
1 
 

  
 
 
Corona 
Pandemie 
Deel 33 

Anneke Koers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Eerste woorden 

Nederland gaat woensdag 29 september door de grens van 2 miljoen coronabesmettingen. De 
teller stond dinsdag op 1.999.592 positieve tests sinds het begin van de uitbraak.  
 
Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Een man 
uit het Brabantse Loon op Zand was besmet geraakt tijdens een reis voor zijn werk naar Italië. 
Hij was opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het naburige Tilburg. Het 
nieuws kwam tijdens een rechtstreekse tv-uitzending over het virus, toen de toenmalige 
zorgminister Bruno Bruins een briefje over patiënt 1 in handen gedrukt kreeg. Een dag later 
bleek een vrouw uit Diemen besmet te zijn geraakt. Op dag 9 van de uitbraak overleed voor 
het eerst iemand aan het virus, een 86-jarige man uit Oud-Beijerland.  
 
In de eerste golf werd lang niet iedereen getest. Dat was wel mogelijk in de tweede golf, maar 
toen was de animo zo groot dat het niet iedereen lukte om een testafspraak te maken. Het is 
niet bekend hoeveel mensen toen zijn genezen of overleden zonder dat het virus bij ze is 
vastgesteld. Het duurde tot 6 februari van dit jaar, dag 346 van de uitbraak, voor het aantal 
positieve tests boven de 1 miljoen uit kwam. Woensdag is dag 581, dus 235 dagen na de 
miljoenste positieve test.  
 
Amsterdam telt de meeste coronagevallen. Onder de inwoners van de hoofdstad zijn 117.430 
positieve tests geregistreerd. Rotterdam volgt met 98.393 bevestigde besmettingen. Den 
Haag telt 65.976 coronagevallen en Utrecht 42.952. Daarna 
volgen Tilburg (28.816), Eindhoven (27.265), Almere (24.507), Groningen (21.191), Breda (21
.035) en Den Bosch (20.022).  
 
Van 18.162 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. Sinds het begin van de 
vaccinatiecampagne, vlak na de jaarwisseling, is het aantal sterfgevallen gekelderd. . Bron: 
AD, 29 september 2021. 

Persconferentie van 16 september 

Inleidend statement minister-president Mark Rutte 

Ik begreep laatst dat het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ inmiddels een eigen pagina 
heeft op Wikipedia. En dat zegt eigenlijk in een notendop wel hoe dat begrip ons leven is gaan 
beheersen. 

We zijn er bijna aan gewend geraakt. En toch ook niet. Want geen handen schudden of afstand 
houden in de supermarkt, dat wende misschien nog redelijk snel. Maar hoe moeilijk was het 
niet op al die momenten dat iemand om je heen of jijzelf een arm om de schouder nodig had. 
Juist op die ogenblikken is die anderhalve meter lastig en vaak ook emotioneel. Juist in een 
tijd waarin veel mensen verdriet hadden, moesten we afstand houden. En iemand opbeuren 
of troosten op anderhalve meter, dat past gewoon niet bij elkaar. Ik denk dat we daar in ons 
persoonlijk leven allemaal genoeg voorbeelden van hebben meegemaakt. Daarom ben ik blij 
dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag 25 september die anderhalve meter 
afstand als verplichting overal kunnen afschaffen. 

Natuurlijk blijft het verstandig elkaar de ruimte te geven en blijft anderhalve meter nog steeds 
ook de veilige afstand. Maar het móet straks niet meer. Het OMT, het Outbreak Management 
Team, vindt dat verantwoord als we tegelijkertijd in risicovolle situaties voorlopig nog wel extra 
voorzichtig zijn door met een coronatoegangsbewijs te werken. Zo’n coronatoegangsbewijs is 
in veel landen om ons heen al gebruikelijk. Dat betekent dat je op sommige plekken moet 
kunnen laten zien, ofwel dat je volledig gevaccineerd bent, ofwel dat je corona hebt gehad en 
daardoor immuun bent, ofwel dat je minder dan 24 uur geleden negatief bent getest. Dat kan 
via een QR-code op je telefoon, of met een code die je ook op papier kunt krijgen. 
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Ik zal u zo meteen eerst schetsen wat er op zaterdag 25 september concreet verandert, dus 
wat kan er dan weer en welke beperkingen blijven nog even gelden? En vervolgens neemt 
Hugo de Jonge u mee verder het najaar in: hoe staat het in de zorg en met de vaccinaties, en 
met welke dilemma’s moeten we rekening houden? 

Maar eerst dus die datum van 25 september. En laat ik maar meteen duidelijk zijn: dat is niet 
de dag waarop alles weer helemaal is zoals voor corona. Daarvoor zijn er nog elke dag teveel 
nieuwe besmettingen en opnames in het ziekenhuis. Daarvoor is de groep mensen die niet 
immuun is, meestal omdat ze niet gevaccineerd zijn, nog te omvangrijk. En daarvoor zijn ook 
de onzekerheden voor het najaar gewoonweg  nog te groot. Dat maakt afscheid nemen van de 
anderhalve meter tot een spannende stap. Maar ook een grote en positieve stap: symbolisch 
én in praktische zin. Het betekent namelijk voor de hele horeca dat de zitplaatsverplichting 
op anderhalve meter vervalt en dat er dus meer mensen tegelijkertijd in een café of restaurant 
kunnen zijn. Het betekent dat theaters, bioscopen en concertzalen waar mensen zitten de 
zalen weer op 100 procent kunnen vullen. Het betekent dat festivals, sportwedstrijden en 
andere evenementen buiten weer op volle capaciteit georganiseerd kunnen worden, net als 
alle evenementen binnen waar mensen een vaste zitplaats hebben. 

En voor evenementen binnen waar mensen geen vaste zitplaats hebben, betekent het dat die 
ook weer door kunnen gaan, maar met een maximum van 75 procent van het aantal gasten 
dat in de zaal past en niet tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ‘s ochtends. Over die evenementen 
zeggen de deskundigen van het OMT: ben daar nou nog even voorzichtig, vanwege het grotere 
gevaar op besmetting. Een andere belangrijke restrictie die om dezelfde reden voorlopig blijft 
gelden, is dat alle horeca tussen 12 uur ‘s nachts en 6 uur ’s ochtends ook gesloten blijft. 
Deze maatregelen raken natuurlijk vooral poptempels en de nachthoreca, dus de discotheken 
en de clubs. En daarom gaan we opnieuw, en daar zijn we mee bezig, heel precies kijken wat 
dat betekent voor steun aan ondernemers die hierdoor worden getroffen. Door grote 
omzetverliezen te compenseren. Maar ook door te kijken of bepaalde evenementen toch door 
kunnen gaan met een tegemoetkoming voor de kaartjes die vanwege de 75 procent-regel niet 
verkocht kunnen worden. 

En dan is de volgende vraag natuurlijk: waar geldt het coronatoegangsbewijs dan precies 
vanaf zaterdag 25 september? Het korte antwoord is: bij elk horecabezoek, bij alle festivals en 
andere evenementen, bij elk theater-, concert of bioscoopbezoek, en bij alle professionele 
sportwedstrijden. 

Binnen én buiten. Vanaf de leeftijd van 13 jaar. Vanaf 14 jaar moeten mensen ook een 
identiteitsbewijs kunnen laten zien. En voor meerdaagse evenementen geldt daarbij verder de 
verplichting het coronatoegangsbewijs iedere dag te controleren. 

Zoals u misschien nog weet, dachten en hoopten we ten tijde van de vorige persconferentie 
dat het coronatoegangsbewijs misschien pas vanaf een groepsgrootte van 75 mensen nodig 
zou zijn. Maar de risico’s daarvan blijken nu toch te groot, en dus wordt het straks een 
verplichting voor iedereen die naar het café, het theater of een van die andere plekken gaat 
die ik net noemde, om inderdaad zo’n toegangsbewijs te laten zien. Wel willen we dat zo 
makkelijk mogelijk maken. Dus wie zich voor het coronatoegangsbewijs moet laten testen, 
hoeft voorlopig geen eigen bijdrage te betalen. Uiteraard is het aan de ondernemers zelf om 
daadwerkelijk werk te maken van de controle. En we begrijpen daarbij heel goed dat heel veel 
gemeenten zeggen: hoe moeten we dat in vredesnaam allemaal weer handhaven? En daarom 
komt er voor de gemeenten geld beschikbaar voor extra toezichthouders, om te zorgen dat het 
systeem van de coronatoegangsbewijzen, dat dat systeem goed gaat werken. 

Een belangrijke overweging bij alles wat we doen, is dat zoveel mogelijk mensen zich veilig 
genoeg voelen de deur uit te gaan en mee te doen aan het sociale leven. Ook mensen die zich 
vanwege hun gezondheid kwetsbaar voelen. Dat speelt mee in een ander besluit dat we 
vandaag hebben genomen, namelijk dat de mondkapjesplicht voorlopig blijft gelden in de 
trein, tram, bus, metro en taxi’s. 
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Dus in de voertuigen, niet meer op de stations en perrons. Daarnaast blijven mondkapjes 
voorlopig ook nog verplicht op Schiphol en de andere luchthavens, na de security. Dat geeft 
extra bescherming op plekken waar mensen onvermijdelijk langer dicht bij elkaar zijn en waar 
het coronatoegangsbewijs niet geldt. En dat geeft weer extra zekerheid aan mensen die anders 
misschien minder makkelijk de deur uit zouden gaan. 

Voor het onderwijs geldt juist dat het OMT adviseert daar de paar laatste restricties per 
zaterdag 25 september los te laten en dat advies nemen we ook over. Concreet betekent dat 
voor het hoger onderwijs dat de maximale groepsgrootte van 75 vervalt. Hoorcolleges voor 
grote groepen kunnen binnenkort dus weer. De mondkapjesplicht in het hoger onderwijs, het 
middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs, die bijvoorbeeld nog gold in de 
gangen, die verplichting wordt afgeschaft. Wel blijft het advies regelmatig, bijvoorbeeld twee 
keer per week, een zelftest te doen, om zo de risico’s op besmetting kleiner te maken. Voor het 
primair onderwijs, dus de basisscholen, vervalt vanaf maandag 20 september de 
quarantaineregel voor de hele klas als een kind positief wordt getest. Dat betekent dus dat 
niet automatisch hele klassen naar huis worden gestuurd, maar dat alleen kinderen die 
positief zijn getest of die klachten hebben, dat die thuis blijven. 

Ik wil benadrukken dat een aantal algemene adviezen belangrijk blijft. Ik zei al, geef elkaar de 
ruimte, want anderhalve meter blijft natuurlijk een veilige afstand. Was je handen zo vaak je 
kunt. Blijf thuis en laat je direct testen bij klachten. Schudt geen handen. Zorg voor voldoende 
ventilatie en frisse lucht. Doe een zelftest als je terugkomt uit het buitenland of als je een 
afspraak in een groep hebt. 

En het thuiswerkadvies wordt licht versoepeld: werk thuis als het kan en op kantoor als het 
nodig is. 

Werkgevers en werknemers regelen dit samen. En het allerbelangrijkste advies blijft 
natuurlijk: gun elkaar wat. Als iemand bijvoorbeeld toch afstand wil houden of een mondkapje 
wil dragen in de supermarkt, respecteer die keuze dan. 

Tot slot nog dit. Het is niet onze ambitie dat het woord coronatoegangsbewijs ook een eigen 
pagina op Wikipedia gaat krijgen. Met andere woorden: ook deze maatregel is tijdelijk. En 
hopelijk zéér tijdelijk, maar we hebben inmiddels geleerd dat we bij de verwachtingen over 
corona altijd een slag om de arm moeten houden. 1 November krijgen we een nieuw advies 
van het OMT en dan is er een nieuw weegmoment. Ongetwijfeld zien we elkaar dan kort daarna 
weer voor een volgende persconferentie. Over de weg daar naartoe en alles daar omheen geef 
ik nu graag het woord aan Hugo de Jonge. 

Inleidend statement minister De Jonge 

Precies anderhalf jaar hebben we met de anderhalve meter geleefd en is er een groot beroep 
gedaan op onze solidariteit. We hebben veel moeten doen en nog meer moeten laten om elkaar 
te beschermen. Die anderhalve-meter-maatregel was misschien wel hét symbool van alle 
beperkingen die we onszelf moesten opleggen. Dat we daar nu zonder kunnen, is een grote 
stap vooruit. Het markeert dat we in een nieuwe fase van de crisis-aanpak terecht zijn 
gekomen. Die nieuwe fase gaat gepaard met nieuwe dilemma’s en ook met nieuwe 
onzekerheden. Wat we zeker weten, is dat corona onder ons blijft. We moeten met het virus 
zien te leven. En dat lukt alleen als we rekening blijven houden met elkaar en gelukkig kan 
dat nu met minder maatregelen. Maar die solidariteit, die moeten we ook de komende tijd echt 
nog vasthouden. De hele crisis is ons doel geweest: kwetsbare mensen beschermen en zorgen 
dat de zorg het aan kan. Dankzij onze hoge vaccinatiegraad, inmiddels een opkomst van 85,6 
procent onder de 18-plussers, hebben we dat doel in zicht. En toch, we hebben nog stappen 
om te zetten. De inschatting van het OMT is dat er op dit moment een groep van 1.8 miljoen 
mensen is, die nog niet beschermd is door vaccinatie en ook nog geen bescherming heeft 
opgebouwd door infectie. Met de besmettelijke Deltavariant die nu rondgaat, is het niet de 
vraag of, maar wanneer deze mensen besmet raken als ze zich niet laten vaccineren. Worden 
ze in groten getale en in korte tijd besmet, dan kunnen we opnieuw een groot probleem krijgen 
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in de zorg. Dan moeten er opnieuw te veel mensen in het ziekenhuis en op de ic’s worden 
opgenomen. En dat kan niet. De rek is er al heel lang uit in de zorg. Weer een nieuwe golf 
corona-patiënten, maakt gewoon dat andere mensen geen toegang meer hebben tot zorg, die 
net zo goed nodig is. Met de paar maatregelen die straks nog over blijven, proberen we dat te 
voorkomen. Dus: zoveel mogelijk ruimte, maar ook zorgen dat het virus niet te snel kan 
rondgaan onder mensen die niet gevaccineerd zijn. 

En dat brengt me bij het waarom van de inzet van het coronatoegangsbewijs: de eerste en de 
belangrijkste reden is een snelle verspreiding van het virus af te remmen. Nu we de verplichte 
anderhalve meter loslaten, komen er weer veel meer mensen bij elkaar. En in groepen is de 
kans op een besmetting groter. Het coronatoegangsbewijs maakt die kans niet 0, maar 
verkleint die kans aanzienlijk. Want iedereen die er mee binnenkomt is gevaccineerd, getest, 
of genezen. En daarmee komen we meteen bij de tweede reden waarom we dat 
coronatoegangsbewijs nu kan worden vervangen door die anderhalve meter. Excuus, daarmee 
komen we bij de tweede reden waarom we dat toegangsbewijs nu als vervanging voor de 
anderhalve-meter-maatregel zien. Zo moet ik het zeggen. Er is een groep mensen die wél 
gevaccineerd is, maar bij wie de vaccins mogelijk niet, of zelfs minder goed werken of zelfs 
helemaal niet werken. De inschatting is dat het om zo’n 5 procent van de gevaccineerde 
mensen gaat. Daarnaast is er nog een heel kleine groep mensen die kan zich niet laten 
vaccineren. Mensen die kwetsbaar zijn hebben zichzelf al behoorlijk wat beperkingen op 
moeten leggen de afgelopen tijd en die zullen dat voor een deel ook nog wel de komende tijd 
gaan doen. Maar ook zij willen graag weer zoveel mogelijk mee kunnen doen aan het dagelijks 
leven. Met een coronatoegangsbewijs kan dat. En ja, het is zo dat we in de ons omringende 
landen zien dat een coronatoegangsbewijs ook een positief effect heeft op de vaccinatiegraad. 
Gebeurt dat hier, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.   

Het coronatoegangsbewijs is een maatregel, de premier zei het zojuist al, die zo tijdelijk 
mogelijk wordt ingezet. En nee, het werken met coronatoegangsbewijzen dwingt niemand tot 
vaccinatie. 

Je kunt ook testen om ergens naar binnen te komen. En dat blijft voorlopig gratis. De 
afgelopen dagen wordt vaak gezegd dat het coronatoegangsbewijs voor mensen die niet 
gevaccineerd zijn, een grotere beperking betekent dan voor mensen die zich wel hebben laten 
vaccineren. Want zij moeten zich elke keer opnieuw laten testen als ze op stap gaan. Een 
grotere beperking van hun vrijheid dus. En zeker, dat is zo, zij moeten meer moeite doen, 
maar die kleine moeite, laten we eerlijk zijn, valt echt in het niet bij de beperkingen die aan 
de hele samenleving worden opgelegd door de keuze van een kleine groep om zich niet te laten 
vaccineren. Laat ik het nog maar eens heel duidelijk zeggen: er komt geen vaccinatieplicht. Of 
je je wel of niet laat vaccineren is een vrije keuze. Maar de verstandige keuze is om het wél te 
doen. Een paar feiten wil ik noemen. Allereerst, vaccinatie beschermt heel goed tegen 
ziekenhuisopname. Voor 95 procent en voor 97 procent tegen opname op de IC. Het overgrote 
deel van de patiënten in de ziekenhuizen is níet gevaccineerd. Hadden zij dat wel gedaan, dan 
hadden ze daar hoogstwaarschijnlijk niet gelegen. Dat is een werkelijkheid waar we niet 
omheen kunnen met elkaar. Twee, vaccinatie beschermt tegen de verspreiding van het virus. 
‘Ja maar,’ wordt vaak gezegd, ‘ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen anderen nog 
besmetten toch?’. Dat klopt, maar gevaccineerden zijn veel minder en veel korter besmettelijk. 
En dus: door te vaccineren bescherm je anderen, bijvoorbeeld de mensen met een zwak 
immuunsysteem, bij wie het vaccin niet werkt. Het derde feit wat ik niet onbenoemd wil laten. 
Dat is dat vaccineren de weg is naar de vrijheid. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe minder 
beperkende maatregelen er nodig zijn. Veel mensen vinden het moeilijk te vatten dat we bij 
een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent onder volwassenen, nog steeds maatregelen nodig 
hebben. En toch is het met de besmettelijker Deltavariant onvermijdelijk dat nog meer mensen 
gevaccineerd zullen moeten zijn om echt zonder beperkingen ons oude leven weer te kunnen 
hervatten. De ambitie is om boven de 90 procent uit te komen. En daar gaan we alles aan 
doen; iedere groep waar de vaccinatiegraad laag is wordt gericht benaderd. We doen er alles 
aan om alle twijfels, alle vragen, alle drempels weg te nemen om een zo hoog mogelijke 
vaccinatiegraad te bereiken. Tot die tijd houden we het risico dat de zorg overbelast raakt door 
de mensen die niet gevaccineerd zijn en dus dat het ziekenhuisbed niet beschikbaar is dat jij, 
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of je partner, jouw moeder, jouw broer - nodig heeft voor die operatie waarop al een tijd wordt 
gewacht. 

Kortom, we moeten eerlijk zijn naar elkaar, keuzes hebben consequenties. Niet alleen voor 
jezelf, ook voor anderen. Vrijheid is nooit onbegrensd, komt nooit zonder de 
verantwoordelijkheid om verstandig met die vrijheid om te gaan. De vrijheid van de kleine 
groep die zich niet heeft laten vaccineren, beperkt de vrijheid van een overgrote meerderheid 
die dat wel heeft gedaan. Laten we daarom allemaal als we iedere keer als we aan de 
keukentafel of op het werk, in het maatschappelijk debat horen dat wordt benadrukt dat 
vaccinatie een vrije keus is - wat ook zo is en ook zo blijft - ook benadrukken dat de prijs van 
die vrijheid wel heel hoog is. 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. 

Nog een paar concrete punten. Want wat mag er nou wel en wat mag er nou niet als het gaat 
om het gesprek over vaccineren op de werkvloer. Vooropgesteld, daar gaan we veel te 
terughoudend mee om, natuurlijk mag dat gesprek gevoerd worden, het is juist goed om het 
gesprek te voeren. Natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent. Alleen, 
werknemers hoeven op die vraag geen antwoord te geven. En vervolgens is het de werkgever 
die aan zet is om te doen wat er nodig is voor een veilige werkomgeving. Of, in de zorg: wat er 
nodig is voor een veilige zorgomgeving voor patiënten. Dat kan betekenen dat afspraken 
gemaakt kunnen worden over testen of over persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat alleen 
niet mag is het vastleggen of je gevaccineerd bent. Maar in de zorg wordt vaak gewerkt met 
kwetsbare mensen. Daarom willen we die werkgevers wel de mogelijkheid bieden om vast te 
leggen of iemand gevaccineerd is. Dat kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van roosters. 
Dat wordt geen plicht, maar kan gebruikt worden als dat behulpzaam is en alleen in de zorg. 
Daarnaast willen we verkennen of en hoe het coronatoegangsbewijs in de zorg, maar ook in 
andere werksituaties gebruikt zou kunnen worden. 

Dan de derde prik en de booster. Mensen die een zeer ernstige immuunstoornis hebben, 
hebben soms met twee prikken niet voldoende immuunrespons opgebouwd om echt goed 
beschermd te zijn. 

Het gaat bijvoorbeeld over mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad. De mensen 
die voor die derde prik in aanmerking komen, zullen vanaf oktober door hun eigen 
behandelend medisch specialist worden uitgenodigd. Het gaat dan in totaal om een groep 
tussen de 200.000 en 400.000 patiënten. Daarmee volgen we het advies van de 
Gezondheidsraad. Ten aanzien van de boostervaccins, een booster is een oppepper om de 
bescherming weer op peil te krijgen als die zou gaan afnemen. Maar het goede nieuws is dat 
we zien dat de effectiviteit van alle vaccins hoog is. Ook voor ouderen, en ook tegen de 
Deltavariant. Daarom heeft de Gezondheidsraad ons geadviseerd om voorlopig nog geen 
boostervaccin aan te bieden. Maar we staan wel klaar voor als dat wel nodig is. RIVM houdt 
nauwlettend in de gaten of de bescherming afneemt. Zodra het moet, starten we met een 
boostercampagne, te beginnen in de groep die dat het meest nodig heeft. 

Tot slot. Ook de komende tijd zullen we een beroep moeten doen op elkaars solidariteit. 

Nu die anderhalvemeter-regel komt te vervallen, zullen we op andere manieren elkaar de 
ruimte moeten geven om mee te doen. En ook vaccineren is een daad van solidariteit: door 
jezelf te beschermen, bescherm je ook elkaar, en de vrijheid die we met elkaar herwonnen 
hebben. Bron: AD, 16 september 2021.  

Meerderheid Tweede Kamer wil geen coronatoegangsbewijs   op 
buitenterrassen 

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er geen coronatoegangsbewijs komt voor 
buitenterrassen. Een motie daarover van CDA en PvdA wordt gesteund door onder meer VVD 
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en D66. De verplichte coronapas komt er waarschijnlijk wél voor alle overige horeca, theaters, 
festivals en professionele sportwedstrijden.   

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. Een meerderheid in de Kamer 
eist nu van het kabinet dat het verplichte QR-bewijs niet gaat gelden op buitenterrassen. 
‘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. 

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 Forum, BBB, SP, ChristenUnie en PvdA klinkt kritiek op de brede inzet van het 
coronabewijs. ChristenUnie noemt het ‘zorgelijk’. De SP ziet te veel privacybezwaren en is 
tegen.  
 
‘Saamhorigheid is omgeslagen in onvrede en wantrouwen’, vindt 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. Dit vraagt veel van de bezoeker en zeker van de ondernemer die moet handhaven.’ 

Parlementariërs benadrukken verder dat de QR-maatregel tijdelijk moet zijn. ‘Kunnen we 
december in zonder toegangsbewijzen?’, vraagt CDA-Kamerlid Joba Van den Berg.  

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 
vierkant 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.  

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’. ‘Zeker op plekken 
waar het aantal besmettingen al heel lang laag is.’   

Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu is eveneens kritisch. ‘Dit kabinet wil Nederland tot 
coronadictatuur maken. Een QR-samenleving leidt tot uitsluiting, dit is een vorm van ‘drang’. 
En het kabinet houdt zich niet aan Kamer-uitspraken: de eerder aangenomen motie die tegen 
vaccinatieplicht is, wordt nu genegeerd.’   

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas wijst erop dat een test voor sommige mensen een 
urenlange reis vergt: ‘Doen alsof een test zo gedaan is, is echt grachtengordelgeleuter. Er zijn 
plekken in het land waar een testlocatie echt tientallen kilometers verderop is, dan heb je het 
over vaccinatiedrang.’  

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. 
Niet-gevaccineerden 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 
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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.’   

Andere partijen vinden het te ver gaan om enkel gevaccineerden toe te laten. CDA-Kamerlid 
Van den Berg: ‘Daar zijn we nu echt niet voor. Als er geen keuzevrijheid is, is er wél sprake 
van drang.’ Bron: AD, 16 september 2021.   

 

 

In Italië wordt voor alle werknemers coronapas verplicht 

Voor alle werknemers in Italië wordt een coronapas verplicht. De regering in Rome ging 
vandaag akkoord met zo'n verplichte digitale of papieren pas op de werkplek die toont of 
iemand is gevaccineerd, negatief getest of recent genezen van Covid-19. 
Na instemming van het parlement geldt de verplichting vanaf 15 oktober. Wie de pas niet kan 
presenteren op de werkplek wordt geschorst en krijgt geen salaris meer, maar kan niet worden 
ontslagen. Wie toch gaat werken zonder certificaat kan een boete tussen de 600 en 1500 euro 
krijgen. 
De zogeheten groene pas is in Italië nu een vereiste voor mensen die bijvoorbeeld in het 
onderwijs werken of restaurants, musea of sportscholen bezoeken. De pas, oorspronkelijk 
bedoeld om reizen in de EU te vergemakkelijken, krijgt steeds meer toepassingen, ook in 
andere landen. 
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De centrumregering van premier Mario Draghi wil mensen er op die manier van overtuigen 
zich te laten inenten en de verspreiding van het virus tegen te gaan. De afgelopen weken waren 
er wel wat protesten, maar de meeste politieke partijen steunen de verplichte pas op de 
werkplek, evenals de voornaamste werkgeversorganisaties. Vakbonden zijn minder 
enthousiast en vinden dat tests voor werknemers die geen vaccin willen gratis moeten zijn. 
De regering ziet dat niet zitten omdat er dan geen stimulans zou zijn een inenting te halen. 
Italië is niet het eerste EU-land dat werknemers verplicht zich te laten vaccineren of testen. 
In Griekenland moeten niet-gevaccineerde werknemers sinds 13 september zich op eigen 
kosten een of twee keer week laten testen, afhankelijk van hun beroep.  

Italië heeft meer dan 130.000 coronadoden te betreuren, het hoogste aantal in Europa na het 
Verenigd Koninkrijk. Bijna driekwart van de bevolking van 60 miljoen mensen boven de 12 
jaar heeft minstens één prik gehad. Bron: AD, 16 september 2021.  

Iran heeft coronavaccin Janssen goedgekeurd 

Iran heeft het coronavaccin goedgekeurd van het Nederlandse Janssen. Dat zei het hoofd van 
de Iraanse medicijntoezichthouder IFDA, die donderdag ook bekendmaakte dat het Russische 
'Sputnik Light' in gebruik kan worden genomen. 

Iran heeft ruim vijf miljoen coronabesmettingen en 116.000 sterfgevallen gemeld en behoort 
daarmee tot de zwaarst getroffen landen ter wereld. De nieuwe Iraanse regering van hardliner 
Ebrahim Raisi staat onder druk om meer vaccins te regelen om de uitbraak onder controle te 
krijgen. Bron: AD, 16 september 2021.   

Discotheken en clubs niet alleen open voor gevaccineerden 

Het demissionaire kabinet is er geen voorstander om, zoals in Duitsland, discotheken of clubs 
open te stellen alleen voor mensen die gevaccineerd zijn of een besmetting hebben 
doorgemaakt. Dat zei coronaminister Hugo De Jonge vanavond in de Tweede Kamer. Een 
negatieve coronatest zou dan geen toegang geven. 

D66 opperde deze mogelijkheid, om ondernemers in het nachtleven eerder de mogelijkheid te 
geven de deuren weer te openen. Maar volgens De Jonge zou er een vorm van drang ontstaan 
als een negatieve test niet als alternatief kan worden gekozen voor een inenting of een recent 
doorgemaakte besmetting. 

Maar een 2G-beleid, zoals de Duitsers het noemen ('geïmpft' of 'genesen'), helemaal uitsluiten 
kan De Jonge niet. Als het nachtleven over een tijdje nog steeds niet open kan, kan 'dat op 
enig moment een reële weging zijn. Dat kan ik nu niet voorspellen'. ‘Liever niet, is onze positie. 
Maar helemaal uitsluiten kan ik het niet.’ 

Een ding is duidelijk, hield De Jonge de Kamer voor: ‘Het mag niet op basis van de huidige 
wet.’ 

Het kabinet wil dat mensen vanaf 25 september verplicht coronatoegangsbewijzen laten zien 
om binnen te komen bij horecagelegenheden, cultuur, sportwedstrijden en evenementen. Dat 
kan met een vaccinbewijs, een negatieve test of met een herstelbewijs van corona. Bron: AD, 
16 september 2021. 

In Dubai zijn honden getraind om het coronavirus in vinden in de geur 
van menselijk zweet 

In Dubai hebben ze honden getraind om Covid-19 te vinden in de geur van menselijk zweet. 
Deze honden willen ze inzetten op vliegvelden om te voorkomen dat besmette personen de 
stad in komen. Bron: AD, 16 september 2021.  
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© Reuters — Een hond die getraind is om Covid-19 te herkennen in de geur van menselijk 
zweet met zijn trainer in Dubai.  

 

Concerten André Hazes in Ahoy zijn jaar uitgesteld 

De concerten die André Hazes op 15 en 16 oktober in Ahoy zou geven, zijn een jaar uitgesteld, 
heeft producent Medialane vandaag gemeld. Met de huidige coronaregels, die bij concerten 
slechts een bezetting van 75 procent toestaan, is het niet mogelijk de shows op een financieel 
verantwoorde manier te laten doorgaan. 

‘André en zijn band willen niets liever dan jou de avond van je leven bezorgen en er één groot 
feest van maken’, staat in de mail die de kaarthouders hebben ontvangen. ‘De huidige 
maatregelen maken dit helaas onmogelijk. André wil zijn publiek niet teleurstellen en een 
optreden geven zoals we dat van hem gewend zijn.’ 

De concerten worden een jaar verplaatst en zullen nu eind oktober 2022 plaatsvinden. De 
tickets blijven in principe geldig voor een van de twee avonden. Bron: AD, 16 september 2021.  

In dit stripboek uit 1944 staat Holocaust al getekend: ‘Tekenaar was 
nodig om te geloven wat er gebeurde’ 
 
De allereerste striptekening die de laatste fase van de Holocaust in 1944 uitbeeldt. Het is de 
vondst van hoogleraar Kees Ribbens aan de Erasmus Universiteit. Daarin worden de gruwelen 
van de gaskamers getoond ten tijde van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. ‘Men 
had blijkbaar een striptekenaar nodig om te geloven wat er gebeurde in de 
concentratiekampen.’ 
 

De stripreportage draagt de titel Nazi Death Parade en bestaat uit zes tekeningen. Op de eerste 
strip is te zien dat Joodse gevangenen aankomen in het concentratiekamp Majdanek in het 
Zuiden van Polen. Op de tweede plaatje doen de gevangenen afstand van al hun bezittingen. 
‘Je ziet dat de Duitsers schoenen en kleren aan het sorteren zijn’, legt Bijzonder Hoogleraar 
Kees Ribbens aan de Erasmus School of History, Culture and Communication uit. Vervolgens 
laten ze de gevangenen douchen. ‘En daarna zie je dat ze naar de gaskamer worden gebracht 
en naakt worden vergast, onder toeziend oog van de nazi’s. Je ziet hoe bot en wrang ze te werk 
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gaan als ze gouden vullingen uit de tanden van gevangenen trekken.’ Vervolgens worden de 
lijken verbrand. Bron: AD, 16 september 2021.  

 

Links: het allereerste stripverhaal 'Nazi Death Parade' van August M. Froehlich. Rechts: Kees 
Ribbens, Bijzonder Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit © Arco Publishing 
Company/Eramus Universiteit/Roy Borghouts 
 
Dalende lijn in Nunspeet, Ommen nu uitschieter met positieve 
coronatests 

De coronakaart van Overijssel en Noord-Gelderland ziet er relatief rustig uit. In Nunspeet lijkt 
de dalende lijn ingezet. Ommen noteert nu de meeste besmettingsgevallen. 

De rode en donker oranje kleuren ten teken van een hoge besmettingsgraad zijn verdwenen. 
Een groot deel van de coronakaart van het Stentor-gebied kleurt grijs, waaronder veel Veluwse 
gemeenten, Zwolle, Kampen en Dalfsen. Daar kwamen niet of nauwelijks nieuwe positieve 
corona-tests aan het licht in de afgelopen 24 uur. In een flink aantal gemeenten is de dalende 
trend ingezet. 

In Lelystad en Noordoostpolder lijkt het aantal definitief gezakt. Eerder in de week was daar 
sprake van een hoog aantal coronabesmettingen. Nu zitten ze op 10 en respectievelijk 10,5 
positieve tests per 100.000 inwoners. Dat zijn in absolute zin 8 en 5 geregistreerde positieve 
tests. 
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Ook Nunspeet heeft de dalende lijn ingezet. Kleurde de gemeente dinsdag nog donder rood 
met 60,7 besmettingen per 100.000 inwoners, gisteren waren dat er 42,8 en vandaag zit dat 
aantal op 14,3 positieve test per 100.000 inwoners. Dat komt in absolute aantallen neer op 4 
nieuwe besmettingen. 

In Putten is er eveneens sprake van een afname: 16,4 positieve tests per 100.000 inwoners 
terwijl het er gisteren nog 20 waren. Hetzelfde geldt voor Raalte (van 20 naar 15,5). Lochem 
en Zutphen zitten bijna op hetzelfde niveau (14,7 en respectievelijk 15,5). 

Ommen noteerde woensdag nog helemaal geen nieuwe besmettingen, maar in de afgelopen 
24 uur kwamen er 27,3 positieve tests per 100.000 inwoners bij. dat komt in absolute zin 
neer op 5 positieve tests. 

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. 

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 negen procent.  

Er zijn vandaag geen nieuwe opnames van Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. 
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. 

Veel meer prikafspraken na persconferentie, GGD West-Brabant verruimt 
openingstijden 

De plotselinge toename van het aantal mensen dat een vaccinatie wil heeft ertoe geleid dat 
GGD West-Brabant woensdag mensen zonder afspraak niet heeft kunnen inenten. De 
gezondheidsdienst gaat extra medewerkers inzetten en de openingstijden verruimen. 

De toestroom is volgens de GGD het gevolg van het kabinetsbesluit om met ingang van 
zaterdag 25 september een coronapas in te voeren. Zonder dat toegangsbewijs, waarmee je 
laat zien dat je bent ingeënt, kom je bioscoop, theater, museum of horeca in principe niet in. 
Hersteld zijn van corona of een recente negatieve testuitslag volstaan ook om binnen te mogen. 
Bron: AD, 16 september 2021. 

De Zeven Heuvelenloop kan doorgaan 

Het hardloopevenement de Zeven Heuvelenloop kan in november doorgaan. De gemeente 
Nijmegen en de veiligheidsregio hebben toestemming gegeven, zo laat de organiserende 
stichting weten. De versoepelingen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus 
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die de regering eerder deze week aankondigde maken dit mogelijk. Wel wordt bekeken hoe het 
evenement er precies komt uit te zien met de nog geldende maatregelen. 

Directeur Alexander Vandevelde kijkt uit naar het derde weekeinde van november, waarin het 
atletiekevenement wordt gehouden: ‘We zijn blij dat we weer lopers kunnen ontvangen in 
Nijmegen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we mensen met verschillende initiatieven 
gemotiveerd om in beweging te blijven, maar ons evenement als einddoel ontbrak natuurlijk. 
Nu kunnen we eindelijk weer dat doel aan onze deelnemers aanbieden.’ 

De Zevenheuvelenloop wordt voor de 37ste keer gehouden. Bron: AD, 16 september 2021.  

 

Gemeente Haarlem heeft theater De Liefde een dwangsom opgelegd 

De gemeente Haarlem heeft theater De Liefde in die stad een dwangsom van 2500 euro 
opgelegd. Dat gebeurde nadat het theater een voorstelling van Theo Maassen organiseerde 
voor een volle zaal. Volgens de huidige coronamaatregelen mogen theaters maximaal twee 
derde van de zaal vullen met bezoekers. 

Een woordvoerder van de gemeente liet vanavond weten dat er geconstateerd is dat het 
theater meer mensen heeft ontvangen dan toegestaan is volgens de coronaregels. Daarom is 
de dwangsom opgelegd.  

Eerder waarschuwde de gemeente al dat er gehandhaafd zou worden, maar het theater zette 
het plan toch door. Tijdens de try-outs vandaag waren dan ook alle 120 stoelen bezet. De 
bezoekers moesten wel hun CoronaCheck-app laten zien. Het is niet duidelijk wat er gebeurt 
als het theater ook de tweede avond op volle capaciteit laat draaien. Bron: AD, 16 september 
2021.  
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© Michel van Bergen — Theaterbezoekers staan in de rij om hun CoronaCheck-app te laten 
controleren bij het Haarlemse theater De Liefde, waar Theo Maassen een voorstelling verzorgt 
voor een volle zaal. 

Dwangsom voor theater na te volle zaal Theo Maassen, bezoekers: ‘De 
boete betalen we met zijn allen’ 

Bezoekers van de voorstelling van Theo Maassen in Haarlem laten zich niet afschrikken door 
alle ophef over een te volle zaal in Theater de Liefde. Tegen de coronaregels in kwamen ze naar 
een uitverkochte voorstelling. ‘De boete betalen we wel met zijn allen.’ En die boete volgt: de 
gemeente heeft het theater een dwangsom van 2500 euro opgelegd.  

De vriendin van Gert-Jan Van Büseck uit Haarlem is totaal verbijsterd over zoveel camera’s 
en microfoons voor de ingang van het gloednieuwe theater in het hart van de Haarlemse rosse 
buurt. Ze ziet het goed; de rode loper ligt niet uit. Het is geen wereldpremière en het stikt er 
ook niet van de bekende Nederlanders. Theo Maassen wil zijn nieuwe voorstelling hier voor 
een select gezelschap uitproberen. Toch wanen de 120 bezoekers zich even een beroemdheid 
met al die journalisten voor de deur. ‘Ik had wel een mooie jurk aan mogen trekken’, lacht ze 
als ze haar vriend meetrekt naar binnen omdat hij in haar ogen veel te lang de pers te woord 
staat. Bron: AD, 16 september 2021. 

Tweede Kamer wil dat kabinet 600 miljoen euro vrijmaakt voor 
zorgpersoneel 

De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar 600 miljoen euro extra vrijmaakt 
voor salarissen voor zorgpersoneel. Het geld daarvoor moet opgehaald worden door 
een verhoging van de vennootschapsbelasting. Het is ‘een concrete eerste stap’ om 
zorgpersoneel te ondersteunen, zo vindt het parlement. 

De motie om zorgpersoneel meer te betalen werd ingediend door SP-Kamerlid Maarten Hijink 
en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. De lonen van zorgpersoneel zijn volgens de 
Kamer structureel lager dan in andere sectoren en de medewerkers hebben bovendien ‘minder 
perspectief op groei’. 

Het demissionaire kabinet is bezig met een reactie op een rapport van de Sociaal Economische 
Raad (SER) over dit onderwerp. Daarin stonden ook andere aanbevelingen, bijvoorbeeld 
over scholing, regeldruk en nieuwe innovaties. 
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Zorgminister Hugo de Jonge zei in de Tweede Kamer dat zijn indruk is dat zorgpersoneel dat 
overweegt te stoppen dat meestal doet om andere redenen dan hun loon alleen. Bovendien 
stuit de uitvoering van de motie volgens hem op een aantal praktische problemen. Zo is het 
technisch gezien al te laat om nog meer geld vrij te maken. Hij zei nog te moeten uitzoeken 
hoe het kabinet het extra geld voor de zorgmedewerkers zou kunnen regelen. Bron: AD, 17 
september 2021.  

Voor terras geen coronatoegangsbewijs volgens Tweede Kamer 

Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven mensen geen coronatoegangsbewijs te laten zien 
als ze op terras zitten. Het kabinet wilde dat vanaf 25 september voor de hele horeca 
verplichten, zowel binnen als buiten, maar dat vindt het parlement niet nodig. Buiten is de 
kans op een coronabesmetting namelijk kleiner, zo is de redenering. 

De Kamer debatteerde van 's middags tot laat in de avond over de coronamaatregelen zoals 
die vanaf eind september moeten gaan gelden. De inzet van toegangsbewijzen waren daarin 
een belangrijk thema. Een groot deel van de Kamer betwijfelde of de invoering daarvan wel 
nodig en wenselijk is. Toch haalde een motie van Geert Wilders waarin de regering werd 
gevraagd om overal van de maatregel af te zien het niet. 

De Tweede Kamer heeft op meer punten aanpassingen van het beleid gevraagd. Zo wil een 
meerderheid dat bij sport- en cultuurverenigingen wel nog eten en drinken verkocht mag 
worden. Mensen gaan daar niet naartoe om uitgebreid aan tafel plaats te nemen, dus het heeft 
meer weg van afhalen, redeneert het parlement.  

Het parlement sprak zich ook expliciet uit tegen het zogenoemde 2G-beleid, hoewel het 
kabinet daar nu voor zover bekend nog helemaal geen plannen voor heeft. Zo'n beleid houdt 
in dat alleen mensen die gevaccineerd of aantoonbaar hersteld zijn van een coronabesmetting 
een toegangsbewijs kunnen krijgen.  

Dit is anders dan de coronatoegangsbewijzen die nu in Nederland gebruikt worden voor de 
app CoronaCheck, omdat je daarin ook een groen vinkje krijgt na een negatieve test. Dit is 
voor mensen die niet besmet zijn geweest en zich niet willen laten vaccineren straks de enige 
manier om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan de horeca. Bron: AD, 17 september 2021. 

Tweede Kamer wil terrassen uitzonderen van QR-plicht, krappe steun 
voor kabinetsplan  

Een Kamermeerderheid wil dat er géén coronatoegangsbewijs komt voor terrassen. Een motie 
daarover kan rekenen op voldoende steun. De verplichte QR-code komt er wél voor alle 
binnenhoreca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden: daarvoor is krappe steun 
van VVD, D66, CDA, PvdA en fractie-Den Haan.  

Het kabinet probeerde vandaag het parlement 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 een tweedeling in de samenleving.   

Een meerderheid eist dat buitenterrassen uitgezonderd worden van het verplichte QR-bewijs. 
‘Straks kan je in het park gewoon samen zitten en op een terras ernaast moet je een QR-code 
laten zien’, klaagde D66-Kamerlid Jan Paternotte.  

Demissionair premier Mark Rutte vond het ‘onverstandig’ om een onderscheid te maken: 
‘Je moet naar de wc, of even naar binnen om te betalen, dan moet je alsnog het bewijs tonen. 
Of als het gaat regenen, duikt iedereen naar binnen. Het wordt voor handhaving niet 
makkelijker als we onderdelen snijden uit het pakket.’   

Na anderhalf jaar verdwijnt volgende week de 1,5 meterregel. Maar verschillende fracties zien 
het gebruik van de QR-bewijzen als overbodig of zelfs als ‘100 procent vaccinatiedrang’, zoals 
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PVV-leider Geert Wilders het verwoordde. ‘Stop daarmee. Nederland moet open. We moeten 
terug naar het oude normaal.’ 

Ook bij Forum voor Democratie, BBB en GL klinkt kritiek op de brede inzet van het 
coronabewijs. ChristenUnie noemt het ‘zorgelijk’, de SP ziet te veel privacybezwaren en is 
tegen. Uiteindelijk steunden alleen VVD, D66, CDA, PvdA en Liane den Haan het 
kabinetsplan. Van de aanwezige Kamerleden stemden er 70 in met de coronapas, 58 
Kamerleden waren tegen. 

‘Saamhorigheid is omgeslagen in onvrede en wantrouwen’, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken 
eerder op de dag nog wel. ‘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. Dit vraagt veel van de bezoeker en zeker van de ondernemer 
die moet handhaven.’  

Parlementariërs benadrukken verder dat de QR-maatregel tijdelijk moet zijn. ‘Kunnen we 
december in zonder toegangsbewijzen?’, vroeg CDA-Kamerlid Joba Van den Berg.  

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 vooral VVD, D66 en CDA zich 
vierkant geschaard achter deze opzet. ‘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. 

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’, zei het VVD-Kamerlid. 
Volgens SGP’er Chris Stoffer is de handhaving ‘gewoon een heel lastig ding’. ‘Zeker op plekken 
waar het aantal besmettingen al heel lang laag is.’  

Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu is eveneens kritisch: ‘Dit kabinet wil Nederland tot corona-
dictatuur maken. Een QR-samenleving leidt tot uitsluiting, dit is een vorm van drang’ En het 
kabinet houdt zich niet aan Kamer-uitspraken: de eerder aangenomen motie tegen 
vaccinatieplicht wordt nu genegeerd.’ 

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas wees erop dat een test voor sommige mensen een 
urenlange reis vergt: ‘Doen alsof het zo gedaan is, is grachtengordelgeleuter. Er zijn plekken 
in het land waar een testlocatie echt tientallen kilometers verderop is, dan heb je het over 
vaccinatiedrang.’ 

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde de brede invoering van QR-
bewijzen ‘de minst ingrijpende maatregel’. ‘Door die coronatoegangsbewijzen krijg je juist géén 
tweedeling. We maken hiermee grotere groepen mogelijk. Daardoor kunnen gevaccineerden 
én ongevaccineerden op een veilige manier bij elkaar komen.’ 

 Rutte herhaalde in het debat dat een extra loonsverhoging voor zorgpersoneel, zoals een flink 
deel van de Kamer vandaag opnieuw bepleit, ‘aan een volgend kabinet’ is. ‘De loonstijging was 
de afgelopen tijd drie procent per jaar. Het is niet zo dat er niks is gedaan. Het is ook een 
principiële kwestie: deze partijen willen de salarisstijging financieren met een verhoging van 
de vennootschapsbelasting. Dat is fundamenteel.’ 

Het kabinet zet de deur eerder op een kier voor ‘het Berlijnse model’, waarbij alléén 
gevaccineerden of van corona genezen personen welkom zijn in bijvoorbeeld het nachtleven. 
Niet-gevaccineerden 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.  
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D66-Kamerlid Paternotte is 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.’  Andere partijen vinden het te 
ver gaan om enkel gevaccineerden toe te laten. CDA-Kamerlid Van den Berg: ‘Daar zijn we nu 
echt niet voor. Als er geen keuzevrijheid is, is er wél sprake van drang.’  

De Jonge wil er nu niet aan, maar totaal uitsluiten kan hij het niet. Als het nachtleven over 
een tijdje nog steeds niet open kan, kan ‘dat op enig moment een reële weging zijn’. ‘Dat kan 
ik nu niet voorspellen. Liever niet, is onze positie. Maar helemaal uitsluiten kan ik het niet.’  
Bron: AD, 17 september 2021. 

Geen vaccinatiebewijs bij Algemene Vergadering Verenigde 
Naties 

Presidenten, premiers en diplomaten die volgende week aanwezig willen zijn bij de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York hoeven toch geen vaccinatiebewijs te 
tonen. Eerder zei de Maldivische voorzitter Abdulla Shahid van de Algemene Vergadering nog 
dat hij de strenge coronaregels van de lokale autoriteiten opvolgt en een vaccinatiebewijs eist, 
maar daar is hij na kritiek van onder meer Rusland op teruggekomen. 

De VN-vergadering vindt volgende week plaats in New York en de lokale autoriteiten in de 
Amerikaanse metropool zien de vergaderzaal als 'conferentiecentrum', wat betekent dat 
er strenge coronaregels zouden moeten gelden. De gemeente eiste van alle delegaties dat 
zij aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Alle vaccins die zijn goedgekeurd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of de Amerikaanse toezichthouder FDA zouden worden 
geaccepteerd. 

Hoewel het VN-hoofdkwartier in New York internationaal grondgebied is en het daarom niet 
verplicht wordt de lokale wetten op te volgen, had Shahid aangekondigd om een 
vaccinatiebewijs te vragen. Rusland noemde dat ‘discriminerend’ en de Russische VN-
ambassadeur zei dat het weren van diplomaten uit de vergaderzaal een ‘duidelijke 
schending is van het handvest van de Verenigde Naties’. 

In plaats van een vaccinatiebewijs moeten diplomaten bij binnenkomst volgende week 
een identificatiekaart tonen, wat wordt beschouwd als een verklaring van de aanwezigen dat 
ze volledig zijn ingeënt. Dat wordt echter niet gecontroleerd. 

Tijdens de 76ste bijeenkomst van de Algemene Vergadering zullen delegaties uit de hele wereld 
discussiëren over internationale vraagstukken. Bron: AD, 17 september 2021. 

We zijn nog steeds het langste volk ter wereld, maar worden wel kleiner 

De Nederlandse bevolking wordt kleiner. Vrouwen geboren in 2001 zijn gemiddeld 1,4 
centimeter korter dan de generatie uit 1980, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
op basis van cijfers uit eigen gezondheidsenquêtes en die van de GGD’s en het RIVM. Voor 
mannen is dat verschil 1 centimeter. 

De onderzoeken zijn gebaseerd op ‘zelfrapportage’, wat wil zeggen dat mensen zelf opgeven 
hoe lang ze zijn. In totaal zijn de lengtes geanalyseerd van 719.000 in Nederland geboren 
mensen. Per geboortejaar is de gemiddelde lengte op 19-jarige leeftijd ingeschat. 

Tot aan 1980 groeiden Nederlanders flink: mannen geboren in 1930 werden gemiddeld 175,6 
centimeter, vijftig jaar later was daar 8,3 centimeter bijgekomen. Vrouwen groeiden in dezelfde 
periode van 165,4 centimeter naar 170,7 centimeter. Bij de generaties na begin jaren tachtig 
is de lengtegroei gestopt.  
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De lengteafname hangt volgens het CBS deels samen met immigratie van minder lange 
bevolkingsgroepen en de daarna in Nederland geboren kinderen. Maar ook onder generaties 
bij wie beide ouders of alle vier de grootouders in Nederland zijn geboren stagneerde de 
gemiddelde groei. 

Nederlanders zijn nog steeds het langste volk ter wereld. In 2020 was ruim een op de vijf jonge 
mannen minstens 190 centimeter lang en zeven procent was langer dan 195 centimeter. 
Twaalf  procent van de jonge mannen was in 2020 korter dan 175 centimeter. Onder vrouwen 
haalde bijna een op de tien die in 1980 werd geboren minstens 180 centimeter. Dit aantal 
loopt voor de jongste generatie vrouwen wel weer wat terug. 

Mensen in het noorden van Nederland zijn groter dan die in het zuiden. Het gaat volgens het 
CBS om een ‘opvallend groot’ verschil. Een jonge Fries is al decennia zo’n 3 tot 3,5 centimeter 
langer dan een jonge Limburger. Die laatsten zijn ook direct de kleinste Nederlanders, gevolgd 
door de Brabanders en de Zeeuwen. Groningers, Friezen, Drentenaren en Overijsselaren zijn 
de langste mensen van het land. Bron: AD, 17 september 2021.  

Urker politiek zit in haar maag met nazi-rel: ‘Ouders hebben grip op deze 
jongens al verloren’ 

Moeten Urker politici meer doen om excessen te voorkomen zoals met jongeren in 
nazipakken,  afgelopen zaterdag? Het is incident op incident op het voormalig eiland. Wat 
kunnen ze doen? 

‘Als het voor justitie zo gemakkelijk was om met de beelden die jongens op te pakken, dan 
hadden ze dat al gedaan,’ zegt Jan Willem Bakker, fractievoorzitter van de SGP op Urk. Het is 
een lastige casus. En ja, wat moet je er als lokale politicus mee? ‘We zijn gebonden aan justitie, 
zo simpel is het. Iedereen verafschuwt wat deze kleine groep rotzakken heeft gedaan. Maar ik 
weiger te zeggen dat het om dé jongeren van Urk gaat, want dat is niet zo.’ Bron: De Stentor, 
17 september 2021.  

Deelnemers aan Winterspelen in China krijgen te maken met extreme 
coronamaatregelen  

De deelnemers aan de Winterspelen van begin volgend jaar in China krijgen te maken 
met 'rigoureuze' coronamaatregelen. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) kondigt in een open brief aan dat volgende maand de eerste 
'playbooks' verschijnen, waarin de maatregelen staan die gaan gelden voor sporters, stafleden, 
journalisten en vrijwilligers. ‘De pandemie is verre van over’, aldus Bach.  

‘Samen met onze Chinese partners en vrienden stellen we alles in het werk om deze 
Olympische Winterspelen voor iedereen veilig en gezond te maken. Net als in Tokio nemen we 
rigoureuze maatregelen tegen het coronavirus, om de gezondheid en veiligheid van alle 
olympische deelnemers in Beijing te waarborgen. Daarbij laten we ons nog steeds leiden door 
de wetenschappelijke adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en internationale 
experts.’  

Naar verluidt worden de maatregelen in China nog een stuk strenger dan afgelopen 
zomer tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Bron: AD, 17 september 2021.  

Grand Prix heeft niet tot grote corona uitbraken geleid 

De Grand Prix op Zandvoort heeft niet tot grote corona-uitbraken geleid, zegt GGD 
Kennemerland. Zeker 88 mensen die twee weken geleden de Grand Prix van Nederland op het 
circuit van Zandvoort hebben bezocht, zijn positief getest op het coronavirus. De cijfers zouden 
nog iets kunnen oplopen. 
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Van de 88 positief geteste mensen was ongeveer de helft besmettelijk op het moment dat ze 
op het circuit rondliepen. Dit betekent dat ze kort voor de Grand Prix het virus hebben 
opgelopen. Om toegang te krijgen tot een circuit moesten de bezoekers een negatieve 
uitslag van een coronatest laten zien, maar het kan zijn dat de besmetting ten tijde van de 
test nog zo pril was dat de test de virusdeeltjes nog niet kon oppikken. 

De andere helft van de positief geteste mensen was voor de race nog niet besmet. Het zou 
kunnen zijn dat ze op de tribune het coronavirus hebben opgelopen, maar volgens de GGD 
kan dit ook in de trein op weg naar huis zijn gebeurd, of in de dagen na de race op een totaal 
andere plek. 

Van de positief geteste mensen was twee derde immuun, zegt de GGD. Zij waren gevaccineerd 
of zijn hersteld van een eerdere coronabesmetting. Bron: AD, 17 september 2021.  

Vooral mensen van 18 tot 36 jaar hebben zich afgelopen dagen laten 
vaccineren 

Vooral mensen van 18 tot en met 35 jaar oud hebben zich in de afgelopen dagen laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken voor een eerste 
prik.  

GGD GHOR Nederland ziet een ‘duidelijke verschuiving’ sinds de aankondiging dat mensen 
een coronatoegangsbewijs nodig hebben om naar bijvoorbeeld restaurants, cafés, bioscopen 
en theaters te kunnen gaan. ‘Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat deze groep zich 
meer zal willen begeven op plaatsen waar de coronapas straks nodig is’, aldus de koepel van 
GGD'en.  Bron: AD, 17 september 2021.   

Geen wonder dat er weer meer geprikt wordt: Nederland zat op niveau 
Roemenië en Ethiopië 

Het aantal prikafspraken dat wordt gemaakt neemt weer toe. Vijf redenen waarom dat niet zo 
verwonderlijk is. 

Het aantal coronaprikken zat op dieptepunt Het aantal mensen dat zich in Nederland nog liet 
vaccineren heeft de laatste weken een dieptepunt bereikt. Eind augustus werden in 
Nederland de minste vaccinaties van de EU gezet. Het aantal gezette coronavaccinaties ten 
opzichte van de bevolking groeide in Nederland slechts met 0,05 procent. Ter vergelijking: in 
een land als Frankrijk nam dat dagelijks toe met tussen de 0,5 en 1 procent, oftewel tien tot 
twintig keer zoveel. Vorige week zette die daling nóg verder door. Nederland bevond zich met 
een minieme stijging van 0,04 procent op ongeveer hetzelfde niveau als Zambia, Roemenië, 
Benin en Ethiopië. Nederland zat daarmee één honderdste boven het niveau van de 
lagelonenlanden (0,03 procent erbij). Het kon simpelweg niet veel slechter. Bron: AD, 17 
september 2021.  

KHN verliest kort geding: Nachtleven na middernacht alsnog niet open 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft het kort geding dat ze tegen de Staat hadden 
aangespannen verloren. Daarin eiste KHN dat nachtclubs en discotheken weer open mogen 
zonder sluitingstijd. De rechtszaak vond dinsdag al plaats, maar de rechter deed er vandaag 
uitspraak over. Het nachtleven blijft dus na middernacht alsnog gesloten. 

De rechter heeft de vordering van KHN afgewezen omdat deze niet bevoegd zou zijn om een 
uitspraak te doen over een politiek besluit dat op het moment van de zaak nog niet was 
goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het KHN zou willen ‘dat de rechter ingrijpt in dit politieke 
besluitvormingsproces door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 
25 september 2021 uit moet zien.’ Dit zou niet kunnen, aldus de rechter.  
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Toen de overheid half augustus aankondigde nog geen plannen te hebben om de nachthoreca 
te versoepelen tot in ieder geval 1 november, 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.  

Afgelopen dinsdag vond de rechtszaak plaats, maar juist toen kondigde het kabinet 
versoepelingen aan die ook voor de discotheken en clubs zouden gelden. Ook dit maakte 
de zaak niet overbodig, aldus algemeen directeur van de KHN Dirk Beljaarts, omdat 
dansgelegenheden belemmerd blijven door de sluiting om middernacht. Hij noemde het ‘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.’ Bron: AD, 17 september 2021. 

Britse man roept mensen op zich te laten vaccineren nadat zijn vrouw en 
dochter ongevaccineerd overleden aan coronavirus  

Kevin McAllister, een Britse man wiens dochter en vrouw zijn overleden door het coronavirus, 
roept mensen op om zich gewoon te vaccineren. McAllisters vrouw en dochter werkten in de 
zorg maar weigerden een vaccin te nemen toen ze als een van de eersten in Groot-Brittannië 
ervoor werden opgeroepen. Beide deelden ze complottheorieën en speeches van politieke 
activisten tegen de vaccins op social media. 

McAllisters vertelt de BBC: ‘Mijn wereld is verwoest. Ik ben mijn dochter verloren, mijn beste 
vriendin. Mensen die geen vaccinatie nemen denken niet aan de mensen die ze achterlaten.’ 
Bron: AD, 17 september 2021. 

Cambodja start met vaccinatie van kinderen onder 12 jaar 

Ook in Cambodja gaan ze beginnen met het vaccineren van kinderen onder de 12 jaar. Vanaf 
vandaag mogen kinderen van 6 tot 11 jaar een prik komen halen als deel van het programma 
om het land dat al maanden in lockdown zit weer te openen. 

Premier Hun Sen opende deze vaccinatiecampagne door het land toe te spreken op de 
nationale televisie en Facebook terwijl op de achtergrond zijn kleinkinderen werden 
gevaccineerd. 

‘Om de gezondheid van kinderen te beschermen is ons verplicht, en we willen er zeker van 
zijn dat deze kinderen en hun leraren veilig zijn voor Covid-19 wanneer ze terugkeren naar de 
scholen’, aldus Hun Sen. Bron: AD, 17 september 2021.  

Cuba gaat kinderen vanaf twee jaar vaccineren 

Kinderen vanaf 2 jaar oud kunnen in Cuba nu ook het coronavaccin krijgen. Het is een van 
de eerste landen waar dat mogelijk is. Cuba heeft een eigen vaccin ontwikkeld - soberana - en 
gezondheidsexperts zeggen dat de prik ook veilig is voor jonge kinderen. 

‘Ons land zou nooit ook zelf maar het kleinste risico nemen als we er niet van overtuigd zouden 
zijn dat het veilig en effectief is om kinderen te vaccineren’, zegt Aurolis Otaño, directeur 
vande Vedado Polyclinic Universiteit, tegen persbureau AP.   

Otaño zegt dat door de Deltavariant er meer kinderen besmet raakten, dus de wetenschappers 
besloten om het vaccin te testen en het werd goedgekeurd voor kinderen. De universiteit zal 
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zo'n 300 kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud vaccineren, de kinderen tussen 5 en 10 jaar oud 
krijgen hun prik op school. De pandemie treft Cuba hard: door Covid-19 kwam er een te grote 
druk op de ziekenhuizen en het land had internationale hulp nodig.  

In Europese landen en de VS worden alleen kinderen vanaf 12 jaar ingeënt. In juni werden in 
China twee vaccins goedgekeurd voor toediening aan 3- tot 17-jarigen. Bron: AD, 17 
september 2021.  

