’   

Hij werkt inmiddels fulltime, al ziet de reclassering een alcoholprobleem. Een van de eerste 
dingen die hij ’s ochtends doet is een blikje bier legen. ‘Het is mijn probleem, verder heeft 
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niemand er last van’, reageerde Roy. Zeker op zijn werk nuttigt hij geen druppel, zei hij. De 
officier van justitie vroeg om het opleggen van een taakstraf van 140 uur. Een celstraf zou er 
mogelijk voor zorgen dat hij zijn baan verliest en in grotere problemen verzeild raakt. Advocaat 
Alrik de Haas wees op de open houding van zijn cliënt. Hij heeft meteen vanaf het begin de 
waarheid gezegd.  

De rechtbank legde de gevraagde taakstraf op. Roy hing nog een week cel boven het hoofd 
wegens een eerdere veroordeling voor een diefstal in Zwolle. Die straf wordt omgezet in een 
taakstraf van 30 uur. Bron: De Stentor, 12 september 2021.   

 

Bij het illegale feest werd professionele apparatuur gebruikt. Dit is in beslag genomen. © 
Politiehonden Oost-Nederland 
 

Burgemeester Heerde boos over illegaal feest in tunnelbuis bij viaduct: 
‘Hoe dom kun je zijn?’  

De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest beëindigd dat aan de gang was in Heerde. De 
aanwezige bezoekers hebben een boete gekregen en zijn naar huis gestuurd. Burgemeester 
Jan Willem Wiggers van Heerde: ‘Een feest in een tunnelbuis, hoe dom kun je zijn? Ik word 
hier gewoon nijdig van'.   
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Het illegale feest vond plaats in een holle buis van het viaduct over de A50 bij de Kamperweg 
in Heerde. De politie greep in nadat zij een tip hadden gekregen over het feest. Burgemeester 
Jan Willem Wiggers is zondag heel duidelijk over de illegale actie in zijn gemeente: ‘Met heel 
veel mensen dicht op elkaar een feestje gaan vieren in een tunnelbuis. Hoe dom kun je zijn? 
Echt, ik vind dit een regelrechte belediging naar de mensen in de zorg maar ook naar de 
horeca, die al maanden met restricties en beperkingen te maken heeft.’ Bron: De Stentor, 30 
december 2020.  

Vaccinatieworsteling op de werkvloer: ‘Een prik neem ik voor mezelf, niet 
voor het bedrijf’  

Blijven we zoveel mogelijk thuiswerken, of gaan we terug naar kantoor? Later deze maand 
komt de overheid met meer duidelijkheid. De vraag rijst dan: hoe gaan werkgevers om met 
gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers?   

Karel*, eigenaar van een industrieel bedrijf, krijgt regelmatig aanvragen voor klussen waarin 
staat dat het personeel op locatie gevaccineerd moet zijn. Het brengt de ondernemer uit 
Wouwse Plantage in een ingewikkelde spagaat, zegt hij. ‘Als werkgever kan ik een vaccinatie 
niet verplichten. Tegelijkertijd hebben wij als bedrijf een flinke opdonder gehad. We moeten 
die klussen wel aannemen; voor ons zijn er ook andere partijen.’ Bron: BN De Stem, 12 
september 2021.  

Zangeres Marga Bult baalt van ophef om haar prijs: ‘Vreselijke, hatelijke 
reacties van mensen’  

Op sociale media is flink wat ophef over het feit dat Marga Bult De Majoor Bosshardtprijs 
heeft gekregen. De zangeres kreeg de prijs, omdat ze haar oude baan als verpleegkundige weer 
oppakte tijdens de coronacrisis, maar volgens veel twitteraars is dit onterecht.  

Volgens hen verspreidt Bult ‘desinformatie’ en ‘complottheorieën’ over het coronavirus, iets 
wat niet bij de prijs zou passen. Bult heeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over het corona- 
en vaccinatiebeleid. Ook heeft de zangeres zich niet laten vaccineren.  

Bult is niet blij met de kritiek die ze over zich heen krijgt na het ontvangen van de prijs. ‘Het 
Leger des Heils draagt deze op aan al het zorgpersoneel in NL, kom je thuis en ziet deze 
vreselijke, hatelijke reacties van mensen’, schrijft ze op Twitter. ‘Waarom doen mensen dit? 
Zo #respectloos.’  

Volgens de jury, die unaniem besloot om de prijs aan Bult toe te kennen, vertegenwoordigt de 
zangeres met haar werkzaamheden symbolisch alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens 
de coronacrisis. Bult werkte na een oproep in een zorghotel voor coronapatiënten in Noord-
Brabant.  

De Majoor Bosshardtprijs is in het leven geroepen om het werk van majoor (eigenlijk luitenant-
kolonel) Alida Bosshardt te herdenken en wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt. Ze was officier 
bij het Leger des Heils en was eind vorige eeuw het gezicht van de liefdadigheidsinstelling. 
Bron: De Stentor, 12 september 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met acht afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met acht 
afgenomen. In totaal liggen er nu 640 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Zaterdag lagen in totaal nog 648 patiënten in het ziekenhuis. Op de verpleegafdelingen liggen 
nu 435 patiënten, vier patiënten minder dan zaterdag. Op de intensive cares daalde het aantal 
patiënten eveneens met vier tot 205. Vrijdag nam het aantal patiënten nog toe, na een paar 
dagen van lichte daling.  
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend 2129 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is minder dan het 
weekgemiddelde van 2401. 

Het gemiddeld aantal meldingen over zeven dagen lag de laatste tijd hoger en schommelde 
rond de 2434 en 2547.  

Het aantal sterfgevallen nam tussen zaterdag en zondag met één toe. Zaterdag bedroeg dit 
aantal nog zes. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn 
overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld. Bron: AD, 12 september 2021.   

 

 

Demonstranten protesteren tegen de problemen op de woningmarkt en eisen hervormingen 
tijdens het Woonprotest in het Westerpark. © ANP 
 

Duizenden mensen op de been voor woonprotest in Amsterdam, 
organisatie ‘overrompeld’  
 
Het Westerpark in Amsterdam is volgestroomd met demonstranten die het gehad hebben met 
het tekort aan betaalbare huizen in Nederland. De organisatie laat de menigte weten 
‘overrompeld’ te zijn door de grote opkomst voor het woonprotest.   
 
Actievoerders lopen met borden met daarop teksten als ‘fix de woningmarkt’ en 
‘huisjesmelkers functie elders’. Ook scanderen de deelnemers gezamenlijk leuzen als ‘mensen 
boven markt’. De organisatie heeft de mensen gevraagd zich meer over het grasveld te 
verspreiden om zo ruimte te maken voor actievoerders die zich willen aansluiten bij het 
protest.   
 
De actie is bedoeld om de aandacht te vestigen op de volgens de initiatiefnemers ‘kolossale 
wooncrisis’ in Nederland. Het is de bedoeling vanaf het Westerpark naar de Dam te lopen. Er 
zijn ook veel jonge mensen, geen wonder, want juist zij worden heel hard geraakt door het 
tekort aan betaalbare huizen. ‘Mens boven markt’, staat er onder meer op borden te lezen. 
En: ‘Ik voel me een naaktslak, geef mij een huis’.   
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Door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen is het steeds moeilijker aan een woning te komen. ‘Honderdduizenden mensen 
staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal 
daklozen is in tien jaar verdubbeld’, constateert de organisatie. ‘Wij spreken ons uit tégen de 
uitverkoop van ons woonrecht, tégen de hebzuchtige rijken die slapend rijker worden, tégen 
het leed van honderdduizenden Nederlanders en tégen het verdrijven van oorspronkelijke 
bewoners uit hun eigen wijken middels racistisch en klassistisch woonbeleid.’  
 

 
 
Het woonprotest is het begin van diverse acties die de komende tijd in het hele land staan 
gepland. Belangenverenigingen als de Woonbond, vakbond FNV, ASVA en de Studentenunie 
hekelen de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, de hoge huurprijzen en het stijgend 
aantal daklozen. Bron: AD, 12 september 2021.    
 

Duizenden demonstranten in Amsterdam: ‘Wonen zou een grondrecht 
moeten zijn, geen beleggingsobject’ 
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Duizenden mensen trokken zondag naar Amsterdam voor het Woonprotest. Wat de 
demonstranten steekt: dat wonen in Nederland in plaats van een grondrecht een 
beleggingsobject lijkt te zijn geworden. ‘Voor rijken betekent het onderwerp wonen geld 
verdienen, voor anderen betekent het alleen maar stress.’ 
 
Alsof het carnaval is. Hagar Bogers en drie vriendinnen hebben verkleedkleren aangetrokken 
voor ze naar het  Woonprotest in het Amsterdamse Westerpark togen. Het tafereel is ludiek: 
een boerin (Bogers) die een koe (een van haar vriendinnen) leegmelkt, en een vrouwelijke 
variant van prins Bernhard junior die een arme moeder met babypop haar laatste centen 
aftroggelt (dat zijn dan weer de twee andere vriendinnen). Bron: AD, 12 september 2021.   
 
 

 
 
 

Kabinet beslist: 1,5 meter verdwijnt, maar coronatoegangsbewijs wordt 
gemeengoed 

Het kabinet zet vanaf 25 september de volgende stap in het versoepelingsplan. De 1,5 meter-
afstand-regel stopt, in de horeca en de culturele sector wordt een toegangsbewijs nog 
verplicht. In het openbaar vervoer blijft het mondkapje nog even gemeengoed.   

Dat is de uitkomst van de inmiddels traditionele besluitvormingstreintje: OMT-advies op 
vrijdag, overleg in de ministerraad en –vandaag- informeel besluit in het Catshuis. Dinsdag 
worden definitief de knopen doorgehakt. 

Met het toegangsbewijs wordt enige ‘beveiliging ingebouwd’, een soort driepuntsgordel. Ook 
het mondkapje in het OV blijft nog, al vervalt die plicht wel elders. Nachtclubs en disco’s 
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blijven ook nog dicht, de openingstijden van de horeca worden ook nog niet verruimd: tussen 
24.00 uur en 6.00 ‘s morgens blijft die dicht. 

Over het hervatten van evenementen zou nog geen besluit zijn genomen. 

Het zijn de uitkomsten van het inmiddels traditionele besluitvormingstreintje: OMT-advies op 
vrijdag, overleg in de ministerraad en –vandaag- informeel besluit in het Catshuis. Dinsdag 
worden definitief de knopen doorgehakt. 

Hoewel de 1,5 meter-samenleving misschien al geen praktijk meer is, wordt de stap ook een 
symbolische. Sinds de afkondiging van de afstandsregel in maart 2020 was het voorschrift dé 
centrale norm in het ‘nieuwe normaal’.  

Dat wil niet zeggen dat het kabinet dinsdag, als er weer een persconferentie is, een al te 
uitbundig feestje zal durven vieren dus. 

Want de vrijheden komen met een veiligheidsriem: het corona toegangsbewijs. Bij 
evenementen, festivals, in de horeca, in de bios, bij profsportwedstrijden in het theater: de qr-
code wordt het toegangsticket, ook als het samenkomsten zijn met minder dan 75 
personen. Dus: gevaccineerd zijn, hersteld óf getest zijn wordt de norm.  

De protesten tegen dat voornemen klinken al weken luid. Vooral de horeca vrezen 
teruglopende aantallen bezoekers (net als in Frankrijk en Italië), nog los van de chaos of onmin 
bij het checken van de bewijzen. 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal ook in de Tweede Kamer nog moeten vechten 
voor steun, want een eerder voorstel – om mensen een eigen bijdrage per test van 7,50 te laten 
betalen- is overboord gezet. In de Eerste Kamer was er bij verre geen meerderheid voor, in de 
Tweede Kamer steunden alleen VVD, CDA, D66 en het nieuwe en kleine Volt het. 

Maar ook met een gratis test is de kritiek niet verstomd. PVV, FvD en BBB zullen zich luid 
laten horen, maar ook PvdA en ChristenUnie waren al kritisch. De zweem van 
vaccinatiedrang, dwang of op z’n minst een maatschappelijke tweedeling liggen op de loer, 
klinkt het.  

Bovendien klinkt de kritiek dat het kabinet met twee maten meet: wél ruim baan voor 
profvoetbalwedstrijden en de Formule 1 in Zandvoort, géén theatervoorstellingen met een 
fractie van die bezoekersaantallen. Het protest daarover zwol zaterdag nog aan: in tien 
verschillende kwamen volgens de organisatie 150.000 mensen op de been, onder het mom 
van Unmute Us.  

Nederland stevent ondertussen ook af op een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent – een hoog 
gemiddelde, ook wereldwijd gezien. Toch zal De Jonge pleiten voor de noodzaak. Nog zo’n 1,8 
miljoen Nederlandse 18-plussers heeft geen vaccinatie of immuniteit opgebouwd. ‘Dat kan in 
het najaar de kapotte en uitgeputte zorg weer in het werk storten. En een piek in het aantal 
ziekenhuisopnames kan zij echt niet meer aan’, aldus De Jonge. 

Het kabinet kijkt dan ook nauwgezet naar een land als Denemarken, dat afgelopen vrijdag 
alle coronaregels losliet. Want ook iedere versoepeling vanaf 25 september zal met een 
waarschuwing gepaard gaan als kleine-lettertjes-bij-een-aankoop: als het virus weer terrein 
wint, kunnen maatregelen weer worden opgelegd. 

Al weet het kabinet dat de vermoeidheid groot is en het geduld over en weer tussen wel en 
niet-gevaccineerden op de proef wordt gesteld. Bron: AD, 12 september 2021.   
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Unmute Us in Amsterdam © ANP 

 
Tourmanager Ziggy houdt het nog even bij boodschappen bezorgen na 
coronanieuws uit het Catshuis 
 
Deelnemers aan het Unmute Us-protest stonden zaterdag nog op de barricades voor 
evenementen en festivals, nu een dag later lijkt het ergste leed geleden. Evenementen kunnen 
straks weer, blijkt uit nieuws over coronaversoepelingen. Maar er wordt voorzichtig 
gereageerd, ook door betoger Ziggy Willemse, die tourmanager was en nu als 
boodschappenbezorger werkt.   
 
Zaterdag stond Ziggy Willemse tussen duizenden anderen in Eindhoven, die weer 
evenementen en festivals in Nederland willen. Net als nog eens duizenden in totaal tien steden 
in Nederland, tijdens vrolijke betogingen die op veel plekken wel leken op straatfeesten.  Met 
druk van het protest Unmute Us hopen ze snel weer te kunnen werken, zoals Willemse als 
tourmanager - hij werd boodschappenbezorger. Of ze willen weer écht kunnen feesten, (bijna) 
alsof er geen corona was. Met een opkomst die veel groter was dan tijdens het voorgaande 
protest móest er wel geluisterd worden, sprak organisator Jasper Goossens.  ‘Als het nu stil 
blijft is het kabinet alle realiteitszin verloren.’   
 
En een dag later lijkt het haast of er geluisterd is. De evenementenbranche sprak hoop uit 
voor de persconferentie van dinsdag aanstaande, maar vanavond gloorde er al licht aan de 
horizon, door nieuws over de versoepelingen die straks worden aangekondigd. Er moet weer 
meer kunnen, met QR-codes, als de anderhalve meter wordt losgelaten. Ja, ook festivals en 
evenementen.   
 
Maar er is ook veel onduidelijk. Hoe zit het met de maximale aantallen bezoekers, waarover 
ook gesproken wordt? Organisator Goossens wil dan ook niet reageren op het nieuws, hij wil 
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eerst precies weten hoe het zit. En ook Willemse is voorzichtig. ‘Veelbelovend, maar ik wacht 
echt de persco af alvorens ik te hard ga juichen.’   
 
Geen wonder, want hij werd eerder teleurgesteld. ‘Heel vaak’ zelfs. De evenementenbranche 
hoopte dan weer op versoepelingen, die niet kwamen of onwerkbaar bleken, door bijvoorbeeld 
heel lage toegestane bezoekersaantallen. Zo kwam het dat het leven van Ziggy de tourmanager 
steeds verder in de geschiedenis terecht kwam. Hij werd boodschappenbezorger bij Albert 
Heijn.  
 
‘Ik heb een heel ander leven. Ik had een vrij beroep, reisde veel. Ik ben blij dat ik nu mijn baan 
bij Albert Heijn heb, ik voel me er het allerbeste bij om zelf te werken voor mijn geld en niet 
thuis te zitten. Maar ik heb tien jaar geleden mijn werk in de logistiek niet voor niets gedag 
gezegd, om fulltime in de evenementen te werken.’  

Hij verlangt terug naar zijn ideale baan, kortom. Maar zelfs als evenementen en festivals straks 
weer kunnen, weet Willemse dat het niet als vanouds zal zijn. ‘Het zal een tijd duren voor mijn 
branche weer een beetje op gang is gekomen. Het duurt wel een tijdje voor de hele wereld weer 
zo open is als die was. Ook mijn artiest neemt het zekere voor het onzekere en haalt niet te 
veel capriolen uit. Hij treedt alleen op in Engeland, waar hij nu woont. Maar ik hoop echt dat 
het weer gaat komen. Want dat zag ik ook tijdens Unmute Us: mensen zijn er echt aan toe. 
Niet alleen jongeren, ik zag alle leeftijden op straat.’  Bron: AD, 12 september 2021.   

 

Horecabranche ’woedend’: ’Dit is effectief een verzwaring’ 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is ’woedend’ op het demissionaire kabinet, nu besloten 
lijkt te zijn om toegangsbewijzen ruimer in te zetten maar de nachthoreca wel gesloten te 
houden. Volgens KHN zijn er signalen dat duizenden horeca-ondernemers de regels niet gaan 
handhaven na 25 september, zeker als de coronasteun stopt begin volgende maand. 
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‘Het is keer op keer hetzelfde’, aldus Dirk Beljaars van KHN, dat komende dinsdag een kort 
geding heeft tegen het kabinet om de volgens hun ’discriminerende sluiting’ van de 
nachthoreca aan te vechten. ‘Maar wat er nu op tafel ligt, het breder inzetten van een 
toegangsbewijs, wordt gepresenteerd als versoepeling maar is effectief een verzwaring.’ 

Beljaarts legt uit dat er door de verplichte toegangsbewijzen ook bij bedrijven die dat nu niet 
hoeven, iemand voor de deur zal moeten gaan staan om die codes te controleren. „En die 
mensen heb je niet, want er is nu al een gigantisch personeelstekort. En áls je ze al zou aan 
kunnen nemen, is dat een kostenpost waar niet extra omzet tegenover staat.’ 

De coronasteun stopt eveneens na 1 oktober, en KHN zegt desgevraagd signalen te krijgen dat 
er ’duizenden ondernemers zijn die niet gaan handhaven’. „Zowel niet op de QR-codes als op 
de openingstijden’, aldus Beljaarts. „Als de steun stopt, zeg je in feite: er is niets meer aan de 
hand dus je kan je normale bedrijfsvoering doen. Maar ondernemers die normaal tot twee of 
drie uur open zijn, zien hun openingstijden beperkt worden, er moet dus iemand die bewijzen 
controleren en bedrijven die vooral ’s nachts open zijn moeten maar helemaal dicht blijven. 
Er is geen draagvlak en dat zal tot veel onvrede leiden.’ 

Voor evenementen is het nog even de vraag wat er wordt bepaald, en meerdere organisatoren 
willen daarom niet vooruitlopen op de besluitvorming. Afgelopen weekend gingen 
tienduizenden mensen in tien verschillende steden de straat op om aandacht te vragen voor 
de cultuur- en evenementenbranche. ‘We roepen de overheid dan ook op om te stoppen te 
meten met twee maten en de evenementensector weer veilig open te laten gaan’, aldus 
Rosanne Janmaat van organisator ID&T. ‘We hebben bewezen dat het kan en nu is het 
moment. We gaan er dus ook vanuit dat wij dinsdag positief nieuws krijgen tijdens de 
persconferentie’. Bron; De Telegraaf, 12 september 2021.  
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Deelnemers aan de protestmars Unmute Us. In negen steden gaan mensen de straat op 
namens de evenementensector uit protest tegen de huidige coronamaatregelen. De sector 
roept het kabinet op alle evenementen per direct door te laten gaan. © ANP  
 

Festivalorganisator ID&T: kabinet neemt cultuursector totaal niet 
serieus 
 
Festivalorganisator ID&T is niet te spreken over de uitgelekte versoepelingen van de 
coronamaatregelen. Concrete plannen voor de evenementensector lijken er nog niet te zijn. 
Nachtclubs blijven voorlopig gesloten. 
 
‘Wij volgen het nieuws nauwlettend maar het lijkt erop dat we niet anders kunnen dan 
constateren dat dit kabinet de cultuursector totaal niet serieus neemt’, reageert CEO Ritty 
van Straalen. ‘Telkens wordt het balletje een stukje vooruit getrapt. In plaats van een echte 
handreiking en een duurzame oplossing komen ze nu weer met uitgelekte halfbakken plannen 
die nergens op gebaseerd zijn.’ 
 
Volgens Van Straalen is er ‘geen enkele reden meer om binnen- en buitenevenementen, dus 
ook het nachtleven onder Fieldlab-voorwaarden, niet op 100 procent capaciteit toe te laten’, 
zo stelt hij. ‘Het is in meerdere Fieldlabs bewezen dat dit veilig kan. Waarom moet de 
cultuursector dicht blijven als voetbal en andere sectoren volledig open kunnen?’  

 

 
 

CEO van festivalorganisator ID&T Ritty Van Straalen spande eerder een kort geding aan tegen 
de overheid vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. © ANP  

Evenementen voor meer dan 750 bezoekers zijn tot in ieder geval 20 september verboden, 
maar Van Straalen vindt dat het daarna wel klaar is. ‘Wij, en ik weet dat de gehele sector en 
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de gehele achterban er zo over denkt, zullen niks anders accepteren dan 100 procent open 
per 20 september.’  

ID&T, het bedrijf achter evenementen als Mysteryland, Awakenings en Thunderdome, was al 
vaker kritisch over de aanhoudende beperkingen in de evenementensector. Zo spande de 
organisatie een kort geding aan tegen de Staat in een poging de maatregelen op te heffen, 
maar trok dat later weer in.  

Haagse bronnen bevestigden zondag dat in onder meer theaters en concertzalen een 
coronatoegangsbewijs verplicht is vanaf 25 september.  Bron: AD, 12 september 2021. 

Duitsland start morgen een actieweek om zonder afspraak zich te laten 
vaccineren  
 
De Duitse bondskanselier Angela Merkel roept alle Duitsers op zich te laten vaccineren tegen 
het coronavirus. In Duitsland start morgen een actieweek om het aantal inentingen te laten 
stijgen. 

‘Het was nooit makkelijker om je te laten vaccineren’, aldus Merkel. ‘En het kon nooit zo snel 
als nu.’ Er komen vaccinatiecentra in brandweerkazernes, aan de rand van sportvelden, in 
gebedshuizen en in trams. Mensen kunnen zich zonder afspraak gratis laten inenten tegen 
het coronavirus. 

‘Bescherm jezelf en anderen. Laat je inenten’, zei de bondskanselier. De meeste mensen die 
in Duitsland ziek worden van het virus zijn niet ingeënt. 

In Duitsland zijn 50 miljoen van de 80 miljoen inwoners volledig gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt de laatste weken weer, daarom hoopt 
Merkel dat meer mensen zich laten inenten.  Bron: AD, 12 september 2021. 

Nederlandse bedrijven niet te porren voor ‘coronabreak’ personeel 

Linkedin, datingapp Bumble én sportmerk Nike gunden hun personeel een 
‘coronabreak’,  medewerkers van Google krijgen een ‘reset-dag’ cadeau. Wie volgt? 

Nederlandse bedrijven staan in elk geval niet in de startblokken. ‘We gaan liever voor een 
structurele oplossing.’ 

Met z’n allen een week vrij op kosten van de baas? LinkedIn kwam er in april dit jaar als 
eerste mee. De netwerksite stuurde zijn 16.000 medewerkers verplicht een week met verlof. 
Sinds die tijd zijn meer Amerikaanse bedrijven ‘overstag'. Datingapp Bumble sloot in juni 
voor een week zijn kantoren en gaf zevenhonderd medewerkers vrij. Recent gaf Nike zijn 
medewerkers op het Amerikaanse hoofdkantoor een week extra verlof. En Google bedacht 
zijn eigen, kortere variant: een hersteldagje. Bron: AD, 12 september 2021. 

Tiktokker roept volgers op in haar laatste video: ‘Ik had niet moeten 
wachten, haal dat vaccin’  

Een Amerikaanse die overleed aan corona drukt mensen in een allerlaatste TikTok video op 
het hart zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Megan Blankenbiller zegt erin:  ‘Al 
ben je maar zeventig procent zeker of je je wilt laten vaccineren, wacht niet, haal het.’  Haar 
video is inmiddels meer dan 1,1 miljoen keer bekeken. 

In haar allerlaatste TikTok-video drukt de Amerikaanse Megan Blankenbiller iedereen op het 
hart om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. ‘Al ben je maar zeventig procent zeker 
of je je wilt laten vaccineren, wacht niet, haal het.’ 
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‘Ik heb niet veel energie om te praten, dus ik ga proberen dit snel te doen. Ik ga een paar 
pauzes nemen’, zei Blankenbiller in de video van 15 augustus, die meer dan 1,1 miljoen keer 
is bekeken.  

In de video geeft Blankenbiller, die volgens Amerikaanse media in Jacksonville, Florida woont, 
aan niet gevaccineerd te zijn. ‘Ik ben niet anti-vax. Ik probeerde gewoon mijn onderzoek te 
doen. Ik was bang en ik wilde dat ik en mijn familie het allemaal tegelijkertijd zouden doen. 
En zoals jullie vast wel weten, is het moeilijk om iedereen het ergens over eens te laten worden 
als mensen er anders over denken’, zo geeft ze een inkijkje in haar overwegingen.  

Blankenbiller, die zichtbaar benauwd was tijdens het spreken, zei dat het ‘een vergissing was’ 
dat ze zich niet had laten vaccineren.   

‘Ik had niet moeten wachten’, erkende ze, om vervolgens haar volgers te smeken: ‘Zelfs als je 
maar zeventig procent zeker bent dat je het vaccin wilt, ga het dan halen. Wacht niet. Ga het 
halen. Want als je het krijgt dan beland je hopelijk niet zoals ik in het ziekenhuis.’  

De video werd iets meer dan een week voordat Blankenbiller stierf gepost. Haar zus Cristina 
Blankenbiller bevestigde haar dood in een Facebook-bericht. ‘Ik dank u allen voor uw gebeden 
voor mijn familie. Ik ben bedroefd en mijn hart breekt nu ik moet delen dat mijn oudere zus 
vandaag naar de hemel is geroepen. Megan was zo’n mooi persoon die alles gaf aan iedereen 
in nood. Ze was een licht overal om haar heen en bracht vreugde aan iedereen die ze 
ontmoette’, stond in het Facebook-bericht van 24 augustus. ’Ze is voor altijd geliefd en was 
de beste grote zus en vriend waar iemand om had kunnen vragen. Er gaat geen dag voorbij 
dat ze niet in mijn gedachten en in mijn hart is.’ 

Megan Blankenbiller onthulde in een TikTok-video van 13 augustus dat ze Covid had en in 
het ziekenhuis was opgenomen. In een andere post werd ze emotioneel toen ze vertelde over 
het horen van wat volgens haar het geschreeuw was van familieleden die een geliefde hadden 
verloren. Die video werd miljoenen keren bekeken. Bron: AD, 12 september 2021. 

Hardste stijging nieuwe besmettingen nu in Zeewolde, Nijkerk en 
Staphorst 
 
Het aantal positieve coronatesten steeg in de afgelopen 24 uur in de Stentor-regio het hardst 
in de gemeenten Zeewolde, Nijkerk en Staphorst.  
 
De geactualiseerde kaart van het RIVM waarop het aantal positieve tests te zien is in de 
afgelopen 24 uur, laat vooral donker oranje gekleurde gemeenten aan de randen van het 
Stentor-gebied zien; Flevoland en Nijkerk, Staphorst en Hardenberg, Rijssen-Holten en 
Lochem. Ook de Veluwse gemeenten Nunspeet, Epe en Elburg hebben nog een hoge 
besmettingsgraad. 
 
In Zeewolde loopt het aantal besmettingen op. Daar staat de teller nu op 26,2 coronatests per 
100.000 inwoners, terwijl deze op zaterdagmiddag nog op 8,7 personen per 100.000 inwoners 
stond. In Nijkerk gaat de curve ook omhoog. Daar is sprake van 18,3 besmettingen op 100.000 
inwoners, terwijl de dag ervoor nog 2,3 besmettingen op hetzelfde aantal werden genoteerd.  
 
Staphorst schiet zelfs van nul besmettingen, naar 17,4 op hetzelfde aantal personen. Ook 
Dronten zag meer besmettingen, hoewel daar de aantallen lager zijn is het wel opmerkelijk 
dat er zaterdag geen positieve coronatests zijn afgenomen, terwijl een dag later er sprake is 
van 7,1 personen per 100.000 inwoners. En buurgemeente Noordoostpolder blijft eveneens 
een relatief hoog aantal besmettingen noteren: 14,7 personen gisteren, tegen 18,9 positief 
geteste personen vandaag. 
 
Er zijn ook gemeenten waar er juist minder besmettingen waren, zoals Lelystad (van 26,3 naar 
20), Ommen, (van 16,4 naar 5,5) en Kampen (van 18,4 naar 5,5). Al met al levert de 
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actualisatie van de coronakaart door het RIVM een gevarieerd beeld op. Er zijn 10 gemeenten 
in de Stentor-regio met minder positief getesten dan de dag ervoor, twaalf waar de cijfers 
opwaarts gingen, en eveneens twaalf waar het aantal geregistreerde besmettingen gelijk bleef. 
In Zwartewaterland waren er bijvoorbeeld geen positief geteste personen, net als een dag 
ervoor. Dat gebeurde ook in Hattem, Voorst en Brummen. 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 8 
afgenomen. In totaal liggen er nu 640 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 
435 patiënten, 4 patiënten minder dan zaterdag. Op de intensive cares daalde het aantal 
patiënten eveneens met 4 tot 205. Vrijdag nam het aantal patiënten nog toe, na een paar 
dagen van lichte daling.  
 
Tussen zaterdagochtend en zondagochtend kwamen er 2129 meldingen van positieve 
coronatests binnen bij de RIVM. Dat is minder dan het weekgemiddelde van 2401. Het 
gemiddeld aantal meldingen over zeven dagen lag de laatste tijd hoger en schommelde rond 
de 2434 en 2547.  
 
Het aantal sterfgevallen nam tussen zaterdag en zondag met  één toe. Zaterdag bedroeg het 
aantal gemelde stergevallen nog zes. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen 
etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld. Bron: de Stentor, 12 september 
2021. 
 

Dit amateurteam verbaast alles en iedereen met 55-0 overwinning: ‘Zelfs 
onze keeper heeft er zeven gemaakt’ 

De spelers van ELI 3 hebben na dit weekend wel wat te vertellen op kantoor. Het zondagteam 
won in de beker namelijk met 55-0(!) van het tiende team van Sparta’25. Het is geen grap of 
een foutje, het is echt gebeurd. ‘We zijn misschien wel iets te laag ingedeeld.’  

Al snel had ELI 3 door dat het deze wedstrijd wel zou gaan winnen. Tegenstander Sparta’25 
is net een nieuw team en had maar elf man op de been gekregen, waarvan er gedurende de 
wedstrijd nog eens drie wegvielen. Dat het makkelijk zou worden, was snel duidelijk. Maar 
dat er een 55-0 eindstand op het scorebord zou komen is toch wel heel opmerkelijk. Bron: De 
Stentor, 12 september 2021.   

 

Open Monumentendag trekt 850.000 bezoekers: ‘Nu er weer meer kan, 
laten mensen zich weer verrassen’ 
 
Open Monumentendag trok dit jaar ruim 850.000 mensen. Ongeveer vierduizend 
monumenten hadden zaterdag en zondag hun deuren geopend voor belangstellenden. 
 
Voor de pandemie trok Open Monumentendag ruim een miljoen bezoekers en waren er ruim 
vijfduizend monumenten te bezichtigen. ‘Nu er weer meer kan, zien we direct dat weer meer 
monumenten hun deuren openen en het publiek met even groot plezier zich laat verrassen 
door ons cultureel erfgoed’, zegt Harald de Boer, directeur van Nederland Monumentenland. 
 
Wegens de coronamaatregelen moesten bezoekers bij sommige monumenten van te voren 
reserveren. De meeste bezoekers kwamen naar Rotterdam (25.000), Breda (20.000), Den Haag 
(20.000), Leiden (20.000), Utrecht (20.000), Schouwen-Duiveland (13.000), Apeldoorn 
(12.000), Delft (10.000), Amsterdam (10.000), Westland (10.000), Weert (10.000), Groningen 
(9500), Alkmaar (7000), en Arnhem (6000). 
 
In Utrecht en omgeving was er veel belangstelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die 
dit jaar op de werelderfgoedlijst is geplaatst van Unesco. In Rotterdam kwam veel publiek af 
op monumenten die een relatie hebben met het koloniale verleden.   
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De Trêveszaal is toegankelijk voor bezoekers tijdens Open Monumentendag. De Eerste Kamer 
gaat voor langere tijd dicht vanwege de renovatie van het Binnenhof en is naar verwachting 
in 2026 klaar. © ANP 
 

 
 

Pieter Van Vollenhoven bij de officiële opening van Open Monumentendag in de St. 
Martinuskerk. Open Monumentendag vindt ieder jaar plaats om Nederlands cultureel erfgoed 
toegankelijk te maken en de publieke belangstelling en het draagvlak voor het behoud van 
monumenten te vergroten. © Wesley de Wit  
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In Den Haag pakten veel mensen de allerlaatste kans om de Eerste Kamer te bezoeken, die de 
komende jaren is gesloten in verband met de grootschalige renovatie van het Binnenhof. 
 
Zeer populair was ook het Teylershuis in Haarlem, het voormalige woonhuis van Pieter Teyler 
van der Hulst. Dit pand opent pas in december officieel de deuren, maar was nu al voor een 
klein publiek te bezichtigen.  
 
Vorig jaar trokken de Open Monumentendagen wegens corona ongeveer 500.000 bezoekers. 
Van de 2500 monumenten die meededen waren toen een aantal alleen digitaal te bezoeken. 
Bron: AD, 12 september 2021. 

 

Voetbalstadions vanaf 25 september weer open 

Vanaf zaterdag 25 september mogen de voetbalstadions in Nederland weer helemaal worden 
gevuld met supporters. Dat is onderdeel van de nieuwste versoepelingen van de 
coronamaatregelen, die dinsdag door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de 
Jonge zullen worden aangekondigd. De maatregel van 1,5 meter afstand houden verdwijnt 
dan namelijk. 

 

© ANP — Supporters van FC Utrecht vieren de zege op Feyenoord op 29 augustus. 
 

 

Koffieproever van hoogste niveau verliest smaak: ‘Alles ruikt naar 
corona’ 
 
Wakker worden en ineens niet kunnen ruiken of proeven: reuk- en smaakverlies is een bekend 
bijeffect van corona. En wanneer je professioneel proeft voor je baan, is de schade nóg groter. 
Norman Mazel (47) is misschien wel een van de beste koffieproevers van Europa. En hij is veel 
van zijn smaak kwijt. 
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Norman Mazel is uniek in wat hij doet en daarom misschien óók wel de beste: hij is 
koffieproever op topniveau. Hij is een zogenoemde Q-grader, een koffiekenner die de kwaliteit 
van koffie analyseert, test en bewaakt. Als Q-grader heeft hij speciale certificaten behaald die 
bijna niemand in Europa heeft. Hazelnoot, rozen, een bijzondere vrucht: hij proefde en rook 
alles in koffie. Elke delicate smaak, elke unieke geur: niks ontging hem. Totdat hij door corona 
zijn smaak verloor. Hij moet binnenkort zijn certificaten verlengen en zonder geur kan dit 
misschien niet. Volledig herstel lijkt voor nu een verre droom, maar hij blijft 
bewonderenswaardig positief. Bron: De Stentor, 12 september 2021. 

 

Norman Mazel (47) is misschien wel een van de beste koffieproevers van Europa © Clara Mazel 
 
 

Stichting Faunabescherming krijgt onverwachts bezoek op 
Kroondomein: ‘We zijn de hele dag achtervolgd’ 
 
Als koning Willem-Alexander zijn miljoenensubsidie voor Kroondomein Het Loo wil behouden, 
moeten de poorten vanaf 2022 het hele jaar openblijven. Dan mag de koning het gebied 
komend najaar ook niet meer afsluiten, zeggen tegenstanders. Met die boodschap trok 
Stichting Faunabescherming gisteren de bossen in, om op onverwachte tegenwerking te 
stuiten. ‘We zijn de hele dag achtervolgd.’  
 
Bij de entree van het natuurgebied staat Harry Voss van Stichting Faunabescherming 
zondagochtend met een groep fietsers, gekleed in felgele hesjes. Om de stemming erin te 
brengen, deelt hij feesthoedjes uit aan alle deelnemers. De Apeldoorner strijdt al 35 jaar voor 
openstelling van het Kroondomein en beleefde volkomen onverwacht een topweek. ‘Ik had 
nooit gedacht dat minister Schouten deze boodschap vlak voor het jachtseizoen zou brengen. 
Ik noem dat een pr-blunder. Maar we zijn er niet minder blij om.’ Bron: de Stentor, 12 
september 2021. 
 

Surinaamse president keert terug van werkbezoek aan Nederland  
 
President Chan Santokhi is zondagmiddag lokale tijd in Suriname teruggekeerd van zijn 
zesdaagse werkbezoek aan Nederland. Een geplande feestelijke bijeenkomst en roadshow met 
publiek moesten worden afgelast. Volgens de lokale nieuwssite Starnieuws was er veel 
kritiek op het onthaal, omdat Suriname nog midden in de vierde Covid-golf zit. 
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Bij aankomst in zijn woonplaats Lelydorp hield hij nu alleen een korte toespraak voor een 
kleine groep mensen, waarin hij tevreden terugkeek op het bezoek. 

Suriname heeft de toezegging gekregen van een jaar lang de levering van medische 
beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schorten, maar ook sneltesten en mogelijk 
coronavaccins van leveranciers die Suriname nu nog niet heeft. 

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft met het Amsterdamse UMC-ziekenhuis 
gesproken over een mogelijke samenwerking tussen het ziekenhuis en de gezondheidszorg in 
Suriname. Bron: AD, 13 september 2021. 
 

 
 
De objecten van de tentoonstelling 'Romanovs in de ban van de ridders' staan te schitteren 
in de Hermitage. © ANP 
 

Smeekbede musea: Kom met blijvende noodsteun en coronaherstelplan 
 
De museumwereld, financieel keihard getroffen door corona, wil blijvende noodsteun. Het 
hulppakket vanuit het kabinet houdt binnenkort op, terwijl de worstelende musea meer tijd 
nodig hebben om de draad weer op te pakken. Dus komt de brancheorganisatie van ruim 
vierhonderd musea vandaag met een smeekbede. 
 
Het aantal museumbezoeken is in 2020 door corona met 60 procent gedaald naar 
13,2 miljoen, meldt de Museumvereniging vandaag. Hoofdoorzaken van deze malaise zijn de 
verplichte sluitingen van musea, de beperkingen van het maximum aantal bezoekers en de 
krimp van het toerisme. Voor dit jaar verwacht de museumwereld een nog verdere terugval, 
naar 9,7 miljoen bezoeken.   
 
Daardoor worden de musea, zeker de particuliere, keihard geraakt in hun portemonnee. Hun 
eigen inkomsten halveerden in 2020 vanwege de crisis. Die strop werd opgevangen door een 
combinatie van noodsteun en bezuinigingen. De ontvangen steun bedroeg 149 miljoen euro, 
maar houdt vanaf het vierde kwartaal op.   
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Jan Van Kooten, directeur van de Museumvereniging: ‘Kleinere musea hebben ingeteerd, en 
grotere musea missen de buitenlandse toeristen. In het vierde kwartaal gaan musea zo’n 65 
miljoen euro mislopen, en in de eerste helft van 2022 waarschijnlijk nog eens 65 miljoen. 
Extra steun is nodig, zodat musea de crisis kunnen doorstaan én om te kunnen investeren in 
nieuwe activiteiten voor het publiek.’  
 
De vereniging doet nu ‘een dringend appel’ op het kabinet voor blijvende noodsteun voor deze 
sector vanaf het vierde kwartaal en voor 2022. Om de crisis door te komen, zouden tot volgend 
jaar zomer sowieso extra investeringen nodig zijn. ’Met extra steun kunnen musea de periode 
van vraaguitval overbruggen en kan de kwaliteit van het aanbod overeind blijven. Een 
landelijk herstelfonds is daarvoor onmisbaar.’   
 
Annabelle Birnie, directeur van Hermitage Amsterdam en de Nieuwe Kerk (allebei particuliere 
initiatieven), ondersteunt het pleidooi van harte. ‘De eerdere noodsteun heeft voor de sector 
gewerkt en dat is goed. Want musea zijn een belangrijk onderdeel van het economisch weefsel. 
Ze dragen bij aan het herstarten van Nederland. En die herstart is nog niet klaar.’  
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat een eventueel 
herstelplan op de formatietafel ligt. ‘Maar voorop staat dat we niemand laten vallen en continu 
blijven monitoren hoe het ervoor staat’, aldus een verklaring vanuit het departement.  
 

 
 

Annabelle Birnie, directeur van Museum De Hermitage. © ANP 

 

De Nederlandse musea verwachten dat ze pas over een paar jaar weer als vanouds zullen 
draaien. De komende tijd is daarom financiële overbrugging nodig, luidt het pleidooi vanuit 
de branche. 

Bij de Hermitage zullen de effecten nog tot augustus 2023 merkbaar zijn, voorspelt directeur 
Annabelle Birnie. ‘We moeten de organisatie voorlopig klein houden. Zonder extra noodsteun 
blijft dat aan orde van de dag.’ Als voor een besluit daarover een nieuw kabinet op zich laat 
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wachten, wil de directeur in ieder geval dat de politiek op de proppen komt met een tijdelijke 
oplossing. 

De Hermitage heeft afgelopen tijd 1 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap gekregen om een tekort van 7 miljoen tijdens de coronaperiode op te vangen, 
aldus Birnie. ‘Daarnaast is bijna 1 miljoen euro opgehaald met een wervingsactie. Verder komt 
het voor ons neer op kosten besparen en tentoonstellingen langer laten staan. Dat alles levert 
een verschraling van het aanbod op. Dus hoe eerder de musea - met behulp van extra 
noodsteun en een volwaardig herstelplan - volledig kunnen herstellen, hoe beter.’ 

In 2021 worden verdere ontslagen verwacht bij ongeveer een derde van de musea, bleek dit 
voorjaar nog uit een enquête van de Museumvereniging. In totaal sneden ze al 125 miljoen 
euro in de kosten, voornamelijk door het aantal tentoonstellingen te verminderen. Ook 
daalde de werkgelegenheid met 6800 naar 35.000 personen. 

Eind augustus heeft het kabinet al laten weten per 1 oktober te stoppen met de 
steunpakketten. Als de 1,5 meter straks vervalt, kunnen instellingen zoals musea met het 
gebruik van coronatoegangsbewijzen weer naar volledige capaciteit. Volle zalen (met volle 
verdiencapaciteit) zijn dan weer mogelijk, benadrukt het departement.    

Daarnaast staat er dit kwartaal ook nog een pot geld van 36,5 miljoen euro klaar vanuit het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, vooral te verdelen onder gemeentemusea. Daarover vindt 
overleg plaats met de VNG. Bron: AD, 13 september 2021.  
 

Auckland blijft in lockdown tot 21 september 
 
De Nieuw-Zeelandse miljoenenstad Auckland blijft in lockdown tot 21 september. Een week 
geleden werden de strenge maatregelen in de rest van het land wel opgeheven, maar volgens 
premier Ardern is de verlenging in de stad met twee miljoen inwoners noodzakelijk om 
verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus tegen te gaan. 
 
‘De besmettingen vertellen ons dat we meer werk te doen hebben’, aldus de premier. 
vandaag  werden in Auckland, dat het epicentrum van de huidige uitbraak is, 33 nieuwe 
Covid-19-gevallen gemeld.  Auckland is al 26 dagen in lockdown, in de rest van het land 
gelden minder strenge coronaregels.  
 
Inwoners van de stad zijn nog steeds verplicht mondmaskers te dragen in openbare 
binnenruimtes en bijeenkomsten in gebouwen hebben een maximum van vijftig bezoekers. 
De vaccinatiegraad in Nieuw-Zeeland is laag. Slechts één op de drie mensen die in aanmerking 
komen voor een prik is volledig ingeënt.  Bron: AD, 13 september 2021.  
 

Morgen kort geding KHN 
 
Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland eist morgen in kort geding dat de regels 
voor de nachthoreca gelijk worden getrokken met de regels voor de andere horeca. De plannen 
om de horeca na middernacht gesloten te houden in combinatie met een verplichte controle 
van de coronacheck-app ervaart KHN als 'dubbel worden gepakt'. 
 
In het hele land wordt feitelijk afscheid genomen van de 1,5 metersamenleving, meent de 
organisatie. ‘Met slechts 2,4 procent besmettingen in de horeca wordt deze sector wel 
'aangepakt' en met extra restricties opgezadeld.’ Dat het kabinet per 1 oktober ook de 
steunmaatregelen wil stopzetten is voor de horeca eveneens een bron van zorg. 
 
Als dat gebeurt dan zouden er volgens KHN ook geen beperkingen meer moeten gelden. 
‘Het draagvlak van de huidige beperkingen was al heel laag bij horecaondernemers, maar met 
deze verlenging én verzwaring is de verwachting dat er een grens wordt overschreden en dat 
dat zal leiden tot veel horecaondernemers welke de regels niet zullen handhaven. KHN kan 
dat gevoel goed begrijpen.’ Bron: AD, 13 september 2021.   
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Ziekenhuisbezoek enkel nog mogelijk met coronapas’ 
 
Wie een bezoek wil brengen aan een patiënt in een ziekenhuis of aan oma in het rusthuis, zou 
een coronapas moeten tonen. Dat vragen de Vlaamse zorgkoepels. ‘We vrezen dat de uitbraken 
de komende maanden erger zullen worden’, aldus Zorgnet-Icuro vandaag in 'De Morgen'.   
 
Tot nu toe moet je alleen een Covid Safe Ticket voorleggen als je op reis gaat of een evenement 
wil bijwonen. De federale overheid en de deelstaten hebben vorige week echter beslist dat het 
gebruik van de coronapas ook breder mag worden ingevuld. Zo is Brussel van plan de pas 
vanaf 1 oktober verplicht te maken voor wie op café, op restaurant of op bezoek in een 
ziekenhuis wil gaan.  
 
In Vlaanderen roepen de zorgkoepels nu op hetzelfde te doen in de zorg. ‘Wij vragen de 
overheid om de coronapas verplicht te maken voor bezoekers van patiënten in ziekenhuizen 
en van bewoners in woon-zorgcentra’, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-
Icuro, de grootste zorgkoepel van Vlaanderen. ‘Zo bouwen we extra veiligheid in, want we 
vrezen dat de uitbraken de komende maanden erger zullen worden.’  
 
Deze zomer stierven zeven gevaccineerde bewoners van een woon-zorgcentrum in Zaventem. 
Nu zijn er in Vlaanderen nog vier andere uitbraken. Daarom wil ook het Vlaams Onafhankelijk 
Zorgnetwerk (Vlozo) bezoekers kunnen verplichten een coronacertificaat voor te leggen. ‘De 
doeltreffendheid van vaccins neemt af naarmate mensen ouder worden’, zegt topman Johan 
Staes. ‘We moeten er alles aan doen om hen te beschermen.’   
 
‘Bezoekers komen over de vloer en hebben knuffelcontacten met onze kwetsbare bewoners, 
maar of zij al dan niet gevaccineerd of recent getest zijn, weten we niet’, stelt hij vast in een 
reactie aan HLN LIVE. Als het van Staes afhangt, moet elke bezoeker van een 
woonzorgcentrum een covid safe ticket kunnen voorleggen voorafgaand aan de visite. ‘Als deze 
weigert een sneltest te ondergaan, kan een bezoek enkel in de openlucht, of met het in acht 
nemen van de afstandsregels en met mondmaskers.‘  
 
Nog vragende partij voor de coronapas is het Vlaams Patiëntenplatform, al is het maar om 
meer uniformiteit te krijgen in de wirwar aan bezoekregelingen. ‘Sommige ziekenhuizen laten 
nog altijd geen bezoek toe, terwijl andere soepeler zijn’, stelt directrice Ilse Weeghmans.  
 
Pleit Zorgnet-Icuro voor een algemene verplichting, dan wil Vlozo deze verplichting enkel 
afdwingen in centra waar dat volgens de directie nodig is. Het standpunt van de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die de publieke woon-zorgcentra beheert, is 
eveneens pro, zij het voorzichtiger. ‘Veel elementen pleiten voor een systeem op basis van de 
coronapas’, klinkt het. ‘Al moeten we ons hier wel op organiseren.’  
 
Socialistische vakbond: ‘Zorg opnieuw uitstellen kan echt niet’. Voor de socialistische vakbond 
BBTK kan de coronapas gedurende een overgangsperiode ingezet worden in ziekenhuizen en 
woonzorgcentra. Federaal secretarisJan-Piet Bauwens hoopt dat de vaccinatiegraad op die 
manier verder opgekrikt kan worden. ‘Er zullen altijd mensen zijn die zich verzetten tegen een 
verplichte vaccinatie en er zijn natuurlijk ook medische uitzonderingen. Maar we zitten 
opnieuw in een situatie waarin zorg moet uitgesteld worden. Dat kan echt niet’, zegt Bauwens.  
 
Ook bij het zorgpersoneel leeft de vraag. ‘Dat personeel is moe. Velen hebben ook geen normale 
zomervakantie gehad. Er is onbegrip voor de mensen die zich niet willen laten vaccineren’, 
aldus een woordvoerder.   
 
ACV: ‘Verantwoordelijkheid van deelstaten’. De christelijke vakbond ACV spreekt zich niet uit 
voor of tegen de verplichting van de coronapas. ‘Dat is de verantwoordelijkheid van de 
deelstaten. Voor Vlaanderen is het de Vlaamse regering die daarover moet beslissen’, zegt 
vakbondssecretaris Olivier Remy.  ’De coronapas moet wel passen in een ruimer beleid. De 
verantwoordelijkheid ligt niet alleen in de zorg, maar in de hele samenleving.’  
 



165 

 

Als de overheid zou beslissen om de coronapas te verplichten, vraagt de vakbond wel om 
rekening te houden met de werkdruk die het systeem met zich kan meebrengen. Remy denkt 
dan vooral aan de controles op de coronapas. ‘Voor grotere ziekenhuizen zal dat wellicht nog 
gaan, maar voor kleinere zorginstellingen wordt dat moeilijker.’  
 
Of de zorgkoepels hun slag thuishalen, valt nog te bekijken. Minister van Welzijn Wouter Beke 
(CD&V) heeft de Taskforce Zorg, waarin de koepels zetelen, om advies gevraagd. Al zeker tot 
dan houdt hij de boot af. Bron: HLN, 13 september 2021.  
 
In VS gaat eind oktober vaccin voor kinderen ingezet worden 
 
Amerikaanse gezondheidsautoriteiten denken eind oktober het Pfizer-vaccin in te kunnen 
zetten bij kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud. Tegen het einde van deze maand zouden er 
voldoende testresultaten moeten zijn om het middel noodgoedkeuring voor die 
leeftijdsgroep te verlenen, zegt medicijntoezichthouder FDA. 
 
Een besluit of het middel veilig en effectief is voor toediening aan jongere kinderen kan binnen 
drie weken worden genomen, is de verwachting. De Verenigde Staten hebben tot nu 
toe 380.241.903 coronaprikken gezet. Er werden in totaal 456.755.755 doses naar de 
afzonderlijke staten gestuurd, meldt het Centrum voor Ziektebestrijding en -Preventie (CDC). 
Bron: AD, 13 september 2021. 
 

Plan om coronapandemie in wintermaanden het hoofd te bieden in VK 
wordt morgen bekendgemaakt 
 
De Britse premier Boris Johnson zal naar verwachting morgen bekendmaken hoe zijn regering 
het coronapandemie in de wintermaanden het hoofd wil bieden. Deel van Johnsons plannen 
is het schrappen van het coronapaspoort en het afbouwen van noodwet die momenteel geldt. 
Gezondheidsminister Sajid Javid voorziet geen nieuwe lockdowns, zei hij tegen Britse media. 
 
De overheid zou zich daarentegen richten op vaccinaties en testen om de bevolking te 
beschermen tegen het longvirus. Het met de vaccinatiecampagne belaste comité (JCVI) zal 
later deze maand de plannen omtrent het aanbieden van een derde coronaprik - de 
zogenoemde boostershot - toelichten. Bron: AD, 13 september 2021.  
 

Annika's zoon (12) wil geen vaccin: 'Opvoedkundig komen we er niet uit’ 
 
Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen 
wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: De 
zoon (12) van Annika (42) wil geen coronavaccin halen, maar zijn vader is het daar niet mee 
eens.  
 
‘Onlangs kreeg mijn zoon de brief van de GGD met daarin de oproep voor het coronavaccin’, 
vertelt moeder Annika. ‘Zijn vader en ik wonen niet meer samen. Zowel zijn vader als ik zijn 
gevaccineerd en daarom heeft zijn vader zoiets van: hij moet gewoon gaan. Mijn gevoel zegt 
juist: het is zijn eigen keuze. Er wordt wel iets in je lichaam gespoten, en daar moet je het wel 
mee eens zijn.’  
 
De zoon van Annika is heel duidelijk: hij wil niet gevaccineerd worden. ‘Ik ben hierover met 
hem in gesprek gegaan. Wat blijkt: hij is ontzettend bang voor naalden’, legt ze uit. ‘Ik probeer 
hem van informatie te voorzien en laat hem bijvoorbeeld het nieuws kijken. Ook door die 
kennis vindt hij het twijfelachtig wat het coronavaccin op de lange termijn gaat doen. Dit alles 
beangstigt hem en daarom kiest hij ervoor om liever niet gevaccineerd te worden’, vertelt de 
moeder. ‘Tot grote teleurstelling van zijn vader, want die vindt het met het oog op de 
middelbare school noodzakelijk. Het is niet dat ik niet wil dat onze zoon gevaccineerd wordt, 
maar het is zijn eigen keuze. Als hij het later pas wil halen, dan vind ik dat ook goed.’  
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Annika en haar ex-partner komen er opvoedkundig gezien niet uit. ‘Dat betekent dat ik de 
keuze toch aan mijn zoon ga overlaten. Mijn ex-partner zal de keuze van mijn zoon moeten 
accepteren, wat deze ook zal zijn.’ Hoewel Annika haar zoon het liefst zou vaccineren, wil ze 
hem niet dwingen. ‘Het is een grens waarvan ik vind dat je hem niet kan overschrijden. Als ik 
hem nu dwing tot een vaccin, kan dat een hele traumatische ervaring worden. Dat wil ik 
voorkomen en bovendien: het kan altijd nog.’  
 
Orthopedagoog Annalotte Ossen adviseert ouders in soortgelijke situaties eerst samen in 
gesprek te gaan. ‘Zo kun je eerst met elkaar afstemmen hoe je in de situatie staat. En in dit 
geval dus ook: Als we van mening verschillen, wat betekent dat dan voor ons kind? Nadat je 
als ouders in gesprek bent gegaan, is het moment om het kind erbij te betrekken’, aldus 
Ossen.  
 
Wettelijk gezien hebben ouders nog zeggenschap over een kind van 12. ‘In principe mogen 
ouders dus bepalen of ze willen dat hun kind gevaccineerd wordt en kan je dit verplichten’, 
legt Ossen uit. Maar zo zwart-wit is het niet. ‘De vraag is natuurlijk in hoeverre je een kind 
van 12 wilt dwingen.’  
 
Een keuze opdringen aan je kind, dat kun je dus beter niet doen. ‘Het vraagt aandacht. Ga 
daarom in gesprek met je kind.’ Daarbij is het noodzakelijk om je eigen overtuigingen los te 
laten. ‘Als je van tevoren al weet waar jij wilt dat het gesprek op uitdraait, dan heb je geen 
echt gesprek. Kinderen voelen dat haarfijn aan. Wees echt nieuwsgierig naar waarom jouw 
kind besloten heeft wel of geen vaccin te nemen.’ Inhoudelijk betekent dat bijvoorbeeld 
doorvragen naar de informatiebronnen van jouw kind. ‘Daar heb je ook een taak in als ouder; 
kijken of een kind op een betrouwbare manier aan informatie is gekomen’, legt ze uit. ‘Het is 
goed dat Annika in gesprek is gegaan met haar zoon.’ Een eenduidig antwoord is er niet te 
geven. ‘In wezen heeft ze twee keuzes: haar kind het vaccin opleggen of de keuze bij het kind 
leggen. En voor beide is iets te zeggen.’  
 
Tot slot raadt Ossen aan om de kwestie tijd te geven. ‘Dat iemand iets nu niet wil, betekent 
niet dat dat straks ook nog zo is’, legt ze uit. ‘Soms willen ouders dat dit soort beslissingen 
snel genomen worden. Terwijl je ook tijd mag nemen om het te laten bezinken en erover na te 
denken.’ Kom je er echt niet uit, dan kan het misschien ook helpen om advies aan een derde 
te vragen. ‘Raadpleeg bijvoorbeeld een arts die zowel jou als jouw kind van objectieve 
informatie kan voorzien over het wel of niet laten vaccineren.’ Bron: AD, 13 september 2021. 
 

Merkel: maak gebruik van gratis vaccineren 
 
De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten gisteren opgeroepen gebruik 
te maken van een weeklange vaccinatiecampagne, waarbij bezoekers van moskeeën, winkels 
en voetbalclubs, zich gratis kunnen laten inenten. 
 
Hoewel het goed is dat zo'n 66 procent van de Duitsers inmiddels één coronaprik hebben 
gehad en 62 procent volledig is gevaccineerd, gaat het aantal besmettingen omhoog, zei 
Merkel. 
 
Van de mensen die met coronaklachten worden opgenomen in een ziekenhuis is het overgrote 
deel niet ingeënt. Tot nu toe zijn in Duitsland ongeveer vier miljoen mensen besmet geraakt. 
Ruim 90.000 van hen zijn aan de gevolgen van een infectie bezweken. Bron: AD, 13 september 
2021.  
 

Meerdaagse evenementen en festivals worden weer mogelijk 
 
Meerdaagse evenementen en festivals worden onder voorwaarden weer mogelijk, aldus 
ingewijden. Hoe die voorwaarden er precies uit zullen zien, wordt nog nader uitgewerkt. 
Daarvoor wordt ook gebruikgemaakt van de bevindingen uit de Fieldlabs, waarin eerder met 
evenementen is geëxperimenteerd. 
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Gedacht wordt aan een maximaal aantal bezoekers, waarschijnlijk op basis van 
een percentage van de normale capaciteit. Ook wordt gekeken hoe gewerkt kan worden 
met toegangsbewijzen en coronatesten. 
 
Cultuurminister Ingrid Van Engelshoven zei in het NPO-programma Goedemorgen Nederland 
dat er voor de cultuursector goed nieuws aan stond te komen dat nog niet is uitgelekt. Details 
deelde ze niet, omdat daar morgen pas formeel een besluit over wordt genomen. Dat wordt 
diezelfde dag in de avond toegelicht. Bron: AD, 13 september 2021. 
 

Minister: cultuur krijgt beter coronanieuws dan tot nu toe gelekt 
 
Het kabinet heeft morgen beter nieuws te melden voor de cultuursector dan tot nu toe is 
uitgelekt. Dat heeft demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid 
Van Engelshoven gezegd in Goedemorgen Nederland. Details gaf ze niet.  
 
Van Engelshoven zegt dat er toch weer gekeken is naar de Fieldlabs, de onderzoeken waarbij 
gekeken is hoe onder meer optredens veilig georganiseerd kunnen worden. Ze is daarover met 
de evenementensector ‘in heel nauw contact geweest’ om te kijken hoe die lessen gebruikt 
kunnen worden voor het nieuwe beleid, zo zei ze in het programma op NPO 1. ‘Ik heb goede 
hoop dat het morgen de goede kant op gaat, ook voor de evenementen.’  
 
Dat het kabinet deze zomer ondanks de Fieldlabs weinig toeliet, had voor een belangrijk deel 
te maken met de deltavariant van het coronavirus, zei Van Engelshoven vrijdag nog. Wat 
daarin nu veranderd is en welke plannen het kabinet heeft voor de versoepelingen, lichtte ze 
in Goedemorgen Nederland niet toe. Bekend is dat er meer met coronatoegangsbewijzen 
gewerkt zal worden, ook voor bijvoorbeeld theaters.  
 
Zondag is informeel over de maatregelen gesproken in het Catshuis, maar officiële besluiten 
worden pas dinsdag genomen. Bron: AD, 13 september 2021.  
 

Grand Prix in Italië heeft acht positieve besmettingen opgeleverd  
 
De Grand Prix van Italië in de Formule 1 heeft 8 positieve coronatests opgeleverd. Dat zijn 
er 8 minder dan een week eerder in de week van de Dutch GP op Zandvoort. In Italië werden 
tussen 6 en 12 september 6388 tests uitgevoerd. De internationale autosportfederatie FIA 
maakte zoals gebruikelijk een dag na de race de cijfers bekend. Bron: AD, 13 september 2021. 
 
Coronabewijzen breder inzetten 
 
Hugo de Jonge zegt dat een hogere vaccinatiegraad niet het hoofddoel is van het plan 
coronatoegangsbewijzen breder in te zetten. Het belangrijkst is om te voorkomen dat te veel 
mensen tegelijk ziek worden en de zorg overbelasten. Dat meer mensen zich misschien zullen 
laten vaccineren is ‘een neveneffect’, aldus De Jonge.  
 
De Jonge weersprak kritiek dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn door de bredere inzet 
van toegangsbewijzen onder druk gezet worden om alsnog een prik te halen. 
‘Coronatoegangsbewijzen bieden altijd het alternatief om je dan maar te laten testen. Het is 
natuurlijk geen dwang, het wordt ook niet lang overal gebruikt.’  
 
Hij benadrukt bovendien dat veel meer landen in West-Europa om bewijzen vragen, en dat ze 
ook in Nederland al vaak worden ingezet. ‘Iedereen die in het weekend naar het voetbal gaat, 
heeft gewoon die CoronaCheck-app op zijn telefoon en laat gewoon dat groene vinkje zien. 
Daar hoor ik zelden klachten over.’ Bron: AD, 13 september 2021.  
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Aangekondigde versoepelingen stemmen festivalbranche voorzichtig blij 
 
De aangekondigde versoepelingen - hoewel de voorwaarden nog onduidelijk zijn - stemmen 
de festivalbranche 'voorzichtig blij'.  ‘Hier hebben we al die tijd op aangestuurd. Dus als het 
echt zo is, is dat heel mooi. Bijna niet te geloven. zegt Berend Schans, directeur van de 
Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals. 
 
‘Dan kan iedereen weer los en kunnen we weer gaan programmeren’,  Hij houdt evenwel een 
slag om de arm. ‘Ik blijf voorzichtig. De afgelopen maanden gingen we telkens twee stappen 
vooruit en weer drie achteruit.’ Ook blijft het spannend wat de voorwaarden zijn 
waaraan festivals en evenementen zich moeten gaan houden.  
 
‘Als ze zeggen dat alles weer mag, dus zonder die 1,5 meterregel maar met een 
coronatoegangsbewijs, dan is dat natuurlijk goed nieuws. Maar een maximaal aantal 
bezoekers blijft een probleem. Je moet uitverkopen om uit de kosten te komen’, aldus Schans. 
Ook het stoppen van de coronasteun baart hem in dat geval zorgen. Bron: AD, 13 september 
2021.  
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is iets toegenomen 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal iets 
toegenomen, na twee dagen van dalingen. In totaal liggen er nu 658 patiënten in het 
ziekenhuis met Covid-19. Dat zijn er 18 meer dan zondag, zo staat in de meeste recente cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 450 patiënten, 15 meer dan zondag. Op de intensive cares 
nam het aantal toe met 3 tot 208. Bron: AD, 13 september 2021. 
 

Fieldlab Evenementen zet vraagtekens bij voorwaarden opening 
evenementenbranche 
 
Fieldlab Evenementen zet vraagtekens bij de voorwaarden die vermoedelijk gesteld gaan 
worden. ‘Op wat voor manier worden onze aanbevelingen omarmd?’, vraagt een woordvoerder 
zich af. 
 
‘Wij hebben hele concrete adviezen bij het kabinet neergelegd. Ik vraag me af of die een op een 
worden overgenomen of dat het kabinet toch een eigen interpretatie maakt’, zegt de zegsman. 
Met een coronatoegangsbewijs is volgens Fieldlab een bezetting van 100 procent mogelijk, ook 
zonder de 1,5 meterregel. ‘We horen nu over een maximale bezetting van 75 procent. Dat 
is niet wat wij hebben geadviseerd.’ 
 
De maatregel noemt hij bovendien ‘een beetje vreemd’, aangezien bezoekers dan alsnog dicht 
op elkaar zullen staan. ‘Stel dat Martin Garrix in de RAI staat en er mogen 15.000 man komen 
in plaats van 20.000’, geeft hij als voorbeeld. ‘Die gaan zich niet verspreiden over de zaal maar 
zullen allemaal zo dicht mogelijk bij het podium gaan staan. Dan maakt die 75 procent weinig 
verschil.’ Volgens Fieldlab Evenementen is het daarom ‘nog te vroeg om te juichen. Het blijft 
ook voor ons nog afwachten wat er besloten wordt.’ Bron: AD, 13 september 2021. 
 
Festivalorganisator ID&T noemt maatregelen volledig willekeurig en 
onacceptabel 
 
Festivalorganisator ID&T noemt de uitgelekte maatregelen 'volledig willekeurig' en 
'onacceptabel'. De versoepeling zou enkel gericht zijn op 'beeldvorming', waar de 
evenementensector telkens slachtoffer van wordt, aldus de organisator. 
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‘Dit is geen duurzame oplossing’, vindt CEO Ritty van Straalen. ‘Alle steun vervalt vooralsnog 
per 1 oktober terwijl er geen realistisch businessmodel is voor onze branche. Een 
evenementenorganisator verdient pas geld op de laatste kaarten, niet op de eerste. 75 procent 
van de kaarten betekent gewoon verlies draaien.’ Hij verwijst hiermee ook naar de Fieldlab 
evenementen waaruit bleek dat een festival met 100 procent van de capaciteit ook veilig kan. 
Bron: AD, 13 september 2021. 
 

1777 positieve coronatests gemeld in 24 uur 
 
Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 1777 positieve coronatests geregistreerd bij 
het RIVM. Dit is het laagste aantal sinds 5 juli, en de eerste keer dat het aantal onder de 2000 
zakt sinds die datum. Ook zit dit getal dit ruim onder het weekgemiddelde van 2348. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 
dag zijn overleden, want het kan even duren voor het RIVM bericht krijgt dat iemand aan 
corona is gestorven. Bron: AD, 13 september 2021. 
 

Bejaardenhuizen in Frankrijk zijn begonnen met toedienen derde 
vaccinatie 
 
Bejaardenhuizen in heel Frankrijk zijn maandag begonnen met het toedienen van een derde 
dosis van het coronavaccin aan hun bewoners. De campagne om de weerstand van kwetsbare 
mensen tegen het virus een opkikker te geven is officieel begonnen. Ook in België komt het 
toedienen van een extra prik op gang. 
 
Frankrijk was een van de eerste Europese landen die besloot de zogeheten boosters in te 
zetten. De eerste Fransen hebben alweer zo lang geleden hun tweede prik gehad, of in het 
geval van het Janssen-vaccin hun enige, dat de bescherming vermoedelijk is afgenomen. 
 
Ook gevaccineerde Belgen met minder weerstand tegen het coronavirus kunnen op voor een 
extra prik. De eerste uitnodigingen daarvoor zijn verstuurd. De afgelopen weken dienden 
artsen hier en daar al een derde dosis toe bij patiënten die toch al langskwamen in hun 
spreekkamer. 
 
België mikt vooralsnog wel op een veel minder ruime groep dan Frankrijk. België legt de 
nadruk op bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte of kankerpatiënten die 
chemotherapie ondergaan en daardoor een verzwakt immuunsysteem hebben. Frankrijk roept 
ook gezonde bejaarden op. Bron: AD, 13 september 2021. 
 

Ziekenhuizen in België willen coronapas invoeren 
 
De Vlaamse zorgkoepels roepen op om de coronapas verplicht te maken voor bezoekers van 
ziekenhuizen en woon-zorgcentra. ‘We vrezen dat de uitbraken de komende maanden erger 
zullen worden’, zegt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. 
 
Tot nu toe moet je enkel een Covid Safe Ticket voorleggen als je op reis gaat of een evenement 
wil bijwonen. De federale overheid en de deelstaten hebben vorige week echter beslist dat het 
gebruik van de coronapas ook breder mag worden ingevuld. Zo is Brussel van plan om de pas 
vanaf 1 oktober verplicht te maken voor wie op café, op restaurant of op bezoek in een 
ziekenhuis wil gaan. 
 
In Vlaanderen roepen de zorgkoepels nu op om hetzelfde te doen in de zorg. ‘Wij vragen de 
overheid om de coronapas verplicht te maken voor bezoekers van patiënten in ziekenhuizen 
en van bewoners in woon-zorgcentra’, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-
Icuro, de grootste zorgkoepel van Vlaanderen. ‘Zo bouwen we extra veiligheid in, want we 
vrezen dat de uitbraken de komende maanden erger zullen worden.’  
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Deze zomer stierven zeven gevaccineerde bewoners van een woon-zorgcentrum in Zaventem. 
Nu zijn er in Vlaanderen nog vier andere uitbraken. Daarom wil ook het Vlaams Onafhankelijk 
Zorgnetwerk (Vlozo) bezoekers kunnen verplichten een coronacertificaat voor te leggen. ‘De 
doeltreffendheid van vaccins neemt af naarmate mensen ouder worden’, zegt topman Johan 
Staes. ‘We moeten er alles aan doen om hen te beschermen.’  
 
Pleit Zorgnet-Icuro voor een algemene verplichting, dan wil Vlozo deze verplichting enkel 
afdwingen in centra waar dat volgens de directie nodig is. Het standpunt van de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die de publieke woon-zorgcentra beheert, is 
eveneens pro, zij het voorzichtiger. ‘Veel elementen pleiten voor een systeem op basis van de 
coronapas’, klinkt het. ‘Al moeten we ons hier wel op organiseren.’  
 
De praktische uitwerking is niet evident. Wat als je niet gevaccineerd bent en toch een 
familielid wil bezoeken? In principe heb je dan twee opties: ofwel leg je een recente negatieve 
PCR-test voor, ofwel kan je enkel op bezoek als niet-knuffelcontact. ‘Dan kan het bezoek niet 
meer doorgaan op de kamer, maar wel in een speciaal voorziene ruimte of buiten. Beiden 
moeten dan ook een mondmasker dragen en afstand bewaren’, zegt Staes.  
 
Dat laatste ligt wel gevoelig. Zo waarschuwt het Vlaams Patiëntenplatform dat de zorg haar 
menselijkheid niet mag verliezen. Dit mag er niet toe leiden dat kwetsbaren geen bezoek meer 
krijgen. Ook bij de koepels leeft die bezorgdheid. Staes: ‘Misschien kunnen we als extra optie 
een sneltest aanbieden bij de ingang, zoals in Duitsland. Na een kwartier weet je dan als 
bezoeker of je negatief bent.’  
 
Op zich is het Patiëntenplatform wel vragende partij voor de coronapas. Al is het maar om 
meer uniformiteit te brengen in de wirwar aan bezoekregelingen. ‘Vandaag zijn de regels erg 
onduidelijk’, zegt directrice Ilse Weeghmans. ‘Sommige ziekenhuizen laten bijvoorbeeld nog 
altijd geen bezoek toe terwijl andere soepeler zijn.’  
 
Of ze hun slag thuishalen, valt nog te bekijken. Vlaanderen heeft een hoge vaccinatiegraad, 
waardoor de nood aan een verplichting minder acuut is. Minister van Welzijn Wouter Beke 
(CD&V) heeft de Taskforce Zorg, waarin de koepels zetelen, een advies gevraagd. Al zeker tot 
dan houdt hij de boot af. Bron: De Morgen, 13 september 2021.   
 

Blindeninstituut Bartiméus in zwaar weer: onzekere tijd voor cliënten en 
medewerkers 
 
Voor cliënten en medewerkers van Bartiméus breekt een onzekere tijd aan. Het instituut voor 
blinden en slechtzienden, met locaties in onder meer Zwolle, Deventer, Ermelo en Lochem, 
kampt met forse tekorten die in de buurt komen van een ‘kritische ondergrens’.  
 
Dat komt onder meer door de inhuur van personeel.  
 
Bartiméus moet tot eind 2022 zes miljoen besparen, zo blijkt uit interne documenten. De 
Raad van Bestuur stelt in een mail aan alle leidinggevenden en vertegenwoordigende organen 
dat de financiële buffers een ‘dalende trend’  laten zien die ‘dicht tegen de voor de banken 
kritische ondergrens aan komt’. 
 
Bartiméus boekt al langer slechte financiële resultaten. De coronacrisis heeft de organisatie 
verder in het nauw gebracht. ‘We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze 
organisatie’, zegt woordvoerder Claar Hellwig. ‘Door de coronapandemie is het nog niet gelukt 
om die investering terug te verdienen.’ Bron: De Stentor, 13 september 2021. 
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Gemeente Urk onderzoekt ‘heftige’ beelden van jongeren in ‘nazi-kledij’ 
en gevangene met Jodenster op 
 
Op Urk gaan beelden rond van jongeren die zaterdagavond in het dorp rondliepen in ‘nazi-
kledij’ en een jongeman die in een boevenpak met een Jodenster ‘onder vuur’ wordt genomen. 
De gemeente Urk heeft de betreffende beelden gezien en onderzoekt met de politie en het 
Openbaar Ministerie of het tafereel op de beelden strafbaar is.  
 
Op Urk worden massaal beelden gedeeld van zaterdagavond. Eén van die beelden is een 
stilstaand beeld vastgelegd door een bewakingscamera in het oude dorp. Op het beeld is te 
zien dat de mensen in een militair uniform met pistolen anderen de schrik aanjagen in het 
uitgaanscentrum van Urk. Bron: De Stentor, 13 september 2021.  
 

 
 
 
Viruswaarheid-voorman Engel en Belgische topviroloog Van Ranst weer 
voor rechter 
 
Viruswaarheid-voorman Willem Engel en de Belgische viroloog Marc Van Ranst staan op 28 
oktober opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank van Mechelen. Engels tweede klacht over 
laster zal voor een kamer met drie rechters worden behandeld. Voor de zaak is één uur 
uitgetrokken. Engel heeft inmiddels ook een derde zaak tegen Van Ranst aangespannen 
wegens valsheid in geschrifte.  
 
Engel verloor eerder deze maand een rechtszaak tegen de uitgesproken hoogleraar, 
opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering. Van Ranst zou hem in Het 
Financieele Dagblad en op Twitter hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en 
oplichter en had zich daarmee schuldig gemaakt aan smaad en laster, vond Engel. De 
Twitterruzie tussen beiden liep tijdens de coronapandemie vaak hoog op.  
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In het kranteninterview stelde 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’, aldus de 
viroloog. In een toelichting benadrukte Van Ranst dat hij met ‘extreemrechts’ niet de 
Viruswaarheid-voorman bedoelde, maar dat ging er bij Engel niet in.  
 
De sfeer tijdens de zitting was om te snijden. Van Ranst voerde zijn eigen verdediging. ‘In het 
beklaagdenbankje in deze rechtbank zitten moordenaars en verkrachters. Ik sta liever op de 
plek van advocaat’, liet hij zich ontvallen. De zaak tegen hem was volgens de viroloog bedoeld 
om hem verder te ‘intimideren en te pesten’. ‘Dit past in zijn maandenlange campagne waarin 
hij mij neerzet als bron van al het kwaad, als klassieke zondebok.’ 
 
Van Ranst werd in het voorjaar met de dood bedreigd en zat vier weken ondergedoken. In de 
rechtszaal droeg hij kort voor uit de ruim 150 doodsbedreigingen die hij had ontvangen. De 
viroloog houdt Engel daarvoor verantwoordelijk en neemt het Engel zeer kwalijk dat hij zijn 
adresgegevens online zette toen hij in een safehouse zat. ‘De echte schade die ik heb, is 
onbetaalbaar.’   
 

 

Willem Engel (links) en Marc Van Ranst treffen elkaar weer voor de rechter. © Belga  

 

De rechtbank oordeelde dat de zaak in een andere procedure moest worden uitgevochten, met 
een burgerjury, omdat het om vermeende delicten in de gedrukte pers ging. Of dat gaat 
gebeuren, is nog maar de vraag. ‘Daar horen de zwaarste misdrijven thuis. We hebben nu 
lang genoeg meegedraaid in de mallemolen van Engel. Deze rechtszaak interesseert hem niets. 
Het is hem enkel te doen om de aandacht’, aldus Van Ranst. 

De kern van Engels betoog is dat wat hij over het coronavirus beweert, klopt. Zijn raadsman 
droeg een reeks rapporten aan, waaruit blijkt dat de coronamaatregelen geen enkel effect 
tonen. Vaccins zouden niet deugen en de ziekenhuiscijfers zouden schromelijk zijn 
overdreven. De uitlatingen van Van Ranst vat hij op als een persoonlijke belediging. Engel 
benadrukte ook geen virusontkenner te zijn, maar scepticus. 

Toen Van Ranst zich kort na de rechtszaak op televisie opnieuw over Engel uitliet, spande die 
meteen een tweede smaadzaak aan. Omdat het nu niet om gedrukte uitspraken gaat, is er 
volgens hem geen sprake van een drukpersmisdrijf. De Viruswaarheid-voorman wil Van Ranst 
ook voor de rechter zien voor valsheid in geschrifte. De viroloog heeft volgens hem in de eerste 
zaak de tegenpartij andere stukken aangeleverd dan de rechtbank. Bron: AD, 13 september 
2021.  
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Burgemeesters Veiligheidsberaad vergaderen toch weer digitaal 

De burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, vergaderen toch weer digitaal. 
Deze burgemeesters die vanuit hun functie als voorzitters van de veiligheidsregio's het kabinet 
adviseren over het coronabeleid komen dinsdagochtend online samen.  

Aanvankelijk zouden zij maandagavond voor het eerst in maanden weer lijfelijk in Utrecht 
overleggen, maar omdat hierbij te weinig burgemeesters aanwezig konden zijn, is de 
bijeenkomst verplaatst. Bron: AD, 13 september 2021.  
 

Unmute is woedend over geruchten komende versoepelingen  
 
Organisatie Unmute Us is woedend over de geruchten van de komende versoepelingen van de 
coronamaatregelen, melden ze in een persbericht: ‘Het is onbegrijpelijk dat het kabinet 
weigert gehoor te geven aan de wensen van meer dan 150.000 demonstranten en 100.000 
mensen die hun brood en bestaan ontlenen aan deze sector.’  
 
De capaciteitsbeperking van vijfenzeventig procent is ‘een klap in het gezicht voor de 
evenementenbranche’, aldus initiatiefnemer van Unmute Us Jasper Goossen. ‘Dit is 
het doelbewust torpederen van de evenementenbranche en de creativiteit van de nacht. Het 
is natuurlijk volstrekt niet realistisch om op stel en sprong rendabel evenementen te 
organiseren op driekwart van de oorspronkelijke capaciteit.’  
 
De organisatie van Unmute Us zegt in spanning de persconferentie van 14 september af te 
wachten en voert deze week weer landelijk overleg om eventuele vervolgstappen te bepalen.  
 
Morgen gaan demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid 
aankondigen dat vanaf 25 september de anderhalvemetermaatregel vervalt. Voor een bezoek 
aan het theater, de bioscoop of een horecazaak zal een coronapas nodig zijn. Er 
mag maximaal 75 procent van de capaciteit gevuld worden. Ook moeten horecazaken na 
00.00 uur de deuren sluiten.  

Juist de laatste tien procent maakt een evenement doorgaans rendabel, laat Goossen weten. 
Het is volgens hem volstrekt onduidelijk waar de beperking van 75 procent op gebaseerd is. ’Ik 
weet niet wie dit bedacht heeft, maar het moet iemand zijn met een enorm bord voor zijn kop.’ 

De Fieldlabexperimenten hebben laten zien dat het mogelijk is om veilig open te gaan, zegt 
Goossen. ’Maar daar wordt niets mee gedaan.’ 

Vorig weekend kon de Grand Prix in Zandvoort, waar 70 duizend bezoekers op af kwamen, 
wel doorgang vinden. Ook voetbalstadions mogen vanaf 25 september weer volledig 
gevuld worden. ’Het riekt naar verdeel en heers: een deel van de sector mag weer aan de slag, 
terwijl een ander deel op de bank moet blijven zitten. Zo wordt er een wig tussen ons gedreven’, 
zegt Darko Esser, woordvoerder van Unmute Us Nijmegen. 

Afgelopen weekend gingen tienduizenden demonstranten in heel Nederland de straat op om 
te protesteren tegen de coronamaatregelen die het nachtleven nu al anderhalf jaar platleggen. 

De organisatie van Unmute Us wacht de persconferentie van 14 september af en voert deze 
week weer landelijk overleg om eventuele vervolgstappen te bepalen. 

Ook brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is niet blij met de nieuwe 
maatregelen. ’Dit is een doodsteek voor de nachtcultuur van Amsterdam’, zegt Eveline 
Doornhegge van de hoofdstedelijke afdeling van KHN. ’Een controleur aan de deur (die de 
coronapassen moet controleren, red) levert geen omzet op, die kost alleen geld. Ze zijn schaars 
met het huidige personeelstekort. Bovendien wordt de overheidssteun sowieso op 1 oktober 
afgeschaft. Ik hoor vanuit onze leden dat ondernemers die tot nu toe meegaand waren zeggen: 
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als de steun stopt, stoppen we ook met maatregelen nemen. Veel mensen zeggen: we gaan het 
niet meer doen.’ Bron: AD, 13 september 2021.    

 
 
Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. © Hollandse Hoogte / ANP 
 

Horeca wil coronapas ‘boycotten en saboteren’ 
 
Politie en boa's hebben grote vraagtekens en de horeca legt zich niet neer bij de plannen van 
het kabinet om in de cafés en restaurants een coronatoegangsbewijs verplicht te maken. ‘We 
moeten dit keihard boycotten en saboteren.’ 
 
De uitgelekte nieuwe coronamaatregelen zijn volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een 
reactie op het kort geding dat de brancheorganisatie tegen het kabinet heeft aangespannen. 
Het kort geding, waarmee KHN de sluiting van clubs en nachthoreca van tafel wil krijgen, 
dient morgen. ‘We kregen duidelijke signalen dat het kabinet enorm in de maag zat met dat 
kort geding’, zegt directeur Dirk Beljaarts van KHN. Bron: AD, 13 september 2021.   
 

Minister-president Jan Jambon (N-VA) maakt bocht en heft protest tegen 
Vlaamse coronapas op: ‘Kan tijdelijk een dienst bewijzen’ 
 
Nu Nederland en Brussel voor de coronapas gaan, kan Vlaanderen niet anders dan in bepaalde 
gemeenten en sectoren volgen. Met slepende voeten, weliswaar. ‘Tijdelijk kan de coronapas ons 
een dienst bewijzen’, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA) tegen De Morgen, nadat hij 
zich eerder verzette. Bron: De Morgen, 13 september 2021. 
 