New South Wales versoepelt regels voor terugkerend gevaccineerde 
reizigers 

De Australische deelstaat New South Wales, waar ook miljoenenstad Sydney deel van 
uitmaakt, versoepelt de regels voor terugkerende reizigers die gevaccineerd zijn. Sinds het 
begin van de coronapandemie moet iedereen die naar Australië reist twee weken in 
hotelquarantaine, maar de deelstaat gaat nu experimenteren met zeven dagen 
thuisquarantaine voor volledig gevaccineerden. 

Australië kampt al enkele maanden met een uitbraak van de Deltavariant van het coronavirus, 
die ervoor heeft gezorgd dat het land het beleid langzamerhand veranderde van een 
eliminatiestrategie naar een ‘manier om met het virus te leven’, zoals premier Scott Morrison 
eerder deze maand aankondigde.  

Omdat het aantal gevaccineerden inmiddels fors toeneemt - bijna 70 procent van alle 
Australiërs heeft één prik gehad - versoepelen de autoriteiten de strenge maatregelen. 
Gevaccineerde inwoners van de deelstaat Victoria, waar Melbourne onder valt, mogen zij zich 
binnenkort op maximaal 10 kilometer afstand van hun woonadres begeven in plaats van 5 
kilometer. 

In Nieuw-Zeeland, waar de Deltavariant vorige maand ook greep op de bevolking kreeg, 
streven de autoriteiten er nog altijd naar opnieuw ‘virusvrij’ te worden. De grootste stad, 
Auckland, zit momenteel in de vijfde week van een zeer strenge lockdown in de hoop het virus 
zo opnieuw te elimineren. De reisbubbel met Australië blijft nog zeker acht weken gesloten, 
meldden de autoriteiten vrijdag, uit angst voor verspreiding van de Deltavariant. Bron: AD, 
17 september 2021.  

In Suriname geen nieuwe maatregelen ondanks stijgend aantal 
besmettingen  

De Deltavariant van het coronavirus heeft Suriname nog steeds stevig in haar greep. Net als 
dinsdag werd er ook donderdag weer een recordaantal van ruim 
zeshonderd besmettingen gemeld. Opvallend is dat de regering ondanks de stijging geen 
nieuwe maatregelen neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel wordt de 
overheidscommunicatie over het belang van vaccinatie opgevoerd, bleek donderdag tijdens de 
wekelijkse coronapersconferentie.  

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid benadrukte dat 
mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij dienen zich te houden aan de 
coronamaatregelen en moeten zich laten vaccineren, aldus de directeur. Uit de laatste cijfers 
blijkt dat het overgrote deel van de ziekenhuisopnames bestaat uit niet-gevaccineerden. Net 
als enige maanden geleden staan ook nu de ziekenhuizen onder grote druk en dreigt er 
een personeelstekort op de intensive care (ic). ‘De mensen zijn moe, moe, moe’, aldus Sukul. 

Soenita Nannan Panday, medisch directeur van 's Lands Hospitaal in Paramaribo, 
waarschuwt voor de risico's die zwangere vrouwen lopen in deze vierde coronagolf. Het extra 
gewicht dat ze meedragen heeft een negatief effect op hun longen, stelde Nannan Panday 
tijdens de persconferentie. ‘Vorig jaar hadden we in totaal twaalf zwangere vrouwen die zijn 
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overleden, van wie twee aan de gevolgen van Covid-19. Het is nu september en we hebben 
al twintig zwangere vrouwen die zijn overleden, van wie negen aan de gevolgen van het 
coronavirus.’ Bron: AD, 17 september 2021.  

In Oostenrijk begin eerste rechtszaak in verband met corona-uitbraak 
vorig jaar  

In Oostenrijk begint vrijdag een eerste rechtszaak die samenhangt met de grote corona-
uitbraak van vorig jaar in Ischgl, een wintersportplaats. De nabestaanden van een overleden 
coronapatiënt eisen een schadevergoeding van 100.000 euro van de landelijke overheid. Die 
verwijten ze nalatigheid.  

In het ook onder Nederlanders populaire wintersportoord in Tirol ontstond in maart 2020 
chaos toen bleek dat het coronavirus er om zich heen greep. Vakantiegangers vertrokken 
massaal en namen het virus mee naar hun thuislanden.  

Onafhankelijke experts velden later een vernietigend oordeel over het optreden van de 
autoriteiten. Die hadden er beter aan gedaan mensen verspreid te laten vertrekken, 
concludeerde een onderzoekscommissie. 

Het blijft niet bij de rechtszaak van vrijdag. Er beginnen alleen in september al meerdere 
processen. Consumentenvereniging VSV, die eisers vertegenwoordigt, sluit niet uit dat 
Oostenrijk uiteindelijk duizenden schadeclaims tegemoet kan zien. Bron: AD, 17 september 
2021. 

Oostenrijkse Staat ontkent schuld  in eerste proces grote corona uitbraak 
in Ischgl 

De Oostenrijkse staat ontkent schuld in het eerste proces omtrent de grote corona-uitbraak 
vorig jaar in Ischgl. De zaak draait om een 72-jarige man die het coronavirus opliep in de 
wintersportplaats en vervolgens aan de gevolgen kwam te overlijden. 

De autoriteiten claimen zo goed mogelijk te hebben gehandeld op basis van de informatie die 
toen beschikbaar was. Een schikking werd afgewezen. De nabestaanden van Hannes Schopf 
eisen een schadevergoeding van 100.000 euro. De weduwe en zoon vinden dat er te laat is 
gereageerd op de corona-uitbraak en daarnaast ook onvoldoende maatregelen werden 
ingevoerd. Tegen de Oostenrijkse staat dienen in totaal vijftien civiele rechtszaken omtrent 
Ischgl. Bron: AD, 17 september 2021.  

Theo Maassen weer voor volle zaal, gemeente stuurt onherkenbare boa’s 
en dreigt met boete 

Cabaretier Theo Maassen treedt vanavond nog een keer op voor een volle zaal in het Haarlemse 
Theater de Liefde, terwijl dit tegen de coronaregels is. De gisteren opgelegde dwangsom van 
2500 euro wordt dan een boete, maar die neemt de organisatie voor lief. 

Onder de huidige regels mag het theater slechts voor twee derde gevuld zijn. De burgemeester 
stuurt vanavond controleurs om te tellen, laat zijn woordvoerster aan deze site weten. Zij doen 
dat vermoedelijk net als gisteren in burger, om de rust te bewaren. Zijn meer dan 80 van de 
120 stoelen gevuld, wordt de boete opgelegd. De dwangsom was bedoeld als waarschuwing. 

Veel pijn doet dat niet bij het theater. Bezoekers van de eerste voorstelling gisteren boden al 
aan samen het bedrag te betalen. Ook luisteraars van radiozender 100 procent NL meldden 
zich de afgelopen dagen massaal omdat ze willen doneren. Het theater sluit niet uit dat het 
de boete aanvecht. Volgens woordvoerster Simone Lensink hebben zich al meerdere juristen 
gemeld. 
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‘Ook bij een boete is het laatste woord er nog niet over gezegd’, zei ze eerder. Lensink zou de 
boete enorm flauw vinden, aangezien over een kleine twee weken de regels veranderen en 
theaters weer de hele zaal mogen vullen. Na het zien van de drukke Formule 1 in Zandvoort 
had het theater geen zin om mensen af te bellen, alle kaartjes voor de twee shows waren al 
verkocht. 

Hoewel  de voorstelling illegaal was, probeerde het theater de avond zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. Bezoekers moesten bijvoorbeeld hun CoronaCheck-app laten zien. Volgens Lensink 
reageerden bezoekers op voorhand al unaniem positief en was er geen enkele afzegging. Ook 
Theo Maassen stond achter het besluit, evenals collega’s als Diederik Ebbinge. Bron: AD, 17 
september 2021. 

Op intensive cares liggen 194 ernstig zieke coronapatiënten 

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 194 ernstig zieke coronapatiënten. Het 
is voor het eerst in precies een maand dat er minder dan 200 mensen met Covid-19 op de ic's 
liggen. Ook op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona verder af. In totaal 
liggen er vrijdag nog 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen. 

Dat betekent dat het aantal mensen met corona dat een ziekenhuisbed bezet houdt in vier 
dagen tijd met 92 is afgenomen. Afgelopen maandag lagen er nog 658 patiënten met Covid-19 
in de ziekenhuizen. Bron: AD, 17 september 2021.  

Wachttijden ziekenhuis lopen nog altijd op: ‘September 2023 ben je de eerste’. Door de 
coronacrisis zijn de wachttijden in de Nederlandse zorg ontzettend hoog. De Stichting 
Klachten en geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) verwacht dat mensen hierdoor vaker 
geneigd zullen zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen, melden ze in een persbericht.  

Ze waarschuwen wel dat over de grens sneller aan de beurt zijn pijnlijke financiële 
gevolgen kan hebben en adviseert: 'Overleg vooraf zorgvuldig over de vergoeding met je 
zorgverzekeraar en de buitenlandse behandelaar. En let op dat je niet tekent voor extra’s die 
niet vergoed worden.’ 

Een goede afstemming met de eigen zorgverzekeraar en de buitenlandse behandelaar is 
noodzakelijk om pijnlijke financiële verrassingen achteraf te voorkomen. Wie er in overleg met 
de zorgverzekeraar niet uit komt, kan voor bemiddeling terecht bij de SKGZ.  
 
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 
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. 

Meerdere patiënten omzeilen de lange wachttijden door naar een kliniek in het buitenland te 
gaan. Zo ging Gerrit Vervloedt voor een nieuwe knie naar Duitsland: 

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 
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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, 17 september 2021. 

Britse regering gaat reisbeleid voor reizigers naar Engeland versoepelen 

De Britse regering gaat het reisbeleid voor reizigers van en naar Engeland 
versimpelen vanwege het grote aantal mensen dat er is gevaccineerd (90 procent van alle 
Engelsen ouder dan 16). De maatregelen moeten voor lagere kosten zorgen, meldt 
Transportminister Grant Shapps. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk.  

Engeland heeft nu een stoplichtensysteem waarbij landen zijn ingedeeld op de 
kleurcodes groen, amber en rood. Elke kleur is gekoppeld aan maatregelen. De maatregelen 
zijn het strengst voor de landen op de rode lijst, die volgens Britse media zal worden ingekort.  

Zij berichten ook dat de kleurcode amber mogelijk verdwijnt, wat betekent dat 
ongevaccineerde reizigers na aankomst uit landen met die kleurcode niet meer in quarantaine 
hoeven en in plaats van twee maar één coronatest moeten laten afnemen. Ook zouden de 
verplichte PCR-testen worden vervangen door goedkopere sneltesten. Bron: AD, 17 september 
2021.  

Dj's demonstreren tegen coronamaatregelen in Breda: ‘Wij zijn geen 
wappies, we zijn er gewoon klaar mee’ 

Vier Bredase dj's hebben voor zaterdag 25 september een muziekdemonstratie tegen alle 
coronamaatregelen aangekondigd. Het gaat om een looproute door het centrum van Breda 
aangevoerd door een trailer met 15 dj’s. ‘We zijn er klaar mee.’  

De dj's eisen dat alle cafés en kroegen in Breda weer normaal open kunnen. Dj Joost Eras 
(23): ‘Het is toch raar dat het kabinet ervan uitgaat dat je tussen 24.00  en 06.00 uur meer 
besmettingen krijgt dan voor 24.00 uur. Bij de Formule 1 stonden duizenden mensen zonder 
dat dat tot extra besmettingen leidde. Voor ons is het klaar. De cafés en nachtclubs moeten 
in Breda gewoon normaal open gaan. We roepen de gemeente op om niet te handhaven. Net 
zoals in Amsterdam.’ Bron: BN De Stem, 17 september 2021. 

RIVM meldt in 24 uur 2172 nieuwe coronabesmettingen 

Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 2172 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn 
er 60 meer dan gisteren. Bij het weekgemiddelde zet de dalende trend door: afgelopen zeven 
dagen werden er gemiddeld 2107 positieve tests per dag geregistreerd. 

Er werden 10 overleden covid-patiënten gemeld. Dit betekent niet dat ze vandaag ook echt 
zijn overleden. Er kan namelijk een tijdje zitten tussen het moment van overlijden en het 
melden bij het RIVM. Bron: AD, 17 september 2021. 

Geen officiële opening carnavalsseizoen Oeteldonk; geen volle Parade 

Er komt geen officiële opening van het carnavalsseizoen van Oeteldonk op 11-11 op de 
Bossche Parade. Er is voor de organiserende Oeteldonksche Club (OC) vanuit de gemeente te 
veel onduidelijkheid wat die dag fysiek wel en niet kan. ‘Een enorm bittere pil.’ 

De OC had eerder deze week al aan het Brabants Dagblad laten weten op de elfde van de elfde 
niet alle bezoekers te kunnen en te willen controleren op de corona-app. Normaal gesproken 
komen duizenden mensen naar de Parade om tegen 11.11 uur de opening mee te maken.  
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‘De laatste corona-update van het kabinet maakt weliswaar duidelijk dat ons jaarlijkse 
openlucht-startschot van Oeteldonk op de Parade in zijn geplande omvang is toegestaan, maar 
stelt tegelijk de eis dat bij alle bezoekers de coronapas of een negatieve testuitslag van minder 
dan 24 uur oud wordt gecheckt. Alles wijst er bovendien op dat er juist éxtra veel mensen van 
plan zijn om op 11 november naar het centrum van ons dorp te komen om samen feest te 
vieren. Crowdcontrol is een lastig onderwerp waar ook de gemeente mee worstelt. Voor ons 
als organisatie is het onmogelijk om alle bezoekers aan ons dorp te controleren middels de 
app’, schrijft minister-president Anita Maas van de OC aan alle Oeteldonkers.  

Bovendien wil Maas de vrijwilligers van de OC in bescherming nemen. ‘Zij hebben de afgelopen 
anderhalf jaar kei- en keihard gewerkt aan tal van verschillende scenario’s die uiteindelijk 
toch niet konden worden gerealiseerd. Ze hebben een alternatief en online 
carnavalsprogramma gecreëerd. Zij zijn onze helden! Maar zij hebben ons recentelijk ook laten 
weten: ‘wij zetten ons dolgraag in voor de OC, maar zijn het een beetje moe om telkens weer 
tal van scenario’s uit te werken terwijl de kans groot is dat ‘het feestje als beloning’ er 
uiteindelijk toch niet komt.’   

Volgens Maas vraagt het organiseren van 11-11, ‘ook al is het maar één dag en één evenement 
op de Parade’, de nodige voorbereiding. ‘Zoiets kun je niet op het allerlaatste moment 
realiseren.’   

Horeca en gemeente zijn nog in overleg of en wat er op 11-11 eventueel in de horeca mogelijk 
is. Die hebben vrijdag bij elkaar gezeten en een gezamenlijke verklaring opgesteld: ‘Iedereen 
heeft de wil om te onderzoeken of er wat kan op 11-11. Alleen er zit nog een aantal haken en 
ogen aan. Denk bijvoorbeeld aan hoe om te gaan met de coronaregels.’ Volgende week praten 
gemeente en horeca verder.  

In een reactie zegt burgemeester Jack Mikkers 'geen zin te hebben in zwartepieten’. ‘De relatie 
en de sfeer met de Oeteldonksche Club is goed, we praten met elkaar. En we willen kijken wat 
er voor die fysieke opening mogelijk is.’  Mikkers snapt de onzekerheid die er bij de 
Oeteldonkse vrijwilligers is, ‘maar er moeten de komende tijd méér afwegingen en beslissingen 
gemaakt worden’. ‘De nieuwe regels gaan 25 september in. Wat komt daar bij kijken? Voor de 
horeca en voor de handhaving, en wat doen we met het extra geld van het Rijk voor controles?’  

Vervolgens komt daar ook nog eens de datum van 1 november bij, de dag dat wellicht de 
laatste coronamaatregelen geheel verdwijnen. ‘Ook dáár hebben wij als gemeente rekening 
mee te houden. Er is méér dan Oeteldonk, we zijn niet met één ding tegelijk bezig.’  Bron: BD, 
17 september 2021. 

Nachtclubs in België mogen weer open 

De nachtclubs in België mogen na anderhalf jaar weer open, heeft het Overlegcomité van de 
zes regeringen beslist. Bezoekers mogen vanaf 1 oktober dansen en elkaar vasthouden en 
hoeven geen mondkapje te dragen, maar de clubs zijn alleen toegankelijk voor wie een 
zogenaamd Covid-veilig-bewijs kan tonen. Bron: AD, 17 september 2021. 

Reproductiegetal is 0.96 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is in de afgelopen 
dagen gedaald naar het laagste niveau in bijna een maand tijd. Dat wijst erop dat het virus 
steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Dat past ook bij het langzaamaan 
dalende aantal positieve tests. 

Het getal wordt twee keer in de week vastgesteld, op basis van de situatie zo'n twee weken 
eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Voor 31 augustus en 1 
september is het getal berekend op 0,96, en dat is het laagste niveau sinds 4 augustus. Bron: 
AD, 17 september 2021. 
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Ierland is eerste land EU met vaccinatiegraad van 90 procent 

 
Ierland is het eerste land van de EU dat een vaccinatiegraad van 90 procent van de totale 
bevolking heeft aangetikt, zo tweet de Ierse premier Micheál Martin. Hij baseert zich op 
gegevens van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Bron: AD, 
17 september 2021. 

Ook TUI negeert adviezen overheid met verre reizen naar ‘oranje’ 
bestemmingen 

TUI volgt niet langer de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op en biedt 
vanaf nu ook ‘oranje’ reisbestemmingen aan buiten Europa.  

De grootste aanbieder van pakketreizen in ons land vindt dat het veilig genoeg is om mensen 
vanaf 15 oktober naar de Kaapverdische eilanden Sal en Boa Vista te laten vliegen. Volgens 
Petra Kok van TUI komen er binnenkort nog meer verre bestemmingen bij. ‘Uit ons onderzoek 
blijkt dat we reizigers dit najaar veilig en verantwoord naar Kaapverdië kunnen laten gaan. 
Dit zijn vakanties waarbij zon, zee en strand centraal staan. De gasten verblijven in all-
inclusive hotels. De situatie is overzichtelijk.’ Volgens Kok is de lokale vaccinatiegraad op de 
eilanden hoog: ruim 80 procent.  

TUI begrijpt, net als andere reisorganisaties, niet waarom bijna alle bestemmingen buiten de 
Europese Unie nog steeds een oranje reisadvies hebben. ‘Tot nu toe volgden we altijd trouw 
deze adviezen van de overheid, maar we willen niet langer het braafste jongetje van de klas 
zijn. Daar komt bij dat we als zonbestemming in de winter alleen de Canarische Eilanden en 
de Antillen konden aanbieden. Dan heb je weinig keus als consument en de accommodaties 
zitten dan ook snel vol en worden duurder door de krapte.’  

Verschillende andere reisaanbieders gingen TUI voor met het aanbieden van verre 
bestemmingen in oranje gebieden. Zo vliegt concurrent Sunweb vanaf 15 december weer naar 
Egypte. En verzekeraar Allianz maakte deze week bekend ook coronagerelateerde medische 
kosten in oranje gebieden te dekken. Bron: AD, 17 september 2021.  

Kabinet zwicht: bezoek aan terras kan zonder coronapas 

Een terrasje bezoeken kan straks zonder coronapas. Een meerderheid van de Tweede Kamer 
stemde deze week voor het gebruik van toegangspassen in onder meer de horeca, maar vond 
het controleren ervan op terrassen te ver gaan. Het kabinet gaat daarmee nu akkoord en heeft 
de aangepaste regels naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. 

Als mensen naar binnen willen, ook om de wc te gebruiken, af te rekenen of het terras te 
bereiken, moeten ze wel een goede QR-code laten zien. 

Verschillende partijen, waaronder de voltallige coalitie, zetten grote vraagtekens bij de 
maatregel op het terras omdat mensen daar in de buitenlucht zitten. Daar verspreidt het virus 
zich minder snel.  

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge begrijpt de overwegingen van de Tweede Kamer. 
Bovendien stelt hij dat op terrassen over het algemeen geen heel grote groepen mensen bij 
elkaar zitten. Daarom gaat het kabinet mee met de Kamer en komt de toegangspas voor 
terrasbezoekers er niet.  

Vanaf 25 september moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld naar een 
restaurant of bioscoop wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Die kan men krijgen bij 
volledige vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een negatieve testuitslag. 
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Als een buitenterras niet overdekt is of aan ten minste drie kanten open is, mogen gasten 
zonder coronabewijs bediend worden. Ook worden de regels voor afhalen versoepeld, waardoor 
bijvoorbeeld sportkantines zonder check drankjes mogen verkopen om elders op het terrein 
te nuttigen.  

Daarbij is wel een voorwaarde dat de regeling niet gebruikt wordt om feesten of festivals te 
organiseren, zo staat in de nieuwe regels.  

Tijdens het debat over corona van donderdag zei demissionair premier Mark Rutte eerst nog 
toegevoegde waarde te zien in coronatoegangspassen voor op het terras. Volgens hem kunnen 
terrassen druk en chaotisch worden en is het makkelijker voor handhaving om niet teveel 
uitzonderingen te maken.  

Voor de handhaving komt 45 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld kunnen gemeenten 
beveiligers inhuren om te checken of horecagelegenheden hun gasten daadwerkelijk 
controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. De precieze invulling van de handhaving 
wordt de komende dagen uitgewerkt, samen met de burgemeesters die het Veiligheidsberaad 
vormen. Bron: AD, 17 september 2021.  

Omtzigt-bedreiger en corona-activist Danny V. moet toch de cel in 

Corona-activist Danny V. is vanochtend door het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep tot 
vier maanden cel veroordeeld, waarvan de helft voorwaardelijk. V. bedreigde vorig jaar zomer 
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op het Plein voor de Tweede Kamer. ‘Ik zal je doodslaan, vieze 
kankermongool’, riep hij.   

Danny V. (27) had op 20 augustus 2020 in Den Haag gedemonstreerd tegen de 
coronamaatregelen en was daarna met een groepje bier gaan drinken op het Plein bij de 
Tweede Kamer. Daar zagen ze toevallig de toenmalige CDA’er Omtzigt lopen. De activisten 
herkenden hem en gingen voor hem staan. Het Kamerlid zei meerdere keren zich niet prettig 
te voelen door de manier waarop hij werd bejegend. Het hield de activisten niet tegen. De 
confrontatie werd door de activisten zelf gefilmd en online gezet. 

 
 
Kamerlid Pieter Omtzigt wordt op het Binnenhof bedreigd door een omstander. © Videostill  
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V. is een bekende corona-activist en was aanwezig bij talloze demonstraties. Op de bewuste 
dag roept hij naar Omtzigt: ‘Waarom verraad je ons allemaal?’ En daarna dat hij hem gaat 
doodslaan. Hij noemt hem een ‘vuile kankerhond’ en een ‘vieze kankermongool’. Andere 
mensen uit de groep die Omtzigt belaagde riepen onder meer ‘Deep State’ en ‘Satanisten’. Dat 
zijn verwijzingen naar bekende complottheorieën.  
 
Limburger V. werd vorig jaar tot een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden 
veroordeeld. Het Openbaar Ministerie vond die straf te laag en ging daar tegen in beroep, 
justitie wilde dat V. de vier maanden daadwerkelijk in de cel zou uitzitten. Het gerechtshof in 
Den Haag oordeelde vanochtend dat V. een celstraf krijgt van vier maanden, waarvan de helft 
voorwaardelijk. ‘Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man heeft het hof een iets 
groter deel van de straf voorwaardelijk opgelegd dan het Openbaar Ministerie vorderde’, aldus 
het Hof.   
 
Volgens het Gerechtshof is er ‘bij de verdachte sprake van een (ernstig) belast verleden op 
diverse leefgebieden'. ‘De verdachte heeft inmiddels de nodige stappen op het gebied van 
huisvesting, financiën en (geestelijke) gezondheid gezet om zijn leven weer op te bouwen.’  
 
V. zelf was vorig jaar weinig onder de indruk van de rechtszaak tegen hem, hij gebruikte de 
tekening die een rechtbanktekenaar van hem maakte als profielfoto op social media. 
Tijdens de zitting vorig jaar zei hij wel spijt te hebben van wat er is gebeurd. ’Het was stom en 
niet zo netjes. Het had niet mogen gebeuren.’ Hij stelde dat het onder meer aan de alcohol lag. 
‘Ik had al redelijk wat bier gedronken. We hadden eerst gedemonstreerd op de Vijverberg, daar 
was al van alles misgegaan met de politie.’ 
 
Omtzigt stelde zelf in een verklaring dat hij zich erg bedreigd voelde door V., het Kamerlid was 
bang dat de man geweld zou gaan gebruiken. De beveiliging van de Tweede Kamer had hem 
afgeraden naar buiten te gaan omdat het nog onrustig was op het Plein.   
 
Kamerlid Omtzigt raakte eerder dit jaar overspannen en was maandenlang niet in de Tweede 
Kamer, hij stapte ook uit het CDA. Gisteren maakte hij zijn  comeback in het kamergebouw, 
als Groep Omtzigt. Bron: AD, 17 september 2021.  

 
In België geen mondkapje in horeca en winkels 
 
Horeca- en winkelbezoekers evenals het personeel hoeven in België vanaf 1 oktober geen 
mondkapje meer te dragen, heeft het Overlegcomité besloten. Alleen in het openbaar vervoer, 
op stations en vliegvelden, in zorginstellingen en ook bij niet-medische contactberoepen als 
de kapper blijft landelijk de mondkapjesplicht die al veertien maanden geldt vooralsnog in 
stand.  
 
De regio's mogen echter toch mondkapjes van hun burgers eisen als ze dat vanwege de 
coronasituatie nodig vinden. Mogelijk blijven de neus- en mondbedekkende maskertjes op 
drukke plekken in Brussel en Wallonië dan ook nog even in beeld. Vooral in de hoofdstad en 
in Luik is de vaccinatiegraad onbevredigend en zijn er zorgen over nieuwe uitbraken de 
komende weken. Temeer omdat steeds meer mensen weer naar kantoor gaan, de scholen en 
universiteiten zijn begonnen en vanaf 1 oktober na anderhalf jaar ook de nachtclubs weer 
open mogen.  
 
Voor toegang tot de nachtclub wordt wel een coronapas gevraagd, die aantoont dat de drager 
Covid-veilig is. Organisatoren van evenementen binnen met meer dan vijfhonderd mensen 
kunnen kiezen of ze wel of niet gebruikmaken van toegang met een coronacertificaat. Zien ze 
af van het coronapassysteem dan moeten er mondkapjes op en veilige afstand worden 
bewaard. Bron: AD, 17 september 2021.   
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Zonder coronapas op terras 

Een terrasje bezoeken kan straks zonder coronapas. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer stemde deze week voor het gebruik van toegangspassen in onder meer de horeca, maar 
vond het controleren ervan op terrassen te ver gaan. Het kabinet gaat daarmee nu akkoord. 

Verschillende partijen, waaronder de voltallige coalitie, zetten grote vraagtekens bij de 
maatregel op het terras omdat mensen daar in de buitenlucht zitten. Daar verspreidt het virus 
zich minder snel. 

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge begrijpt de overwegingen van de Tweede Kamer. 
Bovendien stelt hij dat op terrassen over het algemeen geen heel grote groepen mensen bij 
elkaar zitten. Daarom gaat het kabinet mee met de Kamer en komt de toegangspas voor 
terrasbezoekers er niet. Bron: AD, 17 september 2021. 

OMT-leden: geen handhaving coronapas is geen versoepelingen 

Viroloog Marion Koopmans en ic-arts Diederik Gommers van het Outbreak Management Team 
(OMT) willen dat er geen versoepelingen van de coronaregels komen als burgemeesters en 
ondernemers niet van plan zijn om streng te gaan handhaven op de coronapas.   

In gesprek met Tijs van den Brink bij de podcast Virusfeiten (EO) waarschuwen ze voor een 
nieuwe coronagolf. Koopmans zegt dat het de verkeerde kant op kan gaan met het aantal 
coronabesmettingen als de coronapas niet wordt gecontroleerd.  

‘De coronamaatregelen zijn alleen versoepeld, omdat er gebruik moet worden gemaakt van de 
coronapas, anders was dat niet gebeurd’, aldus Koopmans. ‘Als de intentie is dat we het gaan 
doen en het gaat af en toe mis, dan is het prima. Maar nu wordt meteen gezegd dat ze wel 
doorgaan met de versoepelingen, maar niet met de pas.’  

‘Dit kan eigenlijk echt niet’, aldus de voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen 
Diederik Gommers. ‘Als expert geef je een advies. En dan zeggen de burgemeesters, we gaan 
het niet doen, maar we gaan wel door met de versoepelingen.’ Gommers zegt dat er geen 
versoepelingen waren gekomen zonder coronapas. De arts wil op tijd waarschuwen. ‘Ik wil dat 
er ook in januari nog ic-bedden zijn voor spoedgevallen.’ 

Gommers en Koopmans zeggen tegen Van den Brink dat ze een ander advies hadden gegeven 
als ze hadden geweten dat er niet gehandhaafd zou gaan worden. Een aantal burgemeesters 
heeft al gezegd niet streng te gaan handhaven op het gebruik van de coronapas bij horeca. 
Dat is een belangrijke voorwaarde voor het loslaten van de afstandsmaatregelen in cafés of 
restaurants. Bron: AD, 17 september 2021. 

VK: ingrijpende aanpassing coronaregels voor reizigers 

De Britse regering heeft besloten tot een ingrijpende aanpassing van de regels 
waar reizigers vanwege de coronacrisis mee te maken hebben. Britse media schrijven dat het 
'verkeerslichtsysteem' wordt versimpeld dat voorziet in kleurcodes voor landen. Die kunnen 
straks alleen nog 'groen' en 'rood' kleuren op de Britse lijst met risicolanden.  

De nieuwe regels worden stapsgewijs ingevoerd. Op 4 oktober krijgen alle landen die niet op 
de rode lijst staan het stempel veilig, schrijft Sky News. Volledig gevaccineerde reizigers 
hoeven zich niet vooraf te laten testen als ze vanuit zo'n 'groen' land naar Engeland vliegen. 

Reizigers moeten nog wel een coronatest ondergaan na aankomst in Engeland, maar ook daar 
gaan andere regels voor gelden. Er moet nu nog verplicht een PCR-test worden afgenomen 
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op dag twee, maar gevaccineerde mensen uit landen die niet op de risicolijst staan kunnen 
vanaf eind oktober ook kiezen voor een goedkopere sneltest. Bron: AD, 17 september 2021.  

FDA is tegen toediening derde vaccinatie 

Een onafhankelijk adviescomité van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA is in grote 
meerderheid tegen toediening van een extra coronavaccin aan Amerikanen die al volledig zijn 
ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Leden van de commissie keerden zich na 
urenlange presentaties tegen de zogeheten boostershots voor mensen vanaf 16 jaar. De 
regering wil daar komende maandag op grote schaal mee beginnen. 

De bedrijven Pfizer en BioNTech hadden gevraagd de extra prik goed te keuren voor  16-
plussers die hun laatste vaccindosis minstens een halfjaar geleden hebben gehad. De experts 
moesten de FDA adviseren over de vraag of zo'n 'boostershot' voldoende meerwaarde heeft. 
Veel van hen toonden zich bezorgd over het risico op hartproblemen van een derde dosis bij 
jongere mannen. Bij ouderen zijn zij wel geneigd het nut ervan in te zien. De FDA gaat zich 
nu buigen over het advies van de deskundigen. Bron: AD, 17 september 2021.  

Negatieve coronatest voor reizigers naar Zwitserland 

Reizigers die Zwitserland willen binnenkomen moeten vanaf maandag een negatieve 
coronatest presenteren als ze niet zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van Covid-19. De 
regering in Bern wil daarmee een nieuwe piek in het aantal besmettingen voorkomen als 
mensen terugkomen van hun herfstvakantie. 

Reizigers moeten daarnaast een formulier invullen. Wie met een negatief testresultaat is 
binnengelaten, moet binnen vier tot zeven dagen op eigen kosten een nieuwe test ondergaan. 
Meer dan twee miljoen mensen en één miljoen voertuigen komen dagelijks over land 
Zwitserland binnen. Transitpassagiers en grenswerkers zijn vrijgesteld van de maatregelen. 
Bron: AD, 17 september 2021.  

Politie doet huiszoekingen bij ‘nazi-jongeren’ Urk, man (19) opgepakt 
voor wapenbezit 

De politie heeft dinsdag een 19-jarige man uit Urk aangehouden vanwege verboden 
wapenbezit. Het gaat om een van de jongeren die vorig weekend gekleed in nazi-uniformen 
voor reuring zorgden op Urk. 

De politie heeft dinsdag in meerdere woningen op Urk huiszoekingen gedaan na een melding 
van verboden wapenbezit. In één van de woningen werd inderdaad een vuurwapen gevonden. 
 
De vermoedelijke eigenaar, een 19-jarige man, werd aangehouden. Het vuurwapen is in beslag 
genomen en de politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. 

Begin deze week verschenen er foto’s op internet van jongeren gekleed in nazi-uniformen die 
voor ophef zorgden op Urk. Zo werd onder meer de executie van een gevangene met een 
jodenster op de borst nagespeeld. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een coronaprotest 
ging, maar uit politieonderzoek is dat tot dusverre allerminst gebleken. 

Op de foto’s zijn meerdere vuurwapens te zien. Daarom heeft de politie huiszoekingen gedaan 
in de woningen van de betrokken jongeren. Of het dragen van nazi-uniformen in de openbare 
ruimte strafbaar is, wordt nog onderzocht door het Openbaar Ministerie. 

Emeritus hoogleraar strafrecht Theo De Roos zei eerder tegen De Stentor dat de actie mogelijk 
wel strafbaar is. ‘Het is algemeen bekend dat het nazi-gedachtegoed en de symbolen van deze 
ideologie, zoals uniformen, een uiterst discriminatoir karakter hebben.’ 
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Hij vervolgt: ‘Voor het gebruik ervan moet je een zeer goede rechtvaardiging hebben. Bovendien 
hebben deze jongeren zich goed voorbereid, kostuums in huis gehaald en lijkt het niet zomaar 
een spontane gebeurtenis maar een bewuste actie. In dit geval zou ik zeggen dat hun gedrag 
mogelijk wél strafbaar is.’ Bron: AD, 17 september 2021.   

Micha Kat blijft vastzitten in Noord-Ierse cel 

Micha Kat, die onder meer complottheorieën verspreidde over satanisch kindermisbruik in 
Bodegraven, blijft vastzitten in een cel in Noord-Ierland. Dat heeft een Noord-Ierse rechtbank 
vrijdag besloten, zegt een woordvoerder van het OM in Den Haag. 

Kat (58) wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, 
onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel. Dat gebeurde via filmpjes op het onlineplatform 
Red Pill Journal, die hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte. Tijdens 
internetuitzendingen beschuldigden ze de RIVM-bestuurder en de burgemeester van 
Bodegraven-Reeuwijk onder meer van satanisch pedoterreur en rituele kindermoorden. 

Kat moet in Nederland ook nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere 
veroordeling voor smaad en laster. De volgende zitting in de uitleveringsprocedure is op 15 
oktober. Bron: AD, 17 september 2021.   

Voor Doutzen is grens bereikt: ‘Ik laat mij niet dwingen om het vaccin te 
nemen’ 

Doutzen Kroes is niet van plan zich te laten vaccineren of deel te nemen aan de 
'testmaatschappij’. Dat schrijft het Nederlandse topmodel vandaag in een uitgebreid bericht, 
nadat ze zich zes maanden lang stil heeft gehouden op sociale media. ‘Mijn handen trillen 
terwijl ik dit schrijf, maar ik voel dat het tijd is om moed boven comfort te kiezen en mijn 
waarheid uit te spreken.’  

Het is niet de eerste keer dat Kroes zich uitspreekt tegen het coronavirus en de bijbehorende 
maatregelen. Vorig jaar stelde ze bijvoorbeeld na ‘urenlang research’ te hebben gedaan twijfels 
te hebben gekregen over de oprechtheid van de media, de farmaceutische industrie, 
regeringen en grote bedrijven. Kort daarna riep ze haar volgers op om vooral respect voor 
elkaar te hebben. 

Ook na die uitspraken bleef Kroes zich verzetten tegen de maatregelen. Zo schreef ze in maart 
dit jaar nog dat ze tegen coronatesten bij kinderen was. Kroes besloot zich daarna stil te 
houden, maar vandaag - na zes maanden - is ze terug op Instagram met een duidelijke 
boodschap.  

‘De afgelopen maanden waren erg rustig zonder sociale media. Een deel van mij wilde 
ontsnappen in mijn familiebubbel en alles aan het geloof overlaten. Dat deel van mij gelooft 
in de kracht van bewustzijn, dat alles waar je energie aan geeft zal groeien. Dus ik probeerde 
het negatieve te negeren en me op het positieve te concentreren. Maar op dit moment kan ik 
mijn ogen niet langer sluiten voor het onrecht dat zich recht voor onze neus afspeelt’, begint 
Kroes haar bericht. Ze vervolgt: ‘Andere mensen hebben me hoop en kracht gegeven met hun 
moed om op te komen voor onze rechten. Ze raakten mijn hart en inspireerden me om 
hetzelfde te doen.’  

En dus laat Doutzen ‘met trillende handen’ weten dat ze zich absoluut niet laat vaccineren. 
Ook wil het topmodel niet bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in de 
samenleving.’ ‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status’, 
luidt haar standpunt. Volgens Doutzen is vrijheid van meningsuiting bovendien een recht ‘dat 
het waard is om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen in vrede en liefde.’ 
 
Kroes hoopt met haar bericht ‘de fakkel van liefde en hoop’ door te geven. Ze is overigens niet 
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de eerste die zich uitspreekt tegen het coronabeleid. Voor zanger Tim Douwsma was de grens 
eerder deze week al bereikt. Hij liet weten niet mee te doen aan de ‘coronapas’. Bron: AD, 17 
september 2021.   

Premier De Croo: niemand heeft het recht andere mensen in gevaar te 
brengen door zich niet te laten vaccineren 

Premier Alexander De Croo van België heeft tijdens een persconferentie 
keihard uitgehaald naar mensen die niet laten vaccineren. ‘Niemand heeft het 
recht vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen’, zei hij na afloop van een bijeenkomst van 
het Overlegcomité over de coronamaatregelen. ‘Zij zijn er ook verantwoordelijk voor dat een 
aantal coronaregels niet kan worden versoepeld.’ 

‘Dit wordt nu de pandemie van de niet-gevaccineerden’, waarschuwde de Vlaamse liberaal. In 
de ziekenhuizen liggen volgens hem bijna alleen Covid-patiënten die niet zijn gevaccineerd. 
Hij maakte bekend dat inmiddels bijna 8,3 miljoen Belgen volledig zijn ingeënt, ofwel 84 
procent van de volwassen bevolking.  

In Vlaanderen ligt dat percentage ruim boven de 90, maar in Brussel net boven de 50, en in 
sommige wijken daar nog ver onder. Het lage vaccinatiecijfer in Brussel is 'onaanvaardbaar 
en onhoudbaar', stelde De Croo. Bron: AD, 17 september 2021. 

Apple gaat niet gevaccineerde werknemers verplichten zich geregeld te 
laten testen 

Apple gaat ongevaccineerde werknemers in de Verenigde Staten verplichten om zich frequent 
te laten testen op het coronavirus. Daarmee zet het techbedrijf een volgende stap in zijn beleid 
rondom Covid-19 waarbij het concern personeel nog altijd niet verplicht om zich te laten 
inenten.  

In tegenstelling tot een aantal andere bedrijven in de technologiesector geldt voor personeel 
van Apple geen vaccinatieplicht. Maar het bedrijf is wel harder geworden in het aansporen 
van werknemers. Eerder is Apple bijvoorbeeld een campagne gestart om het personeel aan te 
moedigen zich te laten vaccineren. De iPhone-maker heeft personeel onlangs ook al gevraagd 
om hun vaccinatiestatus te delen. Bron: AD, 17 september 2021. 

Vietnam heeft Cubaanse Abdala-vaccin goedgekeurd 

Vietnam heeft het Cubaanse Abdala-vaccin goedgekeurd. Het vaccin is daarmee het achtste 
middel tegen het coronavirus dat wordt ingezet in het Zuidoost-Aziatische land, dat 
momenteel met de zwaarste uitbraak sinds het begin van de pandemie kampt. Vietnam heeft 
bovendien een van de laagste vaccinatiegraden in de regio. Van de 98 miljoen inwoners is 
ongeveer 6,3 procent volledig ingeënt. 

Het land heeft tot nu toe 667.650 coronabesmettingen vastgesteld. 16.637 daarvan zijn aan 
de gevolgen van de virusinfectie overleden. Daarbij gaat vooral om besmettingen met de 
Deltavariant, die eind april in Vietnam toesloeg. ‘Het ministerie van Volksgezondheid heeft het 
Abdala-vaccin goedgekeurd omdat we het hard nodig hebben het gevecht tegen Covid-19’, liet 
de regering in een verklaring weten. 

Cuba en Vietnam zijn twee van laatste - samen met China, Laos en Noord-Korea 
- communistische landen in wereld. De Cubaanse regering heeft toegezegd een ruime 
voorraad van het vaccin aan Vietnam te zullen leveren en de productietechnologie ervan voor 
het einde van het jaar over te brengen. Bron: AD, 18 september 2021.   
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Ischgl in Tirol was vorig jaar maart een hotspot voor verspreiding van 
coronavirus 

De ook bij Nederlanders populaire ski- en feestbestemming Ischgl in Tirol was vorig jaar maart 
een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus in Europa. Vakantiegangers vertrokken 
massaal en namen het virus mee naar hun eigen land. Bondskanselier Sebastian Kurz zegt 
in een interview dat het wintersportseizoen in Oostenrijk dit jaar wat corona betreft veilig zal 
verlopen. 

Bij alle hotels en restaurants moeten bezoekers een coronapas laten zien, waaruit blijkt dat 
ze gevaccineerd, getest of genezen zijn.  Volgens de bondskanselier is zeventig procent van de 
Oostenrijkers boven de 12 jaar ingeënt tegen corona en geldt dat ook voor het merendeel van 
de toeristen. ‘Wat dat aangaat staat niets een veilige vakantie in Oostenrijk in de weg.’ 
 
Loop het aantal besmettingen onverhoopt weer oploopt, dan worden de regels aangescherpt. 
Alleen gevaccineerde wintersporters mogen dan nog naar de après-ski, kondigt Kurz aan. 
Gisteren is in Oostenrijk een rechtszaak begonnen over de gang van zaken in Ischgl. 
Nabestaanden van een overleden coronapatiënt eisen een schadevergoeding van 100.000 euro 
van de landelijke overheid. Bron: AD, 18 september 2021.  

In Duitsland zijn afgelopen etmaal 8901 mensen positief getest 

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt dat het afgelopen etmaal 8901 van onze 
oosterburen positief zijn getest op het coronavirus. Er werden 63 sterfgevallen door toedoen 
van het virus geregistreerd. In totaal zijn in Duitsland tot dusver 4.134.779 mensen besmet 
geraakt en zijn 92.920 van hen eraan overleden. Bron: AD, 18 september 2021.  

Zo'n tienduizend Nederlanders in onzekerheid om allergische reactie op 
coronaprik: ‘Er is niks geregeld’  

Ongeveer tienduizend Nederlanders leven in onzekerheid omdat zij allergisch reageerden na 
een coronaprik. Volgens de huidige richtlijnen mogen zij niet gevaccineerd worden, maar 
volgens experts kunnen zij wél worden ingeënt.  

Dat verklaart voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische 
Immunologie (NVvAKI) Maurits van Maaren in deze krant. ‘Er is absoluut hoop voor de mensen 
die op de eerste dosis allergisch hebben gereageerd. Daarvan zeggen wij: die kunnen wij in 
een ziekenhuis veilig vaccineren.’  

Uit nieuwe cijfers blijkt dat ongeveer 8500 mensen door de GGD naar een allergoloog zijn 
verwezen na een allergische reactie op hun eerste coronaprik. Bij de ziekenhuizen hebben zich 
al zo'n 1500 mensen gemeld na een doorverwijzing door bijvoorbeeld de GGD of de huisarts. 
‘Allergische reacties komen bij coronavaccins vaker voor dan we in het verleden bij andere 
vaccins gewend zijn’, erkent directeur Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb. Het gaat 
bijvoorbeeld om zwelling rond keel, lippen of ogen, benauwdheid en huiduitslag.  

Volgens de huidige richtlijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
moeten mensen het vaccin ‘absoluut’ vermijden, als zij allergisch reageren op de eerste prik 
of allergisch zijn voor een bestanddeel. De vooraanstaande allergoloog noemt dit ‘achterhaald’. 
‘Het huidige beleid is niet goed. Zelfs als de allergische reactie op de eerste prik zeer ernstig 
was, bleek de tweede prik alsnog te kunnen.’  

Uit ervaring van zes Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat zij ook geprikt kunnen worden. Dit 
is in lijn met wetenschappelijk onderzoek. Daaruit bleek dat alle 159 patiënten die na hun 
eerste prik overgevoelig reageerden, de tweede dosis verdroegen. Oók de negentien mensen 
die na de eerste een gevaarlijke, potentieel levensbedreigende allergische reactie kregen. Een 
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op de vijf kreeg milde overgevoeligheidsverschijnselen. Die trokken vanzelf weg of konden goed 
behandeld worden met antihistamine, een middel dat de allergische reactie onderdrukt.  

Vanaf 25 september wordt een coronatoegangsbewijs verplicht. Dan kunnen onvolledig 
gevaccineerden alleen nog met doorgemaakte covid óf een negatieve testuitslag naar binnen. 
Allergologen en RIVM werken aan een nieuwe richtlijn, die er binnen enkele weken moet zijn. 
Maar áls die er is, duurt het vermoedelijk nog maanden voordat de allergische mensen 
daadwerkelijk geprikt kunnen worden. De circa dertig allergologen die Nederland telt, zijn al 
overbezet.   

Nog voor Marilijn van Hees-van Bergen de stoel had bereikt waarop gevaccineerden voor de 
zekerheid een kwartier mogen gaan zitten wachten, voelde ze zich al misselijk worden. Haar 
handen tintelden. ‘Iedereen zat er op zijn mobiel, maar ik kon ‘m niet meer goed vasthouden.’  

De Nijmeegse projectadviseur wilde zich niet laten kennen en stapte uiteindelijk toch in de 
auto. ‘Rond twintig minuten na de vaccinatie zwol mijn tong op en trok mijn keel dicht. Ik 
raakte in lichte paniek.’ Ze kwam veilig thuis, belde de huisarts en kreeg meteen medicijnen 
om de allergische reactie te remmen (antihistamine). Ze knapte snel op. ‘Ik was niet in 
levensgevaar.’ De volgende dag belde ze de GGD voor advies. ‘Die vertelde dat een allergie zich 
opbouwt en dat het bij een tweede vaccinatie echt fout zou kunnen gaan.’ Gevolg: géén tweede 
prik. ‘En daar baal ik enorm van’, steekt zij niet onder stoelen of banken. De vakantie met 
haar gezin naar Spanje viel daardoor in duigen. ‘We hebben de vakantie geannuleerd. We zijn 
gewoon in Nederland gebleven. Er zijn ergere dingen. De GGD-arts kon me niet verder helpen 
en zei dat ik het nieuws maar in de gaten moest houden.’  

Alleen in het nieuws verscheen amper iets over allergische reacties op vaccineren. ‘Ik verbaas 
me hierover. We vaccineren al maanden! Bij zo'n groot vaccinatieprogramma weet je natuurlijk 
dat er mensen allergisch kunnen reageren. En toch is er niets geregeld!’  

Het aanscherpen van de regels voor onvolledig gevaccineerden vanaf 25 september noemt zij 
voor haar persoonlijk ‘onhandig en spannend’. Testen voor toegang vindt zij geen oplossing. 
‘Ik ben pro-vaccineren. Ik wil ook naar het theater en de bios. Ik wil gewoon naar binnen 
kunnen.’   

Via haar huisarts kwam ze terecht bij Rijnstate, een topklinisch ziekenhuis in Arnhem met 
een vestiging in Velp. ‘In eerste instantie kreeg ik te horen dat er nog veertig wachtenden voor 
me waren, maar nu sta ik vooraan de lijst.’ Via een huidtest wordt dan gekeken of ze allergisch 
is. ‘Of ik dan in één keer het vaccin krijg of druppelsgewijs, dat hang af van de reactie van 
mijn huid. Net als de eerste keer, denk ik dat het wel goed komt. Voor mij is niet vaccineren 
geen optie. Ik ben niet bang en kijk heel erg uit naar het moment dat het echt zover is!’  

Er is nog wel een administratief puntje waarvoor zij vreest. ‘Laatst las ik in de handleiding 
van de vaccinatie dat er maximaal twaalf weken tussen de eerste en tweede prik mag zitten. 
Bij mij lukt dat al niet meer binnen de twaalf weken. Dan ben ik straks eindelijk voor de 
tweede keer gevaccineerd en dan heb ik nog geen QR-code. Heb ik dat straks weer.’  

De geboren Limburgse Corry van Soest ziet het krijgen van een vaccin niet zitten. ‘In twee jaar 
tijd heb ik twee anafylactische shocks gekregen. Ik kreeg die ernstige allergische reacties na 
het gebruik van medicijnen en ben daardoor twee keer bijna dood geweest. Ook in de 
coronavaccinatie zitten zaken waarvoor ik allergisch ben.’  

Corry heeft het gevoel ‘haar verhaal nergens kwijt te kunnen’. ‘Nu ik mij niet laat vaccineren, 
word ik op één hoop gegooid met de complotdenkers. En dat is zeer onterecht. Mensen die om 
medische redenen niet gevaccineerd ‘kunnen’ worden, worden in geen enkele persconferentie 
genoemd.’   
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Met lede ogen ziet zij aan dat de regels steeds strenger worden. ‘Dit houdt in dat mijn 
maatschappelijke en sociale leven over is na 25 september, omdat voor ons soort mensen 
niets is geregeld. Het voelt alsof ik een Jodenster opgespeld krijg. Ik vind dat ik deze term wel 
mag gebruiken als dochter van een oorlogsslachtoffer, want zo voelt het voor mij. Uitgesloten 
worden van het dagelijks leven, alleen omdat ik deze coronavaccinatie om medische redenen 
niet kan nemen.’ 

De agressiviteit waarmee mensen hun mening verkondigen, schrikt haar af. ‘Pas zat ik in de 
wachtkamer toen een man zei: ze moeten al die mensen die niet gevaccineerd zijn opsluiten. 
Dan lopen je de rillingen over de rug. Dat geeft angst. Als BN’ers zoals Willeke 
Alberti uitspraken doen dat ze alleen nog maar willen optreden bij gevaccineerde mensen, is 
dat een trap na voor mensen zoals ik. Maar één op de 10.000 mensen krijgt een allergische 
reactie op medicatie. Daar ben ik er één van. Omdat dit vaccin nog maar zo kort in gebruik 
is, zijn er maar weinig ervaringen met mensen zoals ik. Ik moet - zeker met al mijn allergieën 
- zelf bepalen of ik dat coronavaccin wél of niet durf te nemen.’ Bron: AD, 18 september 2021. 

Elkaar erbij lappen doe je niet, dus worden ‘rechercheurs’ bij de GGD 
massaal om de tuin geleid 

Veel Utrechters willen niet langer meewerken aan het bron- en contactonderzoek van de GGD 
regio Utrecht (GGDrU). Mensen gooien de telefoon erop als de GGDrU belt of zijn niet eerlijk 
over hoeveel mensen ze hebben gezien. ‘Maar we moeten nog even.’ 

Twintig procent van de mensen die de GGDrU belt, neemt niet meer op of gooit de hoorn erop 
als ze bellen voor het bron- en contactonderzoek. En de overige tachtig procent is niet altijd 
even eerlijk over hoeveel mensen ze hebben gezien.  

‘We merken dat iedereen eerst heel trouw meewerkte. Ze namen de telefoon op en brachten 
met ons precies in kaart met wie en waar ze waren geweest’, vertelt directeur van het 
Coronabedrijf van de GGDrU Jaap Donker. 

Maar de afgelopen periode vlakt die welwillendheid af. ‘De jongeren zeggen wel mee te willen 
doen en zeggen vervolgens dat ze met bijna niemand contact hebben gehad. Veertig procent 
zegt helemaal geen contact te hebben, bijna zeventig procent met niemand buitenshuis. Maar 
dat kan natuurlijk niet, je moet het virus toch ergens oplopen? Soms gaat er in app-groepen 
rond elkaar er niet bij te lappen. Jongeren lijken er collectief klaar mee.’  

Daar moet de instantie iets mee, want het bron- en contactonderzoek levert zo nog weinig 
bruikbare informatie op. Donker roept daarom op nog niet op te geven in deze ‘finalefase’ van 
de strijd tegen corona. ‘We proberen een beschermingsschild te bouwen voor de kwetsbaren 
en de mensen die nog niet zijn gevaccineerd. De anderen gaan zo meteen allemaal weer meer 
van hun leven genieten, maar laten we die laatste groep nog even beschermen.’  

Zeker met de versoepelingen in het vooruitzicht, vindt de GGDrU het belangrijk om tóch een 
extra stap te zetten betreft het bron- en contactonderzoek. Bas Boogmans is arts 
Infectieziektebestrijding bij de GGDrU. Hij doet al jaren bron- en contactonderzoek om te zien 
waar een infectieziekte vandaan komt en waar het zich bevindt in de samenleving.   

Juist zo meteen, wanneer de 1,5 meter samenleving wordt opgeheven en iedereen weer nauw 
contact heeft, is dat onderzoek volgens hem zo belangrijk. ‘Mocht corona weer opveren dan 
wil je weten waardoor dat komt. Waar pikken mensen het op? Waar zijn er uitbraken die we 
snel willen indammen?’  

Daarom pakken ze het vanaf nu anders aan. ‘Het plan is om een onderscheid te maken: waar 
zitten de grote risico’s en waar de mindere? Dat gaan we doen door gerichte vragen te stellen 
in het eerste gesprek waarin wordt verteld dat iemand positief test op het coronavirus.’  
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Woon je in een wijk met heel veel kwetsbaren of kom je die veel tegen, omdat je bijvoorbeeld 
in de zorg werkt? Wonen er veel mensen in je omgeving die zijn gevaccineerd of niet? ‘Wij 
maken zo een risico-inschatting, waarvoor we criteria opstellen. Ten eerste of iemand 
überhaupt zelf een afweging kan maken en zelf zijn omgeving kan inlichten. Door bijvoorbeeld 
jongeren meer verantwoordelijkheid te geven, hopen we ze meer te motiveren.’  

Maar het kan ook zijn dat iemand liever heeft dat de GGDrU zijn contacten nog waarschuwt. 
Dat kan ook. Het gaat allemaal om maatwerk. Donker: ‘ We leiden ons personeel nu op om 
hier nog meer als een rechercheur op in te kunnen spelen en dat willen we de komende 
maanden blijven doen. We wachten hiervoor niet op het landelijke beleid, we willen het nu.’ 

Boogmans is het al gewend om zo te werken. Dit is hoe het standaard gaat bij de 
infectieziektebestrijding, wanneer het niet om een pandemie gaat. ‘Het kost nu misschien 
meer tijd voor ons, omdat er gerichtere vragen worden gesteld, maar dit uitpluizen kan omdat 
er een afnemend aantal besmettingen is. Zo proberen we de uitbraken die er zijn zoveel 
mogelijk in te dammen, totdat we een hogere vaccinatiegraad hebben.’ Bron: AD, 18 
september 2021.  

Mondkapje nog altijd verplicht in het ov? Daar dachten deze reizigers 
heel anders over 

Hoewel de mondkapjes en de anderhalve meter bijna verleden tijd zijn, is dat in het openbaar 
vervoer nog niet het geval. Toch betrapten agenten en controleurs van het Rotterdamse 
vervoersbedrijf RET vrijdagavond bij Capelsebrug de ene na de andere reiziger zónder 
mondkapje. Rond de klok van 23.30 uur stond de teller op liefst 158 overtredingen. 

Tijdens een grootscheepse controle bij Capelsebrug in Rotterdam werden 304 bekeuringen 
uitgedeeld. Meer dan de helft daarvan was voor het niet dragen van een mondkapje in het 
openbaar vervoer. Al deze mensen ontvingen een prent ter waarde van 95 euro. 

Het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs leverde 94 reizigers een bekeuring op en 
37 mensen werden op de bon geslingerd, omdat ze hun legitimatiebewijs niet wilden of konden 
laten zien. Daarnaast werden vijftien boetes uitgedeeld voor het veroorzaken van overlast en 
één voor openbare dronkenschap. Twee personen hadden nog een boete openstaan en konden 
deze ter plekke afrekenen: 159 euro en 164 euro. 

De controle was voornamelijk gericht op het naleven van de coronamaatregelen in het 
openbaar vervoer. Er werd gecontroleerd in de metro’s en op het perron. De actie startte om 
17.00 uur en duurde tot ongeveer 23.30 uur. Bron: AD, 18 september 2021. 

Niet langer uitslag coronatest voor reizigers naar Abu Dhabi vanuit 
overige Arabische Emiraten 

Abu Dhabi vraagt reizigers vanuit de overige Arabische Emiraten vanaf zondag niet langer om 
een coronatestuitslag. Toegang tot de hoofdstad van de Emiraten was voorheen alleen 
mogelijk voor wie een negatieve testuitslag kon overleggen. Eerder deze maand werd 
de quarantaineplicht voor gevaccineerde buitenlandse reizigers al opgeheven. Bron: AD, 18 
september 2021. 

In Rusland zijn vandaag 19.905 nieuwe besmettingen vastgesteld 

De Russische gezondheidsautoriteiten hebben in de afgelopen 24 uur 19.905 nieuwe 
besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het laatste etmaal werden nog eens 799 
sterfgevallen geregistreerd. In Rusland zijn, volgens cijfers van de Johns Hopkins-universiteit, 
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sinds het begin van de pandemie 7.150.244 mensen geïnfecteerd. 193.891 van hen kwamen 
te overlijden aan het longvirus. Bron: AD, 18 september 2021.  

In Melbourne zijn vandaag 235 mensen opgepakt tijdens coronaprotesten 

In de Australische stad Melbourne zijn vandaag 235 mensen opgepakt tijdens 
coronaprotesten. Ook in Sydney werden 32 mensen gearresteerd bij betogingen tegen de 
aanhoudende lockdowns. Massale bijeenkomsten, waaronder ook demonstraties, zijn in de 
steden verboden vanwege de lockdowns. 

In Melbourne hadden 2000 agenten het stadscentrum 
afgezet met controleposten en barricades om de aangekondigde protesten te voorkomen. Dat 
hield de ongeveer 700 betogers niet tegen. Zes agenten raakten gewond. Op televisiebeelden 
is te zien hoe de politieagenten tegen de grond worden geslagen en vertrapt.   

In Sydney, waar vergelijkbare maatregelen waren genomen, waren de samenscholingen 
kleiner. Australië worstelt sinds half juni met een uitbraak van de Deltavariant. In Sydney, 
Melbourne en hoofdstad Canberra, geldt al weken een strikte lockdown. Vandaag 
werden 1882 nieuwe coronabesmettingen gemeld.  

De gewelddadige protesten van vandaag zijn  uitzonderlijk, omdat een meerderheid van 
de Australiërs de coronamaatregelen steunt. ‘Het was zeer teleurstellend om opnieuw een 
voorbeeld te zien van een kleine minderheid die een volledige minachting toont voor de 
gezondheid en veiligheid in Victoria’, aldus politie. Bron: AD, 18 september 2021.  

Arrestaties bij grimmige protesten in Australië tegen lockdowns 

De Australische politie heeft zaterdag 235 mensen gearresteerd in Melbourne en 32 in Sydney 
tijdens protesten tegen de aanhoudende lockdowns in die steden. Daarbij raakten zes 
politieagenten gewond. Zij werden volgens de lokale politie tegen de grond geslagen en 
vertrapt, zoals ook op televisiebeelden was te zien. 

 

Ⓒ EPA 
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Vanwege de lockdowns zijn massabijeenkomsten verboden en dat geldt ook voor 
demonstraties. In Melbourne hadden 2000 agenten het stadscentrum afgezet met 
controleposten en barricades om de aangekondigde protesten te voorkomen. Ook was het 
openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Toch slaagden ongeveer zevenhonderd mensen erin om 
zich in Melbourne te verzamelen. In Sydney, waar vergelijkbare maatregelen waren genomen, 
waren de samenscholingen kleiner. 

Vanwege de lockdowns zijn massabijeenkomsten verboden en dat geldt ook voor 
demonstraties. In Melbourne hadden tweeduizend agenten het stadscentrum afgezet met 
controleposten en barricades om de aangekondigde protesten te voorkomen. Ook was het 
openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Toch slaagden ongeveer zevenhonderd mensen erin om 
zich in Melbourne te verzamelen. In Sydney, waar vergelijkbare maatregelen waren genomen, 
waren de samenscholingen kleiner. 