Defensie vliegt tijdens werkzaamheden onder hoogspanningsmast  
 
Tijdens de werkzaamheden aan de hoogspanningsmasten in Oosterwolde is een helikopter 
van defensie onder de kabels doorgevlogen. De werknemers schrokken hier enorm van en 
legden het tafereel vast. Volgens defensie en netwerkbeheerder Tennet 'is er geen gevaarlijke 
situatie ontstaan'. 

Dat er onder de hoogspanningsmasten gevlogen wordt is op zichzelf niet bijzonder. ‘De 
afspraak is dat ze dat mogen doen, maar niet tijdens werkzaamheden’, vertelt Eefje van Gorp, 
woordvoerder van Tennet.  
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Werknemers waren bezig in de hoogspanningsmasten toen de helikopter aan kwam vliegen. 
In de video is de schrik te horen. ‘Ik vind het niet normaal dat ze dit doen, zeker als wij hier 
aan het werk zijn’, foetert een van de medewerkers.  

Volgens Van Gorp heeft defensie toegezegd de komende weken niet te oefenen bij de masten. 
‘Totdat de werkzaamheden klaar zijn, wordt er niet meer gevlogen.’ Van Gorp wil die afspraken 
graag zwart-op-wit hebben. Defensie laat weten dat dit nog niet het geval is en dat er op dit 
moment alleen contact is geweest over het voorval.  

Een woordvoerder van Defensie Helikopter Commando laat weten dat zij niet op de hoogte 
waren van de werkzaamheden en houden daar vanaf nu rekening mee. Maar of er ook tijdens 
de werkzaamheden helemaal niet meer wordt gevlogen wil defensie niet bevestigen.  

Defensie oefent door heel Nederland op verschillende manieren. ‘Dit is een laagvlieggebied en 
helikopterbemanning moet vaak dekking zoeken. De helikopters moeten zich hoog en laag 
kunnen voortbewegen’, aldus de woordvoerder. Bron: Omroep Gelderland, 9 september 2021. 

Medewerkers van netbeheerder TenneT kregen afgelopen donderdag tijdens werkzaamheden 
aan een hoogspanningsmast in Oosterwolde de schrik van hun leven toen een helikopter van 
Defensie onder de kabels door vloog. ‘Een levensgevaarlijke situatie’, zegt woordvoerder Eefje 
van Gorp.  

In Oosterwolde, gemeente Oldebroek, waren op 18 juni vier hoogspanningsmasten na 
noodweer omgevallen. ‘Ik was donderdag toevallig namens TenneT aanwezig. Medewerkers 
van onze aannemer Qirion hadden een start gemaakt met een nieuwe noodverbinding en we 
hadden tien mensen in de mast zitten toen de Defensiehelikopter onder de lijnen door vloog. 
Echt levensgevaarlijk, want door de turbulentie die de helikopter met zich meebracht gingen 
de lijnen trillen waardoor onze medewerkers een schok hadden kunnen krijgen en uit de mast 
hadden kunnen vallen.’ Bron: AD, 13 september 2021. 



176 

 

Hoogspanningsmasten omgewaaid tijdens storm in Oosterwolde, kabels 

vallen op boerderij 

 

Een van de omgewaaide hoogspanningsmasten in Oosterwolde. © News United  
 
 
 
Oosterwolde (gemeente Oldebroek) zijn vier hoogspanningsmasten omgewaaid door de 
storm. Een deel van de kabels is op een boerderij en een stal terecht gekomen, meldt de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Ook liggen ze over een weg heen. 
 
De brandweer heeft samen met de politie het gebied afgezet waar de kabels liggen. Het gaat 
om een stuk van 2 tot 2,5 kilometer dat is omgevallen. 
 
In de stal waar de kabels op liggen, staan dertig stuks vee. ‘Die zijn ongedeerd. Verder zijn er 
ook geen gewonden gevallen’, zegt een woordvoerder. Volgens hem gaat het om vier masten. 
 
‘De kabels zijn spanningsloos gemaakt en geaard, dus daar kan niets meer mee gebeuren. Het 
enige gevaar is nog dat de kabels onder trekspanning staan en dat ze kunnen breken en 
wegschieten.’  
 
De masten zijn volgens de woordvoerder waarschijnlijk door een valwind omgevallen. Zo'n 
'downburst' ontstaat volgens het KNMI als een enorme hoeveelheid koude lucht uit een 
intensieve buienwolk omlaag stort.  
 
Het omvallen van de masten heeft vooralsnog geen gevolgen voor de stroomvoorziening in de 
regio. ‘Er is een plan in de maak om de masten te verwijderen en een noodvoorziening te 
treffen, zodat de stroomvoorziening weer optimaal kan functioneren.’ Energiebeheerder 
TenneT moet daarvoor zorgen. Bron: Omroep Gelderland, 18 juni 2021.  
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Conflict kinderopvang woekert voort, ondanks gedeeld doel: minder 
werkdruk 

Morgen leggen medewerkers van 660 kinderopvanglocaties voor een dag het werk neer. FNV-
leden uit het hele land komen bijeen op het Malieveld in Den Haag, omdat ze willen dat er 
betere afspraken over werkdrukverlaging worden vastgelegd. De werkgevers stellen dat alles 
wat hierover via de nieuwe cao geregeld kan worden, al geregeld is.  

Op 8 juli kwamen medewerkers ook al bijeen in Nieuwegein, toen voor de eerste landelijke 
staking in de kinderopvang in twintig jaar. Eind juni sloten de werkgevers, BK 
(Brancheorganisatie Kinderopvang) en BMK (Branchevereniging Maatschappelijke 
Kinderopvang), met vakbond CNV Zorg & Welzijn wél een nieuw cao-akkoord. Vakbond FNV 
Zorg & Welzijn tekende deze deal niet, omdat er volgens de bond te weinig afspraken in 
stonden die de werkdruk op korte termijn zouden verlagen. Bron: AD, 13 september 2021. 

 

Een kinderopvangmedewerker tijdens een estafettestaking op de Dam. © ANP  
 
 

Derde coronaprik is overbodig en schadelijk voor vertrouwen, stellen 
internationale experts: dit is hun advies 
 
Er is geen enkele noodzaak om nu al grote groepen mensen een derde coronavaccin te geven. 
Sterker nog, de risico’s zijn groter dan de eventuele voordelen. Dat schrijft een groep 
internationale experts, verbonden aan onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en 
de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA, in het vakblad The Lancet. Een derde prik kan 
het vertrouwen in de ‘gewone’ vaccinatie ondergraven, waarschuwen de achttien kopstukken. 
Bron: De Morgen, 13 september 2021. 
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Stenen trillen uit gevel tijdens Unmute Us-protest: ‘Wie eronder had 
gestaan, had wel dood kunnen zijn’ 
 
Uit de gevel van De Vredenburg, het woon- en winkelpand aan het Vredenburg in Utrecht, 
zijn diverse stenen naar beneden gevallen op het moment dat hier zaterdagmiddag de grote 
Unmute Us-demonstratie met veel lawaai passeerde. 
 
Een verkeersregelaar vertelde hier zondagmiddag hoe hij de optocht stond de filmen met zijn 
mobieltje, toen er naast hem plotseling brokstukken op de grond vielen. ‘Het was een geluk 
dat er in de enorme drukte van dat moment niemand onder stond, want die had voor hetzelfde 
geld wel dood kunnen zijn.’  
 
Volgens omstanders moeten het de keiharde en diepe basdreunen zijn geweest, die de stenen 
uit de gevel van De Vredenburg hebben los getrild. Aan het Vredenburg zelf en ook aan de 
zijde van de aangrenzende Hollandse Toren en de Vlaamse Toren lieten gevelfragmenten los. 
Mogelijk is er sprake van een constructiefout die nu door de beukende dance uit de speakers 
van Unmute Us aan het licht is gekomen. Dit wordt de komende dagen onderzocht. Gebouw 
De Vredenburg staat hier pas acht jaar; het werd in april 2013 officieel geopend.  
 
De Starbucks, The Sting en Zara werden zaterdag in allerijl ontruimd. Ook de fietsenstalling 
onder het gebouw was enige tijd niet toegankelijk. De gemeente plaatste zaterdagavond 
hekken rondom het pand. Voetgangers kunnen daardoor niet meer dicht langs de gevel lopen, 
voor het geval er nog meer stenen loslaten. 
 
De Starbucks bleef zondag op eigen initiatief dicht. Klanten werden middels een briefje op het 
hek doorverwezen naar de vestiging in Hoog Catharijne. De beide kledingwinkels waren wel 
gewoon open. Dat geldt ook voor de fietsenstalling. Hier is boven de ingang aan het 
Vredenburg een provisorisch afdak gemaakt om eventueel vallend gruis op te vangen. Bron: 
AD, 12 september 2021.  
 

 
 
Er staat nu nog wel een tijdelijke afzetting langs een deel van de gevel. Hiervoor moest ook 
een aantal fietsen langs de Vlaamse Toren worden verplaatst. ‘Fietsen zijn verplaatst naar het 
Vredenburgplein in verband met defecte gevel’, is te lezen op een papiertje dat aan de afzetting 
hangt. @ Duic 
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Eigenares Marga Versluis van café Easy sluit na 36 jaar de deuren vanwege het nieuwe 
coronatoegangsbewijs dat vanaf 25 september in de horeca en cultuursector wordt 
ingevoerd. © Bart Hoogveld  
 

Kroegeigenaar Marga sluit zaak om coronapas: ‘Dictatuur van de 
bovenste plank’ 
 
De Rotterdamse Marga Versluis gooit na 36 jaar de deuren van haar muziek- en buurtcafé 
Easy aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West dicht nu het kabinet vanaf 25 september 
een coronatoegangsbewijs in de horeca en cultuursector verplicht wil stellen. Ze is niet de 
enige horecaondernemer die bepaald niet staat te springen om deze nieuwe regel. 
 
Met het sluiten van haar muziekcafé gooit ze naar eigen zeggen haar pensioen weg, maar dat 
kan haar niet schelen. Dat liever, dan leven met deze regel waarbij ze klanten die zich niet 
vaccineren, moet weigeren. ‘Ik heb altijd gestreden. Als je niet strijdt, heb je sowieso verloren. 
Ik ga dit echt niet doen, het is dictatuur van de bovenste plank.’ Bron: AD, 13 september 
2021.  
 

Horecatycoon Khalid Oubaha weigert klanten te controleren op 
vaccinatiestatus: ‘De koek is op’ 
 
De Nijmeegse horecatycoon Khalid Oubaha, uitbater van diverse horecagelegenheden in 
Nijmegen, Arnhem en Zutphen, weigert klanten bij de ingang van zijn zaken te controleren op 
hun vaccinatiestatus. ‘Ik vertik het. Ik ben helemaal klaar met de wanpraktijken van dit 
kabinet.’ 
 
Afgelopen weekend lekten de kabinetsplannen voor de horeca uit: restaurants en cafés 
kunnen weer zo goed als volledig open, maar mogen alleen klanten toelaten met een geldige 
QR-code. Die krijgen zij als ze zijn gevaccineerd tegen corona of recent negatief zijn getest. De 
nachthoreca - tussen twaalf uur ’s nachts en zes uur ’s ochtends - blijft voorlopig op slot. 
Bron: DG, 13 september 2021.  
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Hoogste besmettingsgraad in Nunspeet, flinke stijging positieve tests in 
Noordoostpolder 
 
Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen 24 uur wederom behoorlijk toegenomen in 
de Noordoostpolder. Gisteren was er ook al sprake van een stijging in de gemeente in de 
provincie Flevoland.  
 
Waar de teller gisteren van 14,7 positief geteste personen op 100.000 inwoners naar 18,9 
schoot, staat het aantal vandaag op 25,2. Dat betekent in de praktijk dat twaalf inwoners er 
positief testten. De Noordoostpolder kent daarmee de hoogste stijging in het Stentor-gebied. 
Ook in Lelystad is het aantal besmettingen toch weer gestegen. Waar de gemeente gisteren 
een daling van 26,3 naar 20 (op 100.000 inwoners) liet zien, loopt het aantal positieve testen 
vandaag weer op naar 23,8. Dit zijn 19 positief geteste inwoners. 
 
Nunspeet is in het Stentor-gebied wederom de gemeente met de hoogste besmettingsgraad. 
Afgelopen zaterdag daalde het aantal positieve testen er van boven de dertig op 100.000 
inwoners naar zeven, maar vandaag is de Veluwse gemeente (32,1) weer de donkerste op de 
kaart. Absoluut gaat het om negen positief geteste inwoners.  
 
Gelukkig is er in meerdere gemeenten een daling te zien in het aantal coronabesmettingen. 
Zo halveerde het aantal besmettingen in de gemeente Zeewolde de afgelopen 24 uur (van 26,2 
naar 13,1 op 100.000 inwoners, dat staat gelijk aan drie positief geteste inwoners). En dat 
terwijl deze gemeente gisteren nog tot een van de hardst stijgende behoorde.   
 
Kampen houdt de dalende lijn vast. Gisteren daalde het aantal positieve testen al van 16,4 
naar 5,5 en vandaag zijn dat er 3,7 (op 100.000 inwoners, in de praktijk gaat het om twee 
positieve testen). Die dalende lijn heeft de gemeente Ommen niet weten vast te houden. 
Gisteren was er sprake van een flinke daling (van 16,4 naar 5,5), maar vandaag staat het 
aantal besmettingen op 100.000 personen weer op 16,4 (= 3 positief geteste inwoner).  
 
Landelijk gezien zijn er vandaag 1.777 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is lager dan het 
gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (2.348).   
 
Gisteren zijn 31 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is lager dan het gemiddelde van de 
afgelopen 7 dagen (56). De grafiek hieronder toont vandaag één nieuwe ziekenhuisopname. 
Er worden op moment van schrijven 450 ziekenhuisbedden bezet door covid-patiënten. Dat 
zijn er vijftien meer dan gisteren.  
 
Op de intensive care liggen drie coronapatiënten meer dan gisteren. Dat zijn er nu 208. Tijdens 
de laatste meting (30 augustus - 5 september) was de grootste groep covid-patiënten op de ic 
tussen de 70 en 79 jaar oud.  
 
Vandaag zijn vier coronagerelateerde sterfgevallen gemeld aan de GGD. Dat zijn drie 
meldingen meer dan gisteren. Het totaal aantal covid-slachtoffers staat nu op 18.073. Bron: 
De Stentor, 13 september 2021.  
 

Volgende stap in het versoepelingsplan: toegangsbewijs verplicht in 
horeca, evenementen en culturele sector  
 
Het kabinet zet vanaf 25 september een volgende stap in het versoepelingsplan. In de horeca, 
bij evenementen en in de culturele sector wordt een toegangsbewijs verplicht. Dit kan voor 
problemen zorgen bij senioren van wie de digitale kennis beperkt is. SeniorWeb, een 
organisatie die ouderen helpt met digitale problemen, spreekt zich hierover uit. Bron: AD, 13 
september 2021. 
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COC: gescheld Baudet vergelijkbaar met homofobe bekladdingen 
Rotterdam 
 
Het COC zet de uitlatingen van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet op één lijn met 
de incidenten met homofobe leuzen die op het COC-gebouw en een sportschool van de Roze 
Kameraden in Rotterdam zijn gespoten.  
 
Dat stelt de belangenorganisatie nadat Baudet tijdens een partijbijeenkomst zondag duidelijk 
maakte dat hij weigert  excuses te maken nadat hij NPO-journalist Joost Vullings uitschold 
voor homo. Hij deed dit omdat Vullings weigerde hem een hand te geven vanwege de 
coronaregels.  
 
Tijdens een bijeenkomst in Heerlen vroeg een man Baudet of hij Vullings al excuses heeft 
gemaakt. Baudet heeft dit nog niet gedaan. ‘Achteraf had ik hem een valse nicht moeten 
noemen’, aldus de FvD-voorman. De man die de vraag aan Baudet stelde, reageerde daarop 
boos: ‘Ik vind dat niet plezant. Hier staat een echte homo voor u. Homo is geen scheldwoord.’ 
Het gesprek is vastgelegd op een filmpje dat maandag veel gedeeld werd op sociale media. 
 
‘Het gaat van kwaad tot erger met Baudet’, aldus een woordvoerder van het COC. ‘Hij neemt 
de problemen die lhbti-jongeren ervaren met dit soort gescheld totaal niet serieus. Hij heeft 
geen flauw idee wat de impact van het gebruik van dit soort woorden is voor jongens van 14, 
15 die op het punt staan om uit de kast te komen.’ 
 
Het COC noemt het ‘wel bemoedigend dat zelfs zijn eigen achterban nu aangeeft dat dit niet 
oké is. Hopelijk neemt hij zijn eigen kiezers wel serieus.’ Vullings laat maandag desgevraagd 
weten de kwestie met Baudet ‘te laten voor wat het is’. 
 
De partijleider van Forum voor Democratie kwam eerder dit jaar ook onder vuur te liggen 
omdat hij zich in app-gesprekken met partijgenoten homofoob heeft uitgelaten. 
 
Dit weekend werd het kantoor van COC Rotterdam beklad met homofobe leuzen. De politie 
heeft vandaag laten weten onderzoek te gaan doen naar het voorval. Ook wordt nagegaan of 
er een verband is met soortgelijke bekladdingen in augustus op de sportschool van Paul van 
Dorst, de oprichter van de Roze Kameraden, de nieuwe lhbti-supportersvereniging van 
Feyenoord. Daar werd toen bovendien brandgesticht. 
 
De politie roept getuigen, die iets verdachts in de nacht van 11 op 12 september hebben gezien 
bij de Schiedamsesingel, op zich te melden. Mensen die mogelijk beelden hebben van het 
voorval wordt gevraagd die te delen met de politie. Bron: AD, 13 september 2021. 

Vlaamse regering bedenkt zich en gaat coronapas invoeren 

Nu Nederland ook bij meer gelegenheden om een coronapas gaat vragen, gaat ook Vlaanderen 
om. De Vlaamse regering was lang fel tegen zulke toegangseisen, maar heeft zich bedacht. 

‘Tijdelijk kan de coronapas ons een dienst bewijzen’, zegt de Vlaamse minister-president Jan 
Jambon tegen de krant De Morgen. Ook al wil 'natuurlijk iedereen een samenleving zonder 
pasjes' en vond hij lang dat de succesvolle Vlaamse vaccinatiecampagne eigenlijk afdoende 
moest zijn. Jambon wilde er tot dusver hooguit over nadenken bezoekers van grote 
evenementen te vragen om een bewijs van bescherming door inenting of eerdere genezing of 
van een negatieve coronatest. 

Vrijdag buigen de verschillende Belgische regeringen zich samen over onder meer het gebruik 
van het coronatoegangsbewijs. Ook in Wallonië, dat vaak naar Frankrijk kijkt, gaan stemmen 
op om vaker om de pas te gaan vragen. Frankrijk liep voorop met de toegangseisen en zag de 
animo voor het coronavaccin flink toenemen. Bron: AD, 13 september 2021.  
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School en moeder lijnrecht tegenover elkaar: zoon (15) geschorst voor 
niet dragen mondkapje 
 
Een leerling van het Hanze College in Oosterhout is vijf dagen geschorst, omdat hij geen 
mondkapje wil dragen. Moeder Sandra Ligtvoet staat pal achter haar zoon: ‘Het mondkapje 
werkt niet en ontneemt hem zuivere lucht.’ 
 
Het probleem speelt sinds de invoering van de mondkapjesplicht op middelbare scholen, een 
klein jaar geleden. Op dit moment moeten leerlingen en personeel van het voortgezet onderwijs 
mondkapjes dragen buiten de les.  Bron: De Stentor, 13 september 2021.   
 
De 15-jarige zoon van Sandra Ligtvoet weigert dit en krijgt sindsdien slechts incidenteel les of 
via de computer. In een brief aan de ouders bericht het Hanze College dat de scholier vorige 
week ‘wederom‘ op school kwam zonder mondkapje. ‘Vervolgens weigerde hij mijn kamer te 
verlaten en hebben wij na overleg met de leerplichtambtenaar de politie gebeld’, schrijft 
directeur Jacqueline Ringens. Bron: AD, 13 september 2021.    
 

Urker jongeren in nazi-legerkledij poseren voor een foto op het industrieterrein van Urk © 
Eigen foto  
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Israël-centrum CIDI doet aangifte tegen ‘nazi-verheerlijkers’ na zien 
schokkende beelden Urk 
 
‘Dit is pure haat. In de volste openbaarheid. Dit wordt gedaan om te shockeren. Het CIDI doet 
aangifte tegen deze jongens’, aldus het Centrum Informatie Documentatie Israel. Ook het 
NIOD reageert verbijsterd op de beelden van een Urker groep die dit weekeinde feestte in nazi-
kostuums en joodse gevangenenoutfits.  
 
‘Als dit is wat het lijkt, dat de jongens op de openbare weg dit doen, een executie uitbeelden, 
omstanders angst aanjagen, dan is er geen twijfel: dit is absoluut strafbaar’, zegt Aron Vrieler, 
onderzoeker antisemitisme bij het CIDI. ‘Ze zaaien angst. Dit is verheerlijking van geweld, 
genocide, holocaust en nazisme en dat in de volste openbaarheid. Dit is pure haat of 
onwetendheid. Maar als je naar de beelden kijkt weten ze wel een beetje wat ze doen.’ Het 
Israelcentrum gaat aangifte doen tegen de feestende Urkers. ‘Tenzij iemand anders dat al 
doet.’ Bron: De Stentor, 13 september 2021.    
 
 

 
 
 

Powned-verslaggever op Urk bekogeld met eieren na vragen over ‘nazi-
feestje’: ‘Wegwezen, anders ga je de haven in!’ 
 
Powned-verslaggever Jamie Reuter is tijdens een reportage op Urk door een jongen bekogeld 
met eieren. Ook sloeg een wat oudere Urker de microfoon uit haar handen terwijl hij riep: 
‘Wegwezen, anders ga je de haven in!’ 
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Reuter bevroeg gisteren op Urk een aantal bewoners over de bizarre verkleedactie die zaterdag 
plaats vond op het voormalige eiland. Daarbij ging een aantal jongeren verkleed als nazi’s over 
straat, ‘ludiek’ jacht makend op een deel dat zich had uitgedost met een jodenster. 
 
‘Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de Urkers hier zelf over denken’, begint Reuter haar 
reportage, maar al snel blijkt dat een aantal Urkers daar niet op zit te wachten. Zo krijgt de 
verslaggever een paar eieren naar haar hoofd geslingerd en wordt de microfoon uit haar 
handen geslagen door een geagiteerde, wat oudere man.  
 
Die bijt haar toe: ‘Wegwezen met dat ding. Anders ga je de haven in!’ Als ze de microfoon weer 
oppakt: ‘En nou wegwezen anders kom ik overeind en dan gebeuren er andere dingen.’  
 

 
 

Een geagiteerde Urker mept de microfoon uit de handen van Powned-verslaggever Jamie 
Reuter © Screenshot Powned  

 

Enkele andere Urkers die Reuter aanspreekt, werken wel mee aan de reportage. Het ene deel 
schetst daarbij een beeld van ‘gewoon een besloten feestje’. Ze noemen het ‘een 
verkleedpartijtje waarbij een aantal mensen toevallig dezelfde kleding droeg’. En: ‘Tja, als je 
een paar borreltjes op hebt, doe je ook wel eens gek’.  

Een ander deel van de Urkers dat wordt ondervraagd, reageert afkeurend als reactie op het 
‘nazi-feestje’. Één van en noemt de actie van de jongeren ‘zeer onbeschoft’.  

Over de oplossing is een andere man overduidelijk: ‘Dat lossen we hier zelf wel op, daar komt 
geen rechter aan te pas. Als het één van mijn kinderen is: gewoon een goed pak rammel geven 
en klaar.’  

Woordvoerder Leon Stooker van Powned laat na overleg met Reuter weten dat de verslaggever 
geen behoefte voelt om verder in te gaan op de incidenten. ‘Ook Powned wil er verder niet over 
uitweiden, voorlopig laten we het hierbij.’  Bron: De Stentor, 14 september 2021.  
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Ook Urkers spreken schande van ‘heftige nazi-foto's’ jongeren: ‘We 
schamen ons dood’ 

Urkers balen van het zoveelste incident waarbij jeugd uit het vissersdorp over de schreef gaat, 
dit keer met het uit de hand gelopen ‘nazi-achtige’ verkleedfeestje. Omdat ze vinden dat het 
niet door de beugel kan, maar ook omdat het hun dorp wéér negatief in het nieuws brengt. 

Urk stond dit jaar al geregeld in de schijnwerpers door de corona-avondklokrellen, het in 
brand steken van een teststraat en het belagen van verslaggevers bij kerkdiensten. Het maakt 
dat dit nieuwe incident weer extra uitvergroot wordt, vinden ze. ‘Als dit een paar kilometer 
verderop in Emmeloord was gebeurd had geen enkele krant er een gram inkt aan 
gespendeerd’, zegt een bewoonster van het oude centrum die niet met naam en toenaam in de 
Stentor wil. ‘Maar nu is het weer Urk sensatiedorp voor jullie.’ Desondanks: ‘Wat die jongens 
gedaan hebben: we schamen ons dood, dit doe je niet.’ Bron: De Stentor, 14 september 2021. 

Als nazi verklede jongeren gooiden rookbom in kroeg op Urk  

De mannen die Urk opschrikten in ‘nazi-kledij’ staken zaterdagavond een rookbom af in 
dansclub ’t Steertje. Eigenaresse Nathalie Korf is het spuugzat en geeft zo’n 25 jongeren een 
caféverbod. Als klap op de vuurpijl wordt er voor komend weekend door onbekenden een ‘Ku 
Klux Klan Party’ aangekondigd in de club. ‘Dit zijn geen grappen.’  

Zo’n tien jongeren liepen zaterdagavond op Urk rond in legeruniformen met kenmerken van 
het Duitse leger uit de Tweede Wereldoorlog. Regelmatig doet iemand een Hitlergroet. 
Afbeeldingen van de gebeurtenissen gaan als een lopend vuurtje door Nederland. Er wordt 
met afschuw gereageerd. Er duikt ook een beeld op van een jongeman die in een boevenpak 
met een Jodenster ‘onder vuur’ wordt genomen. Camerabeelden van dansclub ‘t Steertje tonen 
dat mensen buiten de horecazaak in een militair uniform met neppistolen anderen de schrik 
aanjagen. Bron: De Stentor, 14 september 2021. 
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Het is week drie van het schooljaar en meerdere klassen zitten weer in 
quarantaine 
 
Leuk hoor, brugklaskamp. Maar eenmaal thuis ontdekken dat je behalve nieuwe klasgenoten 
ook corona hebt gekregen, is op zijn zachtst gezegd balen. Veel scholen worstelen met 
coronabesmettingen.  
 
Het is week drie na de zomervakantie en op meerdere scholen in het Groene Hart zijn klassen 
naar huis gestuurd, vanwege zieke leerlingen of docenten. ‘Het is een domper’, zegt rector 
Freek Polter van het Antoniuscollege in Gouda. ‘Je hoopt aan het begin van het schooljaar 
toch dat we er niet meer zoveel last van zouden hebben, dit jaar.’ Bron: AD, 13 september 
2021. 

 
VK gaat jongeren tussen 12 en 15 jaar vaccin aanbieden 
 
Groot-Brittannië gaat jongeren tussen de 12 en 15 jaar oud het vaccin aanbieden. Dat heeft 
de Britse minister Nadhim Zahawi, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma, vanavond 
bekend gemaakt. De jongeren zullen in aanmerking komen voor het Pfizer-vaccin.  
 
De Britse topadviseurs op medisch gebied in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland 
(CMO) wijzen erop dat als een aanzienlijk deel van de scholieren is gevaccineerd dit lokale 
uitbraken van Covid-19 in onder meer de wintermaanden kan helpen voorkomen. Bron: AD, 
13 september 2021.  
 

Percentage ziekmeldingen in de zorg wederom hoogst in jaren 

 Zorgmedewerkers meldden zich in het tweede kwartaal wederom meer ziek dan ze in jaren 
hebben gedaan. Het percentage ziekmeldingen in het tweede kwartaal was dit jaar het hoogst 
sinds 2003, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zorg staat sinds begin 
2020 onder druk vanwege de uitbraak van het coronavirus. 

In het tweede kwartaal van 2021 hebben zorgmedewerkers zich 6,5 procent van de werkdagen 
ziek gemeld. Ter vergelijking: het gemiddelde over alle sectoren bedroeg 4,7 procent. 

„In hoeverre de coronapandemie heeft bijgedragen aan het ziekteverzuim is niet af te leiden 
uit de cijfers waarover het CBS beschikt’, zeggen de onderzoekers. „Ook voor de coronacrisis 
was er al een opgaande lijn in het ziekteverzuim in de zorg.’ 

Medewerkers in de verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en kinderopvang 
bleven het vaakst ziek thuis. Vergeleken met een jaar eerder is het verzuimpercentage het 
snelst omhoog gegaan in de kinderopvang, bij huisartsen en in gezondheidscentra. Bron: De 
Telegraaf, 13 september 2021.  

De overgangsperiode naar de nieuwe etiquette: 'Drie zoenen maken plaats 
voor hand of knikje’ 

Gaan we weer massaal handen schudden en drie keer zoenen nu de 1,5 meter afstand eind 
deze maand bij het grofvuil wordt gezet? Het eerste wel en het tweede niet, verwachten experts. 

Het is een spannende tijd, zegt etiquettedeskundige Reinildis Van Ditzhuyzen, schrijfster 
van ‘De Dikke Ditz: Hoe hoort het eigenlijk?’ Eigenlijk kun je pas een half jaar na het einde van 
de pandemie zeggen hoe we precies met elkaar omgaan. ‘Dat heb ik mijn eigen uitgever ook 
verteld.’ Bron: AD, 13 september 2021.  
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94-jarige man vliegt na botsing uit scootmobiel op de IJsseldijk in 
Deventer 

Een 94-jarige man is begin van de avond uit zijn scootmobiel gevlogen toen hij op de Deventer 
IJsseldijk werd aangereden door een automobilist. Getuigen zagen het gebeuren. De man hield 
enkel wat schrammen over aan de botsing.  

Zelfs de scootmobiel deed het nog na de klap. Hoewel het fysiek en technisch wellicht had 
gekund, vonden de agenten het toch geen goed plan dat de man zelfstandig verder naar huis 
zou rijden. Ze hebben contact opgenomen met familie van de 94-jarige en geregeld dat hij 
werd thuisgebracht.  

Het ongeluk gebeurde begin van de avond op de kruising van de IJsseldijk met de 
Schapenzandweg. De automobilist kwam uit de Schapenzandweg en wilde rechtsaf slaan 
richting Olst. De bestuurder van de scootmobiel reed op het fietspad en kwam vanuit Olst, 
richting Deventer. De automobilist zag de scootmobiel over het hoofd en raakte deze vol in de 
flank.  

Volgens getuigen, zo zegt de politie ter plaatse, vloog de man hierbij door de lucht de 
scootmobiel uit. De oude baas was hierna wonderwel ongedeerd, op wat schrammen na. De 
auto liep wel flinke schade op aan de bumper en de wagen lekte vloeistoffen. Bron: De Stentor, 
13 september 2021. 

 

De auto is total loss geraakt bij het eenzijdige ongeval. © News United/ Jan Willem Klein 
Horstman  

Meerdere gewonden bij crash in Rijssen na achtervolging door 
Marechaussee 

Een achtervolging van een Duitse auto door de Koninklijke Marechaussee is maandagavond 
met een crash tegen een boom geëindigd in het Overijsselse Rijssen. Bij het ongeval zijn 
meerdere personen gewond geraakt.  
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Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de politie is met 
meerdere voertuigen ter plaatse. Ook zijn vier ambulances aanwezig. Een traumahelikopter 
werd opgeroepen vanuit Groningen, maar is inmiddels geannuleerd.  

Drie personen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zij zaten allen in 
dezelfde personenauto, met Duitse nummerplaat. 

De Koninklinke Marechaussee heeft de desbetreffende auto vanaf de Duitse grens bij 
Oldenzaal gevolgd. De achtervolging ging vervolgens via de A35, de A1 op. Vanaf de afslag 
Holten is de personenauto met hoge snelheid door het centrum van Rijssen gereden. Hier 
raakte de Marechaussee de auto even uit het oog, maar vervolgens wist ze deze weer te 
traceren op de Burgemeester Knottenbeltlaan. Daar raakte de bestuurder van de auto de 
macht over het stuur kwijt en kwam met het voertuig tegen een boom tot stilstand. Wat de 
reden voor de achtervolging is, is vooralsnog niet bekend.  Bron: AD, 14 september 2021.  
 

Kwetsbare patiënt vraagt ziekenhuis steeds vaker om derde prik: ‘Je 
merkt dat het leeft’ 

Kwetsbare patiënten vragen steeds vaker bij ziekenhuizen in de regio om een derde prik. Bij 
sommige van deze patiënten werkt door een verminderde afweer het vaccin minder goed. Een 
derde prik wordt momenteel nog niet gegeven.  

Het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad hoort regelmatig patiënten over de 
derde prik. ‘Afgelopen weekend gaf ons ziekenhuis in Lelystad voorlichting over vaccinaties. 
De aanwezige dokter gaf aan dat 80 procent van de kwetsbare mensen vroeg om een derde 
prik. Dan vroegen ze zich af: kunnen we die al halen, of wanneer kan dat’, zegt woordvoerder 
Linda Heller. ‘Je merkt echt dat het leeft.’ Bron: De Stentor, 14 september 2021.  

Horecabazen in Oost-Nederland fel tegen coronapas: ‘Hier wil ik niet aan 
meewerken’  

Horecaondernemers in Oost-Nederland zitten niet te wachten op de coronatoegangspas. Deze 
pas, die waarschijnlijk per 25 september verplicht wordt, moet het toegangsbewijs worden 
voor onder meer een hapje of drankje in de horeca. Ondernemer Hendrik Karabagias uit 
Zwolle: ‘Ik hoop het kabinet nog op andere gedachten te kunnen brengen, dit wordt wel heel 
heftig.’  

Ruben Strating van restaurant en bar De Vrienden in Ommen vindt het gelekte kabinetsplan 
belachelijk. ‘Over hoe ik mijn zaak erop voorbereid, kan ik kort zijn: niet’, zegt hij 
maandagmiddag in zijn gesloten zaak. ‘Wij zouden dus als een soort boa bij de deur moeten 
gaan staan om gasten te checken. Ten eerste: ik heb daar geen personeel voor, want dat is 
allemaal weg door de sluitingen. Maar ik vraag me ook af of het qua privacy überhaupt mag. 
Iemand naar zijn medische status vragen, daar wil ik niet aan meewerken.’ Bron: De Stentor, 
14 september 2021.  

Ruim twintig basisschoolklassen thuis in quarantaine in West-Brabant 

Op 23 basisscholen in West-Brabant zijn op dit moment één of meerdere klassen naar huis 
gestuurd omdat een leerling besmet is. Dat zegt de GGD. In heel Brabant gaat het om 69 
scholen. 

De regio telt in totaal 254 basisscholen. Volgens de GGD gaat het bij de getroffen scholen voor 
het overgrote deel om één klas die in quarantaine zit. Op een paar scholen zitten meerdere 
klassen noodgedwongen thuis vanwege besmette leerlingen. 

Vanwege de enorme gevolgen adviseert het OMT het kabinet de coronaregels in het 
basisonderwijs te versoepelen. Nu moet dus nog een hele klas thuisblijven als één kind positief 
is getest, maar als het aan het outbreak management team ligt moet dat voortaan alleen nog 
maar gelden voor de kinderen die in nauw contact zijn geweest met een besmet kind. ‘Het 
simpele feit dat een kind positief is, is onvoldoende reden om vervolgens een hele klas naar 
huis te sturen’, zei kinderarts en OMT-lid Károly Illy daar eerder over. 
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Volgens Illy worden nu nog te vaak kinderen onnodig naar huis gestuurd. ‘Dat zorgt voor 
ongelofelijk onhandige en onwenselijke situaties met leerachterstanden, met kinderen die 
thuis zitten. Als we dat kunnen voorkomen, is dat voor ontzettend veel kinderen heel erg goed 
nieuws.’ De PO-raad, de brancheorganisatie voor het basisonderwijs gaf eerder al aan het 
advies van het OMT toe te juichen.  

In de drie Brabantse GGD-regio’s zijn na een week op in totaal 69 basisscholen besmettingen 
geconstateerd. De GGD in regio Hart voor Brabant, waar onder meer Den Bosch en Tilburg 
onder vallen, heeft 33 meldingen gekregen van basisscholen waar medewerkers of leerlingen 
positief hebben getest in de afgelopen week. Hoeveel daarvan precies in quarantaine zijn, weet 
de GGD niet, want het is niet altijd nodig, zegt de GGD. Wie immuun is, hetzij door vaccinatie 
of door een recent doorgemaakte coronabesmetting, hoeft niet in quarantaine. Op 
basisscholen zijn veruit de meeste kinderen echter niet gevaccineerd, want dat mag pas vanaf 
12 jaar.  

De GGD’en in Limburg melden lagere aantallen: in Limburg-Noord gingen zeventien klassen 
in quarantaine, plus acht groepen van kinderdagverblijven. In het zuiden van Limburg werden 
slechts vijf klassen naar huis gestuurd.  

In Zeeland zijn in de afgelopen week op 25 basisscholen en middelbare scholen 
coronabesmettingen geconstateerd. Het gaat om 28 leerlingen en drie docenten. Achttien 
scholen hebben het advies gekregen om groepen in quarantaine te laten gaan, laat de Zeeuwse 
GGD weten.  

Het beeld is vergelijkbaar met dat in de rest van het land. Vorige week werd al duidelijk dat 
het onderwijs direct weer een belangrijke verspreidingsplek is geworden voor het coronavirus. 
Uit RIVM-cijfers bleek toen dat een op de acht coronagevallen (12,5 procent) waarvan de 
vermoedelijke plaats van besmetting is achterhaald, gebeurde in het onderwijs of op de 
kinderopvang. Het ministerie van Onderwijs liet weten dat een dergelijke stijging al werd 
verwacht.  

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een 
persconferentie over het coronabeleid. Verwacht wordt dat dit advies van het OMT wordt 
overgenomen en binnenkort dus niet langer de hele klas naar huis wordt gestuurd bij een 
coronabesmetting van één van de leerlingen.  Bron: BN De Stem, 14 september 2021.  

Nederland hoeft nu nog niet massaal opnieuw naar prikstraat voor derde 
prik  

Nederland hoeft de komende maanden niet massaal opnieuw naar de prikstraat voor een 
derde coronavaccinatie.   

Alleen specifieke patiëntgroepen met een ernstige afweerstoornis - denk aan mensen die een 
transplantatie hebben ondergaan - moeten van de raad wél standaard een derde prik 
krijgen. Zo adviseert de Gezondheidsraad vandaag.   

De Gezondheidsraad wil voor de overige bevolking pas beginnen aan derde coronavaccinaties 
‘zodra de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt’. Maar daarvan is ‘op dit 
moment nog geen sprake’, zo stelt het hoge adviesorgaan. Voorzitter van de Gezondheidsraad 
Bart-Jan Kullberg: ‘Dan kun je de in Nederland en de wereld beschikbare vaccins effectiever 
inzetten voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn.’  

De verwachting is dat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het advies overneemt. 
Daarmee volgt Nederland dan het beleid van buurlanden België en Duitsland, en Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk die een extra vaccinatie mogelijk gaan maken voor kwetsbaren. In 
Israël en Hongarije kan iedereen die dat wil een extra prik krijgen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit ervoor om mensen in landen met een lage 
vaccinatiegraad voorrang te geven. Terwijl sommige landen al derde prikken zetten, zijn er ook 
veel arme landen waar nog maar een klein gedeelte van de bevolking is geprikt.   

De raad verwacht dat voor sommige groepen een derde prik op den duur wél nodig zal zijn. 
Dat moment hangt af van het moment waarom het vaccin minder effectief wordt tegen ernstige 
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ziekte. Zodra dat het geval is, moet een derde coronaprik voor bepaalde groepen worden 
overwogen. ‘Naar verwachting zullen de groepen die als eerste zijn gevaccineerd in Nederland 
– te beginnen met de oudsten – ook als eerste in aanmerking komen voor een 
boostervaccinatie’, aldus de raad. Mensen van 60 jaar en ouder zijn dan waarschijnlijk als 
eersten aan de beurt. De vaccinatiecampagne begon in januari met de ouderen, omdat zij bij 
besmetting een groot risico lopen.  

Volgens de Gezondheidsraad is het ‘volstrekt onduidelijk’ hoe lang de bescherming van de 
huidige één of twee prikken zal blijven. ‘We weten niet of dat enkele maanden is of dat dat nog 
veel langer is’,  aldus de voorzitter. Ook al is dat niet duidelijk, toch vindt de Gezondheidsraad 
wél dat er vast voorbereidingen getroffen moeten worden om in de toekomst over te kunnen 
gaan tot een derde prik, een zogenaamde ‘boostervaccinatie’.  

De Gezondheidsraad benadrukt in een toelichting op het advies dat er meerdere bezwaren zijn 
tegen het te vroeg geven van een derde prik. Bart-Jan Kullberg: ‘Afgezien van de bijwerkingen 
die een boostervaccinatie kan geven, kan het ook zijn dat een booster op de lange termijn 
effectiever is.’ Daarmee bedoelt de voorzitter dat een boostervaccinatie beter kan werken als 
er een langere tijd tussen de tweede en de derde prik zit.   

Bij een deel van de mensen met een ernstige afweerstoornis – bijvoorbeeld bij 
transplantatiepatiënten – is er onvoldoende of geen opbouw van immuniteit te zien nadat ze 
twee doses van een coronavaccinatie hebben gekregen. Een derde dosis kan die immuniteit 
een oppepper geven en daarom komt een aantal patiëntengroepen volgens de raad met hoge 
prioriteit in aanmerking voor zo’n extra dosis. De behandelend medisch specialismen en het 
RIVM werken daarvoor een strategie uit. Het gaat naar schatting om zo’n 200.000 mensen in 
Nederland. Artsen moeten bepalen wie de extra prik precies krijgt.  

Voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg verklaart dat zijn raad vindt dat het 
doel van de vaccinatie moet zijn: ‘bescherming tegen ernstige ziekte’. ‘Dat betekent dus ook 
dat de raad het voorkomen van milde infectie niet als een van de doelen van zo’n campagne 
beschouwt’, zo zegt hij in een toelichting. 

Volgens de Gezondheidsraad is dat nu in Nederland nog niet het geval. ‘Wat we weten is dat 
de bescherming tegen besmetting wel enigszins is afgenomen, maar dat geldt niet voor de 
bescherming tegen ernstige ziekte.’ 

Die bescherming is nog altijd onverminderd hoog, zo laten de huidige gegevens zien, ook voor 
de deltavariant. Er is op dit moment dus nog nauwelijks ruimte voor verbetering van 
de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte met een extra prik. 

Vraag is hoe het zit met bescherming tegen besmetting, want dat kan ook voorkomen dat 
mensen langdurige klachten houden. Kullberg voorspelt: ‘Als de bescherming nog zo hoog is 
als nu, dan valt er niet te verbeteren. Als de bescherming in de toekomst zou teruglopen, 
kunnen we die discussie voeren. Het is zeer waarschijnlijk dat men ook dan nog bescherming 
tegen ernstige ziekte en sterfte het belangrijkst zal vinden.’ Bron: AD, 14 september 2021. 

Kabinet schrapt 1,5 meter, concerten mogen met driekwart gevulde zaal 

Het kabinet zet vandaag de een-na-laatste stap van het versoepelingsplan. 25 september 
eindigt de 1,5 metersamenleving, maar bij bijna alles is straks een coronatoegangsbewijs 
nodig. Mondkapjes hoeven alleen nog op in de trein en het vliegtuig, maar het nachtleven blijft 
grotendeels op slot. En bij grote concerten binnen mag de zaal voor driekwart gevuld worden.   

Het kabinet heeft vanmiddag de knoop doorgehakt, bevestigen bronnen. Vanavond is er weer 
een persconferentie. De regel om 1,5 meter afstand te houden wordt afgeschaft en mondkapjes 
blijven alleen in het openbaar vervoer gehandhaafd. Dus in scholen en op stations kunnen de 
mondmaskers af, alleen in de coupés en in het vliegtuig moeten ze nog op.  

Tegelijk blijft het nachtleven nog dicht tussen 00.00 en 06.00 uur, ondanks kritiek hierop van 
de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Discotheken mogen 's avonds open, maar moeten 
dan al om middernacht dicht.   
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Bij evenementen, in de horeca, bij profsportwedstrijden of in theaters en de bioscoop wordt 
het coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Een volledige vaccinatie, 
negatieve test of herstelbewijs biedt dan een ticket naar binnen. Dat geldt voor een concertzaal 
als Ahoy, maar ook voor het koffietentje om de hoek of de sportkantine, zegt een bron.   
 
Volgens betrokkenen is het Outbreak Management Team (OMT) huiverig voor al te veel 
gejubel, omdat nog zo’n 1,8 miljoen Nederlanders niet zijn beschermd tegen het virus. ‘Deze 
besluiten zijn weinig politiek’, aldus een ingewijde. ‘Ze liggen heel strak tegen het OMT-advies 
aan.’  
 
Evenementen en festivals, ook zonder vaste zitplek, kunnen weer doorgaan. Die vallen straks 
onder hetzelfde regime als de horeca, theaters, bioscopen en sportwedstrijden. De 
binnenevenementen mogen tot 75 procent van het totaal aantal plekken verkopen. 
Buitenfestivals mogen op volledige grootte door, als ze meerdaags zijn, moet er wel frequent 
getest worden.   
 
Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: werk thuis als het kan, ga naar je werk als het moet, zo 
luidt het nieuwe credo. Vanaf maandag hoeft bovendien bij een coronabesmetting van een 
basisschoolleerling niet meer de hele schoolklas naar huis.  
 
Hoewel de 1,5 meterregel nog slecht wordt nageleefd, is de stap groot en symbolisch. Sinds de 
afkondiging van de afstandsregel in maart 2020 was het voorschrift dé centrale norm in het 
‘nieuwe normaal’. Dat wil niet zeggen dat het kabinet een feestje zal durven vieren. 
 
De protesten tegen met name het coronatoegangsbewijs klinken al weken luid. Vooral de 
horeca vreest teruglopende aantallen bezoekers (net als in Frankrijk en Italië), nog los van de 
chaos of het gedoe bij het checken van de bewijzen.   
 
Minister De Jonge zal ook in de Tweede Kamer aan de bak moeten om steun te vergaren. Een 
eerder voorstel om mensen een eigen bijdrage van 7,50 euro per test te laten betalen, wees hij 
af, omdat daar veel weerstand tegen rees.  
 
Toch is de verwachting dat voldoende partijen de versoepelingsstap zullen steunen.  
 
De besluiten van het kabinet op rij:  
 
- Einde van de 1,5 meterregel  
- Coronatoegangsbewijs wordt nodig (vanaf 13 jaar) in horeca, theaters, bioscopen, 
profsportwedstrijden, concertzaal, koffiecorners en kantines  
- Evenementen en festivals buiten mogen zonder maximum aantal bezoekers weer starten, 
ook met qr-code  
- Binnenconcerten en evenementen mogen maximaal 75 procent van de plekken verkopen  
- Mondkapjes moeten alleen nog in de trein, op de luchthaven en in het vliegtuig op. Op 
scholen en stations kunnen ze af  
- Het nachtleven blijft nog dicht  tussen middernacht en 06.00 uur  
- Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: werk thuis als het kan, ga naar het werk als het moet, 
zal het nieuwe motto zijn  
-Bij een coronabesmetting van een basisschoolleerling hoeft straks niet meer de hele 
schoolklas meer naar huis 
 
De reserves bij De Jonge zijn ingegeven door angst dat een deel van ons land nog onbeschermd 
is tegen het virus. Nederland stevent af op een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent. Een hoog 
percentage, ook wereldwijd. Toch hamert De Jonge er steeds op dat nog zo’n 1,8 miljoen 
Nederlandse 18-plussers geen vaccinatie hebben gehad of geen immuniteit hebben 
opgebouwd omdat ze het virus niet hebben gehad.  
 
‘Dat kan in het najaar de kapotte en uitgeputte zorg weer in het werk storten. En een piek in 
het aantal ziekenhuisopnames kan die echt niet meer aan’, aldus De Jonge eerder. Het OMT 
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schat het aantal potentiële nieuwe ziekenhuisopnames tussen de 16.000 en 22.000 als de 
grote groep ongevaccineerden besmet raakt.  
 
Het kabinet kijkt dan ook nauwgezet naar een land als Denemarken, dat afgelopen vrijdag 
alle coronaregels losliet. Een opleving daar kan het kabinet aanzetten op de rem te trappen. 
Al weet het kabinet dat de coronavermoeidheid groot is en de spanning tussen wel en niet-
gevaccineerden oploopt.  
 
Het kabinet hoopt met het besluit wel één discussie te smoren. Door alle ‘uitstapjes’ (van 
evenementen tot de bios en horeca) onder de ‘QR-codeverplichting’ te laten vallen, komt er 
één lijn, zegt een betrokkene.  
 
Eerder klonk juist de kritiek dat het kabinet met twee maten meet: wél ruim baan voor 
profvoetbalwedstrijden en de grand prix van Zandvoort, géén theatervoorstellingen met een 
fractie van die bezoekersaantallen. Door de nieuwe regels mogen theaters en horeca veel meer 
mensen toelaten dan nu. Bron: De Stentor, 14 september 2021.  
 

Voorman Farmers Defence Force: ‘Jongens in Urk beelden goed uit wat 
er aan de hand is in dit land’  
 
‘Het lijkt wel of de regering op een burgeroorlog uit is.’ Met die woorden reageert 
boerenvoorman Mark van den Oever op het advies van de landsadvocaat om boeren hun 
vergunning af te pakken om zo de stikstofcrisis op te lossen.  
 
De advocaat stelt in een advies aan het ministerie van Landbouw dat het plan om boeren te 
onteigenen niet snel  genoeg tot een resultaat zal leiden, omdat dat jaren kan duren. Dat 
onteigeningsplan, dat was uitgelekt, was ook al tegen het zere been van de boeren, maar het 
afpakken van de vergunning doet het bloed van de boeren koken, zegt de leider van 's lands 
grootste boerenactiegroep Farmers Defence Force.   
 
‘Ik denk dat de jongens in Urk heel goed uitgebeeld hebben wat er in dit land aan de hand is.’ 
Met ‘de jongens in Urk’ doelt Van den Oever op een stuk of tien jongemannen die zaterdag in 
‘nazi-kleding’ door de straten van Urk marcheerden. Van den Oever vindt het onteigenen van 
boerenland en het afpakken van vergunning van boeren lijken op ‘nazi-praktijken’, een 
verwijzing naar de acties van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.  
 
‘We kunnen het bloed van die landsadvocaat wel drinken’, zegt Van den Oever. ‘Als hij stelt 
de vergunningen al te willen pakken waarin de boeren tienduizenden euro’s 
hebben  geïnvesteerd. Er lijkt geen sprake van enig normaal verstand.’  
 
De boeren zijn volgens verschillende rapporten verantwoordelijk voor een groot deel van de 
uitstoot van stikstof, die in Nederland omlaag moet omwille van de natuur. Door de te grote 
uitstoot kan er momenteel ook niet voldoende gebouwd worden. Om die reden is het rijk al 
enige tijd bezig om te bezien hoe de uitstoot van stikstof omlaag kan.   
 
‘Er is nog geen besluitvorming’, stelt Van den Oever, ‘maar er is wel een oorlogsstemming aan 
het ontstaan. De stemming is explosief aan het worden. Ik weet niet wat voor beleid er wordt 
gevoerd, maar het lijkt er op dat mensen tegen elkaar opgezet worden. Het is echt uit de hand 
aan het lopen. En dat door een regering die wegens wanprestaties naar huis is gestuurd en 
het maar niet lukt om te formeren. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar straks ploft de 
boel volledig in elkaar.’  
 
De Edese zegsman Bart Kemp van de iets gematigdere boerenactiegroep Agractie noemt het 
intrekken van van de vergunningen ‘te gek voor woorden'. ‘Zullen we dat eerst doen met grote 
vervuilende bedrijven zoals in de Botlek, Tata Steel, biomassacentrales? Gewoon morgen 
sluiten?’ Agractie heeft vanochtend meteen een WOB-verzoek ingediend bij het ministerie van 
LNV om alle stukken hierover op tafel te krijgen.  
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De actiegroep is ook al niet te spreken over het actieprogramma dat het rijk heeft opgesteld 
om de waterkwaliteit te verbeteren en dat vorige week naar buiten kwam. In dat plan staat 
onder meer dat langs de watergangen bredere stroken grond niet meer gebruikt mogen 
worden. ‘Deze plannen hakken erin’, zegt Kemp. ‘In feite begint gedwongen onteigening al 
wanneer deze plannen ingaan. Want wat heb je aan je grond als je op een flink deel niet mag 
telen of bemesten?’  
 
Landbouwminister Carola Schouten zegt er opnieuw van te balen dat informatie over het 
stikstofdossier op straat ligt. ‘Ik vind het echt vreselijk dat het tot heel veel onrust aan de 
keukentafel leidt bij de boeren.’ De demissionaire bewindsvrouw benadrukt dat er nog geen 
besluit is genomen.  
 
Schouten stelt dat het kabinet wil kijken ‘welke mogelijkheden er zijn om de boeren wel 
perspectief te geven’. Gedwongen stoppen is alleen een optie ‘als ultiem middel als het allemaal 
niet lukt’. Ze zegt de boeren op het hart te willen drukken dat ‘wat er ook gebeurt, wij heel 
zorgvuldig met mensen omgaan’. Bron: De Stentor, 14 september 2021.  
 

Aantal passagiers op Schiphol in augustus flink gestegen 
 
Het aantal passagiers op luchthaven Schiphol is in de vakantiemaand augustus flink 
gestegen in vergelijking met een jaar eerder, maar ligt nog wel altijd veel lager dan het niveau 
van voor de coronapandemie. In totaal ging het om 3,8 miljoen reizigers tegen 1,9 miljoen in 
augustus vorig jaar. In augustus 2019 verwerkte Schiphol nog 6,8 miljoen passagiers.  
 
De hoeveelheid vervoerde vracht via Schiphol nam in vergelijking met een jaar geleden met 9 
procent toe naar bijna 131.000 ton. Ten opzichte van 2019 is dat vrachtvolume gelijk, aldus 
Schiphol. Bron: AD, 14 september 2021.   
 

Europees Parlement stemt over aanpak toekomstige gezondheidscrisis 
 
Vandaag stemt het Europees Parlement over de aanpak van een toekomstige 
gezondheidscrisis. Het voorstel van Esther de Lange, CDA'er en delegatieleider van de grootste 
fractie van het Europees Parlement, heeft een brede steun in het parlement ontvangen.  
 
De Lange: ‘Een van de belangrijkste lessen die de pandemie ons heeft geleerd, is dat we 
onze grensoverschrijdende samenwerking blijvend moeten versterken. We moeten klaar zijn 
voor de volgende crisis voordat die zich aandient.’ Ze heeft zich dan ook ingezet voor 
een internationaal plan van aanpak die makkelijker uitgerold kan worden over de Europese 
Unie.  
 
‘Tijdens de coronapandemie was Europa afhankelijk van de WHO, die riep uiteindelijk pas 
laat een officiële pandemie uit. Om snel te kunnen handelen moet Europa zelf in staat zijn 
een noodtoestand uit te roepen bij een zeer ernstige gezondheidscrisis. Juist bij een pandemie 
telt elke dag die je sneller kunt ingrijpen’ aldus De Lange.  
 
Door het CDA-voorstel komt er verder meer verplichte samenwerking tussen zorginstellingen 
binnen het land en wordt er ook gekeken naar gezamenlijke oefeningen in grensregio's. 
Tenminste, mits de lidstaten er ook mee akkoord gaan. Bron: AD, 14 september 2021.  
 

RIVM meldt 2041 nieuwe coronabesmettingen 
 
Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2041 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn 
bijna 300 gevallen minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 
2282 coronabesmettingen per dag geregistreerd.  
 
Het RIVM meldt dinsdag tien nieuwe sterfgevallen door Covid-19. Deze mensen zijn niet 
allemaal afgelopen etmaal overleden, want het duurt vaak even voor een aan 
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coronagerelateerd sterfgeval wordt doorgegeven aan het instituut. Bron: AD, 14 september 
2021.  
 

Van alle kanten reacties op uitgelekte coronaversoepeling 
 
Van alle kanten komen er reacties op de recent uitgelekte coronaversoepeling dat de 
nachtclubs en discotheken open mogen, mits ze om middernacht sluiten. 
 
Zo zegt Jeroen van Broekhoven, woordvoerder van Nachtbelang en zelf ook clubeigenaar: ‘Een 
nachtclub is een nachtclub en die hoort 's nachts open te zijn. Het is net bekend, dus ik weet 
nog niet hoe iedereen erover denkt. Er zullen vast enkele clubeigenaren blij zijn, maar voor 
ons heeft het geen zin.’ Zo heeft hij kritiek op het beleid voor clubs in buitengebieden, waar 
jongeren moeten reizen om er te komen. ‘We willen pas weer open als we vol gas kunnen’, zegt 
Van Broekhoven.  
 
Voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) Dirk Beljaarts is er ook niet van te spreken. 
Nachtclubs en discotheken blijven volgens hem 'gewoon gesloten' met de 
maatregelen. Beljaarts vindt de nieuwe mogelijkheden geen verruiming voor de getroffen 
ondernemers: ‘Dit is eigenlijk net zo erg als de complete sluiting. Wat ga je tussen 22.00 uur 
en 00.00 uur doen? Want eerder begint het nachtleven niet. Er gaan geen ontbijtjes geserveerd 
worden.’ Bron: AD, 14 september 2021.  
 

Minder coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen 
 
Er zijn minder positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen afgelopen week, 
blijkt uit de weekcijfers van het RIVM.  
 
In de afgelopen zeven dagen zijn er 15.976 positieve tests gemeld. Dat is een daling van 10,7 
procent ten opzichte van een week eerder. Toen registreerde het RIVM 17.890 positieve tests. 
 
In totaal zijn er 355 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. De week ervoor waren er (na 
correctie) 418 opnames. Voor het eerst sinds half juli zijn er minder dan 
400 ziekenhuisopnames in een week tijd. Het aantal mensen dat op een intensive 
care belandde, daalde van 94 naar 75. 
 
Het RIVM registreerde verder 35 sterfgevallen door corona, tegen 38 in de week ervoor en 43 
nog een week eerder.  
 
Bij kinderen is het aantal positieve tests juist gestegen. Vaak is school of kinderopvang hierbij 
de bron. In de afgelopen zeven dagen testten 1872 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud 
positief. Dat is het hoogste aantal sinds de weekcijfers van 4 mei, dus ruim vier maanden 
geleden. Vergeleken met vorige week steeg het aantal coronagevallen in die leeftijdsgroep met 
bijna 10 procent. Verder bleken 2091 kinderen van 10 tot en met 14 jaar oud besmet. Dat is 
het hoogste aantal sinds 11 mei. Bron: AD, 14 september 2021.  
 

Veiligheidsberaad adviseert kabinet iedereen toe te laten in horeca en 
evenementen  
 
Het Veiligheidsberaad heeft het kabinet vandaag geadviseerd om bij evenementen 
iedereen toe te laten. Ook heeft het overleg met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's 
afgeraden om horeca te verplichten om tussen middernacht en 06.00 uur dicht te zijn. Het 
beraad is voor het verplicht tonen van een QR-code. ‘Het Veiligheidsberaad vindt dat 
het systeem van verplichte coronatoegangsbewijzen zo duidelijk mogelijk uitgevoerd moet 
worden, met zo min mogelijk afwijkingen en uitzonderingen. Wij begrijpen de overwegingen 
van het kabinet, maar hebben om die redenen een voorkeur om de beperkingen in 
openingstijden van de horeca en het aantal bezoekers bij evenementen niet toe te passen’, zo 
reageerde voorzitter Hubert Bruls. Bron: AD, 14 september 2021.  



195 

 

Vandaag laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen 

In de Nederlandse ziekenhuizen ligt vandaag het laagste aantal coronapatiënten sinds 28 
juli: 635. Dat zijn er 23 minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 432 
patiënten met Covid-19, 18 minder dan een dag eerder. Op de ic-afdelingen liggen 
203 patiënten, een afname van 5. Dat is het laagste aantal sinds 17 augustus. De afgelopen 
24 uur werden op de ic's 7 nieuwe patiënten met ernstige coronaklachten opgenomen. Op de 
verpleegafdelingen kwamen 51 nieuwe patiënten binnen. Bron: AD, 14 september 2021.  

Ziekenhuizen krijgen weinig geld voor coronazorg 

De voorzitter van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, Bert Kleinlugtenbeld, zegt 
tegen vaktijdschrift Zorgvisie dat ziekenhuizen te weinig geld krijgen voor de 
coronazorg. Volgens Kleinlugtenbeld - die ook bestuurder van Nij Smellinghe in Drachten is - 
kunnen ongeveer twintig ziekenhuizen dit jaar in de rode cijfers duiken. ‘Dat gaan we de 
laatste maanden van het jaar nooit meer goedmaken’, stelt Kleinlugtenbeld. Hij wil dat de 
politiek en de zorgverzekeraars te hulp schieten. Bron: AD, 14 september 2021.   

KLM vraagt personeel wél of ze zijn gevaccineerd, maar ‘leidinggevende 
krijgt geen inzicht’  

KLM gaat registreren welke vliegers en leden van het cabinepersoneel zijn gevaccineerd. De 
maatschappij zegt hier niet onderuit te komen, omdat een aantal landen, waaronder Canada, 
binnenkort vaccinatie verplicht stellen voor alle luchtreizigers, inclusief bemanning.  

De registratie gebeurt via de zelfstandige medische dienst van de maatschappij, KLM Health 
Services. Daarmee wil KLM eventuele privacybezwaren voor zijn. Volgens de Autoriteit 
Persoonsgegevens mogen werkgevers namelijk zelf geen medische gegevens van werknemers 
beheren. De bedrijfsarts mag dat wel.  

Met de gegevens die door Health Services worden aangeleverd maakt KLM vervolgens 
vliegroosters voor landen die een vaccinatieplicht voor luchtreizigers instellen. Niet-ingeënt 
personeel zal vooralsnog worden ingezet op andere bestemmingen.  

Vakbond voor cabinepersoneel VNC spreekt van ‘een noodzakelijk kwaad’. ‘We zien dat KLM 
door overheden wordt gedwongen deze weg in te slaan’, zegt voorzitter Chris van Elswijk. ‘De 
rechten en vrijheden van onze leden staan voorop, maar het bedrijf moet wel blijven bestaan. 
Door registratie via Health Services is rekening gehouden met de keuzevrijheid van KLM’ers 
om zich wel of niet te laten inenten.’  

De maatschappij stelt vaccinaties nadrukkelijk niet verplicht, maar beveelt bemanning al 
langer aan zich wel te laten inenten. ‘Van vaccinatiedrang is hier geen sprake. De bedrijfsarts 
mag vragen of mensen ingeënt zijn. Die is gebonden aan de privacyregels en het medisch 
beroepsgeheim.’  

Bemanning zou wel vrijwillig mogen aangegeven gevaccineerd te zijn. ‘Maar het opstellen van 
een vrijwilligerslijst vergroot de druk op mensen die niet ingeënt zijn of niet willen vertellen 
dat ze gevaccineerd zijn. KLM heeft dit, binnen alle haken en ogen, netjes gedaan. Ook mensen 
die niet gevaccineerd worden moeten kunnen blijven werken.’  

Van Elswijk erkent dat de constructie schuurt, omdat Health Services vervolgens wel aan de 
afdeling die vliegroosters bij KLM maakt, doorgeeft welke bemanningsleden kunnen worden 
ingeroosterd naar landen met een vaccinatieplicht.  

‘Het klopt dat via een bepaalde route toch medische informatie wordt doorgegeven aan de 
werkgever. KLM heeft dat juridisch onderzocht, dit moet kunnen. Wij staan als VNC ook 
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achter deze maatregel. Die is onvermijdelijk. Om het netwerk draaiende te houden, moet KLM 
weten of wij ingeënt zijn of niet, op basis van de eisen die lokale overheden stellen. Anders 
komt niet alleen de maatschappij er in de problemen, maar ook de individuele 
bemanningsleden. KLM heeft als werkgever de plicht om ons tegen zulke problemen te 
beschermen.’  

KLM wil met de registratie voorkomen opnieuw bestemmingen te moeten schrappen vanwege 
lokale coronamaatregelen. Onlangs al haalde de maatschappij een streep door drie van de 
twaalf Amerikaanse bestemmingen komende winter, omdat de VS en Europa hun wederzijdse 
coronabeperkingen hebben aangescherpt. Zo geldt een quarantaineplicht van tien dagen voor 
Amerikanen die naar Europa reizen of die nu zijn ingeënt of niet. 

Naarst Canada stelt ook Trinidad en Tobago eind deze maand een vaccinatieplicht in, pal voor 
het winterseizoen waarin KLM naar hoofdstad Port-au-Prince gaat vliegen. KLM verwacht dat 
meer landen zullen volgen. De maatschappij voorziet dan grote operationele problemen voor 
het eigen netwerk en voor vliegers en cabinepersoneel dat niet is ingeënt.  

De Europese Commissie heeft eerder al laten weten geen aparte regels te zullen instellen voor 
ongevaccineerde vliegreizigers. Dat betekent dat nu onder meer vanuit de VS ook ingeënte 
reizigers onder de quarantaine plicht vallen. Daartegen is aan weerszijden van de Atlantische 
Oceaan veel verzet. Bron: AD, 14 september 2021.  

Evenementensector naar rechter om coronabeleid  

De evenementensector wil opnieuw naar de rechter stappen om het coronabeleid van het 
demissionaire kabinet aan te vechten. Als de uitgelekte coronamaatregelen niet anders blijken 
te zijn na de persconferentie dinsdagavond, neemt de branche juridische stappen, zegt de 
Alliantie van Evenementenbouwers waarbij ook concertorganisatoren MOJO, ID&T en 
protestgroep Unmute Us zijn aangesloten.  

De sector overweegt zowel een kort geding als een bodemprocedure aan te spannen tegen de 
overheid. In de komende dagen besluit de Alliantie ze of ze ermee doorgaat.  

Volgens de uitgelekte maatregelen mogen festivals en evenementen weer plaatsvinden, maar 
wel onder strikte voorwaarden zoals een bezetting van 75 procent voor binnenevenementen. 
Dat is volgens de sector een willekeurig aantal en voor de maatregel zijn in hun ogen geen 
inhoudelijke argumenten. ID&T spande eerder dit jaar namens de branche al een kort geding 
aan tegen de Staat, maar trok dat later weer in.  

Via het nieuwe kort geding wil de groep dat op korte termijn de festival- en 
evenementenbranche met de inzet van een coronabewijs per direct volledig open kan, zonder 
verdere beperkingen. Op de lange termijn, via een bodemprocedure, willen de partijen de 
‘onderste steen boven krijgen van het beleid en uitzoeken op basis van welke argumenten 
besluitvorming tot stand is gekomen’, aldus van Ritty Van Straalen, CEO van ID&T. Daarmee 
hoopt de sector onder meer op schadevergoedingen voor alle partijen.  

De plannen voor een gang naar de rechter liggen er al langer, maar de druppel was een actie 
van demissionair coronaminister De Jonge. Hij vroeg maandag aan MOJO, die de sector in 
het gesprek vertegenwoordigde, alle dance-events voorlopig maar gewoon te schrappen. Dat 
vertelde MOJO-directeur Ruben Brouwer maandagavond in Op1. De vraag van de 
coronaminister kon rekenen op verbijsterde reacties van de sector. Van Straalen: ‘We hebben 
met de Fieldlabs - nota bene samen met de overheid - bewezen dat de hele sector, inclusief 
het nachtleven, op volledige capaciteit veilig open kan. Het demissionaire kabinet weet dit.’ 

Hugo de Jonge reageerde daar vanochtend op: ‘Ik heb helemaal niets tegen dansen. Natuurlijk 
niet, we willen zoveel mogelijk weer mogelijk maken. Maar we weten ook dat niet alles kan.’  
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Volgens Van Straalen is deze reactie ‘duidelijk’. ‘Hij ontkent op geen manier dat hij deze bizarre 
vraag gesteld heeft’, laat hij vandaag weten. ‘Ik blijf het herhalen; we hebben met de Fieldlabs 
- nota bene samen met de overheid - bewezen dat de hele sector, inclusief het nachtleven, op 
volledige capaciteit veilig open kan. Het kabinet weet dit, het OMT weet dit. Ik ga er vanuit dat 
de overheid vandaag het juiste doet en luistert naar de burgers waarvoor zij werken, niet 
andersom.’  

Afgelopen weekend waren in verschillende steden protestacties van Unmute Us tegen de 
coronamaatregelen, die de evenementensector zwaar treffen. Ruim 150.000 mensen gingen 
de straat op. Bron: AD, 14 september 2021.  

Na discopiek  niet zomaar alles weer doen 

‘Ik heb helemaal niets tegen dansen', zegt coronaminister Hugo de Jonge in reactie 
op uitlatingen van MOJO-directeur Ruben Brouwer. ‘Natuurlijk niet, we willen zoveel mogelijk 
weer mogelijk maken. Maar we weten ook dat niet alles kan.’ De baas van concertreus MOJO 
zei gisteren bij Op1: ‘Er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht het dansen te verbieden’, 
verwijzend naar een 'bizar gesprek' dat hij had met onder anderen de minister.  
 
De Jonge wil er verder niet op ingaan, maar zegt wel dat de 'discopiek' van eind juni wel 
de aanleiding is niet zomaar alles te doen. Het aantal besmettingen nam snel toe toen het 
kabinet de meeste coronaregels losliet en De Jonge over 'Dansen met Janssen' sprak. Volgens 
hem is het lastig te voorkomen dat mensen gaan dansen bij een evenement. ‘Dus je moet 
kijken: welke setting wil je weer mogelijk maken. Welke stap is verantwoord.’ Bron: AD, 14 
september 2021. 

Poetin in quarantaine 

De Russische president Vladimir Poetin gaat in quarantaine nadat er onder zijn naaste 
medewerkers enkele coronagevallen zijn ontdekt. Poetin zou deze week naar Tadzjikistan 
reizen voor regionaal veiligheidsoverleg. Die trip gaat nu niet door, meldt het Kremlin. Het 
overleg zal online plaatsvinden. 

Hoelang Poetin in zelfisolatie gaat is niet bekend. Het 68-jarige staatshoofd zweerde tijdens de 
coronapandemie bij het Spoetnik-V vaccin. Poetin heeft twee prikken met het middel van 
eigen bodem gehad. Het Kremlin meldt dat de president absoluut geen Covid-19 heeft, geen 
klachten vertoont en gewoon doorwerkt. Bron: AD, 14 september 2021.  

Leerlingen basisschool zijn motorisch achteruitgegaan tijdens eerste 
lockdown 

Basisschoolleerlingen zijn motorisch achteruitgegaan tijdens de eerste lockdown, zo 
concluderen onderzoekers van het Mulier Instituut. De grootste verschillen qua 
bewegingsvaardigheid doen zich, vergeleken met de situatie voor de lockdown, voor bij 
de jongste kinderen uit groep 1 en 2.   

Zij scoren vooral slecht op het onderdeel balanceren. ‘Dit suggereert dat voor het ontwikkelen 
van balansvaardigheden veel bewegen belangrijk is’, meent het sportonderzoeksinstituut. Het 
wegvallen van georganiseerde sportactiviteiten voor de scholieren is waarschijnlijk de oorzaak. 
 
Basisscholen gingen dicht en ook bij verenigingen was sporten niet mogelijk. ‘Zij konden niet 
meer bij hun sportvereniging sporten en hadden geen lessen bewegingsonderwijs meer op 
school’, aldus het Mulier Instituut, dat de aanbeveling doet om meer aandacht aan 
de lichamelijke opvoeding van zwakkere kinderen te besteden. Bron: AD, 14 september 2021. 

Horeca-ondernemers in Oost-Nederland willen geen coronatoegangspas 
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Horecaondernemers in Oost-Nederland zitten niet te wachten op de coronatoegangspas. Deze 
pas, die waarschijnlijk per 25 september verplicht wordt, moet het toegangsbewijs worden 
voor een hapje of drankje. Bron: AD, 14 september 2021.  

Winterterras uitkomst voor horeca, maar die heaters? ‘Frisse buitenlucht 
opwarmen is écht een slecht idee’ 

Gooi in de winter de terrassen open en behoud alle corona-uitbreidingen - terrasboten, extra 
pleintjes - voor de horeca. Daarvoor pleit de sector in deze zware tijden. Maar niet iedereen is 
voor. ‘Met al die heaters behalen we nooit de klimaatdoelen.’ 

In de anderhalve-meter-samenleving is het dé manier om ondernemers tegemoet te komen: 
extra stukken plein, straat, zelfs boten geschikt maken voor een terras. Zodat elke gast een 
drankje kan doen zonder een ander voor de voeten te lopen. Bron: AD, 14 september 2021. 

Boetes voor verplichte vaccinaties in Florida 

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron DeSantis, dreigt steden en gemeenten 
die ambtenaren willen verplichten zich te laten vaccineren tegen corona met boetes. 
‘Overheidsinstellingen in Florida die vaccinatie vereisen om te kunnen werken, overtreden de 
wet’, zegt DeSantis. 

‘Voor elke overtreding riskeren ze een boete van 5000 dollar.’ De gouverneur schat in dat het 
om 'miljoenen en miljoenen' aan potentiële boetes gaat. Florida heeft 3,4 miljoen 
coronabesmettingen vastgesteld en bijna 50.000 sterfgevallen ten gevolge van het virus 
geregistreerd. Bron: AD, 14 september 2021.  

Geen verband tussen vaccinaties met vaccin Pfizer en krijgen van 
miskraam  

Een Amerikaans onderzoek toont geen verband tussen inentingen met een mRNA-
vaccin (Pfizer/BioNtech en Moderna) en het krijgen van een miskraam. De studie, die artsen 
kan helpen bij het geven van advies daar waar het coronavaccinatie betreft, richtte zich 
op 105.446 vrouwen die tussen de 6 en 19 weken zwanger waren. 

Van hen kregen 13.160 een miskraam, maar de kans daarop binnen een maand na vaccinatie 
blijkt niet groter dan bij hen die niet werden ingeënt. De onderzoekers merken wel op dat 
aanvullende informatie, zoals de zwangerschapshistorie  van de bij het onderzoek betrokken 
vrouwen, ontbrak. Bron: AD, 14 september 2021.  

In VK derde vaccinatie aangeboden aan 50-plussers en mensen met 
zwakke gezondheid 

De Britse regering heeft besloten om vanaf de herfst een derde inenting tegen het coronavirus 
aan te bieden aan 50-plussers en mensen met een zwakke gezondheid. De zogenoemde 
boostershots maken deel uit van Johnsons 'winterstrategie' om het virus de komende 
maanden het hoofd te bieden. 

Johnsons minister voor Volksgezondheid, Sajid Javid, liet gisteren weten dat een nieuwe 
lockdown niet wordt voorzien. De Britten willen met hun vaccinatie- en testprogramma het 
longvirus tijdens de winter beteugelen. De derde prik zou vanaf eind deze maand verstrekt 
kunnen worden, meldt het Britse vaccinatiecomité.  

Zorgmedewerkers, mensen met een zwakke gezondheid en 80-plussers zijn als eerste aan de 
beurt, daarna wordt in leeftijd naar beneden gewerkt. De prik wordt zes maanden na de 
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tweede gegeven. Het medische vakblad The Lancet publiceerde gisteren een artikel van 18 
onderzoekers die stellen dat er geen bewijs is dat een derde prik helpt. 
 
Volgens de onderzoekers biedt een booster geen betere bescherming dan de eerste twee 
prikken al doen. In meerdere onderzoeken staat dat de effectiviteit van het vaccin in de loop 
van de tijd in kleine mate kan afnemen voor de Delta-variant van het coronavirus. Ook de 
Europese medicijnwaakhond EMA heeft aangegeven dat een derde prik 'niet dringend 
noodzakelijk' is. Nader onderzoek is gaande. Bron: AD, 14 september 2021. 

Aantal coronabesmettingen in Fulian meer dan verdubbeld 

Het aantal coronabesmettingen in de Chinese kustregio Fujian is de afgelopen week meer dan 
verdubbeld, melden de gezondheidsautoriteiten. Er worden drastische maatregelen tegen de 
verspreiding genomen, waaronder reisrestricties. Van totale lockdowns, zoals vorig jaar, is 
echter nog geen sprake. 

De miljoenensteden Xiamen en Putian, waar de infecties worden gemeld, gaan alle inwoners 
testen en hebben wijken met een hoge besmettingsgraad afgesloten van de buitenwereld. 
Scholen, kinderdagverblijven, bioscopen, sportscholen en bars, zijn er dicht. Bewoners mogen 
hun wijk alleen verlaten in noodzakelijke gevallen.  

Het cluster bestaat voor zover bekend uit iets meer dan honderd besmettingen in heel Fuijan. 
Uit voorlopig onderzoek komt naar voren dat het om de extra besmettelijke 
Deltavariant gaat. De nieuwe uitbraak komt op een zeer ongelukkig moment. 1 oktober is een 
nationale feestdag vanwege de stichting van de Volksrepubliek China. Bron: AD, 14 september 
2021.  

Er zou nooit 'indirecte vaccinatiedwang' komen, nu rolt De Jonge 
coronapas verder uit  

Het kabinet gaat de coronapas ook verplichten voor cafés, restaurants en bioscopen. Is daar 
dan toch de indirecte vaccinatieplicht? ‘De discussie wordt nu wel troebel.’  

November 2020: de Tweede Kamer debatteert over het aanstaande vaccinatieprogramma. 
Gezondheidsminister Hugo de Jonge zegt dat er nooit een vaccinatieplicht zal komen, ‘ook 
geen indirecte’. ‘Dat werkt alleen maar averechts.’ Mensen willen zich dan juist niet laten 
vaccineren. Een Kamermeerderheid steunt een PVV-motie waarin staat dat ‘een direct of 
indirecte vaccinatieplicht uitgesloten is'. Bron: AD, 14 september 2021.  

KHN eist in kort geding tegen Staat dat nachtclubs en discotheken weer 
open mogen 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eist in een kort geding tegen de Staat dat nachtclubs en 
discotheken weer open mogen. De branchevereniging wil dat voor de 
zogeheten nachthoreca dezelfde regels gaan gelden als voor andere horecagelegenheden, die 
iedere dag tot middernacht klanten mogen ontvangen. De zaak dient vanaf 11.00 uur in de 
rechtbank in Den Haag.  

Het kabinet sloot de nachtclubs op 10 juli nadat die twee weken weer open waren geweest. 
De versoepelingen van het kabinet leidden tot een nieuwe golf aan besmettingen, waarvan 
onder meer de nachtclubs de dupe werden met een gedwongen sluiting. Die zou tot minstens 
1 november duren, zei premier Mark Rutte half augustus op een coronapersconferentie.  

Daarop besloot KHN het kort geding aan te spannen. Voorzitter Robèr Willemsen vond de 
genoemde datum ‘veel te laat’, zei hij vlak na de bekendmaking. Volgens hem hadden de clubs 
voor mensen met een test- of vaccinatiebewijs toen al open gekund. Ook nu de horeca volgens 



200 

 

ingewijden vanaf 25 september meer mensen mag binnenlaten met het loslaten van de 
anderhalvemetermaatregel, lijken er voor het nachtleven nog geen versoepelingen in te zitten. 

KHN zei daarop zich dubbel gepakt te voelen doordat de horeca na 00.00 uur gesloten zou 
moeten blijven en er daarnaast een extra drempel wordt ingebouwd doordat controle van de 
coronacheck-app verplicht wordt. ‘Het draagvlak van de huidige beperkingen was al heel 
laag bij horecaondernemers, maar met deze verlenging én verzwaring is de verwachting dat er 
een grens wordt overschreden en dat dat zal leiden tot veel horecaondernemers die de regels 
niet zullen handhaven. KHN kan dat gevoel goed begrijpen’, luidde de reactie op de uitgelekte 
maatregelen. 

Nachtbelang, dat spreekt namens zo'n zestig clubs, is samen met 26 Amsterdamse 
discotheken ook partij in het geding dat dinsdagochtend dient. Een woordvoerder van de 
belangenclub noemde de beleidsmakers na de persconferentie van half augustus nog ‘gewoon 
gek’. ‘Wij worden niet voor vol aangezien. In de cafés lopen ze te zingen en te blèren, maar een 
club mag je niet in.’ Bron: AD, 14 september 2021.  

Werkgevers verwachten meer personeel aan te nemen 

Zeven op de tien werkgevers verwachten in de laatste drie maanden van dit jaar meer 
personeel aan te nemen, terwijl drie op de tien denken minder mensen aan te nemen. Dat 
stelt uitzendorganisatie ManpowerGroup op basis van zijn driemaandelijkse Employment 
Outlook Survey. Daarvoor ondervroeg het bedrijf 513 ondernemingen in Nederland.  

ManPower trekt de negatieve groep van de positieve groep af en komt daarmee uit op wat het 
bedrijf het netto werkgelegenheidscijfer noemt. Dat komt voor Nederland dus uit op plus 40 
procent. In het lopende kwartaal was dat nog plus 9 procent en eind vorig jaar nog min 1 
procent. De stijging van het derde naar het vierde kwartaal is de hoogste die ManPower ooit 
heeft gemeten.  

In de productie zijn de vooruitzichten het meest positief met een netto werkgelegenheidscijfer 
van plus 54 procent. Ook in de financiën en zakelijke dienstverlening zijn de prognoses goed 
met een score van plus 46 procent. Alleen in de bouw zijn bedrijven iets negatiever geworden 
dan over het huidige kwartaal. Hier is de score plus 10 procent. In het derde kwartaal was 
dat nog plus 13 procent. Bron: AD, 14 september 2021.  

Zorgmedewerkers meldden zich in tweede kwartaal meer ziek   

Zorgmedewerkers meldden zich in het tweede kwartaal wederom meer ziek dan ze in jaren 
hebben gedaan. Het percentage ziekmeldingen in het tweede kwartaal was dit jaar het hoogst 
sinds 2003, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zorg staat sinds begin 
2020 onder druk vanwege de uitbraak van het coronavirus.  

In het tweede kwartaal van 2021 hebben zorgmedewerkers zich 6,5 procent van de 
werkdagen ziek gemeld. Ter vergelijking: het gemiddelde over alle sectoren bedroeg 4,7 
procent.  

‘In hoeverre de coronapandemie heeft bijgedragen aan het ziekteverzuim is niet af te leiden 
uit de cijfers waarover het CBS beschikt’, zeggen de onderzoekers. ‘Ook voor de 
coronacrisis was er al een opgaande lijn in het ziekteverzuim in de zorg.’  

Medewerkers in de verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en kinderopvang 
bleven het vaakst ziek thuis. Vergeleken met een jaar eerder is het verzuimpercentage het 
snelst omhoog gegaan in de kinderopvang, bij huisartsen en in gezondheidscentra. Bron: AD, 
14 september 2021.  
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De Jonge verbied MOJO om geen dance-events te organiseren  

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft concertorganisator MOJO maandag gevraagd om 
'maar geen dance-events meer te organiseren en eigenlijk werd verzocht het dansen te 
verbieden.' Dat heeft MOJO-directeur Ruben Brouwer maandag gezegd in Op1.  