Australië worstelt sinds half juni met een uitbraak van de Deltavariant van het coronavirus, 
waarbij onder meer Sydney, Melbourne en hoofdstad Canberra al weken in strikte lockdowns 
zitten. Op zaterdag werden er 1882 nieuwe gevallen van coronavirus gemeld, waarvan het 
merendeel in Sydney. 

De meeste beperkingen gelden in de deelstaten Victoria, New South Wales en Canberra en 
blijven van kracht totdat ten minste zeventig procent van de 16-plussers volledig is 
gevaccineerd. Dat zal gezien het huidige tempo van inentingen pas eind oktober of begin 
november het geval zijn. 

De strikte coronaregels hebben Australië geholpen de verspreiding binnen de perken te 
houden. Het land registreerde sinds het begin van de pandemie iets minder dan 85.000 
besmettingen en 1148 doden, op een bevolking van bijna 26 miljoen mensen. 

‘Het is zeer teleurstellend om opnieuw een voorbeeld te zien van een kleine minderheid die 
een volledige minachting toont voor de gezondheid en veiligheid van niet alleen de politie, 
maar van alle inwoners van Victoria’, meldt de politie van Victoria in een verklaring. Bron: De 
Telegraaf, 18 september 2021.  

Dodelijke slachtoffers kruisboogschutter in Almelo zijn twee vrouwen van 
70 en 52 jaar 

De twee overleden slachtoffers van het steekincident dat gisteren in Almelo plaatsvond, zijn 
twee vrouwen uit Almelo van 52 en 70 jaar oud. Het gewonde slachtoffer is een 33-jarige vrouw 
uit de gemeente Rijssen-Holten. Dat heeft de politie vanmiddag bekend gemaakt. 

Het politieonderzoek naar het incident aan de M. Th Steynstraat is nog steeds in volle gang. 
Er wordt uitvoerig forensisch onderzoek gedaan op de plaats delict. Dit onderzoek richt zich 
op het veiligstellen van sporen. Er zijn zwarte schermen geplaatst rondom het plaats delict. 

De politie zoekt naar beeldmateriaal van het incident en vraagt mensen uit de omgeving met 
een bewakingscamera, dashcam of videodeurbel, om beelden van gisterenochtend te delen. 
Die beelden kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. Het incident zorgde voor veel onrust 
in de buurt.  

Toen de politie vrijdag arriveerde op de plek van het incident stond daar een man met een 
kruisboog op een balkon. Daarmee is op omstanders geschoten. Een arrestatieteam heeft de 
man overmeesterd en gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft zelf ook 
geschoten. 
 
Bij het incident raakte een derde persoon gewond. Dat is een 33-jarige vrouw uit de gemeente 
Rijssen. Zij is opgenomen in het ziekenhuis. Burgemeester Arjen Gerritsen sprak gisteren van 
een grote impact op de stad. Bron: AD, 18 september 2021.  
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Extra geld nodig voor verduurzamen huizen: ‘Tijdens coronacrisis vlogen 
miljarden ons om de oren’ 

De afgesproken verduurzaming van duizenden woningen in Nederland stokt, doordat het 
demissionaire kabinet er te weinig geld voor uittrekt. Met die waarschuwing komen veertig 
grote en middelgrote steden in Nederland, aan de vooravond van Prinsjesdag. 

Gemeenten zijn begonnen aan de verduurzaming van woonwijken, zoals in 2019 in het 
Klimaatakkoord is afgesproken. Zo wordt er volop met bewoners en corporaties overlegd hoe 
woningen verwarmd kunnen worden als ze van het gasnet worden gehaald. ‘Maar we kunnen 
niet verder doordat het kabinet het laat afweten’, zegt wethouder Karin Dekker uit Assen 
namens de G40, het netwerk van steden met bij elkaar ruim vijf miljoen inwoners. De G40 
vreest dat zo de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald. Bron: AD, 18 september 2021. 

Aantal mensen met coronabesmetting in Nederlandse ziekenhuizen is 
afgenomen  

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen, is de afgelopen 
24 uur wat afgenomen. Er liggen zaterdag in totaal 551 patiënten in het ziekenhuis met Covid-
19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 15 minder meer dan 
vrijdag, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen. 

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen nu 359 coronapatiënten, 13 minder dan 
vrijdag. Op de ic's liggen 192 ernstig zieke coronapatiënten, 2 minder dan een dag eerder.  

Afgelopen etmaal werden op de ic's 6 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de 
verpleegafdelingen werden 50 mensen opgenomen. Eerder gaf het LCPS aan dat de instroom 
van coronapatiënten stabiel is en dat dit de komende tijd waarschijnlijk zo blijft met mogelijk 
een kleine daling.  

Afgelopen etmaal zijn er 2051 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat 
zijn er 159 minder vergeleken met vorige week zaterdag. Het gemiddelde niveau over de 
afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald. 

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 14.542 nieuwe coronabesmettingen binnen bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de 
voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 2077 nieuwe gevallen per dag, het laagste 
aantal sinds 7 juli. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet zeggen dat al die mensen 
afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd. 

In Rotterdam werden afgelopen etmaal 166 positieve tests geturfd, gevolgd door Amsterdam 
(120) en Den Haag (98). In Utrecht en Groningen kregen respectievelijk 55 en 34 mensen een 
positieve testuitslag. Bron: AD, 18 september 2021.  

Kamerlid Van Haga spant kort geding aan tegen LinkedIn: ‘Raar dat 
techbedrijven bepalen wat je mag vinden’ 

Het Tweede Kamerlid Wybren Van Haga spant een kort geding aan tegen LinkedIn. Van Haga 
raakte eind vorig jaar zijn LinkedIn-profiel kwijt na een aantal kritische berichten over het 
coronabeleid van de Nederlandse overheid. In het kort geding, dat woensdag dient bij de 
rechtbank in Haarlem, eist de politicus dat LinkedIn hem weer als lid toelaat op het netwerk. 
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Volgens Van Haga zou zijn account zijn verwijderd omdat hij onder meer had gesteld dat 
mondkapjes niet helpen en dat de coronamaatregelen niet proportioneel zijn. Bij zijn 
verklaring over het nut van mondkapjes baseerde hij zich naar eigen zeggen op informatie van 
het RIVM. 

‘Het is toch heel raar dat grote techbedrijven bepalen wat je mag vinden. Ik heb weleens kritiek 
gepost over het coronabeleid. Het is dan ontzettend vervelend dat dit van LinkedIn niet mag. 
Het is toch een heel groot platform, waar politici handig gebruik van kunnen maken om 
contacten te onderhouden en te discussiëren met voor- en tegenstanders.’ 

Van Haga vindt dat hij zijn mening mag delen op sociale media zolang hij de wet maar niet 
overtreedt. ‘Het is heel raar dat LinkedIn bepaalt wat waar is en wat niet. We kunnen daar 
toch van mening over verschillen? Ik had geloof ik tienduizend volgers, waarmee ik over en 
weer kon discussiëren’, zegt het Kamerlid.   

‘Dat waren leuke discussies met onder anderen artsen over bijvoorbeeld het nut van het 
dragen van mondkapjes. Ik vond zulke discussies met allerlei experts nuttig voor de 
waarheidsvinding. Dan is het plegen van censuur ontzettend schadelijk. Ik vind die censuur 
snoeihard en subjectief.’  

Van Haga probeerde eerder een kort geding tegen YouTube aan te spannen, nadat het bedrijf 
een video van het Kamerlid had verwijderd. Het betrof een video waarin Van Haga tijdens een 
technische briefing met Jaap van Dissel van het RIVM een vraag stelde over de infectiecijfers 
en een vergelijking met de griep maakte. ‘Enkele dagen voor het kort geding plaatste YouTube 
het filmpje van deze openbare zitting terug, wellicht door voortschrijdend inzicht.’  

Afgelopen week verloor Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, een rechtszaak 
tegen YouTube. De rechtbank bepaalde dat YouTube twee verwijderde video’s waarin Baudet 
over de coronacrisis spreekt, niet terug hoeft te plaatsen.  

Vorig jaar augustus blokkeerde LinkedIn tijdelijk het account van Maurice De Hond. De 
opiniepeiler had op LinkedIn en andere sociale media onder meer links naar stukken op zijn 
website geplaatst waarin hij kritiek uitte op het coronabeleid van het kabinet. Bron: AD, 18 
september 2021.  

Door ruiken aan ui genezen van corona? In de Ulu moskee legt de GGD 
aan moslims uit dat dit niet kan  

Voor de tweede zaterdag op rij kunnen Utrechters in de Ulu moskee in Lombok terecht voor 
een coronaprik. De locatie trekt veel moslims en jongeren, die eerder al wel een uitnodiging 
hebben gehad maar daar niet op in zijn gegaan. GGD medewerkers die Arabisch en Turks 
spreken zijn er om de twijfelaars toch over de streep te trekken. ‘Zo'n prik voelt toch eigenlijk 
best wel goed.’ 

Ze heeft lang zitten dubben, zelfs vlak voor de deur van de moskee was er nog even die twijfel. 
Doe ik er wel goed aan? ‘In de familie worden verhalen verteld over dat je er onvruchtbaar van 
kan worden of zelfs nog zieker. Echt geloven deed ik deze verhalen niet, maar het maakt je 
wel onzeker en zenuwachtig over wat je moet doen.’Amira (31) koos echter tóch voor de prik. 
Een overlijden als gevolg van corona in haar kennissenkring deed haar hier definitief toe 
besluiten. ‘Ik ben blij nu, omdat ik na de informatie die ik hier heb gekregen zeker weet dat 
ik goed beschermd ben. Al moet ik nog terugkomen voor een tweede.’ Bron: AD, 18 september 
2021.   
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Horeca Leidsebuurt en Warmoesstraat: ‘Wij blijven ook na middernacht 
open’ 

Horecaondernemers in de Leidsebuurt en Warmoesstraat zijn niet van plan om zich vanaf 25 
september aan de door het kabinet opgelegde sluitingstijd van middernacht te houden. 
Volgens de ondernemers is het niet uit te leggen dat hun zaak in de avond wel veilig open kan, 
maar na middernacht niet meer. 

‘We gaan ons houden aan de 75 procent bezetting en we gaan de coronapas checken, maar 
waarom moeten we dan om twaalf uur dicht? De logica daarachter begrijpen we niet. De 
coronapas werkt om 23.30 uur wel en om 00.30 uur niet? Daar hebben wij geen begrip voor’, 
aldus Giel Swaan, voorzitter van ondernemersvereniging BIZ Leidsebuurt. 

Volgens Swaan zijn de ondernemers niet geholpen met een sluitingstijd om middernacht. ‘Dat 
heeft voor ons helemaal geen zin, de mensen gaan pas om 23.00 uur op stap.’ Hij benadrukt 
dat de overheidssteun per 1  oktober vervalt, waardoor de ondernemers hun omzetten hard 
nodig hebben. 

Hoeveel ondernemers er precies aan de actie zullen meedoen, kan Swaan nog niet zeggen. ‘Er 
zijn bij de BIZ Leidsebuurt honderdvijftig ondernemers aangesloten, ik verwacht dat een groot 
deel meedoet.’ Hij zegt verder nog in gesprek te zijn met de ondernemersvereniging van het 
Rembrandtplein. ‘Maar we hopen uiteindelijk dat de hele stad meedoet.’ 

Het kabinet maakte gisteren bekend dat discotheken en nachtclubs net als andere 
horecagelegenheden vanaf 25 september tot middernacht open mogen blijven en dat de 
anderhalvemetermaatregel wordt geschrapt. Bron: AT5, 15 september 2021. 

Duizenden demonstranten lopen mars tegen coronamaatregelen 

Enkele duizenden mensen liepen vanmiddag mee met een mars door de stad om te protesteren 
tegen de coronamaatregelen.  

 

@ Inter Visual Studio 
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De demonstranten verzamelden zich rond het middaguur in het Westerpark. Van daaruit 
liepen zij een mars door delen van West en het centrum. De sfeer was gemoedelijk. 

Demonstranten zongen leuzen als 'liefde, vrijheid, geen dictatuur'. Het tram- en busverkeer 
werd op verschillende plekken omgeleid vanwege de demonstratie. 

Volgens een schatting van de politie liepen er rond de zevenduizend demonstranten mee 
vanmiddag. Bron: AT5, 18 september 2021. 

Uitbraak coronavirus in dierentuin in Washington  

Er is een uitbraak van het coronavirus onder katachtigen in Washington, meldt de National 
Zoo in de Amerikaanse stad. Zes leeuwen en drie tijgers hebben er positief getest op het virus. 

Verzorgers zagen dat de besmette dieren minder aten en moesten hoesten en niezen. Ook 
waren ze snel vermoeid. De definitieve uitslag wordt binnen een paar dagen verwacht, maar 
de leeuwen en tijgers hebben vrijdag al positief getest op corona.   

Door de grote afstand kunnen de dieren geen bezoekers besmetten, verzekert de dierentuin in 
Washington. Verzorgers geven de tijgers en leeuwen nu medicatie. Al blijft het gissen naar hoe 
de dieren het virus hebben opgelopen: medewerkers van het park dragen mondkapjes in hun 
bijzijn.  

Het is lang niet voor het eerst dat dieren in een dierenpark besmet raken. Al is een dergelijke 
grote uitbraak zeldzaam. Wel raakte laatst nog een groep gorilla's in Atlanta besmet met het 
coronavirus. Bron: AD, 18 september 2021.  

Verzorgers dierentuin bezorgd: sneeuwluipaard Ramil heeft corona 

In de rubriek Dierenmens schrijft Annemarie Haverkamp over dieren met een verhaal. Deze 
week maken de verzorgers van sneeuwluipaard Ramil zich zorgen, want hij heeft corona. 

Sneeuwluipaard Ramil in de San Diego Zoo heeft corona. Zorgelijk nieuws, want de wereld 
heeft nog maar weinig sneeuwluipaarden. Dierentuinen zijn uitermate zuinig op de roofdieren 
met hun prachtige witgevlekte vacht. Bron: AD, 8 augustus 2021. 

Zonder coronapas niet in park daarom man schiet op twee bewakers 

Een man die in de Franse stad Chambéry een park niet in mocht omdat hij geen coronapas 
kon laten zien, heeft twee bewakers beschoten en verwond. Het tweetal verkeert niet in 
levensgevaar.  

De man wilde zaterdag het parc du Verney in Chambéry in, waar op dat moment 
een evenement voor een goed doel met duizenden deelnemers plaatsvond. Daarom werd hem 
gevraagd een coronapas te laten zien. Met de zogeheten pass saniatiare moeten 
Fransen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, onlangs negatief getest zijn 
of al eerder Covid-19 hebben gehad.  

Volgens het parket had de man, die 'zeer dronken' was, geen gezondheidspas en werd hij dus 
uit het park geweerd. 'Dat stond hem niet aan en hij is gewapend teruggekomen. Na 
omstandigheden die nog moeten worden opgehelderd, schoot hij twee keer op de bewakers en 
verwondde hij hen beiden', aldus een verklaring. De ene bewaker werd geraakt in een vinger, 
de andere in de buik.  

De schutter vluchtte na het incident weg in de richting van het treinstation van Chambéry. 
Hij werd even later opgepakt en zit momenteel in hechtenis. Bron: AD, 19 september 2021. 
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Viroloog De Jong: buitenfestivals weer op volle capaciteit 

Viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong vindt het persoonlijk een goed idee 
dat buitenfestivals vanaf 25 september weer op volle capaciteit mogen draaien, in plaats van 
het huidige maximumbezoekersaantal van 75 procent. Volgens hem is het lage aantal 
besmettingen dat plaatsvond tijdens het drukbezochte Formule 1-weekend in Zandvoort een 
bewijs dat grote evenementen in de buitenlucht veilig zijn. Dat meldt AT5. 

De Jong reageert hiermee op de kritiek van de evenementenbranche op de in hun 
ogen ongelijke behandeling. De laatste weken ging de branche meermaals de straat op om te 
protesteren tegen de huidige coronabeperkingen. 

De Jong: ‘Ik snap de kritiek, als je ook kijkt wat er in Zandvoort is gebeurd, het Formule 1-
weekend wat eigenlijk een openluchtfestival was. Weliswaar geplaceerd, maar we hebben ook 
gezien dat dat een relatief begrip is. Als je ziet dat het aantal infecties naar aanleiding van het 
Formule 1-weekend heel erg meevalt, dan moeten we daar ook van leren.’ Bron: AD, 19 
september 2021.   
 
Joodse organisaties roepen fracties op zich uit te spreken tegen 
vergelijkingen tussen corona en Tweede Wereldoorlog 
 
Verschillende Joodse organisaties roepen de Tweede Kamerfracties op om zich uit te 
spreken tegen vergelijkingen tussen corona en de Tweede Wereldoorlog. Tijdens 
antivaccinatieprotesten dragen demonstranten geregeld een gele ster, verwijzend naar de ster 
die Joden moesten dragen van de nazi’s.   
 
Ook in de Tweede Kamer wordt door politici van Forum voor Democratie wel eens een 
vergelijking gemaakt tussen de coronamaatregelen en de Holocaust, onlangs nog door  FVD-
Kamerlid Gideon van Meijeren. 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'. Kamervoorzitter Vera Bergkamp zag zich tot 
driemaal toe genoodzaakt het debat stil te leggen en riep Van Meijeren uiteindelijk op het 
matje.  
 
Verschillende Joodse organisaties, waaronder het Nederlands Auschwitz Comité, het CIDI, en 
het Centraal Joods Overleg, noemen deze vergelijkingen in hun gezamenlijke 
brief ‘buitengewoon kwetsend’. ’Ook worden de lessen die uit die zwartste periode van de 
twintigste eeuw moeten worden getrokken, hierdoor inflatoir’, aldus de organisaties. ’Wij 
benadrukken bijvoorbeeld het feit dat mensen die in alle vrijheid een keuze maken zich niet 
te laten vaccineren, worden vergeleken met bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen 
keuze hadden, mensen die enkel en alleen werden vermoord om wie ze waren. Dit soort 
vergelijkingen gaan op alle mogelijke manieren mank. Ze vergroten bovendien het risico dat 
echte genocides nu en in de toekomst niet meer zullen worden herkend.’  
 
‘Als volksvertegenwoordiger heeft u een voorbeeldfunctie’, besluiten de briefschrijvers hun 
oproep. ’Wij verzoeken u met klem uw verantwoordelijkheid te nemen.’  
 
Vandaag wordt in Amsterdam door koning Willem-Alexander het Holocaust 
Namenmonument onthuld. Op dit monument zijn de namen, geboortedata en leeftijden te 
vinden van de ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Bron: AD, 19 
september 2021. 
 

Aan alle fracties van de Tweede Kamer, 

Vandaag, zondag 19 september, wordt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander in 
Amsterdam het Holocaust Namenmonument onthuld, waarmee de 102.000 in Nederland 
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tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden en honderden vermoorde Sinti en Roma 
worden herdacht. 

Dit meest dramatische hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis en het onnoemelijke leed 
dat dit heeft veroorzaakt, worden steeds vaker vergeleken met huidige maatschappelijke 
vraagstukken, zoals bij de discussies over het al dan niet vaccineren tegen Covid-19. Dat zien 
we niet alleen op straat en sociale media – met het dragen van gele Jodensterren en parallellen 
die worden getrokken met de uitsluiting van toen – ook volksvertegenwoordigers in de Tweede 
Kamer maken zich daaraan schuldig. 

Vijf vooraanstaande Nederlands-Joodse organisaties vinden dit niet alleen buitengewoon 
kwetsend, ook worden de lessen die uit die zwartste periode van de twintigste eeuw moeten 
worden getrokken, hierdoor inflatoir. Wij benadrukken bijvoorbeeld het feit dat mensen die in 
alle vrijheid een keuze maken zich niet te laten vaccineren, worden vergeleken met 
bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen keuze hadden, mensen die enkel en alleen 
werden vermoord om wie ze waren. Dit soort vergelijkingen gaan op alle mogelijke manieren 
mank. Ze vergroten bovendien het risico dat echte genocides nu en in de toekomst niet meer 
zullen worden herkend. 

Wij mengen ons niet in de discussie over het al dan niet vaccineren, maar roepen u allen op 
zich te keren tegen elke misplaatste vergelijking tussen de situatie van toen en die van nu. Uit 
respect voor de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ter wille van een veilige 
en vreedzame samenleving voor ons en onze kinderen. 

Als volksvertegenwoordiger heeft u een voorbeeldfunctie. Wij verzoeken u met klem uw 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Hoogachtend, 
Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité 
Hanna Luden, directeur Centrum Informatie en Documentatie Israel 
Ronny Naftaniel, voorzitter Centraal Joods Overleg 
Emile Schrijver, algemeen directeur Nationaal Holocaustmuseum 
Esther Voet, hoofdredacteur Nieuw Israëlietisch Weekblad 

Bron: NIW.nl, 19 september 2021.  

Op agenda Algemene Vergadering VN staat klimaatverandering en 
coronapandemie op agenda 

Wereldleiders gaan maandag naar de Verenigde Naties in New York voor de 
jaarlijkse Algemene Vergadering. Hoog op de agenda staan de bestrijding 
van klimaatverandering en de coronapandemie. Vorig jaar verliep de VN-top vanwege de 
uitbraak van de coronacrisis nog via een videoverbinding. 

Toch zal nog ongeveer een op de drie landen ook dit jaar de vergadering online bijwonen. De 
VS probeerden leiders ervan te weerhouden naar New York te komen omdat ze bang waren 
voor een 'super-spreader event'.  

Er bestaat een zogeheten VN-erecode die inhoudt dat iedereen die de vergaderzaal betreedt 
verklaart gevaccineerd te zijn tegen corona, maar geen bewijs hoeft te laten zien. De erecode 
zal worden gebroken door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Bolsonaro is 
een scepticus op het gebied van vaccins. Hij verklaarde vorige week dat hij de prik niet nodig 
heeft omdat hij al immuun is na te zijn besmet met Covid-19, en zei dat hij 'de laatste 
Braziliaan is die het vaccin zal nemen.'  
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De Amerikaanse president Joe Biden zal de vergadering persoonlijk toespreken. Het is zijn 
eerste bezoek aan de volkerenorganisatie sinds zijn ambtsaanvaarding. Bron: AD, 19 
september 2021. 

Mondkapjesplicht in openbaar vervoer blijft nog altijd gelden 

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zijn 11.600 
boetes uitgedeeld voor het niet dragen ervan. De plicht ging in op 1 juni vorig jaar en blijft 
ondanks versoepelingen op 25 september nog altijd gelden. En er wordt nog altijd 
gecontroleerd.  

Ook zijn er bijna 5600 incidenten met boze reizigers gemeld. Het gaat bijvoorbeeld om 
scheldende of spugende passagiers. Dat blijkt volgens de NOS uit documenten die het heeft 
gekregen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). 

Op het niet dragen van een mondkapje staat een boete van 95 euro. De afspraak is dat boa's 
reizigers zonder mondkapje eerst aanspreken en pas in tweede instantie bekeuren. 

Voorafgaand aan de mondkapjesplicht is achter de schermen een flinke discussie gevoerd over 
wie er moest handhaven. De politie weigerde op te treden tegen mensen die geen 
mondneusmasker zouden dragen in het ov.  

De mondkapjesplicht valt formeel onder de corona-noodverordening, maar het zijn de boa's 
die handhaven of de coronaregels van de vervoerders worden opgevolgd. Zij kunnen een 
beroep kunnen doen op de politie als de boel dreigt te escaleren. Volgens de politie was dit 
aan het begin van de mondkapjesplicht een aantal keer nodig, al kan de politie niet zeggen 
hoe vaak precies. Bron: AD, 19 september 2021. 

 

© Contour RA  
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Pandemie veranderde Jamie Oliver: ‘Door covid weet ik: ik heb iets te 
verliezen’ 
 
Jamie Oliver (46) is veranderd door de pandemie. De tv-kok en voedingsactivist weet nu waar 
het echt om gaat: familie, vrienden, gezondheid. Vandaar de titel van zijn nieuwe kookboek: 
Samen eten. ‘Aan tafel zitten met je geliefden is belangrijker dan de gerechten.’  
 
Gas terug, wil Jamie Oliver. Terug naar wat er echt toe doet. Het is bijna niet te geloven als 
hij het uitspreekt, vanuit de Jamie Oliver Headquarters in Noord-Londen. De wonderboy voor 
wie niets te gek was. Die alles wat hij aanraakte, onbedoeld veranderde in goud. Kookboeken. 
Tv-programma’s. Restaurants – waaronder restaurantketen Fifteen, waarmee hij kansarme 
jongeren aan een horecabaan hielp. Campagnes om kinderobesitas tegen te gaan en 
organische voeding te stimuleren. Bron: AD, 19 september 2021.   
 
Drukte van jewelste op het land van uienboer Marijn: ‘Leuk, maar 
eigenlijk is het om te janken’  
 
Het is zonder meer een prachtig zicht, al die mensen die in de brandende zon voorover gebukt 
uien rapen. Boer Marijn Uitdewilligen geniet er zichtbaar van dat het zaterdagmiddag een 
komen en gaan is op zijn land in Sint Kruis in Zeeland. ‘Maar eigenlijk is het om te janken.’  
 
Hij zet met die woorden de boodschap op zijn T-shirt nog maar eens kracht bij. ‘Het is om te 
huilen’, is daar op te lezen. Al de hele dag is het druk op zijn land. Het doet hem goed dat 
zoveel mensen zijn actie ondersteunen. Omdat de marktprijzen voor plantuien bedroevend 
laag zijn, nodigde hij iedereen uit om deze dag voor 25 cent per kilo uien te komen rapen. Dat 
is een kwart van de supermarktprijs, weet Uitdewilligen. ‘Ik heb geen idee hoeveel kilo er 
vandaag wordt geraapt, maar daar gaat het mij ook niet om. Het gaat mij om het verhaal 
achter de actie.’ Bron: AD, 19 september 2021.  
 
Suriname krijgt honderdduizend testkits van Nederland 
 
Suriname krijgt de beschikking over honderdduizend testkits om snel op het coronavirus te 
kunnen testen. De sneltesten komen mee op de reguliere vlucht van de Surinaamse 
Luchtvaart Maatschappij (SLM) die zondag vanuit Amsterdam in de hoofdstad Paramaribo 
aankomt. 
 
De levering is een onderdeel van een donatieprogramma van Nederland aan Suriname als 
steun voor de bestrijding van de corona-uitbraak. De afspraken hierover zijn gemaakt tijdens 
het werkbezoek dat president Chan Santokhi begin september aan Nederland bracht. Bron: 
AD, 19 september 2021.  
 
RIVM meldt 1694 positieve coronatests 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend 1694 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat zijn er 404 minder 
dan vorige week zondag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen blijft daarmee 
dalen. 
 
In de afgelopen zeven dagen kwamen er 14.108 nieuwe coronabesmettingen binnen bij het 
RIVM, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 
2015 nieuwe gevallen per dag. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 3. Dat wil niet zeggen dat die mensen 
afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd. Bron: AD, 19 september 2021.  
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In ziekenhuizen liggen 559 mensen met coronabesmetting 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag in totaal 559 mensen met een 
coronabesmetting. Dat zijn er iets meer dan zaterdag toen er 551 patiënten in het ziekenhuis 
lagen met Covid-19, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Op de ic's liggen 195 ernstig zieke coronapatiënten, 3 meer dan zaterdag. Op de 
verpleegafdelingen van de ziekenhuizen worden 364 mensen met corona behandeld, 5 meer 
dan een dag eerder. 
 
Afgelopen etmaal werden 8 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de ic's. De 
verpleegafdelingen van de ziekenhuizen namen 32 nieuwe coronapatiënten op. Bron: AD, 19 
september 2021. 
 
India meldt 30.256 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen 24 uur 
 
In India zijn de afgelopen 24 uur 30.256 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee 
het totale aantal infecties op 33.4 miljoen komt. Er worden 295 aan corona gerelateerde 
sterfgevallen gemeld. Het officiële dodental sinds het begin van de pandemie staat nu 
op 445.133. Gisteren werden er 1,18 miljoen coronatesten in India gedaan. Het laagste aantal 
sinds half augustus. 
 
Het ministerie voor Volksgezondheid dringt er bij deelstaten op aan alert te blijven. De meeste 
staten hebben de verplichte test voor reizigers, mits volledig ingeënt, afgeschaft in de hoop zo 
woon-werkverkeer eenvoudiger te maken. En zo de economie weer op gang te krijgen. Het 
ministerie wil dat komende maand ieder van de ongeveer 944 miljoen 
volwassen Indiërs minstens één coronaprik heeft gehad. Tot nu toe staat de teller op 604 
miljoen.  Bron: AD, 20 september 2021. 
 
Nieuw Zeeland heeft coronamaatregelen in Auckland versoepeld 
 
Nieuw-Zeeland heeft de coronamaatregelen in 's lands grootste stad Auckland vandaag ietwat 
versoepeld. De regering heeft er vertrouwen in dat een uitbraak van de Deltavariant in de stad 
- met zo'n 1,7 miljoen inwoners - niet tot grote regionale verspreiding heeft geleid. 
 
Het alarmniveau in Auckland daalt daarom van 4 naar 3. Dat niveau blijft zeker twee weken 
gelden. De rest van het land staat op 2. Vanaf vandaag mogen er 10 mensen aanwezig zijn bij 
trouwerijen of begrafenissen. Restaurants mogen afhaalmaaltijden serveren en bezorgen. 
 
Het gros van de maatregelen blijft echter van kracht. Zo zijn scholen en kantoren nog steeds 
gesloten. Bedrijven in de stad mogen alleen contactloze diensten aanbieden. Bewoners 
moeten in hun eigen 'bubbel' blijven, mogen geen vrienden of buren bezoeken, en kinderen 
mogen niet met elkaar spelen, laat premier Ardern weten. 
 
‘Bubbels moeten klein en exclusief blijven’, zegt zij. ‘We zijn ervan overtuigd dat er geen grote 
onopgemerkte verspreiding plaatsvindt, maar het werk om de uitbraak te beteugelen gaat 
door.’ De restricties in Auckland moeten de Deltavariant in Nieuw-Zeeland elimineren, voegt 
Adern toe.  Bron: AD, 20 september 2021.  
 
Wetenschappers nemen in het noorden van Cambodja monsters af bij 
vleermuizen 
 
Wetenschappers nemen in het noorden van Cambodja monsters af bij vleermuizen om de 
mogelijke herkomst van het coronavirus in kaart te brengen. Zo'n tien jaar geleden werd bij 
de dieren in de regio een soortgelijke ziekteverwekker aangetroffen. In 2010 werden in de 
provincie Stung Treng bij hoefijzerneusvleermuizen samples afgenomen. Die werden 
opgeslagen in de vriezers van het Pasteur-instituut. 
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Uit testen bleek vorig jaar dat ze een nauw aan het coronavirus verwant virus bevatten. Hoofd 
viroloog van het instituut, dokter Veasna Duong, zegt dat de mens verantwoordelijk is voor 
de schade die Covid-19 heeft aangericht, door het betreden en vernietigen van natuurlijke 
leefomgevingen. Het coronavirus heeft wereldwijd inmiddels ruim 4,6 miljoen levens gekost. 
Bron: AD, 20 september 2021.   
 
FDA adviseert derde prik bij mensen boven 65 
 
De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA adviseert het toedienen van een derde prik - de 
zogenoemde boostershot - boven de 65 en bij mensen met een zwakke gezondheid die kans 
hebben op een ernstig ziekteverloop. Bredere toepassing van de booster werd door het FDA-
panel afgewezen. Zij vinden de onderzoeksresultaten onvoldoende en willen meer gegevens 
zien over de veiligheid van een derde prik. Vooral over het risico op hartontstekingen bij 
jongeren na vaccinatie. Bron: AD, 20 september 2021.  
 
VS wil niet dat wereldleiders fysiek aanwezig zijn bij algemene 
vergadering  
 
De Verenigde Staten proberen wereldleiders ervan te weerhouden acte de présence te geven 
bij de komende algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Dit om ervoor te 
zorgen dat de samenkomst geen 'superverspreider'-gebeurtenis wordt. Lang niet iedereen lijkt 
aan de oproep gehoor te geven. 
 
Slechts een derde van de politieke leiders heeft besloten om de weeklange vergadering fysiek 
over te slaan en per video deel te nemen. Twee derde komt naar verwachting gewoon opdagen 
in New York. In veel landen raast het coronavirus echter nog voort en is de vaccinatiegraad 
laag. 
 
Op basis van vertrouwen hoeven de deelnemers geen bewijs van inenting te laten zien. Met 
hun aanwezigheid verklaren ze gevaccineerd te zijn, klinkt het. Voor de zekerheid heeft New 
York voor het VN-gebouw een bus neergezet om in coronatesten of een prik met het Janssen-
vaccin te voorzien. Daarvan is slechts één prik nodig. Bron: AD, 20 september 2021.  
 
Niet hele klas naar huis gestuurd na besmetting 
 
Als een kind in het basisonderwijs corona blijkt te hebben, wordt vanaf vandaag niet meer de 
hele klas naar huis gestuurd. De maatregel is volgens het kabinet ‘in deze fase van de 
pandemie’ te zwaar geworden. 
 
De GGD kijkt samen met de ouders van een besmet kind met wie er nauw contact is geweest. 
Zijn er meerdere coronabesmettingen in één groep, dan kan de GGD nog wel adviseren om de 
hele klas naar huis te laten gaan.  
 
De PO-Raad zei vorige week blij te zijn met de versoepelingen. Wel benadrukte de raad, die de 
basisscholen in Nederland vertegenwoordigt, dat scholen goede begeleiding moeten krijgen 
van de GGD in het bepalen wie er wel en niet naar huis moet na een besmetting in de klas. 
 
Afgelopen weken zijn verspreid over het land tientallen basisschoolklassen naar huis 
gestuurd vanwege coronabesmettingen. De basisregels voor corona blijven wel gelden op 
basisscholen: bij verkoudheidsklachten moet een leerling of leraar zich laten testen en wie 
positief is, gaat in quarantaine. Bron: AD, 20 september 2021.  
 
Gevaccineerde Europeanen en Britten mogen weer naar VS reizen 
 
Gevaccineerde Europeanen en Britten mogen vanaf november weer reizen naar de Verenigde 
Staten. Dat melden Amerikaanse media.  
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De precieze details over de regeling moeten nog bekend gemaakt worden, maar duidelijk is al 
wel dat reizigers moeten kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, alsmede een negatieve 
coronatest van niet ouder van drie dagen moeten kunnen overleggen.  
 
De VS laten sinds maart 2020 vrijwel geen mensen toe zonder Amerikaanse paspoort of 
verblijfsvergunning. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor directe familieleden. 
 
Brussel en Londen versoepelden eerder al de reisbeperkingen voor reizigers vanuit de VS, 
maar andersom bleef de versoepeling voor reizigers vanuit de EU en het VK uit. Later werden 
de niet-essentiële reizen uit de VS weer aan banden gelegd. De VS staan al achttien maanden 
geen niet-noodzakelijke reizen vanuit de Europese Unie toe. EU-ambassadeur Stavros 
Lambrinidis in Washington liet weten de afgelopen tijd hard te hebben gelobbyd tegen het 
inreisverbod. 
 
De Amerikaanse autoriteiten verlengden ondertussen het verbod op niet-essentiële reizen 
over land vanuit Canada en Mexico tot 21 oktober. Bron: AD, 20 september 2021.  
 
 

 

 © Hollandse Hoogte / ANP 

Vliegtuigmaatschappijen zijn blij met besluit VS 
 
Vliegtuigmaatschappijen die veel vliegen op trans-Atlantische routes zijn blij met de 
aankondiging dat volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en het Verenigd 
Koninkrijk vanaf begin november weer welkom zijn in de Verenigde Staten.   
 
Topman Ben Smith van Air France-KLM spreekt van 'fantastisch nieuws'. Het Frans-
Nederlandse luchtvaartconcern zal volgens hem snel extra vluchten naar de VS in zijn 
boekingssystemen gaan zetten. 
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Smith rekent op een relatief snel herstel van de markt. De reizigersaantallen van 2019, het 
laatste jaar voor de coronacrisis, zouden in de ogen van Smith spoedig weer dichterbij moeten 
komen. Zowel naar toeristische reizen als naar zakentrips zou veel vraag zijn. 
 
Ook British Airways heeft gereageerd op de stap van de Amerikanen. Topman Sean Doyle 
noemde het een 'historisch moment' en gaf daarbij aan dat het de luchtvaartsector 
een enorme boost zou kunnen geven.  
 
Vaticaan - Stad vereist coronapas 
 
Een bezoekje aan Vaticaan Stad vereist vanaf 1 oktober een coronapas, waarop te zien is of 
iemand is gevaccineerd, negatief is getest of genezen is van het coronavirus. 
 
De EU-pas en andere buitenlandse certificaten zijn geldig, aldus het Vaticaan. De politie van 
het pauselijke staatje in Rome gaat controles uitvoeren. 
 
Uitzondering wordt gemaakt als er gelovigen een mis of andere vieringen komen bijwonen in 
Vaticaan Stad. Zij moeten wel de gezondheidsmaatregelen volgen. Bron: AD, 20 september 
2021.   
 
Ministerie van Volksgezondheid maakt meer geld vrij voor onderzoek 
naar long covid 
 
Het ministerie van Volksgezondheid maakt meer geld vrij om onderzoek te doen 
naar langdurige Covid, de verzamelnaam voor de klachten waar sommige mensen die corona 
hebben gehad nog weken of maanden mee kampen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in 
een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Mensen met 'Long Covid' hebben last van vermoeidheid, concentratieproblemen en 
kortademigheid. Eerder werd al 2,88 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar deze 
kwalen. Daar komt nu 7,8 miljoen euro bij. Het onderzoek dat al loopt is onder meer gericht 
op het in kaart brengen van de klachten, en hoeveel mensen er last van hebben. Ook is een 
onderzoek gestart naar het effect van vaccinatie op langdurige Covid. Bron: AD, 20 september 
2021.  
 
Update RIVM 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Tussen zondagochtend en 
maandagochtend zijn slechts 1370 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 4 juli, ongeveer 2,5 maand 
geleden. 
 
In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 13.687 positieve tests. Dat komt neer 
op gemiddeld 1955 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds begin juli, 
aan de start van de vierde golf. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde 
daalt. 
 
Amsterdam telde de meeste nieuwe coronabesmettingen. In de hoofdstad testten 82 mensen 
positief. In Den Haag kwamen 60 besmettingen aan het licht en in Utrecht 52. Daarna volgt 
Rotterdam met 42 positieve tests. Voor die stad is dat het laagste aantal sinds eind juni. In 
Amersfoort kregen 35 mensen te horen dat ze het virus onder de leden hebben. 
 
Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is een fractie toegenomen. Het zijn 
er nu in totaal 565 volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Dat zijn zes patiënten meer dan zondag. 
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Op de ic-afdelingen liggen 198 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 3 meer dan een dag 
eerder. Op verpleegafdelingen worden 367 mensen met corona behandeld. Ook dat is een 
toename van 3 ten opzichte van zondag. 
 
Het totale aantal opgenomen coronapatiënten nam de afgelopen weken af. Twee weken 
geleden ging het in totaal nog om zo'n 680 patiënten. 
 
De instroom van nieuwe patiënten op verpleegafdelingen was de laatste 24 uur relatief laag: 
er kwamen 30 mensen binnen. Dat is het laagste aantal sinds 14 juli. Op ic's waren 11 nieuwe 
opnames. Dit aantal schommelde in de afgelopen week tussen de 6 en de 15. Bron: AD, 20 
september 2021. 
 
Vaccin Pfizer kan ook aan kinderen worden toegediend 
 
Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech kan ook aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar 
worden toegediend. Dat zeggen de twee bedrijven na klinisch onderzoek. Het vaccin is niet 
schadelijk voor hun gezondheid en de proefpersonen maakten antilichamen aan, wat 
betekent dat het vaccin hun afweersysteem traint voor een echte besmetting. 
 
Pfizer en BioNTech maakten de resultaten van de proeven maandag bekend. Bijna 2300 
kinderen kregen twee doses van elk 10 microgram van het vaccin. Dat is minder dan bij 
mensen van 12 jaar en ouder. Zij krijgen 30 microgram per prik. Ondanks de lagere 
dosis maakten de kinderen van 11 jaar en jonger evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-
jarigen. Bovendien waren de bijwerkingen mild. 
 
‘Deze onderzoeksresultaten vormen een sterke onderbouwing voor de aanvraag om ons vaccin 
goed te keuren voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud’, laat Pfizer-topman Albert Bourla 
in een verklaring weten. Het bedrijf wil de aanvraag dan ook zo snel mogelijk voorleggen aan 
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de toezichthouder voor de Europese markt, en 
aan de Amerikaanse toezichthouder FDA. 
 
Pfizer en BioNTech doen ook al onderzoek naar het effect van het vaccin bij kinderen van 6 
maanden tot 5 jaar. Die groep krijgt 3 microgram vaccin per prik, dus een tiende van de dosis 
die 12-plussers krijgen. Bron: AD, 20 september 2021. 

Wintersporters in Oostenrijk moeten QR-code, negatieve testuitslag of 
bewijs recent te zijn geweest laten zien 

Wintersporters in Oostenrijk zullen komend seizoen bij het gebruik van de 
skiliften een inentingscertificaat (QR-code), negatieve testuitslag of bewijs dat zij recent ziek 
zijn geweest, moeten laten zien. Anders mogen de exploitanten hen niet de berg op brengen. 
De maatregel geldt al voor de horeca. 
 
Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden, zoals 
afgelopen wintersportseizoen. Om dat mogelijk te maken, wordt het gebruik van een 
mondkapje van medische kwaliteit verplicht (FFP2). De Oostenrijkse autoriteiten zullen de 
maatregelen aanscherpen als het aantal ic-opnames in het land toeneemt. 
 
Van alle Oostenrijkers vanaf 12 jaar is ongeveer 70 procent ingeënt. Momenteel liggen 
zo'n 200 coronapatiënten op de ic-afdelingen. Zodra dat er driehonderd zijn, mogen 
ongevaccineerden geen après-skibars meer in. Bij vierhonderd moeten ongevaccineerden een 
PCR-test (geen sneltest) laten zien in liften, restaurants en hotels. Bron: AD, 20 september 
2021. 
 
India hervat export coronavaccins 
 
India zal de komende maanden de export van coronavaccins hervatten, meldt het ministerie 
van Volksgezondheid. 's Werelds grootste vaccinproducent, dat vanwege de vraag naar vaccins 
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in eigen land de uitvoer ervan in april staakte, zal buurlanden prioriteit geven. De productie 
is inmiddels ruim verdubbeld en zal volgende maand zelfs verviervoudigen, aldus Mansukh 
Mandaviya. Alleen de overschotten zullen worden geëxporteerd voegt de minister eraan toe. 
‘Buurlanden zijn het eerst aan de beurt.’ Bron: AD, 20 september 2021.   
 
100 werkgevers willen dat personeel zich laat testen op corona 
 
Ruim 100 werkgevers willen dat het personeel zich laat testen op corona, meldt BNR. In 
sommige gevallen kiezen de bedrijven zelfs voor het inrichten van een eigen teststraat bij hun 
bedrijf, zo leert een rondgang onder werkgeversverenigingen en arbodiensten. 
 
De bereidheid tot verplicht testen is bij productiebedrijven - vooral kleinere - groter dan 
bij administratieve functies, weet Titus Kramer van arbodienst Capability. Mogelijk omdat 
kantoorwerkzaamheden ook thuis gedaan kunnen worden. 
 
Testen is 'het meest neutrale systeem' om eventuele zorgen bij werknemers weg te nemen, 
denkt Kramer. Bedrijven geven er echter weinig ruchtbaarheid aan.  ‘Bedrijven zijn 
bang om verkeerd in het nieuws te komen.’ Bron: AD, 20 september 2021.  
 
Werkgevers willen testplicht werknemer  
 
Geen vaccinatiebewijs, maar wel verplicht door de teststraat. Meer dan honderd werkgevers 
willen dat werknemers zich laten testen voordat ze naar kantoor komen. Dat dat blijkt uit 
navraag van BNR bij Ondernemend Nederland, werkgeversvereniging AWVN en arbodienst 
Capability. In sommige gevallen zetten ondernemers zelfs een volledige teststraat voor hun 
kantoorpand. 
 
Volgens Titus Kramer van arbodienst Capability is het de bedoeling dat alle werknemers 's 
ochtends door de teststraat gaan al zegt hij erbij dat dit niet eenvoudig zal zijn: 'Er zijn altijd 
mensen die het niet willen en die weigeren er aan mee te werken. Er zijn veel mensen die dan 
liever thuis blijven werken.' Volgens Kramer zijn de productiebedrijven meer bereid om de test 
te doen, maar ziet hij vooral in administratieve functies meer weerstand. Daar waar 
thuisgewerkt kan worden. 
 
Kramer denkt dat het testen de enige oplossing is om de zorgen van gevaccineerde werknemers 
weg te nemen. 'Met testen kom je iedereen tegemoet, dit is het meest neutrale systeem.' 
Volgens hem staat ook niemand 'te trappelen om daar ruchtbaarheid aan te geven: 
'Vakbonden vinden er wat van, bedrijven zijn bang om verkeerd in het nieuws te komen.'  
 
Kramer ziet een grotere mate van acceptatie bij de kleinere bedrijven: 'Grotere hebben meer 
te maken met bonden en de ondernemingsraad, daar duurt het proces langer. Een aantal 
bedrijven doet het wel zoals de vleesproductie, maar de grootste populatie zijn de kleinere 
bedrijven.' Bron: BNR, 20 september 2021.   
 
Door ruiken aan ui genezen van corona? In de Ulu moskee legt de GGD 
aan moslims uit dat dit niet kan  
 
Bij de Ulu moskee in de Utrechtse wijk Lombok kunnen Utrechters terecht voor een 
coronaprik. De locatie trekt veel moslims en jongeren, die eerder al wel een uitnodiging hebben 
gehad maar daar niet op in zijn gegaan. GGD-medewerkers die Arabisch en Turks spreken, 
zijn er om de twijfelaars toch over de streep te trekken. ‘Zo'n prik voelt toch eigenlijk best wel 
goed.’  
 
Ze heeft lang zitten dubben, zelfs vlak voor de deur van de moskee was er nog even die twijfel. 
Doe ik er wel goed aan? ‘In de familie worden verhalen verteld over dat je er onvruchtbaar van 
kan worden of zelfs nog zieker. Echt geloven deed ik deze verhalen niet, maar het maakt je 
wel onzeker en zenuwachtig over wat je moet doen.’  
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Amira (31) koos echter tóch voor de prik. Een overlijden als gevolg van corona in haar 
kennissenkring deed haar hier definitief toe besluiten. ‘Ik ben blij nu, omdat ik na de 
informatie die ik hier heb gekregen zeker weet dat ik goed beschermd ben. Al moet ik nog 
terugkomen voor een tweede.’  
 
De Ulu-moskee in de Utrechtse wijk Lombok, een van de grootste islamitische gebedshuizen 
van Nederland, fungeert deze weken als een tijdelijke priklocatie. Buiten voor de deur staat 
een informatiebalie, er lopen gestaag mensen naar binnen, de sfeer is ontspannen.   
 
Op de eerste etage worden zij ontvangen door GGD-medewerkers. Er zijn drie balies waar de 
gegevens van mensen worden gecontroleerd. Achter schotten worden de prikken gezet. Wat 
dat betreft doet de inrichting in z'n geheel niet aan een moskee denken.  
 
Iedereen die dat wil, kan zonder afspraak binnenlopen. De plek is vooral bedoeld om mensen 
met een migratieachtergrond, veelal Turkse en Marokkaanse Nederlanders, een vertrouwde 
plek te bieden om geprikt te worden.  
 
En dat is belangrijk, want hoe meer mensen er gevaccineerd zijn, hoe minder kans het 
gevreesde virus heeft om rond te gaan en mensen ziek te maken. Die kans is bijvoorbeeld 
groter in achterstandswijken als Overvecht en Kanaleneiland waar nog relatief weinig mensen 
zijn beschermd.   
 
Veelal onder de allochtone bewoners in deze buurten doen zich vaak de wildste geruchten de 
ronde. Overvechter en oud PvdA-raadslid Bouchra Dibi, die veel contacten heeft met deze 
bewoners, kreeg bijvoorbeeld laatst een video van TikTok doorgestuurd waarin een mevrouw 
in het Arabisch vertelt dat je door middel van ruiken aan uien genezen kunt worden van 
corona.   
 

 
 

De Ulu moskee op het Moskeeplein in Lombok, fungeert de komende weken als tijdelijke 
priklocatie. © Foto Ruud Voest    
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‘Dit en vele andere filmpjes worden gedeeld met onjuiste informatie’, zegt Dibi. ‘Dit is geen 
(kwade) opzet maar mensen geloven dit echt.’ Goede voorlichting aan mensen in deze wijken 
is volgens haar cruciaal.  
 
En dat is wat er gebeurt op de priklocatie in Lombok. Buiten op het plein staat een 
medewerker van de GGD die vragen kan beantwoorden en uitleg kan geven. Binnen in de 
moskee lopen mensen rond die als tolk fungeren. Ze spreken Arabisch, Turks of Engels. 
Volgens triageverpleegkundige Terry Daal van de GGD werkt dit goed. ‘Vaak is de reden dat 
mensen (nog) niet gevaccineerd zijn dat ze te weinig informatie hebben gehad. Mensen 
die beter geïnformeerd worden, kunnen sneller over de streep worden getrokken.’  
 
Toch worden de moskeeën in Overvecht en Kanaleneiland niet gebruikt als priklocatie. Wel 
zijn er in beiden wijken in andere panden twee tijdelijke locaties ingericht waar mensen zonder 
afspraak terecht kunnen. Daal, die al op meerdere van deze plekken heeft gewerkt, ziet dat 
ook dit een positief effect heeft omdat het ‘in de buurt’ is, wat veel bewoners een veilig en 
vertrouwd gevoel geeft. ‘Op deze manier zullen ze sneller langskomen.’ 

De moskee is de komende vier weken nog elke zondag open. Op de eerste vaccinatiedag, vorig 
weekend, hebben 100 mensen zich laten vaccineren. De GGD noemt dit ‘voor een nieuwe 
locatie, een mooi aantal’. Er volgt nog een analyse over welke doelgroepen zich het vaakst 
laten zien. Samen met de gemeente zet de organisatie ook rolmodellen in uit de wijken, zoals 
de imam of jongerenwerkers, om mensen goed te informeren.  Bron: AD, 20 september 2021. 
 
Studenten mogen gratis Amsterdam Museum bezoeken 
 
Alle studenten in het land kunnen de komende maanden gratis een bezoek brengen aan 
het Amsterdam Museum. De culturele instelling stelt op vertoon van een studentenpas de 
deuren voor hen open, 'om weer eens flink te kunnen opladen' nadat ze zo lang thuis onderwijs 
hebben moeten volgen vanwege het coronavirus. 
 
Studenten hoeven tot en met november geen kaartje te betalen. Wel moeten ze vooraf online 
reserveren. In het Amsterdam Museum kunnen ze kennismaken met de geschiedenis van de 
hoofdstad, maar ook de veelbesproken Gouden Koets bekijken die er momenteel te zien is in 
een tentoonstelling. Bron: AD, 20 september 2021.   
 
Onderzoek naar fraude met vaccinatiebewijzen, medewerkers GGD op 
non-actief 
 
Een aantal medewerkers van GGD-regio’s is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude 
met vaccinatiebewijzen. Dat meldt minister De Jonge (Volksgezondheid) vanavond in een 
Kamerbrief.   
 
Volgens koepel GGD GHOR Nederland bestaat het vermoeden dat de betreffende medewerkers 
misbruik hebben gemaakt van het systeem waartoe zij vanwege hun werkzaamheden toegang 
hadden. Deze mensen zouden op aanvraag valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, 
waardoor er onterecht QR-codes konden worden uitgegeven.  
 
De mogelijke fraude werd enkele weken geleden ontdekt. De medewerkers zijn direct op non-
actief gesteld en tegen hen is aangifte gedaan bij de politie.  
 
De politie Midden-Nederland heeft vandaag een verdachte aangehouden op verdenking van 
fraude met vaccinatiebewijzen. De verdachte, een 20-jarige man uit Alphen aan de Rijn, zit 
momenteel vast. 
 
De politie doet nog verder onderzoek naar deze verdenking. Meerdere aanhoudingen worden 
niet uitgesloten. In het belang van het onderzoek deelt GGD GHOR Nederland geen verdere 
informatie, aldus de minister.  
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GGD GHOR Nederland en de betrokken GGD-regio’s nemen de malversaties hoog op, melden 
ze in een apart persbericht. ‘Wij tolereren niet dat medewerkers hun werkzaamheden bij de 
GGD’s of in het landelijk callcenter misbruiken voor het plegen van fraude’, legt een 
woordvoerder uit. 
 
Bij de selectie van medewerkers wordt altijd naar een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) 
gevraagd en moet een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden.  
 
‘Helaas kunnen we, ondanks alle waarborgen, niet volledig uitsluiten dat er medewerkers zijn 
die misbruik maken van het systeem waartoe ze vanwege hun werkzaamheden toegang 
hadden. Indien een overtreding ontdekt wordt, wordt hier direct op geacteerd. Hetgeen kan 
leiden tot aangifte en ontslag op staande voet.’ 
 
De SP laat via Twitter weten Kamervragen te gaan stellen over de kwestie. Bron: AD, 20 
september 2021.      
 
Over fraude met vaccinatiebewijzen door GGd medewerkers is nog 
onduidelijkheid  
 
Over de mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen door GGD-medewerkers is nog 
veel onduidelijk. Zo wil koepelorganisatie GGD GHOR Nederland op dit moment nog niet 
zeggen tegen hoeveel medewerkers aangifte is gedaan en hoeveel valse vaccinatieregistraties 
zij zouden hebben aangemaakt. ‘In het belang van het onderzoek kunnen we nu geen verdere 
informatie geven’, zegt een woordvoerder. Tot nu toe heeft de politie één verdachte 
aangehouden. Bron: AD, 21 september 2021.   
 
Coronavirus heeft in VS net zoveel slachtoffers geëist als Spaanse griep 
in 1918-1919 
 
Het coronavirus heeft op dit moment in de Verenigde Staten - in absolute aantallen - net 
zoveel slachtoffers geëist als de Spaanse griep in 1918-1919. 675000 mensen hebben het 
virus niet overleefd. Dat heeft het John Hopkins-instituut becijfert. Een eeuw geleden was de 
Amerikaanse bevolking wel maar een derde van de omvang van nu, dus relatief gezien eiste 
de griep meer slachtoffers.    
 
Covid-19 heeft dus al meer Amerikanen gedood dan de Spaanse griep in 1918-19. Dat blijkt 
maandag uit gegevens van de Johns Hopkins-universiteit, een autoriteit op dit gebied. 
 
In de Verenigde Staten zijn volgens de meest recente telling van het instituut meer dan 
675.700 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens historici en de 
Amerikaanse gezondheidsdienst kostte de Spaanse griep wereldwijd aan ten minste 50 
miljoen mensen het leven, waaronder 675.000 in de VS. 
 
De Spaanse griep is daarmee, althans in absolute termen, niet langer de zwaarste pandemie in 
de recente geschiedenis van de VS. Maar in tegenstelling tot Covid-19 richtte deze pandemie 
een grote ravage aan in leeftijdsgroepen die geacht worden gezond te zijn, waaronder mensen 
tussen de 20 en 40 jaar en kinderen jonger dan 5.  Bron: AD, 20 september 2021.    
 
Pulp friction’: kerstkaarten mogelijk 25 procent duurder door tekort aan 
papier. 
 
Consumenten en bedrijven gaan de tekorten op de papiermarkt in de portemonnee voelen. Zo 
wordt een deel van de kerstkaarten mogelijk vijfentwintig procent duurder en ook kalenders 
en ander drukwerk stijgen in prijs. Daarvoor waarschuwen drukkerijen en papierproducenten 
nu de tekorten op de papiermarkt aanhouden.   
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‘De papiermarkt is aan het veranderen, onder meer door tekort aan papierpulp’, zegt Wouter 
Haan van drukkerij Reclameland tegen de NOS. ‘Papier is voor ons vijftien procent duurder 
geworden. Energie is duurder geworden, de mensen, inkt, het vervoer uit China. Als dit zo 
doorzet kom je snel uit op een prijsstijging van twintig tot vijfentwintig procent.’ 
 
Door problemen met transport en de grote vraag naar karton vanwege het vele webwinkelen 
is er een tekort aan papierpulp. Dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld luiers, wc-papier en 
wenskaarten. Het tekort aan pulp veroorzaakte al problemen bij de levering van schoolboeken. 
 
Ook worden er minder leesboeken gedrukt vanwege het tekort. ‘Op dit moment is er sprake 
van pulp friction’, zegt Haan, die in de zomer al extra papier heeft ingeslagen, maar de 
afgelopen maanden hebben papierproducenten hun prijzen verhoogd. Grondstoffen zijn sinds 
februari met 50 procent gestegen, aldus Haan. Bron: AD, 20 september 2021.   
 
Door problemen met transport en de grote vraag naar karton vanwege het webwinkelen is er 
een tekort aan papierpulp. Dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld luiers, wc-papier en 
wenskaarten. Het tekort aan pulp veroorzaakte al problemen met de levering van 
schoolboeken. Ook worden er minder leesboeken gedrukt vanwege het tekort. 
 
‘Op dit moment is er sprake van pulp friction’, zegt Wouter Haan, wijzend op de aanhoudende 
tekorten. Hij heeft afgelopen zomer extra papier ingeslagen om later dit jaar niet te kort te 
komen. ’Op een gegeven moment moeten vraag en aanbod weer in balans komen, zodat we 
weer op een normaal tarief uitkomen.’  
 
Papierproducent Sappi is de afgelopen maanden de prijzen aan het verhogen en gaat daar de 
komende tijd mee door. ‘We zijn afhankelijk van grondstoffen die sinds februari in korte tijd 
met 50 procent in prijs zijn gestegen’, zegt Marco Eikelenboom van Sappi. 
 
‘Ook energie is in korte tijd duurder geworden. Dat is lastig voor ons door te berekenen aan 
onze klanten vanwege langetermijncontracten. Vanaf april zijn we in stappen onze prijzen aan 
het verhogen en daar gaan we de komende kwartalen mee door.’ 
 
Zijn klanten rekenen die hogere prijzen vervolgens weer door. ‘De consument die magazines, 
kerstkaarten en kalenders koopt gaat daar iets van voelen. Dat is onvermijdelijk.’  
 
Ook het bedrijf Touché Cards zegt dat een deel van hun kerstkaarten duurder wordt. ‘Onze 
inkoopprijzen zijn dit jaar (deels) gestegen door hogere papierprijzen en duurdere 
verpakkingsmaterialen, maar met name door de extreme stijgingen in het (container)vervoer’, 
zegt Hans Duran van het bedrijf.  
 
Volgens hem blijft de prijsstijging beperkt tot kaarten uit China. ‘De in Nederland of Europa 
geproduceerde kerstkaarten zullen wij dit jaar niet in prijs verhogen.’ Bron: NOS, 20 
september 2021.     
 
Meerdere nieuwe aanhoudingen in ‘nazi-rel’ Urk: opnieuw voor verboden 
wapenbezit  
 
Op Urk zijn drie mannen aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Dat meldt 
de politie Flevoland maandagmiddag. De aanhoudingen vonden plaats naar aanleiding van de 
verkleedpartij met nazi-uniformen van ruim een week geleden.  
 
Omdat er op foto’s van de verkleedpartij vuurwapens te zien waren, voerde de politie al eerder 
huiszoekingen uit. Nu maakt de politie Flevoland bekend dat zij op vrijdag 17 september een 
tweede verdachte (20) heeft aangehouden, gevolgd door nog twee aanhoudingen op zaterdag 
18 september. Dat ging om twee mannen van 18 en 19 jaar.   
 
In alle gevallen gaat het om verdachten die afkomstig zijn uit Urk. Zij zijn na verhoor weer vrij 
gelaten, maar worden nog altijd verdacht van verboden wapenbezit.   
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Na het opduiken van de camerabeelden in het weekend van 11 september doorzocht de politie 
op Urk meerdere woningen. Dat leidde enkele dagen later al tot een aanhouding van de 
vermoedelijke eigenaar (19) van een vuurwapen, dat bovendien in beslag genomen werd.  
 
Na de eerste acties sloot de politie verdere aanhoudingen al niet uit, ook nu houdt de politie 
de mogelijkheid van nieuwe aanhoudingen open. Naast het verboden wapenbezit besluit het 
Openbaar Ministerie later nog of de jongeren vervolgd worden voor het dragen van de nazi-
uniformen en voor hun gedrag tijdens die ‘verkleedpartij’. 
 
Eerder vandaag werd ook bekend dat de jongeren die door Urk marcheerden in ‘nazi-kledij’ 
hun excuses hadden aangeboden in een gesprek met een overlevende van de Holocaust, Lous 
Steenhuis-Hoepelman. Zij geeft bovendien over een enkele maanden een lezing in Kamp 
Westerbork, waar de jongeren dan ook aanwezig zullen zijn. Bron: AD, 20 september 2021.     
 