Argumenten voor dit verzoek gaf De Jonge niet, beklemtoonde Brouwer. ’Op de inhoud zijn 
we inmiddels wel uitgepraat. Als je de discussie wil aangaan, wordt er weer gezegd: maar het 
OMT! Terwijl het kabinet op geen enkele manier kan uitleggen waarom die regel van maar 75 
procent publiek wordt aangehouden. Wij stellen daar een heel onderzoeksrapport tegenover, 
geschreven vanuit Fieldlab met hulp van het OMT, waarin staat dat die 75 of 100 procent 
geen verschil maakt.’  

Brouwer sluit niet uit dat hij naar de rechter stapt. ’Het kabinet weet heel goed dat met die 
75 procent bezetting geen goed evenement kan worden georganiseerd. Je kan alleen met veel 
materialen iets goeds neerzetten. Pas in de laatste 10 procent van de bezoekers houd je soms 
geld over.’ MOJO moet met de huidige coronaregels weer veel concerten afzeggen. ‘We hadden 
een tournee van Doe Maar gepland staan, 30.000 kaarten verkocht. We zouden nu dus 7500 
mensen moeten gaan afbellen en dan een verliesgevende tournee afmaken.’ Bron: AD, 14 
september 2021.  

TVL-regeling wordt na 1 oktober verlengd 

Het kabinet denkt erover om de TVL-regeling, waarmee bedrijven een deel van de vaste 
lasten vergoed kunnen krijgen, ook na 1 oktober voort te laten bestaan. Dat meldt BNR 
Nieuwsradio op basis van Haagse bronnen. Eerder wilde het kabinet op maat gemaakte 
steunmaatregelen voor getroffen sectoren gaan bieden, zoals voor de nachtclubs. Dat blijkt 
echter toch te bewerkelijk. 

Door de TVL-regeling door te trekken kan op basis van het omzetverlies worden bepaald of 
bedrijven recht hebben op steun. Momenteel is de grens een omzetverlies van dertig procent, 
maar dat kan bij een verlenging anders worden. Bron: AD, 14 september 2021.  

Kinderen op basisschool vaker testen 

Kinderen op de basisschool zouden veel vaker getest moeten worden, om zo de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, stelt viroloog Ab Osterhaus. Hij reageert op het nieuws dat 
het kabinet de regels op basisscholen wil versoepelen. Binnenkort hoeft niet meer de hele klas 
naar huis als er een kind besmet is, terwijl het aantal coronagevallen onder jonge kinderen 
afgelopen weken juist is toegenomen. 

Vaak lopen ze het virus op school of de kinderopvang op, komt naar voren uit de weekcijfers 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Besmette kinderen worden zelf 
niet zo ziek en geven het virus minder snel door aan bijvoorbeeld volwassenen, ‘maar dat wil 
niet zeggen dat ze het helemaal niet overdragen’, aldus Osterhaus.  

Hij snapt dat het kabinet het belang van goed onderwijs voor kinderen moet meenemen in de 
besluitvorming over de regels op scholen. ‘Maar als viroloog zou het natuurlijk mijn voorkeur 
hebben om bij één besmetting wel gewoon de hele klas naar huis te sturen. Áls je er dan voor 
kiest om dat niet te doen, dan moet het wel een gegeven zijn dat je kinderen veel vaker gaat 
testen. Bijvoorbeeld elke ochtend een zelftest.’ 

Op dit moment is het advies niet om kinderen in het basisonderwijs te laten zelftesten op 
corona. Osterhaus beseft dat dat ook niet zo gemakkelijk te organiseren is voor scholen en 
ouders, ‘maar het principe is wel dat je met testen de positieve gevallen eruit pikt. Dat geldt 
voor alle bevolkingsgroepen en leeftijden.’ Bron: AD, 14 september 2021.  
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Haatcampagne tegen horecazaak van dochter Henk Westbroek: ‘Nazi-
kroeg’ en ‘wij komen langs’ 

Van e-mails met bedreigingen (‘nazi-kroeg’, ‘wij komen langs’) en telefoontjes tot talloze slechte 
recensies op Google: restaurant Nola van Chrissie Westbroek (32) aan de Utrechtse 
Mariaplaats is sinds enkele dagen de dupe van een haatcampagne. De aanleiding zou een 
tweet zijn van vader Henk Westbroek (69), waarin hij oproept tot een ‘prikplicht’. 

Ze kwamen compleet uit het niets, vertelt Chrissie. En ook nog eens op de dagen dat de zaak 
gesloten was. Een stormloop aan slechte Google-reviews voor haar restaurant Nola, de zaak 
die ze een aantal maanden geleden opende in Utrecht. En mailtjes, én telefoontjes. Allemaal 
met een vergelijkbare, dreigende strekking: ‘nazi-kroeg’, ‘deze tent zit vol met nazi’s’, ‘de 
consequenties blijven niet ongemerkt’ en ‘u staat genoteerd, wij komen langs’. De online score 
van Chrissie’s restaurant schoot in korte tijd 3 à 4 sterren omlaag. Bron: De Stentor, 14 
september 2021. 

 

Henk Westbroek en zijn dochter Chrissie  © Angeliek De Jonge  
 
 

Nieuwe versoepelingen 
 
Nederland gaat vanaf volgende week zaterdag verder van het slot. Er komt een einde aan de 
1,5 metersamenleving en evenementen en festivals mogen buiten zonder maximum aantal 
bezoekers weer starten. Een grote stap voor de cultuursector, al klinkt daar juist de meeste 
kritiek. ‘Dit is eigenlijk net zo erg als complete sluiting.’ 
 
Het demissionaire kabinet geeft werkgevers en werknemers iets meer ruimte om afspraken te 
maken over thuiswerken. Het nieuwe advies luidt: werk thuis als het kan en op kantoor als 
het nodig is. Tot nu toe werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken.  
 



203 

 

Demissionair premier Mark Rutte spreekt van een lichte versoepeling. Het is aan werkgevers 
en werknemers om tot een goede verdeling te komen tussen werken vanuit huis en op kantoor. 
 
De Jonge: werkgevers mogen vragen of iemand gevaccineerd is, maar werknemers hoeven 
daar geen antwoord op te geven.  
 
De Jonge: We gaan er alles aan doen om boven de 90 procent van de vaccinatiegraad te komen. 
Tot die tijd houden we risico's door mensen die niet gevaccineerd zijn. We moeten eerlijk zijn 
naar elkaar. Keuzes hebben consequenties, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. 
 
Het kabinet maakt geld vrij voor gemeenten zodat zij extra toezichthouders kunnen aannemen 
voor de handhaving van de coronatoegangsbewijzen. Dat maakte demissionair premier Mark 
Rutte dinsdag bekend. Vanaf 25 september zijn coronatoegangsbewijzen nodig om toegang te 
krijgen tot de horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden.  
 
Hoeveel geld gemeenten krijgen, maakte Rutte niet bekend. Mensen krijgen een bewijs als ze 
zijn gevaccineerd, hersteld van corona of zich hebben laten testen.   

In de zorg wordt het toegestaan voor werkgevers om vast te leggen of personeel is gevaccineerd 
tegen het coronavirus. Dat zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge dinsdag op een 
persconferentie over corona. Hij benadrukt dat het niet om een plicht gaat.  

In andere sectoren mag dit niet worden geregistreerd, maar wel gevraagd. Werknemers hoeven 
dan geen antwoord te geven.  

Rutte: Nachtleven is niet zonder risico. Als mensen getest zijn, kunnen ze nog ziek worden. 
Ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Wat we willen doen is: voorzichtig versoepelen. Die 
optelsom brengt te veel risico's met zich mee, met het gevaar dat die 1,8 miljoen mensen in 
een paar weken ziek worden. Dat wil je voorkomen.   

Mensen met een zeer ernstige immuunstoornis kunnen een derde coronaprik krijgen. Het 
kabinet volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad. Mensen met zo'n afweerstoornis 
krijgen vanaf oktober een uitnodiging voor een derde prik van hun behandelend arts, maakte 
het kabinet dinsdag bekend.  

Rutte: Coronapas is ook buiten, omdat het anders niet te handhaven is. Willen we de 1,5 
meter loslaten dan moeten we deze maatregel toepassen.  

Rutte: coronapas hopelijk van korte duur, maar mogelijk verlenging na 1 november. Bron: 
AD, 14 september 2021. 

Zo reageert Nederland op de coronapersconferentie: ‘Net zo erg als 
complete sluiting’ 

Nederland gaat vanaf volgende week zaterdag verder van het slot. Er komt een einde aan de 
1,5 metersamenleving en evenementen en festivals mogen buiten zonder maximum aantal 
bezoekers weer starten. Een grote stap voor de cultuursector, al klinkt daar juist de meeste 
kritiek. ‘Dit is eigenlijk net zo erg als complete sluiting.’  

Nederlandse poppodia en festivals hebben ‘met verbijstering’ kennisgenomen van de nieuwe 
maatregelen, laat voorzitter van branchevereniging VNPF, Berend Schans, aan deze site 
weten. ‘Gemeld wordt dat meerdaagse popfestivals en evenementen onder voorwaarden vanaf 
25 september weer mogelijk zijn en dan op 75 procent bezetting. Zelfs als het tijdelijke 
coronatoegangsbewijs de enige voorwaarde zou zijn, zet dit geen of weinig zoden aan de dijk. 
Na 25 september vinden er nog nauwelijks meerdaagse festivals plaats. Deze versoepeling 
haalt weinig uit en komt erg laat.’ 
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Volgens Schans is het niet verantwoord dat binnenconcerten en evenementen maximaal 75 
procent van de plekken mogen verkopen. Om een poppodium goed te exploiteren heb je per 
jaar een flink aantal uitverkochte concerten en clubavonden nodig, legt de voorzitter uit. ‘De 
kaartverkoop dekt alleen bij een aantal grote podia soms de programmakosten. Bij podia zijn 
horeca-inkomsten van doorslaggevend belang. Het gemiddelde break-even resultaat ligt boven 
een capaciteitsbezetting van 75 procent. Als organisatie heb je een volledige capaciteit nodig 
om op een verantwoorde manier financieeleconomisch risico te kunnen nemen.’ 

In een normaal jaar bestaat gemiddeld 25 procent van de jaaromzet van poppodia uit culturele 
nachtprogrammering. Clubnachten zijn om die reden van cruciaal belang voor de sector, stelt 
VNPF. ‘Podia die clubnachten programmeren moeten zo snel mogelijk op volle capaciteit voor 
100 procent open kunnen.’ Gebeurt dit niet, dan is extra steun noodzakelijk. ‘Ten eerste 
omdat anders een groot deel van de poppodia, festivalorganisatoren en hun toeleveranciers 
dan alsnog failliet gaat. Hetgeen betekent dat een belangrijk deel van de culturele 
infrastructuur wordt vernietigd. Ten tweede omdat de genoten steun van de afgelopen ruim 
anderhalf jaar dan zinloos is geweest. Dat betekent moedwillige kapitaalvernietiging.’  

Voor nachtclubs en discotheken verandert er nauwelijks iets, zegt Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) over het plan om de nachthoreca tot middernacht weer te openen. Algemeen 
directeur Dirk Beljaarts spreekt van ‘een draai van het kabinet vanwege het kort geding dat 
ze dachten te gaan verliezen.’ 

De nieuwe mogelijkheden voor discotheken zijn volgens de branchevereniging geen verruiming 
voor de zwaar getroffen ondernemers. ‘Dit is eigenlijk net zo erg als de complete sluiting’, zegt 
Beljaarts. ‘Wat ga je tussen 22.00 uur en 00.00 uur doen? Want eerder begint het nachtleven 
niet. Er gaan geen ontbijtjes geserveerd worden.’ 

‘Een nachtclub is een nachtclub en die hoort ‘s nachts open te zijn’, voegt Jeroen van 
Broekhoven, woordvoerder van Nachtbelang dat ongeveer zestig clubs vertegenwoordigt, 
daaraan toe. ‘Het is net bekend, dus ik weet nog niet hoe iedereen erover denkt. Er zullen vast 
enkele clubeigenaren blij zijn, maar voor ons heeft het geen zin’, zegt Van Broekhoven, die 
eigenaar is van discotheek FOX in Stadskanaal. ‘Voor clubs in de buitengebieden moet je 
reizen voor een test om tot 00.00 uur op stap te kunnen. Dat is een utopie. Veel jongeren 
moeten ook eerst werken. Dat is een patroon dat je niet zomaar doorbreekt.’ 

De evenementensector denkt eraan om opnieuw naar de rechter stappen om het coronabeleid 
aan te vechten, stelt de Alliantie van Evenementenbouwers, waarbij ook concertorganisatoren 
Mojo, ID&T en protestgroep Unmute Us zijn aangesloten. De sector overweegt zowel een kort 
geding als een bodemprocedure aan te spannen tegen de overheid. In de komende dagen 
besluit de Alliantie of ze ermee doorgaat. 

Via het nieuwe kort geding wil de groep dat op korte termijn de festival- en 
evenementenbranche met de inzet van een coronabewijs per direct volledig open kan, zonder 
verdere beperkingen. Op de lange termijn, via een bodemprocedure, willen de partijen de 
‘onderste steen boven krijgen van het beleid en uitzoeken op basis van welke argumenten 
besluitvorming tot stand is gekomen’, aldus Ritty Van Straalen, ceo van ID&T. Daarmee hoopt 
de sector onder meer op schadevergoedingen voor alle partijen.  

De plannen voor een gang naar de rechter liggen er al langer, maar de druppel was een actie 
van demissionair coronaminister De Jonge. Hij vroeg maandag aan Mojo, die de sector in het 
gesprek vertegenwoordigde, alle dance-events voorlopig maar gewoon te schrappen, vertelde 
Mojo-directeur Ruben Brouwer maandagavond in Op1. De vraag van de coronaminister kon 
rekenen op verbijsterde reacties van de sector. Van Straalen: ‘We hebben met de Fieldlabs - 
nota bene samen met de overheid - bewezen dat de hele sector, inclusief het nachtleven, op 
volledige capaciteit veilig open kan. Het demissionaire kabinet weet dit.’ 
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Ondertussen smeekt de bioscoopsector de Tweede Kamer de nieuwe coronaplannen van het 
demissionaire kabinet een halt toe te roepen. Bioscopen mogen per 25 september weer op 
volle capaciteit draaien, mits bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen voorleggen.  

‘Het toelaten van bezoekers met coronatoegangsbewijzen gaat ertoe leiden dat minder 
bezoekers naar de film zullen gaan: de coronatoegangsbewijzen werpen simpel gezegd een 
enorme bezoekersdrempel op’, stelt voorzitter Gulian Nolthenius van bioscoopkoepel NVBF. 
‘Daarnaast komen de steunpakketten te vervallen per 1 oktober terwijl die ondersteuning voor 
bioscopen en filmtheaters onder deze omstandigheden zo hard nodig is.’ 

Wat het onderwijs betreft: de PO-Raad stelt dat basisscholen goede begeleiding moeten krijgen 
van de GGD bij het bepalen wie er wel en niet naar huis moet na een coronabesmetting in de 
klas. Het kabinet heeft besloten dat binnenkort niet meer een hele klas naar huis hoeft na 
besmetting van een kind. Afgelopen weken zijn verspreid over het land tientallen 
basisschoolklassen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen. 

De PO-Raad, die basisscholen in Nederland vertegenwoordigt, is dan ook blij met de plannen 
van het kabinet. ‘Zoals het was, was het niet logisch’, aldus een woordvoerder. ‘Het is voor 
ouders raar en lastig als hun kind weer naar huis moet en ook voor de kinderen zelf is het 
niet fijn: fysiek onderwijs is het beste voor ze.’ De raad zag al een soort ‘doemscenario’ 
ontstaan, waarin het grootste deel van de kinderen komende tijd weer thuis komt te zitten. 
‘Terwijl er in een klas heel veel kinderen zitten die helemaal geen contact hebben gehad met 
degene die besmet is.’ 

Universiteiten en hogescholen zijn blij dat de maximale groepsgrootte in het hoger onderwijs 
per 25 september zal verdwijnen. ‘Het is heel goed nieuws voor de studenten en docenten dat 
we weer min of meer normaal naar de campus kunnen’, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter 
van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). ’Hogescholen zijn heel blij dat zo snel na het 
openen van het studiejaar ook de aanvullende maatregelen losgelaten mogen worden en dat 
we weer volledig fysiek onderwijs kunnen geven aan álle studenten’, zegt Maurice Limmen, 
voorzitter van Vereniging Hogescholen.  

Studentenvakbond Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zegt al veel enthousiaste reacties 
van studenten te hebben gehad sinds de heropening van het onderwijs in september. ‘Nu ook 
de laatste beperkingen verdwijnen, is er extra reden tot feest!’, aldus ISO. Ook de Landelijke 
Studentenvakbond (LSVb) reageert enthousiast op de aangekondigde versoepelingen. 
Voorzitter Ama Boahene: ‘Het is ontzettend fijn dat de maximale groepsgrootte nu al vervalt. 
Daardoor kan het onderwijs eindelijk weer volop fysiek plaatsvinden.’ 

Een veilige werkplek staat altijd op nummer één, zegt vakbond CNV in een reactie op de 
persconferentie. ’Het vaccin biedt geen garantie tegen besmettingen op de werkvloer, wel tegen 
ernstig ziekteverloop. Mocht het aantal besmettingen weer oplopen, dan roept CNV dit kabinet 
op om de maatregelen weer te herzien. Tijdig ingrijpen is nodig om zorgmedewerkers niet 
zwaarder te belasten. De 1,5 meter afstand en striktere hygiëneregels zouden dan bijvoorbeeld 
weer ingevoerd moeten worden op de werkvloer’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een 
verklaring. 

CNV meldt verder de lichte versoepeling van het thuiswerkadvies prima te vinden. Volgens de 
bond zijn veel thuiswerkers eenzaam. ‘We roepen werkgevers op om de veiligheid op kantoor 
wel te garanderen. Werknemers die zich niet veilig voelen op de werkvloer, moeten zich vrij 
voelen om thuis te blijven werken’, stelt Fortuin. 

De bond blijft verder benadrukken dat werkgevers hun medewerkers niet onder druk mogen 
zetten om zich te laten vaccineren. ‘Een directe of indirecte vaccinatiedwang is een inbreuk 
op de lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. We zijn daarnaast 
tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar 
omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen.’ 
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Het versoepelen van de coronamaatregelen zou samen moeten gaan met het beter belonen 
van personeel in de zorg, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na de 
aangekondigde versoepelingen. In de ziekenhuizen en zorgsector ziet de NVZ ‘een 
onheilspellende storm opdoemen‘. ‘We zien blijvend hoge aantallen Covid-patiënten die ook 
deze herfst kunnen aanhouden’, stelt de NVZ. En mogelijk komen daar grieppatiënten bij. 

Dat grote aantal zieken staat tegenover tekorten in de zorg. ‘We zien tekorten aan ic-
medewerkers, vermoeide dokters en verpleegkundigen, stagnerende inhaalzorg en ontevreden 
bonden die met acties dreigen’, aldus de NVZ. Daarom ziet de vereniging een oplossing in het 
advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om te investeren in zorgprofessionals. 

De NVZ roept de Rijksoverheid en de Tweede Kamer op gehoor te geven aan het advies. 
‘Versoepelingen moeten hand in hand gaan met betere beloning’, aldus NVZ. ‘De situatie is en 
blijft urgent.’ 

Zorgvakbond NU’91 is ‘zeer onaangenaam verrast’ door het voornemen van demissionair 
minister Hugo de Jonge om de vaccinatiestatus van zorgpersoneel te laten registreren. 
‘Zorgmedewerkers moeten niet anders behandeld worden dan andere Nederlanders. Zij 
hebben net zoveel recht op hun privacy.’ 

De KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie reageren juichend op het 
kabinetsbesluit om vanaf 25 september weer uitverkochte stadions toe te staan bij wedstrijden 
in het betaald voetbal. ‘Eindelijk weer ‘een volle bak’, waarbij de spelers op het veld maximaal 
worden aangemoedigd door zoveel mogelijk supporters. Is dat veilig? Ja, de Fieldlab-
onderzoeken hebben eerder al uitgewezen dat volle stadions veilig en verantwoord zijn’, 
betogen de drie organisaties in een persverklaring. 

Marianne van Leeuwen, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, is heel tevreden 
over de laatste ontwikkelingen. ‘Ik werk net twee weken bij de KNVB en ben blij dat ik al mag 
reageren op dit goede nieuws voor het betaald voetbal. Eindelijk is er volop licht aan het einde 
van de tunnel, na een lange tijd waarin iets wat 8 miljoen voetballiefhebbers in Nederland 
koesteren opeens minder vanzelfsprekend was. Duidelijk is dat er voor en achter de schermen 
keihard is gewerkt aan de continuïteit van de competities en de terugkeer naar het ‘oude 
normaal’. Nu is het bijna zover, voor alle betrokkenen een super belangrijke mijlpaal.’ 

Het is goed dat de mondkapjesplicht op treinstations en perrons vervalt, zegt Marjan Rintel, 
president-directeur van de NS in een reactie. ‘Het is jammer dat de trein de laatste plek is 
waar de mondkapjes verdwijnen, maar we snappen de logica omdat coronatoegangsbewijzen 
zoals in de horeca niet mogelijk zijn in het openbaar vervoer. We verwachten dat ook in de 
trein het mondkapje direct verdwijnt zodra de volksgezondheid dit mogelijk maakt. Tegelijk is 
het goed dat een mondkapje op de treinstations niet meer hoeft, zoals Nederland op veel 
andere plekken al gewend is. Voor reizigers is nu helder: instappen is opzetten’, zegt Rintel in 
een verklaring. Bron: AD, 14 september 2021.  

Zorgvakbond boos over plan om vaccinatiestatus vast te leggen: 
‘Gevaarlijke ontwikkeling’  

Zorgvakbond NU’91 is 'zeer onaangenaam verrast’ door het voornemen van demissionair 
minister Hugo de Jonge om de vaccinatiestatus van zorgpersoneel te laten registreren. 
‘Zorgmedewerkers moeten niet anders behandeld worden dan andere Nederlanders. Zij 
hebben net zoveel recht op hun privacy.’ 

De Jonge onthulde dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie van het kabinet dat 
werkgevers in de zorg voortaan vast mogen leggen of personeel gevaccineerd is tegen corona 
of niet. Hij benadrukte dat het niet om een verplichting gaat: een werknemer hoeft die vraag 
niet te beantwoorden. ‘Dat kan de minister dan wel zeggen, maar dit is natuurlijk een situatie 
die we totaal niet willen’, zegt Stella Salden, voorzitter van NU’91. ‘We hebben de afgelopen 
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tijd heel duidelijk laten blijken dat het wat ons betreft niet zo kan zijn dat deze maatregel 
wordt genomen. En nu doet de minister het toch. Daar zijn we zeer onaangenaam door 
verrast.’  

Volgens Salden heeft elke zorgmedewerker het recht om dit soort medische gegevens voor 
zichzelf te houden. ‘Die horen gewoon niet thuis bij de werkgever. Je weet niet wat de 
consequenties zijn voor de toekomst, voor de volgende infectieziekte. We vinden dit een 
gevaarlijke ontwikkeling.’  

Salden stelt dat de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel ‘extreem hoog’ is, namelijk 95 
procent. ‘We hebben ook heel erg ons best gedaan om dat te stimuleren. We vinden het niet 
kies dat vervolgens dit wordt geprobeerd om die laatste vijf procent ook voor elkaar te krijgen.’ 

NU'91 wil graag het gesprek aangaan met De Jonge. Of er nog andere acties worden 
ondernomen, weet Salden nog niet. ‘Dat zullen we met elkaar gaan overleggen.’ 

Een aantal werkgevers en werkgeversorganisaties in de zorg zijn juist wel voorstander van het 
vastleggen van de vaccinatiestatus van personeel. Ook het Outbreak Management Team 
(OMT), dat het kabinet adviseert bij de corona-aanpak, sprak zich uit vóór een registratie. 
Brancheorganisatie ActiZ, waarbij zo’n vierhonderd zorginstellingen in de ouderenzorg zijn 
aangesloten, pleitte tegenover deze site voor het vastleggen van het aantal werknemers op een 
afdeling dat gevaccineerd is. ’Niet op individueel niveau, maar per instelling of afdeling. Om 
veilige zorg te kunnen leveren, zou het enorm helpen om inzicht te hebben in de 
vaccinatiegraad.’ 

Minister De Jonge zei tijdens de persconferentie dat er in de zorg een speciale 
verantwoordelijkheid geldt tegenover vaak kwetsbare patiënten. Daarom mag een werkgever 
rekening houden met wie wel en niet is gevaccineerd en daar bijvoorbeeld de roosters op 
aanpassen.  

In andere sectoren mag de vaccinatiestatus niet worden geregistreerd, maar wel gevraagd. 
Werknemers hoeven dan geen antwoord te geven. 

Het kabinet gaat bovendien ‘verkennen’ of werkgevers een coronatoegangsbewijs van hun 
werknemers kunnen vragen. Nu kan dat niet volgens de wet Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). De Jonge denkt dat het voor veel werkgevers ‘heel praktisch’ kan 
zijn. Hij zegt eerst te verkennen of een toegangsbewijs voor werkplekken meerwaarde heeft, 
en zo ja hoe dat dan wordt ingevoerd. 

’Hierbij hebben we hetzelfde standpunt’, zegt NU’91-voorzitter Stella Salden. ‘Als het voor 
iedere werknemer in iedere sector in Nederland gaat gelden, prima. Maar als het weer een 
speciale maatregel voor de zorg is, dan zijn we erop tegen.’ Bron: De Stentor, 14 september 
2021. 

Gommers: coronabeleid is in tegenspraak 

Het kabinet heeft met het versoepelen van de coronamaatregelen in verschillende sectoren 
gekozen voor het ‘meest risicovolle scenario’, stelt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
voor Intensive Care, Diederik Gommers. ‘Rutte zegt dat hij stuurt op het beheersbaar houden 
van de zorg, maar hij heeft gekozen voor het scenario met de meeste risico's. Dat spreekt 
elkaar tegen.’   

De ic-arts is ook lid van het Outbreak Management Team en dat had het kabinet drie niveaus 
van versoepelingen voorgesteld. In het eerste scenario zou er niets veranderen, aldus 
Gommers. In het tweede zou er beperkt worden versoepeld, met inzet van het 
coronatoegangsbewijs. ‘Maar in dat scenario zouden bijvoorbeeld festivals nog niet mogen.’ 
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In het derde scenario zou er in meer sectoren worden versoepeld, ook met gebruik van het 
toegangsbewijs. Dat laatste heeft het kabinet dinsdagavond aangekondigd. 

‘In het tweede scenario versoepel je ook, zo laat je bijvoorbeeld ook de 1,5 meterregel los’, 
aldus Gommers. ‘Maar je opent minder sectoren tegelijk, waardoor je beter kunt bekijken of 
het goed gaat voordat je verder gaat.’ Hij vindt het gek dat demissionair premier Mark Rutte 
‘benadrukt hoe belangrijk hij het vindt dat we de zorg kunnen leveren voor iedereen, terwijl 
hij nu wel meer risico neemt.’ Bron: AD, 14 september 2021.  

CoronaCheck-app overbelast 

De CoronaCheck-app wordt dinsdagavond zoveel geraadpleegd, dat sommige mensen deze 
niet kunnen gebruiken. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport bevestigt dit na berichten op sociale media van mensen die de app niet in kunnen. 

De woordvoerder spreekt van ‘extreme drukte’. Volgens hem moeten mensen het over een 
poosje nog eens proberen, omdat het mogelijk dan wel gaat lukken. 

Via de CoronaCheck-app kan iemand onder meer aantonen dat hij of zij gevaccineerd is. Vanaf 
25 september is een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de 
horeca en theaters, zo kondigde het kabinet dinsdag aan in een persconferentie. Bron: AD, 14 
september 2021. 

Nunspeet ziet aantal besmettingen bijna verdubbelen en Oldebroek en 
Staphorst kleuren donkeroranje 

Nunspeet, Staphorst en Oldebroek schieten er vandaag uit met de meeste positieve test in het 
Stentor-gebied. In de eerste gemeente staat de teller op 60,7 positieve coronatests per 100.000 
inwoners, bijna een verdubbeling ten opzichte van gisteren.  

Maandag was de Veluwse gemeente ook al het meest donkerrood gekleurd. Toen met het 
aantal van 32,1 positieve tests per 100.000. In absolute cijfers ging het om 9 positief geteste 
mensen.  

Oldebroek volgt in de verhoudingsaantallen met 37,9 positieve tests per 100.000 inwoners, 
op de voet gevolgd door Staphorst (29).  

De stijging van het aantal positieve testen in de Noordoostpolder lijkt gestopt. Het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners blijft ook vandaag op 25,2 personen staan. Dat betekent 
in de praktijk dat zowel maandag als dinsdag 12 inwoners in de gemeente positief testten. 
Afgelopen dagen was er nog een forse stijging in deze gemeente te zien. 

In Lelystad loopt het aantal positieve getesten terug naar 12,5 positieve test per 100.000 
inwoners. De afgelopen dagen was daar na een daling weer een stijging te zien: zondag ging 
het nog op 20 en maandag om 23,8 per 100.000 inwoners. 

‘Zorgenkindjes’ zijn verder Rijssen - Holten (23,6 positieve tests per 100.000) en Putten 
(20,5). In Olst-Wijhe, Heerde, Dalfsen en Meppel en kwamen de afgelopen 24 uur geen 
besmettingen aan het licht. Ook op Urk en in Dronten bleven de aantallen positieve test 
beperkt.  

Er zijn landelijk minder positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen afgelopen 
week, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. 

In de afgelopen zeven dagen zijn er 15.976 positieve tests gemeld. Dat is een daling van 10,7 
procent ten opzichte van een week eerder. Toen registreerde het RIVM 17.890 positieve tests. 
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In totaal zijn er 355 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. De week ervoor waren er (na correctie) 
418 opnames. Voor het eerst sinds half juli zijn er minder dan 400 ziekenhuisopnames in een 
week tijd. Het aantal mensen dat op een intensive care belandde, daalde van 94 naar 75. 

Het RIVM registreerde verder 35 sterfgevallen door corona, tegen 38 in de week ervoor en 43 
nog een week eerder. Bron: De Stentor, 14 september 2021  

Unmute Us noemt nieuwe coronamaatregelen onbegrijpelijk 

De organisatie van Unmute Us noemt de nieuwe coronamaatregelen onbegrijpelijk. 
Initiatiefnemer Jasper Goossen van de protestbeweging, die organisatoren en werknemers uit 
de evenementen- en festivalbranche vertegenwoordigt, zegt dat de maatregelen 'niet uit te 
leggen zijn'. 

‘Wat ik gehoord heb is eigenlijk nog krommer dan wat er eerder al naar buiten kwam’, zegt de 
organisator van de protestbeweging. ‘Het lijkt willekeur. Waarom mag een club straks wel 
open op volle capaciteit en mag een ongeplaceerd evenement maar 75 procent binnenlaten?’ 

Goossen zegt graag aan morele oproep te willen doen aan de Tweede Kamer, want: ‘Dit beleid 
klopt gewoon niet meer.’ Bron: AD, 14 september 2021. 

Uitvaartcentra hoeven bezoekers niet te vragen om 
coronatoegangsbewijs 

Uitvaartcentra hoeven bezoekers niet te vragen om een coronatoegangsbewijs, meldde 
demissionair premier Mark Rutte. Ook bij kerken is de QR-code waarmee gecontroleerd kan 
worden of iemand beschermd is tegen het coronavirus of recent negatief getest, niet verplicht. 
‘We hebben niet de bevoegdheid om dat te eisen’, aldus Rutte. 

Volgens zorgminister Hugo de Jonge kan de overheid het gebruik van de coronapas door 
kerken niet verplichten, maar ook niet verbieden. ‘Daar gaat een kerkgenootschap zelf over. 
Maar ik vermoed dat niet zo heel veel kerkgenootschappen ervoor zullen kiezen.’ 

Een kerk is volgens De Jonge een ’besloten plaats’. Het kerkbestuur bepaalt zelf wie er naar 
binnen mag en wie niet. ‘De meeste kerken zetten hun deuren wagenwijd open en willen dat 
iedereen naar binnen komt.’ De CDA'er hoopt wel dat kerken ’meehelpen de vaccinatiegraad 
te verhogen’. Bron: AD, 14 september 2021. 

Ministerie van Justitie afgesloten vanwege demonstratie 

Het ministerie van Justitie is op dit moment officieel afgesloten. De aanwezigen bij de 
persconferentie, inclusief premier Rutte en minister De Jonge, mogen niet weg wegens 
de demonstratie vlakbij. 

Bij de demonstratie wordt vuurwerk afgestoken. Ook was er een rookbom te zien. 

De politie hield aan het begin van de avond al demonstranten tegen die de persconferentie 
van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge wilden voorzien van lawaai. Naar schatting 
hadden meer dan honderd demonstranten zich verzameld in Den Haag met onder andere 
megafoons, sirenes, pannen en lepels.  Bron: AD, 14 september 2021.  



210 

 

 

 

 



211 

 

  

De Haagse burgemeester Jan van Zanen begrijpt teleurstelling van 
horeca-ondernemers  

De Haagse burgemeester Jan van Zanen zegt dat hij de teleurstelling van horeca-
ondernemers begrijpt, nu de coronabeperkingen in hun ogen onvoldoende worden 
versoepeld. ’Als horeca-inrichtingen om 24.00 uur moeten sluiten, dan betekent dat dat zij de 
omzet van de laatste paar rondes verliezen. Die moet gecompenseerd worden en daar heb ik 
voor gepleit in het Veiligheidsberaad’, laat Van Zanen weten. 

Alle mensen van 13 jaar en ouder die naar een horecabedrijf, een bioscoop of een theater 
willen gaan, moeten straks bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, negatief 
zijn getest of onlangs zijn genezen. Dat kan bijvoorbeeld met de app CoronaCheck. Maar voor 
wat, hoort wat, vindt Van Zanen: ‘Wat mij betreft moet de invoering van een 
coronatoegangsbewijs gepaard gaan met meer vrijheid. Daarom ben ik van mening dat als je 
de QR-code gaat hanteren, dat ook zou moeten leiden tot verdere versoepelingen voor 
bijvoorbeeld de nachthoreca.’ 

De burgemeester prijst de horeca-ondernemers: ‘De horeca heeft de afgelopen periode zware 
klappen te verduren gehad. Ze zijn een tijdlang gesloten geweest en als ze open waren, konden 
ze maar een deel van hun capaciteit benutten, omdat mensen 1,5 meter afstand moesten 
houden. We hebben veel van de horeca gevraagd: spatschermen, steeds wisselende regels en 
zelf in de gaten houden of mensen wel de benodigde afstand konden houden. Dat heeft de 
horeca grotendeels goed gedaan.’ Bron: AD, 14 september 2021.   

Niet haalbaar om iedere cafébezoeker te controleren op coronabewijs 

Het is niet haalbaar om iedere cafébezoeker te controleren op een coronabewijs, zei voorzitter 
Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad dinsdagavond in Nieuwsuur. De gemeenten zien 
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vanaf 25 september toe of horecaondernemers wel hun gasten controleren op coronabewijzen. 
De 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's zullen voorlopig vooral kijken naar mogelijke 
excessen bij horecaondernemers. 

‘We gaan echt niet elke bezoeker van een café nu persoonlijk controleren’, aldus Bruls. ‘Dat 
hebben we nooit gedaan. Daar hebben we geen mensen voor, dat gaat nu ook niet gebeuren.’ 

Bij excessen moet vooral gedacht worden aan controles bij horecaondernemers die nu al 
zeggen niet te zullen controleren op een coronabewijs vanaf 25 september, aldus Bruls.’Dat is 
heel simpel, dan krijg je een boete van een boa of een politieman of je zaak wordt gesloten.’ 

Dat nachthoreca, zoals clubs en discotheken, vanaf 25 september om middernacht gesloten 
moet zijn vinden Bruls en zijn collega's niet logisch. Zij zien niet in waarom deze 
bijvoorbeeld niet tot 02.00 uur 's nachts open kunnen blijven als een coronabewijs verplicht 
is.  

Het Veiligheidsberaad gaat daarover nog in overleg met het kabinet. ‘Wie weet komen we op 
dit punt op nog wat verruiming,’ aldus Bruls. Bron: AD, 14 september 2021. 

 

Tim Douwsma. © Brunopress  
 

Grens bereikt voor Tim Douwsma: ‘Ik doe niet mee aan de coronapas’ 
 
Zanger Tim Douwsma was een van de eerste bekende Nederlanders die zich uitsprak tegen de 
coronamaatregelen en dat doet hij opnieuw nu er een coronapas wordt ingevoerd. De 33-jarige 
Fries wil niet ‘meedoen aan medische apartheid’ en lijkt daarom te stoppen met optreden. ‘Ik 
wil niet dat mensen zich door mijn optredens gepusht voelen om iets te doen wat niet fijn 
voelt.’ 
 
Douwsma schrijft op Instagram dat met het invoeren van de coronapas iets gebeurt waar hij 
al tijden bang voor was. ‘Al vroeg in deze bizarre tijd heb ik mijn zorgen uitgesproken en altijd 
dat geprobeerd met de zuivere intenties, maar dat werd mij niet in dank afgenomen. Ik heb 
toen veel meegemaakt en ik was voor veel mensen en werkzaamheden ineens ‘exit’, schrijft 
hij. ‘Dat deed veel pijn. Maar het zij zo. Ik sta waarvoor ik sta.’ 
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Bij theaters, concertzalen en in bioscopen is voor bezoekers vanaf 13 jaar vanaf 25 september 
een coronatoegangsbewijs verplicht. Dit toegangsbewijs noemt Douwsma de coronapas. ‘Een 
pas die zorgt voor een tweedeling. Ik zal daaraan niet mee doen. Ik wil niet dat mensen zich 
door mijn optredens gepusht voelen om iets te doen wat niet fijn voelt. Ik doe niet mee aan 
medische apartheid. Mijn wereld is voor iedereen.’ 
 
Douwsma zegt met een brok in zijn keel te schrijven. ‘Ik heb geen idee wat ik nu moet gaan 
doen.. maar we vinden een weg. Want waar er een deur dichtgaat, gaat er een andere deur 
open.’ 
 
Het management van Douwsma was vanavond niet bereikbaar voor commentaar. Bron: AD, 
14 september 2021. 
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Burgemeester Halsema van Amsterdam is blij met verruiming 
coronaregels 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is blij met de door het 
kabinet gepresenteerde verruiming van de coronaregels voor de horeca en evenementen. 
Ze maakt zich wel zorgen over de verplichte sluiting van de nachtclubs om middernacht. 
Halsema vreest dat dit jongeren demotiveert om een coronavaccinatie te nemen. 

‘Juist jongeren, bij wie de vaccinatiegraad laag ligt, zouden op allerlei manieren verleid moeten 
worden om de prik te laten zetten. Aanhoudende sluiting van clubs en nachtzaken vermindert 
mogelijk de motivatie’, laat Halsema weten via een woordvoerder. 

Daarbij laat ze weten bang te zijn dat de maatregel de geloofwaardigheid van het coronabewijs 
kan aantasten, dat vanaf 25 september nodig is om toegang te krijgen tot onder meer de 
horeca. ‘Waarom zou het systeem om alleen gevaccineerde of geteste mensen binnen te laten 
om 23.30 wel werken, maar om 00.30 niet? 

De Amsterdamse burgemeester vraagt het kabinet om de maatregel nog eens tegen het licht 
te houden. ‘Het verlangen van jongeren om eindelijk hun sociale leven weer te beginnen moet 
serieus genomen worden. De nachthoreca betaalt bovendien al heel lang een enorm hoge prijs 
voor de coronacrisis.’ Bron: AD, 14 september 2021.   
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Marijn Uitdewilligen houdt zaterdag een uiensale op zijn akker in Sint Kruis. © Anne Hana 
 

 
Wie helpt boer Marijn van 750.000 kilo uien af: ‘De prijzen zijn schandalig 
laag’  
 
Wie voordelig uien wil inslaan, kan ze zaterdag rapen in Sint Kruis. Omdat de marktprijzen 
voor plantuien bedroevend laag zijn, verkoopt teler Marijn Uitdewilligen ze liever voor een 
schijntje aan consumenten. Direct vanaf het land. ‘Ze mogen weg voor 25 cent per kilo. Dat 
is een kwart van de supermarktprijs. Zo heeft de raper een voordeeltje en verdien ik er ook 
nog iets aan.’  
 
Met zijn veldverkoop wil Uitdewilligen de aandacht vestigen op de ‘scheve marktsituatie in de 
landbouw’. ‘Ik heb 750.000 kilo plantuien geoogst waarvoor ik in de huidige markt 3 tot 4 
cent per kilo krijg. Dat is ver onder de kostprijs van 10 cent per kilo. Met deze schandalig lage 
prijzen lijd ik dus zwaar verlies. Het gekke is dat een kilo uien in de supermarkt gemiddeld 1 
euro kost, terwijl de boer moet toeleggen op de teeltprijs. Dat is oneerlijk.  
 
Er moet echt iets veranderen aan het marktsysteem, zodat boeren weer een fatsoenlijke 
boterham kunnen verdienen, zegt Uitdewilligen. ‘Ik vraag tijdens de raapactie 25 cent per kilo. 
Dat is een prijs waarmee een uienteler goed uit de voeten kan. Voor ons zou dat de 
minimumprijs moeten worden, willen we nog rendabel uien kunnen telen. Ik ben het zat dat 
we onze mooie uien zo ongeveer moeten weggeven.’  
 
Plantuien zijn vroege uien die direct moeten worden verkocht. Ze zijn minder lang houdbaar 
dan zaaiuien, die uitermate geschikt zijn voor wereldwijde export in koelcontainers. 
Uitdewilligen heeft er 11 hectare van staan. Eerst moet hij van de berg plantuien af. ‘Telers 
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kunnen plantuien niet lang bewaren. Ze moeten weg en dat weet de handel. Dat verklaart 
mede de belachelijk lage prijzen.’  
 
Uitdewilligen heeft niet de illusie dat consumenten hem zaterdag van 750.000 kilo uien 
afhelpen. ‘Dit is gewoon een noodkreet. Ik heb daarna twee keuzes: de plantuien onderploegen 
of ze voor een appel en een ei verkopen aan Poolse afnemers. Die hebben de capaciteit om de 
uien te schillen en te verwerken. Uien van Poolse bodem zijn van mindere kwaliteit. Voor hen 
is onze belabberde situatie een buitenkansje. De Polen zijn maar wat blij met onze 
afdankertjes.’  
 
De teler uit Sint Kruis hoopt dat Zeeuwen zaterdag massaal komen rapen op het veld aan de 
Kerkweg, pal naast café Zeelandia. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen rapers er hun zakken 
vullen. Betalen kan op de dam. De uienverkoop is een uitgelezen kans voor wie goedkoop een 
grote pan uiensoep of ‘peekluts’ wil maken ‘Ik maak er flink reclame voor op sociale media. 
Het zou mooi zijn als er veel mensen komen. En misschien heeft het café ook extra klandizie 
van rapers.’ Bron: De Stentor, 14 september 2021.  
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Uitstoot van broeikasgassen is bijna weer op niveau van voor coronacrisis 
 
De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is weer bijna op het niveau van voor de 
coronacrisis. Dat komt vooral door het hogere verbruik van aardgas, melden het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Door het koude weer werd er meer gestookt en ook de industrie gebruikte meer gas. 
 
Het was niet alleen kouder maar ook minder zonnig. Daardoor had de landbouwsector meer 
elektriciteit nodig voor de verlichting van kassen. Die wordt voor een belangrijk deel opgewekt 
met aardgas. 
 
In het tweede kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent hoger dan in 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vorig jaar daalde de uitstoot nog fors door de coronacrisis. 
 
De CO2-uitstoot van de Nederlandse economie was op jaarbasis 14 procent hoger 
en groeide daarmee harder dan het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp was in het 
tweede kwartaal van dit jaar bijna 10 procent groter dan een jaar eerder. 
 
Er was in het tweede kwartaal ook veel meer verkeer op de weg dan een jaar eerder. De uitstoot 
door autogebruik van huishoudens steeg op jaarbasis met 23 procent. Volgens het CBS lag 
de verkeersintensiteit in het tweede kwartaal van vorig jaar op een dieptepunt. Bron: AD, 15 
september 2021.   
 

Adviesraad luidt noodklok over uitdijende zorg: suikertaks en 
alcoholdrempel niet langer taboe 
 
De gezondheidszorg slokt te veel personeel en overheidsgeld op. Zonder harde keuzes, zoals 
een suikertaks of minimumprijs voor alcohol, loopt het systeem vast. 
 
Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport. Nu 
werkt een op de zes mensen in de zorg. Als de groei doorzet is dat in 2060 een op de drie. In 
2019 waren de totale zorguitgaven 100 miljard euro, omgerekend circa 6000 euro per persoon. 
Als de huidige trend doorzet, wordt dat 16.000 euro per persoon in 2060. ‘Onze complete 
welvaartsgroei moet dan worden ingezet voor de stijgende zorgkosten’, waarschuwen de 
onafhankelijke adviseurs. ‘De groei van zorg mag geen automatisme blijven’. Bron: AD, 15 
september 2021.  
 

Nog altijd kunnen zeven ziekenhuizen de planbare zorg niet volgens 
planning leveren 
 
Nog altijd kunnen zeven ziekenhuizen de zogeheten kritiek planbare zorg, zoals 
kankerbehandelingen, niet volgens planning leveren vanwege de druk op de intensive cares. 
Die druk wordt naast het coronavirus veroorzaakt door meer letsel bij mensen en het RS-
virus, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een advies aan het kabinet. 
 
De NZa waarschuwt het kabinet dat het virus 'echt nog niet verslagen' is. ’We hebben in de 
zomerperiode gezien dat het risico van een opleving op de loer ligt. Met de huidige ic-bezetting 
door Covid-patiënten is er weinig nodig om de (kritiek) planbare zorg opnieuw grootscheeps 
te moeten afschalen’, aldus de Zorgautoriteit, die mede om die reden adviseert om nog niet 
alle coronamaatregelen los te laten. 
 
Ook hoofdinspecteur Korrie Louwes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wijst erop 
dat er ziekenhuizen zijn die een deel van de geplande zorg weer moeten afschalen. Volgens 
haar zijn er echter 'geen signalen dat kritiek planbare zorg niet meer binnen de gestelde 
termijn van zes weken kan worden geleverd'. 
 



218 

 

 Ze schrijft aan het kabinet dat zorgaanbieders zich zorgen maken over de toenemende druk 
op de zorg in het najaar, vanwege de mogelijk oplopende besmettingscijfers. Volgens Louwes 
is de druk door coronapatiënten nu nog stabiel, maar al 'zeker fors'. 
 
Door de coronacrisis moeten ziekenhuizen en klinieken naar schatting nog tussen de 170.000 
en 210.000 operaties inhalen. Bron: AD, 15 september 2021.   
 
 

 
 

CoronaCheck app is tot nu toe tien miljoen keer gedownload 

De app CoronaCheck is tot nu toe zo'n tien miljoen keer gedownload, en gebruikt om 
ongeveer 28 miljoen QR-codes aan te maken. Hoewel de app over het algemeen goed werkt, 
zijn er nog altijd enige technische haperingen, meldt demissionair coronaminister Hugo de 
Jonge. De app is belangrijk voor de versoepelingen die dinsdag werden aangekondigd. 

Met de app kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen corona, hersteld van een 
eerdere besmetting of recent zijn getest. Met name rond de lancering werd de app geplaagd 
door technische problemen. Zo raakten de systemen overbelast doordat te veel mensen in een 
keer een QR-code probeerden aan te maken, en kwam informatie over vaccinaties niet goed 
door. Mensen konden daardoor geen code aanmaken, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Dat 
laatste had allerlei oorzaken. 

Als het nu mis gaat, kan dat komen door 'technische fouten' in de manier waarop de GGD-
registraties van een vaccinatie doorkomen in het systeem achter de app. Daar wordt aan 
gewerkt. Dat geldt ook voor het probleem dat mensen die hun eerste prik niet bij de GGD 
hebben gekregen maar de tweede wel, aldus de minister. Voor mensen die problemen 
ondervinden, kan handmatig een oplossing worden gezocht. 
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De app kan gebruikt worden als coronatoegangsbewijs. Die worden vanaf 25 september 
verplicht in grotere delen van de samenleving, zo kondigde het kabinet woensdag aan. Dat 
betekent dat je in de horeca een groen vinkje moet kunnen laten zien als je iets wilt bestellen. 
De app waarmee de QR-codes uit CoronaCheck gescand kunnen worden is 844.000 keer 
gedownload. 

Naast CoronaCheck is er ook nog de app CoronaMelder, die gebruikers kan waarschuwen als 
zij in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die positief is getest op het virus. Die 
app is ruim vijf miljoen keer gedownload en wordt door zo'n 2,5 miljoen mensen daadwerkelijk 
gebruikt. 

Bijna 200.000 keer werd via de app melding gemaakt van een besmetting, waarna meer dan 
200.000 mensen zich vanwege een dergelijke melding lieten testen. 15.767 van hen bleken 
daadwerkelijk besmet. Desondanks vindt het kabinet dat de app een goede aanvulling is op 
het bron- en contactonderzoek. Het kabinet wil de app daarom in ieder geval tot 10 januari in 
de lucht houden. Voor CoronaMelder is in 2020 en 2021 samen 23 miljoen euro uitgetrokken. 
Bron: AD, 15 september 2021.  
 

Culturele evenementen die niet doorgaan komen in aanmerking 
financiële tegemoetkoming 
 
Organisatoren van culturele evenementen die nog niet volledig kunnen doorgaan, komen 
binnenkort in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor de kaartjes die niet meer 
verkocht mogen worden. Het kabinet heeft daar 15 miljoen euro voor uitgetrokken, blijkt uit 
stukken die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. 
 
Het gaat om evenementen die binnen plaatsvinden zonder vaste zitplaatsen, zoals concerten 
in popzalen. Die mogen vanaf 25 september wel weer doorgaan, maar een kwart van 
de capaciteit moet onbenut blijven. Daarvoor komt een zogenoemde suppletieregeling: een 
tijdelijke financiële tegemoetkoming.  
Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge kondigden dinsdagavond 
aan dat er met toegangstesten later deze maand meer mogelijk wordt, ook voor de cultuur- en 
evenementensector. Toch zijn de versoepelingen volgens de sectoren niet genoeg om rendabel 
te kunnen draaien. Het kabinet heeft steun toegezegd, maar de precieze invulling daarvan is 
nog onbekend. Die volgt volgens De Jonge 'zo snel mogelijk'. Bron: AD, 15 september 2021. 
 

Thuiswerkadvies is versoepeld 
 
Het demissionaire kabinet besloot gisteren om het thuiswerkadvies wat te versoepelen. Een 
stap in de goede richting, vindt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN volgens 
NU.nl. Bedrijven merken namelijk steeds vaker dat ‘thuiswerken niet alleen voordelen, maar 
ook nadelen heeft’. 
 
Al bij de start van de pandemie in het voorjaar van 2020 kwam het kabinet met het advies om 
zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Nu, anderhalf jaar verder, is thuiswerken nog altijd het 
devies, al is het kabinet wel wat soepeler geworden. 
 
‘Veel werkgevers laten hun personeel nog altijd 100 procent thuiswerken’, zegt Van der Velde. 
‘En veel anderen kiezen voor een combinatie van thuis en kantoor. Werken vanuit huis heeft 
voordelen, maar ook nadelen. Doordat personeel thuiswerkt, valt de binding met het 
bedrijf weg. Ook samenwerken is lastiger en daarnaast zie je dat het creatieve proces beter 
gaat als mensen fysiek samenzijn.’ 
 
Ook hoort hij van werkgevers dat ze het gevoel hebben dat sommige medewerkers ‘uit beeld 
raken’ doordat ze niet of nauwelijks op kantoor komen. ‘Al met al begint het bij steeds meer 
bedrijven te knellen’, aldus Van der Velde. Bron: AD, 15 september 2021. 
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Plan VS om tegen 2022 zeventig procent wereldbevolking te hebben 
gevaccineerd 
 
De Verenigde Staten sporen wereldleiders aan zich te scharen achter een ambitieus plan dat 
landen ten doel stelt om er tegen 2022 voor te zorgen dat zeventig procent van 
de wereldbevolking is ingeënt tegen het coronavirus. Het Amerikaanse voorstel om de 
coronapandemie te beëindigen, omvat drie pagina's en is gericht aan landen, internationale 
organisaties en particuliere bedrijven. 
 
Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan een virtuele Covid-19-top die de VS in 
samenwerking met de Verenigde Naties vanaf de week houdt. Ander onderdeel van het plan 
is ervoor te zorgen dat voor het einde van het jaar minstens 1 op de 1000 mensen wekelijks 
kan worden getest. Ook moeten alle zorgmedewerkers toegang krijgen tot persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen. Bron: AD, 15 september 2021. 
 

Geen coronapiek in Nijmegen na tienduizend feestende studenten tijdens 
introductieweek  
 
De gevreesde coronapiek na de introweek in Nijmegen is uitgebleven. De introductie van 
studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 
heeft niet geleid tot een forse toename van het aantal besmettingen, zo blijkt uit cijfers van de 
GGD. 
 
Naar schatting deden er zo’n tienduizend studenten mee aan de programma’s van de Radboud 
Universiteit en de HAN. Volgens de GGD zijn er in de eerste twee weken van september slechts 
zestig besmettingen in Nijmegen te herleiden naar de introductieweek. De introductie vond 
plaats in de laatste week van augustus. Bron: De Gelderlander, 15 september 2021. 
 

Schenking van enkele tonnen: artsen die veel geld verdienden aan 
coronatesten geven deel winst terug 
 
Twee artsen die veel geld hebben verdiend aan coronatesten zijn van plan om de GGD West-
Brabant een schenking te doen van 300.000 tot 500.000 euro. Een van hen is de bekende 
Bredase arts-microbioloog én OMT-lid Jan Kluytmans.  
 
Kluytmans en zijn collega maken deel uit van de  elfkoppige maatschap MAMBZ, die zich 
verhuurt aan de vier ziekenhuizen in Breda, Roosendaal, Tilburg en Terneuzen. De 
ziekenhuizen zijn gezamenlijk eigenaar van Microvida, een commercieel laboratorium dat 
coronatesten onderzoekt voor de GGD. Bron: BN De Stem, 15 september 2021. 
 

Grenzen van Indonesië gaan vanaf november weer open 
 
Indonesië is van plan om vanaf november de grenzen te openen en weer buitenlandse reizigers 
toe te laten. Mits zeventig procent van de bevolking op zijn minst één coronaprik heeft gehad, 
meldt gezondheidsminister Budi Gunadi Sadikin. De grootste economie van Zuidoost-Azië is 
zwaar getroffen door het coronavirus. 
 
Op dit moment is ongeveer 25 procent van de Indonesiërs ingeënt. Om het doel van 70 te 
halen, zal het vaccinatietempo moeten verdubbelen tot twee miljoen prikken per dan. Volgens 
Budi kan dat aantal gehaald worden door politie en leger in te zetten bij de vaccinaties. Bron: 
AD, 15 september 2021. 

Von der Leyen: pandemie is marathon, geen sprint 

'Een pandemie is een marathon, geen sprint', zegt de voorzitter van de Europese 
Commissie, Ursula Von der Leyen. Het komende jaar zal volgens Von der 
Leyen een 'karaktertest' voor Europa worden. 
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Het gevecht tegen het coronavirus is nog niet ten einde. ‘Laten we ervoor zorgen dat het geen 
pandemie van de niet-gevaccineerden wordt’, sprak ze het Europees Parlement in Straatsburg 
toe. 
 
De EC-baas maakt zich zorgen over de wisselende vaccinatiegraad onder de Europese 
lidstaten. Eind augustus werd de mijlpaal van 70 procent gevaccineerden binnen de Europese 
Unie gehaald, maar er zijn grote verschillen tussen de landen onderling. Bron: AD, 15 
september 2021.  

Nazi-uniformen online volop te koop, maar is shockeren - zoals op Urk - 
ook strafbaar? 

Urker jongeren shockeerden door in nazi-uniformen op straat de executie van joodse 
gevangenen na te spelen. Is hun gedrag strafbaar? En hoe makkelijk kom je aan een nazi-
uniform? ‘Het gebruik van nazisymbolen is al snel strafbaar, maar hier is de context 
verzachtend.’ 

Het is op internet een fluitje van een cent om aan replica’s van nazi-uniformen te komen. Op 
talloze sites worden de kostuums te koop en te huur aangeboden. Inclusief gelikte foto’s en 
wervende teksten. ‘Populair zul jij jezelf niet maken, als je met carnaval in deze foute Duitse 
outfit een café binnen stapt’, valt op de site van een grote feestwinkel te lezen. ‘Maar wil je wat 
reuring in jouw anders nogal burgerlijke leventje, dan is deze kleding bijzonder geschikt.’ 
Bron: De Stentor, 15 september 2021. 

Gemeente grijpt in als Theo Maassen morgen optreedt in vol theater 

De gemeente Haarlem grijpt in als cabaretier Theo Maassen morgen en overmorgen voor een 
volle zaal optreedt in Theater de Liefde en daarmee de coronaregels schendt, zoals de 
organisatie van plan is. Burgemeester Jos Wienen heeft gisteren met het theater gesproken 
en denkt op het laatste moment mee over een alternatief dat wél zou mogen.  

Dat laat de woordvoerster van de burgemeester aan deze site weten. Zij spreekt van 
‘handhavend optreden’; wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. Het theater kwam vorige 
week in het nieuws toen bekend werd dat het bestuur Theo Maassen twee keer wil laten 
optreden voor een volle zaal met 120 man. Volgens de regels mag het theater slechts voor twee 
derde gevuld zijn, maar daar wil het bestuur niet aan. 

De twee shows van Maassen op 16 en 17 september waren binnen twee uur uitverkocht, zei 
voorzitter Mylou Frencken op NPO Radio 1. Op dat moment leek het er volgens haar nog op 
dat alle stoelen gevuld mochten worden. Na het zien van de beelden van een drukbezochte 
Formule 1 in Zandvoort had het theater geen zin om mensen te gaan afbellen. 

‘Toen hadden we er zo genoeg van. We zaten bij elkaar en zeiden: wat zitten we nou steeds 
moeilijk te doen en steeds heel erg aardig alle regels op te volgen? Het is mooi geweest.’ Het 
bestuur sprak van een ‘lange neus naar de voorschriften’. 

Ondanks het negeren van de regels zwoer Frencken dat alles de komende dagen zo veilig 
mogelijk verloopt. ’We staan netjes te controleren bij de deur, je QR-code moet je meenemen 
(als vaccinatiebewijs), of je moet aantonen dat je pas getest bent.’ Wie de CoronaCheck-app 
niet wil tonen, mag niet naar binnen. 

Frencken hield overigens al rekening met een eventuele boete. ’Daar verzinnen we wel wat 
op. We zijn een heel creatief theater.’ 
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Volgens de voorzitter staat Theo Maassen ‘vierkant achter’ het besluit. Een woordvoerster 
beweerde dat ‘98 procent’ van de reacties van het publiek ook positief was. Collega’s uit de 
theaterwereld reageerden blij op het plan. ‘Precies zoals het zou moeten, hulde!’ schreef acteur 
Diederik Ebbinge op Twitter. ‘Hear, hear’, viel Cornald Maas hem bij. Bron: De Stentor, 15 
september 2021.  

 

Deze artsen verdienden goudgeld aan coronatesten (en geven nu een 
vermogen weg) 

Twee artsen die veel geld hebben verdiend aan coronatesten zijn van plan om de GGD in 
Brabant een schenking te doen van 300.000 tot 500.000 euro. Een van hen is de bekende 
Bredase arts-microbioloog én OMT-lid Jan Kluytmans.  

Kluytmans en zijn collega maken deel uit van de  elfkoppige maatschap MAMBZ, die zich 
verhuurt aan de vier ziekenhuizen in Breda, Roosendaal, Tilburg en Terneuzen. De 
ziekenhuizen zijn gezamenlijk eigenaar van Microvida, een commercieel laboratorium dat 
coronatesten onderzoekt voor de GGD.  

Omdat er in 2020 alleen al in de regio West-Brabant dagelijks duizenden monsters van de 
GGD zijn onderzocht, heeft Microvida een uiterst lucratief jaar achter de rug. Volgens website 
Follow The Money heeft het laboratorium dankzij de tests zo’n 16 miljoen euro omgezet, 
waarvan 19 procent naar de  elf MAMBZ-artsen is gegaan. Dat komt neer op een kleine drie 
ton per arts, bóvenop hun reguliere inkomen. Bron: De Stentor, 15 september 2021. 

Touringcarbedrijven willen dat kabinet coronasteun verlengd 
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Touringcarbedrijven willen dat het kabinet de coronasteun verlengt zolang busreizigers 
een mondkapje moeten dragen. Brancheorganisatie Busvervoer Nederland zegt dat een groot 
deel van de reizigers wegblijft als de kapjes verplicht blijven. ‘Het kabinet laat een beperkende 
maatregel in stand, terwijl wij heel goed kunnen werken met coronachecks’, klink het bij 
monde van voorzitter Theo Vegter. 

‘Dan lijkt het mij logisch dat ondernemers gebruik kunnen blijven maken van 
de steunmaatregelen.’ De touringcarsector werd hard getroffen door de coronacrisis. De vraag 
naar vervoer daalde door de reisrestricties dramatisch. Veel busbedrijven zou het water 
inmiddels aan de lippen staan. ‘Dat de mondkapjesplicht blijft, zorgt ervoor dat het beetje geld 
dat de ondernemers kunnen verdienen in het najaar waarschijnlijk ook uit zicht blijft.’ Bron: 
AD, 15 september 2021. 

Europese Unieschenk landen 200 miljoen coronavaccins 

De Europese Unie schenkt landen die zelf moeilijk aan vaccins kunnen komen nog eens 200 
miljoen coronavaccins aan, maakte EC-voorzitter Ursula Von der Leyen vandaag bekend. 
Eerder doneerde Europa al 250 miljoen doses. De nu toegezegde vaccins kunnen de 
landen halverwege volgend jaar verwachten. Tijdens haar toespraak in Straatsburg zei Von 
der Leyen dat het versnellen van de globale vaccinaties nu prioriteit heeft. Van alle wereldwijd 
gezette coronaprikken werd minder dan één procent in minder bedeelde landen toegediend. 
Bron: AD, 15 september 2021. 

 

Een witte tent en witte schermen op de parkeerplaats van ziekenhuis ZGT in Almelo, waar 
een lichaam is aangetroffen. © News United / Jan Willem Klein Horstman  
 

Dode gevonden op parkeerplaats ZGT, politie verplaatst 
onderzoek naar andere plek 
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Op de parkeerplaats van ziekenhuis ZGT in Almelo is woensdagmorgen een lichaam 
aangetroffen. De dode lag niet ver van de ingang van het ziekenhuis. Forensisch specialisten 
kwamen ter plaatse om onderzoek te doen.  
 
De politie meldt dat het lichaam ‘onder verdachte omstandigheden’ is gevonden. Het lichaam 
werd afgeschermd door witte schermen die de brandweer heeft geplaatst.  
 
Het lichaam is in een auto aangetroffen. Binnen het met witte schermen afgezette stukje van 
de parkeerplaats, waar het lichaam zich bevond, stond een witte auto.   
 
Ook stonden er een rode en een witte tent op het parkeerterrein van het ziekenhuis. Daaronder 
stonden spullen voor de forensisch specialisten.  
 
Een beveiliger van het ziekenhuis laat weten de persoon te hebben gevonden. Hij belde 
vervolgens direct 112. De beveiliger wil niet zeggen of de persoon in kwestie nog in leven was 
op het moment dat hij die aantrof. 
 
Een groot deel van de parkeerplaats van het ziekenhuis werd afgezet met linten. Wie zijn of 
haar auto had geparkeerd dichtbij de plek waar later het lichaam werd gevonden, mocht niet 
met dat voertuig bij het ziekenhuis vertrekken.  
 
ZGT regelde voor die mensen vervangend vervoer. Het ziekenhuis vergoedt de eventuele 
taxikosten, zo bevestigt woordvoerder Tom Kummel.  
Ook konden mensen die naar het ziekenhuis moesten vanzelfsprekend niet in de afgezette 
parkeervakken parkeren. Beveiligers leidden bezoekers naar een parkeerplaats aan de 
linkerkant van het ziekenhuis waar je nog wél kon parkeren. 
 
Update 13:55 uur: politie doet onderzoek in woning. De zogeheten PD-unit van de politie, een 
mobiel kantoor van waaruit forensisch specialisten op de plek van een delict hun werk kunnen 
doen, is verplaatst naar een tussenwoning in de Zonnebloemstraat. Daar is momenteel veel 
politie aanwezig. Ook zijn er forensisch specialisten. 
 
Uit de betreffende woning zijn huisdieren gehaald. Die zijn overgedragen aan de 
Dierenambulance. Onduidelijk is of de aanwezigheid van de politie in de Zonnebloemstraat in 
Almelo te maken heeft met de vondst van het lichaam op de parkeerplaats van het ZGT. 
 
Politiewoordvoerder Jop Heinen bevestigt dat het eerste deel van het onderzoek, oftewel het 
onderzoek op het parkeerterrein, spoedig is afgerond. Het gevonden lichaam en de auto zijn 
overgeladen naar een ander voertuig.  
 
‘We gaan op een andere locatie verder met het onderzoek.’ Heinen doelt daarbij niet op de 
woning in de Zonnebloemstraat. „De auto wordt naar een politielocatie gebracht, zodat we 
daar in alle rust het onderzoek kunnen voorzetten.’ Bron: De Stentor, 15 september 2021.  
 

Vondst dode bij ZGT Almelo lijkt drama in relationele sfeer 
 
De vondst van een lichaam in een auto op de parkeerplaats van het ZGT-Ziekenhuis in Almelo 
lijkt te maken te hebben met een dodelijk drama in de relationele sfeer. De politie doet 
daarvoor onderzoek in een woning in de Zonnebloemstraat in de wijk De Riet.  
 
Buurtbewoners beweren dat de bewoner van het huis zijn partner heeft omgebracht. Hij zou 
met het lichaam naar het Almelose ziekenhuis zijn gereden, daar zijn daad hebben opgebiecht 
en ook zichzelf hebben verwond.  
 
De politie kan alleen zeggen dat er woensdagmorgen onder verdachte omstandigheden een 
lichaam is aangetroffen in een personenwagen op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Dat 
het onderzoek in de Zonnebloemstraat hiermee te maken heeft wordt ook bevestigd door de 
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politie. Of de rechercheurs op zoek zijn naar sporen van een moord in het betreffende huis in 
De Riet kan politiewoordvoerder Jop Heinen niet zeggen. „Het onderzoek loopt, wij kunnen op 
dit moment niets meer zeggen.’   
 
Hulpdiensten kwamen woensdagmorgen in actie nadat een beveiliger van het ziekenhuis een 
lichaam in een witte auto had aangetroffen. De dode zou in de kofferbak van het voertuig 
hebben gelegen. De auto stond zo’n vijftig meter schuin voor de hoofdingang van het 
ziekenhuis. Een groot deel van het parkeerterrein werd afgezet en achter witte schermen werd 
onderzoek gedaan. Na enkele uren werd de auto met daarin het lichaam afgevoerd voor nader 
onderzoek op een politielocatie elders.   
 

 
 
Rood-witte linten, witte schermen en veel politiemensen op de parkeerplaats van het Almelose 
ziekenhuis. © AS Media  

 

Op dat moment had een politiemacht zich al verzameld bij de woning in De Riet. Medewerkers 
van de Dierenambulance haalden twee honden uit het huis en namen de huisdieren mee. 
Daarna begon een uitvoerig sporenonderzoek in het pand. Buurtbewoners linkten de witte 
auto met daarin het lichaam aan het huis, waar een man en een vrouw met hun twee honden 
wonen. 

Het hardnekkige verhaal doet de ronde dat de man zijn partner in de nacht van dinsdag op 
woensdag zou hebben omgebracht. Er is geschreeuw gehoord. Hij zou het lichaam in de 
kofferbak van de witte auto hebben gelegd en naar het ziekenhuis zijn gereden. Daar zou hij 
zijn daad hebben opgebiecht en een poging hebben gedaan zichzelf van het leven te beroven. 
De politie zegt ‘ook verhalen te hebben gehoord’, maar kan deze lezing van het verhaal niet 
bevestigen.  

De consternatie bij het Almelose ziekenhuis was woensdagmorgen groot. De dagelijkse stroom 
van bezoekers liep enkele uren langs rood-witte linten waarmee een groot deel van het 
parkeerterrein werd afgezet. Binnen dat gemarkeerde gebied stonden veel voertuigen van 
mensen die het ziekenhuis wilden verlaten, en dus niet bij hun auto konden. Beveiligers en 
verkeersleiders van het ziekenhuis hielpen met de begeleiding van automobilisten.   
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Woordvoerder Tom Kummel van ZGT Almelo:  ‘We hebben medewerkers en patiënten snel 
geïnformeerd dat er een politie-onderzoek gaande was op het parkeerterrein. Het is voor ons 
niet alledaags om een politietent op je parkeerplaats te zie staan.’ Bron: De Stentor, 15 
september 2021. 

 
Extern onderzoek naar Sywert-deal: ‘Onderste steen moet boven’ 
 
Het kabinet laat de mega-mondkapdeal met Sywert Van Lienden onderzoeken door ‘een 
externe, onafhankelijke partij’. Dat kondigt verantwoordelijk minister Tamara van Ark 
(Medische Zorg, VVD) vandaag aan na nieuwe onthullingen en een extra vragenvuur uit de 
Kamer.  
 
Vandaag of morgen stuurt Van Ark details over het nieuwe externe onderzoek naar de Tweede 
Kamer, vertelde ze na afloop van het corona-overleg op het ministerie van Algemene Zaken. 
‘De onderste steen moet boven’, meldt haar woordvoerder. Volgens de minister is het van 
belang dat ook ‘het overheidshandelen’ rond de mega-deal wordt onderzocht.  
 
Na wekenlang uithalen richting de media en zwijgen over de inhoud deed Van Lienden gisteren 
bij Buitenhof alsnog een boekje open. In het kort luidt zijn verklaring: de verkoop van 40 
miljoen mondmaskers voor ruim 100 miljoen euro deugt juridisch wel, maar het profijt is 
moreel-ethisch niet in de haak. Hij hield er een excessief bedrag (9 miljoen euro) aan over 
terwijl hij zelf steeds suggereerde ‘om niet’ te werken. Dat is niet uit te leggen’, zei hij zondag. 
 
Saillant waren zijn uitspraken over de politiek adviseur van minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid): volgens Van Lienden wist die partijgenoot dat hij winst zou maken. ‘Ik 
denk dat ik dat wel heb verteld, dat moet over tafel zijn gegaan.’   
 
De adviseur wil desgevraagd tegen deze nieuwssite niet veel kwijt over de kwestie. ’Ik verwijs 
naar antwoorden op de eerdere Kamervragen. Eind maart en begin april is er contact geweest, 
daarna is hij doorverwezen. In die periode wist hij zelf nog niet dat hij winst ging maken. En 
daarna hebben we geen contact meer gehad.’ Zo ontkent de adviseur van De Jonge dat hij 
geweten heeft van de miljoenenwinst, Van Lienden merkte zelf immers pas ‘in mei, juni, juli’ 
dat hij en zijn compagnons serieus geld zouden verdienen aan de order, vertelde hij 
in Buitenhof.   
 
Na nieuwe onthullingen vuren D66, PvdA en CU alweer extra schriftelijke vragen op Van Ark 
af. Partijen willen meer documenten zien. Ook willen ze weten of de mondkapjes nog wel nodig 
waren, waarom het LCH negatief adviseerde en hoe Van Lienden zo makkelijk binnenkwam 
bij de top van het ministerie. Met het externe onderzoek hoopt Van Ark op veel van die vragen 
antwoord te geven. Wanneer het onderzoek afgerond moet zijn, is niet duidelijk.   
 
Ondertussen bekijkt ook het CDA ‘of Van Lienden de partij heeft ingelicht’. Van Lienden stelde 
in de talkshow dat hij de integriteitscommissie in het najaar op de hoogte had gebracht van 
zijn miljoenenwinst, maar die commissie van het CDA ontkent dat. Nu wordt bekeken of, hoe 
en bij wie de coauteur van het verkiezingsprogramma de kwestie heeft gemeld.   
 
In het coronadebat donderdag nam de bewindsvrouw een voorschot op de verklaring waarom 
de rode loper uitging voor Van Lienden. ‘Er wordt de hele tijd gesproken over politieke partijen 
(Van Lienden schreef mee aan het CDA-programma, red.), maar ik sluit ook niet uit dat het 
feit dat iemand zoveel publiciteit zocht en op zoveel plekken liet weten dat hij het zelf beter 
kon, een rol heeft gespeeld. Maar ik wil niet gissen. Ik wil het uitzoeken.’  Bron: AD, 15 
september 2021.  
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Kamperen in het wild in de Biesbosch. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto   
 

Op avontuur in de Biesbosch: zelf vuur maken en je eten in de natuur 
bij elkaar sprokkelen 
 
Sinds de coronacrisis het reizen aan banden heeft gelegd, gaan steeds meer Nederlanders op 
zoek naar de pareltjes in eigen land. Zo ook reisorganisatie Rewild. Nick Platje (36) reist 
geregeld naar bijzondere plekken, zoals de Dinarische Alpen in de Balkanlanden en het 
wilde Sloveense Triglav Nationaal Park.   

 
Nu nam hij ons mee zijn achtertuin in: het Nationaal Park Biesbosch waar hij op 18 en 19 
september weer met kinderen en hun ouders in kajaks op verwilderavontuur gaat. Bron: BN 
De Stem, 15 september 2021.  
 

Mensen met één prik na doorgemaakte COVID-19 meegeteld bij 
vaccinatiegraad volledige vaccinatie 

De vaccinatiegraad in Nederland stijgt deze week sterker dan in voorgaande weken, naar 81,7 
procent onder 18 jaar en ouder en naar 79,0 procent onder 12 en ouder. Dat komt omdat 
vanaf deze week mensen die één prik hebben gekregen na doorgemaakte COVID-19 nu 
meegeteld worden bij de vaccinatiegraad voor volledige vaccinatie. 

Tot voor kort werden deze mensen alleen meegeteld bij ‘opkomst eerste vaccinatie’ omdat ze 
één vaccinatie hebben gehad. Vanaf deze week is nieuwe data beschikbaar van GGD  (GHOR) 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio  waarmee inzicht is verkregen in de omvang van de groep mensen die jonger is dan 80 
jaar, geen Janssen vaccinatie heeft gehad en COVID 19 hebben doorgemaakt voor hun eerste 
prik.  
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Dit laatste betreft personen die een positieve test hebben gehad bij de GGD meer dan 8 weken 
voorafgaand aan hun eerste en enige vaccinatie en/of personen die bij hun vaccinatie zelf 
hebben aangegeven dat zij COVID-19 hebben doorgemaakt. Deze groep mensen wordt 
beschouwd als volledig gevaccineerd en worden nu ook meegeteld in deze cijfers. Hierdoor 
stijgt deze week de landelijke vaccinatiegraad  voor 18 jaar en ouder met 4.2 procent, dit is 
inclusief de stijging door extra toegediende vaccinaties de afgelopen week. 

Op Europees gebied rapporteert ECDC European Centre for Disease Prevention and 
Control  op haar website het aantal gezette eerste doses en tweede doses. Evenals Estland 
neemt Nederland nu mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt op in de nationale 
rapportage. ECDC gebruikt deze werkwijze nog niet in haar rapportage. Dit zal betekenen dat 
de vaccinatiecijfers zoals gerapporteerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu , wat hoger zijn dan de Europese cijfers voor Nederland. 

Tot en met zondag 12 september zijn in Nederland naar schatting 23,3 miljoen vaccinaties 
toegediend. Daarvan zijn 12,7 miljoen eerste vaccinaties en 10,6 miljoen tweede vaccinaties. 
Naar schatting heeft 85,6 procent van alle 18-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 
81,7 procent volledig gevaccineerd. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,1 procent een 
eerste vaccinatie ontvangen en is 79,0 procent volledige gevaccineerd. Bron: RIVM, 14 
september 2021. 

Aantal mensen dat zich alsnog laat vaccineren stijgt 
 
Het aantal mensen dat zich alsnog laat vaccineren stijgt, nu op steeds meer plekken een 
coronatoegangsbewijs nodig is. Op maandag zijn 13.000 prikafspraken gemaakt en 
op dinsdag 15.558. Vorige week werden er gemiddeld zo'n 8000 afspraken per dag 
ingeroosterd, laat GGD GHOR Nederland weten.  
 
Het aantal gezette prikken loopt nog niet echt op, maar daalt ook niet. Op maandag zijn 
17.969 vaccinaties gezet, op dinsdag 19.227. Vorige week werden bijna 127.000 mensen 
gevaccineerd, gemiddeld iets meer dan 18.000 per dag. Dat is het laagste aantal sinds januari. 
Bron: AD, 15 september 2021.  
 

RIVM meldt 2402 nieuwe coronabesmettingen afgelopen 24 uur 
 
Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2402 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn 
er bijna 400 meer dan een dag eerder en ruim 600 meer dan maandag. Toen meldde het RIVM 
voor het eerst in twee maanden minder dan 2000 nieuwe coronagevallen. 
 
De afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 2220 mensen per dag een positieve testuitslag, 
aldus het RIVM. Dat weekgemiddelde daalt geleidelijk. 
 
Het instituut meldt woensdag ook 7 nieuwe aan corona gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want er zit soms tijd tussen 
het overlijden van een patiënt met Covid-19 en de registratie van dat overlijden bij het RIVM. 
Bron: AD, 15 september 2021. 
 

Werknemers voor de helft van de tijd naar kantoor 
 
Verschillende grote bedrijven laten meer mensen naar kantoor komen nu het thuiswerkadvies 
iets ruimer wordt. Werknemers van Achmea, PostNL, KPN, Univé en Arcadis zijn vanaf 25 
september tot de helft van de werktijd welkom op kantoor. ING houdt vast aan de eerder 
geplande datum van 11 oktober om diezelfde overgang naar hybride werken te maken.  
Nu was het maximum vaak één dag per week op kantoor werken. Dat komt naar voren uit 
een rondgang langs enkele van de grootste Nederlandse ondernemingen. Bron: AD, 15 
september 2021.  
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Overheid stelt geen risiconiveaus meer vast 
 
De overheid stelt geen risiconiveaus voor elke veiligheidsregio meer vast. In plaats daarvan 
komt er een landelijk waarschuwingssysteem. Dat moet op 25 september worden ingevoerd, 
laat het ministerie van Volksgezondheid weten. 
 
De vier niveaus - waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig - gaven de stand van de corona-
uitbraak in de regio's aan. Welk risiconiveau een regio kreeg, werd gebaseerd op het aantal 
positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in de voorgaande week. Het hoogste van de 
twee cijfers gaf daarbij de doorslag.  
 
De laatste risiconiveaus werden vorige week vastgesteld. Zes regio's stonden toen op zeer 
ernstig, dertien op ernstig en zes op zorgelijk. Risiconiveau waakzaam gold sinds 13 juli 
nergens meer. Bron: AD, 15 september 2021. 

Kabinet volgt advies Veiligheidsberaad niet op 

Laat horeca ook ná middernacht open: dat advies van het Veiligheidsberaad sloeg het kabinet 
gisteren in de wind. Toch gaat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls namens het beraad 
nogmaals in Den Haag pleiten voor het toestaan van nachtelijk cafébezoek. Bron: AD, 15 
september 2021.  
 

Horeca tóch open na 00.00 uur? Bruls gaat er nogmaals voor pleiten bij 
kabinet 
 
Laat horeca ook ná middernacht open: dat advies van het Veiligheidsberaad sloeg het kabinet 
gisteren in de wind. Toch gaat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls namens het beraad 
nogmaals in Den Haag pleiten voor het toestaan van nachtelijk cafébezoek. 
 
Horeca moet af van de verplichte sluitingstijd van 00.00 uur: die boodschap brachten de 
Nederlandse burgemeesters bij monde van Veiligheidsraad-voorzitter Hubert Bruls gister al 
over aan het kabinet. Tóch sloegen de beleidsmakers in Den Haag dat advies uiteindelijk in 
de wind. Restaurants en café moeten vanaf 25 september - als de 1,5 meter-regel vervalt - nog 
steeds gedwongen dicht tussen middernacht en zes uur ‘s ochtends. 
 
Het Veiligheidsberaad laat het daar echter niet bij zitten. Voorman en burgemeester van 
Nijmegen Hubert Bruls gaat binnenkort bij minister Ferd Grapperhaus opnieuw aandringen 
op het verruimen van de openingstijden, zo laat een woordvoerder weten. 
 
‘Vanaf 25 september gaat de horeca werken met coronatoegangsbewijzen. Het 
Veiligheidsberaad zal de minister vragen om dat systeem na een of twee weken te evalueren’, 
stelt de zegsvrouw. ‘Als het goed werkt, waarom zou je de openingstijden in de horeca dan niet 
al eerder dan in november verruimen? Misschien niet in een keer naar 06.00 uur, maar in 
stapjes. Daar gaan we ons hard voor maken.’   
 
Over de nieuwe coronaregels is veel onbegrip onder horeca-uitbaters. Zij mogen vanaf 25 
september - met gebruik van toegangsbewijzen - weer volle bak open, maar vrezen dat dat 
lastig samengaat met de verplichte sluiting om middernacht. ‘Heb je nét de hele tent vol en 
moet je hem om twaalf uur alweer leegvegen. Dat wordt een ramp’, zegt de Nijmeegse 
horecaman Bas Neienhuijsen. ‘Bovendien lopen veel zaken qua omzet zo de beste uren van de 
dag mis.’  
 
Ondernemers vragen zich ook af wat het effect is van de nachtelijke horecasluiting in de 
coronabestrijding. Ook voor het Veiligheidsberaad is dat gissen, zo liet voorman Bruls dinsdag 
in het televisieprogramma Op1 weten. ‘Je stapt af van de 1,5-meterregel omdat het goed gaat. 
Dan kunnen wij de argumentatie waarom het om twee uur ‘s nachts dan minder goed zou 
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gaan dan om tien uur 's avonds ook niet helemaal meer volgen. Dat hebben we ook tegen het 
kabinet gezegd.’  Bron: De Gelderlander, 15 september 2021. 
 

Amsterdam Dance Event gaat toch door: niet 's nachts maar overdag 
feesten 
 
Het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat dit jaar, ondanks de coronamaatregelen, gewoon 
door. Wel duren de feesten maar tot middernacht, zoals de coronamaatregelen voorschrijven. 
Dat maakte de organisatie vandaag bekend. 
 
Het dancefestival in Amsterdam is dit jaar van 13 tot en met 17 oktober. Het evenement trok 
de laatste keer in 2019 zo’n 400.000 Nederlandse en internationale bezoekers. Gisteren 
maakte het Amsterdam Music Festival (AMF), het grootste evenement van het Amsterdam 
Dance Event, bekend niet door te gaan. Normaal wordt het Amsterdam Music Festival in de 
Johan Cruyff Arena bezocht door zo’n 35.000 mensen. 
 