Urker jongeren bieden excuses aan voor nazi-verkleedpartij na gesprek 
met Holocaust-overlevende  
 
De jongeren die door Urk marcheerden in ‘nazi-kledij’ hebben na een gesprek met een 
Holocaust-overlevende hun excuses aangeboden voor hun actie. Over een aantal maanden 
brengt de groep jongemannen nog een bezoek aan Kamp Westerbork. 
 
Bij en rondom een feest op zaterdag 11 september droegen de Urkers nazi-uniformen en een 
gavangenispak met Jodenster.  Er werd zelfs een executie van iemand met een Jodenster 
nagespeeld. Lous Steenhuis-Hoepelman (80), die de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog heeft overleefd, bood snel na het zien van beelden aan om in gesprek te gaan 
met de jongeren en te vertellen over haar ervaringen. Bron: AD, 20 september 2021.     
 
Mondkapjesruzie leidt tot dode bij tankstation in Duitsland 
 
Een 49-jarige man uit Idar-Oberstein, een stad in het westen van Duitsland, is aangehouden 
omdat hij zaterdagavond een 20-jarige tankstationmedewerker zou hebben neergeschoten. 
Een ruzie over het dragen van een mondkapje zou de jongeman fataal zijn geworden.   
 
Volgens politieonderzoeken zou de verdachte rond 19.45 uur het tankstation zijn 
binnengekomen om boodschappen te doen. Omdat hij geen mond- en neusbescherming 
droeg, ontstond er een kort gesprek met de kassier die later het slachtoffer zou worden van 
het misdrijf.   
 
De verdachte verliet vervolgens het tankstation. Omstreeks 21.25 uur kwam hij terug, dit keer 
met een mondkapje op. Toen de verdachte bij de kassa kwam, trok hij het masker naar 
beneden en volgde wederom een korte woordenwisseling. Vervolgens haalde hij een revolver 
uit zijn zak en loste een dodelijk schot op de student uit Idar-Oberstein, zo luidt de aanklacht. 
Daarna vluchtte de man te voet. 
 
Op basis van de opnames van de bewakingscamera’s konden de rechercheurs snel een foto 
van de verdachte publiceren en een openbare klopjacht inzetten. Vanwege het veronderstelde 
gevaar van de voortvluchtige en mogelijk gewapende verdachte waarschuwde de politie ook 
voor het oppikken van lifters in het gebied. 
 
De politie heeft gedurende de nacht met man en macht naar de voortvluchtige gezocht. De 
agenten van het politiebureau van het nabij gelegen Trier werden daarbij ondersteund door 
speciale eenheden en een politiehelikopter. Er werd zelfs nog een man ‘s nachts in een 
restaurant opgepakt, maar hij bleek onschuldig.  
 
Rond 08.40 uur 's ochtends liep de gezochte verdachte zelf bij het politiebureau van Idar-
Oberstein - dat in de buurt van de Luxemburgse grens ligt - binnen, vergezeld van een vrouw. 
Daar werd hij gearresteerd door speciale eenheden.  
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De man was geen bekende van de politie. Bij het doorzoeken van zijn appartement in een wijk 
van Idar-Oberstein vonden de onderzoekers het moordwapen en andere vuurwapens en 
munitie. Bij het verhoor gaf de verdachte aan te hebben gehandeld uit woede over de afwijzing 
bij zijn eerste bezoek aan het tankstation. Ook zei de man dat hij überhaupt een tegenstander 
is van de coronamaatregelen in zijn land. Bron: AD, 20 september 2021.     
 
Topmodel Gisele Bündchen springt in de bres voor Doutzen Kroes na 
vaccinkritiek 
 
Gisele Bündchen, een van de best betaalde modellen ter wereld, is in de bres gesprongen voor 
Doutzen Kroes nadat ze flink wat kritiek kreeg vanwege het weigeren van een 
coronavaccinatie. Haar oud-collega bij het lingeriemerk Victoria’s Secret reageert in de 
comments van het bericht van Doutzen op Instagram. ‘Ik kan niet geloven hoeveel haat er 
over haar wordt uitgestrooid, omdat ze haar gevoelens uit.’  
 
Doutzen maakte afgelopen weekend bekend via Instagram dat ze  niet van plan is zich te laten 
vaccineren of deel te nemen aan de ‘testmaatschappij’. Ze gaf aan zich zes maanden stil te 
hebben gehouden, maar vond het tijd voor een uitgebreid bericht. Het topmodel stelde met 
‘met trillende handen’ te schrijven dat ze niet wil bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan 
deelnemen in de samenleving.’ ‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun 
medische status.’ 
 
Op haar bericht kwamen wisselende reacties binnen. Zo kreeg ze steun van diverse mensen 
die het goed vonden dat ze haar mening deelde, maar er volgde ook harde kritiek. Zo stelden 
enkele mensen dat ze door het niet nemen van het vaccin levens van anderen in gevaar brengt. 
Ook wordt de 36-jarige Friezin in enkele reacties voor wappie versleten. 
 
De harde kritieken schieten in het verkeerde keelgat bij haar collega Gisele Bündchen. Het 
41-jarige model, met wie Doutzen samenwerkte bij het lingeriemerk Victoria’s Secret, neemt 
het in de reacties voor haar op. ‘Ik ken Doutzen en ze is een aardig en lief persoon’, schrijft 
ze. ‘Ik kan niet geloven hoeveel haat er over haar wordt uitgestrooid, omdat ze haar gevoelens 
uit. Het maakt me droevig als ik zie hoe mensen haar veroordelen en om het gebrek aan 
empathie te zien in zoveel harten.’ 
 
Ook Bündchen kan weer op kritiek rekenen nu ze het opneemt voor Doutzen. Enkelen wensen 
haar in de reacties zelfs het coronavirus toe. De man van Bündchen, American Football-
grootheid Tom Brady, maakte eerder dit jaar bekend getroffen te zijn door het virus. Hoewel 
hij volledig gevaccineerd was, raakte hij besmet na het feest dat hij vierde na het winnen van 
de Superbowl-finale. Bron: AD, 20 september 2021.    
 
VN-top: niet gevaccineerde staatshoofden mogen niet in restaurant 
 
Ongevaccineerde staatshoofden moeten zich bij hun bezoek aan de VN-top in New 
York tevreden stellen met een stukje pizza op de stoep, in plaats van een diner in een luxe 
restaurant. Dat ondervond vaccin-scepticus Jair Bolsonaro, president van Brazilië, aan den 
lijve. 
 
Twee ministers van zijn kabinet plaatsten maandag een foto van de president, terwijl 
hij buiten op straat een stuk pizza verorbert. New York heeft een streng coronabeleid waarbij 
niemand zonder geldig vaccinatiebewijs wordt toegelaten in een restaurant. Op de vraag van 
de Britse premier Boris Johnson of hij al gevaccineerd was, maandag tijdens een eerste 
vergadering, antwoordde Bolsonaro: 'Nee, nog niet.'  
 
Voor de VN-top zelf gelden die strenge regels dan ook niet. Presidenten, premiers en 
diplomaten zijn niet verplicht een bewijs van vaccinatie te tonen. Desondanks deed de New 
Yorkse burgemeester Bill de Blasio voorafgaande aan de top de oproep aan ongevaccineerden 
om vooral thuis te blijven. Sommige leiders volgen de VN-top daarom via een video-verbinding. 
Bron: AD, 21 september 2021. 
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@ Paulo Piementa  
 
 
Marathon Eindhoven gaat door zonder coronatoegangsbewijs 
 
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het doorgaan van de marathon op 
10 oktober. Deelnemers en toeschouwers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, 
meldt organisator Golazo. 
 
Het loslaten van de 1,5 meterregel per 25 september betekent dat de deelnemers zonder 
beperkingen kunnen hardlopen. De bezoekers mogen zich ook vrij bewegen langs het 
parcours. Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is er voldoende ruimte voor 
doorstroming. 
 
Al eerder was bekend dat Leiden eveneens op 10 oktober de traditionele marathon organiseert. 
Ook hier is een toegangsbewijs, waarmee onder meer kan worden aangetoond dat iemand 
gevaccineerd is of recent negatief getest is op het coronavirus, niet verplicht voor deelnemers 
én toeschouwers. ‘Bezoekers hebben meer dan voldoende kilometers om zich op te stellen om 
de marathon te kunnen zien’, aldus een woordvoerder van de gemeente.   
 
De 37e editie van de marathon van Eindhoven kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de 
coronapandemie. De startbewijzen voor die afgelaste wedstrijd zijn geldig voor de komende 
editie. In 2019 telde het loopfestijn in de Brabantse stad in totaal 23.500 inschrijvingen voor 
alle afstanden.  
 
‘Voor de duizenden lopers die al zo lang uitkijken naar ‘Eindhoven’ en alle andere betrokkenen 
is dit geweldig nieuws,’ zegt Mario Kadiks, directeur van Golazo. ‘Met de gemeente gaan we 
nu zo snel mogelijk verder in gesprek over enkele aanpassingen die de veiligheid van ons 
sfeervolle evenement waarborgen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten staat niets een 
succesvolle Marathon Eindhoven in de weg.’   
 
De organisaties van de marathons van Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) 
treffen momenteel ook voorbereidingen voor een evenement met duizenden deelnemers. 
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Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam liet al weten dat hij een vergunning zal 
afgeven voor de 40e editie van de hardloopklassieker door Rotterdam. Organisator Le 
Champion van het hardloopevenement in Amsterdam is in overleg met de gemeente ‘om de 
puntjes op de i te zetten’ voor de 45e editie.   
 
Rotterdam maakte al de komst bekend van de Belg Bashir Abdi, die op de Olympische Spelen 
in Tokio brons veroverde op de marathon. Abdi wil het Europees record van 2.04.16 aanvallen. 
Bron: AD, 20 september 2021.  
 
QR-code in CoronaCheck-app raakt men niet meer kwijt  
 
Wie eenmaal een QR-code heeft aangemaakt in de CoronaCheck-app, raakt die niet meer 
kwijt. Intrekken is technisch niet mogelijk, laat GGD GHOR desgevraagd weten. Ook niet met 
codes die zijn aangemaakt met behulp van valse vaccinatiebewijzen. 
 
‘Het is een ingewikkeld technisch verhaal’, zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst. 
In het kort komt het erop neer dat de code, die vanaf komend weekend onder meer verplicht 
is in de horeca, staat opgeslagen op het apparaat waarop hij is aangemaakt. En dus niet in 
een centraal computersysteem van de overheid. Die kan niet via de app in telefoons om 
frauduleus verkregen codes te wissen. 
 
Dit veroorzaakt niet alleen problemen voor de aangemaakte frauduleuze QR-codes, maar ook 
bij positief geteste mensen die zijn gevaccineerd. Ook die behouden nu hun code terwijl ze wel 
het virus bij zich dragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport kan 
nog niets vertellen over eventuele plannen om de app aan te passen.  
 
De Belgische overheid, die tegen hetzelfde probleem aanliep, is wél van plan de app die daar 
wordt gebruikt aan te passen. Belgen die positief testen, kunnen na die aanpassing hun 
coronabewijs elf dagen niet gebruiken. Bron: AD, 21 september 2021.   
 
Kerkbezoekers RKK en PKN hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten 
zien 
 
Bezoekers van diensten van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) zullen vanaf zaterdag, wanneer de nieuwe coronaregels gaan gelden, geen 
coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien, aldus beide kerkgemeenschappen dinsdag in 
verklaringen. 
 
Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd 
zijn, zeggen bisschoppen van de RKK. Ze roepen wel hun volgers op om zich te laten 
vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een 
dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze 
families en vrienden en voor alle volkeren.’ 
 
Ook laten beide kerken de 1,5 meter bij kerkbezoek los. Wel wordt erop gewezen dat er dan 
voldoende geventileerd moet worden en blijft het advies overeind om ‘gepast afstand’ te 
houden. 
 
De PKN roept bezoekers op rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of 
mensen die zich niet veilig voelen. Kerkgemeenten ‘kunnen overwegen een gedeelte te 
reserveren voor mensen die wel graag 1,5 meter afstand willen bewaren’, aldus de kerk. Bron: 
AD, 21 september 2021.    
 
Eric Clapton treed toch op in zaal met vaccinatieplicht 
 
Alhoewel hij had gezworen nooit op te zullen treden in zalen waar een vaccinatieplicht geldt, 
heeft Eric Clapton dat principe dit weekend alweer laten varen. Volgens Rolling Stone speelde 
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de muzikant zaterdag in het Smoothie King Center in New Orleans, waar 
bezoekers gevaccineerd moeten zijn of een negatief testresultaat moeten laten zien. 
 
Clapton liet eind juli een verklaring uitgaan op de app Telegram, waarin hij stelde dat hij zich 
moreel verplicht voelde aan te geven dat hij niet zou optreden op een podium waar mensen 
worden geweerd vanwege de coronamaatregelen. ‘Tenzij het zo is geregeld dat iedereen het 
concert kan bijwonen, behoud ik me het recht voor een show te cancelen.’ 
 
De woordvoerders van de muzikant gaven volgens Rolling Stone maandag geen gehoor aan 
het verzoek van het muziekblad om een reactie van Clapton. Bron: AD, 21 september 2021.  
 
Cruiseschip in Rotterdamse haven 
 
Voor het eerst in anderhalf jaar is er in de Rotterdamse haven weer 
een cruiseschip aangemeerd. De Artania, zoals het schip heet, is 230 meter lang en heeft een 
capaciteit van 1260 passagiers. 
 
Er zijn veel maatregelen genomen om de cruisevakanties weer veilig te laten verlopen, zo 
vertelt Mail Elmar van Cruise port aan Rijnmond: ‘Ze blijven bij elkaar en reizen met 
een gedesinfecteerde bus.’ Ook zijn alle passagiers gevaccineerd. Bron: AD, 21 september 
2021.   
 
Demonstratie op Plein in Den Haag 
 
Op het Plein in Den Haag wordt rond het middaguur gedemonstreerd. Het lijkt voornamelijk 
om tegenstanders van de coronamaatregelen te gaan. De demonstranten probeerden rond 
12.30 uur het Plein af te gaan, mogelijk richting de Grote Kerk waar koning Willem-Alexander 
de troonrede zal uitspreken, maar ze werden tegengehouden door de politie. 
 
Meerdere mensen hebben protestborden bij zich of dragen een t-shirt met een actieleus tegen 
het coronabeleid van de regering. Het plein staat redelijk vol. 'Facts not fear', en 'Tegen de QR-
code' staat op twee actieborden. 'Ik strijd voor vrijheid' leest een andere. Ook Viruswaarheid-
voorman Willem Engel is aanwezig. Hij zegt niet betrokken te zijn bij het opzetten van de 
protestactie op Prinsjesdag. Bron: AD, 21 september 2021.   
 

 
 
© ANP — Demonstranten protesteren op Prinsjesdag op het Plein in het centrum van Den 
Haag tegen de coronaregels en het regeringsbeleid. Op deze derde dinsdag in september begon 
het nieuwe werkjaar van de regering.    
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 © ANP — Demonstranten protesteren op Prinsjesdag in het centrum van Den Haag tegen de 
coronaregels en het regeringsbeleid. 

Het Plein in Den Haag, waar op het moment een demonstratie tegen het 
coronabeleid plaatsvindt, is door de politie afgezet. De demonstranten mogen het plein niet 
af, bij alle toegangswegen staan agenten. Volgens een politiewoordvoerder is daar in overleg 
met de gemeente toe besloten omdat de demonstratie, die voornamelijk gericht lijkt te zijn 
tegen het coronabeleid, niet was aangemeld. 

Rond het middaguur probeerden de actievoerders, zo'n twintig à dertig mensen, het Plein te 
verlaten, maar ze werden tegengehouden door de politie. ‘Ze krijgen op dit moment de 
mogelijkheid op het Plein te demonstreren en mogen niet gaan lopen’, zegt de woordvoerder. 

Volgens de zegsman verloopt de demonstratie rustig en zijn er tot nu toe geen 
aanhoudingen verricht. Bron: AD, 21 september 2021. 

Het is weer rustig bij Tweede Kamergebouw  
 
Het is weer rustig bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag, waar de politie 
dinsdagmiddag demonstranten tegenhield die opstoomden richting het pand aan de 
Bezuidenhoutseweg. Rond 15.30 uur waren de meeste betogers weer vertrokken. Er is 
zeker een aanhouding verricht. 
 
De actievoerders, die voornamelijk demonstreerden tegen het coronabeleid, werden eerder 
door de politie opgeroepen om van het Plein naar het Malieveld te gaan. De politie te 
paard moest voorkomen dat er mensen naar het onderkomen van de Tweede Kamer liepen en 
versperde de weg.  
 
De demonstranten werden teruggedrongen en verderop ingesloten in een speciaal ingericht 
vak. Daar mochten ze actievoeren. Het ging tientallen mensen, die leuzen riepen naar de 
politie als ‘machtsmisbruik’ en ‘kapjes af’. Ook waren er demonstranten elders in de buurt. 
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Een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen liet eerder op dinsdag weten 
dat de menigte naar het Malieveld was verwezen omdat daar meer ruimte is. Ook was de 
demonstratie niet aangemeld en is er sprake van ‘een slecht aanspreekbare organisatie’, legde 
de woordvoerder uit. Bron: AD, 21 september 2021.   
 

 
 
© Jeffrey Groeneweg/Qphoto — Demonstranten voor het tijdelijke gebouw van de Tweede 
Kamer in Den Haag.  

 
Reizigers gevaccineerd met AstraZeneca niet naar VS 
 
Amerika kondigde gisteren nog aan dat het land de grenzen weer wil openen voor 
gevaccineerde reizigers uit Europa. In een speech maakte de Amerikaanse 
virusexpert Anthony Fauci bekend dat ze er nog niet uit zijn of dit ook gaat gelden voor 
mensen met het AstraZeneca vaccin. 
 
Fauci: ‘We willen een uniform beleid maken voor alle landen uit Europa zodat geen enkel land 
voorgetrokken wordt. Over AstraZeneca moet nog beslist worden, maar er is geen reden om te 
geloven dat mensen met het AZ vaccin zich zorgen zouden moeten maken.’  Bron: AD, 21 
september 2021.   
 
Honderden mensen de straat op in Melbourne 
 
Honderden mensen zijn dinsdag in Melbourne de straat op gegaan, nadat de autoriteiten alle 
bouwplaatsen in de Australische stad voor twee weken hadden gesloten. De veelvuldige 
verplaatsing van bouwvakkers zou volgens het stadsbestuur het coronavirus te veel 
verspreiden. Melbourne is, net als Sydney, al enige tijd in lockdown. Maar de regels 
worden onvoldoende nageleefd. 
 
Het besluit om alle bouwactiviteiten stil te leggen, kwam nadat een anti-vaccinatieprotest 
maandag uit de hand liep. De regering van de deelstaat Victoria, waarin Melbourne 
ligt, eiste dat alle bouwvakkers tegen het einde van deze week ten minste één dosis van een 
coronavaccin zouden hebben gekregen. Maar tegen die maatregel bestond weerstand. 
 
Op televisie en op sociale media waren beelden te zien van demonstranten die door de straten 
van Melbourne marcheerden, brandjes stichtten en anti-vaccinatieleuzen scandeerden. 
De oproerpolitie probeerde de orde te herstellen. 



64 
 

 

De deadline voor de eerste prik voor bouwvakkers is inmiddels verschoven naar 5 oktober. 
Dat is de datum waarop de bouwplaatsen in Melbourne weer open mogen. Bron: AD, 21 
september 2021.    

Aantal mensen met coronabesmetting in ziekenhuizen is toegenomen 

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 
24 uur weer iets toegenomen. Er liggen dinsdag 578 patiënten in het ziekenhuis met Covid-
19. Dat zijn er 13 meer dan maandag, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Zondag en maandag was ook al sprake van een lichte stijging. Zaterdag lagen er nog 551 
covidpatiënten in de ziekenhuizen, het laagste aantal sinds 25 juli. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 378 coronapatiënten, 11 meer dan maandag. Op de ic's 
liggen 200 coronapatiënten. Dat zijn er 2 meer dan een dag eerder. 

Afgelopen etmaal werden op de ic's 11 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de 
verpleegafdelingen werden 45 mensen opgenomen. 

Het LCPS zegt in een toelichting dat de instroom van covidpatiënten afgelopen week is 
gedaald, zowel op de ic als op de verpleegafdelingen. ‘De covidbezetting op de ic is min of meer 
stabiel gebleven. De bezetting in de kliniek is de afgelopen week gedaald. We verwachten dat 
de bezetting de komende week op zowel de ic als de kliniek daalt’, aldus de 
ziekenhuisorganisatie. Bron: AD, 21 september 2021.     

Mensen die met coronavirus besmet worden zijn niet gevaccineerd 

De meeste mensen die het coronavirus oplopen, zijn niet gevaccineerd tegen het virus. Dat 
komt naar voren uit de cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
dinsdag naar buiten bracht. 

In de maand september zijn tot nu toe ruim 44.000 mensen positief getest. Van iets meer dan 
37.000 van hen is bekend of ze gevaccineerd waren tegen het coronavirus. Twee op de 
drie bleken niet te zijn ingeënt. Daar staat tegenover dat 29 procent van de positief getesten 
volledig gevaccineerd was. De resterende 4 procent had al wel een prik gehad, maar was nog 
niet volledig gevaccineerd. 

Van alle Nederlanders is momenteel bijna 70 procent geheel of gedeeltelijk gevaccineerd en 
zo'n 30 procent niet ingeënt. Daarbij zijn ook de kinderen onder de 12 meegerekend, die nog 
niet in aanmerking komen voor een prik. 

In augustus werd het coronavirus vastgesteld bij ruim 75.000 mensen. Bij ruim 65.000 van 
hen was de vaccinatiestatus toen bekend: 63 procent was niet gevaccineerd, 25 procent 
volledig gevaccineerd en 12 procent gedeeltelijk gevaccineerd. Bron: AD, 21 september 2021.  

Aantal nieuwe coronabesmettingen flink gedaald 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen week flink gedaald, net als het aantal 
ziekenhuisopnames. Ook het reproductiegetal ging fors omlaag, wat erop wijst dat het virus 
steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Het aantal 
gemelde sterfgevallen door corona steeg wel. 
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven 
dagen 13.347 meldingen van positieve tests. Dat is het laagste weekcijfer sinds begin juli, vlak 
voor de vierde golf. Vergeleken met de voorgaande week is het aantal nieuwe gevallen met 16,5 
procent gedaald. Bron: AD, 21 september 2021.    

Sportkantines zijn zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk 

Sportkantines zijn vanaf zaterdag zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk als bezoekers 
alleen naar binnen gaan om eten en drinken af te halen aan de bar. Bezoekers die in de 
kantine willen gaan zitten om hun bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wel 
laten zien. Dat staat in het aangepaste sportprotocol dat koepel NOC*NSF op de website heeft 
geplaatst en vanaf zaterdag van kracht is.  

Sportkantines vallen onder de horeca, waarvoor het toegangsbewijs vanaf zaterdag leidend 
gaat zijn. Heel wat amateursportverenigingen hebben praktische en principiële 
bezwaren tegen gebruik van het coronatoegangsbewijs. Zo zeggen ze niet genoeg 
vrijwilligers te hebben om aan de deur te controleren en niemand te willen uitsluiten. 

Voor het afhalen van eten en drinken in kantines wordt nu een uitzondering gemaakt, mits 
de sportverenigingen een deel van hun kantine afbakenen voor bezoekers die willen zitten. Zij 
moeten dan wél gecontroleerd worden. Dat geldt ook voor sporters als hun sportbeoefening in 
een horecagelegenheid plaatsvindt, zoals darts of biljarten. Bron: AD, 21 september 2021.   

Een tweede prik met Janssen vaccin verhoogd volgens fabrikant de 
bescherming aanzienlijk  

Een tweede prik met het coronavaccin van Janssen verhoogt de mate van bescherming volgens 
de fabrikant aanzienlijk. Een enkele prik biedt volgens eerder onderzoek 67 procent 
bescherming tegen ‘matige tot ernstige’ vormen van Covid-19. Bij proefpersonen die 
een tweede dosis kregen, steeg die effectiviteit tot 94 procent, stelt moederbedrijf Johnson & 
Johnson. De studie waar de producent zich op baseert is nog niet kritisch bekeken door 
onafhankelijke vakgenoten van de onderzoekers. Dat moet in de komende maanden gebeuren. 

Aan de studie deden zo'n 30.000 proefpersonen mee. Bijwerkingen waren volgens de 
fabrikant vergelijkbaar met die bij een eerste dosis. Een zeer zeldzame bijwerking waar veel 
over te doen is geweest, is een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Mede 
vanwege die bijwerking wordt het vaccin van Janssen in Nederland niet meer standaard aan 
mensen gegeven. Het EMA beschouwt het vaccin alsnog als veilig. Bron: AD, 21 september 
2021.    

Koning waarschuwt voor polarisatie 

In een opvallend zakelijke troonrede heeft koning Willem-Alexander gewaarschuwd dat het 
maatschappelijk debat steeds vaker ‘polariserend’ wordt gevoerd. ‘Hierbij past de nuchtere 
vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven.’ 

Volgens de koning hoopt Nederland op een einde van het coronatijdperk en ‘de terugkeer naar 
meer normale verhoudingen'. Tegelijkertijd looft hij de  inzet van veel landgenoten. ‘Voorop 
staat dat wij als Nederland opnieuw hebben laten zien dat we er als familie en buren voor 
elkaar willen zijn.’ 

De regering wil volgens de koning vooruitkijken en ziet twee vragen die dringend om een 
antwoord vragen. ‘De eerste is: hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende 
pandemie? Daarvoor werkt de regering aan een plan. Dat is per definitie ook een 
internationaal vraagstuk, want e en virus stopt niet bij landsgrenzen.’  
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Koning Willem-Alexander  © ANP  

Het belangrijkste is dat er nu overal ter wereld voldoende vaccins beschikbaar komen, stelt 
de koning. Nederland neemt daarin verantwoordelijkheid door voor elk vaccin dat hier aan 
iemand wordt gegeven, er ook een te doneren. ‘De tweede vraag is hoe de zorg in de toekomst 
georganiseerd moet worden om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te blijven. Nu 
is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te 
bereiden.’ 

De koning ging uitgebreid in op Afghanistan aan het begin van de troonrede: ‘Geopolitieke 
ontwikkelingen kwamen dichtbij met de hartverscheurende beelden en verhalen uit 
Afghanistan. Twintig jaar lang heeft de internationale gemeenschap zich daar ingezet voor 
internationale stabiliteit en veiligheid, democratie en mensenrechten, en kansen voor meisjes 
en vrouwen. Nu wacht het Afghaanse volk opnieuw een ongewisse toekomst.’ 

De koning stond in de troonrede in het bijzonder stil bij Nederlandse Afghanistanveteranen, 
militairen en diplomaten. Voor die laatste groep waren het ‘extreem intensieve en spannende 
laatste weken, waarin zij binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk mensen in veiligheid 
brachten’. ‘Daarvoor verdienen zij diep respect en grote waardering. Tegelijkertijd realiseren 
we ons dat dit boek niet gesloten is. Degenen die achterbleven, wacht een onzeker lot. Wat 
vijfduizend kilometer verderop gebeurt, raakt direct aan onze diepste waarden en aan onze 
eigen veiligheid.’  

Ook schuwde de regering geen zelfkritiek. De stelselmatige fouten in de behandeling van 
burgers in Groningen en de toeslagenaffaire werden benoemd: volgens de koning moet de 
regering ‘de hand in eigen boezem steken’. De afhandeling van de aardbevingsschade in 
Groningen is volgens hem ‘te lang te stroperig geweest’. En in de toeslagenaffaire heeft de 
overheid mensen ‘letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan’. ‘In beide gevallen geldt: fouten 
moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen.’ 
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De voortdurende demissionaire status van het kabinet zonder uitzicht op een nieuw kabinet 
dwingt de regering op terreinen wel in actie te komen, stelt de koning. ‘Sommige onderwerpen 
zijn zo urgent, dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten. Daarom meent 
de regering er goed aan te doen in het lopende beleid voor komend jaar een aantal extra 
stappen te zetten, onder andere op het terrein van klimaat, rechtsstaat en woningbouw.’ 

De koning benoemde de overstromingen van deze zomer in Limburg als bewijs voor de 
klimaatverandering: dat ‘kwam deze zomer dichtbij toen inwoners van Limburg in een paar 
dramatische dagen hun huizen en bedrijven na extreme regenval onder water zagen lopen'.  

De klimaatwet en het klimaatakkoord zijn niet afdoende om de doelen te halen die zijn gesteld. 
Het Urgendavonnis leidt tot ‘bijna 7 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen, 
bijvoorbeeld voor verduurzaming van woningen en industrie en om elektrisch rijden verder te 
stimuleren.’ De koning ziet er kansen in, niet alleen voor de economie, maar ook als kans op 
‘een mooier, schoner en veiliger land na te laten.’  Bron: AD, 21 september 2021.    

Oranjes cashen ruim tien miljoen euro 

Koning Willem Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix krijgen dit jaar 
als inkomen en uitgaven voor personeel en materieel gezamenlijk 10,5 miljoen euro. 

Het persoonlijke inkomen van de koning wordt de A-component van de uitkering genoemd. 
Die is onbelast en gaat dit jaar voor het eerst door het miljoen heen. Was dat vorig jaar nog 
998.000 euro, nu is zijn inkomen 1 miljoen. Ook koning Máxima raakt een grens aan: vorig 
jaar nog 396.000 euro, nu is het 400.000. 

Prinses Beatrix krijgt 600.000 euro, vorig jaar was dat 564.000 euro. 

Kroonprinses Amalia kreeg als minderjarige vorig jaar een inkomen van 20.000 euro en zou 
nu aanspraak kunnen maken op een persoonlijk inkomen van 300.000 euro. Dat stort ze 
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terug, omdat ze daar een gevoel van ongemak bij ervaart in een tussenjaar waarin ze niets 
doet voor de staat der Nederlanden.  

De inkomens van de genoemde leden van het Koninklijk Huis bestaan uit een A-component 
van het inkomen en de B-component waarvan personele en materiële uitgaven worden 
gedaan.  

De koning toucheert 5,1 miljoen euro voor personeel en materieel, voor Máxima is dat 700.000 
euro. Prinses Amalia zou 1,4 miljoen krijgen voor personeel en materiële uitgaven, maar stort 
dat terug. Prinses Beatrix ontvangt daarvoor 1,1 miljoen.  

Andere ministeries trekken ook de portemonnee voor de Oranjes. Voor de geplande inkomende 
en uitgaande staatsbezoeken wordt 2 miljoen uitgetrokken door Buitenlandse Zaken. En 16 
miljoen euro is er voor de paleizen en andere huisvesting, betaald door Binnenlandse Zaken. 
Het familieschip de Groene Draeck kost aan onderhoud 87.000 euro.  Bron: AD, 21 september 
2021.    

Coronabewijs van Franse president is te zien op social media 

Het coronavaccinatiebewijs van de Franse president Emmanuel Macron, met daarop zijn 
naam, geboortedatum en een gepersonaliseerde QR-code, circuleert op sociale media. 

Het presidentieel paleis Élysée zei dinsdag dat nog onduidelijk is of het document per ongeluk 
of opzettelijk is gelekt. Of er een nieuwe QR-code zal worden uitgegeven is nog onduidelijk, zei 
het paleis. Macron is in december vorig jaar gediagnosticeerd met Covid-19. Hij werd in mei 
dit jaar gevaccineerd. 

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben toegang tot een gecentraliseerd systeem van 
inentingsbewijzen tegen het coronavirus. Een personeelslid heeft het certificaat van Macron 
verspreid, zei het Élysée. 

De persoonlijke codes staan op de Franse coronaviruspassen, die mensen nodig hebben voor 
het bezoeken van musea, theaters, bioscopen, cafés en restaurants, en ook bij reizen per 
vliegtuig of trein. Meer dan 70 procent van de Fransen is volledig gevaccineerd. Het aantal 
nieuwe besmettingen blijft dalen. Bron: AD, 21 september 2021.    

In Melbourne werd journalist bekogeld tijdens demonstratie 

Een Australische journalist deed vandaag verslag van een demonstratie in de Australische 
stad Melbourne toen hij werd bekogeld door demonstranten. Duizenden mensen 
demonstreerden in Melbourne tegen een vaccinatieplicht voor de bouwsector. Bron: AD, 21 
september 2021.    

Fabrikanten van coronavaccins doen te weinig om mensenrechtencrisis 
te voorkomen 

De fabrikanten van coronavaccins, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson 
(Janssen), Moderna en Novavax, doen te weinig om een 'mensenrechtencrisis' te voorkomen, 
schrijft Amnesty International in een woensdag verschenen rapport. Ze geven volgens de 
onderzoekers geen prioriteit aan de levering van vaccins aan armere landen.  

Ook weigeren ze afstand te doen van intellectuele eigendomsrechten en delen ze 
vaccintechnologie niet. ’De grote farmaciebedrijven hebben opzettelijk kennisoverdracht 
geblokkeerd en door hun leveringen aan vooral de rijke landen een voorspelbare schaarste 
gecreëerd in armere landen’, stelt Amnesty International.  
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De mensenrechtenorganisatie wijst erop dat minder dan 1 procent van de mensen in lage-
inkomenslanden volledig is gevaccineerd, vergeleken met 55 procent in welvarende landen.  

Amnesty bekeek onder meer het mensenrechtenbeleid van de bedrijven, de prijsstructuur 
voor vaccins, hun gegevens over intellectueel eigendom en het delen van kennis en 
technologie.  

‘Ondanks dat de meeste bedrijven miljarden dollars aan 
overheidsfinanciering en vooruitbestellingen hebben ontvangen, hebben vaccinontwikkelaars 
het intellectuele eigendom gemonopoliseerd, technologieoverdrachten geblokkeerd en 
agressief gelobbyd tegen maatregelen die de wereldwijde productie van deze vaccins zouden 
uitbreiden’, concludeert Amnesty. 

Ook becijferde de organisatie dat BioNTech, Pfizer en Moderna tegen het einde van 
2022 samen 130 miljard dollar verdiend zullen hebben. Amnesty International heeft de 
Russische en Chinese farmaceuten die miljarden doses produceren niet voldoende kunnen 
onderzoeken omdat ze minder bedrijfsinformatie vrijgeven. Bron: AD, 22 september 2021. 

Ouderen hebben moeite met krijgen van coronapas, maar er is hulp: ‘Ik 
heb geen computer, niks’ 

Er zijn veel ouderen op de eerste verdieping van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. De een 
komt achter de rollator binnengewandeld, de volgende trekt z’n mondkapje nog eens goed over 
de neus, een ander frommelt wat aan het gehoorapparaat. Maar een aantal dingen hebben ze 
gemeen: het groepje wachtenden is 55+, geheel gevaccineerd en gaat gebukt onder de QR-
stress. ‘Allemaal medische blabla, ik begreep er niets van.’  

Maar gelukkig, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. In de vorm van de doorgewinterde 
bieb-vrijwilliger André Rommers, die samen met zijn collega's de toegestroomde ouderen de 
helpende hand biedt. Met een kort en bondig onderricht hoe je die vermaledijde QR-code op 
je telefoon tovert óf – als een mobieltje ontbreekt – op een printje. Kun je komend weekend 
zonder gedoe naar de kroeg, een restaurant of ’n sfeervol feestje. 

,Mensen komen soms zonder DigiD en zonder smartphone’, luidt de uitleg. ‘Dan heb je dus 
een probleem. Dan kun je alleen nog een bepaald telefoonnummer bellen en dan krijg je de 
spullen opgestuurd. Maar de rest proberen we zo goed mogelijk door het proces te loodsen. 
Zodat ze met de CoronaCheck-app of een papieren code naar huis kunnen.’ Bron: AD, 21 
september 2021.    

Christina (79) pleit voor gele boekje als toegangsbewijs: ‘Veel ouderen 
hebben geen mobiel’ 

Christina de Jong (79) heeft jarenlang op vertoon van het gele boekje de wereld over gereisd 
en afgelopen zomer gebruikte ze het in Duitsland om toegang tot onder meer musea te krijgen. 
Tot haar verbazing geldt het boekje in Nederland niet als toegangsbewijs. De Alphense vreest 
voor uitsluiting van ouderen en pleit daarom voor het vertrouwde gele boekje. 

‘De ouderen waren allemaal zo blij en opgelucht door de vaccinatie. Nu voelt het of onze 
vrijheid die we net terug hadden weer wordt ingeperkt. De invoering van de toegangscontrole 
zorgt voor veel onrust onder ouderen’, vertelt de Alphense die namens de kerk onder meer 
ouderen van 93, 95 en 98 jaar bezoekt. Met haar verhaal maakt ze zich hard voor deze 
groep. ’Veel ouderen hebben geen of een te oude mobiel en kunnen de app niet gebruiken. Zij 
vragen zich af hoe ze straks bijvoorbeeld een restaurant of museum kunnen bezoeken.’ Bron: 
AD, 21 september 2021.      
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© Merel Klijzing — Christina de Jong pleit voor het gele boekje als geldig Corona-
toegangsbewijs voor ouderen zonder mobiele telefoon.  

 

  

Frank Poorthuis  © Marco de Swart  
 
Het is nu vier maanden geleden en ik heb nog steeds geen QR-code 
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 557.  
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Ik durf bijna niet meer te bellen. De afgelopen anderhalve week heb ik al vier keer aan de lijn 
gehangen met de assistentes van de huisarts. Dus klinkt het aan de andere kant inmiddels: 
‘O meneer Poorthuis, daar bent u weer.’ En dan weet je nog niet wat ze tegen elkaar zeggen 
als de hand op de microfoon ligt, hoe ze met hun ogen rollen. 
 
Maar is het mijn schuld? Nee. Zij hebben me twee maal gevaccineerd, maar het RIVM heeft 
de bevestiging daarvan nog steeds niet binnen. Dus heb ik geen QR-code. Zij weten ook niet 
hoe dat kan. Proberen het te herstellen. Ik geloof ze. Ik word ook nimmer boos aan de lijn. 
Blijf zo aardig als maar kan. Het is ook maar stomme bureaucratie, zij zijn maar pionnetjes 
die wel belangrijker werk te doen hebben. Net als ik. 
 
Maar het is nu vier maanden geleden. En ik ben geen zeur. Ik neem de meeste dingen in dit 
leven met een korreltje zout. Mij maak je niet gek. Maar eind deze week, vanaf de 25ste 
september, mag ik geen restaurant meer binnen, geen kroeg, de bioscoop niet. Nou ben ik in 
die laatste twee categorieën al maanden niet geweest, maar je kunt zo maar eens de behoefte 
krijgen. Sta je mooi te kijken.  
 
De vele mails die ik krijg maken duidelijk dat ik niet de enige ben met dit probleem. Er zijn 
mensen die maar één inenting hebben gekregen (waren al eens ziek); die allergisch zijn; die 
één prik bij de GGD en één bij de dokter kregen; die überhaupt niet ingeënt wilden of konden 
worden; die wel ingeënt werden maar het RIVM hun gegevens niet wilden geven; die zelf wel 
een QR-code hebben, maar die niet geregeld krijgen voor hun (chronisch zieke) kinderen of 
ouders; mensen die niet wijs kunnen worden uit de vereiste digitale handelingen; mensen die 
belden naar het hulpnummer 0800-1351 maar daar tweeënhalf uur aan het lijntje werden 
gehouden; mensen die niet eens door het eerste bandje van 0800-1351 heen kwamen.  
 
Dus ik sta niet alleen. Maar dat maakt de ergernis niet minder. Iedereen heeft de beste 
intenties. Ik weet het. Maar grrr. Dus ik bel nog maar eens: ‘Hallo, met Frank Poorthuis…’ Ik 
hoor hun ogen rollen, geloof ik.  Bron: AD, 22 september 2021. 

Zes personen aangehouden tijdens Prinsjesdag 

De politie heeft zes personen aangehouden tijdens Prinsjesdag in Den Haag. Vier van hen zijn 
opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Een van had een zwaard bij zich en iemand 
anders een gasmasker en een helm. Twee anderen werden aangehouden omdat zij zich niet 
konden legitimeren, laat de politie weten. Tegen de zes is proces-verbaal opgemaakt. 

's Middags vond een demonstratie plaats op het Plein, naast het Binnenhof. De actievoerders 
werden na enige tijd naar het Malieveld verwezen, liet een woordvoerder van burgemeester 
Jan van Zanen weten, onder meer omdat de demonstratie niet was aangemeld. Bron: AD, 21 
september 2021.    

Duitse complotdenker die Alexander (20) door hoofd schoot ‘keek uit 
naar oorlog’ 

De Duitser die zaterdagavond een pompbediende doodschoot omdat hij van hem een 
mondkapje moest dragen, had extreemrechtse sympathieën en was een fervent aanhanger 
van complottheorieën. Dat schrijven diverse Duitse kranten op basis van bronnen in zijn 
omgeving en na een analyse van zijn profielen op sociale media. ‘Het was een kwestie van tijd 
voor het zo zou escaleren.’  

De 49-jarige softwareontwikkelaar Mario N. heeft de moord op de 20-jarige Alexander 
opgebiecht. Hij voelde zich naar eigen zeggen in een hoek gedrukt en ‘zag geen andere uitweg’ 
dan om ‘een voorbeeld te stellen’. N. hield de pompbediende verantwoordelijk voor de situatie 
omdat hij hem nadrukkelijk wees op de coronaregels, meldt Der Spiegel op basis van 
justitiebronnen.  



72 
 

Uit een analyse van zijn profielen op Twitter en LinkedIn blijkt dat N. groot fan is van de 
rechts-populistische partij Alternative für Deutschland. Deze partij wordt door de Duitse 
binnenlandse veiligheidsdienst beschouwd als een potentieel gevaar voor de democratie. De 
dienst zei in maart van dit jaar duidelijke aanwijzingen te hebben gevonden voor extremisme 
bij sleutelfiguren in de partij.  

Hoewel de 49-jarige N. nooit door justitie is opgemerkt als potentieel gevaar, werd hij door zijn 
omgeving wel als dusdanig beschouwd. Een buurvrouw omschrijft hem in gesprek met Duitse 
media als ‘opvliegend en agressief’.  

Zo klaagde hij vaak bij haar over klanten van haar nagelsalon die op straat geparkeerd 
stonden en beledigde hij haar regelmatig op een vrouwonvriendelijke manier. ‘Ik zag hem ook 
als een bedreiging voor mijn klanten. Hij viel me vaak verbaal aan, beledigde me diep en 
vulgair. Het was een kwestie van tijd tot het zo zou escaleren.’ Een andere buurman meldt dat 
hij door N. is uitgescholden omdat hij een mondkapje droeg. Hij zou ‘gestoord zijn, corona zou 
volgens hem verzonnen zijn en het vaccin zou je doden’.  

Zijn uitlatingen op sociale media bevestigen volgens Duitse media dat N. een groot 
tegenstander is van het Duitse coronabeleid. Hij gelooft niet in mondkapjes en vindt de 1,5 
meterregel ook onzin. Een totale oorlog zou de maatschappij een stuk verder brengen, stelde 
hij op Twitter. ‘Ik kijk uit naar de volgende oorlog. Ja, dat klinkt nu misschien wat heftig, 
maar we komen gewoon niet uit deze spiraal.’ In een andere tweet zei hij klaar te zijn om te 
vechten en bedreigde hij degenen die de situatie volgens hem hebben veroorzaakt.  

De Duitse recherche bevestigt dat Mario N. diep verankerd was in groepen van verschillende 
corona-ontkenners. De aanklagers hopen meer duidelijk te krijgen na evaluatie van de in 
beslag genomen gegevensdragers. Het feit dat N. niet alleen één revolver, maar ook andere 
wapens en munitie thuis in zijn bezit had, duidt op verdere radicalisering.  

De moord op de 20-jarige Alexander wordt in de hoogste kringen streng veroordeeld. ‘Ik ben 
geschokt door de verschrikkelijke moord op een jonge man die alleen vroeg om de geldende 
regels te volgen, voorzichtig te zijn en solidariteit te tonen’, zegt de Duitse politica Annalena 
Baerbock. Ze betuigde haar medeleven aan de familie van het slachtoffer. ‘Ik maak me grote 
zorgen over de radicalisering van de non-conformistische gemeenschap’, voegt ze toe. Armin 
Laschet, minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, vindt dat ‘aan deze 
haat in onze samenleving een einde moet komen’.  

Voor het Thüringer Bureau voor de Bescherming van de Grondwet, een afdeling van het 
Thüringer Ministerie van Binnenlandse Zaken, is de schietpartij een gevolg van 
extreemrechtse complottheorieën. ‘De koelbloedige moord op de student die als pompbediende 
bij een tankstation werkte, is verschrikkelijk, maar gezien de constante escalatie van de 
afgelopen weken geen verrassing voor mij’, zegt voorzitter Stephan Kramer tegen Tagesschau. 
‘Het is jammer dat er altijd doden moeten vallen voordat het gevaar serieus wordt genomen.’  

Het stadsbestuur van Idar-Oberstein, waar de moord plaatsvond, is van plan een 
herdenkingsdienst voor Alexander te houden. Bron: AD, 22 september 2021. 

Efteling en Beekse Bergen houden vast aan tijdslot: ‘We liepen honderd 
jaar achter’  

Het tijdslot. Pretparken hebben besloten van die coronamaatregel géén afscheid te nemen. Zo 
kunnen ze gerichter personeel inzetten en lange wachtrijen bij de kassa voorkomen.  

Nee. Het coronatoegangsbewijs hoef je niet bij binnenkomst te laten zien. ‘Alleen in de horeca 
gaan we er naar vragen, maar je kan gewoon zonder die controle de attractieparken 
binnenlopen’, aldus Kees Klesman van de Club van Elf. De Efteling communiceerde gisteren 
over het loslaten van het bewijs bij binnenkomst, waarna er meteen onduidelijkheid ontstond. 
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‘Maar het is heel helder en vanochtend nog gecheckt bij het ministerie. Alleen in de horeca zal 
er naar gevraagd worden. Verder nergens’, aldus directeur Klesman. Bron: AD, 21 september 
2021.  

Surinaamse minister roept zorgmedewerkers op te komen helpen bij 
strijd tegen corona 

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft een oproep gedaan aan 
alle zorgmedewerkers in Suriname die nog tijd over hebben om te komen helpen bij de strijd 
tegen Covid-19. Hij deed dat dinsdagmiddag lokale tijd in een speciaal opgenomen 
videoboodschap. 

‘Ik doe een oproep aan alle zorgwerkers in Suriname, van verpleegkundigen, ziekenverzorgers 
tot artsen’, zei Ramadhin. ’Als u ingezet wil worden in de strijd tegen Covid-19, neem dan 
contact op. Huisartsen die nog een beetje tijd over hebben, roep ik op om te superviseren’, 
aldus de minister. 

Ramadhin zei dat de situatie aan het verslechteren is vanwege het 'vrij hoge' 
besmettingspercentage. Daardoor moeten steeds meer mensen opgenomen worden. Ook het 
aantal besmettingen in de ziekenhuisinstellingen neemt toe, zo zei de minister. Dit zorgt 
voor extra werkdruk voor het verpleegkundig personeel, de artsen en alle ondersteunende 
diensten. 

Dat de bezorgdheid van de minister begrijpelijk is blijkt uit de laatste coronacijfers die 
maandag werden bekendgemaakt. In 1402 uitgevoerde testen bleken maar liefst 616 mensen 
positief te zijn. Ook zijn er maandag negen mensen overleden. Het totaal aantal sterfgevallen 
door Covid-19 in Suriname staat tot nu toe op 814. Bron: AD, 22 september 2021.  

Opleving aantal positieve tests in Oost-Nederland, vooral in deze 
gemeente is het weer raak  

Hoewel de trend nog altijd daalt, noteert Oost-Nederland vandaag behoorlijk meer positieve 
uitslagen van coronatests. Geen van de drie veiligheidsregio’s van de Stentor ontkomt aan een 
stijging, met name in Noord- en Oost-Gelderland ging het hard. Op nationaal niveau is de 
verwachting dat de ziekenhuisbezetting de komende tijd gaat dalen. 

Een stijging van ruim veertig procent: in alle drie de veiligheidsregio’s van Oost-Nederland 
neemt het aantal positieve testuitslagen toe. Gezamenlijk melden ze op dinsdag 152 positieve 
tests, dat waren er maandag nog 107. Daarmee beleeft het virus een kleine opleving na de 
daling van zondag en maandag.  

Van 31 naar 64: ten opzichte van gisteren noteert de veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland een ruime verdubbeling van het aantal positieve testuitslagen, na drie dagen van 
daling. Daardoor gaat ook het zevendaags gemiddelde juist weer omhoog, dat stond namelijk 
nog op 59. Door de flinke dagelijkse stijging overschrijdt Gelderland ook weer net de 
signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners: dat gaat vandaag naar 7,7.  

Van de liefst zeven gemeenten in deze veiligheidsregio die gisteren nog nul besmettingen 
noteerden, blijven vandaag alleen Brummen, Voorst en de bekende clean sheet-houder 
Hattem overeind. De meeste besmettingen werden gemeld in Apeldoorn (11), maar per 
100.000 inwoners valt vooral de Veluwe weer op, na enkele dagen van daling.   

Harderwijk en Ermelo klimmen, maar Nunspeet scoort duidelijk het hoogst: met 10 positieve 
testuitslagen staat de teller daar vandaag op 35,7 per 100.000 inwoners. We moeten terug 
naar 15 september voordat het aantal in die gemeente, die in de dagen rond die datum ook al 
steeds opviel, zo hoog was.   
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Ook de beste leerling van de klas van gisteren moet een kleine stijging toegeven: het aantal 
besmettingen in IJsselland ging van 26 naar 30. Over de afgelopen zeven dagen blijft de daling 
wel voortduren, dat gemiddelde cijfer lag namelijk op 35. IJsselland blijft als enige van de drie 
veiligheidsregio’s die hier besproken worden ónder de kritieke signaalwaarde van 7 positieve 
testuitslagen per 100.000 inwoners.  

In de overige gemeenten rond de IJssel blijft het aantal besmettingen overzichtelijk, al vallen 
de grotere plaatsen wel wat op. De gemeente Zwolle noteert 7 besmettingen, de gemeente 
Deventer 9. Samen zijn zij daarmee goed voor meer dan de helft van het IJsselse totaal van 
vandaag.  

De veiligheidsregio Flevoland noteert net als gisteren een stijging van 8 besmettingen; de 50 
van maandag werden er 58 op dinsdag. Dat ligt bovendien boven het zevendaagse gemiddelde 
van 54 en de signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners wordt zowel vandaag 
(13,5) als over de afgelopen zeven dagen (12,7) overschreden.  

Bij de gemeenten valt Lelystad al enige tijd op met een relatief hoge score. Na een voorzichtige 
daling in de afgelopen dagen gaat ook daar het aantal besmettingen weer omhoog: 16 in totaal, 
20 per 100.000 inwoners.   

Ten opzichte van gisteren werden er in heel Nederland 261 positieve tests meer gemeld. Het 
totaal van vandaag komt daarmee op 1694. De gemiddelde daling blijft gehandhaafd: over de 
afgelopen zeven dagen werden namelijk nog 1907 positieve testuitslagen per dag gemeld. Dat 
past bij het beeld dat vandaag in Oost-Nederland waarneembaar is: een kleine dagopleving, 
een dalende trend.  

Landelijk blijft de ziekenhuisbezetting toenemen, dat was de afgelopen dagen ook al zo. Met 
13 nieuwe patiënten erbij staat het totaal vandaag op 578. Daarvan liggen er 200 op de 
intensive care, dat zijn 2 patiënten meer dan gisteren. In totaal zijn er 56 nieuwe 
covidpatiënten opgenomen, 15 meer dan gisteren. Gisteren werden nog 9 overlijdens gemeld, 
dat aantal meldingen daalde vandaag naar 5.   

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) schrijft vandaag te verwachten 
dat de bezetting op zowel de reguliere bedden als op de intensive care de komende week gaat 
dalen.   

In de drie veiligheidsregio’s van De Stentor kwamen er ook ziekenhuisopnames bij, terwijl 
gisteren de drie tellers nog op nul stonden. In IJsselland ging het om 3 opnames, in Noord- 
en Oost-Gelderland om 1, in Flevoland op 2. De drie regio’s noteerden geen nieuwe 
sterfgevallen.   

Naast de dagelijkse cijfers publiceerde het RIVM dinsdag ook weer een uitgebreidere update. 
Het totaal aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen lag 16 procent lager dan een 
week daarvoor: in absolute getallen gaat het om een daling van bijna 16.000 positieve 
testuitslagen naar ruim 13.000. Daarbij hoort ook nog een ander percentage: 8 procent van 
het totaal afgenomen tests van positief, in de week daarvoor was dat nog 9 procent.  

Het reproductiegetal daalde van 0,99 naar 0,91 (waarde van 6 september). Ook was er sprake 
van een gemiddelde daling in de algehele ziekenhuisbezetting (23 procent) en in die op de 
intensive care (-18 procent). Het aantal gemelde sterfgevallen steeg wel, van 35 naar 45. Bron: 
De Stentor, 22 september 2021. 

Braziliaanse minister van Volksgezondheid is besmet met corona en is 
aanwezig bij Algemene Vergadering Verenigde Naties 

Er zijn beelden opgedoken van de recent besmette Braziliaanse minister van 
Volksgezondheid Marcelo Queiroga in contact met andere wereldleiders. Zo zou hij in 
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hetzelfde hotel verblijven als de Amerikaanse president Joe Biden, en zie je op beeld hem de 
hand schudden van de Engelse premier Boris Johnson die op dat moment geen mondkapje 
op had.   

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga heeft dinsdag positief 
getest op het coronavirus in New York, waar hij president Jair Bolsonaro vergezelde tijdens 
de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 

Queiroga keerde gisteravond niet terug naar Brazilië met de delegatie van Bolsonaro, maar 
bleef in New York om in quarantaine te gaan. De 55-jarige minister is cardioloog en is in maart 
ingeënt. Hij gaf aan geen symptomen te ervaren en zich goed te voelen. 

De minister van Volksgezondheid is het tweede lid van de Braziliaanse delegatie bij de VN die 
positief heeft getest op het coronavirus. Maandag ging een jonge diplomaat hem voor. Hij werd 
geïsoleerd en uit de delegatie gezet. 

Voor zijn positieve test had Queiroga de ontmoeting van Bolsonaro met de Britse premier Boris 
Johnson bijgewoond. Op foto's en video's van die ontmoeting is te zien dat Queiroga de enige 
in de Braziliaanse delegatie was die een mondkapje droeg. 

Bolsonaro, een vaccinscepticus, negeerde de VN-regels die bepaalden dat alle aanwezigen op 
de vergadering gevaccineerd dienden te zijn. In zijn toespraak tot wereldleiders zei Bolsonaro 
dat zijn regering het gebruik van vaccinpaspoorten niet steunt en achter de behandeling van 
het virus staat met medicijnen als het antimalariamiddel hydroxychloroquine. Maar hij zei 
ook dat de vaccinatiecampagne van Brazilië tegen Covid-19 succesvol was geweest en dat alle 
volwassenen die een vaccin wilden, uiterlijk in november zullen zijn ingeënt.  

In New York mogen niet-gevaccineerden niet in restaurants eten. Wellicht was dat de reden 
dat Bolsonaro en zijn entourage zondagavond op straat gesignaleerd werden met pizza-slices 
in de hand. Bron: AD, 22 september 2021.  

De Nederlandse consumptie kwam in juli voor het eerst weer boven het niveau van voor de 
coronacrisis uit. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gaven consumenten in 
deze maand 2,1 procent meer uit dan in juli 2019.  

Er werd bijvoorbeeld meer gespendeerd aan diensten, zoals telefoon- en 
internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een 
voetbalwedstrijd. Dit hangt onder meer samen met de versoepelingen van de coronaregels.  

Ten opzichte van juli vorig jaar werd er 4,8 procent meer geconsumeerd. De toename was 
daarmee minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie op jaarbasis nog beduidend 
harder groeide. Maar dat komt volgens het statistiekbureau doordat de consumptie in mei en 
juni van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. Bron: AD, 22 september 
2021. 

Amateurclubs in Twente worstelen met coronapas: ‘Niet jammeren, 
gewoon controleren’ 

Eindelijk mogen amateurvoetballers komend weekeinde weer massaal het veld op. Helemaal 
als vanouds is het nog niet, want clubs moeten spelers en bezoekers controleren. Houden ze 
zich aan de regels? Daar is nog niet elke club over uit. Een rondje langs de velden. 

Hoe gaan ze het bij VC Fleringen doen, de coronapas checken of niet? „We hebben ons wel 
zorgen gemaakt’, zegt Gerard Schepers, voorzitter van Fleringen. „Want hoe krijg je het voor 
elkaar om de hele dag iedereen die binnen komt te scannen? Dat is praktisch niet uitvoerbaar. 
Bij een show of voorstelling is het makkelijk, dan scan je een keer alle qr-codes voor aanvang 
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en is het klaar. Bij een amateurvoetbalclub loopt het van ’s ochtends tot ’s avonds door, soms 
is het druk, dan staat er weer niemand, sommige ouders lopen via het terras.’ 

 
 

Gerard Schepers, voorzitter Fleringen. © Gerard Schepers  

Maar er is goed nieuws, gaat Schepers verder. ‘We hebben net contact hebben gehad met de 
KNVB. Zij volgen de richtlijnen van het NOC*NSF en ik ben een stuk hoopvoller gestemd. Wat 
blijkt: we hoeven niet iedereen bij de deur te scannen en te controleren. Alleen teams en 
mensen die echt aan tafel gaan zitten, moeten worden gecontroleerd. Dat kan het personeel 
in de kantine doen. We hoeven geen groepen vrijwilligers op te trommelen, en we hebben 
gelukkig een groot terras.’ 

Of hij er achter staat dat extra controles nodig zijn om het coronavirus uit te bannen? ‘Dit 
past bij het hele dilemma. Aan de ene kant is het goed, aan de andere kant vraag je je af of 
het nodig is. Maar als het moet, proberen we het zo goed mogelijk te doen.’ 

Denken ze daar bij DOS’37 ook zo over? ‘Wij doen wat we moeten doen’, zegt Harold Schreur, 
de voorzitter van DOS’37 uit Vriezenveen. ‘Ik vind dat we niet moeten jammeren en ons gewoon 
aan de regels moeten houden. We maken een zo groot mogelijk terras, zodat mensen buiten 
kunnen zitten. Het wordt dit weekeinde heerlijk weer. Bij de ingang van de kantine gaan we 
de coronapas wel controleren. Wie er door mag, krijgt een polsbandje voor de rest van de dag. 
Zo voorkomen we dat er rijen ontstaan.’   

‘We moeten het met elkaar doen’, vindt hij. „Ik snap wel dat het krom zou zijn als het voor een 
kroeg wel geldt en voor een sportkantine niet. Wat ik er zelf persoonlijk allemaal van vind? 
Dat doet er in deze niet toe, vind ik. Ook al zitten er hiaten in de regelgeving, we moeten 
gewoon voldoen aan de regels.’ 

Maar wat nou als de aanvoerder van het eerste geen vaccin heeft en de kantine in wil? ‘Dan 
mag hij lekker een biertje drinken op het terras. Als je iets niet of wel wilt, heeft dat 
consequenties, zo is het altijd. Als ik met de auto naar de kroeg ga en wil drinken, moet ik 
met een taxi terug. Het enige wat ik lastig vind, is de jeugd tussen 13 en 18 jaar. Zij werden 
in de eerste lockdown ontzien en mochten doortrainen, nu hebben ze een vaccin nodig en dat 
hebben ze nog niet allemaal.’ 

 



77 
 

 
 

Harold Schreur, voorzitter DOS’37 © Harold Schreur  

Hoe gaat het er in de Achterhoek aan toe? ‘We hoeven niet iedereen te controleren bij de deur’, 
zegt Marc Dieperink, voorzitter van Sportclub Neede. ‘Dat scheelt wel. We volgen de richtlijnen 
van NOC*NSF en maken een afgescheiden horecadeel, waar mensen met een coronapas 
mogen gaan zitten. Zij kunnen gecontroleerd worden, maar het is de verantwoordelijkheid van 
de club om dat te doen of niet.’  

 
 

Marc Dieperink, voorzitter Sportclub Neede. © Eigen foto 

‘Voor de mensen die geen coronapas hebben, is er gelegenheid binnen een kop koffie of een 
patatje te halen. Ze mogen ook naar het toilet of naar de bestuurskamer lopen, maar niet het 
horecadeel in. Buiten is genoeg plek om te gaan zitten. Het valt mee’, vindt de voorzitter. „Bij 
wedstrijden van het eerste team wordt iedereen bij de deur gescand, dat deden we al. Maar 
wie al in de ochtend komt, kan gewoon het terrein op. Het blijft allemaal een beetje wazig.’ 
 
Hij heeft berichten van leden gehad, waarin stond dat ze hun lidmaatschap zouden opzeggen 
als er controles plaatsvinden. Wat Dieperink daarvan vindt, laat hij in het midden. ‘En zover 
komt het dus niet. Ik vind wel dat wij ons moeten conformeren aan de regels. Tot nu toe zijn 
we in coronatijd geen leden of sponsors kwijtgeraakt, dat is goed nieuws. We zijn vooral blij 
dat iedereen  er weer is.’ 

Sportkantines zijn vanaf zaterdag zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk als bezoekers 
alleen naar binnen gaan om eten en drinken af te halen aan de bar. Bezoekers die in de 
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kantine willen gaan zitten om hun bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wel 
laten zien. Dat staat in het aangepaste sportprotocol dat koepel NOC*NSF op de website heeft 
geplaatst. 

Sportkantines vallen onder de horeca. Heel wat amateursportverenigingen hebben bezwaren 
tegen gebruik van het coronatoegangsbewijs. Zo zeggen ze niet genoeg vrijwilligers te hebben 
om aan de deur te controleren en niemand te willen uitsluiten. 

Voor het afhalen van eten en drinken in kantines wordt nu een uitzondering gemaakt, mits 
de sportverenigingen een deel van hun kantine afbakenen voor bezoekers die willen zitten. Zij 
moeten dan wél gecontroleerd worden.  Bron: Tubantia, 22 september 2021.  

In VS stijgen coronabesmettingen onder kinderen hard 

Ook in Amerika stijgen coronabesmettingen onder kinderen hard. De Huffington Post meldt 
dat 26 procent van de positieve tests bij minderjarigen zijn uitgevoerd, zo'n 226.000 tests in 
totaal.  

Het grootste aandeel van deze besmettingen zouden in het Amerikaanse zuiden plaatsvinden. 
Dat zou te herleiden zijn naar de lagere vaccinatiegraad en minder mondkapdragers in het 
gebied. Bron: AD, 22 september 2021. 

CDC komt met besluit welke Amerikanen derde Pfizer-vaccin krijgen 

Het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) komt 
waarschijnlijk donderdag met het besluit welke Amerikanen een derde Pfizer-vaccin kunnen 
krijgen en wanneer, schrijft The New York Times. President Joe Biden had eigenlijk deze 
week al willen beginnen met het uitrollen van de derde shots.  

De bedrijven Pfizer en BioNTech hadden gevraagd de zogeheten boostershot goed te 
keuren voor 16-plussers die minstens zes maanden geleden hun laatste vaccindosis hebben 
gehad. Een onafhankelijk adviescomité van medicijnwaakhond FDA vond dat echter te ver 
gaan. Ze adviseerden alleen extra prikken te geven aan 65-plussers en mensen uit kwetsbare 
groepen.  

De CDC moet nu beslissen wie er precies bij zo'n risicogroep hoort. Daar zal uiteindelijk vanaf 
hangen of een groot deel van de Amerikanen straks een booster kan krijgen of dat maar een 
zeer beperkt deel van de bevolking daarvoor in aanmerking komt, concludeert The New York 
Times. Bron: AD, 22 september 2021. 

Verzekeringsbedrijf van ANWB heft alle coronagerelateerde beperkingen 
voor reisverzekeringen op 

Het verzekeringsbedrijf van de ANWB heft alle coronagerelateerde beperkingen voor zijn 
reisverzekeringen op. Reizigers die afreizen naar gebieden met een oranje of rood reisadvies 
zijn voortaan ook verzekerd voor onvoorziene kosten als zij tijdens de reis corona krijgen of in 
quarantaine moeten. 

Met het versoepelen van de voorwaarden breekt de ANWB naar eigen zeggen met de algemene 
lijn in reisverzekeringsland. De aanpassing geldt wel alleen voor de reisverzekering. 
De beperkingen blijven voorlopig wel van kracht op de annuleringsverzekering. Dat betekent 
dat een corona-uitbraak op de plaats van bestemming geen geldige annuleringsreden is. Bron: 
AD, 22 september 2021.  
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal mensen met een 
coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal gedaald tot 532, 
het laagste aantal sinds 24 juli. Dat zijn er 46 minder dan dinsdag. 

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten met 14 tot 186. Eind juli lagen er voor 
het laatst zo weinig mensen met corona op de ic's. Op de verpleegafdelingen liggen 
nu 346 coronapatiënten, 32 minder dan een dag eerder. Bron: AD, 22 september 2021. 

Wereldwijd zes miljard coronaprikken gezet 

Persbureau AFP heeft berekend dat er wereldwijd nu zo'n zes miljard coronaprikken zijn 
gezet. De laatste miljard prikken werden binnen 29 dagen gezet. Daarmee neemt het 
vaccinatietempo iets af.  

Het duurde eerst nog 140 dagen om de eerste miljard doses toe te dienen. Maar daarna nam 
het priktempo toe. Het duurde 30 dagen om van 3 naar 4 miljard te gaan en vervolgens duurde 
het 26 dagen om de grens van 5 miljard te bereiken. Er zijn circa 7,7 miljard mensen op aarde. 
Veel vaccins bestaan uit twee doses. Voor de jongste kinderen zijn nog geen vaccins 
goedgekeurd. 

De meeste prikken zijn gezet in China (2,18 miljard), India (826,5 miljoen) en de Verenigde 
Staten (386,8 miljoen). Deze landen produceren hun eigen coronavaccins. Er wordt vooral veel 
gevaccineerd in welvarende landen. Een aantal van deze landen biedt hun bevolking extra 
prikken aan, zogeheten boostershots, terwijl andere landen onvoldoende vaccins hebben om 
de risicogroepen in te enten. Veel arme landen zijn voor hun vaccins afhankelijk van donaties.  

Bijna alle landen zijn begonnen met hun vaccinatiecampagnes, al verlopen er een aantal niet 
zo voorspoedig. Alleen Burundi, Eritrea en Noord-Korea hebben er voor zover bekend geen 
begin aan gemaakt, meldt AFP. Het is niet duidelijk of en wanneer ze de eerste mensen gaan 
inenten tegen Covid-19. Bron: AD, 22 september 2021. 

Ouderen worstelen met de CoronaCheck-app: ‘Jammer, dan maar niet 
naar het restaurant’ 

Een kopje koffie drinken in een café of een bezoek aan het theater kan vanaf zaterdag alleen 
als je een coronabewijs hebt. Maar wat als je niet weet hoe je de CoronaCheck-app op je 
telefoon zet? Of als je geen smartphone of internet hebt? Veel ouderen worstelen ermee. ‘Ik 
voel me buitengesloten.’ 

Het is waardeloos, vindt Pekka Pols (65) uit Middelburg. ‘Er wordt je gewoon iets opgedrongen. 
Ik ben twee keer ingeënt. Waarom kan ik niet gewoon mijn kaartje laten zien waarop staat dat 
ik gevaccineerd ben? Ik ga daar echt geen smartphone voor aanschaffen. Het is jammer, maar 
dan ga ik niet meer naar een restaurant.’ 

Pols heeft zich nooit verdiept in de digitale wereld, al volgt hij nu wel een computercursus bij 
de ZB. Hij heeft geen televisie, geen internet en geen computer thuis. Een mobiele telefoon 
heeft hij wel, maar daar kan hij alleen mee bellen en sms’en. ‘Ik heb er nooit tijd voor gehad, 
omdat ik altijd aan het werk was. Ik zie er geen probleem in. Ik ben lid van de bibliotheek: zo 
kan ik gebruik maken van een computer. Als het nodig is, kan ik hulp vragen van kennissen. 
Ik wil geen smartphone, want dan word je alleen maar gestoord.’    

Voor mensen die, net als Pols, geen kaas gegeten hebben van QR-codes, apps en internet is 
het na zaterdag knap lastig om naar de bioscoop, het theater of een lunchcafé te gaan. 
Natuurlijk kun je ook een papieren coronabewijs printen, maar dan heb je wel een DigiD 
nodig.  
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Veel ouderen worstelen hiermee, merken medewerkers van de ZB in Middelburg en 
Vlissingen. De laatste weken kloppen flink wat ouderen aan, omdat ze niet weten hoe ze aan 
een coronabewijs moeten komen. ‘We krijgen heel veel vragen over de CoronaCheck-app en 
de QR-code. Het gaat voornamelijk om ouderen die geen smartphone hebben en geen DigiD’, 
zegt coördinator Ricardo Maas, die verantwoordelijk is voor de computercursussen bij de ZB. 
‘Deze mensen willen een papieren variant van het coronabewijs, maar ze weten niet hoe ze 
eraan moeten komen. We helpen ze dan met het telefonisch aanvragen van een DigiD. Dat 
duurt een week, dus daarna helpen we ze met het aanvragen van een coronabewijs of de app.’ 

De ZB heeft inloopuren voor mensen die vragen hebben over de digitale overheid en biedt ook 
computercursussen aan voor mensen die basisvaardigheden moeten leren. Voor deze cursus 
zijn in Vlissingen en Middelburg wachtlijsten. Maas: ‘Er is een grote groep ouderen die van 
digitalisering niks weet. Hun beperkingen worden door de nieuwe maatregelen groter. Ik sprak 
gisteren twee dames, van tachtig en negentig jaar. Ze zeiden: ‘wij willen ook gewoon een kopje 
koffie kunnen drinken’. Een andere mevrouw, die regelmatig op huizen past in verschillende 
steden, wil niet gevaccineerd worden, maar ze wil wel een hapje eten in een restaurant. Ze 
heeft geen smartphone. Dan is het bijna onmogelijk om steeds een papieren bewijs te regelen.’ 

Tom de Vries (64) uit Vlissingen is ook één van die senioren zonder mobiele telefoon en 
computer. ‘Ik mis die telefoon niet echt. Bellen doe ik met een vaste lijn. Ik zou op zich wel 
een mobiele telefoon willen, maar alleen om te bellen en te sms’en. Die sociale media zie ik 
echt niet zitten. Ik had een soort digitale angst. Ik was bang om op een verkeerde knop te 
drukken. Dat heeft me er lang van weerhouden om ermee aan de slag te gaan. Sinds een jaar 
volg ik de computercursus in de bibliotheek. Je leert waar de zoekbalk zit en wat een cursor 
is. Ik wist van toeten noch blazen.’  

De Vries is niet te spreken over de nieuwe maatregelen. ‘Ik voel me buitengesloten’, zegt hij. 
‘Ik ben twee keer gevaccineerd. Ik heb een kaart met een stempel van de GGD. Dat is een 
officieel document. Ik vind dat ik dat zou moeten kunnen tonen als coronabewijs. Waarom 
kan zoiets alleen digitaal? Daar ben ik het niet mee eens. Hier is sprake van ongelijkheid in 
behandeling. Hiermee dupeert de overheid een grote groep Nederlanders. Ik heb me er nog 
niet zo in verdiept, maar ik moet hier wel wat mee, als ik straks nog bij de Griek wil eten of 
naar de bioscoop wil.’  

De animo voor vaccineren is flink toegenomen, sinds de overheid aankondigde dat vanaf 25 
september een coronatoegangsbewijs nodig is voor theaters, bioscopen en restaurants. Vorige 
week werden dagelijks ongeveer driehonderd afspraken ingepland; in de weken ervoor waren 
dat er nog tweehonderd. Het aantal mensen dat spontaan binnenloopt voor een vaccinatie is 
op de vaste priklocaties in Goes, Middelburg, Terneuzen en Zierikzee verdubbeld, ten opzichte 
van twee weken geleden. De vaste en tijdelijke priklocaties zijn hier te vinden. Bron: PZC, 22 
september 2021.  

In Australië gaan grenzen met kerst weer open 

De Australische minister van Toerisme Dan Tehan hoopt de grenzen ’uiterlijk met kerst’ weer 
te kunnen openen. Hij baalt dat Australiërs niet hebben kunnen reizen, en zegt at een hogere 
vaccinatiegraad hier verandering in zou kunnen brengen. 

‘Er is licht aan het einde van de tunnel’, zegt Tehan, want wanneer tachtig procent van de 
Australiërs gevaccineerd zijn zou reizen van en naar Australië weer mogelijk kunnen zijn. 
Bron: AD, 22 september 2021.  

Update RIVM 

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 1935 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 441 
minder dan vorige week woensdag, een daling van bijna 19 procent. Het 
zevendaags gemiddelde is met het lagere cijfer erbij ook weer verder gedaald, 
tot 1839 besmettingen per etmaal.  
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde dinsdag in een wekelijkse 
update dat het aantal coronabesmettingen in de zeven dagen daarvoor met 16,5 procent was 
gedaald. In alle leeftijdsgroepen zag het instituut een afname. Onder kinderen was in de eerste 
weken van het schooljaar nog een fikse toename, maar inmiddels daalt het aantal 
besmettingen daar ook weer. Kinderen van 5 tot en met 14 jaar vormen wel nog steeds de 
groep met het hoogste aantal besmettingen. 

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet 
zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat 
het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Bron: AD, 22 september 2021.  

Dagelijkse boodschappen duurder? Marktleider AH zegt prijsstijging zo 
lang mogelijk tegen te houden  

Marktleider Albert Heijn zegt recente prijsstijgingen van onder meer grondstoffen en vervoer 
niet door te rekenen richting klant. Volgens algemeen directeur Marit van Egmond houdt AH 
de markt nauwlettend in de gaten, maar merken consumenten tot nu toe weinig van duurdere 
boodschappen. ‘Dat proberen we zo lang mogelijk vol te houden.’ 

Van Egmond zei dat woensdag bij de feestelijke opening van een voormalige Deen-supermarkt 
tot AH-winkel in het Noord-Hollandse Avenhorn. Deze vestiging is de eerste van 38 winkels 
die is omgebouwd tot Albert Heijn. Het 88-jarige familiebedrijf Deen verkocht onlangs zijn 
tachtig winkels aan AH, Vomar en DekaMarkt. 

Voor Albert Heijn is de overname van bijna veertig winkels een geschenk in de strijd om (nog) 
meer marktaandeel. De grootgrutter uit Zaandam is met 35 procent de onbetwiste nummer 
één in Nederland, maar Jumbo groeit elk jaar en zit inmiddels op 21,5 procent. Daarnaast 
komt er door de fusie tussen Coop en Plus een sterke speler bij in supermarktland. Of AH de 
volgende prooi al in zicht heeft, wil Van Egmond niet zeggen. ‘We houden de situatie altijd 
goed in de gaten en kijken waar er kansen liggen in de markt, maar op korte termijn heb ik 
op het gebied van overnames van andere ketens of het investeren in bijvoorbeeld flitsbezorgers 
geen nieuws te melden.’ 

Analisten voorspellen al maanden dat consumenten meer gaan betalen voor hun dagelijkse 
boodschappen. Producenten lopen tegen hoge kostenstijgingen aan die ze zullen 
doorberekenen aan de supermarkten. De verwachting is dat die op een gegeven moment niet 
meer ontkomen aan hogere prijzen in de winkel. Die hogere kosten zijn vooral te wijten aan 
prijsstijgingen van grondstoffen zoals granen, oliën en suiker. Ook het transport is door de 
verstoring van de markt in coronatijd veel duurder geworden. ‘We proberen onze prijzen zo 
laag mogelijk te houden. Dat lukt tot nu toe goed, maar ik kan niet voorspellen wat er komende 
winter gebeurt’, zegt de AH-topvrouw.   

De klanten die in Avenhorn voor het eerst hun boodschappen halen bij AH, zijn tevreden over 
het aanbod. Of ze meer geld kwijt zijn dan bij Deen is voor de meesten moeilijk te zeggen. 
‘Volgens mij valt het reuze mee. Het assortiment is in ieder geval ruimer als bij de Deen. En 
ik ben blij dat het aanbod van snijbloemen en brood zo groot is gebleven’, aldus Anneke die 
altijd trouwe klant was van de supermarkt in Avenhorn die 25 jaar lang Deen op de gevel had 
staan. ‘Alles is veranderd, geen hoekje is hetzelfde. Ik moet echt zoeken waar alles staat.’ Of 
ik blij ben dat de knoflooksaus van Deen is overgenomen door AH? Welnee, die lustte ik niet 
eens.’   

Alle Deen-medewerkers zijn overgegaan naar AH, Vomar en DekaMarkt. Bij vakbond FNV zijn 
klachten binnengekomen van met name vulploegmedewerkers over hun salaris. ‘Bij Deen 
zaten deze medewerkers in een hogere salarisschaal dan bij Albert Heijn. Daar is bezorgdheid 
over, wij vinden dat AH deze mensen in dezelfde schaal moeten zetten’, zegt FNV-bestuurder 
Margje van der Woude. De supermarktketen laat weten dat de medewerkers er financieel niet 



82 
 

op achteruit gaan. ‘Ze krijgen een persoonlijke toeslag waardoor het salaris minimaal hetzelfde 
is’, aldus Van Egmond. Bron: AD, 22 september 2021.     

Consumenten vinden dat prijzen sterk stijgen, maar we kopen wel weer 
meer dan voor corona 

Steeds meer Nederlanders vinden dat de prijzen sterk stijgen. Meer dan vier op de tien consumenten 
hebben dit aangegeven in het laatste consumentenonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Het gaat met 43 procent om het hoogste percentage sinds het statistiekbureau in 2017 begon om 
dit bij te houden.  

Ook is de koopbereidheid van consumenten recent iets afgenomen. Daarmee lijkt de oplopende inflatie 
ook in Nederland te drukken op het consumentenvertrouwen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten speelt 
dit eveneens. Amerikanen vinden het momenteel de ongunstigste periode om grote aankopen te doen in 
decennia, bleek onlangs uit een peiling daar.  

Zo extreem als de in de VS is de situatie hier nog niet. Nederlandse consumentengoederen en -diensten 
waren in augustus 2,4 procent duurder dan een jaar eerder, meldde het CBS onlangs. Daarmee is de 
inflatie hier beduidend lager dan in de VS. Maar de oplopende prijzen worden ook in Europa scherp in 
de gaten gehouden door centrale banken.  

Dat het leven duurder is geworden hangt samen met de sterk aangetrokken vraag naar grondstoffen. 
Daardoor zijn de prijzen van die grondstoffen fors opgelopen. Ook zijn de internationale vrachttarieven 
hard gestegen door verstoringen in de wereldwijde scheepvaart.  

Het algehele consumentenvertrouwen in Nederland is in september wel nauwelijks veranderd ten 
opzichte van augustus. Dit komt consumenten tegelijkertijd iets optimistischer zijn geworden in hun 
oordeel over de economie. Daarbij zijn ze gemiddeld positiever geworden in hun verwachtingen voor de 
arbeidsmarkt.  

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS kwam deze maand uit op min 5 tegen 
min 6 vorige maand. Aan het begin van de coronacrisis in mei vorig jaar ging het nog om een score van 
min 31. Maar het vertrouwensherstel werd vorig jaar al ingezet. In juni dit jaar bereikte de graadmeter 
een nieuwe piek op een niveau van min 3. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand 
ooit op plus 36.  

Intussen kwam de Nederlandse consumptie in juli voor het eerst weer boven het niveau van voor de 
coronacrisis uit. Volgens het CBS gaven consumenten 2,1 procent meer uit dan in juli 2019. Er werd 
bijvoorbeeld meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een 
bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd. Dit hangt onder meer samen met de 
versoepelingen van de coronaregels.  

Ten opzichte van juli vorig jaar werd er 4,8 procent meer geconsumeerd. De toename was daarmee 
minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie op jaarbasis nog beduidend harder groeide. Maar 
dat komt volgens het statistiekbureau doordat de consumptie in mei en juni van 2020 op een zeer laag 
niveau lag door de eerste lockdown.  

Ruim drie weken geleden meldde het CBS al dat de detailhandel in juli 3,4 procent meer heeft omgezet 
dan in dezelfde maand vorig jaar. De omzet van de non-foodsector groeide, terwijl de omzet van de 
foodsector licht kromp. Online werd er door winkeliers ruim 11 procent meer omgezet. 

Ook de investeringen van bedrijven zaten in juli in de lift. Deze groeiden volgens het CBS met 4,2 procent 
op jaarbasis. Vooral de investeringen in gebouwen zijn toegenomen. Voor infrastructuur en auto’s werd 
door het bedrijfsleven juist minder geld uitgetrokken. Ten opzichte van juli 2019 lagen de investeringen 
ongeveer 1 procent hoger.  Bron: AD, 22 september 2021.   
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Peuters timide in coronatijd? ‘Mijn jongste zegt zijn vriendjes geen gedag 
meer’  

Gezelschappen, familiereünies of een verjaardagspartijtje: peuters hebben door corona weinig 
meegemaakt. Toch maken deskundigen zich over onze jongsten weinig zorgen, tieners hebben 
het moeilijker. 

‘Mijn jongste zegt zijn vriendjes geen gedag meer’, vertelt moeder Belinda van Bouwel over 
haar gezin. Normaal gesproken zwaaide Jonas (3) altijd nog even naar zijn klasgenootjes als 
hij het schoolplein verliet. Wanneer hij nu buiten school zijn vriendjes tegenkomt, geeft hij 
geen krimp. Al roept er iemand op de parkeerplaats voor het schoolgebouw nog ‘Dááág, 
Jonas!’: ‘Hij zal niet kijken’, zegt Belinda. ‘Al zijn vriendjes zwaaien naar hem, maar hij zwaait 
niet terug. Hij loopt gewoon door en kijkt ergens anders naar.’ Bron: AD, 22 september 2021. 

Organisatoren woest omdat bij marathons geen QR-code vertoont hoeft 
te worden  

Festivalorganisatoren reageren woest op het nieuws dat het publiek bij marathons in de open 
lucht zonder vertoon van een QR-code samen mag komen. De komende maand gaan diverse 
grote marathons door, vrijwel zonder enige restrictie, in Amsterdam, Eindhoven en Leiden. 
Ook de marathon in Rotterdam gaat zo goed als zeker door, maar daar is nog niet bekend of 
en welke restricties gaan gelden. 

‘De overheid blijft met twee maten meten’, aldus Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg. 
‘Wat wij als festivalbranche niet mochten en mogen, mogen sportevenementen wel. Dit is, net 
als bij de Formule 1, niet uit te leggen.’ Hij verwijst naar de rechtszaak die Unmute Us, het 
samenwerkingsverband van evenementen, heeft aangespannen tegen de overheid en vrijdag 
dient. 

Ook Mojo-baas Ruben Brouwer reageert zeer verbolgen. ‘Er wordt weer met verschillende 
maten gemeten’, zegt hij. ‘Het publiek mag zonder QR-codes samenscholen zoals dat op 
evenementen niet mag. Het hanteren van de verschillende criteria is weer op zijn zachtst 
gezegd heel bijzonder, zoals dit al doorlopend het geval is.’ Bron: AD, 22 september 2021. 

Tegenstanders coronatoegangsbewijs mogen zaterdag in Den Haag 
demonstreren 

Tegenstanders van het coronatoegangsbewijs krijgen het groene licht om 
aanstaande zaterdag in Den Haag te demonstreren. De gemeente Den Haag is akkoord gegaan 
met een route die vanaf het Malieveld, langs de Hofvijver, naar Plein 1813 en terug leidt. 
 
Ze hoeven geen afstand te bewaren, omdat de 1,5 meterregel dan niet meer geldt. De 'mars 
tegen het Covid-paspoort' wordt georganiseerd door onder meer Nederland in Opstand. Het 
protest begint rond het middaguur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. Bron: AD, 22 september 
2021. 

Italië meldt vandaag 3970 nieuwe coronabesmettingen 

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 3970 nieuwe 
coronabesmettingen en 67 overlijdens ten gevolge van Covid-19. Gisteren ging het 
respectievelijk om 3377 en 67. 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn 4,65 miljoen Italianen besmet geraakt 
en overleden er officieel 130.488 van hen. Binnen Europa telt alleen het Verenigd Koninkrijk 
meer slachtoffers. Wereldwijd staat Italië op de negende plaats. Bron: AD, 22 september 2021. 
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In Singapore zijn vandaag 1457 nieuwe besmettingen vastgesteld 

Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag 1457 nieuwe 
besmettingen geregistreerd. Het hoogste aantal infecties sinds april vorig jaar. De toename 
komt na het onlangs versoepelen van een aantal Covid-19-maatregelen en dwingt de overheid 
van de stadstaat om de verdere afbouw van de restricties te pauzeren. Ruim 80 procent van 
de bevolking van Singapore is gevaccineerd. Bron: AD, 22 september 2021. 

In VK afgelopen 24 uur 34.460 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

In Groot-Brittannië zijn de afgelopen 24 uur 34.460 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. 166 mensen overleden. Er stierven 28 mensen binnen 28 
dagen na een positieve test, melden de Britse gezondheidsautoriteiten. Een dag eerder 
werden 31.564 mensen positief getest en kwamen 203 te overlijden door toedoen van het 
longvirus. Bron: AD, 22 september 2021. 

Russen kunnen zich in buitenland laten vaccineren 

Russische reisorganisaties bieden pakketreizen aan waarbij Russen zich in 
het buitenland kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus. De Russen hebben in eigen 
land vier vaccins van eigen makelij goedgekeurd, waaronder het Sputnik-V vaccin, maar geen 
ervan is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie of de Europese Unie. 
 
De WHO heeft het toelatingsproces voor Sputnik-V opgeschort totdat een medicijnfabriek, die 
niet aan de inspectie-eisen voldeed, opnieuw bezocht is. Sinds dat besluit is de vraag naar 
goedgekeurde buitenlandse vaccins in Rusland fors gegroeid, zegt Maya Lomidze, directeur 
van de Russische brancheorganisatie van touroperators. 

Het gros van de prikreizen voert naar Servië, een ander bedrijf bood trips naar Duitsland aan. 
De prijs voor een vaccinatietrip ligt tussen de 600 en 850 euro. Klanten kunnen kiezen uit vier 
verschillende vaccins, waaronder dat van Pfizer/BioNTech. Wie voor een vaccin kiest waarvan 
twee prikken nodig zijn, moet twee reizen boeken. 

Volgens de woordvoerder van Russian Express, een aanbieder van de vaccinreizen, 
wordt Pfizer het meest gekozen. De pakketreizen omvatten een retourvlucht met Aeroflot, twee 
tot drie nachten in een hotel, ontbijt en vervoer naar de kliniek. De prik zelf is gratis. 
 
‘We zijn twee geleden begonnen met het aanbieden van deze reizen’, zegt Anna Filatovskaya. 
‘Toen hadden we zo'n twintig boekingen.’ Toen Russische media aandacht aan het fenomeen 
besteedde, zorgde dat voor een hausse aan reserveringen. ‘Alleen vandaag hebben 117 
mensen een aanvraag gedaan.’  Bron: AD, 22 september 2021.  

Duitsland overweegt om bedrijven ongevaccineerde mensen geen 
compensatie voor ziektedagen te laten betalen 

Duitsland overweegt om bedrijven ongevaccineerde mensen geen compensatie voor 
ziektedagen te laten betalen als ze in quarantaine moeten door coronabesmettingen in hun 
omgeving. Er is veel kritiek dat het zou leiden tot een indirecte vaccinatieplicht, maar de 
Duitse minister van Volksgezondheid vindt het juist fair: ‘Waarom zouden anderen moeten 
betalen voor iemand die ervoor kiest niet gevaccineerd te worden?’ Bron: AD, 22 september 
2021.  

Op alle Waddeneilanden coronatest afnemen voor coronatoegangsbewijs 

Het is vanaf zaterdag op alle Nederlandse Waddeneilanden mogelijk om een coronatest af te 
nemen voor een coronatoegangsbewijs. Ook op Vlieland en Schiermonnikoog. Dat betekent 
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dat mensen niet meer het eiland hoeven te verlaten als ze zich moeten laten testen om 
bijvoorbeeld een restaurant of café te bezoeken.  

De testlocaties in Nederland zijn voor negentig procent van de bevolking binnen twintig 
minuten autorijden bereikbaar, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Voor bijna iedereen 
binnen een halfuur. Toch was er nog een aantal plekken in het land waar het langer zou 
duren. De Waddeneilanden waren daar een voorbeeld van. Bron: AD, 22 september 2021.  

Nieuwe samenwerking tussen Europa en VS 

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen en de Amerikaanse 
president Biden kondigen vandaag een nieuwe samenwerking tussen Europa en de VS aan. 
Het doel is om wereldwijd een vaccinatiegraad van zeventig procent te bereiken. Het Europees-
Amerikaanse samenwerkingsverband moet de verspreiding van vaccins verbeteren, 
coördineren bij het transport en knelpunten bij de aanlevering oplossen. Bron: AD, 22 
september 2021. 

Gemeenten straffen ondernemers niet die weigeren te vragen naar 
coronatoegangsbewijs 

Overleg tussen het ministerie van Justitie en de voorzitters van het Veiligheidsberaad heeft 
als uitkomst dat gemeenten - vanaf dit weekend - niet direct straffen opleggen aan 
ondernemers die hun klanten niet om het coronatoegangsbewijs vragen. Gebeurt zoiets vaker, 
dan kan worden overgegaan tot een 'last onder dwangsom' van 2500 euro. Die maatregel kan 
oplopen tot 10.000 of zelfs sluiting van de locatie. 

De horeca, kunst-, cultuur- en evenementensector, is vanaf zaterdag verplicht voor toegang 
te controleren op de coronapas . Gemeente, politie en Justitie, focussen wat de naleving 
betreft vooral op 'locaties waarvan zij achten dat het risico op besmetting en/of niet naleven 
het grootst is', klinkt het. Op deze manier wordt 'recht gedaan' aan de inspanningen die 
bedrijven en instellingen doen 'om de maatregelen na te leven'. Bron: AD, 22 september 2021. 

Duizenden Australiërs in zelfisolatie 

Duizenden Australiërs die in contact zijn geweest met een 31-jarige visagiste van de 
televisieshow I'm a celebrity... get me out of here! moeten zich isoleren, melden lokale media. 
De vrouw is besmet, maar kon vanwege haar werk vrij door Australië reizen. Dat deed ze 
tijdens het weekend echter ook voor de lol. 

Ze vloog zaterdag naar de kustplaats Ballina en ging daar een beetje shoppen, deed een 
drankje en ging uit eten. Zonder in te checken of haar QR-code te tonen. Bij thuiskomst in 
Sydney bleek ze het virus onder de leden te hebben. Overal waar de vrouw tijdens het weekend 
is geweest, moeten mensen nu zeven dagen in quarantaine. 

Hetzelfde geldt voor haar collega's. De Australiërs die door de lockdowns zelfs hun familie niet 
mogen bezoeken, zijn woedend. Tv-producent ITV, dat het programma maakt waarvoor de 
visagiste werkt, laat weten dat zij volledig ingeënt is en tijdens haar werk 
een mondkapje droeg. 8 november mag ze het de rechter uitleggen. Bron: AD, 22 september 
2021. 

Frankrijk meldt 6794 nieuwe coronabesmettingen 

Frankrijk meldt 6794 nieuwe coronabesmettingen in het afgelopen etmaal. In de Franse 
ziekenhuizen overleden 58 patiënten aan Covid-19. In totaal raakten 7.054.529 Fransen 
geïnfecteerd met het longvirus en overleden 116.917 van hen. Bron: AD, 22 september 2021. 
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President Bolsonaro is in zelfisolatie gegaan 

President Bolsonaro van Brazilië is in zelfisolatie gegaan, nadat zijn minister van 
Volksgezondheid positief testte in New York en in quarantaine moest. De Braziliaanse 
gezondheidsautoriteit heeft de voltallige presidentiële afvaardiging naar de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties geadviseerd zich te isoleren en te laten testen. 
 
Gezondheidsminister Marcelo Queiroga bleek gisteren, slechts een paar uur nadat hij 
Bolsonaro begeleidde naar vergadering, besmet te zijn. Bezoekers van de VN-jaarvergadering 
werden niet gecontroleerd op vaccinatie of getest. Er werd een beroep gedaan op het 'erewoord' 
van de wereldleiders en hun gevolg. 

Bolsonaro - een openlijk vaccinscepticus, die opschept dat hij niet is ingeënt - lapte dat 
vertrouwen aan zijn laars. Gisteren had Bolsonaro een ontmoeting met de Britse premier 
Johnson. Queiroga droeg daarbij een mondkapje. De president en premier echter niet. 
 
Hoewel de rest van Bolsonaro's delegatie wel gevaccineerd is en niet besmet zou zijn, is de 
voltallige groep voor veertien dagen in quarantaine gegaan, zegt VN-woordvoerder Stephane 
Dujarric, die laat weten dat er een contactonderzoek wordt gedaan. ‘Vooralsnog zijn er geen 
nauwe contacten met VN-staf aangetoond.’ 

Ook secretaris-generaal Antonio Guterres zou niet in contact met Queiroga zijn 
geweest. Bolsonaro heeft al vaker opgeschept dat zijn immuunsysteem na hersteld te zijn van 
een coronabesmetting sterk genoeg is om het virus het hoofd te bieden en hij de laatste 
Braziliaan zal zijn die een coronaprik krijgt. 

In New York had de lokale horeca geen boodschap aan de presidentiële grootspraak. Zonder 
vaccinatiebewijs kom je daar geen restaurant in. En dus stond de president gisteren met zijn 
gevolg op straat een stuk pizza te eten. ’Pizza en Coca Cola’, schreef Toerismeminister Gilson 
Machado Neto bij een foto op Instagram. Bron: AD, 22 september 2021. 

PAHO waarschuwt Latijns-Amerikaanse landen voor lokale uitbraken 

De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO waarschuwt Latijns-Amerikaanse landen 
dat ze mogelijk tot medio volgend jaar geconfronteerd kunnen worden met lokale 
uitbraken van het coronavirus. Het aantal sterfgevallen is dan wel afgenomen, doch de armere 
landen blijven deels verstoken van vaccins. 

Die ongelijkheid blijft een probleem en zal de duur van de pandemie verlengen. Preventieve 
maatregelen, snelle detectie, contactonderzoek en isolatie, blijven daarom noodzakelijk. 
Vooral verzorgingstehuizen, gevangenissen en dichtbevolkte stadsdelen, zullen naar 
verwachting te maken krijgen met nieuwe uitbraken. Bron: AD, 22 september 2021. 

Italië levert 45 miljoen doses coronavaccin aan andere landen 

Italië heeft vandaag toegezegd om voor het einde van het jaar 45 miljoen doses coronavaccin 
aan andere landen te leveren. Drie keer de hoeveelheid die het land eerder beloofde te doneren, 
aldus premier Mario Draghi. Bron: AD, 22 september 2021. 

Japan schenkt 60 miljoen doses coronavaccin 

Japan gaat andere landen in totaal 60 miljoen doses coronavaccin schenken, zegt 
premier Yoshihide Suga. Een verdubbeling van de eerder toegezegde 30 miljoen. ‘Ik kan u 
vandaag melden dat Japan, middels deze aanvullende bijdrage, in ongeveer 60 miljoen doses 
zal voorzien’, liet Suga vandaag per video aan de door de VS georganiseerde virtuele Covid-
19-top weten. Bron: AD, 22 september 2021. 
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België geeft meer dan 150.000 vaccins aan Oeganda 

België geeft meer dan 150.000 vaccins aan Oeganda. Het land gaat hiermee in op een verzoek 
van de Oegandese regering. De vaccins van AstraZeneca moeten bijdragen aan de heropening 
van de scholen voor de meer dan 10 miljoen leerlingen en studenten in het land. De scholen 
zijn bijna 18 maanden lang volledig gesloten geweest.  

Oeganda ging de afgelopen maanden gebukt onder een nieuwe Covid-19 golf, met een 
dagelijkse piek van 2.280 nieuwe besmettingsgevallen per dag in juni. De vaccinatiegraad is 
er tot nu toe laag: 1,6 miljoen mensen op een bevolking van ongeveer 45 miljoen kreeg 
minstens één dosis van een vaccin.  

Tot dusver heeft België twee miljoen vaccins toegewezen aan andere landen. Bijna een miljoen 
doses zijn reeds geleverd, waarvan zo'n 70 procent aan Afrikaanse landen. De 153.900 
dosissen zijn woensdagavond in Kampala aangekomen. Bron: AD, 23 september 2021. 

VS hebben 160 miljoen vaccins naar 100 landen verscheept 

De Amerikaanse president Joe Biden laat weten dat de Verenigde Staten tot nu toe 160 
miljoen coronavaccins naar honderd landen hebben verscheept. Biden zegt nog eens 500 
miljoen doses te zullen inkopen om te doneren aan minder bedeelde landen. 
 
De president wil ook een nauwere samenwerking op het gebied van coronavaccins tussen 
de VS en Europa initiëren. Verder belooft Biden 370 miljoen dollar (ruim 315 miljoen euro) 
beschikbaar te stellen om de vaccins wereldwijd toe te kunnen dienen. 

Biden deed zijn beloften tijdens een vier uur durende virtuele bijeenkomst, bedoeld om 
het globale vaccinatietempo op te voeren. ‘Om de pandemie hier te verslaan, moeten we 
het overal verslaan’, sprak hij. ‘Het is alle hens aan dek bij deze crisis.’ Bron: AD, 22 
september 2021. 

In VK meeste coronabesmettingen onder 12 tot 15 jarigen 

Het hoofd van de Britse medische dienst, Chris Whitty, meldt dat de meeste 
coronabesmettingen zich momenteel voordoen onder 12- tot 15-jarigen. Volgens Whitty zullen 
alle kinderen die niet gevaccineerd zijn op enig moment besmet raken. 

De leeftijdsgroep krijgt in Groot Brittanië binnenkort een inenting aangeboden, nadat Whitty 
en collega's vorige week besloten dat de jongeren erbij gebaat zijn als hun scholing zo min 
mogelijk wordt onderbroken. Bron: AD, 22 september 2021. 

Wie gaan er controleren op coronaregels in gemeente Wierden? 

Woensdag heeft de fractie van NEW bij monde van Cindy ter Riet, aan het College van B&W 
vragen gesteld over de testen voor toegang en de QR code, die per 25 september gaat gelden. 
Horeca ondernemers moeten vanaf die datum gaan controleren of hun klanten een 
vaccinatiebewijs hebben en de animo daarvoor lijkt niet groot.   
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@ EntersNieuws Cindy Ter Riet: ‘controle op coronaregels moeilijk’. 

 

Cindy Ter Riet: ‘Wij hebben aandacht gevraagd voor het niet uitvoerbaar zijn van deze regels 
voor onze culturele instellingen, horeca ondernemers en sportverenigingen. Als onze horeca 
ondernemers niet kunnen controleren of niet willen controleren, wat wordt er dan van ons als 
gemeente verwacht? Het kan toch niet de bedoeling zijn om daarvoor onze BOA in te zetten? 

Burgemeester Tigchelaar heeft hierop aangegeven dat ook de gemeente dit als niet uitvoerbaar 
ziet voor zowel onze ondernemers als voor de gemeente Wierden. Onze BOA hiervoor inzetten 
is niet wat de gemeente wenselijk vindt. Deze week zal er breder overleg in de regio zijn en 
wordt de raad op de hoogte gebracht’. Bron: Enters Nieuws, 16 september 2021. 

Burgemeester Halsema krabbelt terug over coronapas 

Burgemeester Halsema die vorige week nog hoog van de toren blies dat ze de coronapas niet 
actief ging handhaven, maakt alweer een terugtrekkende beweging. 

In een brief aan de gemeenteraad slaat de burgemeester van Amsterdam woensdagavond 
plotseling een andere toon aan. „Het zorgen voor naleving van deze regels is een zaak van ons 
allemaal. In de eerste plaats voor de bezoekers van de horeca’, schrijft Halsema. De brief is in 
lijn met de uitkomst van een overleg dat de voorzitters van het Veiligheidsberaad 
woensdagavond hadden met het ministerie van Justitie. 

Het is een groot verschil met vorige week toen de burgemeester aan de gemeenteraad vertelde 
niet actief te gaan handhaven op de coronapas. Daar was simpelweg te weinig capaciteit voor. 
Horecazaken die slechts een op de tien klanten zouden controleren, hoefden niets te vrezen. 
De gemeente zou alleen bij excessen optreden. 

Het eigenzinnige optreden van Halsema schoot virologen in het verkeerde keelgat. Die 
waarschuwden in het Parool dat de burgemeester hiermee ’een verkeerd signaal’ gaf, aldus 
topviroloog en OMT-lid Menno de Jong (UMC). 
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‘Halsema heeft er een handje van om de stad te behandelen als haar persoonlijke domein. 
Regels gelden voor anderen. Het boerkaverbod, de BLM Dam-demo, en nu dit weer, waarop 
ze gezien haar draai duidelijk is teruggefloten’, zegt JA21-raadslid Annabel Nanninga. 
‘Ongeacht wat wij als partij van al die regels en wetten vinden, de burgemeester dient ze 
gewoon naar beste kunnen te handhaven. Dat is haar taak, niet cherrypicken in leuke en niet 
leuke wetgeving.’ Bron: De Telegraaf, 22 september 2021. 

FDA keurt boostervaccin goed 

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA keurt een boostervaccin goed voor 65-plussers 
en mensen uit kwetsbare groepen, meldt het woensdag (lokale tijd) in een verklaring. 
Een onafhankelijk adviescomité van de FDA meldde vorige week dat het een extra prik met 
het Pfizer-vaccin voor alle Amerikanen te ver vond gaan en raadde aan alleen extra prikken te 
geven aan 65-plussers en mensen uit kwetsbare groepen. ’De wetenschap en beschikbare 
gegevens zijn leidend geweest’, schrijft de toezichthouder over de beslissing.  

Het woord is nu aan de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC, die waarschijnlijk donderdag 
met een besluit komt. Pas dan is duidelijk welke Amerikanen precies een derde Pfizer-vaccin 
kunnen krijgen en wanneer. President Joe Biden had eigenlijk deze week al willen beginnen 
met het uitrollen van de derde shots voor alle Amerikanen. De bedrijven Pfizer en BioNTech 
hadden gevraagd om de boostershot goed te keuren voor 16-plussers die minstens zes 
maanden geleden hun laatste vaccindosis hebben gehad.  

Uit onderzoek in Israël bleek dat bij veel mensen de bescherming tegen het virus na maanden 
afneemt, maar dat een derde shot de bescherming weer opkrikt. Het onderzoekscomité van 
de FDA concludeerde vorige week dat hoewel de bescherming afneemt, twee vaccinaties nog 
wel genoeg beschermen tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopnames door 
Covid-19. Alleen de mensen met gezondheidsrisico's zouden daardoor baat kunnen hebben 
bij een boostershot, omdat zij mogelijk alsnog erg ziek kunnen worden door het coronavirus. 

In Nederland kunnen vanaf oktober alleen mensen met een zeer ernstige immuunstoornis een 
derde coronaprik krijgen, maakte het kabinet vorige week bekend na een advies daarover van 
de Gezondheidsraad. Bron: AD, 23 september 2021. 

Consumenten blijven winkelstraten in grote steden mijden 

Veel consumenten blijven winkelstraten in grote steden voorlopig mijden, ook als alle 
coronabeperkingen zijn opgeheven. Dat meldt ABN AMRO op basis van onderzoek onder bijna 
tweeduizend Nederlanders. Een veel kleinere groep gaf juist aan wel vaker dan voor corona 
naar een grote stad te willen reizen om te winkelen.   

Volgens ABN AMRO blijft de fysieke winkel nog wel het favoriete verkoopkanaal, maar de 
opmars van internetshoppen zet wel verder door. De bank denkt dat winkeliers moeten letten 
op veranderende consumentenbehoeften. Op basis van het onderzoek meldt de bank 
dat consumenten een korter verblijf in een ruime, schone en rustige winkel veel belangrijker 
vinden dan voor de coronapandemie.  

‘Het werken met handscanners, contactloos betalen en ruime winkelpaden met goede 
aanduidingen van producten helpen daarbij’, zegt Henk Hofstede, retaildeskundige bij ABN 
AMRO in een toelichting. ’Als klanten vooraf online inzicht kunnen krijgen in de drukte en 
de actuele voorraden in een winkel zullen zij eerder bereid zijn om te komen winkelen’, aldus 
Hofstede, die spreekt van een ‘nieuw normaal’. 

Een kwart van de Nederlandse consumenten verwacht na corona minder te winkelen in grote 
steden. Zo’n zeven procent van de ondervraagden denkt het tegenovergestelde te gaan doen 
en juist vaker te gaan shoppen in de grote stad. Bron: AD, 23 september 2021.  
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Negen van de twaalf provincies doen een stap omlaag op de Europese kaart 

Negen van de twaalf provincies doen een stap omlaag op de kaart van coronabesmettingen in 
Europa. Ze zijn vanaf donderdag niet langer rood, maar oranje. Alleen Friesland, Zuid-Holland 
en Flevoland blijven rood op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. 

Niet alleen het aantal positieve tests in Nederland daalt, maar ook het percentage. Van alle 
tests die in de afgelopen twee weken zijn uitgevoerd, bracht 3,8 procent een coronabesmetting 
aan het licht. Bij de kaart van vorige week was dit meer dan 4 procent, en in juli, op de top 
van de vierde golf, was een op de tien testen positief. 

Het aantal positieve tests daalt het snelst in Drenthe, Overijssel en Noord-Holland. Daar zijn 
ongeveer 20 procent minder nieuwe gevallen vastgesteld dan bij de kaart van vorige 
week. Noord-Brabant en Zeeland hebben naar verhouding de minste positieve tests. Op elke 
100.000 inwoners daar kregen ongeveer 120 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt. 
Bron: AD, 23 september 2021.  

Amsterdamse stadsbestuur trekt komende jaren 4 miljard euro uit  om 
uit coronacrisis te komen 

Het Amsterdamse stadsbestuur wil de komende jaren 4 miljard euro uittrekken om uit de 
coronacrisis te komen. Veel sectoren in de hoofdstad zijn hard geraakt door de pandemie. 
Wethouder Victor Everhardt van Financiën, die donderdag de begroting voor 2022 
presenteerde, zegt 'alles op alles' te zetten om 'Amsterdam uit de crisis te investeren'. Het doel 
is vanaf volgend jaar 50 procent meer te investeren dan voorgaande jaren. 

Dat leidt wel tot een hogere schuld. Die neemt naar verwachting toe van 6,1 miljard eind vorig 
jaar tot 7,3 miljard eind 2022. Naar verwachting komt de schuld in 2025 uit op 8,4 miljard 
euro.  Het stadsbestuur wil investeren in onder meer sportfaciliteiten, parken, jongerencentra, 
scholen, kunst- en cultuurvoorzieningen, infrastructuur, noodzakelijk onderhoud aan de 
stad, bouwgronden en de energietransitie. Volgens Everhardt gaat het in 2022 om ruim 850 
miljoen euro. De gemeenteraad moet nog instemmen met de begroting. Bron: AD, 23 
september 2021. 

Finse coureur terug in Rusland na gemiste grands prix omdat hij in 
Zandvoort positief testte 

De Finse coureur Kimi Räikkönen keert in Rusland na twee gemiste grands prix terug in de 
Formule 1. De 41-jarige Fin ontbrak in de Dutch GP en de Grote Prijs van Italië, omdat hij op 
Zandvoort positief werd getest op het coronavirus. Räikkönen blijft, zoals bekend van de 
coureur die de bijnaam 'The Iceman' heeft, nuchter onder zijn terugkeer op het circuit. 

‘Ik ben blij dat ik na twee gemiste races weer in de auto kan stappen. Ik denk dat het niet 
anders voelt dat ik nu terug ben. Ik wil gewoon doorgaan met het uitvoeren van mijn werk en 
een goede race rijden’, zegt Räikkönen in een verklaring van zijn renstal Alfa Romeo. Bron: 
AD, 23 september 2021. 

Aantal gesprekken bij Kindertelefoon is explosief gestegen 

Het aantal gesprekken over pesten bij De Kindertelefoon is explosief gestegen sinds de 
scholen weer opengingen na de tweede coronalockdown, afgelopen april. Het aantal 
gesprekken hierover steeg van gemiddeld 65 naar 98 per dag. Dat is een toename van bijna 
50 procent, meldt Stichting De Kindertelefoon.  
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‘Deze cijfers zijn ongekend. Het lijkt of de jongeren bezig zijn met een inhaalslag’, zegt Roline 
de Wilde, directeur van De Kindertelefoon. ‘Wij roepen iedereen op om pesten bespreekbaar 
te maken, juist nu we weer aan het begin van een schooljaar staan.’  

Tijdens de lockdowns daalde het totale aantal gesprekken over pesten juist. In de eerste 
lockdown waren het gemiddeld 45 gesprekken per dag, in de tweede gemiddeld 53. 
‘Begrijpelijk, wanneer kinderen niet meer fysiek bij elkaar in een klas zitten. In die periode 
zagen we tegelijkertijd een toename in het aantal gesprekken over digitaal pesten’, aldus De 
Wilde. Bron: AD, 23 september 2021.  

Reality tv programma in Australië krijgt kritiek nadat iemand besmet is 
en duizenden in lockdown zijn gegaan 

Het Australische reality-tv-programma I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here! krijgt kritiek 
nadat iemand uit de crew corona heeft opgelopen, waardoor duizenden Australiërs in 
lockdown zijn gegaan.  

De visagist zou een aantal vestigingen in de staat New South Wales hebben bezocht zonder in 
te checken of een QR-code te gebruiken. Ze is beschuldigd van meerdere schendingen van de 
openbare gezondheidsvoorschriften. De positieve test heeft ervoor gezorgd dat 135.000 
mensen zeven dagen in lockdown moeten. Australië heeft strikte grensbeperkingen, zelfs 
tussen staten, waarbij veel mensen hun dierbaren niet kunnen zien. Bron: AD, 23 september 
2021.  

Canadese politie zoekt man die verpleegster heeft geslagen 

De Canadese politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht een verpleegster in het 
gezicht te hebben geslagen omdat ze zijn vrouw zonder zijn toestemming een Covid-19-vaccin 
had gegeven, zei een politiewoordvoerder woensdag. 

‘Onze verdachte ging rechtstreeks naar het kantoor en begon tegen de verpleegster te 
schreeuwen’,  aldus de politiewoordvoerder. De man leek geschokt te zijn dat zijn vrouw 
'zonder zijn toestemming' bij de apotheek was ingeënt en sloeg de verpleegster in het gezicht, 
voegde Carrier eraan toe. De lokale politie vraagt de hulp van het publiek bij het vinden van 
de aanvaller. Bron: AD, 23 september 2021. 

Nederlandse bedrijven maken winst terwijl coronasteun afneemt 

Het lukt Nederlandse bedrijven om meer winst te maken terwijl de coronasteun die ze 
ontvangen van de overheid afneemt. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) op basis van cijfers over het tweede kwartaal. De brutowinst van bedrijven, uitgezonderd 
partijen uit de financiële sector, kwam in deze periode alles bij elkaar uit op 68,3 miljard euro. 

Dat is 12,5 miljard euro meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was ook hoger 
dan in het tweede kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken. 

Tegelijkertijd hebben de bedrijven in de maanden april tot en met juni veel minder 
coronagerelateerde subsidies ontvangen dan een jaar eerder, weet het CBS. In het tweede 
kwartaal konden bedrijven nog wel aanspraak maken op coronasteun. Maar de voorwaarden 
waren niet meer hetzelfde als aan het begin van de crisis. Daarbij maakten minder 
ondernemingen aanspraak op de steun. Bron: AD, 23 september 2021.  
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Amerikaanse sporters die willen meedoen aan Olympische Spelen moeten 
gevaccineerd zijn 

Alle Amerikaanse sporters die willen meedoen aan de Olympische Spelen moeten zich 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat staat in nieuwe richtlijnen die het Amerikaans 
olympisch en paralympisch comité (USOPC) heeft opgesteld. De vaccinatieverplichting geldt 
niet alleen voor sporters, maar ook voor alle coaches en stafleden. 

Afgelopen zomer deden ruim zeshonderd Amerikaanse sporters mee aan de Olympische 
Spelen van Tokio, waarvan er zo'n honderd niet gevaccineerd waren. De Amerikaanse atleten 
die begin volgend jaar willen meedoen aan de Winterspelen in Beijing, moeten allemaal een 
coronavaccin hebben genomen. Bron: AD, 23 september 2021. 

Kapotte koelkast vol Janssen-vaccins en Dansen met Janssen staan 
volledig los van elkaar 

De beslissing om jongeren te laten ‘Dansen met Janssen’ is niet tot stand gekomen dankzij 
OMT-adviezen, zoals demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge doet geloven, 
stelt tv-programma Propaganda (KRO-NCRV). Vaccins zouden zijn vrijgegeven door een 
defecte koeling. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent de kapotte 
koelkast. ‘Maar dat staat volledig los van het advies.’  

Jongeren mochten niet met Janssen worden gevaccineerd wegens een klein risico op 
bijwerkingen. Maar op 7 juni ontstond in een vaccinatielocatie van de GGD Utrecht 
kortsluiting en dreigde een koelkast vol Janssenvaccins te bederven. Daarop gaf het RIVM 
groen licht om ze toch weg te geven, ongeacht de leeftijdsgrenzen. Vooral jongeren kwamen 
erop af, omdat ze met één dosis Janssen al direct een QR-code kregen waarmee ze zich in het 
nachtleven konden begeven.  

Maar daarmee zijn jongeren op grote schaal misleid, zegt epidemioloog Amrish Baidjoe in het 
programma. Jongeren kregen zo van het demissionaire kabinet een vrijbrief om te gaan 
stappen, beschermd of niet. Binnen drie weken werden de versoepelingen teruggedraaid.  

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelt dat er 
begin juni inderdaad een kapotte koeling was waar 1200 Janssen-vaccins in waren 
opgeslagen. De woordvoerder benadrukt dat er uiteindelijk veel meer mensen hebben gebeld 
naar het nummer waarmee een afspraak voor het Jansen-vaccin gemaakt kon worden: 
ongeveer 375.000. ‘Die kapotte koeling en ‘Dansen met Janssen’ staan alleen volledig los van 
elkaar’, aldus de woordvoerder.  

‘In die tijd kwam een voorraad Janssen beschikbaar die we wilden inzetten voor doelgroepen 
die snel klaar willen of soms moeten zijn met vaccineren, zoals militairen op missie, daklozen 
maar ook jongeren. Niet elke twintiger wil nog een keer terugkomen voor een tweede 
vaccinatie. Ook kwam de zomer en de vakantie eraan en daarmee vaak feesten en 
buitenlandse reizen naar bekende feestoorden. We wilden jongeren zo snel mogelijk de 
mogelijkheid bieden om beschermd op reis te gaan, om beschermd weer een normaler en 
opener leven te kunnen leven’, vertelt de woordvoerder. ‘Die kapotte koelkast bij de GGD in 
Utrecht heeft daar niets mee te maken. Die GGD heeft toen ook de richtlijnen van de 
Gezondheidsraad gevolgd.’  

De Jonge maakte in juni, gezien de epidemiologische omstandigheden en een daling van het 
aantal besmettingen, de afweging dat je direct een vaccinatiebewijs kon aanvragen wanneer 
je volledig was gevaccineerd. ‘Wat meewoog is dat mensen, en met name jongeren, wellicht 
meer gemotiveerd zouden zijn om gevaccineerd te worden. Wel is sinds 10 juli voor het 
uitgeven van een vaccinatiebewijs toch een wachttijd van 14 dagen gehanteerd voor alle 
vaccins.’  
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Mede door ‘Dansen met Janssen’ liepen de coronabesmettingen deze zomer hard op, mede 
vanwege de opkomende Deltavariant. Op de dag dat versoepelingen, waaronder 'Dansen met 
Janssen’ bekend werd gemaakt telde Nederlands ‘slechts’ 552 nieuwe besmettingen met het 
coronavirus. Twee weken later lag dat getal boven de 10.000.  

Bert Mulder, arts-microbioloog van het CWZ, stelt dat ‘Dansen met Janssen’ niet de enige 
oorzaak is van het oplopen van het aantal besmettingen deze zomer. ‘De besmettingen met de 
Deltavariant liepen in juni al exponentieel op. De alfavariant was nagenoeg weg, waardoor het 
RIVM op het verkeerde been werd gezet omdat ze dalende cijfers zagen.’  

Volgens Mulder moeten we niet vergeten dat er in een andere landen ook een opkomst van de 
Deltavariant is gekomen. ‘Natuurlijk heeft 'Dansen met Janssen’ niet meegeholpen, maar het 
was maar een hele korte periode. Een andere oorzaak is dat wij in Nederland nieuwe varianten 
niet goed monitoren.’  

Wim Schellekens,  voormalig hoofdinspecteur bij de IGZ, noemt terugblikkend op 'Dansen met 
Janssen’ twee problemen. Ten eerste: ‘De opmerking van De Jonge dat je 's ochtends 
gevaccineerd kon worden en ‘s avonds veilig kon dansen. Dat is absoluut onjuist. Een vaccin 
werkt pas na tien tot veertien dagen. Ook bij een single dosis.’  

Een ander probleem was volgens Schellekens de clubs en kroegen die in één klap open werden 
gegooid. ‘Als er dan mensen die corona hebben tussen zitten, gaat het uiteraard heel hard. Ze 
hebben een stuwmeer opengezet, wat ze daarna gauw weer dicht hebben moeten draaien.’ 
Bron: AD, 23 september 2021. 

Jongen (12) daagt vader voor de rechter omdat hij naar zieke oma wil 
en geen coronavaccinatie mag 

Een twaalfjarige jongen uit Groningen wil graag gevaccineerd worden tegen corona. Temeer 
om zijn doodzieke oma veilig te kunnen bezoeken. Maar zijn vader geeft geen toestemming 
omdat hij bang is voor de bijwerkingen van het vaccin op lange termijn. Bron: De Telegraaf, 
23 september 2021. 

Een twaalfjarige jongen heeft van de rechtbank Noord-Nederland toestemming gekregen voor 
een vaccinatie tegen COVID-19 nadat zijn ouders het niet eens konden worden over het wel 
of niet vaccineren. De tiener stapte naar de rechtbank omdat hij zijn ernstig zieke oma wil 
kunnen bezoeken, die aan uitgezaaide longkanker lijdt en in de laatste fase van haar leven is 
aangekomen. 

De jongen is van mening dat hij zijn oma niet ‘onbelast’ kan bezoeken, omdat hij bang is dat 
hij haar mogelijk zal besmetten doordat hij niet gevaccineerd is. Hij is ervan overtuigd dat een 
besmetting voor haar levensbedreigend is. 

Sinds begin juli kunnen kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar kiezen voor een 
coronavaccinatie. Bij twaalf- tot vijftienjarigen moet dat volgens de wet in overleg met de 
ouders gebeuren. Kinderen van zestien en zeventien jaar mogen zelf beslissen of zij een 
coronaprik krijgen. 

De relatie van de ouders van de jongen is echter ‘verstoord’ en zij wonen apart van elkaar. De 
verdeling van de zorg- en opvoedingstaken wordt aan de rechtbank voorgelegd als ouders het 
onderling niet eens kunnen worden, zo blijkt uit de uitspraak van de rechter. 

De moeder van de jongen is voorstander van een coronavaccinatie, maar de vader verleent 
geen toestemming voor de prik. Volgens de vader loopt zijn zoon immers zelf geen risico op 
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een ziekte met blijvende gevolgen en weegt dat gevaar niet op tegen de ‘onduidelijke risico's 
van een vaccin dat zich nog in de testfase bevindt’. 

De jongen vindt het moeilijk om met zijn vader over de kwestie te praten, omdat hij zich niet 
gehoord voelt. Mede daarom voelde hij de noodzaak om naar de rechter te stappen. 

Overigens klopt de claim van de vader dat de vaccins zich nog in de testfase bevinden, niet. 
De vaccins hebben, vanwege de noodzaak, de onderzoeksfases versneld doorlopen. Dat was 
mogelijk door diverse onderzoeksfases samen te voegen. 

Volgens de rechter maakt de vader zich begrijpelijk zorgen over de risico's van vaccinaties en 
is er inderdaad een kleine kans op ernstige bijwerkingen na een coronaprik. Zo lopen kinderen 
bijvoorbeeld het risico op een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en een ontsteking van 
het hartzakje (pericarditis). 

De bijwerkingen komen echter zeer sporadisch voor. Zo waren in Nederland na zo'n 9,6 
miljoen Pfizer-prikken twee gevallen van myocarditis en acht gevallen van pericarditis 
vastgesteld. In Europa ging het na 160 miljoen toegediende doses om respectievelijk 122 en 
126 gevallen. 

De rechter benadrukt dat de bijwerkingen goed herkend kunnen worden én dat in nagenoeg 
alle gevallen de patiënt volledig herstelt. 

Eerder oordeelde ook de Gezondheidsraad al dat kinderen veilig ingeënt kunnen worden. Het 
prikken van kinderen remt de verspreiding van het coronavirus af en zorgt ervoor dat ook de 
ziektelast bij volwassenen op den duur wordt teruggedrongen. 

Mede daarom besloot de rechter de minderjarige vervangende toestemming te verlenen om 
een coronaprik te halen. Daarbij stelt de rechter dat het belangrijk is dat de prik op korte 
termijn plaatsvindt vanwege de gezondheidssituatie van de oma. De tiener hoeft niet te 
wachten op een eventueel hoger beroep of eis van de vader om de uitspraak van de rechter 
opnieuw te beoordelen. Bron: NU.nl, 23 september 2021. 

Stichting Open Nederland verwacht toename van de testvraag 

Stichting Open Nederland verwacht met de ingang van zaterdag 25 september een toename 
van de testvraag. Voor de komende weekenden is daarom met de testaanbieders gewerkt aan 
een verhoogde testcapaciteit. 