‘Hoewel vooralsnog een select aantal evenementen helaas hun evenement heeft moeten 
annuleren blijft er gelukkig ruim voldoende over om een geweldig ADE neer te zetten’, aldus 
directeuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis. ‘Het doet ons ondanks de 
beperkingen goed dat ADE op deze manier nog deze hele sector kan helpen ondersteunen.’ 
 
Gisteren werden tijdens de coronapersconferentie enkele versoepelingen aangekondigd, maar 
de nachthoreca en clubs moeten de deuren voorlopig nog tussen 00.00 en 06.00 uur gesloten 
houden. ‘Direct na de persconferentie zijn we overladen met berichten van organisatoren die 
alles op alles willen zetten om hun programma door te laten gaan binnen de huidige 
maatregelen’, aldus de directeurs. 
 
Onder meer de Melkweg, Paradiso, Muziekgebouw aan ‘t IJ, de WesterUnie, AFAS Live en het 
Concertgebouw openen jaarlijks de deuren voor de ADE-bezoekers.  Bron: AD, 15 september 
2021.  
 

Grootste ADE-event direct na persconferentie afgelast  
 
AMF, het grootste evenement van het  Amsterdam Dance Event (ADE) gaat dit jaar niet door. 
Dat heeft festivalorganisator Alda direct na de persconferentie laten weten. Op het evenement 
in de Johan Cruijff Arena zouden volgende maand 40.000 bezoekers afkomen. 
 
Volgens de organisatie voldoet het event niet aan de gestelde voorwaarden van het 
demissionaire kabinet. Ongeplaceerde evenementen zijn vanaf 25 september alleen toegestaan 
met een capaciteit van 75 procent en mogen tot uiterlijk middernacht duren. 
 
‘Het is bizar,’ stelt organisator Allan Hardenberg. ‘Overal in de wereld en in Europa vinden 
alweer festivals plaats zoals vroeger: in Amerika, Engeland, Duitsland, België, Roemenië. 
Alleen hier in Nederland blijft de overheid ons maar dooie mussen voorhouden. Ze weten 
verrot goed dat festivals met 75 procent bezetting niet haalbaar zijn.’  
 
Op het festival zouden onder anderen Afrojack, Armin van Buuren, David Guetta, Nicky 
Romero en Tiësto optreden. Ook wordt op AMF doorgaans de nummer 1 dj van de ‘DJ Mag 
Top 100' bekendgemaakt. Vorig jaar, toen ADE vanwege de pandemie ook niet doorging, werd 
de winnaar geprojecteerd op het Paleis op de Dam. Ook dit jaar wordt aan een ‘alternatieve 
uitreiking' gewerkt.   
 
Alda schuift AMF nu een jaar door naar zaterdag 22 oktober 2022 in de Johan Cruijff Arena. 
De tickets blijven geldig.  
 
De organisatie van ADE gaat komende dagen samen met de gemeente Amsterdam 
inventariseren wat de opties zijn. ’Dat AMF niet doorgaat, wil niet zeggen dat daarmee heel 
het Amsterdam Dance Event van de baan is,’ beklemtoont een zegsman van het event. ‘AMF 
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is een onderdeel van ADE. Het is buitengewoon vervelend voor organisator Alda dat zij deze 
beslissing hebben moeten nemen. Met de nu aangekondigde maatregelen zien wij nog zeker 
mogelijkheden om een ADE te organiseren en wij gaan nu met de gemeente inventariseren 
hoe we daar vorm aan kunnen geven.’ Bron: AD, 15 september 2021.  
 

AMF, het grootste evenement tijdens het Amsterdam Dance Event, 
afgelast  
 
Naar aanleiding van de zojuist door het kabinet bevestigde versoepelingen, waarbij alleen 
ongeplaceerde evenementen met een maximale capaciteit van 75 procent tot 00.00 uur zijn 
toegestaan, heeft festivalorganisator ALDA besloten om AMF te cancelen. Het grootste 
evenement tijdens het Amsterdam Dance Event voldoet niet aan de eerdergenoemde 
voorwaarden waardoor het geen doorgang kan vinden op zaterdag 16 oktober, ondanks de 
versoepelingen.  
 
Het festival, dat zo goed als uitverkocht was, zou volgende maand ruim 40.000 
festivalliefhebbers welkom heten in de Johan Cruijff Arena met onder meer dj-sets Afrojack, 
Armin van Buuren, David Guetta, Nicky Romero en Tiësto. Ieder jaar wordt tijdens AMF de 
nieuwe nummer 1 dj van de DJ Mag Top 100 bekend gemaakt, op dit moment wordt er door 
de organisatie hard gewerkt aan een alternatieve awardshow.  
 
‘Ik vind het natuurlijk jammer dat AMF niet doorgaat’, reageert Nicky Romero. ‘Het samenzijn 
van onze scene en publiek na zoveel tijd is juist zo belangrijk. AMF geldt voor mij als één van 
de belangrijkste evenementen op ADE. Ik keek er naar uit om samen met collega’s waaronder 
Afrojack een spectaculaire show neer te zetten.’   
 
Afgelopen weekend gingen er in tienduizenden mensen in tien verschillende steden onder de 
noemer Unmute Us de straat op om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder 
te heropenen. ‘Met ALDA hebben wij afgelopen weekend voor het eerst in 1,5 jaar een groot 3-
daags festival georganiseerd in Roemenië, met gemiddeld 45.000 bezoekers per dag’ vertelt 
Allan Hardenberg, directeur en medeoprichter van ALDA. 
 
Hij vindt het raar dat dit niet in Nederland kan. ‘Het blijft een gek idee dat in beide landen 
ongeveer hetzelfde aantal mensen op de been waren, in Roemenië gereguleerd, veilig en 
volgens de regels – dat had in Nederland ook veel eerder gekund. Sterker nog de Fieldlab-
evenementen en ook het Formule 1-weekend heeft aangetoond dat het kan.’ 
 
ALDA schuift AMF door naar zaterdag 22 oktober 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Tickets 
blijven geldig, kaartkopers worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Awakenings zal wel 
doorgang vinden tijdens ADE 2021. Voor het evenement zullen enkele aanpassingen 
plaatsvinden, omdat het na middernacht niet is toegestaan. Bron: AD, 15 september 2021.  
 

Evenementenbranche is het zat en spant kort geding aan tegen de Staat: 
‘We zijn verbijsterd’ 
 
De evenementenbranche spant een kort geding aan tegen de Staat, meldt de organisatie 
Unmute Us. De organisatie is het niet eens met het besluit van het kabinet om bij 
evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten en de 
sluitingstijd van clubs op middernacht te houden. 
 
‘De evenementenbranche is verbijsterd over de manier waarop het kabinet omgaat met 
jongeren en de mensen en bedrijven die in deze branche werken’, aldus Unmute Us. 
 
Via het nieuwe kort geding wil de groep dat op korte termijn de festival- en 
evenementenbranche met de inzet van een coronabewijs per direct volledig open kan, zonder 
verdere beperkingen.  
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Op de lange termijn, via een bodemprocedure, willen de partijen de ‘onderste steen boven 
krijgen van het beleid en uitzoeken op basis van welke argumenten besluitvorming tot stand 
is gekomen’, zei van Ritty Van Straalen, CEO van ID&T, eerder. Daarmee hoopt de sector 
onder meer op schadevergoedingen voor alle partijen. 
 
Unmute Us-initiatiefnemer Jasper Goossen zegt dat de maatregelen ‘niet uit te leggen 
zijn’. ’Wat ik gehoord heb is eigenlijk nog krommer dan wat er eerder al naar buiten kwam’, 
zei de organisator van de protestbeweging gisteren ook. ‘Het lijkt willekeur. Waarom mag een 
club straks wel open op volle capaciteit en mag een ongeplaceerd evenement maar 75 procent 
binnenlaten?’  
 
Goossen zegt graag aan morele oproep te willen doen aan de Tweede Kamer, want: .’Dit beleid 
klopt gewoon niet meer.’ Ook de Alliantie van Evenementenbouwers (AvE) vindt de keuze om 
ongeplaceerde evenementen binnen enkel toe te staan met een bezetting tot 75 procent ‘niet 
onderbouwd, onuitlegbaar en onduidelijk’.   
 
‘We hebben als sector er echt alles aan gedaan om onderbouwing te leveren om volledig open 
te kunnen. Maar beeldvorming weegt kennelijk zwaarder dan feiten’, aldus woordvoerder 
Jolanda Jansen. De sector houdt het kabinet met klem aan de belofte voor extra 
steunmaatregelen.  
 
Tienduizenden mensen namen afgelopen zaterdag deel aan Unmute Us-protesten, die in tien 
steden plaatsvonden. De betogers eisten de onmiddellijke openstelling van Nederlandse 
evenementen en festivals. Tijdens de protestmarsen die werden gelopen was er muziek, en er 
werd gedanst en gedronken.  
 
De organisatie stelt dat er in totaal meer dan 150.000 mensen meededen, onder wie 80.000 
in Amsterdam. Verschillende gemeenten meldden echter lagere aantallen Het tweede protest 
werd volgens de organisatie ondersteund door ruim 4.000 organisaties uit de 
evenementenbranche en meer dan 425 artiesten en sprekers. Volgens de organisatoren kan 
de sector gewoon open ‘zonder dat de druk op de zorg exponentieel groeit’.   
 
Het bewijs daarvoor zien ze in evenementen als voetbalwedstrijden en de Formule 1 in 
Zandvoort. Hun oproep aan het kabinet luidt dan ook: ‘Stop de willekeur en open alle 
grootschalige evenementen.’ Bron: AD, 15 september 2021.   
 

Tegenstanders coronamaatregelen gaan zaterdag demonstreren op het 
Malieveld 
 
Tegenstanders van de coronamaatregelen willen op zaterdag 25 september op het Malieveld 
in Den Haag demonstreren. De manifestatie is aangekondigd bij de gemeente Den Haag, zegt 
een woordvoerder van de gemeente.  
 
Op sociale media gaan aankondigingen rond van het protest, dat zou plaatsvinden tussen 
12.00 en 14.00 uur. ‘Loop mee in de grootste mars van Den Haag’, staat te lezen bij een affiche 
over de ‘mars tegen het covid paspoort’. 
 
Of de gemeente de demonstratie toestaat, al dan niet met beperkingen, is nog niet 
duidelijk. Daarover is er nog overleg gaande met de organisatoren van het protest. Wanneer 
hierover een besluit komt, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig 
willen zijn bij de demonstratie.  Bron: AD, 15 september 2021.   

Laagste niveau sinds juli 2020 oversterfte binnen Europa 

De oversterfte binnen Europa bereikt het laagste niveau sinds juli vorig jaar. Afgelopen maand 
juli stierven 4,4 procent meer mensen dan gebruikelijk, blijkt uit cijfers van het Europese 
statistiekbureau Eurostat. Een jaar eerder lag dat, vergeleken met de jaren 2016 tot en met 
2019, op 2,8 procent. 
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Het hoogste punt in de oversterfte sinds de corona-uitbraak in de EU werd in november 
2020 bereikt, toen deze steeg tot 40 procent. De cijfers verschillen sterk per Europese lidstaat, 
aldus Eurostat. In België lag de oversterfte in juli 3 procent lager dan het aantal van 2016 tot 
2019. Op Cyprus lag het juist 26 procent hoger. 

De cijfers laten niet expliciet zien hoeveel mensen overlijden aan de gevolgen van een 
coronabesmetting. Wel blijkt soms dat een stijging van oversterfte in bepaalde landen 
samenvalt met Covid-19-uitbraken. In de gegevens wordt geen onderscheid gemaakt in 
doodsoorzaak, geslacht of leeftijd. Bron: AD, 15 september 2021. 

Bezwaren van Stichting Privacy First tegen invoering 
coronatoegangsbewijzien 

De geplande invoering van coronatoegangsbewijzen voor de horeca, evenementen en culturele 
instellingen, stuit op bezwaren van de Stichting Privacy First. Het zou leiden tot 'een 
tweedeling in de samenleving', luidt het. 'Kwetsbare groepen worden daardoor buitengesloten 
en ieders recht op privacy massaal geschonden'. 

Privacy First vraagt de kamer de invoering van de coronapas te blokkeren. ‘Het vormt 
een zware inbreuk op talloze grondrechten en mensenrechten, waaronder het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, fysieke zelfbeschikking, lichamelijke integriteit 
en de vrijheid van beweging.’ 

Elke inperking van deze rechten dient strikt noodzakelijk, proportioneel en effectief te zijn, 
stelt de stichting. 'Bij de coronapas is dit echter niet aangetoond.' De belangenclub voorziet 
dat invoering van de coronapas leidt tot 'massale burgerlijke ongehoorzaamheid' en 'kansrijke 
rechtszaken' tegen de Staat. Bron: AD, 15 september 2021. 

Partijen in Tweede Kamer hebben vragen over inzet 
coronatoegangsbewijzen  

Partijen in de Tweede Kamer hebben nog veel vragen over de bredere inzet 
van coronatoegangsbewijzen en het kunnen registeren van de vaccinatiestatus van 
zorgmedewerkers. Hierbij een overzicht van reacties: 
 
De ChristenUnie vindt het plan voor de toegangsbewijzen zoals het er nu ligt ‘zorgelijk’. De 
partij is onder meer bezorgd dat het voor een verdere tweedeling in de samenleving kan 
zorgen.   
 
D66 is voor beide maatregelen, en wil zelfs meer mogelijk maken voor het nachtleven. 
Kamerleden Jan Paternotte en Romke de Jong pleitten er in NRC voor om een voorbeeld aan 
Duitsland te nemen, waar clubs en discotheken weer open mogen als ze alleen mensen 
binnenlaten die ingeënt of recent besmet zijn geweest.  
 
Coalitiepartij VVD laat weten ook nog een aantal vragen te hebben voor de experts, die de 
Tweede Kamer woensdagavond in een technische briefing bijpraten. Ook het CDA wil nog niet 
vooruitlopen op de briefing en het debat. 
 
De PvdA pleit voor uitzonderingen voor de toegangsbewijzen, voor bijvoorbeeld terrassen of 
sportkantines. De SP ziet te veel privacybewaren, en vindt mede daarom beide voorstellen niet 
proportioneel. Volt vindt dat de toegangsbewijzen een uiterst middel moeten zijn. Dit is 
daarvoor niet het moment, stelt de partij. ‘Een coronapas mag geen middel zijn om een hogere 
vaccinatiegraad te bereiken.’ 
 
PVV-leider Geert Wilders vindt het 'onacceptabel' om toegangsbewijzen in te voeren. ‘Het 
kabinet is demissionair en dus zonder politiek mandaat. Het invoeren van een nieuwe 
controversiële coronapas is dus illegaal.’ Bron: AD, 15 september 2021.  
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Op internet is een petitie gestart om het coronatoegangsbewijs af te 
schaffen 
 
Op internet is een petitie gestart om het coronatoegangsbewijs af te schaffen. De actie op 
petities.nl is al bijna 256.000 keer ondertekend. 'Dit is vrijheid en privacy belemmerend en 
past niet in onze samenleving. Dit moet stoppen!' schrijft de initiatiefnemer. Bron: AD, 15 
september 2021.  
 

Joop (62) wilde burenruzie sussen, maar moest dat met 10 messteken 
bekopen 
 
‘Buurman Joop’, zo heette hij in de volksmond. Hij stond bekend als een man met een hart 
van goud en was altijd bereid om te bemiddelen als in de flat waar hij woonde ruzie of 
conflicten waren. Juist die eigenschap heeft hem op 2 september 2020 zijn leven gekost toen 
hij na een aanval met diverse messteken om het leven kwam.  
 
Verdachte Edward A. stond vandaag terecht in de rechtszaal van Lelystad. Tegen hem is tbs 
met dwangverpleging geëist. Volgens de officier van justitie is A. geestelijk erg ziek en is een 
lang tbs-traject voor de hand liggend. De aanklager acht doodslag bewezen, omdat er geen 
sprake is van voorbedachte rade. A. zou volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar 
zijn. Bron: De Stentor, 15 september 2021.  
 

Dragen van Jodenster niet strafbaar 
 
Het dragen van een Jodenster, zoals dat op zondag 5 september gebeurde bij een demonstratie 
tegen coronamaatregelen op de Dam, was ‘stuitend smakeloos en getuigend van gebrek aan 
historisch besef, maar het was niet strafbaar’. Dat zei burgemeester Femke Halsema van 
Amsterdam tijdens een gemeenteraadsvergadering. 
 
‘Omdat er niet wordt aangezet tot discriminatie van Joden is er geen sprake van strafbaarheid. 
Dus kan er niet worden opgetreden’, aldus Halsema. ‘Het was vooral een gruwelijke 
vergelijking.’ Voor zover zij weet is er geen aangifte gedaan. Ze wees erop dat het oordeel of 
een uiting 'strafwaardig' is, niet bij haar maar bij het Openbaar Ministerie ligt. Bron: AD, 15 
september 2021.   
 

Aantal coronapatiënten op ic is gedaald 
 
Het aantal coronapatiënten op ic-afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag met 
3 gedaald tot 200, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is het 
laagste aantal sinds 17 augustus. 
 
Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten in de afgelopen 24 uur met 32 
tot 400. In totaal liggen er nu nog 600 patiënten met Covid-19-klachten in de ziekenhuizen. 
35 minder dan gisteren.   
 
Op de ic's werden afgelopen etmaal 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op 
de verpleegafdelingen werden 45 mensen binnengebracht. Het coördinatiecentrum verwacht 
dat de bezetting in de ziekenhuizen stabiel blijft of iets daalt. Bron: AD, 15 september 2021. 
 

Marokko Israël en nog vijf landen erkennen Europees coronacertificaat 
 
Ook Marokko, Israël en nog vijf andere landen erkennen voortaan het Europese 
coronacertificaat. Nederlanders en andere EU-burgers met zo'n pas kunnen daardoor zonder 
zorgen naar deze landen buiten de Europese Unie reizen. De EU accepteert op haar beurt de 
certificaten die zij uitgeven. Naast Marokko en Israël sluiten ook Albanië, Monaco, Andorra, 
de Faeröer-eilanden en Panama zich aan. Dat brengt het aantal landen waar het certificaat, 
dat werkt met een QR-code, gebruikt kan worden op 42. Bron: AD, 15 september 2021. 
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Van kantorenwalhalla tot crisisgebied: de Zuidas loopt leeg 
 
Van kantorenwalhalla tot crisisgebied. Nu ABN Amro en de advocaten van De Brauw 
verkassen, moeten voor ruim honderdduizend vierkante meter kantoorvloer aan de Zuidas te 
Amsterdam nieuwe huurders worden gezocht. 
 
Nieuwe huurders zoeken voor 120.000 vierkante meter kantoorvloer; dat is zelfs voor het 
belangrijkste kantorengebied van Nederland, met binnenkort in totaal ruim één miljoen 
vierkante meter kantoorvloer, een uitdaging. Bron: AD, 15 september 2021.  
 

Opvallende daling in Oldebroek, coronasituatie in Nunspeet blijft slecht 
 
Van alle gemeenten in deze regio blijft de coronasituatie in Nunspeet ook vandaag het slechtst. 
Al gaat het hier wel iets beter ten opzichte van gisteren. In heel Oost-Nederland zien we een 
kleine daling van het aantal besmettingen. Een van de gemeenten met nul nieuwe positieve 
tests is Oldebroek. En dat mag je gezien de cijfers van gisteren toch best opvallend noemen. 
 
In totaal staat de teller in deze regio vandaag op 190 nieuwe positieve tests. De meeste daarvan 
zien we in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 85. Dat zijn er minder dan gisteren. 
Een daling zien we ook in de veiligheidsregio IJsselland, waar 43 nieuwe besmettingen worden 
gemeld. Dat waren er dinsdag nog 51. Alleen in Flevoland zien we een kleine stijging: van 51 
positieve tests gisteren naar 62 vandaag. 
 
De grote uitschieter in deze regio blijft Nunspeet met vandaag 42,8 positieve tests per 100.000 
inwoners. In absolute zin kwamen er 11 nieuwe besmettingen bij. De situatie is minder slecht 
dan gisteren, toen Nunspeet met 60,7 besmettingen per 100.000 inwoners nog donkerrood 
kleurde. Een aantal gemeenten meldt meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Dit 
zijn Raalte, Steenwijkerland, Elburg, Rijssen-Holten en Putten.  
 
Verder zien we dat er de nodige gemeenten zijn die grijs kleuren op de coronakaart, wat wil 
zeggen dat het daar meevalt met de nieuwe besmettingen. Op een aantal plekken zien we zelfs 
helemaal geen nieuwe coronagevallen vandaag. Dit is het geval in Oldebroek, Voorst, Olst-
Wijhe, Heerde, Hattem, Ommen en op Urk.  
 
In het geval van Oldebroek kun je dat best verrassend noemen. Want die gemeente was 
gisteren juist nog één van de negatieve uitschieters qua besmettingen. Na Nunspeet met 60,7 
besmettingen met 100.000 inwoners volgde dinsdag Oldebroek met 37,9. In absolute zin ging 
het hier om 9 nieuwe positieve tests. Vandaag ligt dat aantal dus op 0. Ook in Staphorst zien 
we een flinke daling: van 29 besmettingen per 100.000 inwoners gisteren naar 5,8 vandaag. 
 
In heel Nederland kwamen er deze woensdag 2402 nieuwe besmettingen bij, meldt het RIVM. 
Dat zijn er bijna 400 meer dan gisteren en ruim 600 meer dan maandag. In Rotterdam 
hoorden 169 mensen de afgelopen 24 uur dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen, in 
Amsterdam 167. In Den Haag kregen 149 mensen een positieve testuitslag, in Utrecht 70 en 
in Enschede 46. 
 
Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag met 
3 gedaald tot 200, het laagste aantal sinds 17 augustus. In totaal liggen er nu nog 600 
patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 35 minder dan dinsdag, zo staat in de 
recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Het RIVM meldt vandaag 7 nieuwe aan corona gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet zeggen 
dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. In Oost-Nederland gaat het vandaag 
om één nieuw sterfgeval. Die viel te betreuren in de veiligheidsregio IJsselland, zo is te zien 
op het coronadashboard. Bron: De Stentor, 15 september 2021.  
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Scania biedt 200 flexkrachten vaste baan aan 
 
De Zwolse vrachtwagenbouwer biedt het komende half jaar tweehonderd uitzendkrachten een 
vast baan aan. Vakbond FNV is daar blij mee. ‘Maar het zou pas een echte stunt zijn als ze er 
vijfhonderd aannemen’, zegt bondsbestuurder Ingrid Langenberg. 
 
Scania was een van de bedrijven die in het oog van de storm lag tijdens de stakingen eerder 
dit jaar voor een betere cao in de Metalektro. ’Tot nu toe geven de werkgevers niet thuis’, zei 
Langenberg in mei tegen de Stentor. ‘Dat is echt schandalig. Medewerkers voelen zich totaal 
niet gehoord. Ze werken keihard, maar krijgen nul op rekest als ze om een eerlijke en moderne 
cao vragen.’ Bron: De Stentor, 15 september 2021.  
 

Lockdowns Australië dwingen man zichzelf 29 jaar na ontsnapping uit 
gevangenis aan te geven 

Een 64-jarige man die bijna 30 jaar geleden uit een Australische gevangenis wist te 
ontsnappen, heeft zichzelf aangegeven. Dat meldt de politie van New South Wales. 

De toen 35-jarige man ontsnapte tussen 31 juli en 1 augustus 1992 uit een gevangenis in 
Grafton, op zo’n 600 kilometer ten noorden van Sydney. Hij was veroordeeld tot drie en een 
half jaar cel wegens het kweken van een ’illegale plant’. Bij zijn ontsnapping gebruikte hij een 
ijzerzaag en een boutensnijder. ‘Op dat moment slaagden we er niet in om de man te 
lokaliseren’, aldus de politie in een verklaring. 

De man gaf zich zondag uiteindelijk toch aan bij de politie in Sydney. Hij zou daar sinds 1992 
al onopgemerkt hebben gewoond en dertig jaar lang hier en daar wat bij hebben verdiend als 
klusjesman. Die baantjes werden echter schaarser door de coronalockdowns in de stad, 
waardoor de man zijn woning moest verlaten. Hij besloot toen dat hij beter af zou zijn in de 
gevangenis, aldus Daily Mail Australia. 

De zestiger zal later deze maand voor de rechter verschijnen. Hij moet mogelijk de rest van 
zijn celstraf nog uitzitten en riskeert een extra zeven jaar voor zijn ontsnapping. Bron: De 
Telegraaf, 15 september 2021.   

Geen coronabewijs? Deze zaken weigeren je níet: ‘Dit wordt weer heel 
makkelijk bij de horeca neergelegd’ 

Selecteren? Dat is iets voor bondscoach Louis van Gaal, zegt kroegeigenaar Chantal Honkoop. 
Zij vindt het maar niks dat zij niet iedereen welkom mag heten in haar dorpskroeg.  

Voorlopig gaat ze niet checken of haar gasten een coronabewijs (volledig gevaccineerd, negatief 
getest of recent hersteld van corona) hebben, laat de eigenaresse van Het Wapen van Stolwijk 
weten. ‘Wij zijn de huiskamer van Stolwijk, onze gasten zijn vrienden en kennissen. Ik weet 
dat er mensen zijn die zich niet willen laten vaccineren of testen. Moet ik dan zeggen, sorry je 
bent niet welkom? Ik zou nog ruzie krijgen.’ Bron: AD, 15 september 2021. 
 

Miljoenen mondkapjes die aan ziekenhuizen werden aangeboden, deugden 
niet. ‘Iedere boef drukte er een FFP2-label op’  
 
De mondkapjesmarkt was nogal een wild westen vorig jaar. Twee derde van de import-
mondmaskers die in het voorjaar aan negentien ziekenhuizen werden aangeboden, deugde 
niet. Dat blijkt uit onderzoek. 
 
Tijdens de eerste coronapiek werd Nederland overspoeld door medische mondmaskers van 
slechte kwaliteit. Twee derde van de geïmporteerde mondmaskers die bij ziekenhuizen werden 
aangeboden deugde niet, blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Delft. De 
mondkapjes werden door tussenhandelaren naar Nederland gehaald. 
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Er was in de zorg een groot tekort aan mondkapjes, waar allerlei partijen op insprongen. 
Dankzij de testen in Delft konden de ziekenhuizen afzien van aankoop. Als de ziekenhuizen 
de maskers niet hadden laten testen, werkten medewerkers mogelijk onvoldoende beschermd 
met covid-patiënten. Dat er op de mondkapjesmarkt gesjoemeld werd met de kwaliteitseisen 
was al bekend, maar dit onderzoek laat de schaal van de misstanden zien. 
 
Hoewel de maskers in de ziekenhuizen niet zijn gebruikt, vermoedt onderzoeksleider Tim 
Horeman dat ze door de handelaren wel elders opnieuw zijn aangeboden of gedoneerd. 
‘Mogelijk zijn ze wel in de thuiszorg of ouderenzorg terechtgekomen.’ Ook is een deel van de 
slechte maskers mogelijk al in de ziekenhuizen gebruikt voor de TU begon met testen, denkt 
Horeman. 
 
De universiteit onderzocht in totaal 140 miljoen mondmaskers die van maart tot en met juli 
2020 aan negentien Nederlandse ziekenhuizen werden aangeboden. Dat gebeurde 
steekproefsgewijs, per levering: in totaal gingen 474 mondmaskers door het testapparaat. De 
ziekenhuizen eisten dat de aanbieders hun maskers door de TU lieten testen. Rond september 
2020 droogde de stroom importmaskers op, omdat de ziekenhuizen weer via hun vaste 
kanalen betrouwbare maskers kregen. 
 
Het gaat in het onderzoek om FFP2-maskers: de op een na hoogste beschermingsklasse. Dit 
soort maskers wordt gebruikt bij de verzorging van coronapatiënten in situaties waarbij een 
hoog risico is op het verspreiden van virusdeeltjes, bijvoorbeeld als ze geïntubeerd worden om 
beademing mogelijk te maken. 
 
De ziekenhuizen hadden onvoldoende maskers van hun vaste, betrouwbare merken, zoals het 
Amerikaanse 3M. ‘Het lijkt erop dat zo’n beetje elke Chinese boer in die tijd maskers kon gaan 
maken’, zegt Horeman. ‘En iedere boef drukte er dat FFP2-keurmerk op, omdat ze wisten dat 
dat in Europa nodig was. We zagen zelfs een product uit Turkije op een sok met elastiekjes 
eraan. Maar alle logo’s stonden erop, inclusief FFP2.’  
 
In Nederland werden de maskers ingekocht door vaak onwetende tussenhandelaren, zegt 
Horeman. ‘Bedrijfjes die andere inkomsten zagen opdrogen. Er zaten autohandelaren en zelfs 
taartverkopers bij.’ 
 
Een FFP2-masker stopt officieel 94 procent van de deeltjes in de lucht die mogelijk het virus 
meedragen. Horeman kwam maskers tegen die 20 procent scoorden, of nog veel lager. Slechts 
een derde van de import-maskers voldeed wel. 
 
De test van de importmaskers is bijvangst in een ander onderzoek: naar het hergebruik van 
maskers. De onderzoeksgroep van Horeman ontwikkelde samen met het bedrijf GreenCycl 
een methode om de maskers van bekende merken opnieuw te gebruiken, om zo de tekorten 
tegen te gaan. 
 
Aan het eind van dat proces werden de maskers op werkzaamheid getest. De hergebruikte 
maskers scoorden beter dan de nieuwe importmaskers. Ruim vijftig procent kon opnieuw 
dienstdoen. Bron: Trouw, 15 september 2021.  
 

Europese Unie mag trots zijn op aanpak coronacrisis 
 
De Europese Unie mag best trots zijn op haar aanpak van de coronacrisis, vindt Frans 
Timmermans. ‘We hebben boven verwachting gepresteerd. Het begon een beetje haperend 
maar de EU is er - als je het vergelijkt met andere delen van de wereld - goed uitgekomen’, 
zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie. 
 
‘Wie had ooit gedacht dat we zo snel een herstelprogramma in elkaar konden schroeven en 
ook landen als Nederland konden instemmen met het tijdelijk terzijde zetten 
van begrotingsregels omdat we nu eenmaal moesten investeren’, vertelt hij in Straatsburg.  
 



238 

 

‘En ook mag vermeld worden dat de EU meer dan wie ook vaccins heeft geëxporteerd naar de 
rest van de wereld. Maar er valt nog een hoop te doen’, waarschuwt hij. Bron: AD, 15 
september 2021.  
 

YouTube blijft Baudet de baas: geen sprake van censuur volgens rechter 
 
Thierry Baudet verwijt YouTube censuur omdat zijn coronakritische filmpjes zijn verwijderd. 
Maar daarvan is volgens de rechter geen sprake. Het videoplatform mag filmpjes van de 
politicus weghalen als het dat wil. 
 
Is YouTube hét platform waarop iedereen álles kwijt kan, of zijn er grenzen aan, bijvoorbeeld 
wanneer filmpjes onwaarheden bevatten? Want het bereik - en daarmee de macht - van 
YouTube reikt immers ver. In de kern draaide het om die vragen in een rechtszaak die Forum 
voor Democratie-leider Thierry Baudet aanspande tegen het dochterbedrijf van Google. 
 
De Amsterdamse rechtbank oordeelde woensdag dat er wel degelijk restricties denkbaar zijn 
en dat YouTube beelden mag weigeren en verwijderen. Volgens de rechter hoeft het 
videoplatform ‘uitlatingen’ van Baudet niet ‘te dulden’ omdat het heldere regels heeft over wat 
er wel en niet gezegd mag worden. ‘Op grond van haar eigendomsrecht en het recht op vrijheid 
van onderneming mag Google in beginsel zelf regels stellen, waaronder de regel dat content 
die in strijd is met haar Covid-beleid wordt verwijderd.’  
 
Dat was precies wat bij Baudet het verwijt van ‘censuur’ uitlokte. In filmpjes, onder meer van 
optredens in de Tweede Kamer, strooide hij volgens YouTube echter met ‘desinformatie’. 
 
Zo noemde Baudet de mondkapjes ‘niet-werkend’, terwijl enig nut wetenschappelijk is 
aangetoond. 
 
Bij een andere speech haalde hij een rapport aan van een Amerikaanse organisatie, de 
Rockefeller Foundation, dat in 2010 is uitgebracht. Volgens de organisatie was dat een serie 
van fictieve scenario’s bedoeld om overheden te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Hierbij 
zat ook een script van een pandemie die zich via ganzen zou verspreiden en aan 7 miljoen 
mensen het leven zou kosten. 
 
Baudet ziet er juist een voorspelling in en vindt dat aan de hand daarvan overheden 
‘onderdrukkende’ maatregelen hebben opgelegd. Hij koppelde het aan de theorie dat het World 
Economic Forum, een platform voor politici en ondernemers, ‘totale controle’ over burgers zou 
willen krijgen. ’Lockdowns, mondkapjes, afstand houden, belachelijke experimentele injecties 
laten inspuiten: deze coronatijd was een gehoorzaamheidstraining. De Tweede Kamer en de 
regering-Rutte hebben die training glansrijk doorstaan.’ 
 
Hoewel die speech nog op de site van de Tweede Kamer te zien is, greep Google (moederbedrijf 
van YouTube) wel in. 
 
Vorig jaar al kondigde Google aan advertenties en publicaties van ‘wonderbaarlijke 
genezingen’ van corona te weren. Net als informatie die de anti-vaccinatiebeweging zou 
aanwakkeren, mensen zou doen afzien van behandeling of teksten en beelden die claimen dat 
het virus een bedenksel is. 
 
Het paste expliciet de voorwaarden aan die gebruikers moeten goedkeuren als ze materiaal 
zoals filmpjes willen plaatsen. Ofwel, wie gebruik wil maken van YouTube moet zich schikken 
naar de regels van het bedrijf. Het is geen Nutsvoorziening, maar een commerciële firma die 
zijn eigen wetten maakt. 
 
Om die reden liepen eerdere rechtszaken tegen YouTube eveneens spaak. Die kwamen al op 
gang toen de vorige Amerikaanse president Donald Trump werd geweerd van Twitter en 
Facebook, omdat hij de bestorming van het Capitool in Washington zou hebben 
aangemoedigd. 
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In Nederland stapte de actiegroep Viruswaarheid naar de rechter tegen Facebook, maar 
verloor ook. En ook het videokanaal Café Weltschmerz startte een zaak tegen YouTube, maar 
de rechter was helder: verwijderde video’s hoefden niet te worden teruggeplaatst op de site. 
 
Ook Baudets voormalige politieke maatje Wybren Van Haga merkte dat. Hij wilde dat YouTube 
een verwijderde video van een interview met hem over de coronamaatregelen terugplaatste. 
Maar dat daar vergelijkingen tussen de griep en corona werden gemaakt én werd gesteld dat 
kinderen geen corona kunnen krijgen, ging Google te ver.  
 
En de rechters gaven de webgigant gelijk. Zij spraken van ‘het fundamentele recht op 
eigendom van Google: het bedrijf mag zelf bepalen welke regels op het platform gelden’. Aan 
eventuele discussies over de vrijheid van meningsuiting waagden de rechters zich al niet eens. 
 
Dat doen de rechters nu enigszins. ‘Het recht op vrijheid van meningsuiting voor een ieder 
impliceert niet een recht op het forum van zijn of haar keuze.’  
 
De rechter erkent dat ‘het gebruik kunnen maken van een kanaal als YouTube in de huidige 
maatschappij van groot belang is'. ‘Dit betekent echter niet dat YouTube voor kritische 
geluiden/politieke uitingen een maatschappelijke ‘must-carry’-verplichting heeft.’ Ofwel, 
YouTube bepaalt zelf wat het wel en niet toestaat aan filmpjes. Bron: AD, 15 september 2021. 
 

Door personeelstekort bij deze McDonald’s lopen klanten door de 
McDrive 
 
Het personeelstekort in de horeca leidt in het Gelderse Ochten tot een bijzondere situatie: de 
plaatselijke McDonald’s sluit noodgedwongen doordeweeks het restaurant. En dus wandelen 
scholieren vanochtend door de McDrive, die nog wel open is. 
 
‘Ja, deze maatregel is een direct gevolg van het schrijnende personeelstekort’, bevestigt een 
woordvoerder van de fastfoodketen. Het restaurant zit zó omhoog met personeel, dat je van 
maandag tot en met vrijdag alleen nog maar kunt afhalen via de McDrive. 
 
En dat betekent dat de drive-in bij hoge uitzondering ook geopend is voor fietsers en 
wandelaars. Hoe ziet dat er uit? Nou zo dus: Bron: AD, 15 september 2021.  
 

Een cheeseburger, een milkshake en een diploma alstublieft 
 
File vandaag voor de McDrive aan de Zilverstraat. Daar werden geen milkshakes en 
hamburgers door het raampje uitgereikt, maar diploma’s.  
 
Voor deze vestiging van de bekende hamburgerketen leek vandaag de naam McDiploma beter 
op zijn plek. Onderwijsinstelling mboRijnland reikte in de drive thru de diploma’s uit van de 
Entreeopleiding. Zo kon dat toch op een coronaproof manier in het bijzijn van familie en 
vrienden. 
 
‘We zochten naar een alternatieve manier van diplomeren, want je gunt elke student die 
fysieke uitreiking, vooral in zo’n lastig jaar. Gelukkig vonden we een oplossing, samen met 
een van onze partners binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex, 
namelijk McDonald’s Zoetermeer. We zijn erg blij dat we de studenten op deze manier toch 
konden verrassen met een fysieke diplomering. We zijn erg trots op ze!’ laat docent Venice 
Atmopawiro in een persbericht van de school weten. 
 
Volgens Darcy Balzouman, directeur Operations McDonald’s Zoetermeer en Bleiswijk, werkte 
ze graag mee omdat jongeren het afgelopen jaar al zo zwaar hadden tijdens corona. Bron: AD, 
12 juli 2021.   
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Zorgorganisaties zien weinig heil om werkgevers zorg mogelijkheid te 
geven om vaccinatiestatus werknemers te registreren 
 
Zorgorganisaties zien weinig heil in het voornemen van het demissionair kabinet om 
werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers 
te registreren. ‘Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los 
van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk en in praktische zin: het gaat niet 
helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen’, stelt FNV-
vicevoorzitter Kitty Jong.  
 
De branchevereniging voor de ouderenzorg, ActiZ, wil vooral inzicht krijgen in 
de vaccinatiegraad op groepsniveau. ‘Het is niet zo dat wij op persoonlijk niveau willen weten 
wie wel of niet gevaccineerd is. Wij willen dit wel weten op groepsniveau, locatieniveau en 
afdelingsniveau. Dan kan je daar gericht maatregelen nemen’, zegt een woordvoerder.  
 
AcTiz ziet daar een rol voor de bedrijfsarts weggelegd. ‘Je zal dus wel op een of andere manier 
die registratie op orde moeten krijgen zodat de bedrijfsarts ook de beschikking heeft over die 
informatie. Het gaat ons erom dat we medewerkers en cliënten een veilige zorg kunnen 
leveren.’  
 
Beroepsorganisatie NU'91 liet eerder weten 'onaangenaam verrast' te zijn over het plan. ‘Dat 
zijn medische gegevens, en zorgmedewerkers moeten daarin met dezelfde voorwaarden als 
andere mensen worden behandeld. We vinden het betreurenswaardig dat ze hiertoe overgaan’, 
zei voorzitter Stella Salden.  
 
De universitair medische centra gaan niet registreren of zorgpersoneel gevaccineerd is tegen 
corona, heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) besloten. ‘De 
keuze om je wel of niet te laten vaccineren is een wettelijk recht dat gerespecteerd wordt’, 
aldus de federatie.  
 
Ouderenbond ANBO stelt dat als je registratie van personeel verlangt, je dat ook van 
de bewoners of de cliënten zou kunnen verlangen. ‘En wat doe je dan met familie of andere 
mensen die ergens binnen komen’, vraagt een woordvoerster zich af. ‘Een 
heel ingewikkelde discussie. Heel sec zou je zeggen: natuurlijk is het goed als het bekend is 
of zorgpersoneel wel of niet gevaccineerd is, maar in de praktijk heeft dat allerlei ingewikkelde 
gevolgen. Daarom is ANBO hier terughoudend mee.’ Bron: AD, 15 september 2021.  
 

Halsema: Amsterdam gaat niet actief handhaven op coronapas in horeca 
 
Horeca-ondernemers die steekproefsgewijs klanten vragen om hun coronapas zullen niet snel 
een boete krijgen. De gemeente gaat alleen ingrijpen bij ‘excessen’. Dat zei burgemeester 
Femke Halsema woensdag tijdens de gemeenteraad.   
 
Als een horecaondernemer enkel bij één op de tien klanten om een coronatoegangsbewijs 
vraagt, hoeft deze zich niet al te veel zorgen te maken om een boete. De burgemeester zei 
woensdag tijdens de raad alleen in te grijpen bij excessen. Bijvoorbeeld wanneer er ‘honderden 
mensen’ in cafés staan na sluitingstijd.   
 
‘Wij hebben in het veiligheidsberaad en in de veiligheidsregio afgesproken dat we alleen 
handhaven bij exces. En dat verandert niet,’ aldus de burgemeester. Dat de gemeente niet 
actief gaat handhaven, komt mede door tekorten aan boa’s en agenten waar de stad al langer 
mee kampt.  
 
De coronapas is nodig vanaf 25 september voor veel zaken in het openbare leven. Na het 
uitkomen van de nieuwste coronamaatregelen uitte de Nederlandse Boa Bond en de 
politiebond ACP ook al hun zorgen. Beide organisaties zeggen dat de nieuwste besluiten niet 
te handhaven zijn. Volgens de boabond is het controleren van coronatoegangsbewijzen in de 
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horeca bovendien niet de taak van boa’s omdat zij zich niet goed kunnen verdedigen ‘op het 
moment dat het escaleert’.  
 