Naast de reguliere testlocaties worden er 6 XL-testlocaties ingezet in Alkmaar, Amsterdam, 
Groningen, Den Haag, Maastricht en Tilburg. Ook zijn er testlocaties ingericht op Vlieland en 
Schiermonnikoog. In totaal zijn er ruim 120 testlocaties operationeel. Hiermee kan vrijwel 
iedereen binnen 30 minuten een testlocatie bereiken. Voor 9 op de 10 mensen geldt dat het 
maximaal 20 minuten rijden is naar de teststraat. 

‘Nu Nederland weer wat verder open gaat willen wij ervoor zorgen dat iedereen er straks weer 
op uit kan’ zegt Pier Eringa, Voorzitter van Stichting Open Nederland. ‘Wij hebben daarom 
samen met de testaanbieders keihard gewerkt om hierop voorbereid te zijn en zullen alle 
aangesloten testlocaties in het land hiervoor inzetten.’ 

Op zaterdag 25 september, zaterdag 2 oktober en zaterdag 9 oktober worden de openingstijden 
verlengd naar 7:00 tot 23:00 uur. Daarmee kunnen op deze dagen landelijk tot 430.00 testen 
worden afgenomen. Op vrijdag 1 en vrijdag 8 oktober kunnen tot 407.000 mensen terecht 
voor een test. 
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Voor de periode vanaf 11 oktober loopt een Open House marktuitvraag voor testaanbieders. 
Vanaf dan worden testaanbieders per test betaald en kunnen zij zelf aangeven waar, wanneer 
en hoeveel personen zij kunnen testen. Zo kan de markt inspringen daar waar er vraag is 
naar coronatesten. 

Bezoekers zonder symptomen die een Coronatest nodig hebben kunnen deze gratis boeken 
via www.testenvoortoegang en hun negatieve testuitslag omzetten in een 
coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of via www.coronacheck. Bron: Open 
Nederland, 23 september 2021. 

Aantal coronapatiënten afgelopen etmaal gedaald  

Het aantal coronapatiënten is het afgelopen etmaal gedaald tot 513. Een dag eerder waren dat 
er nog 532. Van hen liggen 183 op de ic's. Gisteren lagen nog 186 mensen op de intensive 
care. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 330 coronapatiënten, een daling van 16 vergeleken met 
een dag eerder. 

Afgelopen etmaal werden op de ic's 7 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de 
verpleegafdelingen werden 39 mensen opgenomen. Het LCPS voorspelde eerder deze week dat 
de bezetting de komende tijd op zowel de ic als in de kliniek zal dalen. Bron: AD, 23 september 
2021. 

Feesten mag tot middernacht, dus beginnen ze bij Club Roy om 4 uur 's 
middags: ‘Iedereen snakt naar een feestje’  

Ook de nachthoreca moet, alle versoepelingen ten spijt, om middernacht de tent sluiten, 
terwijl het feest dan normaal gesproken pas begint. Martijn van Veen laat zich er niet door uit 
het veld slaan. Zijn feest Bass Addicts op zaterdag 9 oktober in de Dordtse disco Club Roy 
begint daarom al om vier uur ’s middags, als de weekmarkt nog volop aan de gang is.  

Jullie hebben er zin in zeker na al die tijd? ‘Nogal ja. De afgelopen anderhalf jaar waren bar 
en boos, want we mochten bijna niets. We organiseren al jaren dit soort feestjes, eigenlijk 
puur voor de hobby. Net toen we het wat groter wilden aanpakken, brak corona uit. Dat was 
een flinke streep door de rekening.’  

Je hebt waarschijnlijk al die tijd uitgekeken naar dit moment? ‘Dat klopt, al is het niet zo dat 
we helemáál stilgezeten hebben. Vorig jaar hebben we, ook in Club Roy,  een paar keer een 
livestream gedaan met hardcore-dj's en een paar heel kleine feestjes gegeven voor dertig en 
zestig man. Dat was vooral met vrienden en bekenden en supergezellig, daar niet van, maar 
toen moesten we blijven zitten. Dat is natuurlijk niet wat je wilt.’  

Zitten op een dansfeest, dat is best apart. ‘Behoorlijk! Daarom zijn we zo blij dat we weer 
mogen. Al is het wel jammer dat het om twaalf uur klaar moet zijn. Daarom beginnen we 
gewoon wat vroeger dan normaal, maar volgens mij is er niemand die daar om maalt. Ik denk 
dat als we om tien uur ’s morgens zouden beginnen, de bezoekers nog komen. Iedereen snakt 
naar een feestje.’ 

Je mag nog niet volle bak draaien toch? ‘Inderdaad, we mogen driekwart van de tent vullen. 
Dus dat zijn 250 mensen. Ik verwacht dat het best wel snel zal gaan met de kaarten, want we 
hebben de dj’s Ruffneck en Gizmo, twee legendarische namen, weten te strikken. Zij hebben 
niet alleen in Nederland, maar ook heel veel in het buitenland opgetreden.’ Bron: AD, 23 
september 2021. 
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Gemeente Nijmegen gaat horecazaken sluiten die niet controleren op 
coronatoegangsbewijs 

De gemeente Nijmegen gaat horecazaken direct sluiten die nu al aangeven niet op 
coronatoegangsbewijzen te controleren vanaf zaterdag. Dat zegt een woordvoerder van 
burgemeester Hubert Bruls, die berichtgeving van de Gelderlander bevestigt. Volgens een 
woordvoerster van het Veiligheidsberaad, waar Bruls ook voorzitter van is, zullen 
waarschijnlijk meer gemeenten volgen. Dat werd volgens haar duidelijk tijdens het 
Veiligheidsberaad woensdag.  

Tijdens de vergadering is besproken dat gemeenten zaken zonder waarschuwing kunnen 
sluiten. Volgens de woordvoerster zagen veel van de 25 voorzitters van veiligheidsregio's dit 
plan zitten. Maar het is uiteindelijk aan de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar 
Ministerie) of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.  

In elk geval in Nijmegen wordt dit plan doorgevoerd. ‘Als je evident zegt ik doe niet mee, dan 
gaan we meteen over tot sluiting zodra we dat constateren’, zegt de woordvoerder van Bruls. 
Volgens de zegsman volgt een horecazaak, wanneer deze dit 'vandaag of morgen' al aangeeft, 
opzettelijk de regels niet. Dat is anders dan horecazaken die bijvoorbeeld de controle niet goed 
uitvoeren, meent de woordvoerder.  Bron: AD, 23 september 2021.    

Tussen woensdag en donderdag zijn 1841 positieve coronatests geregistreerd 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1841 positieve coronatests geregistreerd. 
Dat is minder dan vorige week donderdag, en daardoor daalt het gemiddelde voor de dertiende 
dag op rij naar 1801 tests per dag.  

Wel kwamen er twaalf meldingen van sterfgevallen, het hoogste aantal in meer dan drie weken 
tijd, maar hier kunnen mensen bij zijn die al langer geleden aan corona zijn gestorven.  Bron: 
AD, 23 september 2021. 
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Frank Poorthuis  © Marco de Swart   
 

Het kantoor: van gevaarlijk, potentieel ziekenhuisbevorderend tot 
normaalste zaak 

Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 558.  

Alles verandert, maar we zien het niet altijd. Ouder worden is daar een voorbeeld van. Als je 
elke dag in de spiegel kijkt, zie je niet dat je grijst, of plaatselijk kaal wordt, rimpels krijgt. 
Maar kom eens een vriend of vriendin tegen die je door corona anderhalf jaar niet gezien hebt. 
Ha! 

Maar daar wou ik niet over schrijven. De verandering die me eerst niet en later ineens wel 
opviel, was er een op kantoor. Ik was er weer even en merkte plots hoe gewoon het wordt om 
er te zijn. Nog maar twee weken geleden schreef ik al een stukkie als ik overwoog om te gaan. 
Als ik dan geweest was, zat ik vol indrukken als na een eerste schooldag. Vandaag pakte ik 
thuis de fiets en groette tien minuten later op kantoor als alledag mijn collega’s. 
‘Goedemorgen, jongens en meisjes.’ Alsof niet nog slechts een paar weken geleden kantoor 
verboden terrein was! Gevaarlijk, potentieel ziekenhuisbevorderend! 

Nu liep ik naar m’n bureau, plugde de computer in en ging gewoon aan het werk. Tikken, 
vergaderen, vieze koffie drinken, praten met een collega. Die, toch nog een beetje in de sfeer 
van verbazing, vroeg: ‘Voel je je nu niet meer onveilig?’ Ik: ‘Ik mag dat niet meer van mezelf. 
Ik ben twee keer ingeënt, ook al is het met AstraZeneca. Als ik dan nog bang ben, kan ik niet 
meer gaan werken. Dit is ‘t.’  

Dat was dus best een momentje. Maar dat lieten we snel voorbijgaan. Er was werk. Tot ik op 
zeker ogenblik - en dat is ook een interessante verandering - besloot: wat ik nu nog moet doen 
kan ik net zo goed thuis doen. Beter misschien. Dus pakte ik de spullen in, groette de collega’s 
‘tot later’ en fietste weer naar huis. Dat moeten we erin houden, hoor: wat op het werk moet 
doen we daar, en thuis wat beter daar gedaan kan worden.  

Trouwens, weglopend, zag ik nog een verandering op kantoor zelf. We hebben her en der van 
die binnen-bomen staan. Het heet niet voor niets een kantoortuin. Toen ik er op één vlak bij 
de uitgang afliep, realiseerde ik me: wow, die is gegroeid! Ja, wij denken misschien dat we 
anderhalf jaar hebben stilgestaan: maar zo’n boom, die trekt zich niks van corona aan.  Bron: 
AD, 23 september 2021. 
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Geen coronapas voor deelnemers aan hardloopwedstrijd 
Zevenheuvelenloop 

Deelnemers aan de hardloopwedstrijd de Zevenheuvelenloop in en rond Nijmegen 
hoeven geen coronapas te laten zien voor ze van start gaan. De organiserende stichting heeft 
toestemming gekregen van de gemeentes Berg en Dal en Nijmegen om het zonder te doen.  

Het publiek op het parcours, buiten de tribunes, hoeft de pas ook niet te tonen. De organisatie 
vindt dat de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen ook op deze manier voldoende 
zeker is. In de komende weken is verder overleg met de gemeentes en de veiligheidsregio over 
hoe het evenement er precies uit gaat zien.  

De 37e editie van de Zevenheuvelenloop is op zaterdag 20 en zondag 21 november.  Bron: AD, 
23 september 2021.  

Tegenstanders coronamaatregelen gaan zondag op de Dam in Amsterdam 
opnieuw demonstreren  

Tegenstanders van de coronamaatregelen willen onder de noemer 'Samen voor Nederland' op 
zondag 3 oktober op de Dam in Amsterdam opnieuw demonstreren. Het protest is 
aangekondigd bij de gemeente Amsterdam, zegt een woordvoerder van de gemeente.  

Op sociale media gaan aankondigingen rond van de manifestatie, die zou plaatsvinden tussen 
12.00 en 16.00 uur. ‘Wij nemen stelling tegen de buitenproportionele 
overheidsmaatregelen rondom Covid-19 en de wijze waarop onze vrijheden beperkt worden en 
burgerrechten buitenspel worden gezet’, staat te lezen bij een affiche over 'de grootste mars 
van de menselijke verbinding'.  

De aanvrager van het protest is Michel Reijinga van Nederland in Verzet, de beweging die al 
meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 
'koffiedrinken'. Het is niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig willen zijn bij de demonstratie. 
Reijinga hoopt op 100.000 deelnemers. Of de gemeente de demonstratie toestaat, al dan niet 
met beperkingen, is nog niet duidelijk. Begin september was er nog een protest in Amsterdam, 
waar zo'n 10.000 betogers aan meededen.  Bron: AD, 23 september 2021.  

Advocaten uit Breda ondernemen juridische stappen tegen invoering coronapas 

Advocaten uit Breda ondernemen juridische stappen tegen de invoering van de coronapas. Ze 
hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat. De rechtbank Den Haag buigt 
zich dinsdag om 13.00 over de zaak.  

Advocaat Bart Maes, een van de eisers, noemt de invoering van de coronapas in een LinkedIn-
bericht onwettig, strafbaar en discriminerend. De maatregel zou volgens zijn kantoor onder 
meer in strijd zijn met de grondwet en veel internationale verdragen.  

Inmiddels heeft Maes Law honderden steunbetuigingen binnengekregen. Eén daarvan komt 
van Michel Reijinga van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de 
coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken'. Reijinga verwacht via zijn 
organisatie minstens 100.000 handtekeningen op te halen, die dinsdag bij het kort geding 
zullen worden overhandigd.  

Zaterdag 25 september treden nieuwe coronaregels in werking. De verplichte 1,5 meter 
afstand vervalt, maar vanaf die dag moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld 
naar een restaurant of bioscoop wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Die kan men krijgen 
bij volledige vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een negatieve testuitslag. 

Maes zei in de toelichting dat de coronapas in strijd is in met het recht op lichamelijke 
integriteit. ‘Je moet toch elke keer zo'n stokje in je neus laten rammen als je een qr-code zou 
willen voor 24 uur. Een hele zwik grondrechten worden voor ongevaccineerden bij het grofvuil 
gezet om een coronapas, ook wel apartheidspas genoemd, mogelijk te maken die helemaal 
niets gaat toevoegen vanuit het oogpunt van volksgezondheid en de belasting van de zorg. De 
coronapas zal net zoveel invloed hebben als de avondklok, namelijk geen.’  
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‘Met name kinderen en jongeren die niets van het virus te vrezen hebben, maar wel 
aanzienlijke schade kunnen oplopen door vaccinatie, zullen hiervoor gevoelig blijken en een 
voor hen volstrekt overbodig vaccin laten inspuiten. Het helpt hen niet en de kwetsbaren in 
de samenleving niet. Ik heb met heel veel jongeren met prikspijt gesproken’, aldus 
Maes.  Bron: AD, 23 september 2021.  

In Wallonië moeten klanten geldige coronapas laten zien in café, 
restaurant en discotheek  

Vanaf half oktober moeten klanten van 16 jaar en ouder in cafés, restaurants en 
discotheken een geldige coronapas tonen om binnen te mogen in Wallonië. Dat geldt ook voor 
bezoekers van verzorgings- en bejaardentehuizen en evenementen. Wie toegang krijgt 
hoeft geen mondkapje te dragen, heeft de Waalse regering in Namen besloten.  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de coronapas op 1 oktober op grote schaal 
ingevoerd, werd vorige week bekend. Alleen Vlaanderen gaat er niet aan, behalve als 
toegangsvoorwaarde voor bepaalde evenementen. De vaccinatiegraad in Nederlandstalig 
België ligt boven de 90 procent. Daarmee lijkt de volksgezondheid voldoende gegarandeerd als 
het om Covid-19 gaat.  

Maar in delen van de Belgische hoofdstad en op sommige plekken in Wallonië waaronder de 
stad Luik is het aantal gevaccineerde bewoners veel lager. Met de invoering van een geldige 
coronapas, die aangeeft dat de houder volledig is ingeënt tegen Covid-19, recent negatief is 
getest of voldoende antilichamen heeft, hopen de bestuurders niet-gevaccineerden te 
stimuleren toch prikken te halen om zo de vaccinatiegraad op te krikken.  Bron: AD, 23 
september 2021.  

Begin oktober start GGD met extra prik  

In het begin van oktober kunnen de eerste gevaccineerde mensen een extra prik tegen het 
coronavirus krijgen. De uitnodigingen gaan vanaf 6 oktober de deur uit. Op 7 oktober kunnen 
de eerste uitgenodigde mensen terecht bij een vaccinatielocatie van een GGD.  

De extra prikken zijn bedoeld voor mensen van 12 jaar en ouder die een ernstige 
afweerstoornis hebben. Het gaat vermoedelijk om 200.000 tot 400.000 mensen. Bij hen 
werkten de eerste twee prikken mogelijk niet goed. Het kan zijn dat hun afweersysteem nog 
niet genoeg antilichamen tegen het coronavirus heeft aangemaakt, waardoor ze nog niet 
genoeg bescherming zouden hebben opgebouwd. Een extra dosis kan helpen om de afweer 
sterker te maken.  

Bij de derde prik krijgen ze het vaccin van Pfizer en BioNTech of dat van Moderna, ook als ze 
eerst een ander vaccin hadden gekregen.  Bron: AD, 23 september 2021.  

Ziekenhuizen versoepelen coronaregels  

Ook ziekenhuizen versoepelen in navolging van de overheid hun coronaregels. De manier 
waarop ze dat doen verschilt. De meeste ziekenhuizen houden voorlopig vast aan de 
vertrouwde 1,5 meter afstand, maar het mondkapjesbeleid loopt meer uiteen.  

Het Radboudumc ziet het niet zitten om al verregaand te versoepelen. Het ziekenhuis 
houdt vast aan de 1,5 meter-verplichting, ook al is dat gewijzigd in een 'dringend advies'. Het 
ziekenhuis in Nijmegen blijft voorlopig ook gezondheidsvragen stellen en mondkapjes uitdelen 
bij de ingang.  

Het Zeeuwse Adrz zit ook op de voorzichtige lijn. Dat betekent ook hier: 1,5 meter afstand 
houden en mondkapjes dragen. Die redenatie volgt ook onder meer het Slingeland Ziekenhuis 
in Doetinchem.  

In sommige delen van het land hebben ziekenhuizen regionaal afspraken gemaakt. Zo wordt 
in Noord-Nederland - waar onder meer het UMCG in Groningen en ziekenhuizen in Drenthe 
en Friesland onder vallen - overal de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht behouden.  
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In Bergen op Zoom en Roosendaal is het beleid soepeler. Het daar gevestigde Bravis 
Ziekenhuis laat de strikte regel van 1,5 meter afstand los. Concreet betekent dit bijvoorbeeld 
dat alle zitplaatsen in wachtruimtes vanaf zaterdag weer gebruikt mogen worden. 
Mondkapjes waren al langer niet verplicht.  

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is de bezoekregeling versoepeld: daar gelden geen 
bijzondere maatregelen meer. Veel andere ziekenhuizen beperken het bezoek nog tot twee 
personen per dag. 

Onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch, het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven en het Erasmus MC in Rotterdam houden ook vast aan de 1,5 meter afstand, maar 
stellen mondkapjes niet meer verplicht. Als afstand houden niet gaat, blijven mondkapjes de 
norm in diverse ziekenhuizen.  Bron: AD, 23 september 2021. 

Portugal versoepelt vanaf 1 oktober een aantal coronamaatregelen 

 
Portugal versoepelt vanaf 1 oktober een aantal coronamaatregelen. Een maximum aan het 
aantal personen dat naar binnen mag in onder meer de horeca, winkels en culturele 
instellingen komt te vervallen. 

Nachtclubs en discotheken mogen weer bezoekers ontvangen na anderhalf jaar dicht te zijn 
geweest. Voorwaarde is wel dat de gasten een negatieve test of een bewijs 
van vaccinatie kunnen overleggen. Voor een verblijf in een hotel vervalt de verplichting om een 
gezondheidspas te laten zien. Wel moeten de mensen in binnenruimtes een mondkapje blijven 
dragen. Premier Antonio Costa kondigde de versoepelingen donderdag aan op een 
persconferentie. 

Het aantal coronabesmettingen in Portugal is afgenomen tot minder dan duizend per week. 
Eind juli telde Portugal wekelijks ruim 3000 coronabesmettingen. 

In het Zuid-Europese land is ruim 83 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. 
Daarmee behoort Portugal tot de best scorende landen in de wereld.  Bron: AD, 23 september 
2021. 

Avondklok op Curaçao wordt opnieuw met drie weken verlengd 

De avondklok op Curaçao wordt opnieuw met drie weken verlengd. De maatregel werd zes 
weken geleden ingesteld om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan, maar er liggen op 
het eiland nog steeds te veel coronapatiënten in het ziekenhuis, zo stelt staatsepidemioloog 
Izzy Gerstenbluth.  

Vandaar dat ook de komende drie weken alle zaken om uiterlijk 23.00 uur dicht moeten en 
niemand tussen middernacht en 04.30 uur de straat op mag. Het aantal besmette 
personen lag woensdag voor het eerst in een maand weer boven de 500.  

Momenteel liggen dertig coronapatiënten in het CMC-ziekenhuis, van wie veertien op 
de intensive care. Onlangs werd bekend dat de niet-acute zorgverlening van het hospitaal 
zwaar onder druk staat en mogelijk tot het eind van het jaar gestaakt moet worden 
door geldgebrek. 

Het ziekenhuis heeft laten weten dat in de afgelopen drie maanden 165 mensen zijn 
opgenomen met Covid-19 en daarvan waren maar zes personen volledig gevaccineerd. 
Epidemioloog Gerstenbluth deed naar aanleiding van die cijfers opnieuw een oproep aan de 
bevolking om zich in te laten enten. Van de ongeveer 160.000 inwoners van het eiland zijn 
momenteel bijna 90.000 mensen volledig gevaccineerd.  Bron: AD, 23 september 2021. 
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Verplichting om gasten in horeca te controleren op coronatoegangsbewijs 
is niet populair 

De verplichting om gasten in de horeca te controleren op een coronatoegangsbewijs is bij 
veel ondernemers in de branche niet populair. Ruim vier op de tien leden die 
branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondervroeg, vinden dat het niet hun 
taak is om deze controles uit te voeren. 

Nog meer ondervraagde horecaondernemers vinden de invoering van het 
coronatoegangsbewijs een slecht plan. En 21 procent weet nog niet of ze wel of niet gaan 
controleren. Aan het onderzoek deden ruim 3400 deelnemers mee. 

Vanaf 25 september moet iedereen boven de 13 jaar die een binnenruimte van cafés of 
restaurants betreedt gecontroleerd worden op een coronatoegangsbewijs, die via een QR-
code te scannen is.  

Deelnemers aan de enquête van KHN vrezen dat dit niet uit te voeren is. Zo zou de inzet van 
personeel voor deze taak hen op extra kosten jagen. Daarnaast vrezen de ondernemers 
ellenlange discussies over het coronabeleid, dat al tot polarisatie heeft geleid. Dat 
kan agressie en bedreigingen veroorzaken, denkt de branchevereniging.  Bron: AD, 23 
september 2021.  

Rusland meldt nieuw recordaantal coronasterfgevallen 

Rusland heeft vrijdag een nieuw recordaantal corona-sterfgevallen op één dag aangetikt. 
Volgens het crisiscentrum van de Russische regering zijn de laatste 24 uur 828 
mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Voor de vierde 
dag op rij stierven er meer dan 800 mensen op één dag in het land.  

Rusland wordt van alle landen in Europa het zwaarst door de coronapandemie getroffen. 
Sinds het begin van de pandemie zijn er al 202.273 Russen overleden aan het virus. Bron: 
AD, 24 september 2021. 

Brasserie sluit uit protest tegen corona-toegangscontrole 

Brasserie Darwin uit Heerlen gaat vanaf zaterdag ’vrijwillig in lockdown’. De eigenaar is het 
niet eens met het overheidsbeleid dat ze al hun gasten moeten vragen om een 
coronatoegangsbewijs. 

‘Wij zijn geen boa of politieagent. Wij zijn geen vazal van de overheid. Wij controleren en 
discrimineren niemand, ook niet in opdracht van die overheid. Wij weigeren onderscheid 
tussen mensen te maken op basis van een QR-code, ongeacht of onze gasten zich buiten op 
ons terras bevinden, op weg zijn naar het toilet of lekker aan een tafeltje binnen willen zitten’, 
zo laat het bedrijf weten in een verklaring op sociale media. 

Het bedrijf zegt de overheidsregels niet te willen negeren. ‘Dat leidt evenwel tot allerlei 
discussies. Met de boa, de politieagent, een ambtenaar van de gemeente Heerlen of met één 
van onze eigen gasten die van oordeel is – een mening die wij overigens respecteren – dat wij 
andere gasten wél dienen te controleren op de aanwezigheid van een groen vinkje.’ 

De eigenaar zegt met niemand een discussie te willen aangaan omdat hij geen bijdrage wil 
leveren aan een tweedeling in de maatschappij. „Ook willen wij geen rol vervullen bij het 
maken van onderscheid tussen mensen. Daarom hebben wij besloten de toegangsdeuren van 
de zaak met ingang van zaterdag 25 september voor alle gasten – met en zonder groen QR-
vinkje – te sluiten voor onbepaalde tijd. Een lockdown derhalve, maar deze keer vrijwillig.’ 

Het terras blijft afhankelijk van het weer wel open. Voor een toiletbezoek is een QR-code 
namelijk niet vereist, omdat de toiletten buitenom bereikbaar zijn.  Bron: De Telegraaf, 23 
september 2021.  
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Brasserie Darwin  @ eigen foto 

Papieren coronapas binnenkort aan te vragen in bibliotheek en 
gemeentehuis 

In bibliotheken en gemeentehuizen liggen naar verwachting vanaf volgende week formulieren 
waarmee mensen een papieren coronapas kunnen aanvragen. Ze zijn bedoeld voor mensen 
voor wie de digitale coronapas te moeilijk is. De optie komt te laat voor het 'openingsweekend' 
van de verplichte coronapas: vanaf 25 september is een toegangsbewijs verplicht bij onder 
meer restaurants en cafés.   

Het ministerie van Volksgezondheid kreeg eerder kritiek, omdat het voor onder anderen 
ouderen en laaggeletterden soms te moeilijk is om via de CoronaCheck-app of -website een 
toegangsbewijs te regelen.  

Op het formulier kunnen mensen hun burgerservicenummer (BSN) en postcode invullen. Ze 
krijgen het toegangsbewijs enkele dagen later in de brievenbus. De methode werkt niet voor 
mensen die met een negatieve testuitslag toegang willen krijgen, omdat een testbewijs maar 
24 uur geldig is. 

Ouderenbond ANBO is blij met de stap, maar vindt ook dat het ministerie van 
Volksgezondheid er veel te laat mee komt. ‘Dit had veel eerder moeten gebeuren’, zegt 
woordvoerder Renate Evers. ‘De vraag naar een papieren alternatief is echt onderschat.’  

‘Tussen de twee en vier miljoen mensen kunnen zich online niet goed redden’, zegt Klaas 
Gravesteijn van de Vereniging Openbare Bibliotheken. ‘Dat gaat niet alleen over ouderen, 
maar over alle leeftijdscategorieën en mensen in alle lagen van de bevolking. Deze mensen 
worden uitgesloten als het ze niet lukt om op tijd een coronapas te regelen. Ze kunnen gewoon 
niet meedoen.’   

Het is niet duidelijk vanaf wanneer de formulieren precies bij bibliotheken en gemeenten 
liggen. Het ministerie van Volksgezondheid is nog bezig met het opzetten van het initiatief, 
aldus een woordvoerder. Naar verwachting wordt de optie begin volgende week officieel 
aangekondigd. 

Het betekent dat mensen die de digitale coronapas te moeilijk vinden dit weekend mogelijk 
geen café of restaurant kunnen bezoeken. ‘We kunnen met zekerheid zeggen dat lang niet 
iedereen die zaterdag een toegangspas wil die daadwerkelijk heeft’, zegt Evers.  
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De overheid heeft veel nadruk gelegd op de digitale wijze om een coronapas te krijgen: via de 
CoronaCheck-app. Ook kunnen mensen via de website een toegangsbewijs printen.  

Maar de site is voor veel laaggeletterden te moeilijk. ‘Veel te veel tekst’, zegt 
ervaringsdeskundige Ria van Ras. ‘Een groot drama’, vindt Jos Niels. Ze zijn beiden 
laaggeletterd geweest en deelden hun ervaringen via Stichting ABC met NU.nl.  

Daarnaast kunnen mensen met de overheid bellen om thuis een papieren coronapas te 
ontvangen. Dat kan via een algemeen telefoonnummer (0800-13 51) of de CoronaCheck-
helpdesk (0800-14 21). Maar ook dat verloopt niet vlekkeloos. Niels stond twintig minuten in 
de wacht om daarna doorverbonden te worden.   

Ook ouderenbond ANBO krijgt de hele week signalen van mensen die heel lang in de wacht 
moeten staan. ‘De beperkte capaciteit blijft dus een probleem’, aldus woordvoerder Evers. Ook 
het keuzemenu, waarbij mensen hun BSN en postcode kunnen intoetsen, is niet altijd een 
oplossing. ‘Sommige ouderen kunnen dat niet of vinden dat eng’, zegt Evers. ‘Zij staan nog 
steeds lang in de wacht.’ Bron: NU.nl, 23 september 2021. 

Duidelijke stijging positieve tests in Oost-Nederland  

Een duidelijke stijging in het aantal positieve testuitslagen in Oost-Nederland vandaag. 
Vandaag zijn de rollen omgedraaid ten opzichte van gisteren: IJsselland daalt, Flevoland en 
Noord- en Oost-Gelderland stijgen. De kleine landelijke stijging wordt voortgezet. 

Het totaal aantal positieve testuitslagen in Oost-Nederland is gestegen. Na de kleine daling 
van gisteren (toen: 148 in totaal) noteren de drie veiligheidsregio’s in dit deel van Nederland 
vandaag samen 171 positieve testuitslagen. Dat komt neer op een stijging van zo’n 15 procent. 

Van de 23 positieve testuitslagen die er in de hele regio in totaal bij komen, zijn er 15 voor de 
rekening van Noord- en Oost-Gelderland. Het totaal gaat daar van 52 naar 67 positieve 
testuitslagen. In deze veiligheidsregio is dat het hoogste aantal sinds 17 september (toen 
76). Verder blijft deze regio rondom de kritieke signaalwaarde van 7 positieve testuitslagen 
per 100.000 inwoners hangen. Vandaag staat die meter op 8,1, maar over de afgelopen zeven 
dagen nog op 6,7. 

Op gemeentelijk niveau komen de besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland voor wat de 
Stentor-regio betreft vooral op conto van Apeldoorn (14 stuks). Alle andere gemeenten tellen 
slechts één of enkele besmettingen, met uitzondering van Hattem en buurgemeente Heerde: 
die tellen er nul. Voor Hattem is dat inmiddels de dertiende dag op rij.  

In de veiligheidsregio IJsselland is op donderdag een kleine daling waar te nemen. Daar 
werden 49 positieve testuitslagen gemeld, tegenover 52 van woensdag. Die 49 van vandaag 
liggen nog wel altijd flink boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (37). Kijken we 
naar het aantal per 100.000 inwoners, dan is de score van vandaag hoger dan de 
signaalwaarde van 7 (9,2), over de afgelopen dagen ligt IJsselland precies óp die score (7).  

Bij de gemeenten blijft Zwolle relatief hoog, al is er wel één minder positieve testuitslag dan 
gisteren (vandaag: 16). Vooral Ommen: dat heeft er na de nul van gisteren nu 8 te pakken. De 
donkere kleur op de kaart komt overigens vooral door het niet al te hoge aantal inwoners van 
die gemeente. Van de andere gemeenten die er gisteren ook nul hadden, zet alleen Olst-Wijhe 
die eer voort.  

Zette Flevoland gisteren nog een stevige daling in, vandaag meldt deze veiligheidsregio 55 
besmettingen. Ten opzichte van de 44 van gisteren is dat de hoogste dagstijging sinds vorige 
week (toen van 48 naar 63, van 16 september naar 17 september). Ook blijft Flevoland nog 
altijd boven de signaalwaarde van 7 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners: 12,8 
vandaag, 12,4 over de afgelopen zeven dagen.  

De stijging komt vooral op het conto van de gemeenten die gisteren nog geen positieve 
testuitslagen noteerden. De nullen van Urk, Noordoostpolder en Zeewolde worden op 
donderdag weggestreept door respectievelijk 3, 4 en 3 positieve testuitslagen. Lelystad blijft 
hoog: daar komen twee positieve testuitslagen bij, waardoor het totaal vandaag op 22 staat. 
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Vergeleken met gisteren daalt in heel Nederland het aantal positieve testuitslagen. De 1841 
van donderdag zijn bijna honderd lager dan de 1935 van woensdag. Net als gisteren blijft het 
aantal positieve testuitslagen wel boven het meest recente zevendaags gemiddelde liggen. Dat 
lag vandaag op 1801. 

Als we kijken naar alle Nederlandse gemeenten, dan blijken ook in die context de 22 
besmettingen van Lelystad relatief veel. In absolute zin gaan alleen grotere steden als Tilburg 
(25), Utrecht (66) en Amsterdam (89) daar overheen.  

In de ziekenhuizen lijkt de voorspelling van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding voorzichtig verder uit te komen: het aantal patiënten daalt. In totaal liggen er nu 
513 mensen met de corona in het ziekenhuis (woensdag: 532). Van die patiënten liggen er 
donderdag 183 op de IC (woensdag: 186).  

Wel werden er 12 overlijdens gemeld: dat is fors hoger dan de 4 van gisteren en het hoogste 
dagaantal sinds 31 augustus. Bij die 12 kunnen ook mensen zitten die eerder overleden zijn: 
overlijdens worden niet altijd op dezelfde dag doorgegeven.  

Eén van die overlijdens werd gemeld in Noord- en Oost-Gelderland, waar geen nieuwe 
ziekenhuisopnames werden gemeld. Flevoland melde geen nieuwe sterftegevallen, maar wel 
twee nieuwe ziekenhuisopnames. IJsselland deed vandaag in beide categorieën geen 
meldingen. Bron: De Stentor, 23 september 2021.  

Sneeuwliefhebbers boeken al massaal skivakanties: ‘Veel leuker dan 
zomervakantie’ 

Robbert Jan Meerman (43) is een van de vele wintersporters die staan te popelen om deze 
winter op skivakantie te gaan. Na de zware klappen door de coronacrisis voor de sector in het 
afgelopen seizoen, kan nu weer volop worden geskied of gesnowboard. Dat de 
sneeuwliefhebbers zich aan coronamaatregelen moeten houden, houdt ze zeker niet tegen. 

Al tien jaar gaat Robbert Jan Meerman met zijn vrouw skiën in Oostenrijk. De laatste keer 
was begin vorig jaar, toen waren ze in het beruchte skigebied Ischgl, net voor de grote corona-
uitbraak. ‘Wij waren net twee weken voor die uitbraak terug in Nederland. Mijn vrouw is bij 
terugkomst nog erg ziek geweest, ik heb nergens last van gehad. We zijn niet getest op corona, 
dus ik kan niet met zekerheid zeggen of we het hebben gehad, maar dat was wel bizar.’ 

Door alle coronaperikelen durfde het stel het begin dit jaar niet aan te gaan, maar inmiddels 
hebben ze er weer alle vertrouwen in. ‘Ja, we kunnen niet wachten. We hebben er zoveel zin 
in.’ En: voor het eerst gaan ook hun zoontje van 5 jaar én de schoonouders mee. Eind februari, 
begin maart vieren ze het ‘feestje’ in het Oostenrijkse Serfaus. ‘We vinden de wintersport 
eigenlijk veel leuker dan de zomervakantie. Het is het hele sfeertje eromheen: het skiën, de 
prachtige bergen, het heerlijke eten, de mooie accommodatie, het zwemmen en ‘s avonds 
afsluiten met een lekker wijntje.’  

Dat Oostenrijk verschillende regels hanteert, zoals een mondkapje en een coronapas, vindt 
Meerman geen probleem. ‘Het geeft ook wel een veilig gevoel en ik vind het juist goed dat 
Oostenrijk maatregelen neemt. En we zijn ingeënt, dus voor ons is een coronapas sowieso 
geen probleem.’ 

Hij is zeker niet de enige die er zo over denkt. Het aantal boekingen voor 
wintersportaccomodaties voor de kerstvakantie en voorjaarsvakantie loopt hard, aldus Arjen 
De Graaf, commercieel directeur van de nationale bond Nederlandse Ski Vereniging met meer 
dan 65.000 leden. 
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Op populaire bestemmingen is het al lastig om nog een plekje te vinden, zoals in Oostenrijkse 
plaatsen als Kitzbühel, Zillertal, Brixental of Gerlos, het Zwitserse Zermatt en Sankt Moritz, 
het Franse Val-d’Isère en Les Trois Vallées of het Italiaanse Val Gardena. Veel accommodaties 
zijn inmiddels volgeboekt. Reisorganisatie Sunweb heeft al gezegd dat het aantal b oekingen 
voor het komende sneeuwseizoen op recordhoogte ligt. 

 
 

Mark van der Linden met zijn kinderen op wintersport. © Privéfoto  

Ook Mark van der Linden (41) uit Dordrecht staat op het punt een skireis te boeken. 
‘Natuurlijk gaan we weer. De wintersport is de enige vakantie die we nooit willen overslaan. 
We gaan met het gezin en corona speelt voor mijn gevoel geen rol meer. Mijn zwager is met 
corona teruggekomen uit Oostenrijk vorig jaar, maar gezien de vaccinatiecijfers die nog steeds 
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oplopen en de maatregelen ter plekke, is het nu wel veilig. Je kan ook niet in angst blijven 
leven. Als we kunnen après-skiën, gaan we de kroeg in. Maar als het niet kan, blijft skiën het 
belangrijkste. Heerlijk, zo'n actieve vakantie samen.’   

Oostenrijk, de populairste wintersportbestemming voor Nederlanders, eist dat bezoekers van 
hotels, horeca en skiliften gevaccineerd of getest zijn, of zijn hersteld van het coronavirus, en 
een coronapas bij zich hebben. Daarnaast moeten in afgesloten skiliften mondkapjes van 
medische kwaliteit worden gedragen. Er zullen in de liften geen afstandsregels of 
capaciteitsbeperkingen meer gelden. De après-ski is onder voorwaarden toegestaan.  

Vergelijkbare maatregelen zijn er ook in wintersportgebieden in Italië, Zwitserland en 
Frankrijk. Arjen de Graaf, commercieel directeur van de nationale bond Nederlandse Ski 
Vereniging, met meer dan 65.000 leden, zegt dat Nederlanders geen problemen hebben met 
die coronaregels, zolang ze maar weer de piste af kunnen. ‘Het sentiment is dan ook realistisch 
positief’, zegt hij. Vanwege de lockdowns konden mensen tijdens het grootste deel van de 
afgelopen winterperiode niet op vakantie naar de sneeuw.  

Oostenrijk kreeg veel kritiek op de manier waarop werd omgegaan met een corona-uitbraak 
in skioord Ischgl in Tirol aan het begin van de pandemie. Het virus werd naar verluidt door 
duizenden mensen vanuit Ischgl meegenomen naar tientallen landen, waaronder Nederland. 
Er zijn vijftien rechtszaken aangespannen tegen de landelijke overheid. Het eerste proces ging 
deze maand van start. Daarbij eisen nabestaanden van coronaslachtoffers hoge 
schadevergoedingen. Bron: AD, 23 september 2021.  

RIVM meldt dat het steeds lastiger wordt voor mensen om zich aan 
gedragsregels te houden 

Het RIVM meldt dat we het steeds lastiger beginnen te vinden om ons aan 
de coronamaatregelen te houden. In de 15e ronde van het onderzoek gedragsregels en 
welbevinden bleek dat ondanks de aangekondigde versoepelingen het draagvlak voor de 
maatregelen verder afneemt. Zo voelen mensen zich minder genoodzaakt afstand te houden 
of een GGD test te doen. Wel doen mensen vaker een zelftest. 

Het vertrouwen in het coronabeleid van de overheid is ook afgenomen (van 31 procent zes 
weken geleden naar 26 procent nu). Mensen vinden het beleid oneerlijk en verwarrend, 
ondanks dat er steeds minder maatregelen zijn. 

Het welbevinden is wél stabiel. Omdat mensen minder de noodzaak voelen afstand te houden 
en drukte te vermijden ziet het RIVM ook een toename van sociale activiteiten onder 
jongeren. Hierdoor daalt de psychische gezondheid niet verder ten opzichte van de vorige 
meetronde. Bron: AD, 24 september 2021.  

Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden 

Nederland is al een tijd in de ban van het coronavirus. Om beter te begrijpen hoe mensen 
denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden 
en wat de impact op mensen is, houden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio in de Regio Nederland (samen met de regionale GGD’en) 
een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de 
gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit 
coronatijdperk. Kijk hier voor informatie over de methode en representativiteit van dit 
onderzoek.  

Samenvatting resultaten 15e ronde 

Tijdens de huidige meetronde (8-12 september) werd bekend dat een aantal maatregelen eind 
september zouden worden versoepeld, zoals het maximaal aantal bezoekers in de horeca en 
bij evenementen, de verplichte 1,5 meter en het thuiswerkadvies. Ondanks dat het pakket 
aan maatregelen daarmee steeds kleiner wordt, zien we dat deelnemers aan het 
vragenlijstonderzoek het moeilijker vinden om zich aan de maatregelen te houden, ook aan 
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sociaal beperkende maatregelen die nog wel blijven gelden. Daarbij lijkt de vaccinatiegraad 
ook een relevante factor: een deel van de deelnemers geeft aan dat ze zich minder aan de 
maatregelen zijn gaan houden na vaccinatie.  

Minder draagvlak voor maatregelen en verdere afname in vertrouwen coronabeleid  

Na een tijdelijke toename in de ervaren dreiging voor het corona virus na de 
opleving begin van de zomer, zien we deze meetronde weer een daling. Dat gaat gepaard met 
een afname in draagvlak voor met name de sociaal beperkende maatregelen zoals het 
vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en het dragen van een 
mondkapje in het OVopenbaar vervoer. Toen begin van de zomer de cijfers snel daalden, de 
vaccinatiegraad steeg en veel versoepelingen werden aangekondigd, nam het draagvlak voor 
maatregelen af en het vertrouwen in het beleid toe. We zien nu echter een afname in 
vertrouwen in het coronabeleid van de overheid (van 31procent zes weken geleden naar 26 
procent nu). Dat gaat gepaard met meer mensen die het beleid oneerlijk vinden en een forse 
toename in mensen die de maatregelen verwarrend vinden, ondanks dat er steeds minder 
maatregelen zijn.  

Verdere daling in drukte mijden en afstand houden, welbevinden stabiel 

Met de toename in sociale activiteiten, feestjes en het drukker worden van veel locaties, vinden 
deelnemers het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. Deelnemers geven dan ook aan in 
de week voor het onderzoek minder vaak drukte te hebben vermeden en in situaties met 
vrienden familie en collega’s minder vaak afstand te hebben gehouden. Hoewel na 25 
september het dringend advies zal zijn 1,5 meter afstand te houden, zal dit niet meer nodig 
zijn op drukke plekken waar een coronatoegangsbewijs gebruikt zal worden, zoals in de horeca 
en bij culturele instellingen.   

Deze daling in naleving lijkt niet alleen gerelateerd aan een lager gevoel van dreiging en meer 
drukte; maar ook aan vaccinatie. Meer dan de helft van de gevaccineerde deelnemers geeft 
bijvoorbeeld aan na hun vaccinatie minder afstand te zijn gaan houden van vrienden, familie 
en collega’s.  

De toename in sociale activiteiten heeft ook een positieve keerzijde: Steeds minder deelnemers 
(vooral jongeren van 16-24 jaar) voelen zich eenzaam, en een kleiner deel van de deelnemers 
mist het om vrienden en familie in het echt te zien. Psychische gezondheid en mentaal 
welbevinden zijn stabiel ten opzichte van de vorige meetronde.  

Meer deelnemers doen een zelftest bij klachten, minder GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst testen  

Sinds de invoering van de zelftesten in april 2021, is het gebruik fors toegenomen: van 8 
procent in de voorgaande 6 weken (begin mei) naar 25 procent in de huidige meetronde. 
Zelftesten werden het meest gebruikt onder jongeren (16-24 jaar: 63 procent en het minst 
door ouderen (70 jaar en ouder: 9 procent). Ondanks dat het dringende advies nog steeds 
luidt om bij klachten een GGD test te doe, gebruiken deelnemers bij klachten steeds vaker 
een zelftest (5 procent begin mei vs. 30 procent nu). Het aantal deelnemers die een GGD 
test doen bij klachten neemt juist  af in deze periode, van 62 procent begin mei tot 35 procent 
nu. Daarnaast geeft bijna een derde van de deelnemers met klachten aan geen coronatest te 
hebben gedaan omdat ze al zijn gevaccineerd. Een vergelijkbaar beeld zien we bij 
kinderen, waar ook veel vaker een zelftest wordt gedaan bij klachten en minder vaak een 
GGD test.   

Beperkte naleving quarantaineplicht, testadvies na buitenlandreizen wordt deels nageleefd  

Ruim een kwart van de deelnemers was in de 6 weken voor het onderzoek in het buitenland 
geweest. Testen voor of na terugkomst uit het buitenland is belangrijk om de introductie van 
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nieuwe virusvarianten uit andere landen te beperken. 53 procent van de reizigers zonder 
vaccinatie- of herstelbewijs liet zich testen vóór terugkomst uit een geel, oranje of rood gebied. 
Voor reizigers uit een zeer hoog risicogebied geldt een quarantaineplicht. Na terugkomst hield 
een derde van de 131 deelnemers die terugkwamen uit een zeer hoog risico gebied, zich aan 
de quarantaineplicht, 56 procent ontving geen bezoek. Een ruime kwart van alle reizigers 
hield zich aan het dringende advies om ná terugkomst in Nederland een GGD test of zelftest 
te doen.   

Dit en meer blijkt uit de vijftiende ronde van het vragenlijstonderzoek van de RIVM 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Corona Gedragsunit in samenwerking met 
GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en de 25 
GGD’en, uitgevoerd tussen 8 en 12 september 2021 onder 44.366 deelnemers. Bron: RIVM, 
24 september 2021.  

VS gaan boostershots aanbieden aan 65-plussers 

De Verenigde Staten gaan boostershots aanbieden aan 65-plussers, mensen die langdurig in 
zorginstellingen wonen en andere risicogroepen, heeft het Amerikaanse Centrum voor 
ziektecontrole en preventie (CDC) besloten. De campagne wordt nu definitief uitgerold. 

Voor mensen jonger dan 65 jaar geldt dat ze een boostershot kunnen krijgen als 
ze onderliggende medische aandoeningen hebben of een verhoogd besmettingsrisico lopen op 
werk. De boostershots worden sinds 13 augustus al aangeboden aan mensen met een 
verzwakt immuunsysteem.  

De extra prikken met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zijn alleen toegestaan bij mensen 
die er al eerder mee zijn ingeënt. Een boostershot volgt minstens een half jaar na de twee prik. 
In totaal zijn in de VS ongeveer 26 miljoen mensen ingeënt met Pfizer/BioNTech, vooral 
ouderen. Bron: AD, 24 september 2021.  

Leiders Afrika maken zich zorgen over lage vaccinatiegraad 

De president van Tanzania Samia Suluhu Hassan heeft bij de VN samen met andere 
Afrikaanse leiders zijn zorgen geuit over de lage vaccinatiegraad in Afrika, en dat terwijl 
sommige westerse landen al beginnen aan een derde prik. ‘Niemand is veilig tot we allemaal 
veilig zijn’, zo spreekt de president. 

Het AP meldt dat minder dan 4 procent van de Afrikaanse bevolking is gevaccineerd, en dat 
het meeste van de 5,7 miljard doses van het vaccin die zijn toegediend, in rijke landen zijn 
gezet. Bron: AD, 24 september 2021. 

Ministers en ambtenaren moeten onder ede verklaren hoe is beslist over 
aankoop medische apparatuur en beschermingsmiddelen 

Verschillende ministers en ambtenaren moeten wellicht onder ede verklaren hoe tijdens de 
eerste coronagolf is beslist van wie medische apparatuur en beschermingsmiddelen werden 
gekocht. Advocaat Herman Loonstein heeft daartoe namens vier ondernemers een verzoek 
ingediend bij de rechtbank in Den Haag, zegt hij tegen BNR. 

Als dit verzoek wordt toegewezen, worden onder anderen minister Hugo De Jonge en 
voormalig minister Tamara Van Ark opgeroepen om te getuigen. Datzelfde geldt voor Sywert 
van Lienden, die miljoenen overhield aan een deal met de overheid. 

Loonstein hoopt door dit 'voorlopig getuigenverhoor' te achterhalen waarom de vier 
ondernemers die hij vertegenwoordigt, geen gehoor kregen toen ze medische apparatuur en 
beschermingsmiddelen aanboden bij het ministerie van VWS. Bron: AD, 24 september 2021.  



109 
 

In Suriname zijn niet naleven coronamaatregelen en lage vaccinatiegraad 
oorzaak van slecht coronasituatie 

Het niet goed naleven van de Covid-19 maatregelen en de lage vaccinatiegraad zijn de 
oorzaken van de slechte Covid-situatie waarin Suriname verkeert. Dat was de duidelijke 
boodschap van de Surinaamse gezondheidsautoriteiten op de wekelijkse persconferentie 
donderdagavond (lokale tijd). 

Donderdag werden 371 nieuwe coronabesmettingen gemeld, woensdag waren dat er nog 643. 
In september overleden 104 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, in totaal kent 
Suriname 825 Covid-sterfgevallen. 

Het grote aantal besmettingen leidt tot overvolle ziekenhuizen, waar onvoldoende medisch 
personeel beschikbaar is. De oproep die de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar 
Ramadhin onlangs deed aan medisch personeel om te komen helpen, heeft vijf reacties 
opgeleverd. Rakesh Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, hamerde erop 
dat naleving van Covid-regels belangrijk is om uit de slechte situatie te komen. 

Veel Surinamers hebben zich nog niet laten inenten. Uit de laatste cijfers blijkt dat 27,4 
procent van de bevolking twee vaccinaties heeft gehad. Volgens medisch directeur Soenita 
Nannan Panday-Gopising van 's Lands Hospitaal komt dat door verspreiding 
van fakenieuws via sociale media. ‘Fakenieuws over vaccinaties was eerder bekend dan de 
betrouwbare informatie. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen aan het twijfelen zijn.’  

Ondanks de grote behoefte aan medisch personeel wil Suriname geen beroep doen op hulp 
uit Nederland, zei Sukul. De reden is dat Nederland nu net in een fase zit waarin de reguliere 
zorg weer op poten gezet moet worden. Suriname zal het daarom zelf moeten regelen, 
constateerde Sukul. Marc Sprenger, de Nederlandse speciale gezant voor coronazorg, 
bevestigde dat Nederland nu inderdaad geen mensen over heeft om naar Suriname te sturen. 
Sprenger riep daarom Surinaamse huisartsen op zich aan te melden voor ondersteuning in 
de ziekenhuizen. Bron: AD, 24 september 2021. 

Kort geding over nieuwste coronamaatregelen 

Bij de rechtbank in Den Haag dient vrijdagochtend een kort geding over de nieuwste 
coronamaatregelen die vanaf zaterdag voor de organisatoren van evenementen gelden. Twintig 
partijen willen af van de nieuwe regel om bij evenementen binnen maar 75 procent van de 
bezoekerscapaciteit toe te laten. Ook zijn ze het niet eens met de verplichte sluitingstijd om 
middernacht. 

Onder meer Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO dagen daarom de Nederlandse 
staat voor de rechter. Dit wordt ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en 
de Vereniging van Evenementenmakers. 

‘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 in de 
aanloop naar het kort geding. De rechtszaak werd vorige week een dag na de persconferentie 
van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge aangekondigd.  

Rutte en De Jonge maakten daarin bekend dat buitenevenementen vanaf zaterdag weer 
kunnen doorgaan zonder een maximaal aantal bezoekers en zonder verplichte sluitingstijd, 
net als geplaceerde evenementen binnen. Zonder vaste zitplaats geldt binnen een 
bezoekerscapaciteit van maximaal 75 procent en moet het evenement om middernacht 
stoppen.  
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Unmute us is bekend van de protestmarsen in verschillende steden tegen de 
coronamaatregelen, die de evenementensector hard raken. Zaterdag 11 september gingen in 
tien steden tienduizenden mensen de straat op. De betogers eisten de onmiddellijke 
openstelling van Nederlandse evenementen en festivals. Bron: AD, 24 september 2021.  

Minder dan 500 coronapatiënten in ziekenhuizen 

Voor het eerst sinds 23 juli liggen er minder dan 500 coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen. De dalende trend zet hiermee door. 

Ziekenhuizen behandelen momenteel 491 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 22 
minder dan op donderdag. Sinds dinsdag zijn 87 bedden vrijgekomen. 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen dag met 8 naar 176. Dat 
is het laagste aantal sinds 28 juli. Op de verpleegafdelingen kwamen per saldo 14 bedden vrij. 
Daar liggen nu 316 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 20 juli. Bron: AD, 24 september 
2021.  

Voor sportbonden is het afwachten of verenigingen gaan controleren op 
coronatoegangsbewijs 

Voor veel sportbonden is het afwachten of hun verenigingen gaan controleren op het 
coronatoegangsbewijs. Tennisbond KNLTB kreeg vorige week na de persconferentie van het 
kabinet over de aangepaste coronamaatregelen veel boze reacties binnen. ‘Het eerste 
sentiment was: dit is geen versoepeling, maar juist een strenger beleid’, aldus Benoit Gilissen, 
manager verenigingszaken bij de KNLTB. ‘Toen later duidelijk werd dat afhalen gewoon zonder 
controle kan en het terras ook is uitgezonderd, zakte dat wat weg. Het moet in de praktijk 
gaan blijken of clubs die controle echt gaan doen.’  

Hockeybond KNHB voorziet niet zoveel problemen met het coronatoegangsbewijs. ‘Gelukkig is 
de maatregel zo opgeschreven door de overheid dat het alleen geldt voor het deel van het 
clubhuis waar je zittend iets consumeert’, aldus een woordvoerster. ‘We zien vaak dat 
bezoekers binnen een drankje halen en dat dan op het terras of langs de lijn 
opdrinken.’ Gymnastiekunie KNGU heeft volgens een woordvoerster amper te maken met het 
coronatoegangsbewijs. ‘We hebben maar heel weinig verenigingen met een eigen kantine, 
alleen een klein aantal grote clubs.’ Bron: AD, 24 september 2021.  

Noorwegen schrapt laatste coronamaatregelen  

Noorwegen schrapt de laatste coronamaatregelen in het land. Premier Erna Solberg heeft 
aangekondigd dat de samenleving zaterdag vanaf 16.00 uur weer opengaat.  

Mensen hoeven dan niet meer onderling afstand te houden en bij evenementen en 
bijeenkomsten geldt niet langer een maximumcapaciteit. Ook in de horeca mag de ruimte 
weer vol worden benut en nachtclubs mogen de deuren weer openen.  

‘Het is 561 dagen geleden dat we in vredestijd de zwaarste maatregelen in Noorwegen hebben 
ingevoerd’, aldus de premier. ‘Nu is het tijd om terug te keren naar een normaal dagelijks 
leven.’ De laatste versoepelingen werden meermaals uitgesteld, maar kunnen nu doorgaan 
omdat het aantal corona-infecties afneemt.  

Ongeveer 76 procent van de Noorse bevolking heeft een eerste coronaprik gehad. Zo'n 67 
procent is volledig gevaccineerd. In Noorwegen kan iedereen vanaf twaalf jaar worden ingeënt 
tegen Covid-19. Bron: AD, 24 september 2021.   
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Amateursvoetbalclubs gaan niet controleren op coronatoegangsbewijs 

Een meerderheid van de Nederlandse amateurvoetbalclubs gaat bezoekers aan de 
kantine niet controleren op het coronatoegangsbewijs. Dat meldt de Belangenorganisatie 
Amateur Voetbalverenigingen (BAV) op basis van een enquête onder de 1600 aangesloten 
clubs.  

‘Bijna 55 procent geeft aan: we kunnen ons niet houden aan de nieuwe regels’, zegt voorzitter 
Ben Van Olffen. ‘Clubs willen de druk van mogelijke agressie bij de controles niet op de 
schouders van vrijwilligers leggen. En voor het inhuren van externe beveiligers is geen geld.’ 

De enquête staat sinds woensdagavond online en de BAV kreeg volgens Van Olffen 'binnen de 
kortste keren' ruim honderd reacties. ‘Zo'n 15 procent geeft aan gewoon te gaan controleren. 
Een kleine 30 procent weet het nog niet. De rest geeft aan het niet te doen.’ Bron: AD, 24 
september 2021.  

Halsema geeft startsein voor campagne heropening van Amsterdam 

Amsterdam viert met een campagne dat er in de stad na een jaar van coronamaatregelen weer 
meer mag. Burgemeester Femke Halsema opende de zogenoemde ‘WeerMeer-campagne’ 
vrijdagochtend op de Dam. 

 
© Birgit Bijl  

Door de hele stad kunnen Amsterdammers posters, zuilen, schermen en een tram van 
WeerMeer tegenkomen. De campagne duurt drie weken en is een initiatief van de gemeente, 
culturele instellingen, ondernemers en amsterdam&partners, dat verantwoordelijk is voor de 
stadsmarketing.  

‘We zijn er nog niet, maar gelukkig kan er stap voor stap meer in de stad,’ aldus de gemeente 
Amsterdam. ‘We blijven extra aandacht houden voor Amsterdammers die ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van werk, financiën, omscholing en mentale gezondheid. Ook dit is 
daarom onderdeel van de WeerMeer-campagne. Het laten herstellen van de stad en haar 
inwoners en ondernemers heeft grote prioriteit.’  

Zaterdag treden nieuwe coronaregels in werking. De verplichte anderhalve meter afstand 
vervalt, maar vanaf die dag moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld naar een 
restaurant of bioscoop wil, wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat krijg je bij volledige 
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vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een negatieve testuitslag. Bron: AD, 24 
september 2021.  

Capaciteit testlocaties Testen voor Toegang is voor een deel benut 

De capaciteit van de testlocaties van Testen voor Toegang is slechts deels benut komend 
weekend. Voor vrijdag zijn tot dusver 35.000 coronatests ingepland, en voor zaterdag zijn dat 
er 50.000. Dat is flink lager dan de capaciteit: vrijdag is er ruimte voor in totaal 300.000 tests 
en zaterdag kunnen 430.000 mensen een test inplannen. 

Het aantal geboekte tests neemt vrijdag en zaterdag naar verwachting nog wel wat toe, aldus 
SON, de organisatie achter Testen voor Toegang. Maar volgens een woordvoerder is er 
‘inderdaad ruim voldoende capaciteit voorhanden zodat iedereen hier gebruik van kan maken 
en er weer op uit kan.’  

De testafspraken zijn ‘redelijk verdeeld over alle regio's’, aldus de woordvoerder. ‘Er zijn geen 
regio's met schaarste. Een korte wachtrij kan altijd voorkomen als veel mensen op hetzelfde 
tijdslot een afspraak hebben, maar wij verwachten dat alles dit weekend gewoon goed 
doorloopt.’ Bron: AD, 24 september 2021. 

RIVM meldt afgelopen 24 uur 1718 nieuwe coronabesmettingen en 
veertig sterfgevallen 

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 1718 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, 
waardoor het gemiddelde voor de veertiende dag op rij daalt. Precies een week geleden waren 
er ruim 2100 positieve tests en de vrijdag daarvoor bijna 2700. In de afgelopen zeven 
dagen noteerde het RIVM 12.165 positieve tests, gemiddeld 1738 per dag. Dat is het laagste 
niveau sinds 7 juli. 

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Dat wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn overleden, 
het duurt soms even voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd. Dat is 
aanzienlijk minder dan vorige week vrijdag, toen het RIVM meldde dat tien coronapatiënten 
waren overleden. In de afgelopen zeven dagen heeft het RIVM veertig 
sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna zes per dag. Bron: AD, 24 september 2021.  

Jandino Asporaat stopt tour vanwege coronapas: ‘Ik kan hier niet aan 
meewerken’ 

Jandino Asporaat stopt met zijn theatertour. De comedian heeft dat besluit genomen omdat 
hij ‘de tweedeling in de samenleving tegen wil gaan’, waarmee hij doelt op het gebruik van de 
coronapas. Asporaat wil pas weer spelen als dat voor iedereen kan.  

‘De keuze om mijn hele theatertour te annuleren totdat ik weer voor iedereen kan spelen, is 
geen makkelijke keuze. Zowel emotioneel niet, als financieel niet’, schrijft hij vandaag in een 
bericht op Instagram. ‘Ik kreeg een brief van een dame, waarin stond: Lieve Jandino, ik heb 
kanker en ga op dit moment door een zware chemokuur. Al zou ik het willen, ik zou dat vaccin 
niet kunnen nemen.’ 

‘Mijn immuunsysteem is te laag en ik krijg ook geen QR-code. Mijn leven is al zwaar, moet ik 
echt elke keer wanneer ik iets leuks wil doen om het leven nog dragelijk te maken, zo’n stok 
in mijn neus doen?’ citeert hij verder. De brief heeft Asporaat geraakt. ‘Ik besloot: ik kan hier 
niet aan meewerken. Ik ben met mensen gaan praten die al gevaccineerd zijn en die zeiden: 
die prik neem ik, maar ik ga niet meewerken aan een tweedeling in de samenleving. Want dat 
is wat aan er de hand is en dat weet iedereen.’ 

Asporaat schrijft ook dat de keuze om zijn tour te cancelen niet makkelijk is. Hij heeft een 
bedrijf met ‘fantastisch personeel’ dat de afgelopen anderhalf jaar een aantal flinke klappen 
heeft gehad. Toch blijft de comedian erop vertrouwen dat dit zijn beste jaar ooit wordt. Over 
zijn laatste show schrijft hij: ‘Gisteren was dus geen einde, maar juist een nieuw begin. Twee 
keer een uitverkocht Ahoy met mijn familie, vrienden en jullie die mij zo dierbaar zijn.’ 
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Hij sluit zijn bericht af met de boodschap dat hij iedereens keus begrijpt en respecteert, 
waarmee hij doelt op collega’s die wel door blijven spelen. ‘Ik wil ook dolgraag spelen. Maar 
iedereen maakt zijn persoonlijke afweging. Je moet niet boos worden op de entertainers, het 
systeem is het probleem. Het laatste wat we nodig hebben is dat wij met elkaar ruzie gaan 
maken en vingers wijzen. Gevaccineerd tegen ongevaccineerd: Stop dat!!! Dat is de verdeel- 
en heerstactiek. Iedereen strijdt op zijn of haar manier. De macht is echt bij het volk, vergeet 
dat niet.’ Bron: AD, 24 september 2021. 

 

Jandino Asporaat. © Brunopress  
 
Grapperhaus waarschuwt muitende cafés: ‘Wie niet meedoet met QR-
bewijs riskeert sluiting’ 
 
Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarschuwt 
horecaondernemers dat hun zaak dicht moet als ze niet meewerken aan het controleren van 
de coronatoegangsbewijzen. Vanaf morgen vervalt de 1,5 meterregel en moeten bezoekers een 
QR-bewijs laten zien om binnen te komen. ‘Als je niet meedoet, krijg je gewoon een sluiting 
op een gegeven moment.’ 
 
Grapperhaus heeft met de burgemeesters afgesproken dat dit weekeinde nog niet hard wordt 
ingegrepen bij ondernemers die weigeren om QR-bewijzen te controleren. ‘Het zal de komende 
dagen hier en daar niet helemaal goed gaan. We kijken dat op een gewone manier aan. Mensen 
krijgen een waarschuwing als het niet goed gaat.’ Maar ná het weekeinde riskeren 
ondernemers wel een boete of sluiting, zo waarschuwt de minister. 
 
Veel horecaondernemers hebben moeite met de nieuwe regel. Zo heeft niet elke zaak genoeg 
mensen in dienst om de QR-bewijzen te checken. Het QR-bewijs laat zien of iemand is 
gevaccineerd, een negatieve testuitslag heeft óf recent corona heeft doorgemaakt. ‘De 1,5 
meter gaat eraf’, zegt Grapperhaus. ‘We zijn bezig met de laatste loodjes met elkaar. Het OMT 
heeft gezegd: regel het voor een beperkte tijd op deze manier, met de toegangsbewijzen. We 
krijgen begin november een herijking. We moeten hier de komende vijf, zes weken even aan 
trekken. In het buitenland zien we dat het goed kan. Laten we dit nou samen goed doen.’  
Volgens de minister is het ‘helemaal niet zo veel werk’. ‘In de stadions hebben we gezien dat 
het goed gaat’, stelt hij. Het demissionaire kabinet heeft 45 miljoen euro uitgetrokken voor 
gemeenten om particuliere beveiligers in te huren voor controle en handhaving.  
 
Volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) wordt het mensen 
niet te lastig gemaakt om een toegangstest te halen. ‘Vrijwel iedereen kan er binnen een half 
uur zijn, negentig procent van de mensen lukt het binnen twintig minuten.’ De resterende 
‘blinde vlekken’ in het land, waar mensen soms verder moeten reizen voor een coronatest, 
worden mogelijk na het weekend nog weggewerkt, belooft hij. Bron: AD, 24 september 2021.  
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Afscheid van 1,5 meter onder stralende zon? Zondag kan het 24 graden 
worden 

Onder een waarschijnlijk stralende zon neemt Nederland dit weekend afscheid van bijna alle 
coronamaatregelen. Het weekend verloopt zacht, met vrij hoge temperaturen voor de tijd van 
het jaar. Vooral zondag laat de zon zich geregeld zien, in het zuiden en oosten kan het lokaal 
24 graden worden, meldt Weerplaza. 

Vandaag begint nog met vrij veel bewolking, maar in het westen breekt de zon steeds vaker 
door en dat zal in de loop van de middag op steeds meer plaatsen het geval zijn. ‘Alleen in het 
noorden blijft de bewolking op sommige plaatsen heel erg hardnekkig’, zegt weerman Alfred 
Snoek. Het wordt 18 graden onder de bewolking tot 21 graden in het zuiden van het land. In 
de avond en nacht kan in het noorden plaatselijk een buitje vallen, in de rest van het land 
blijft het droog. 

Zaterdagochtend is het volgens Snoek ook veelal bewolkt, maar in de middag is er op veel 
plaatsen ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dat is redelijk warm voor 
de tijd van het jaar. Meestal ligt de temperatuur eind september rond een graad of 18, stelt 
Weer.nl. 

Zondag, als Nederland de tweede dag zonder de 1,5 meter ingaat, schiet de temperatuur verder 
omhoog. Aan de noordwestkust is het 20 à 21 graden en in het zuiden en oosten kan het 
lokaal zelfs 24 graden worden. ‘Er is kans dat het met 25 graden nog zomers warm wordt, 
maar daarvoor moet wel de zon lang genoeg kunnen schijnen’, zegt Weerplaza-weerman Alfred 
Snoek. ‘Met een zuidenwind trekken namelijk wolkenvelden over het land en in de loop van 
de dag neemt de kans op een bui toe. Daarbij is ook kans op onweer.’  

Na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk omlaag en is het gedaan met het 
nazomerweer. Maandag wordt het 19 tot 21 graden. Er is vrij veel bewolking en vanuit het 
westen trekken buien over het land. Later in de week kunnen we regelmatig buien verwachten. 
De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Daarmee is het iets koeler dan gemiddeld 
deze tijd van het jaar.  

Vanaf zaterdag 25 september zijn meerdaagse evenementen en festivals onder voorwaarden 
weer mogelijk. De verplichte 1,5 meter afstand vervalt voor het eerst sinds de crisis.   

Van snoeiharde techno tot oer Hollandse smartlap, en van euforische dance tot beukende 
hardstyle: het einde van de 1,5 meter is in zicht en gaat dit weekend gepaard met een hele 
rits aan festivals en evenementen waar naar verwachting vele tienduizenden feestbeesten op 
af zullen komen. Waar kun je vanaf morgen allemaal naartoe, en zijn er nog ergens kaarten 
voor beschikbaar? Bron: AD, 24 september 2021. 

Half miljoen bedoeld voor coronasteun ging naar topambtenaren Bergen 
op Zoom’ 

De gemeente Bergen op Zoom zou een half miljoen euro dat was bedoeld als coronasteun voor 
de cultuursector hebben besteed binnen de eigen organisatie. Een projectleider en een 
interim-directeur zouden elk een ton hebben ontvangen. En een groot deel van het bedrag zou 
naar andere managers zijn gegaan. 

Dat meldt Omroep Brabant nadat het nieuws donderdagavond aan het licht kwam tijdens een 
commissievergadering van de gemeente Bergen op Zoom. De culturele instellingen hebben 
volgens de regionale nieuwssite maar een klein deel van het steunbedrag ontvangen, zo’n 
44.000 euro. Zo’n zes en een halve ton is niet besteed aan de cultuursector in de gemeente. 

Tijdens de vergadering vlogen termen als ’zelfverrijking’ en ’creatief boekhouden’ over tafel. 
‘Wij krijgen signalen dat grote groepen zzp’ers niet eens zijn benaderd’, aldus PvdA-raadslid 
Adam Ahajaj. 

‘Hier gaat iets enorm mis. Het geld is bedoeld om de ellende voor de cultuursector te verlichten. 
Waar is de gemeente mee bezig?’, vraagt Joost Pals van Lokaal Realisme zich woedend af. 
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De vergadering werd kort nadat het nieuws naar buiten kwam geschorst. Welke consequenties 
het zal hebben voor de verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden is nog niet 
duidelijk. 

Van der Velden zegt erg geschrokken te zijn van het nieuws. De wethouder zegt pas later, 
vermoedelijk volgende week, te willen verklaren waarom er 516.000 euro is besteed aan de 
salarissen van topambtenaren. 

De gemeenteraad heeft inmiddels een debat aangevraagd, waarin het de wethouder stevig wil 
ondervragen. Bron: De Telegraaf, 24 september 2021. 

Personeel van ic Erasmus MC boos om beleid Gommers 

Het personeel van de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam voelt zich niet gehoord 
door afdelingshoofd Diederik Gommers en het management. Afgelopen maandag liep een 
crisisbijeenkomst tussen Gommers, ic-directeur Johanneke Mulder en het verontruste 
personeel uit de hand. Dat blijkt uit een interne, anderhalf uur durende video-opname van de 
bijeenkomst, die is bekeken door NRC. 

In de bijeenkomst presenteert Gommers plannen om de veertig intensive care bedden in het 
Erasmus MC uit te breiden naar vijftig of zelfs zesenvijftig, zonder enige steun onder het 
personeel. De bijeenkomst ontaardt vervolgens in een confrontatie tussen Gommers en 
Mulder aan de ene kant en een aantal ic-verpleegkundigen aan de andere kant. Zij zeggen dat 
ze geen vertrouwen meer hebben in de leiding van de ic. 

Zeker twintig verpleegkundigen hebben brandbrieven naar de leiding gestuurd. Daarin 
beschrijven ze hun wanhoop over de ‘uitputtingsslag’ die de coronapandemie voor hen is, en 
het dedain van de leiding over hun klachten. Ook heeft een aantal medewerkers klachten 
ingediend bij de ombudsman van het ziekenhuis. Bron: AD, 24 september 2021.  

Diederik Gommers overvallen door de emoties tijdens crisisbijeenkomst: 
‘Maar we kunnen niet anders’ 

Afdelingshoofd Diederik Gommers is overvallen door de emoties die loskwamen tijdens de 
crisisbijeenkomst van het Erasmus MC afgelopen maandag. Uit een interne, anderhalf uur 
durende video-opname, die is bekeken door NRC, blijkt dat de bijeenkomst met Gommers, ic-
directeur Johanneke Mulder en een deel van het personeel uit de hand liep.  

In de bijeenkomst presenteerde Gommers plannen om het aantal intensivecarebedden in het 
Erasmus MC uit te breiden van veertig naar vijftig of 56. Hiermee zou het Rotterdamse 
ziekenhuis meegaan met de landelijke opschaling van het aantal ic-bedden, aldus Gommers. 
‘Het plan dat we maandag presenteerden was een conceptplan, om te zorgen dat we voorbereid 
zijn mocht het deze winter weer fout gaan’, legt Gommers uit. Toch schoot het bij veel ic-
verpleegkundigen in het verkeerde keelgat. Dat leverde een emotionele confrontatie op. Het 
vertrouwen in de leiding van het ziekenhuis zou helemaal weg zijn, volgens de aanwezige 
verpleegkundigen.   

Gommers zegt te begrijpen dat de emoties door de langdurige coronacrisis hoog opliepen, 
maar benadrukt ook dat het Erasmus MC een ziekenhuis is en het niet onvoorbereid een 
mogelijke nieuwe piek in kan gaan. ‘Ik begrijp dat ze het niet willen horen, maar we kunnen 
niet anders. Rotterdam heeft een vaccinatiegraad van 55 procent. De kans dat het hier 
misgaat in de winter, is niet ondenkbaar en daarop moeten we voorbereid zijn.’  

Het opschalen van het aantal ic-bedden voor een nieuwe piek gaat door, maar na de reacties 
op de gepresenteerde plannen komen er wel meer evaluatiegesprekken. Die vinden ook plaats 
om het vertrouwen weer op te bouwen en goed te houden. ‘We gaan in gesprek met de 
verpleegkundigen om uit te vinden waar ze zo bang voor zijn en waar de moeilijke punten 
liggen. Dat nemen we vervolgens allemaal mee in de uiteindelijke plannen.’ Bovendien moeten 
er gesprekken komen met externe burn-outcoaches en de eigen teamleiders, om zo de stress 
en de onrust onder verpleegkundigen te verminderen. ‘Ik sta achter mijn intensive care en 
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zou nooit iets doen als we het draagvlak er niet voor zouden hebben’, verzekert Gommers. 
Bron: AD, 24 september 2021. 

Hyena in voorjaar kort ontsnapt uit DierenPark Amersfoort 

Een hyena is afgelopen voorjaar korte tijd ontsnapt geweest uit DierenPark Amersfoort. Dat 
bevestigt een woordvoerder van het dierenpark na berichtgeving door EenVandaag. Eerder 
ontsnapten twee wolven en twee chimpansees uit hun verblijf. 

De woordvoerder van het dierenpark zei dat de ontsnapping van de hyena van een heel andere 
orde was dan het ontsnappen eerder van de wolven en de chimpansees. De hyena had een gat 
in een hek gebeten en was er daarna doorgekropen. 

‘We waren toen nog dicht voor bezoekers vanwege de coronapandemie en bovendien kwam de 
hyena niet verder dan wat wij ‘de backoffice’ noemen, de plek die alleen toegankelijk is voor 
medewerkers. Bovendien wisten we het dier in een mum van tijd weer in zijn eigen verblijf te 
krijgen. Niemand heeft gevaar gelopen door de ontsnapping van de hyena.’ 

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees. Zij moesten worden doodgeschoten, 
omdat ze erg agressief waren. Eind augustus dit jaar ontsnapten twee wolven uit hun verblijf 
in DierenPark Amersfoort. De ontsnapte wolven hadden de laagste rang in de roedel. Ze waren 
zo in de stress geraakt, dat ze in een ‘adrenalinerush’ het hek konden ontwrichten. Een van 
die wolven overleed na de ontsnapping aan hartfalen. Bron: AD, 24 september 2021. 

 

De vulkaan op La Palma barstte afgelopen zondag uit. © AFP 

RIVM houdt zwavelwolk in de gaten die van La Palma naar Nederland 
komt 

Door de vulkaanuitbarsting op het Spaanse La Palma drijft een wolk met een verhoogde 
concentratie zwaveldioxide richting het noordwesten van Europa. De wolk bereikt Nederland 
in de nacht van zaterdag op zondag. Het RIVM houdt eventuele risico’s voor de 
volksgezondheid in de gaten, maar verwacht geen gevaren. 
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Op basis van de informatie is er nu geen reden om te veronderstellen dat er risico’s zijn voor 
de volksgezondheid, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gebruikt 
meetgegevens van het luchtmeetnet. Daarvoor meet het RIVM op ongeveer vijftig plaatsen in 
het land of er vervuilende stoffen in de lucht zitten. Die metingen volgt het instituut naar eigen 
zeggen op de voet. 

Ook volgens WeerPlaza zal er niet veel heftigs gebeuren. Een woordvoerder merkt op dat de 
concentratie asdeeltjes in de lucht erg laag is, maar dat het wel zo kan zijn dat bijvoorbeeld 
zondagochtend de zonsopgang wat roder is dan normaal en het kan ook nog effect hebben op 
de kleuren van de zonsondergang die avond. 

De vulkaan op het Canarische eiland barstte zondag uit. Die eruptie heeft onder meer enorme, 
verwoestende lavastromen veroorzaakt. Ook komt er veel giftige zwaveldioxide vrij. Bron: AD, 
24 september 2021.   

 

De vulkaan Cumbre Vieja © EPA  
 
Brandweer op La Palma trekt zich terug wegens explosies vulkaan 
 
Brandweerlieden op het Canarische Eiland La Palma moeten terugtrekken vanwege steeds 
heftiger wordende explosies bij de vulkaan. Ook moesten nog drie dorpen worden geëvacueerd 
door een nieuwe uitbarsting. In eerste instantie kregen inwoners van deze dorpen de opdracht 
om binnen te blijven, maar doordat de vulkaan actiever wordt moeten mensen toch hun 
huizen verlaten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.  
 
Vanwege de aswolk uit de vulkaan heeft de lokale luchtvaartmaatschappij Binter vluchten 
geschrapt. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia schrapt vluchten voor de rest van de 
dag. De grote as- en gaswolk uit de vulkaan begint zich langzaam richting de Middellandse 
Zee en het Spaanse vasteland te bewegen, melden lokale meteorologische diensten.  
 
De vulkaan Cumbre Vieja barstte zondag uit. Sindsdien zijn honderden huizen en onder meer 
een school opgeslokt door lava. Duizenden bewoners van het eiland en toeristen zijn 
geëvacueerd. Bron: AD, 24 september 2021. 
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Na aankondiging coronapas 30.000 mensen per dag alsnog geprikt, maar 
aantal neemt weer af 

Nadat het kabinet het coronatoegangsbewijs aankondigde, lieten later die week meer dan 
30.000 mensen per dag zich vaccineren. Deze week zijn die aantallen weer ingezakt.  

Wie naar een café of een theater wil, moet vanaf morgen laten zien dat hij of zij gevaccineerd 
is of getest is op corona. Na het aankondigen van deze maatregel op 14 augustus, lieten in de 
week daarop zo'n 30.000 mensen per dag alsnog een prik zetten. Maar de opleving in het 
aantal coronavaccinaties lijkt van korte duur. Nu zijn die aantallen weer gezakt naar tussen 
de 15.000 en 20.000, zo blijkt uit nieuwe cijfers die deze site bij de GGD's heeft 
opgevraagd. Frank Neervoort van koepelorganisatie GGD Ghor: ‘In de week voordat de 
invoering van de coronapas werd aangekondigd, zaten we op zo'n achtduizend afspraken per 
dag. Daar zitten we nu weer op. Dus het vlakt weer af.’ 

 
 

Met de CoronaCheck-app kan gescand worden of iemand gevaccineerd is. Heeft iemand geen 
mobiel dan kan een papieren bewijs worden verkregen via zijn of haar huisarts. © ANP  

’De afgelopen week zijn er, met name in de jongere leeftijdsgroepen, meer vaccinaties gezet 
dan in de paar weken daarvoor’, licht RIVM-woordvoerder Charlotte Menten toe. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kijkt samen met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) naar 
hoe de laatste niet-prikkers nog kunnen worden overgehaald. ‘Het is natuurlijk altijd je eigen 
keuze, maar wij kijken naar hoe je hen duidelijk kunt maken dat vaccineren de veiligheid van 
henzelf en anderen bevordert.’ 

Tot en met zondag 19 september zijn in Nederland naar schatting 23,4 miljoen vaccinaties 
toegediend. Daarvan zijn er ruim 12,7 miljoen eerste en ruim 10,6 miljoen tweede prikken. 
Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,5 procent een eerste coronaprik achter de rug en is 
79,6 procent volledig gevaccineerd. Kijk je alleen naar de volwassenen dan heeft nu naar 
schatting 86 procent een eerste vaccinatie ontvangen en is 82,1 procent volledig gevaccineerd.  

Minister Hugo de Jonge hoopt dat de invoering van de coronapas, net als in andere landen 
zoals Frankrijk en Portugal, ongevaccineerden over de streep trekt. Nederland begon als 
laatste EU-land met vaccineren, maar ging daarna ongeveer gelijk op met het EU-gemiddelde. 
Tussen begin juni en half juli liep Nederland uit op de EU. Maar sindsdien stagneert het aantal 
prikken weer. Eind augustus werden in Nederland zelfs de minste eerste prikken van de hele 
EU gezet. Nederland zat daarmee op het niveau van Roemenië en Ethiopië. En wat opmerkelijk 
is: ook in landen waar de vaccinatiegraad hoger is, wordt meer geprikt dan hier. Bron: AD, 24 
september 2021.  
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Rutte vraagt bij VN aandacht voor drie crises 

Premier Mark Rutte heeft bij de Verenigde Naties aandacht gevraagd voor drie crises waar de 
wereld voor staat: de strijd tegen het coronavirus en de weg naar herstel, de impact van de 
klimaatcrisis en de situatie in Afghanistan. Het is essentieel dat landen de handen ineenslaan 
om crises het hoofd te bieden, aldus Rutte. 

Hoewel het in de lente leek alsof het einde van de pandemie in zicht kwam, heeft de 
Deltavariant roet in het eten gegooid. Daarom moet de productie van vaccins zo snel mogelijk 
worden opgeschroefd en moeten de prikken eerlijk over de wereld worden verdeeld. ‘De realiteit 
is dat niemand veilig is, tot iedereen veilig is’, zei de premier tegen de Algemene Vergadering 
van de VN. Bron: AD, 24 september 2021.  

Alle medewerkers federale overheid moeten zijn gevaccineerd  

Alle medewerkers van bedrijven die voor de Amerikaanse federale overheid willen 
werken moeten vanaf 8 december gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, schrijft persbureau 
Reuters na het inzien van overheidsdocumenten. Het gaat om alle bedrijven die een dienst of 
product aan de nationale overheid leveren. 

Een eerder aangekondigde plicht zorgde ervoor dat alleen mensen die werken op locaties van 
de overheid gevaccineerd moesten zijn, maar met deze uitbreiding zal iedereen binnen een 
bedrijf dat voor de federale overheid werkt een inenting moeten hebben. Hierdoor gaat de 
vaccinatieplicht voor miljoenen meer Amerikanen gelden. 

Begin september kondigde Biden al een vaccinatieplicht aan voor medewerkers van de 
federale overheid en zorgpersoneel, die op 22 november ingaat. De president wil een hardere 
aanpak om de Deltavariant van het virus onder controle te krijgen. Amerikaanse militairen 
moeten zich ook laten inenten tegen het coronavirus. 

Sommige lokale overheden voeren hun eigen maatregelen door. In onder meer New York City, 
Chicago en Los Angeles geldt een vaccinatieplicht voor docenten. In Los Angeles moeten 
schoolgaande kinderen ouder dan twaalf zich voor het einde van het jaar laten inenten tegen 
het virus. Bron: AD, 24 september 2021. 

Zoon van Bolsonaro test positief op corona 

Eduardo Bolsonaro, zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, heeft positief getest 
op Covid-19, zo maakte hij vrijdag op Twitter bekend. Hij is het derde met Covid-19 besmette 
lid van de Braziliaanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN in New York. 

Op Twitter zette de 37-jarige parlementariër vraagtekens bij de effectiviteit van vaccins. ‘We 
weten dat de vaccins sneller zijn ontwikkeld dan normaal’, schreef Bolsonaro junior. ‘Ik kreeg 
de eerste dosis van het vaccin van Pfizer en heb toch Covid gekregen.’ 

Een ander lid van de Braziliaanse delegatie bij de VN, minister van Volksgezondheid Marcelo 
Queiroga, maakte dinsdag bekend besmet te zijn geraakt met het virus. Maandag was een 
jonge diplomaat uit dezelfde delegatie hem voorgegaan. Beiden waren gevaccineerd tegen 
Covid-19. 

Vader Jair Bolsonaro is niet gevaccineerd tegen Covid-19 en is tijdens zijn verblijf in New York 
vanwege de Algemene Vergadering van de VN meerdere keren zonder masker gezien. Sinds 
woensdag is hij terug in Brazilië, waar hij in quarantaine zit in de presidentiële residentie in 
Brasilia, omdat hij contact heeft gehad met minister Queiroga. Dit weekend ondergaat hij een 
nieuwe PCR-test. Bij een negatieve uitslag kan hij zijn normale activiteiten hervatten.  

Vrijdag werd ook bekend dat minister van Landbouw Tereza Cristina en landsadvocaat Bruno 
Bianco positief zijn getest op Covid-19. Beiden maakten geen deel uit van de Braziliaanse 
delegatie in New York. Van de 23 ministers in de regering van Bolsonaro hebben er zeker 18 
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het virus opgelopen. Bij 13 van hen gebeurde dat terwijl ze minister waren, de overige vijf 
werden besmet voordat ze werden benoemd. Bron: AD, 24 september 2021. 

Geen coronabewijs voor kerkgangers en zingen mag weer 

Bezoekers van diensten van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) hoeven vanaf zaterdag, wanneer de nieuwe coronaregels gaan gelden, geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien na het loslaten van de anderhalvemeterregel. Wel wordt 
erop gewezen dat er voldoende geventileerd moet worden en blijft het advies overeind om 
'gepast afstand' te houden.  

Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd 
zijn, zeggen bisschoppen van de RKK. Ze roepen wel bedienaren, vrijwilligers en andere 
gelovigen op om zich te laten vaccineren. De PKN roept bezoekers op rekening te houden met 
mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen. Kerkgemeenten 
‘kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag anderhalve meter 
afstand willen bewaren’, aldus de kerk.  

Ook volkszang mag vanaf zaterdag in de kerken weer, meldde de RKK deze week. Maar dan 
wel onder meer met anderhalve meter afstand en in zigzagformatie. Ook is het weer toegestaan 
de communie uit te reiken in de hand, mits die vooraf gereinigd is. Uitreiken op de tong mag 
nog niet. 

Moskeekoepels beslissen zelf of ze de afstandsregel loslaten. Volgens het Contactorgaan 
Moslims en Overheid (CMO) laten sommige koepels de anderhalve meter los met 
een coronatoegangsbewijs. Ook richten sommige moskeeën een aparte ruimte in voor mensen 
zonder zo'n bewijs, waar dan wel afstand gehouden moet worden. Het CMO adviseert 
moskeeën de anderhalvemeterregel voorlopig wel in acht te blijven nemen, een mondkapje te 
dragen bij moskeebezoek en een eigen gebedskleedje mee te nemen. Bron: AD, 25 september 
2021.  

Toegangsbewijs voor horeca, evenementen en kunst- en cultuur 

Iedereen vanaf 13 jaar moet vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs bij zich hebben om 
toegang te krijgen tot een horecazaak, (sport)evenementen of een kunst- en cultuurinstelling. 
Dat betekent dat bezoekers moeten kunnen aantonen dat ze maximaal 24 uur 
geleden negatief getest zijn op het coronavirus, van Covid-19 hersteld zijn of hiertegen volledig 
zijn gevaccineerd.  

Dat kunnen zij laten zien in de CoronaCheck-app. Bezoekers vanaf 14 jaar moeten daarnaast 
een geldig ID-bewijs meenemen. Medewerkers moeten de QR-code van bezoekers scannen en 
de gegevens vergelijken met het ID-bewijs. Het coronatoegangsbewijs geldt op locaties waar 
het volgens de overheid door het loslaten van de anderhalvemetermaatregel drukker wordt.  

Dit coronatoegangsbewijs is vereist in horecagelegenheden, casino's, bioscopen, theaters en 
concertzalen en voor (zakelijke) evenementen. Verder is de QR-code nodig voor publiek bij 
professionele sportwedstrijden. Voor bijvoorbeeld terrassen, campings en musea zijn geen 
coronatoegangsbewijzen nodig.  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat veel mensen die nog geen 
QR-code hebben deze gaan aanmaken in de app. Volgens het ministerie wordt de app al langer 
door veel mensen gebruikt en zijn er al enige tijd geen grote problemen bij het ophalen van de 
codes. Ook wordt drukte in de teststraten verwacht, maar volgens het ministerie kunnen 
testlocaties de komende weekenden meer dan 400.000 mensen per dag testen. 

Mensen zonder smartphone kunnen hun coronatoegangsbewijzen printen via de website 
www.coronacheck.nl/print. Bron: AD, 25 september 2021. 

Demonstratie in Den Haag door tegenstanders coronatoegangsbewijs 

Mensen die niet willen dat het coronatoegangsbewijs wordt ingevoerd, demonstreren zaterdag 
in Den Haag, op de dag dat het bewijs wordt ingevoerd. Aan het begin van de middag wandelen 
ze van het Malieveld langs de Hofvijver naar Plein 1813 en daarna terug naar het Malieveld.  
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De 'mars tegen het Covid-paspoort' wordt georganiseerd door onder meer 'Nederland in 
Opstand'. Demonstranten hoeven geen anderhalve meter afstand te houden, omdat die regel 
vanaf zaterdag niet meer geldt. Ze hoeven ook geen coronatoegangsbewijs te laten zien om 
mee te kunnen doen aan het protest tegen de coronapas. 

Zaterdag treden nieuwe coronaregels in werking. De regel dat mensen anderhalve meter 
afstand van anderen moeten houden vervalt, maar vanaf die dag is wel een coronapas nodig 
om onder meer toegang te krijgen tot restaurants, cafés, theaters en bioscopen. Met de QR-
code in de app CoronaCheck kunnen mensen laten zien dat ze volledig zijn gevaccineerd tegen 
het coronavirus, dat ze onlangs negatief zijn getest of dat ze zijn hersteld van een 
coronabesmetting.  

Tegenstanders van de invoering van het coronatoegangsbewijs zijn vandaag in Den Haag de 
straat opgegaan. Aan de betoging deden naar schatting een kleine duizend mensen mee. De 
actievoerders waren samengekomen op het Malieveld en werden daar toegesproken door 
voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie.  

Veel betogers liepen met borden met teksten als 'stop de medische apartheid', 'Covid-vaccin 
is vergif' en 'gebruik je IQ in plaats van je QR'. De 'mars tegen het Covid-paspoort' was 
georganiseerd door onder meer Nederland in Opstand. Demonstranten hoefden geen 
anderhalve meter afstand te houden, omdat die regel vanaf vandaag niet meer geldt. Ze 
hoefden ook geen coronatoegangsbewijs te laten zien om mee te kunnen doen aan het protest 
tegen de coronapas. Bron: AD, 25 september 2021.   

Politie heeft honden ingezet bij coronademonstratie in Steenwijk 

De politie heeft vanmiddag honden ingezet bij een coronademonstratie in Steenwijk. Nadat de 
politie demonstranten vroeg om zich te identificeren, sloeg de vlam in de pan. Vier 
aanhoudingen zijn tot dusver verricht. 

Tegen half drie vanmiddag verliep de demonstratie van ruim honderd mensen in het 
centrum redelijk rustig. De politie en gemeentelijke handhavers hielden toezicht. 

Een half uur later zag de politie zich genoodzaakt om in te grijpen. Dat gebeurde nadat aan 
enkele actievoerders was gevraagd om hun identiteitsbewijs, zegt politiewoordvoerster Marèl 
van Steenbergen. ‘Dat weigerden zij te tonen. Een groep van ongeveer twintig mensen keerde 
zich toen tegen de politie, het werk werd ons onmogelijk gemaakt. Er zijn vervolgens vier 
mensen aangehouden.’ Bron: AD, 25 september 2021.    

Honderden demonstranten trekken door centrum Breda: ‘De coronapas 
is een beperking’ 

In het centrum van Breda wordt zaterdagmiddag een muziekdemonstratie tegen de 
coronamaatregelen gehouden. Vier dj's organiseren een looproute, aangevoerd door een trailer 
met 15 dj’s. Enkele honderden mensen trekken door de stad tijdens het -tot nu toe- vreedzame 
protest. 

Er wordt gezegd dat de coronamaatregelen worden versoepeld, maar dat is niet zo. Het wordt 
alleen maar erger. Bron: AD, 25 september 2021.   

Op Waddeneilanden is het weer mogelijk om te testen 

Vanaf zaterdag is het op alle Waddeneilanden mogelijk om een coronatest te laten afnemen 
voor een coronatoegangsbewijs. Daardoor hoeven mensen niet langer de oversteek te maken 
naar het vasteland voor een test. 

Vanaf zaterdag is het op veel meer plekken verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten 
zien. Er was bij de bedrijven die het testen verzorgen op aangedrongen dat er ook 
testmogelijkheden zouden komen op Vlieland en Schiermonnikoog. 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid en Stichting Open Nederland - de organisatie 
achter Testen voor Toegang - is vanaf zaterdag voor 90 procent van de mensen een testlocatie 
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binnen 20 minuten autorijden bereikbaar en voor bijna iedereen binnen een halfuur. Op 
sommige plekken in Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en de Veluwe moeten mensen soms 
langer dan een halfuur rijden. 

De openingstijden van de testlocaties zijn landelijk verruimd. Op donderdagen kunnen 
mensen van 07.00 uur tot 21.00 uur terecht voor een coronatest, op vrijdagen en zaterdagen 
van 07.00 tot 23.00 uur. Op alle andere dagen blijven de testlocaties geopend op de oude 
tijden: van 08.00 tot 18.00 uur.  

Mensen die niet (volledig) zijn gevaccineerd en niet kunnen aantonen dat ze recent een 
coronabesmetting hebben doorgemaakt, moeten een test laten doen. De negatieve uitslag is 
dan 24 uur lang geldig als coronatoegangsbewijs. Bron: AD, 25 september 2021.  

Geen 1,5 meter meer, wél toegangspas: dit zijn de nieuwe coronaregels 

Nederland neemt vandaag afscheid van bijna alle coronamaatregelen. Wat kunnen en mogen 
we weer?  

Het belangrijkste verschil is dat we vandaag afscheid nemen van de 1,5-
metersamenleving. Daar heeft het kabinet een voorwaarde aan gesteld: voor een bezoek aan 
plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en 
bioscopen, zal vanaf nu een coronatoegangsbewijs getoond moeten worden. Voor mensen die 
niet gevaccineerd zijn en geen corona hebben gehad betekent dit dat zij een negatief testbewijs 
nodig hebben om naar binnen te mogen. 

Er kan weer worden gedanst en gefeest. Op tal van plekken worden festivals en 
evenementen gehouden. Heel wat feesten zijn overigens al uitverkocht. Verder hebben 
verschillende feestcafés aangekondigd hun deuren vanavond eerder te openen. Een logische 
reden: om mindernacht is het alweer uit met de pret. Dat geldt ook voor de nachtclubs en 
disco’s. Wie bij een horecagelegenheid naar binnen wil, zal dus een geldige QR-code in de 
CoronaCheck-app moeten laten zien. Het coronabewijs hoeft overigens niet getoond te worden 
op het terras of bij het afhalen van een maaltijd.  

Wie naar een voorstelling wil in theater en bioscoop kan niet meer zonder de Corona Check-
app. Kinderen tot en met twaalf jaar worden niet gecontroleerd voor toegang tot de bioscoop. 
Ook theaters kunnen weer op volle toeren draaien.  

Er kan weer gezwommen worden zonder weg te duiken als er iemand dichter dan 1,5 meter 
bij je in de buurt komt. En liefhebbers hoeven niet meer van tevoren een tijd te reserveren. Ook 
fijn: alle kleedkamers en douches zijn weer open. Wie wat wil eten of drinken in de 
horecagelegenheid bij het zwembad, heeft daar wel de Corona Check-app voor nodig.  

 
 

De sportschool. © Hollandse Hoogte / AFP  
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Ook voor sportscholen en sportclubs is het eindelijk weer terug naar normaal. Zo worden 
groepslessen bijvoorbeeld weer in ‘normale grootte’ gegeven. Ook hoeven de apparaten niet 
langer op 1,5 meter afstand van elkaar te staan. Sportkantines zijn zonder 
coronatoegangsbewijs toegankelijk mits de bezoekers alleen naar binnen gaan om eten en 
drinken af te halen aan de bar. Bezoekers die in de kantine willen gaan zitten om hun 
bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wél laten zien.  

Spontaan even naar een dierenpark of attractiepark lijkt er niet meer in te zitten. Veel parken 
willen vasthouden aan het tijdslot. Zo kunnen ze gerichter personeel inzetten en lange 
wachtrijen bij de kassa voorkomen. Het coronatoegangsbewijs hoeven bezoekers niet bij 
binnenkomst te laten zien. ‘Alleen in de horeca gaan we er naar vragen, maar je kan gewoon 
zonder die controle de attractieparken binnenlopen’, zei Kees Klesman van de Club van Elf 
daarover.  

Volgens het ministerie van VWS kan voor sommige attracties wel weer een 
coronatoegangsbewijs nodig zijn als ze onder het evenementenbegrip vallen. Dat is het geval 
wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een voorstelling, optreden, vertoning, feest of festival. 
Voor de horeca binnen moet, net als in de rest van het land, een QR-code gecontroleerd 
worden. Er kan ook gewerkt worden met een eenmalige controle waarbij een bandje wordt 
afgegeven voor de attracties en horeca waarvoor de plicht geldt.  

In de trein en bus blijven mondkapjes nog wél verplicht, maar reizigers hoeven geen 
mondkapje meer op stations, perrons en bij bushaltes. In het vliegtuig en op aangewezen 
plekken op het vliegveld moeten de mondkapjes ook nog worden gedragen. In het voortgezet 
onderwijs, mbo en hoger onderwijs hoeft buiten de les- of collegezaal geen mondkapje meer 
gedragen te worden.  

 
 

Mondkapje, straks niet meer verplicht buiten de les. © ANP  

Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: werk thuis als het kan, ga naar je werk als het moet, zo 
luidt het nieuwe  advies.  

Goed nieuws voor reizigers die terugkeren uit een zeer hoogrisicogebieden in het buitenland: 
zij hoeven niet meer in quarantaine. Bron: AD, 25 september 2021.  

Mona Keijzer heeft bedenkingen bij invoering coronatoegangsbewijs 

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft bedenkingen bij de 
invoering van het coronatoegangsbewijs, zegt ze in een interview met De Telegraaf. Ze wijst op 
de hoge vaccinatiegraad en vindt het 'niet uit te leggen' dat mensen via de pas moeten laten 
zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen. ‘Als je in 
een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt 
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laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant 
op?’, aldus de CDA-politica. Bron: AD, 25 september 2021. 

Mona Keijzer uit het kabinet gezet na kritiek op coronapas 
 
Staatssecretaris Mona Keijzer is uit het kabinet gezet. Dat heeft demissionair minister-
president Mark Rutte zojuist bekendgemaakt. 
 

 
 
Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA) op 
Prinsjesdag. © ANP  
 
Aanleiding voor het vertrek zijn de uitspraken vanochtend in De Telegraaf. Keijzer uitte daarin 
harde kritiek op het coronatoegangsbewijs, dat vanaf vandaag verplicht is in onder meer 
horeca en theaters. Die maatregel is volgens haar ‘eigenlijk niet uit te leggen'.  
 
Volgens Rutte verdragen de uitspraken zich ‘niet met besluiten die de ministerraad recentelijk 
heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn’. 
 
‘De minister-president heeft besloten, met instemming van de minister van Economische 
Zaken en Klimaat, en na overleg met de drie viceminister-presidenten de genoemde 
staatssecretaris voor te dragen voor ontslag met onmiddellijke ingang’, zo laat Rutte in een 
verklaring weten. De werkzaamheden van Keijzer worden overgenomen door de minister van 
Economische Zaken en Klimaat, Stef Blok.  
 
Haagse bronnen melden dat de top van het kabinet gisteravond al lucht kreeg van het 
interview. Toen zou al helder zijn geweest wat de consequenties voor Keijzer zouden zijn. Er 
wordt verondersteld dat Keijzer zich heeft misrekend: ‘Kennelijk dacht ze dat ze dit wel kon 
zeggen. Want als ze wist dat dit tot haar ontslag zou leiden was ze zelf wel opgestapt’, stelt 
een betrokkene. 
 
Het is vooralsnog onduidelijk of Keijzer onderdeel blijft van de CDA-fractie. Omdat het kabinet 
demissionair is, was Keijzer zowel lid van het kabinet als Kamerlid. Zij stond bij de Tweede 
Kamerverkiezingen op plaats zeven van de CDA-lijst. Ze haalde ruim 18.000 
voorkeursstemmen.   
 
Eenheid van het kabinetsbeleid is een van de basisbeginselen waarop de regering stoelt. 
Ministers mogen achter gesloten deuren van mening verschillen in de Ministerraad, maar 
zodra eenmaal een besluit is genomen worden bewindspersonen geacht dit uit te dragen. 
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Indien zij van mening zijn dat ze dit besluit niet voor hun rekening kunnen nemen en er geen 
verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, dan rest hen maar één ding: ontslag aanvragen.  
 
Het kabinet heeft nu voor Keijzer besloten dat zij niet langer aan kan blijven. Dat is in de 
politieke geschiedenis nog niet vaak voorgekomen. Bekend voorbeeld is D66-staatssecretaris 
Jan Glastra van Loon, die in 1975 na interviews met het AD en Vrij Nederland in conflict was 
gekomen met toenmalig minister-president Dries van Agt. Nadat die het vertrouwen in hem 
had opgezegd, stemde de ministerraad in met het ontslag van Glastra van Loon.  
 
De harde kritiek van Keijzer op de coronapas sloeg eerder vandaag in als een bom. Kamerleden 
vroegen zich af of het kabinet nog wel met één mond spreekt en eisten opheldering. Ook in 
het CDA was de kritiek op Keijzer niet mals. Partijgenoten zeiden op Twitter zich te ‘schamen’ 
en vinden dat haar uitlatingen ‘te denken’ geven.   
 
Hoewel CDA-toppers als Wopke Hoekstra, Hugo De Jonge en Ferd Grapperhaus zich nog niet 
hebben laten horen, hielden Haagse bronnen er al rekening mee dat Keijzers positie als 
staatssecretaris onhoudbaar was geworden. 
 
Uitgerekend op de dag dat Nederlanders alleen met een coronatoegangsbewijs nog naar de 
kroeg, een restaurant of naar het theater mogen, stelt Keijzer die verplichting openlijk ter 
discussie. ‘Je zal nu maar De Jonge of Grapperhaus zijn en die maatregel moeten handhaven’, 
zei een betrokkene eerder vandaag. Bron: AD, 25 september 2021.  
 
Kritiek staatssecretaris Keijzer op coronapas valt verkeerd: 'Trap na voor 
alle ondernemers’ 
 
Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft haar bedenkingen 
bij de invoering van het coronatoegangsbewijs geuit en noemt de maatregel ‘niet uit te leggen’. 
De uitspraken die Keijzer doet, leiden tot grote verontwaardiging bij handhavers én binnen de 
coalitie. ‘Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.’  
 
‘Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje 
kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze 
kant op?’, zegt de CDA-politica in een interview met De Telegraaf. Ze wijst op de hoge 
vaccinatiegraad en vindt het ‘niet uit te leggen’ dat mensen via de pas moeten laten zien 
gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen. 
 
Woordvoerders van D66 en VVD, die met het CDA en de ChristenUnie nog steeds de coalitie 
vormen, reageren ontstemd op de uitspraken van de staatssectretaris. D66'er Jan Paternotte 
vindt de uitspraken van Keijzer ‘heel erg raar’, laat hij op Twitter weten. Het roept volgens 
hem veel vragen op. Hij wil dat zij uitleg komt geven in de Tweede Kamer.   
 
VVD’er Aukje de Vries: ‘Het lijkt mij goed als staatssecretaris Keijzer opheldering geeft over 
deze uitspraken. Prima als er binnen het kabinet discussie is, maar als een besluit genomen 
is, is het genomen. Dan is dat besluit dus van iedereen. Nederland staat klaar om het 
toegangsbewijs te gaan gebruiken en controleren. Dan helpen deze uitspraken niet.’  
 
Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken heeft geen goed woord over voor de actie van Keijzer. ‘Dit is 
een trap na voor alle ondernemers die vandaag de CoronaCheck moeten invoeren. Hoe kunnen 
zij vertrouwen hebben, als het kabinet eigen beleid bekritiseert in de krant?’ Ze wil van 
demissionair premier Mark Rutte weten of het gehele kabinet nog achter het coronabeleid 
staat.  
 
PVV ‘er Geert Wilders gaat een spoeddebat over de kwestie aanvragen. Het laat volgens hem 
zien dat het kabinet verdeeld is. ‘Weg met die pas’, meent hij. Ook Wybren van Haga is blij 
met de kritiek. ‘Gelukkig is er ook iemand in het kabinet met gezond verstand die in opstand 
komt tegen de discriminatoire en onlogische coronapas’, laat hij weten op Twitter.   
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Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, noemt de 
uitspraken van Keijzer 'zeer ongelukkig’. ‘Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. 
Dat ze juist vandaag met deze uitspraken komt kan ik niet begrijpen, en dat heb ik haar ook 
persoonlijk laten weten. Er is genoeg gedebatteerd de afgelopen weken. Als ik als burgemeester 
vandaag tekeer zou gaan en zou gaan roepen dat het niet gaat werken, zou dat ook een heel 
slecht signaal zijn.’  
 
Bruls zegt zich te kunnen voorstellen dat de uitspraken bij leden van het kabinet, ‘zoals De 
Jonge, Rutte en Grapperhaus’,  rauw op hun dak vallen. ‘Ik denk dat zij wel een hartig woordje 
met haar zullen spreken. Of dit consequenties moet hebben voor Keijzer? Daar laat ik me niet 
over uit. Ze zullen in Den Haag hun knopen gaan tellen.’   
 
Wat Bruls het meeste stoort, is dat de zogeheten ‘eenheid van beleid’ ernstig geschaad is. ‘Er 
wordt nu twijfel gezaaid. Dat werkt niet motiverend voor al die handhavers en ordebewakers 
die vandaag aan het werk zijn. En ook voor ondernemers. Ik ben er echt van overtuigd dat de 
overgrote meerderheid het gewoon netjes wil doen. Maar we gaan met opgeheven hoofd verder, 
en laten ons niet afleiden door de paar schreeuwlelijkerds die het anders willen.’  
 
Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, denkt dat Keijzer niet realiseert wat 
haar uitspraken voor consequenties hebben voor de mensen op straat. ‘De coronapas is bij 
een deel van de samenleving al een omstreden maatregel. Handhavers worden nu al 
geconfronteerd met dat sentiment. Als ook het kabinet met twee monden spreken, is het heel 
lastig om mensen aan te spreken op het naleven van de maatregelen. Handhaven is niet 
domweg bekeuren, het begint met draagvlak. En met deze uitspraken haalt Keijzer dat 
draagvlak verder onderuit.’   
 
Bij monde van voorzitter Hans Biesheuvel laat ondernemersvereniging ONL weten verbaasd 
te zijn over de uitspraken, en met name over de timing ervan. ‘Dit zorgt voor nog meer 
verwarring bij met name de horeca-ondernemers en dit ondermijnt het draagvlak. Het 
controleren van de coronapas was al niet populair, maar op deze manier wordt het ook niets. 
Het onderstreept wat een soap de politiek en dit demissionaire kabinet geworden is.’  
 
Keijzer doet haar uitspraken op de dag dat het bewijs verplicht wordt om toegang te krijgen 
tot horeca, evenementen en andere activiteiten. De uitspraken van Keijzer zijn opvallend, 
omdat het kabinet met één mond spreekt. Een bewindspersoon kan wel tegen een voorstel 
van het kabinet zijn, maar moet zich er wel bij neerleggen als de ministerraad anders besluit. 
Naar buiten toe steunen dan alle bewindslieden het besluit. 
 
Wel is er in het verleden in het kabinet vaker onenigheid geweest over in te voeren 
coronamaatregelen. Keijzer keerde zich echter niet eerder openlijk tegen de raadsbesluiten. 
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid  - partijgenoot van Keijzer en verantwoordelijk 
voor de invoering van het coronatoegangsbewijs - zal niet reageren op de uitspraken van de 
staatssecretaris, laat zijn woordvoerder weten. Bron: AD, 25 september 2021.  
 
KHN is het eens met kritiek van Mona Keijzer 
 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het eens met de kritiek van de zaterdag ontslagen 
staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) op de invoering van het 
coronatoegangsbewijs. KHN-voorzitter Robèr Willemsen heeft daarbij de indruk dat er binnen 
het kabinet meer verdeeldheid bestaat over deze coronamaatregel. Hij vindt het goed dat 
Keijzer zich erover heeft uitgesproken. Dat zij na haar uitlatingen vervolgens per direct is 
ontslagen, noemt de horecavoorman 'spijtig', meer kan hij daar naar eigen zeggen niet over 
melden. 
 
De verplichting om gasten in de horeca te controleren op een coronatoegangsbewijs is bij veel 
ondernemers in de branche niet populair. Zo'n 41 procent van de ruim 3400 leden die 
Koninklijke Horeca Nederland onlangs ondervroeg, vond het geen taak van de ondernemer om 
deze controles uit te voeren. 
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Hoeveel horecaondernemers er uiteindelijk voor kiezen om niet te controleren, weet Willemsen 
niet. In zijn eigen restaurants zal hij in ieder geval wel portiers voor de deur gaan zetten voor 
de controles. Hij benadrukt tegelijkertijd dat de maatregelen wat hem betreft 
buitenproportioneel zijn. Volgens hem zouden veel ondernemers hierdoor al te maken hebben 
gekregen met annuleringen. Ook zouden sommige restaurant- en caféhouders bedreigingen 
hebben gekregen. Bron: AD, 25 september 2021.  
 
Bedenkingen van Mona Keijzer roepen vragen op 
 
De bedenkingen die demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Mona 
Keijzer vandaag in De Telegraaf uit, over de invoering van de coronatoegangspas, roepen zowel 
bij voor- als tegenstanders vragen op. Kamerleden willen opheldering. Het 
coronatoegangsbewijs wordt uitgerekend vandaag verplicht gesteld. 
 
D66'er Jan Paternotte vindt de uitspraken van Keijzer 'heel erg raar', laat hij op Twitter weten. 
Hij wil dat Keijzer uitleg komt geven in de Tweede Kamer. PVV 'er Geert Wilders gaat 
een spoeddebat over de kwestie aanvragen. Keijzer laat volgens hem zien dat het kabinet 
verdeeld is over de coronapas. 
 
Minister De Jonge van Volksgezondheid (een partijgenoot van Keijzer) en verantwoordelijk 
voor de invoering van het coronabewijs dat vanaf vandaag verplicht is om toegang te krijgen 
tot horeca en cultuurinstellingen zal niet reageren op de uitspraken van de staatssecretaris, 
laat zijn woordvoerder weten. Bron: AD, 25 september 2021.  
 
Bizar Bazar weigert gasten te controleren op QR-code: ‘Bij een tweede 
overtreding sluiten ze mijn zaak’ 
 
Horecaondernemer Mirella Kreger van Bizar Bazar weigert bij haar gasten de CoronaCheck-
app te controleren. De gemeente Arnhem kent geen pardon. ‘Ze hebben mij al gebeld. Ik krijg 
geen waarschuwing, maar direct een dwangsom. Bij een tweede overtreding sluiten ze mijn 
zaak.’ 
 
Vanaf deze zaterdag moeten horecaondernemers hun gasten vragen naar hun QR-code of 
negatief testbewijs, voordat zij hen hun zaak laten binnengaan. Na ruim anderhalf jaar 
ondernemen volgens strikte regels tijdens de coronapandemie, vindt Kreger het controleren 
van de CoronaCheck-app bij haar gasten te veel gevraagd. ‘Ik zou er een extra personeelslid 
voor in moeten zetten. En ik heb al een personeelstekort. Bovendien sta ik hier helemaal niet 
achter. Ik doe het daarom niet.’ Bron: AD, 25 september 2021.   
 
Horeca belaagd met dreigtelefoontjes als ze om coronabewijs vragen: ‘We 
staan met rug tegen de muur’ 
 
De invoering van het coronatoegangsbewijs zorgt ervoor dat horecaondernemers heel wat over 
zich heen krijgen. Zo werden ze bij SuSu in Harmelen beticht van discriminatie en 
verdeeldheid zaaien. Bij Koninklijke Horeca Nederland kennen ze de extreme reacties. ‘Het 
gaat om een kleine groep fanatiekelingen die op deze manier alle horeca langsgaat.’  
 
Direct na de laatste persconferentie werd er volop gebeld en gemaild naar sushirestaurant 
SuSu. Steeds was de vraag: doen jullie mee aan de coronapas? Eigenaresse Lily Zhou (32) 
kreeg vervolgens heel wat kritiek over zich heen. ‘Terwijl we alleen maar doen wat ons wordt 
opgedragen.’ Bron: AD, 25 september 2021.  
 
Er wordt niet streng gecontroleerd op coronatoegangsbewijs 
 
Hoewel iedereen vanaf 13 jaar vanaf vandaag een coronatoegangsbewijs bij zich moet 
hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en 
cultuurinstelling, wordt daar niet van meet af aan streng op gecontroleerd. Dat komt naar 
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voren uit een rondgang langs een aantal horecabedrijven door het ANP in onder meer 
Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Roermond. 

In twee grote horecagelegenheden in het centrum van Rotterdam moesten alle bezoekers 
zaterdagochtend hun coronatoegangsbewijs laten zien, maar een exploitant van een zaak een 
stukje verderop liet weten dat hij de CoronaCheck-app alleen scant als de gasten daarom 
vragen. In een ander tentje in de Rotterdamse binnenstad loopt af en toe een medewerker 
langs de tafeltjes om te controleren. ‘We zijn te klein om constant iemand bij de deur te 
hebben’, legt de uitbater uit. 

In Den Haag zitten zaterdagmiddag de meeste horecabezoekers op een terras vanwege het 
mooie weer. Een vrouw aan een tafeltje in de zon heeft niet het idee dat bij de gasten die 
binnen naar het toilet gaan de CoronaCheck-app wordt gecontroleerd. Een ober op een terras 
op het Plein zegt dat in de zaak waar hij werkt inderdaad geen controle is voor toiletbezoekers, 
maar wel voor gasten die binnen gaan zitten. ‘Er zijn twee tafels binnen bezet en de mensen 
die daaraan zitten, lieten zonder problemen hun QR-code zien’, zegt de horecamedewerker. 
De exploitante van een koffietent laat weten dat ze de app wel controleert. Ze noemt de 
controles 'belangrijk'. 

In Roermond lijken tal van horecazaken niet al te veel werk te maken van het checken van 
coronatoegangsbewijzen. In veel restaurants aan het Munsterplein en op de Roerkade hoeven 
de bezoekers hun QR-code niet te laten scannen. In een theaterhotel in de Limburgse stad is 
er wel controle voor bezoek aan de brasserie, maar niet voor het toiletbezoek. 

In het centrum van Arnhem geven veel horecagelegenheden buiten op het terras aan dat een 
coronatoegangsbewijs nodig is om naar binnen te mogen. Een aantal willekeurig gekozen 
restaurants en cafés vraagt inderdaad om een bewijs bij de ingang. Volgens een cafébaas aan 
het plein waar de markt wordt gehouden, irriteert het sommige mensen dat ze een 
toegangsbewijs moeten tonen, maar verloopt het controleren in het algemeen soepel. Bron: 
AD, 25 september 2021.  
 
Gemengde reacties op horecabazen die coronapas controleren: 'Zouden 
meedoen aan verdeeldheid’ 
 
Hoewel iedereen vanaf 13 jaar vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs bij zich moet hebben 
voor een bezoek aan een restaurant, theater, bioscoop of stadion, wordt daar niet altijd op 
gecontroleerd. ‘We zijn te klein om constant iemand bij de deur te hebben’, legt een 
Rotterdamse uitbater uit. Andere horecabazen die wél controleren, krijgen soms te maken met 
annuleringen en bedreigingen.  
 
In twee grote horecagelegenheden in het centrum van Rotterdam moesten alle bezoekers 
zaterdagochtend hun coronatoegangsbewijs laten zien, maar een exploitant van een zaak een 
stukje verderop liet weten dat hij de CoronaCheck-app alleen scant als de gasten daarom 
vragen. In een ander tentje in de Rotterdamse binnenstad loopt af en toe een medewerker 
langs de tafeltjes om te controleren. ‘We zijn te klein om constant iemand bij de deur te 
hebben’, legt de uitbater uit.  
 
In Den Haag zitten zaterdagmiddag de meeste horecabezoekers op een terras vanwege het 
mooie weer. Een vrouw aan een tafeltje in de zon heeft niet het idee dat bij de gasten die 
binnen naar het toilet gaan de CoronaCheck-app wordt gecontroleerd. Een ober op een terras 
op het Plein zegt dat in de zaak waar hij werkt inderdaad geen controle is voor toiletbezoekers, 
maar wel voor gasten die binnen gaan zitten. ‘Er zijn twee tafels binnen bezet en de mensen 
die daaraan zitten, lieten zonder problemen hun QR-code zien’, zegt de horecamedewerker. 
De exploitante van een koffietent laat weten dat ze de app wel controleert. Ze noemt de 
controles ‘belangrijk'.   
 
In Roermond lijken tal van horecazaken niet al te veel werk te maken van het checken van 
coronatoegangsbewijzen. In veel restaurants aan het Munsterplein en op de Roerkade hoeven 
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de bezoekers hun QR-code niet te laten scannen. In een theaterhotel in de Limburgse stad is 
er wel controle voor bezoek aan de brasserie, maar niet voor het toiletbezoek.  
 
Ook de horeca in het centrum van Utrecht wekt niet de indruk prioriteit te geven aan het 
controleren van de coronapas. Een bezoeker die vier cafés aandeed, hoefde in slechts een 
gelegenheid het bewijs van vaccinatie te laten zien.  
 
In het centrum van Arnhem geven veel horecagelegenheden buiten op het terras aan dat een 
coronatoegangsbewijs nodig is om naar binnen te mogen. Een aantal willekeurig gekozen 
restaurants en cafés vraagt inderdaad om een bewijs bij de ingang. Volgens een cafébaas aan 
het plein waar de markt wordt gehouden, irriteert het sommige mensen dat ze een 
toegangsbewijs moeten tonen, maar verloopt het controleren in het algemeen soepel.  
 
In Woerden kreeg restauranteigenaar Lily Zhou te horen dat ze zou 'discrimineren en 
bijdragen aan apartheid en verdeeldheid’. Daarnaast proberen gasten haar om te praten. ‘Het 
was vaak goedbedoeld, maar ze attendeerden ons erop dat we niet verplicht zouden zijn om 
mee te doen, omdat het niet overeenkomt met de grondwet.’ Omdat sommigen volgens Zhou 
heel overtuigend klonken, nam ze contact op met de juridische afdeling van Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN). ‘Daar waren ze heel duidelijk dat we een boete of zelfs sluiting 
riskeren als we gasten toelaten zonder coronatoegangsbewijs.’  
 
Volgens Koninklijke Horeca Nederland (HKN) zouden veel ondernemers al te maken hebben 
gekregen met annuleringen. Ook zouden sommige restaurant- en caféhouders bedreigingen 
hebben gekregen.  
 
De eerste dag dat een coronapas voor bioscoopbezoekers verplicht is, verloopt rustig. ‘Er is 
begrip onder de bezoekers en er zijn geen incidenten’, stelt Gulian Nolthenius, voorzitter van 
bioscoopkoepel NVBF. De koepel kan nog niets kwijt over de bezoekerscijfers van de eerste 
dag met de coronatoegangsbewijzen. Volgens de voorzitter is het nog te vroeg hier iets over te 
zeggen. Hij wil de komende week even af te wachten ‘om een goed oordeel te kunnen vormen’. 
 
Eerder was de bioscoopkoepel kritisch over de verplichting van een coronapas bij een 
bioscoopbezoek. De sector stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer met het verzoek de 
plannen van het demissionaire kabinet aan te passen. 
 
In het centrum van Breda wordt zaterdagmiddag een muziekdemonstratie tegen de 
coronamaatregelen gehouden. Vier dj’s organiseren een looproute, aangevoerd door een trailer 
met vijftien dj’s. Enkele honderden mensen trekken door de stad tijdens het - tot nu toe - 
vreedzame protest.  
 

 
Coronaprotest Breda. © Gerlach Hcchstenbach   
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Eén van de organisatoren, Joost Eras, is boos en daarom deze muziekdemonstratie. ‘Er wordt 
gezegd dat de coronamaatregelen worden versoepeld, maar dat is niet zo. Ik vind dat het alleen 
maar erger wordt. Zeker nu de coronapas is ingevoerd.. Dit is niet leven met corona, maar dit 
is nieuw beleid en daar ben ik fel op tegen.’   
 
Op diverse plaatsen in Nijmegen is zaterdag kleinschalig gedemonstreerd tegen de invoering 
van het coronatoegangsbewijs in de horeca. ’s Ochtends togen enkele tegenstanders naar de 
Molenstraat. In de middag demonstreerden zo’n dertien mensen op de hoek van Mariënburg 
en Tweede Walstraat. Ook in Steenwijk is vandaag een demonstratie tegen de invoer van de 
coronapas. Bron: AD, 25 september 2021.  
 
Kleinschalige protesten in Nijmegen tegen coronabewijs  

Op diverse plaatsen in Nijmegen is zaterdag kleinschalig gedemonstreerd tegen de invoering 
van het coronatoegangsbewijs in de horeca. ‘s Ochtends togen enkele tegenstanders naar de 
Molenstraat. In de middag demonstreerden zo’n dertien mensen op de hoek van Mariënburg 
en Tweede Walstraat.  

De demonstranten bij de Mariënburg (Faberplein) zaten schuin tegenover bekende 
horecazaken als Toon en café Faber op kleedjes. Ze droegen borden met zich mee waarop ze 
zich kritisch toonden over de in horecazaken  noodzakelijke toegangscheck. ‘Door QR-code 
discriminatie’, stond erop.   

Een vrouw trok een parallel tussen de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen nu. Ze had 
een gele ster opgespeld. ‘Dat is een bloem!’, suste een van de demonstranten. ‘Nee, een ster’, 
zei de vrouw, die net als de andere aanwezigen haar naam niet prijs wilde geven.   

De protestactie bij de Mariënburg verliep vreedzaam. Dat gold ook voor de bijeenkomst eerder 
deze zaterdag in de Molenstraat. Daar kwamen rond 11.00 uur zo’n tien mensen samen om 
zich uit te spreken tegen het coronatoegangsbewijs. Zij stelden nadrukkelijk niet te 
demonstreren, maar horecaondernemers als Nijmegenaar Khalid Oubaha een hart onder de 
riem te willen steken. 