Burgemeester Halsema deed tijdens de raad wederom de oproep dat ze zich zorgen maakt over 
de verplichte sluiting van de nachtclubs om middernacht. ’Als de coronapas om 23.00 uur 
werkt, kan die ook werken om 01.00 uur. Dan heeft de sluitingstijd weinig ratio.’  
 
Dat snappen eigenaren van verschillende Amsterdamse horecagelegenheden ook niet. In 
diverse buurten zijn ondernemers bij wijze van protest van plan om na middernacht open te 
blijven, vertelt Robert Domhof, straatmanager in de Leidsebuurt. ‘Hier zitten zo’n 45 avond- 
en nachtzaken. Wij verwachten dat het gros daarvan meedoet aan de actie.’   
 
Ook in andere buurten spreken ondernemers met elkaar af om de deuren open te houden, 
zegt hij. ‘De Warmoesstraat doet in ieder geval mee, en vast nog wel meer.’  De ondernemers 
riskeren met deze actie een boete, maar nemen dat risico volgens Domhof voor lief om een 
standpunt te kunnen maken.  
 
Burgemeester Halsema pleit intussen in Den Haag voor een ‘verleidingsstrategie’. Door de 
clubs langer open te houden, hebben jongeren een reden om zich te laten vaccineren. ‘Je moet 
ervoor zorgen dat jongeren zich niet afkeren omdat ze opnieuw aan het kortste eind trekken 
bij de overheid. Ik heb het kabinet gevraagd dit opnieuw in overweging te nemen.’ Bron: AD, 
15 september 2021.  
 

VS ontwikkelen een nieuw systeem voor internationale reizen 
 
De Verenigde Staten ontwikkelen een nieuw systeem voor internationale reizen. Het stelsel 
omvat onder andere het traceren van contacten wanneer het land uiteindelijk beslist de 
reisbeperkingen op te heffen. 
 
Nu nog zijn de VS voor een groot deel van de wereldbevolking ontoegankelijk vanwege 
de pandemie. De regering-Biden is niet van plan om onmiddellijk reisbeperkingen te 
versoepelen. Een woordvoerder van het Witte Huis verwees daarbij naar het oplopend aantal 
coronabesmettingen met de Delta-variant van het virus in de VS en over de hele wereld. Bron: 
AD, 15 september 2021.  
 

Van Dissel verwacht toename corona-infecties door versoepelingen en 
herfst, maar veel is onzeker  
 
De geplande versoepelingen eind september zullen in combinatie met het herfstseizoen 
waarschijnlijk leiden tot een (lichte) opleving van het coronavirus in Nederland. De hoogte van 
de nieuwe ‘golf’ staat allerminst vast en hangt af van tal van factoren.  
 
Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanavond tijdens een vragenronde met Tweede 
Kamerleden. Het kabinet wil de 1,5 meterregel schrappen op 25 september en een coronapas 
invoeren voor cultuur, horeca en grote sportevenementen. ’We verwachten eerst nog een 
daling, maar met de winter op komst modelleren we een stijging. Hoe hoog die wordt, is de 
vraag. Je zou weer op behoorlijke aantallen ic- en ziekenhuisopnames uit kunnen komen’, zei 
de RIVM-directeur.  
 
Maar onzekerheidsmarges zijn groot. Het precieze seizoenseffect is slecht te modelleren, de 
effecten van versoepelingen zijn ook niet makkelijk te voorspellen.   
 
Het aantal infecties en ziekenhuisopnames daalt heel licht. Bij de jongste kinderen (0-9) steeg 
het aantal besmettingen iets, maar bij de twintigers was juist een daling te zien. ’Het beeld is 
nu wekenlang stabiel’, zei Van Dissel.   
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Hij herhaalde dat de vaccins uitermate effectief zijn tegen ziekenhuis- en ic-opnames, 
respectievelijk 95 en 97 procent. ‘Dat is gewoon heel erg hoog. Die effectiviteit meten we per 
twee weken, dat blijven we volgen.’ 
 
Een eventuele afname in antistoffen wordt dan op tijd gemonitord. Dat kan meespelen bij de 
discussie over een eventuele derde vaccinatieronde, de Gezondheidsraad ziet daar vooralsnog 
geen noodzaak toe. Bron: AD, 15 september 2021. 
 

André Hazes woedend op organisator festival Zomerkriebels in Apeldoorn 
 
André Hazes is woest op de Apeldoornse evenementenorganisator Edu Jourdin. De 
volkszanger werd geboekt voor het festival Zomerkriebels. Dat werd op het laatste moment 
afgelast en nu wil Hazes geld zien. ‘Afspraak is afspraak’, stelt hij. Ook furieuze Apeldoornse 
kaartkopers eisen hun geld terug. ‘Dit is pure oplichting’, zeggen zij.  
 
Zomerkriebels, met artiesten André Hazes, Maan, Tino Martin, Rolf Sanchez en Jeroen van 
der Boom, was tussen 16 juli en 1 augustus gepland in het Apeldoornse Beekpark. Vijf dagen 
daarvoor trok Jourdin de stekker eruit, ondanks dat Zomerkriebels met zitplaatsen aan tafels 
coronaproof was. Bron: De Stentor, 15 september 2021.  
 

Meer dan 90 procent van medewerkers Fox Corporation zijn gevaccineerd 
 
Meer dan 90 procent van de medewerkers van Fox Corporation, het overkoepelende bedrijf 
waar de Amerikaanse zender Fox News onder valt, zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. 
 
Medewerkers die niet gevaccineerd zijn, moeten zich dagelijks laten testen. Dit is te lezen in 
een memo die door Kevin Lord, executive vicepresident van het bedrijf, verstuurd is naar 
medewerkers. Het bericht werd op Twitter gedeeld door een verslaggever van CNN. 
 
Het nieuws is opvallend te noemen, omdat Fox News bekend staat om het publiekelijk in 
twijfel trekken van de werking van de vaccinaties. Bron: AD, 15 september 2021. 
 

Diplomaten moeten volledig gevaccineerd zijn 
 
Diplomaten moeten volledig gevaccineerd zijn als ze in New York aanwezig willen zijn bij 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De lokale autoriteiten in de Amerikaanse 
metropool zien de vergaderzaal als ‘conferentiecentrum’ en dat betekent dat strenge 
coronaregels gelden. 

Leden van de delegaties moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn als ze volgende week de 
zaal willen betreden voor de vergadering, liet de gemeente weten aan de voorzitter van de 
Algemene Vergadering. 

Niet iedereen is te spreken over die maatregel. Rusland liet voorzitter Abdulla Shahid weten de 
kwestie met spoed te willen bespreken. Bron: AD, 15 september 2021.  
 

Vrouwen lastiggevallen, poep in bosjes, dealers: hekken om ‘drugsbank’ 
Zwolle moeten overlast stoppen 
 
Zo’n dertig daklozen, dealers en jongeren zorgen al wekenlang voor enorme overlast bij een 
bankje langs de stadsgracht in Zwolle, nabij de Sassenpoort. Buurtbewoners vermijden ’s 
avonds de achteringang van hun huis, kinderen durven niet meer buiten te spelen en een 
rondje door het park lopen is absoluut geen pretje meer. ‘Vrouwen worden geïntimideerd en 
vastgepakt, het moet écht stoppen.’  
Hoge ijzeren hekken omheinen sinds woensdagmiddag de ‘burgemeester Van Roijenbank’. Het 
is een schenking van de burgerij uit 1922, zo staat in grote zwarte sierletters op de uit de 
kluiten gewassen stenen rugleuning. Een pronkstuk dus, hier zo vlak naast de 
Sassenpoortenbrug richting de Potgietersingel, maar al jarenlang een trefpunt voor 
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overlastgevers. Na een wat rustigere periode laaiden de problemen deze zomer weer op, en dus 
grijpt de gemeente in. Voorlopig kan niemand meer bij het bankje komen. Bron: De Stentor, 
15 september 2021.  
 

Gezondheidszorg in Frankrijk gehackt 
 
Hackers zijn er in Frankrijk vandoor gegaan met de persoonlijke gegevens van 1,4 miljoen 
Parijzenaren die halverwege 2020 een coronatest deden. Ziekenhuizen in de regio doen 
aangifte en meldden woensdag dat de gegevens al deze zomer gestolen werden. 
 
Het ging om persoonlijke informatie, zoals BSN-nummers, contactgegevens en testresultaten. 
De hackers wisten de data te ontfutselen bij het departement van de regionale 
gezondheidszorg dat verantwoordelijk is voor bron- en contactonderzoek. 
 
Alle getroffenen worden individueel op de hoogte gesteld. De Franse privacy-toezichthouder is 
op de hoogte gebracht van de datadiefstal en er wordt een onderzoek ingesteld. Bron: AD, 16 
september 2021.    
 

 
 
 
Eigenaar Yvonne Oldenburg van 't Pannekoekhuis in Ugchelen protesteerde al eerder tegen 
de coronaregels. Toen de terrassen in maart nog dicht moesten, deed het restaurant mee met 
Het Nationaal Picknickmoment, een actie voor heropening van de terrassen. © Niek Verhoeven  
 

In 't Pannekoekhuis van Yvonne hoef je geen coronabewijs te laten zien: 
‘Ik zie wel of ik boete krijg’ 
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‘Dit gaan we écht niet doen.’ Eigenaar Yvonne Oldenburg van ‘t Pannekoekhuis in Ugchelen 
weigert om vanaf 25 september haar gasten te controleren op een coronatoegangsbewijs. ‘Het 
gaat supergoed met de besmettingscijfers, dus dit slaat nergens op.’ 
 
Oldenburg kondigt een paar uur voor de persconferentie aan dat ze niet mee gaat doen aan 
het controleren op test- en vaccinatiebewijzen van haar bezoekers, iets waar ze niet de enige 
in is. ‘Gebruik je IQ en niet je QR’, schrijft ze op de Facebookpagina van ‘t 
Pannekoekhuis. Bron: De Stentor, 16 september 2021. 
 

Bom onder gratis toegangstesten in Nederland: aanbieders zien lagere 
tarieven niet zitten 
 
De toekomst van het coronatestnetwerk in Nederland is onzeker. De overheid zegt per 10 
oktober de contracten met de huidige testers op en vraagt ze om tegen veel lagere tarieven 
door te gaan. Maar dat ziet een groot deel van de aanbieders niet zitten. Ze zien grote risico’s 
in de nieuwe opzet en maken zich zorgen.  
 
In de afgelopen maanden is in Nederland een fijnmazig netwerk van coronateststraten 
opgebouwd, bedoeld voor het heropenen van de samenleving. Iedereen die dat wil, kan in een 
straal van maximaal 20 kilometer terecht voor een gratis toegangstest. Maar dat netwerk staat 
onder druk, nu de Stichting Open Nederland (SON) het testen in opdracht van de overheid 
anders moet gaan inrichten. Bron: De Stentor, 16 september 2021. 
 

Coronabewijs splijt parlement: ‘Waarom is dit op het terras nodig?’ 
 
Het kabinet probeert vandaag een Kamermeerderheid te overtuigen van het plan om op grote 
schaal met coronatoegangsbewijzen te werken. Vanaf 25 september gaat de 1,5 meter 
overboord, in ruil daarvoor moet vrijwel overal een QR-bewijs worden getoond. Veel partijen 
betwijfelen nut en noodzaak, ook vrezen ze voor een tweedeling.  
 
Na anderhalf jaar vervalt volgende week de 1,5 meterregel. Veel partijen steunen de 
versoepelingen, maar de voorwaarde van een coronabewijs valt verkeerd bij een deel van de 
Kamer. Fracties zien het gebruik van de QR-bewijzen als overbodig of zelfs als ‘100 procent 
vaccinatiedrang’, zoals PVV-leider Geert Wilders het verwoordt. ‘Stop daarmee. Nederland 
moet open. We moeten terug naar het oude normaal.’  
 
Ook bij partijen als SP, ChristenUnie en PvdA klinkt kritiek op de brede inzet van het 
coronabewijs: ‘Waarom moet je straks zelfs op een terras je QR-code laten zien?’ is de teneur. 
ChristenUnie noemt het ‘zorgelijk’. De SP ziet te veel privacybezwaren en is tegen. VVD, CDA 
en D66 pleiten ervoor om terrassen uit te zonderen van de coronabewijzen. Mogelijk komen 
ze nog met een motie hiervoor. ‘Straks kan je in het park gewoon samen zitten, en een terras 
ernaast moet je een QR-code laten zien’, klaagt D66-Kamerlid Jan Paternotte. 
 
‘Saamhorigheid is omgeslagen in onvrede en wantrouwen’, zegt PvdA-Kamerlid Attje 
Kuiken. Waarom zou je je als inwoners nog aan regels houden als de overheid zelf de grote 
spelbreker is? Wij zijn niet principieel tegen een coronapas, wel tegen de reikwijdte en de 
uitvoering. Zo’n pas vraagt veel van de bezoeker en zeker van de ondernemer die moet 
handhaven.’ 
 
Parlementariërs benadrukken verder dat de QR-maatregel écht tijdelijk moet zijn. ‘Kunnen we 
december in zonder toegangsbewijzen?’, vraagt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ‘Die 
tijdelijkheid is echt belangrijk.’ 
 
Voor toegang tot horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden moet iedereen 
straks kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd, recent negatief getest óf een 
coronabesmetting hebt doorgemaakt. Vooralsnog hebben alleen VVD, D66 en CDA zich 
geschaard achter deze opzet, andere partijen zijn tegen of twijfelen nog. ‘Een grote groep 
gevaccineerden mag niet onevenredig geraakt worden door de vrije keuze van een kleine groep 
mensen die zich niet wil laten vaccineren’, vindt VVD-Kamerlid Aukje de Vries.  
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De Vries is kritisch over het feit dat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft 
gezegd dat zij de QR-verplichting niet actief gaat handhaven. ‘Ik erger me behoorlijk aan de 
burgemeesters die nu roepen niet of beperkt te gaan handhaven’, zegt het VVD-Kamerlid. 
Volgens SGP’er Chris Stoffer ‘is de handhaving gewoon een heel lastig ding’. 
 
Het kabinet zette de deur eerder op een kier voor ‘het Berlijnse model’, waarbij alléén 
gevaccineerden of van corona genezen personen welkom zijn in bijvoorbeeld het nachtleven. 
Ongevaccineerden lopen na een negatieve sneltest nog twee keer zoveel kans het virus te 
dragen. 
 
Bij een volgende versoepeling zou het coronabewijs in riskante omgevingen - zoals 
nachthoreca - volgens een verzwaard regime toegepast kunnen worden, stelt ook het Outbreak 
Management Team (OMT). Dat kan door de geldigheidsduur van de negatieve test te bekorten, 
of door alleen nog volledig ingeënte gasten toe te laten.  
 
D66-Kamerlid Paternotte is daar voor: ’Het lijkt me redelijk als je iets kunt versoepelen wat 
anders dicht moet blijven. In Duitsland gebeurt het, daar krijgen mensen in nachtclubs 
toegang na volledige vaccinatie of doorgemaakte infectie. Ik krijg ook berichten van mensen 
in de grensstreek die zeggen: ik ga al weken op stap in Duitsland. Ik wil dat het kabinet dat 
hier ook mogelijk maakt.’   
 
Andere partijen vinden het te ver gaan om enkel gevaccineerden toe te laten. ‘Dat gaat nóg 
verder’, zegt Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. ‘Zo wordt de tweedeling in de 
samenleving alleen maar groter.’ CDA-Kamerlid Van den Berg: ‘Dan hebben mensen geen 
alternatief, daar zijn we nu echt niet voor. Als er geen keuzevrijheid is, is er wél sprake van 
drang.’ Bron: De Stentor, 16 september 2021. 
 

Streep door shows Hans Teeuwen in Zwols theater: ‘Maar dat was al vóór 
verplichting van coronapas’ 
 
De shows eind september van Hans Teeuwen in het Zwolse theater De Spiegel zijn uitgesteld. 
De cabaretier stelde op zijn YouTube-kanaal niet op te zullen treden zolang de coronapas 
verplicht is. Dat is echter niet de reden voor de annulering in Zwolle, stelt directeur Rob 
Zuidema vandaag. 
 
De stekker is volgens Zuidema vorige week al uit de shows Nou Lekker Dan getrokken. ‘Hans 
Teeuwen gaf aan dat hij er nog niet aan toe was om in grote zalen te spelen. Eerste wilde hij 
kleinere zalen aandoen’, verklaart Zuidema, directeur van de Zwolse theaters. ‘Degenen die 
een ticket hadden gekocht bij ons, hebben we vorige week al gemaild. Dus nog vóór de 
persconferentie en nog voordat bekend werd dat de coronapas verplicht wordt bij 
theaterbezoek.’ Bron: De Stentor, 16 september 2021.  
 

Coronaregels in Nederland streng? Ga maar eens naar Duitsland 
 
Op de parkeerplaats van de Haarmühle staan Engbert Jan en Henri Wooldrik op het punt te 
vertrekken, na een vergeefse poging een kopje koffie te bestellen in het populaire café-
restaurant, net over de grens. ‘We hadden geen mondkapje’, zegt Engbert Jan.  
 
Het was een verrassing voor de broers, hoewel de coronaregels in Duitsland al langer veel 
strenger zijn. Engbert Jan, uit Zuidlaren, en Henri, woonachtig in Helmond, kennen als 
geboren Enschedeërs de Haarmühle. Op weg naar familiebezoek in Boekelo leek het ze wel 
aardig op die karakteristieke plek in Alstätte even te verpozen. Bron: De Stentor, 16 september 
2021.  
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Ouderen vol vragen over verplichte QR-code: ‘Dit wordt een regelrechte 
ramp’ 
 
Waar haal je de QR- code vandaan, heb ik hem nodig als ik al tweemaal ingeënt ben en op 
welke plekken heb ik de QR- code nodig? Ouderenbonden in de regio worden overspoeld met 
vragen van senioren over de nieuwe coronamaatregel van de overheid om de QR- code te laten 
zien op plekken als horecagelegenheden.  
 
Bert Lensen uit Hardenberg is secretaris van de Federatie van Algemene 
Seniorenverenigingen. Hij voorziet problemen. ’Mijn vrouw en ik hebben maar één mobiel 
waar dus maar één QR-code op kan. En zo zijn er meer ouderen die maar één mobiel hebben. 
Wij behoren ook tot de oudere doelgroep die moeite heeft met de nieuwe maatregel.’ Bron: De 
Stentor, 16 september 2021. 
 

Nederland komende week rood op kaart coronabesmettingen in Europa 

 
Heel Nederland is ook de komende week rood op de kaart van coronabesmettingen in Europa. 
Dat is de een na hoogste waarschuwingskleur. Het aantal positieve tests en het percentage 
dalen weliswaar, maar nog niet genoeg om te zakken naar oranje. Dat zou in de komende 
weken wel kunnen gebeuren. 

Friesland heeft Flevoland ingehaald en is nu de grootste brandhaard van het land geworden. 
In de afgelopen twee weken zijn meer dan 1800 Friezen positief getest, omgerekend 277 op 
elke 100.000 mensen. Dat is 9 procent meer dan op de kaart van vorige week. In Limburg en 
Zeeland is een lichte stijging te zien en in Drenthe blijft het aantal positieve tests gelijk. In de 
rest van het land daalt het aantal nieuwe gevallen ten opzichte van de vorige berekening. In 
Flevoland en Overijssel is de afname het grootst met ruim 9 procent. Bron: AD, 16 september 
2021. 

Nederlanders downloaden verkeerde CoronaCheck-app 

Veel Nederlanders downloaden de verkeerde CoronaCheck-app. Zij downloaden namelijk een 
app die Coronapas heet, maar die is voor mensen uit Denemarken. Het gaat zo vaak fout dat 
het ministerie van Volksgezondheid besloot een tweet te versturen, om verdere misverstanden 
te voorkomen. Bron: AD, 16 september 2021.  

Nieuwe coronamaatregelen zorgen voor bezwaren bij amateursport 

De nieuwe coronamaatregelen zorgen bij verenigingen in de amateursport voor praktische en 
principiële bezwaren. Vanaf volgende week zaterdag moeten alle sporters van 13 jaar en ouder 
hun CoronaCheck-app laten zien als ze de kantine van hun vereniging in willen. Diverse clubs 
uit het amateurvoetbal laten weten daar niet aan te kunnen en willen beginnen. 

Op dit moment geldt de 1,5 meterregel, ook langs de sportvelden en in de kantines. Vanaf 25 
september moeten bezoekers van de horeca, waaronder sportkantines vallen, aan de deur hun 
CoronaCheck-app laten controleren. Dat betekent dat alleen mensen die gevaccineerd zijn, 
over een negatief testbewijs beschikken of onlangs een coronabesmetting hebben 
doorgemaakt, naar binnen mogen. 

Het leidt tot veel vragen en zorgen bij amateursportverenigingen, zo merkt bijvoorbeeld 
voetbalbond KNVB. ‘We zien dat trouwens ook bij de horeca en bij de evenementen, met het 
verschil dat het hier om vrijwilligers gaat’, aldus een woordvoerder. ‘Wij wachten nu het 
Kamerdebat af en trekken samen met NOC*NSF op. Er komt een protocol of handleiding voor 
de verenigingen waarmee ze kunnen werken.’ Bron: AD, 16 september 2021. 
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Aantal mensen met coronaklachten in ziekenhuis is verder gedaald 

Het aantal mensen dat met coronaklachten in het ziekenhuis ligt is het afgelopen 
etmaal verder gedaald. Er liggen nu 580 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis. Dat 
zijn er 20 minder dan gisteren. Van hen liggen er 202 mensen op de ic's. Dat zijn er twee meer 
dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Zorgmedewerkers op de verpleegafdelingen behandelen op dit moment 378 mensen met 
Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 minder dan 
woensdag en het is de eerste keer sinds 25 juli dat er minder dan 400 coronapatiënten in de 
klinieken liggen. Afgelopen etmaal werden er 49 mensen met coronaklachten opgenomen op 
de verpleegafdelingen. Bron: AD, 16 september 2021.  

Belgen die ondanks vaccinatie besmet zijn kunnen toch vaccinatiebewijs 
gebruiken 

Belgen die ondanks een volledige vaccinatie besmet zijn geraakt met het coronavirus, kunnen 
toch hun coronabewijs gebruiken. De app wordt zo snel mogelijk aangepast om dat in het 
vervolg te voorkomen. 

Wie twee coronaprikken heeft gehad, of eentje van het Janssen-vaccin, krijgt van de app groen 
licht, zo blijkt. Een positieve test verandert daar niets aan. De ontwikkelaars van de app 
hielden er geen rekening mee dat een volledig ingeënte gebruiker alsnog het virus zou kunnen 
opdoen. 

De zogeheten Covid Safe-app wordt nu zo aangepast dat een positieve coronatest die voor elf 
dagen op rood zet. België gebruikt het coronabewijs nu voor reizigers en bezoekers van 
evenementen, maar zeker in Brussel moet het vermoedelijk over een paar weken ook in onder 
meer de horeca worden getoond. Bron: AD, 16 september 2021. 

Miljoenen medische mondmaskers voldoen niet aan veiligheidseisen 

Miljoenen medische mondmaskers die vorig jaar bestemd waren voor zorgmedewerkers in 
ziekenhuizen voldoen niet aan de veiligheidseisen, concludeert de TU Delft na onderzoek. 
Ze beschermen niet of nauwelijks tegen virusdeeltjes en het keurmerk komt vaak niet overeen 
met de werkelijke kwaliteit. 

In de studie werden steekproefsgewijs 140 miljoen mondmaskers bij negentien ziekenhuizen 
onderzocht. Slechts een derde daarvan blijkt veilig genoeg. De onderzochte mondmaskers zijn 
geïmporteerd en komen van 471 verschillende leveranciers, voornamelijk uit China. Ze 
werden gebruikt tussen grofweg maart en september vorig jaar omdat er een tekort was aan 
mondkapjes van gerenommeerde leveranciers. Bron: AD, 16 september 2021. 

In Frankrijk zijn 3000 zorgmedewerkers geschorst omdat ze niet zijn 
gevaccineerd 

In Frankrijk zijn ongeveer 3000 zorgmedewerkers geschorst omdat ze niet met een 
coronavaccin zijn ingeënt. De vaccinatieplicht voor het personeel in onder meer ziekenhuizen 
en verzorgingstehuizen ging woensdag in, vanaf dat moment moesten werkgevers de regel 
handhaven. Zorgmedewerkers moeten minstens één prik hebben gehad. 

De meeste schorsingen zijn tijdelijk, zegt Gezondheidsminister Olivier Veran tegen het Franse 
RTL Radio. Volgens hem laat een grote groep zich alsnog inenten nu men ziet dat de 
vaccinatieplicht een feit is. Ongevaccineerden mogen niet werken en krijgen ook niet betaald. 
Bron: AD, 16 september 2021. 
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Vanaf 25 september moeten Nederlanders een vaccinatiebewijs laten zien 

Vanaf 25 september moeten Nederlanders op veel plekken (horeca, bioscoop en theater) 
een coronatoegangsbewijs laten zien om binnen te mogen. Mensen die een negatieve test of 
vaccinatiebewijs kunnen laten zien, krijgen toegang. Naast veel kritiek uit de samenleving, 
zijn ook veel horeca-ondernemers witheet vanwege de coronapas. 

Een aanzienlijk deel van de Zeeuwse horecaondernemers weigert vanaf 25 september 
bezoekers te controleren. Zij boycotten de coronapas. Ook in  Gelderland zijn niet alle 
horecabazen te spreken over de nieuwe regel. De horeca in Twente ziet weinig in de rol om 
'politieagent aan de deur te spelen'. Bron: AD, 16 september 2021. 

Paus Franciscus snapt niet waarom mensen weigeren zich te laten 
vaccineren 

Paus Franciscus snapt niet waarom mensen weigeren zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. ‘De mensheid heeft een geschiedenis van vriendschap met vaccins’, aldus de 
paus. Dat antwoordde hij op de vraag van een Slowaakse journalist die hem vroeg hoe hij 
tegen het coronavaccin aan kijkt. Bron: AD, 16 september 2021. 

In Rusland zijn afgelopen maand 19.594 mensen positief getest 

In Rusland zijn er in het afgelopen etmaal 19.594 mensen positief getest op het coronavirus. 
Een dag eerder werden 18.841 positieve testen geregistreerd. Daarnaast overleden nog eens 
794 mensen aan Covid-19. Dat melden Russische autoriteiten donderdag. Bron: AD, 16 
september 2021.   

China heeft meer dan 1 miljard inwoners volledig gevaccineerd 

China heeft meer dan 1 miljard inwoners volledig ingeënt tegen Covid-19. Het gaat om ruim 
70 procent van de bevolking. Er zijn in totaal 2,16 miljard coronaprikken gezet, ruim een 
derde van alle prikken wereldwijd. 

China, dat ongeveer 1,4 miljard inwoners heeft, begon bijna tien maanden geleden met 
vaccineren. Daarbij wordt nu gebruik wordt gemaakt van zeven verschillende vaccins die in 
eigen land zijn geproduceerd. Door de extra besmettelijke deltavariant zijn er twijfels over de 
effectiviteit van de vaccins en de grens voor groepsimmuniteit. Bron: AD, 16 september 2021. 

Nog meer mensen positief getest in omgeving Poetin 

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag gezegd dat hij 'een paar dagen' in 
zelfisolatie moet omdat tientallen mensen in zijn omgeving positief zijn getest op het 
coronavirus. Dat meldt het Russische TASS News Agency. 

Aanvankelijk was het onduidelijk hoe groot de uitbraak van het virus was, maar het gaat 'om 
twee of drie mensen'. ‘Het zijn tientallen mensen’, aldus Poetin. De 68-jarige president 
heeft twee prikken van het Russische vaccin Sputnik-V gehad. Bron: AD, 16 september 2021. 

De wereld is niet groener geworden na lockdowns 

De wereld is niet groener geworden na de lockdowns vanwege het coronavirus, staat in een 
rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties. De korte 
onderbreking van grootschalige uitstoot van afvalstoffen door de lockdown heeft volgens het 
rapport geen invloed gehad op de hoeveelheid CO2 in de lucht. 
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In veel landen werd industrie korte of langere tijd stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. 
Op korte termijn leverde dat vaak een iets schonere lucht op, maar de WMO schrijft dat het op 
de langere termijn geen invloed heeft gehad op het tegengaan van klimaatverandering. Sinds 
de lockdowns grotendeels weer voorbij zijn, zijn er alleen maar meer uitlaatgassen de lucht in 
geblazen. 

Volgens de WMO is de kans groot dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de komende vijf 
jaar 1,5 graden hoger ligt dat het gemiddelde in de pre-industriële periode. ‘We gaan de 
afspraken in het akkoord van Parijs nog steeds niet halen’, schrijft VN-secretaris-generaal 
António Guterres in het voorwoord. ‘Als we niet onmiddellijk vergaande maatregelen treffen, 
heeft dat catastrofale gevolgen voor de mensen en de aarde.’ Bron: AD, 16 september 2021. 

Giel Beelen cancelt theatertour 

Giel Beelen cancelt voorlopig zijn theatertour KUKURU vanwege de invoering van een 
coronapas voor theaterbezoekers. Wie een theater bezoekt moet vanaf 25 september kunnen 
met een QR-code kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Anders moet een recente negatieve 
coronatest worden overlegd. 

‘Verbinding met jezelf begint met balans en verbroedering in jouw wereld, met elk mens en op 
elke plek. Ik geloof dat iedereen daar recht op heeft. Dat betekent dat ik niemand wil 
uitsluiten. Ook niet als er tijdelijke beperkingen zijn die langer duren dan gepland’, laat de dj 
weten. 

‘Daarom heb ik na lang wikken en wegen besloten om vanwege het huidige beleid de 
theatertour voor nu te cancelen.’ De mensen die al een ticket hebben gekocht, krijgen hun 
geld terug. Bron: AD, 16 september 2021. 

Verplichte controle coronabewijzen brengt extra werk en kosten 

De verplichte controle van de coronabewijzen van onder anderen horecabezoekers en 
concertgangers brengt voor de bedrijven in die sectoren heel wat extra werk en kosten met 
zich mee. Volgens schattingen van de brancheverenigingen lopen de extra kosten op tot ruim 
10.000 euro als de maatregel blijft gelden tot 1 november, zoals het kabinet gepland heeft. 
Dat schrijft NU.nl. 

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de evenementensector 
vertegenwoordigt, rekent op gemiddeld 450 euro meer per voorstelling. ’Als we rekenen met 
ongeveer vier voorstellingen per week, komen we op 1800 euro voor een week’, zegt directeur 
Berend Schans. Over de volledige periode tot 1 november kost het dan 10.800 euro meer. 
Bron: AD, 16 september 2021. 

Wetenschappers VS zijn verdeeld over noodzaak extra coronavaccinatie 

Wetenschappers in de Verenigde Staten zijn verdeeld over het nut en de noodzaak van 
een extra coronavaccinatie. De Amerikaanse regering heeft vorige maand aangekondigd vanaf 
de week van 20 september te beginnen met een 'booster shot', maar toezichthouder FDA stelt 
woensdag dat het mogelijk ‘niet nodig’ is. 

‘Sommige studies stellen dat extra bescherming nodig is vanwege de deltavariant, andere 
studies laten juist zien dat dit niet noodzakelijk is’, aldus de FDA, die benadrukt dat ‘alle 
goedgekeurde coronavaccins nog steeds voldoende bescherming bieden tegen ernstige ziekte 
en overlijden’ als gevolg van een besmetting. 
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De FDA komt later deze week bijeen om te beslissen of de Amerikaanse regering mag beginnen 
met de uitrol van de 'boostervaccins'. Het zou in eerste instantie slechts gaan om een extra 
prik van het Pfizer/BioNtech-vaccin. 

Farmaceut Moderna heeft woensdag op basis van nieuwe data ook een extra prik geadviseerd. 
De effectiviteit van het vaccin zou naar verloop van tijd afnemen. Wie 13 maanden geleden 
gevaccineerd is, zou meer kans hebben besmet te raken dan wie 8 maanden geleden is 
ingeënt. Het onderzoek is echter nog niet door andere wetenschappers beoordeeld, ook is niet 
duidelijk of het hogere aantal besmettingen leidde tot meer ziekenhuisopnames. 

Ook in Europa buigt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zich over de vraag of een 
extra prik de norm moet worden. Een extra prik kan volgens het EMA vooral belangrijk zijn 
voor mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. Bij hen lijken de vaccins minder goed 
aan te slaan. Maar ook anderen kunnen mogelijk een extra vaccinatie krijgen. 

In Nederland kunnen vanaf oktober alleen mensen met een zeer ernstige immuunstoornis een 
derde coronaprik krijgen, maakte het kabinet eerder deze week bekend na een advies daarover 
van de Gezondheidsraad. Bron: AD, 16 september 2021.  
 

De Jonge snapt vaccinweigeraars niet en krijgt kritiek: ‘Nu gaan hakken 
verder in het zand’ 
 
Niet eerder was het kabinet zo duidelijk in het oordeel over vaccinatieweigeraars als 
dinsdagavond. ‘Dit werkt totaal averechts,’ waarschuwt hoogleraar gezondheidscommunicatie 
Bas van den Putte. 
 
Hugo de Jonge zei het net niet met zoveel woorden dinsdagavond, maar hij bedoelde het wel: 
de groep die geen vaccin wil, gijzelt de rest van de samenleving en gedraagt zich asociaal.  
 
‘Wat ik iets te veel merk is dat vaccinatie een vrije keuze wordt: je moet zelf maar weten wat 
je doet. Maar ieder voor zich is natuurlijk geen samenleving. En ik ben minister van 
Volksgezondheid. Ik ben niet minister van kijk maar wat je doet.’ 
 
De vrijheid van een kleine groep beperkt simpelweg de vrijheid van een veel grotere groep, 
aldus De Jonge. ‘Er worden heel grote woorden voor gebruikt. Een hele beperking van de 
vrijheden en zo voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Daar wil ik niet aan. Het 
is een kleine moeite. Maar die valt echt in het niet bij de beperkingen die we ons als 
samenleving moeten getroosten omwille van die kleine groep die zich niet wil laten vaccineren.’ 
 
Hij antwoordde ontkennend op de vraag of hij mensen die het vaccin weigeren, snapt. ‘Eerlijk 
gezegd snap ik het niet (..) Het is zo’n prachtkans. Je leeft in een land waarin je de luxe hebt 
om binnen zo’n korte tijd na zo’n verschrikkelijke pandemie jezelf te laten vaccineren, jezelf te 
beschermen.’ 
 
Daarmee kiest De Jonge voor de confrontatie met de 15 procent Nederlanders die nog niet is 
ingeënt. Om de zorg voor niet-gevaccineerde coronapatiënten en andere hulpbehoevenden 
toegankelijk te houden krijgen gevaccineerden de komende maanden mogelijk opnieuw te 
maken met beperkende maatregelen, aldus De Jonge. En dat stoort hem.  
 
‘Vrijheid is nooit onbegrensd, komt nooit zonder de verantwoordelijkheid om verstandig met 
die vrijheid om te gaan. De prijs van die vrijheid om je niet te laten vaccineren is dat de toegang 
tot zorg onder druk staat en dat we ook na anderhalf jaar nog steeds niet zonder beperkende 
maatregelen kunnen. Vrijheid mag dus nooit een vrijbrief voor vrijblijvendheid zijn.’  
 
Het is de vraag of de minister met deze toon de twijfelaars over de streep trekt. ‘Dit werkt 
totaal averechts,’ zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte (Universiteit 
van Amsterdam).  
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‘Ook al heeft De Jonge gelijk, hij moet naar mijn idee niet communiceren om z’n eigen gelijk 
te halen. Het doel van z’n communicatie zou moeten zijn om vaccinatieweigeraars te 
overtuigen. Nu valt hij ze aan, waarna ze in het defensief gaan en hun gedrag waarschijnlijk 
niet veranderen. Zijn opmerking dat een hogere vaccinatiegraad een bijeffect is van de 
invoering van de coronapas wordt door een deel van de weigeraars simpelweg vertaald als 
dwang, waardoor de hakken verder in het zand gaan.’  
 
Ook Danielle Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie en volksgezondheid (Amsterdam 
UMC), zegt dat de woorden van De Jonge ‘koren op de molen’ zijn van principiële 
vaccinatieweigeraars. De minister zet die keuze harder dan ooit tegenover de principiële 
bescherming van de kwetsbaren, stelt Timmermans. Of daarmee het streven naar een hogere 
vaccinatiegraad van de bijna 86 procent in het gevaar komt, weet zij echter niet. ‘De principiële 
weigeraars zijn toch niet of nauwelijks te overtuigen, maar een groep twijfelaars wel. Ik 
verwacht dat een vaccinatiegraad van meer dan 90 procent van de 18-plussers haalbaar is.’ 
 
Van den Putte denkt eveneens dat nog een paar procent over de streep te trekken is. Hij 
verwijst naar RIVM-onderzoek van eind augustus dat een vaccinatiebereidheid van 91 procent 
vaststelde. Met een andere toon zou dat mogelijk hoger uitkomen, al waagt Van den Putte zich 
niet aan voorspellingen. 
 
‘Als in de herfst en winter nog meer ongevaccineerden in de ziekenhuizen komen, gaat een 
deel wel overstag,’ aldus Van den Putte. ‘En hoe langer het vaccin in gebruik is, hoe meer zal 
blijken dat de gevreesde bijwerkingen uitblijven. Ook dat stuwt de vaccinatiegraad op. Al zijn 
de mensen die geloven dat de vaccins een chip in het lichaam plaatsen toch niet te overtuigen.’ 
Bron: Het Parool, 16 september 2021. 
 

RIVM meldt in 24 uur 2130 positieve coronatests 
 
Het RIVM heeft tussen woensdagochtend en donderdagochtend 2130 meldingen 
van positieve coronatests gekregen. Dat is ruim minder dan gisteren. Het gemiddelde daalt 
naar het laagste niveau sinds 7 juli: 2183. Het is de zesde achtereenvolgende dag waarop het 
gemiddelde daalt. 
 
Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 7. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet 
zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven aan de gevolgen van de coronabesmetting. 
Het duurt soms even voordat het heengaan van een coronapatiënt is verwerkt en gemeld. 
Bron: AD, 16 september 2021. 
 

Nederlands coronabewijs blijft geldig wanneer na vaccinatie positief 
getest wordt 
 
Een Nederlands coronabewijs blijft nog altijd geldig als iemand die volledig is gevaccineerd bij 
de GGD toch positief test op het virus. Anders dan de Belgische overheid, die donderdag 
aankondigde dat de app voor coronabewijzen wordt aangepast om dit onmogelijk te maken, 
ziet het ministerie van Volksgezondheid geen mogelijkheden om daar verandering in te 
brengen. ‘Het is wat het is’, zegt een woordvoerder van het departement. 
 
Eind juli was in Nederland al duidelijk dat een eenmaal gegenereerde QR-code gewoon blijft 
staan als een gevaccineerde na een gang naar de teststraat besmet blijkt. ‘We hebben de 
mogelijkheden bekeken om dat aan te passen, maar dat bleek technisch niet haalbaar’, vertelt 
de woordvoerder desgevraagd. 
 
De systemen van de GGD'en zijn weliswaar aangesloten op de CoronaCheck-app, maar een 
eenmaal afgegeven QR-code kan volgens het ministerie niet worden ingetrokken. Bron: AD, 
16 september 2021.   
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In Spanje krijgen kwetsbaren boosterprik 
 
Spanje gaat mensen die in verzorgingstehuizen wonen, ontvangers van een 
orgaantransplantatie zijn en andere kwetsbare groepen, een boosterprik geven. Dat meldt het 
Spaanse ministerie van Volksgezondheid donderdag. 
 
Een booster is een oppepper voor mensen die na één (in het geval van het Janssen-vaccin) of 
na twee prikken voldoende bescherming opgebouwd hebben tegen corona maar bij wie 
de immuniteit na verloop van tijd is afgenomen. Bron: AD, 16 september 2021.  

 

Laatste woorden 

Een minderheid van de Nederlanders wil de bewegingsvrijheid van ongevaccineerde mensen 
beperken op bijvoorbeeld school, werk of in de horeca. 40 tot 45 procent steunt beperkingen 
voor ongevaccineerden, zoals bijvoorbeeld het zelf moeten betalen voor toegangstesten, stellen 
onderzoekers van Populytics. Dat polste in opdracht van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de steun voor het coronabeleid. Zo'n 25 tot 35 procent van 
de ondervraagden is tegen een beperking van de bewegingsvrijheid en de rest twijfelt.  

Deelnemers werd gevraagd naar mogelijke maatregelen, en om welke redenen die genomen 
moeten worden. Vijf tot vijftien procent is altijd tegen nieuwe maatregelen. Anderzijds 
accepteert 10 tot 20 procent die maatregelen altijd.  

De minst populaire maatregel is het sluiten van scholen. Ook 'horeca dicht' en 'avondklok' 
worden afgekeurd, maar samen ongeveer evenveel als 'scholen dicht'. Ook het maximaal 
ontvangen van één persoon thuis is niet populair bij de deelnemers.  

De meningen over het vaccinatiebeleid verschillen sterk tussen gevaccineerde en 
ongevaccineerde mensen. Van de gevaccineerde deelnemers aan het onderzoekt vindt 70 
procent het acceptabel als ongevaccineerde zorgmedewerkers niet met kwetsbare patiënten 
zouden mogen werken. Van de mensen die zelf geen vaccin willen vindt 70 procent dit juist 
onacceptabel.  

De Telegraaf meldt dat legere snelwegen er in coronatijd toe hebben geleid dat bestuurders 
harder zijn gaan rijden. De Nationale Politie constateerde dat het aantal verkeersdoden vorig 
jaar en in de eerste helft van dit jaar, ondanks minder auto's op de weg, niet omlaag is gegaan. 

Vorig jaar vielen er 610 verkeersdoden. Dat is vergelijkbaar met de tijd vóór de 
coronapandemie. Bron: AD, 16 september 2021. 
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