‘We willen hen steunen en laten zien dat consumenten en ondernemers gelijke waarden delen’, 
zei een uit Brabant afkomstige man (‘Geen naam’). ‘Wij staan voor gastvrijheid en zijn tegen 
polarisatie. We moeten ondernemers steunen. Door bijvoorbeeld samen het gesprek aan te 
gaan als er boa’s komen. Maar alles netjes binnen de regels.’ 

 
 

Protestactie op de Mariënburg in Nijmegen, tegen het coronatoegangsbewijs in de horeca. © 
Paul Rapp 
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Oubaha, eigenaar van meerdere cafés in de Molenstraat, zei eerder nog niet op 
toegangsbewijzen te gaan controleren, maar ging uit angst voor de juridische gevolgen alsnog 
overstag. Medestanders waren aanvankelijk van plan zaterdagochtend een grote demonstratie 
onder de noemer ‘Steun Oubaha’ te organiseren. Zij zagen daar vanaf na een oproep van de 
horecatycoon zelf. 

Dat weerhield een tiental personen er niet van alsnog naar de Molenstraat te komen. Een deel 
van hen zei - onder de noemer - Keuzevrijbijmij.nl in het hele land op te komen voor de 
belangen van horecaondernemers. Bron: AD, 25 september 2021.  
 

 
 

Protestactie op de Mariënburg in Nijmegen, tegen het coronatoegangsbewijs in de horeca. © 
Paul Rapp   

 

Horecatycoon Oubaha is om en gaat gasten tóch controleren op 
coronapas: ‘Ik sta met mijn rug tegen de muur’ 

Horecaondernemer Khalid Oubaha gaat bij zijn gasten controleren of ze een coronapas 
hebben. Als hij dat niet zou doen, zouden zijn zaken worden gesloten. De horecabaas liet de 
afgelopen weken meerdere keren in het openbaar weten niet te gaan controleren op de pas.  

Vrijdagavond postte Oubaha, die 23 zaken in Nijmegen, Arnhem en Enschede, dat hij 
terugkomt op die woorden. ‘Wij, de horeca, worden misbruikt om de vaccinatiegraad omhoog 
te krijgen’, schrijft Oubaha op Instagram. ‘Al achttien maanden dicht, géén steun, enorme 
verliezen en nu verplicht politieagent spelen. Ik sta met mijn rug tegen de muur.’  

‘Na uitvoerig contact met mijn advocaten zijn zij overtuigd dat ik geknipt en geschoren word 
als ik me niet aan de opgelegde maatregelen houd. Afgelopen dagen heeft onder andere de 
politie mij duidelijk gemaakt dat mijn zaken direct gesloten zullen worden wanneer ik niet 
meewerk, de waarschuwing slaan ze bij mij over. Ik kan géén kant op, dat is mij meer dan 
duidelijk gemaakt.’  

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zei eerder geen pardon te kennen voor horecazaken 
die bezoekers bewust niet controleren op de horecapas. ‘Als je als horecabaas expliciet 
aankondigt het coronabewijs niet te zullen controleren, dan sluiten we je zaak en mag je pas 
weer open als je alles op orde hebt. In ieder geval in Nijmegen.’  
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Elke gemeente is vrij om te bepalen hoe streng ze is. In Arnhem, waar Oubaha onder meer 
Café Arnhem en Plaza Arnhem bezit, wordt eerst gewaarschuwd en dan een dwangsom 
opgelegd. Pas als dat allemaal niet helpt, wordt overgegaan tot sluiting. ‘Er zijn meerdere 
gemeenten die net als Nijmegen meteen overgaan tot sluiting als een horecaondernemer 
doelbewust de regels overtreedt’, vertelt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad, het 
landelijk veiligheidsoverleg van de gemeenten. Maar elke gemeente mag zelf bepalen hoe 
streng ze op wil treden. Bron: DG, 24 september 2021.  

 

Een horecamedewerker controleert het toegangsbewijs van gasten. © Jeffrey Groeneweg  
 
 
We krijgen nu eerste- en tweederangs burgers 

Honderden tegenstanders van de invoering van het coronatoegangsbewijs zijn in Den Haag 
samengekomen. Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie is ook aanwezig en 
heeft de actievoerders toegesproken op het Malieveld. Vandaar zijn ze vertrokken naar de stad. 
Het is de bedoeling om langs de Hofvijver naar Plein 1813 te lopen en daarna terug naar het 
Malieveld. 

Sommige betogers lopen met borden met teksten tegen de coronapas, zoals ’gebruik je IQ in 
plaats van je QR’. De „mars tegen het Covid-paspoort’ is georganiseerd door onder meer 
Nederland in Opstand. Demonstranten hoeven geen anderhalve meter afstand te houden, 
omdat die regel vanaf zaterdag niet meer geldt. Ze hoeven ook geen coronatoegangsbewijs te 
laten zien om mee te kunnen doen aan het protest tegen de coronapas. 

Vanaf deze zaterdag gelden nieuwe coronaregels. Mensen hoeven geen anderhalve meter 
afstand meer van anderen te houden, maar het is nu wel nodig een coronapas te hebben om 
onder meer toegang te krijgen tot restaurants, cafés, theaters en bioscopen. Met de QR-code 
in de app CoronaCheck kunnen mensen laten zien dat ze volledig zijn gevaccineerd tegen 
het coronavirus, dat ze onlangs negatief zijn getest of dat ze zijn hersteld van een 
coronabesmetting. Bron: De Telegraaf, 25 september 2021.   
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@ regio 15  

Politie heeft onaangekondigde protestmars opgebroken 

De politie in Den Haag heeft een onaangekondigde protestmars tegen de coronaregels 
opgebroken. De politie meldt via Twitter dat de demonstranten 'zich vervelend gedroegen' 
tegen de agenten. Daarom kregen 27 van hen een boete. Eén persoon werd aangehouden 
omdat hij zich niet kon identificeren. Bron: AD, 25 september 2021.   

Het is vandaag weer burendag 

Het is vandaag, voor de zestiende keer, burendag in ons land. Juist op de dag dat de 
verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervalt, staat burendag in het teken van 
'buurcontact'. Het startsein wordt in Utrecht gegeven. 

Dit jaar heeft een recordaantal van ruim 6300 buurten zich aangemeld. De vorige keer waren 
dat er 4000, in 2019 ging het om 6000 buurten. Er zijn borrels, feestjes, klusactiviteiten, 
spelletjes en koffiedrinkbijeenkomsten. 

‘De gedachte is dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. 
Nu we door de coronacrisis nog meer tijd in onze eigen buurt door hebben moeten brengen, 
is dat nog belangrijker geworden’, aldus de organisaties. Bron: AD, 25 september 2021.  

Voor het eerste weer publiek in voetbalstadions  

Voor het eerst in ruim anderhalf jaar stromen de Nederlandse voetbalstadions weer vol met 
publiek. De beperkingen wat de capaciteit betreft zijn met ingang van zaterdag verdwenen. 
Willem II - PSV wordt de eerste wedstrijd sinds maart 2020 in een volledig gevuld stadion. Alle 
toeschouwers moeten, net als in de afgelopen weken, via de CoronaCheck-app wel kunnen 
aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent negatief zijn getest op het coronavirus. 

De aftrap in het Koning Willem II Stadion is zaterdag om 16.30 uur. Niet de scheidsrechter, 
maar een supporter van Willem II mag het eerste fluitsignaal geven. Dat gebeurt dit weekeinde 
bij alle wedstrijden in de Eredivisie, om te vieren dat de stadions weer helemaal gevuld mogen 
worden. 

Vorig seizoen werden bijna alle wedstrijden zonder publiek gespeeld. In de eerste weken van 
dit seizoen mochten de clubs twee derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken. 
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Koploper Ajax en Feyenoord komen zaterdagavond ook in actie. De landskampioen ontvangt 
FC Groningen (aftrap 18.45 uur), Feyenoord speelt vanaf 21.00 uur in De Kuip tegen NEC. 
Bron: AD, 25 september 2021.   

Update RIVM  

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder en verder. Tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend zijn 1625 positieve tests geregistreerd. Daardoor daalt het gemiddelde voor 
de vijftiende achtereenvolgende dag. 

Vorige week zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets 
meer dan 2000 positieve tests, de zaterdag ervoor ruim 2200 en nog een zaterdag eerder waren 
er meer dan 2700 nieuwe gevallen. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.743 positieve tests. Gemiddeld komt 
dat neer op 1678 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli, het begin 
van de vierde golf. 

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen dag 
zijn overleden, het duurt soms even voor het overlijden van een coronapatiënt wordt 
geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 38 meldingen over gestorven 
coronapatiënten, gemiddeld ruim vijf per dag. Dat aantal ligt iets lager dan de voorgaande 
dagen, maar dat wil niet zeggen dat het sterftecijfer daalt. 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 470 coronapatiënten. Dat zijn er 21 minder 
dan vrijdag, zo valt op te maken uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) naar buiten heeft gebracht. 

Op de intensive cares liggen 173 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat zijn er twee minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen 
kwamen sinds vrijdag 19 bedden vrij. Daar liggen nu 297 patiënten. 

Vrijdag zakte voor het eerst sinds 23 juli het aantal opgenomen patiënten onder de 500. Het 
aantal bezette bedden op de verpleegafdelingen is zelfs sinds 19 juli niet zo laag geweest. Bron: 
AD, 25 september 2021. 

65 plussers in België kunnen derde coronavaccin krijgen 

Alle Belgische 65-plussers kunnen een derde coronavaccin krijgen. Dat is bevestigd aan VTM 
Nieuws, na overleg tussen de verschillende ministers van Volksgezondheid. 

Volgende week al wordt gestart met de uitnodigingen voor de 85-plussers in België. Voor de 
overige jaren worden de voorwaarden en de procedure nog bekeken. ‘Zo beschermen we hen 
die het het meest nodig hebben’, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke 
(CD&V) op Twitter Bron: AD, 25 september 2021.  
 
Volgens Stichting Privacy First leidt invoering coronatoegangsbewijs tot 
vaccinatiedwang 
 
Volgens de Stichting Privacy First leidt de invoering van 
het coronatoegangsbewijs tot vaccinatiedwang en is dit 'onverenigbaar met het recht op 
lichamelijke integriteit en zelfbeschikking' en voorziet een tweedeling in de samenleving, 
discriminatie, uitsluiting van kwetsbare groepen en schending van ieders recht op privacy. 
 
Ook zou de invoering van de coronapas het vertrouwen in de rechtsstaat, waarin deze 
fundamentele rechten verankerd zijn, ondermijnen. De stichting is van mening dat het nu 
aan rechter is om in te grijpen en de overheid te corrigeren. Privacy First steunt daarom de 



135 
 

zaak die advocaat Bart Maes aanspande om de coronapas te stoppen. Bron: AD, 25 september 
2021. 

Hugo De Jonge: 'Als je je niet vaccineert, raak je zeer waarschijnlijk vroeg 
of laat besmet’ 

Met het loslaten van de afstandsregel zet Nederland vandaag een ‘belangrijke, betekenisvolle 
en symbolische’ stap naar het oude normaal, zegt demissionair minister Hugo de Jonge. Maar 
helemaal gerust op een winter zonder zorgen is hij niet. 

Hugo de Jonge heeft weinig talent voor somberen of twijfelen. Als demissionair minister van 
Volksgezondheid (CDA) in de lastigste en ‘hopelijk laatste’ fase van de coronabestrijding, vindt 
hij vrijwel overal tegenliggers op zijn weg. 

Burgemeesters die even dreigden om de handhaving van de nieuwste QR-regels te weigeren, 
horeca-ondernemers die de kont tegen de krib gooien, een Tweede Kamer waarin de steun 
afbrokkelt en zorgwekkender: een flink dalend vertrouwen bij Nederlanders in de corona-
aanpak. Bron: AD, 25 september 2021. 

Aantal coronabesmettingen in Zuid-Korea vandaag boven de 3000 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zuid-Korea is vandaag voor het eerst boven de 
3000 uitgekomen. Het Zuid-Koreaanse agentschap voor ziektebestrijding en -preventie 
meldt 3273 besmettingen. Het vorige dagrecord stond op 2434. De toename wordt in verband 
gebracht met het driedaagse oogstfeest dat afgelopen week werd gevierd. Bron: AD, 25 
september 2021.  

Rusland meldt vandaag 22.041 nieuwe coronabesmettingen 

De Russische gezondheidsautoriteiten melden vandaag 22.041 nieuwe coronabesmettingen, 
een stijging ten opzichte van gisteren toen er 21.379 werden gemeld. In de afgelopen 24 uur 
werden 822 sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 25 september 2021.  

Miljoenen Amerikaanse aannemers met overheidscontract moeten zich 
laten vaccineren 

Miljoenen Amerikaanse aannemers met een overheidscontract moeten zich voor 8 december 
laten inenten, meldt het Witte Huis. De regering zal ook in nieuwe contracten laten vastleggen 
dat aannemers zich laten vaccineren. President Biden gaf op 9 september opdracht om 
de prikken verplicht te stellen, maar veel bedrijven hebben gewacht tot er een formele richtlijn 
van het Witte Huis lag. Bron: AD, 25 september 2021.    

Mobiele toiletten zijn niet aan te slepen, door coronacheck steeds meer 
thuisfeesten 

Verhuurders van mobiele toiletten hebben het drukker dan ooit. Festivals vallen weg, maar 
overal worden thuisfeesten gehouden. De verplichte CoronaCheck-app geeft er nog een extra 
stimulans aan. ‘Thuis hoeven mensen immers niemand te weigeren.’  

Het zijn dus enorm drukke dagen voor Jelle Spaan van toilettaXI.nl. uit Andelst. ‘Normaal 
gesproken reden we in een weekend naar vier festivals om al onze toiletten weg te brengen. 
Nu brengen we net zoveel toiletten weg, maar wel naar dertig adressen.’ Bron: AD, 25 
september 2021.  
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Veroordeelde bedreiger Omtzigt nu vast voor bedreigen zorgminister De 
Jonge 

De 27-jarige Danny V. uit Heerlen is afgelopen week aangehouden op verdenking van het 
bedreigen met de dood van zorgminister Hugo de Jonge op sociale media. Dat bevestigt een 
woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door L1 Limburg.  

V. was eerder deze maand in hoger beroep al veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier 
maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van Tweede Kamerlid 
Pieter Omtzigt. 

De woordvoerder van het OM meldde dat V. afgelopen week is aangehouden en dat zijn 
voorarrest gisteren is verlengd. V. moet op 6 oktober in een snelrechtzaak voor de 
politierechter verschijnen. 

De man  - een bekende corona-activist die aanwezig was bij talloze demonstraties - deed op 
20 augustus vorig jaar mee aan een demonstratie op het Plein in Den Haag. Later die dag zag 
hij Omtzigt lopen. De Heerlenaar liep daarop met een aantal anderen naar Omtzigt toe en 
sprak hem aan, ging vlak voor hem lopen en blokkeerde de politicus de vrije doorgang, 
waardoor Omtzigt stil moest gaan staan.  

Toen de politicus doorliep schold V. hem uit en uitte hij een doodsbedreiging. ’Waarom verraad 
je ons allemaal?’ En daarna zei hij dat hij hem zou doodslaan. Hij noemde hem ook een ‘vuile 
kankerhond’ en een ‘vieze kankermongool’. Andere mensen uit de groep die Omtzigt belaagden 
riepen onder meer ‘Deep State’ en ‘Satanisten’. Dat zijn verwijzingen naar bekende 
complottheorieën. 

In januari van dit jaar werd V. opgepakt voor opruiing bij de rellen in Eindhoven. De 
Heerlenaar zou voor de rellen in Eindhoven op sociale media mensen hebben aangespoord om 
wapens mee te nemen. Bron: AD, 25 september 2021.   

Danny V. die eerder al Pieter Omtzigt bedreigde, opgepakt voor opruiing 
bij rellen Eindhoven 

De Heerlenaar Danny V. is gisteren aangehouden voor opruiing bij de rellen in Eindhoven. 
Dat meldt 1Limburg vandaag. Eerder dit jaar bedreigde hij CDA- politicus Pieter Omtzigt.  

De Heerlenaar zou voor de rellen in Eindhoven op sociale media mensen hebben aangespoord 
om wapens mee te nemen. De man werd in augustus landelijk bekend toen hij in Den Haag 
ging protesteren tegen de nieuwe corona-spoedwet. Hij bedreigde toen Pieter Omtzigt. De man 
probeerde de CDA-politicus tegen te houden en riep: ‘Ik zal je doodslaan, vieze 
kankermongool’.  

V. was negen dagen geleden ook aanwezig in Amsterdam toen daar een demonstratie tegen 
het kabinet én coronamaatregelen op het Museumplein flink uit de hand.  

De rechtbank in Den Haag legde V. in november een voorwaardelijke celstraf van vier 
maanden op voor de bedreiging van Omtzigt. Met die straf wil de rechter voorkomen dat hij 
dat nog een keer doet. Het Openbaar Ministerie (OM) vond de straf te licht en ging in beroep. 
Bron: AD, 26 januari 2021. 
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Politieagenten bekogeld met stenen in Utrecht: ‘Mensen die op terras 
zaten vluchtten naar binnen’ 

Drie personen die gisteren zijn opgepakt nadat ze nabij de kermis in het Utrechtse Griftpark 
politieagenten bekogelden met onder andere stenen, hebben een gebiedsverbod gekregen. Ze 
mogen niet meer in de buurt komen. De organisator van de kermis heeft na een onrustige 
week maatregelen genomen. „Want dit mogen we nooit normaal gaan vinden.’ 

‘Het ziet er echt héél leuk uit allemaal’, zegt een meisje enthousiast vanaf de bagagedrager 
van haar moeders fiets. Het is vroeg op de zaterdagmiddag en ze komt aan bij het Griftpark 
in Utrecht, waar de kermis nu bijna een week is neergestreken. Discolampen knipperen, 
rookmachines blazen, ouders met de kleinste kermisbezoekers zitten in vliegende blauwe-en 
roze olifanten, het geurt zoet naar verse churros. Bron: AD, 25 september 2021.  

Coronakritisch geluid Keijzer was een publiek geheim: ‘Wie zei dit? Mona 
zeker?’  

Op het Binnenhof wist men: Mona Keijzer is een van de meest kritische krachten tegen het 
coronabeleid. Tot vandaag hield ze haar commentaar binnenskamers. Daar verloor ze steeds 
de strijd.  

Het was zo’n detail waarvan enkele ingewijden dachten: dat is geen toeval. Na massale Unmute 
Us-protesten van de evenementensector moest er begin september een kabinetslid om tafel 
met vertegenwoordigers uit de branche. Normaal een klus voor CDA-staatssecretaris van 
Economische Zaken Mona Keijzer. Bron: AD, 25 september 2021.   

Koning bekrachtigt gedwongen ontslag Keijzer, Hoekstra betreurt 
vertrek 

Staatssecretaris Mona Keijzer is uit het kabinet gezet. Koning Willem-Alexander heeft het 
ontslag inmiddels bekrachtigd. CDA-leider Wopke Hoekstra zegt het vertrek van zijn 
partijgenoot te betreuren.  

Aanleiding voor het vertrek zijn de uitspraken vanochtend in De Telegraaf. Keijzer uitte daarin 
harde kritiek op het coronatoegangsbewijs, dat vanaf vandaag verplicht is in onder meer 
horeca en theaters. Die maatregel is volgens haar ‘eigenlijk niet uit te leggen'.  

In een verklaring laat demissionair minister-president Rutte weten dat de uitspraken van 
Keijzer zich niet verdragen 'met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en 
die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn’. 

Omdat Keijzer zelf niet wilde opstappen, werd zij gedwongen om te gaan. Het kabinet besloot 
daartoe nadat Rutte vandaag overlegde met de drie vice-premiers en minister Blok van 
Economische Zaken, die de werkzaamheden van Keijzer overneemt. Ook CDA-leider en 
minister van Financiën Wopke Hoekstra werd bij de afweging betrokken om Keijzer ‘met 
onmiddellijke ingang’ voor ontslag voor te dragen. 

Koning Willem-Alexander heeft die aanvraag inmiddels bekrachtigd. ‘De Koning heeft dit 
ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder 
dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het 
Koninkrijk bewezen’, stelt de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht.  

CDA-voorman Hoekstra reageerde per tweet op het gedwongen ontslag van Keijzer. ‘Ik betreur 
dit zeer en ik bedank Mona Keijzer voor haar enorme inspanningen voor het midden- en 
kleinbedrijf als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat’, schrijft hij.   
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Haagse bronnen melden dat de top van het kabinet gisteravond al lucht kreeg van het 
interview. Toen zou al helder zijn geweest wat de consequenties voor Keijzer zouden zijn. Er 
wordt verondersteld dat Keijzer zich heeft misrekend: ‘Kennelijk dacht ze dat ze dit wel kon 
zeggen. Want als ze wist dat dit tot haar ontslag zou leiden was ze zelf wel opgestapt’, stelt 
een betrokkene. 

Het is vooralsnog onduidelijk of Keijzer onderdeel blijft van de CDA-fractie. Omdat het kabinet 
demissionair is, was Keijzer - net als Hoekstra - zowel lid van het kabinet als Kamerlid. Zij 
stond bij de Tweede Kamerverkiezingen op plaats zeven van de CDA-lijst. Ze haalde ruim 
18.000 voorkeursstemmen.  

Eenheid van het kabinetsbeleid is een van de basisbeginselen waarop de regering stoelt. 
Ministers mogen achter gesloten deuren van mening verschillen in de Ministerraad, maar 
zodra eenmaal een besluit is genomen worden bewindspersonen geacht dit uit te dragen. 
Indien zij van mening zijn dat ze dit besluit niet voor hun rekening kunnen nemen en er geen 
verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, dan rest hen maar één ding: ontslag aanvragen. 

Bruls: ontslag Keijer is tragisch, uitspraken waren ernstiger. ‘Dat Mona Keijzer is ontslagen, 
is tragisch en ernstig voor haar. Echter: haar uitspraken waren nog ernstiger’, reageerde de 
voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, op het ontslag van demissionair 
staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA). 

‘Met haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs ondermijnt ze het draagvlak onder 
ondernemers en burgers én de uitvoeringskracht van de overheid, waaronder onze 
handhavers die vanaf vandaag op de naleving van het ctb toezien’, zegt Bruls. ‘De invoering 
van het ctb is een besluit van het demissionair kabinet, met instemmen van de Tweede Kamer, 
en gaat vandaag gewoon van kracht.’ 

Bruls, burgemeester van Nijmegen, reageert namens het Veiligheidsberaad, het landelijke 
overleg van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Zij komen geregeld 
bij elkaar om het kabinet te adviseren over de aanpak van de corona-uitbraak. 

Het kabinet heeft nu voor Keijzer besloten dat zij niet langer aan kan blijven. Dat is in de 
politieke geschiedenis nog niet vaak voorgekomen. Bekend voorbeeld is D66-staatssecretaris 
Jan Glastra van Loon, die in 1975 na interviews met het AD en Vrij Nederland in conflict was 
gekomen met toenmalig minister van Justitie Dries van Agt. Nadat die het vertrouwen in hem 
had opgezegd, stemde de ministerraad in met het ontslag van Glastra van Loon. 

De harde kritiek van Keijzer op de coronapas sloeg eerder vandaag in als een bom. Kamerleden 
vroegen zich af of het kabinet nog wel met één mond spreekt en eisten opheldering. Ook in 
het CDA was de kritiek op Keijzer niet mals. Partijgenoten zeiden op Twitter zich te ‘schamen’ 
en vinden dat haar uitlatingen ‘te denken’ geven.  

Hoewel CDA-toppers als Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus zich nog niet 
hebben laten horen, hielden Haagse bronnen er al rekening mee dat Keijzers positie als 
staatssecretaris onhoudbaar was geworden. 

Uitgerekend op de dag dat Nederlanders alleen met een coronatoegangsbewijs nog naar de 
kroeg, een restaurant of naar het theater mogen, stelt Keijzer die verplichting openlijk ter 
discussie. ‘Je zal nu maar De Jonge of Grapperhaus zijn en die maatregel moeten handhaven’, 
zei een betrokkene eerder vandaag. Bron: AD, 25 september 2021. 

Ongevaccineerde NBA-speler Wiggins mag niet meespelen in thuisduels 
van Warriors 

Andrew Wiggins kan de thuiswedstrijden van zijn ploeg Golden State Warriors niet meedoen. 
Hij heeft zich uit geloofsovertuiging niet laten vaccineren tegen het coronavirus en de 
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autoriteiten van San Francisco staan niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen. 
De overkoepelende profliga NBA wees dan ook het verzoek om dispensatie van Wiggins af. 

‘Wiggins kan pas thuiswedstrijden spelen als hij voldoet aan de vaccinatieplicht van de stad’, 
verklaarde de NBA. De 26-jarige basketballer was vorig seizoen een belangrijke speler voor de 
Warriors. De Canadees noteerde een gemiddelde van 18,6 punten en 4,9 rebounds in 71 
wedstrijden. 

Golden State Warriors, zesvoudig kampioen in de hoogste Amerikaanse profliga, speelt in het 
voorseizoen drie thuiswedstrijden en de eerste thuiswedstrijd in het reguliere seizoen is op 21 
oktober. Bron: AD, 25 september 2021.  

29-jarige man aangehouden na dodelijke steekpartij in Almelo 

Een 54-jarige man uit Almelo is gisterenavond laat om het leven gekomen bij een steekpartij 
in het Schelfhorstpark in die plaats. Een 29-jarige Almeloër is vanochtend aangehouden, 
omdat hij bij het incident betrokken zou zijn geweest. 

Het dodelijke slachtoffer werd vrijdagavond laat aangetroffen door passanten. Er is nog 
geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. De politie sloot daarop een deel van 
het Schelfhorstpark af met zwarte schermen. Een nog groter deel werd afgezet met rood-witte 
linten. 
 
Bij de plek van het incident plaatste de technische recherche een zogenoemde PD Unit. Busjes 
van de politie reden vervolgens de hele nacht af en aan. Vroeg in de ochtend arriveerde een 
lijkwagen. Deze is inmiddels weer vertrokken met het stoffelijk overschot van het slachtoffer.  

Rond half negen drong een arrestatieteam van de politie een pand binnen aan de Boddenstraat 
in Almelo. De deur werd met een ram geforceerd. De bewoner van de bovenwoning werd 
geboeid door de politie afgevoerd. Het zou bij deze inval gaan om de arrestatie van de 29-jarige 
verdachte, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. De hond van de man is door de 
Dierenambulance meegenomen. 

Rond het Schelfhorstpark werd nog een groot deel van de ochtend sporenonderzoek verricht. 
Er arriveerde onder meer een team van de Mobiele Eenheid. Er vloog ook een politiehelikopter 
boven de plaats delict. Of daar naar het vermoedelijke wapen wordt gezocht, wil de politie niet 
bevestigen.  

Het is het derde gewelddadige incident in Almelo in nog geen twee weken tijd. Op woensdag 
15 september werd Sandra Rozeman (56) om het leven werd gebracht. Haar vriend Floris van 
V. (43) werd als verdachte aangehouden nadat hij met het stoffelijk overschot naar het 
ziekenhuis was gereden. Twee dagen later werden Zonund Kardanakyan (70) en Maral 
Dermovsesian (52) vermoord door bovenbuurman Kenzo K. Bron: AD, 25 september 2021.  

Speelgoedketens waarschuwen voor langere levertijden rond kerst 

Consumenten doen er verstandig aan cadeautjes voor sinterklaas en kerst op tijd in te slaan 
vanwege de huidige problemen in de toeleveringen. Speelgoedwinkels verwachten niet direct 
te maken te krijgen met echte tekorten voor de aankomende feestdagen, maar wijzen wel op 
de langere levertijden. Dat zeggen speelgoedverkopers zoals Intertoys en Lobbes.nl, maar ook 
webwinkels Amazon en bol.com na een rondgang van ANP. 

Intertoys-topman Eddy Assies wijst op problemen die er al zijn. ‘Het is niet te zeggen dat er 
helemaal geen probleem is, want je ziet dat de aanvoer niet stabiel is.’ Alles komt 
gefragmenteerd de 215 winkels van Intertoys binnen, zegt hij. De magazijnen staan ‘tjokvol’, 
zegt hij. Assies merkt ook dat klanten eerder cadeautjes inslaan ‘omdat ze onrustig zijn’. Dat 
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geldt ook voor duurdere producten zoals spelcomputers als de PlayStation. ‘Die run daarop is 
normaal pas aan het einde van het jaar.’   

Onlinespeelgoedspecialist Lobbes.nl, die ook aan scholen en kinderdagverblijven levert, 
voorziet vanwege grote voorraden geen problemen, maar krijgt wel signalen van leveranciers 
dat artikelen later binnen kunnen komen en duurder kunnen worden. ‘Het is nog lastig om 
in te schatten wat dit voor de toekomst betekent maar als de problemen aanhouden, zullen 
onze leveranciers ook moeten schakelen’, zegt Berry De Snoo, manager bedrijfsvoering.  

Action zegt dat een deel van het speelgoedassortiment pas in november in de winkels ligt en 
dat klanten die gewend zijn vroeg in te slaan dit zullen merken. Action verwacht hierdoor een 
‘minimale impact’ op de prijzen van speelgoed. ‘Voor de sint en kerstman wordt het dit jaar 
een eindsprint’, claimt een woordvoerder.  

Hoewel bol.com langere levertijden dan normaal merkt bij een deel van het assortiment, 
verwacht de webwinkel geen klachten voor klanten. Bol.com verkoopt 40 procent van het 
assortiment zelf, de rest wordt via partners aangeboden. Amazon houdt er rekening mee dat 
producten niet voorradig kunnen zijn in de aanloop naar de feestdagen, maar denkt genoeg 
alternatieven te kunnen bieden. Evengoed zegt het bedrijf dat het nooit kwaad kan als 
consumenten nu al feestdagencadeaus inslaan. Datzelfde adviseert De Snoo van Lobbes.nl. 

De door de pandemie ontstane problemen in de logistieke keten zullen ook volgend jaar nog 
spelen, zei Scott Price, topman van bezorgbedrijf UPS, onlangs. Bron: AD, 25 september 2021. 

Theater Haarlem wacht nog op boete voor volle zaal Theo Maassen 

Theater De Liefde in Haarlem heeft de boete die was aangekondigd voor de voorstellingen van 
Theo Maassen in een volle zaal nog niet ontvangen. Dat heeft directeur Mylou Frencken 
vandaag gemeld aan het ANP. 

‘Wij vinden het ook een beetje gek, na alle ophef’, aldus Frencken. ‘Ik begin een beetje te hopen 
dat de gemeente toch met de hand over het hart heeft gestreken.’  

Theater De Liefde wilde met de twee avonden protesteren tegen de coronamaatregelen van het 
demissionaire kabinet. Volgens de huidige coronamaatregelen mogen theaters maximaal twee 
derde van de zaal vullen met bezoekers. De cultuursector ageert al heel lang tegen het feit dat 
bij de Formule 1 en in voetbalstadions wel vele tienduizenden mensen samen mogen klitten. 

Het podium heeft de afgelopen week 800 euro binnengekregen van sympathisanten die willen 
bijdragen aan de boete van 2500 euro. Ook zender 100 Procent NL heeft aangekondigd een 
crowdfunding te organiseren om het theater te helpen. 

Vanaf zaterdag mogen alle theaters weer alle stoelen vullen, mits een coronapas kan worden 
overlegd. Dit kan een bewijs van vaccinatie zijn of een recente test die aangeeft dat iemand 
niet besmet is. Bron: AD, 24 september 2021.  

Storing CoronaCheck-app op eerste avond zonder anderhalve meter 

De Coronacheck-app, waarmee mensen vanaf vandaag toegang kunnen krijgen tot onder meer 
de horeca, kampt met een storing. Johan de Vos, voorzitter van de horecabond in de regio 
Breda, zegt dat al zijn zaken getroffen zijn, ook buiten Breda. Op sociale media melden diverse 
mensen dat zij ook last hebben van de storing. 

Een twitteraar meldt dat ze daardoor niet bij de bioscoop naar binnen kon, net als andere 
mensen die in de rij stonden. Een ander meldt dat een bezoek aan de voetbalwedstrijd FC 
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Utrecht-FC Zwolle in het water viel. Op de website allestoringen.nl  regent het inmiddels 
meldingen over een storing bij de Coronacheck-app. 

De Vos meldt dat het probleem niet bij de app van de klanten zit, maar bij de bedrijven die 
het moeten controleren. ‘We krijgen een foutmelding.’ De horeca-ondernemer zegt mensen bij 
wie de controle niet werkt gewoon binnen te laten. ‘Dit is echt een probleem van de overheid, 
niet van ons. Het is gewoon niet goed geregeld, daar kunnen wij niks aan doen.’ Bron: AD, 25 
september 2021. 

Problemen met coronacheck-app zijn vuistslag in gezicht horeca-
ondernemers 

De problemen met de coronacheck-app zijn volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
een 'vuistslag in het gezicht van de horecaondernemers'. Volgens algemeen directeur Dirk 
Beljaarts staan in sommige steden lange rijen voor horecazaken met mensen die niet naar 
binnen kunnen omdat de server overbelast is. ‘Dit is heel wrang voor de horecaondernemers 
die ongevraagd met deze maatregelen moeten werken, dat dan op deze dag de techniek hen 
in de steek laat.’  

Volgens Beljaarts is er ook onvoldoende testcapaciteit voor mensen die met een negatieve 
coronatest op stap willen. ‘In wat minder dichtbevolkte gebieden, zoals Zeeland, moeten 
mensen te lang reizen.’ In andere plaatsen is het volgens hem lastig om een afspraak te maken. 

‘Hoe moeten horecaondernemers in godsnaam nog omzet maken als ze op alle manieren 
worden tegengewerkt’, vraagt de KHN-directeur zich af. Volgens hem ziet het er naar uit dat 
de problemen met de coronacheck-app nog wel een tijd duren. ‘En voor je het weet is het 
twaalf uur en moet de horeca weer dicht.’ Bron: AD, 25 september 2021.   

CoronaCheck-app werkt weer: cyberaanvallen gestopt 

De problemen met de CoronaCheck-app, waarmee mensen vanaf gisteren toegang kunnen 
krijgen tot onder meer de horeca, lijken verholpen. De cyberaanvallen op de servers zijn 
gestopt, aldus een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS).   

Het aanmaken van een QR-code moet volgens haar geen probleem meer opleveren. De servers 
hadden gisteren te maken met ‘forse’ DDoS-aanvallen. Met het feit dat veel mensen hun QR-
code aanmaakten, leidde dat tot overbelasting.   

Het is volgens de woordvoerster niet duidelijk wie achter de aanvallen zit. Bij een DDoS-aanval 
wordt geprobeerd een website, server of dienst onbereikbaar te maken. Via een netwerk van 
gehackte apparaten wordt een computersysteem zo massaal bezocht dat deze crasht.  

Op sociale media meldden gisteren diverse mensen dat zij ergens niet naar binnen 
konden.  Zo meldde een twitteraar dat ze niet bij de bioscoop naar binnen kon, net als andere 
mensen die in de rij stonden. Een ander zei dat een bezoek aan de voetbalwedstrijd FC 
Utrecht-PEC Zwolle in het water viel. Op de website allestoringen.nl  regende het aan het begin 
van de avond meldingen over een storing bij de Coronacheck-app. Na half negen leken de 
problemen wat af te nemen. Een woordvoerder van het ministerie bevestigde dat.   

Volgens Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijk Horeca Nederland (KHN), stonden 
er op diverse plaatsen in het land rijen voor cafés. Ook zouden mensen die zich willen laten 
testen moeite hebben om op tijd of dicht in de buurt een coronatest te krijgen, aldus Beljaarts, 
die spreekt van ‘een dubbele vuistslag’. De KHN is sowieso sceptisch over de coronapas, en 
wil in plaats daarvan dat de samenleving weer helemaal open gaat, zonder beperkingen.  
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Johan de Vos, voorzitter van de horecabond in de regio Breda, zegt dat het probleem in zijn 
ogen niet bij de app van de klanten zit, maar bij de bedrijven die het moeten controleren. ‘We 
krijgen een foutmelding.’ De horeca-ondernemer zegt mensen bij wie de controle niet werkt 
gewoon binnen te laten. ‘Dit is echt een probleem van de overheid, niet van ons. Het is gewoon 
niet goed geregeld, daar kunnen wij niks aan doen.’  

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid adviseerde mensen die met de 
problemen met de app kampen even geduld te hebben en het later opnieuw te proberen. Wel 
is het verstandig om al voor vertrek de code op te halen, en niet te wachten tot je ergens in de 
rij staat. De woordvoerder stelde dat de problemen niet zullen aanhouden, omdat veel mensen 
nu weer voor vier weken voorzien zijn van een geldige code.  

 
De foutmelding © ADR  

Al met al ging de eerste dag waarop de toch al omstreden coronapas werd ingevoerd, bepaald 
niet geruisloos voorbij. Gisteren ontstond grote beroering om uitspraken van staatssecretaris 
Mona Keijzer in De Telegraaf. Ze veegde daarin openlijk de vloer aan met de maatregel. Dat 
kostte haar haar baan. Demissionair Rutte zette Keijzer een paar uur later uit het 
kabinet.  Beljaarts (KHN) zegt dat de voormalig staatssecretaris op één lijn zit met de 
horecabond. ‘Dat is nu meteen bestraft.’ 

Minister Hugo de Jonge vindt juist dat toegangscontrole in de horeca de enige manier is om 
daar de anderhalve meter nu al los te laten. Hij stelde nog in een interview met deze site dat 
1,8 miljoen Nederlanders niet gevaccineerd zijn. Dat kan in potentie leiden tot veel ziekenhuis- 
en ic-opnames, waarschuwt hij. Ook het Outbreak Management Team zit op die lijn.   Bron: 
AD, 25 september 2021. 

Gemeente Nijmegen sluit restaurant Moeke wegens niet checken QR-
code, manager verbijsterd: ‘Boa’s waren niet voor rede vatbaar’  

Restaurant Moeke aan de Lentse Plas in Nijmegen is zaterdag per direct gesloten door de 
gemeente Nijmegen. Het restaurant zou niet hebben gecontroleerd op het verplichte 
coronatoegangsbewijs. Zondag volgt een rechtszaak over de sluiting. 

Moeke is zaterdag aan het eind van de middag gedwongen op slot gegaan, bevestigt een 
woordvoerder van de gemeente Nijmegen: ‘De ondernemer had aangekondigd niet te gaan 
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controleren, daarop is hem aangezegd dat hij dicht zou moeten. Dit deed hij na herhaalde 
waarschuwingen eerst niet. Maar uiteindelijk is hij toch dicht gegaan.’ 

 
 

Het restaurant is op last van de gemeente gesloten. © Paul Rapp 

Jaap De Kort, leidinggevende van diverse restaurants uit de Moeke-keten, heeft een andere 
lezing. Hij stelt dat het mis ging toen rond 15.00 uur zaterdagmiddag een koppel zijn zaak 
binnen kwam. Zij vroegen of ze plaats mochten nemen op het terras.   

‘Alles bij elkaar waren ze nog geen dertig seconden binnen, in een verder lege zaak. In die tijd 
hadden we inderdaad nog niet om de QR-code gevraagd. Vlak achter het stel kwamen twee 
boa’s van de gemeente binnen. Zij hadden in de gaten dat we niet meteen om de code hadden 
gevraagd. We kregen een halfuur de tijd om de boel te sluiten.’  

Buiten alle proporties, vindt De Kort. ‘Het is voor elke ondernemer even wennen op de eerste 
dag. Daarbij: we kunnen niet de hele dag iemand bij de deur hebben zitten om iedereen die 
binnenkomt direct te controleren. Dat wilden we bijvoorbeeld ook doen bij de eerste bestelling, 
of op het moment dat mensen plaats hebben genomen.’  

De controleurs van de gemeente bleven volgens De Kort voet bij stuk houden. ‘Ik heb nog 
geprobeerd ze te overtuigen. Het was geen exces wat hier plaatsvond. Maar de boa's waren 
niet voor rede vatbaar. Ze bleven volhouden dat we dicht moesten. Ik ben met stomheid 
geslagen. Alles bij elkaar zijn we vier uur open geweest. Om kwart over vier waren alle gasten 
weg en zijn we dichtgegaan.’ 

Eerder sprak Laurens Meijer, eigenaar van de Moeke-keten die meerdere vestigingen heeft, 
zich fel uit tegen het coronatoegangsbewijs. Hij liet weten niet van plan te zijn controles uit te 
gaan voeren. Volgens De Kort waren dat echter vooral ‘woorden'. ‘We zijn inderdaad geen 
voorstander van het controleren zoals dat nu moet. Maar we doen het wel, bij al onze 
vestigingen.’  

De gemeente Nijmegen wijst echter op een bord bij de ingang van het restaurant aan de Lentse 
Plas. ‘Voor Moeke hoef jij je niet te bewijzen’, staat daar in koeienletters op gedrukt. In kleiner 
lettertype geeft het restaurant daar onder aan ‘niet actief te controleren’. Bezoekers wordt 
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gevraagd bij ‘controle van de overheid mee te werken’ en een coronatoegangsbewijs te laten 
zien. Bron: DG, 25 september 2021.  

 

De dieren hebben hun eigen versnaperingen. De bezoekers kunnen daarvoor naar de 
buitenhoreca, want restaurants blijven dicht. © Diergaarde Blijdorp  
 
Blijdorp sluit restaurants om coronapas, maar voor een sanitaire stop 
hoef je niet de bosjes in  
 
Alle restaurants in Diergaarde Blijdorp blijven vanaf zaterdag dicht. Alleen de terrassen en 
afhaalpunten van hapjes en drankjes zijn open, zodat er geen mankracht vrijgemaakt hoeft te 
worden voor het controleren van coronapassen. ‘Op deze manier kan iedereen een veilige dag 
uit beleven zonder extra checks’, zegt woordvoerster Constance Alderlieste. Wél blijft het 
reserveren van een tijdslot verplicht. 
 
De nu al veelbesproken maatregel wordt zaterdag, bij het loslaten van de 1,5 metermaatregel, 
van kracht. In eerste instantie zou er ook bij de ‘buitenhoreca’, dus bijvoorbeeld terrassen, 
een coronapas moeten worden getoond, maar die eis is na een golf van kritiek van uitbaters 
van cafés en restaurants geschrapt. De Rotterdamse dierentuin heeft veel, veelal grote 
restaurants, zoals in de Rivièrahal, de Lepelaar en de Poort van Azië. Die blijven dus dicht. 
 
‘We hebben gelukkig heel veel afhaallocaties en buitenterrassen’, zegt Alderlieste. ‘Er blijven 
voldoende mogelijkheden in Blijdorp om wat te eten en te drinken, want dat hoort er natuurlijk 
bij als je een dagje naar de dierentuin gaat. We denken dat we met onze afhaalpunten door 
de hele tuin de mensen goed kunnen bedienen en we voorkomen extra handelingen bij de 
binnenhoreca. Dus dat is best goed geregeld zo.’ 
 
Wie een sanitaire stop moet maken, hoeft niet de bosjes in te duiken. De toiletten zijn gewoon 
open, aldus de zegsvrouw. Dat bezoekers nog moeten reserveren voor een visite aan de 
uitgebreide collectie van Blijdorp, heeft te maken met de spreiding van de mensen over één 
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dag. ‘We willen voorkomen dat iedereen tegelijk komt en houden zo ook rekening met een 
goede bezoekersbeleving. Ook kunnen we zo de inzet van het personeel beter plannen.’ 

Gezien de weersvoorspellingen, met zonnig nazomerweer, kan het weleens druk worden in de 
Rotterdamse zoo. Geen regen en niet te heet - want dan trekken mensen naar de kust: het 
kan leiden tot een topweekend. ‘Het is inderdaad mooi dierentuinweer’, beaamt Alderlieste. 
Bron: AD, 25 september 2021.  

Diergaarde Blijdorp baalt: zelfs koffie to-go mag niet meer 

Diergaarde Blijdorp baalt stevig. Alle horecaplekken in de dierentuin moeten vanaf vandaag 
dicht, inclusief de afhaalkiosk buiten voor bijvoorbeeld koffie. De dierentuin snapt dat niet, 
want tal van horecazaken hebben nu ook een afhaalpunt. De Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond heeft de koffiekarren echter verboden. ‘De logica ontbreekt.’ 

De Rotterdamse dierentuin moet zich houden aan de aangescherpte landelijke corona-
maatregelen voor pretparken, bioscopen en dierentuinen. Maar zelfs geen coronaproof-
afhaalloket buiten voor een bekertje koffie of warme chocomel zoals veel gesloten horecazaken 
nu doen? 

‘Nee, zelfs dat mag niet, hebben wij gisteren van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond te 
horen gekregen’, zegt Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen. ‘We vallen in de categorie bij de 
bioscopen en musea, die mogen ook geen uitgiftepunt meer hebben. Maar dat is binnen, wij 
hebben een afhaalpunt buiten, gaf ik aan. En mensen nemen nu van thuis eten en drinken 
mee, gaan ergens in de dierentuin zitten picknicken, wat is het verschil? Maar nee, het mag 
niet. De logica ontbreekt. Het is dus niet onze keuze.’ 

De dierentuin, die het financieel al zwaar heeft, baalt. ‘De horeca zorgde nog voor wat 
inkomsten, dat valt nu helemaal weg. Ook het personeel zit nu thuis. Terwijl er ook 
dierentuinen in andere delen van Nederland zijn waar je nog wel buiten een kopje koffie kunt 
krijgen. Het zal de hectiek wel zijn waarin we zitten.’  

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond laat weten dat de landelijke regels duidelijk zijn: alle 
horeca in pretparken en dierentuinen moet dicht, ook de afhaalkiosken. ‘Er zijn geen 
uitzonderingen, ook in de Efteling moet alles dicht. We willen voorkomen dat mensen toch 
daar bij elkaar gaan zitten.’  Overigens is in Blijdorp nu ook het dragen van een mondkapje 
in alle binnenruimtes verplicht.  Bron: AD, 29 oktober 2020.  

Geen problemen voor boa’s   

De eerste dag waarop mensen een coronatoegangsbewijs moeten tonen, heeft niet geleid tot 
problemen voor de boa's . ‘Het is rustig’, zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA 
ACP. ‘Waar we op hadden gehoopt, is ook gebeurd. Hopelijk blijft het zo, maar so far, so good.’  

Door problemen met de CoronaCheck-app ontstonden op diverse plekken flinke rijen voor 
horecagelegenheden. De boa's hebben hier echter niet extra hoeven optreden, aldus Gerrits. 
‘Al hebben ze vast hier en daar wel een oogje dichtgeknepen.’ Bron: AD, 25 september 2021.   

Frankrijk schenkt 120 miljoen doses coronavaccin aan arme landen 

Frankrijk zal 120 miljoen doses van coronavaccins schenken aan minder welvarende landen. 
Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd. In eerste instantie had 
Frankrijk 60  miljoen dosissen toegezegd. 

‘Het is onrechtvaardig dat de vaccinatie op andere continenten erg vertraagd is. Dat is onze 
collectieve schuld. In Afrika is amper drie procent van de bevolking gevaccineerd. We moeten 
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sneller gaan’, zei Macron in een videoboodschap tijdens een concert van de hulporganisatie 
Global Citizen in Parijs. Bron: AD, 26 september 2021.  

Nederland doneert vijftig zuurstofconcentrators aan Suriname 

Nederland doneert vijftig zogenoemde zuurstofconcentrators aan Suriname wegens de 
coronacrisis. Deze apparaten zorgen voor ademhalingsondersteuning voor mensen die thuis 
herstellen van corona.  

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt 
de schenking, die nog deze zondag naar het Zuid-Amerikaanse land gevlogen wordt. 
Nederland gaf eerder ook al medische hulpmiddelen en coronavaccins aan Suriname. 
Inmiddels zijn een half miljoen vaccins gedoneerd aan de voormalige kolonie, waar naar 
schatting iets meer dan 600.000 mensen wonen.  

Ook adviseert de Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger Suriname 
over de acute coronazorg en de vaccinatiecampagne tegen het virus. Dat doet hij op verzoek 
van president Chan Santokhi en in samenwerking met het Surinaamse ministerie van 
Volksgezondheid. De donatie van de vijftig apparaten werd gedaan ‘op speciaal verzoek van 
de Surinaamse overheid door tussenkomst van Sprenger’, aldus de VWS-woordvoerster.  

Volgens de Surinaamse ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, werden er eerder dit 
jaar al honderd van dit soort apparaten naar Suriname gezonden, zegt hij in een bericht op 
sociale media. Over deze actuele schenking zegt hij dat die ‘volgt op het succesvolle 
werkbezoek van president Chan Santokhi aan Nederland twee weken geleden’. Tijdens dat 
bezoek sprak hij onder anderen met premier Mark Rutte en burgemeester van Amsterdam 
Femke Halsema. 

Suriname kampt met snel oplopende corona-infecties van de Deltavariant, die weer een 
toenemende druk leggen op de zorgsector in het land.  Bron: AD, 26 september 2021.  

 

Frank Poorthuis © Marco de Swart  
 
Het is een gekke bijna-afsluiting van de coronatijd 
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 560.  
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Ik hoop dat u dit weekeinde het restaurant binnenkomt, het museum of gewoon de 
kroeg. Historisch dagje vandaag, want de QR-code gaat in. Het is een gekke bijna-afsluiting 
van de coronatijd. Twee jaar lang heeft het kabinet geprobeerd ons aan te spreken op de eigen 
verantwoordelijkheid. Wij konden het beter dan andere landen. We moesten een intelligente 
lockdown hebben. En nu hebben we een keiharde QR-code. Maar ik ga d’r verder geen opinie 
over hebben. Zoals met zoveel dingen in het leven moet je ze maar gewoon accepteren. Den 
Haag heeft genoeg aan zichzelf inmiddels.  
 
Ik hoef gelukkig dit weekeinde de proef nog niet op de som te nemen: hoe ik vaar zonder QR-
code, met alleen mijn gele boekje. Ik ben namelijk even weg. Niet uit teleurstelling of boosheid. 
Maar gewoon omdat het kan. Ik ben donderdagmiddag naar Duitsland gereden. De grens is 
open, Duitsland vindt ons veilig en omdat we nog steeds een beetje in corona zitten mag ik 
thuiswerken; en daar is ook (een beetje) thuis. 
 
Lekker ritje, een uurtje of vijf met mezelf alleen. De radio op een cd’tje van Bob Dylan en 
daarna ook één van Charles Aznavour. Ik ben geen chanson-kenner, maar erfde ooit een 
aantal obscure cd’s, waaronder zijn grootste hits. Daarop mijn absolute favoriet: Happy 
Anniversary. Draai ik zo vijf keer achter elkaar. Hij zingt ’t in het Engels, met een heerlijk 
Frans accent. Zoek ’t maar even op. U gaat genieten. Een echt bar-liedje is ’t. Man wacht op 
zijn vrouw voor een uitje voor hun twintigjarig huwelijksfeest. ‘A special night, to remember.’ 
Hij wacht en wacht, want zij heeft tijd nodig om zich aan te kleden, ‘I pour another drink.’ 
Enfin, er is spanning, het komt tot een ontlading en uiteindelijk is er dat wat het huwelijk de 
moeite waard maakt: twee geliefden die elkaar in de ogen kijken en glimlachen. ‘Happy 
Anniversary.’ En dan lacht Aznavour, met de alwetende lach van de lang getrouwde man. 
‘Happy Anniversary, hahaha.’ Terwijl zijn gegrinnik wegstierf, kwam ik ons Duitse dorp 
binnenrijden. De zon scheen nog net over de kim van de heuvels. In mijn kofferbak: een kilo 
stoofvlees, aardappelen, uien en rode kool. Ruim genoeg voor een paar dagen rust & stoofpot 
met rode wijn. Dat heb je soms ook nodig. Bron: AD, 25 september 2021.   
 
Clubs worstelen met coronamaatregelen voor kantines: ‘Wij kunnen het 
zelf niet controleren’ 
 
Eindelijk zijn alle sportcompetities weer van start. Dat betekent niet dat alles weer als vanouds 
is. Nog altijd zijn er coronamaatregelen van kracht, bijvoorbeeld bij het kantinebezoek. 
Voetbalclubs uit de Rotterdamse regio gaan er verschillend mee om. Zo wijst RVVH-voorzitter 
Mario Papavoine leden alleen op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘Ik neem nu niet het risico 
om in een drukke kantine te gaan staan.’ Bron: AD, 26 september 2021.  
 
Restaurant Moeke mag vandaag weer open als er gecontroleerd gaat 
worden op coronatoegangsbewijs 
 
Het door de gemeente Nijmegen gesloten restaurant Moeke mag vandaag weer haar deuren 
openen als personeel alle bezoekers alsnog actief gaat controleren op een 
coronatoegangsbewijs. Bovendien moet de horecazaak een gewraakt bord weghalen bij de 
ingang met de tekst 'voor Moeke hoef jij je niet te bewijzen' en klanten er juist op wijzen dat 
ze alleen naar binnen mogen als ze een geldige toegangspas hebben.   
 
Dat is de uitkomst van een spoedprocedure bij de rechtbank in Arnhem die vandaag diende 
en was aangespannen door Moeke. In afwachting van een definitief oordeel probeerde de 
voorzieningenrechter met de partijen tot een voorlopige oplossing te komen, waarbij de 
horecaonderneming zich bereid toonde om maatregelen te treffen. Om 15.00 uur wordt de 
rechtszaak hervat. Dan wordt duidelijk op welke wijze Moeke wil voldoen aan de voorwaarden 
van de gemeente en of de burgemeester dat voldoende vindt om de sluiting nog zondag op te 
heffen.  
 
Kort na de opening van de horecagelegenheid Moeke gisteren voerde een ambtenaar van de 
gemeente in burger een eerste controle uit. Hij nam plaats aan een tafeltje in het restaurant 
en constateerde dat niemand van het personeel hem vroeg om een coronatoegangsbewijs.  
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© Paul Rapp — Restaurant Moeke is op last van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen per 
direct gesloten. 
 
Bij een tweede controle gistermiddag zagen twee handhavers een stel de zaak binnenstappen 
en constateerden ze dat hen evenmin werd gevraagd naar het coronabewijs. Na tussenkomst 
van de politie werd het restaurant op bevel van de burgemeester voor acht dagen gesloten. 
 
De advocaat van de restauranteigenaar zei zondag het vreemd te vinden dat er ‘geen enkele 
tussenstap’ was. ‘Het was niet dermate ernstig dat sluiting gerechtvaardigd was’, zei hij. 
 
Een woordvoerder van de burgemeester wees erop dat volgens haar elke bezoeker van een 
horecagelegenheid, ook als die binnen naar de wc loopt of richting terras gaat, om een 
coronatoegangsbewijs moet worden gevraagd. Ze zei verder dat vooraf duidelijk was dat ‘zaken 
die bewust niet meewerken meteen zouden worden gesloten. Het hoefde voor Moeke geen 
verrassing te zijn dat dit kon gebeuren’. Bron: AD, 26 september 2021. 
 
Het coronavirus heeft wereldwijd 4.740.535 doden geëist 
 
Het coronavirus heeft wereldwijd ten minste 4.740.525 doden geëist sinds de pandemie 
begonnen is. Dat blijkt uit een rapport van het Franse persbureau AFP. De cijfers zijn 
gebaseerd op rapporten die dagelijks door de gezondheidsautoriteiten in elk land worden 
gecommuniceerd. Ze houden geen rekening met herzieningen achteraf.  
 
Sinds het begin van de epidemie zijn officieel meer dan 231.483.340 gevallen van infectie 
vastgesteld. De overgrote meerderheid van de patiënten herstelt, maar een nog onbekend deel 
houdt de symptomen weken of zelfs maanden.  
 
De WHO schat zelfs, rekening houdend met de oversterfte die direct en indirect verband houdt 
met Covid-19, dat de resultaten van de pandemie twee tot drie keer hoger kunnen zijn dan 
officieel geregistreerd. Een groot deel van de minder ernstige of asymptomatische gevallen 
blijft ook onopgemerkt ondanks de intensivering van de screening in veel landen.  
 
Gisteren waren er wereldwijd 6.171 nieuwe sterfgevallen en 378.753 nieuwe 
gevallen geregistreerd. De landen die in hun laatste rapporten de meeste nieuwe sterfgevallen 
hebben geregistreerd, zijn Rusland met 805 nieuwe sterfgevallen, de Verenigde Staten (762) 
en Mexico (600).  
 
Sinds het begin van de pandemie zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land, zowel 
qua sterfte als qua gevallen. Daar overleden tot nu toe 687.751 mensen aan corona, en testten 
42.940.458 mensen positief.  
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Na de Verenigde Staten zijn de meest getroffen landen Brazilië met 594.200 doden en 
21.343.304 gevallen, India met 446.918 doden (33.652.745 gevallen), Mexico met 275.303 
doden (3.628.812 gevallen) en Rusland met 203.900 doden (7.420.913 gevallen). Bron: AD, 
26 september 2021.  
 
Geen problemen voor boa’s vanwege controle coronatoegangsbewijs 
 
Ook de eerste nacht nadat mensen een coronatoegangsbewijs moesten tonen, heeft niet 
geleid tot problemen voor boa's. ‘We kregen zelfs bericht dat alles om 00.30 uur in Amsterdam 
stil was’, aldus voorzitter van vakbond BOA ACP Richard Gerrits.   
 
Gerrits meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag er geen meldingen bij zijn bond binnen 
zijn gekomen over 'vervelende dingen' die zouden zijn gebeurd. Zaterdagavond liet hij al weten 
dat het rustig was gebleven tijdens de eerste dag nadat de nieuwe regel in ging. 
 
Sinds zaterdag is het coronatoegangsbewijs verplicht voor toegang tot de horeca, de kunst- en 
cultuursector en (sport)evenementen. Bezoekers moeten gevaccineerd zijn, een negatieve test 
hebben of een corona-infectie hebben doorgemaakt. Tegelijk hoeven mensen geen 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden. De sluitingstijd is nog steeds middernacht. Bron: AD, 26 
september 2021.  
 
Staat New York zoekt noodoplossing nu tienduizenden zorgmedewerkers 
niet aan vaccinatieplicht voldoen 
 
De Amerikaanse staat New York kijkt naar noodoplossingen nu tienduizenden 
zorgmedewerkers volgende week mogelijk niet aan een vaccinatieplicht voldoen. Er wordt 
onder meer overwogen om de National Guard in te schakelen en medisch personeel te zoeken 
in andere staten. Zo moeten personeelstekorten in ziekenhuizen en andere medische centra 
worden voorkomen, schrijft The New York Times.  
 
New York wordt in de Verenigde Staten gezien als een van de eerste plaatsen waar duidelijk 
zal worden wat de consequenties zijn van een veel strenger vaccinatiebeleid in de zorg. 
Ziekenhuispersoneel krijgt tot middernacht op maandag de tijd om een eerste dosis te halen 
van een coronavaccin. Weigeraars kunnen hun baan verliezen. Ook Californië en Maine 
komen met een dergelijke vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.  
 
Het strengere beleid zou in de zorg kunnen leiden tot massaontslagen. Uit recente cijfers 
kwam naar voren dat zo'n 16 procent van de circa 450.000 ziekenhuismedewerkers in New 
York nog niet volledig is gevaccineerd. Dat komt neer op ongeveer 70.000 mensen. ‘Ik denk 
dat een hoop ongevaccineerde medewerkers, niet alleen verpleegkundigen, erop rekenen dat 
ze zo essentieel zijn dat ze toch niet ontslagen worden’, zei het hoofd van vakbond New York 
Professional Nurses Union (NYPNU) tegen de krant.  
 
Gouverneur Kathy Hochul maakte gisteren bekend dat ze voorbereidingen treft om 
de noodtoestand uit te roepen. Zo kan gekwalificeerd medisch personeel met een vergunning 
in andere staten ook in New York worden ingezet. Ook kan een beroep worden gedaan op 
medisch getraind personeel van de National Guard. Daarnaast wordt gekeken of mensen met 
medische ervaring sneller een visum kunnen krijgen.  
 
Verpleegkundigenbond NYPNU steunt de vaccinatieplicht, maar vindt wel dat Hochul 
haar noodplan erg laat presenteert. Dat gebeurde ongeveer 48 uur voordat duizenden 
zorgverleners hun werk kunnen verliezen. Zo'n massaontslag kan volgens vakbondbestuurder 
Eileen Toback rampzalig uitpakken omdat ziekenhuizen eigenlijk geen mensen kunnen 
missen. ‘Er zit geen vet op de botten.’ Bron: AD, 26 september 2021.   
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Hoezo kaalslag in de horeca? ‘Het gaat als een tierelier!’ 
 
Het piept en kraakt in de horeca, maar zulke geluiden hoor je nu de coronamaatregelen 
worden losgelaten zeker niet bij Jaap van Ham en Gert Jordaans uit Tilburg en Oss. Zij 
hebben juist flink uitgebreid. ‘In juli heb ik nog 45 nieuwe mensen aangenomen.’ 
 
Horeca-ondernemers waarschuwden het afgelopen jaar regelmatig voor een faillissementsgolf, 
maar daar is nog geen sprake van. Sterker nog, er zijn meer cafés en restaurants in Nederland 
dan ooit tevoren. Maar Koninklijke Horeca Nederland voorspelt dat die kaalslag er later dit 
jaar alsnog komt. Hoe hangt bij jullie de vlag erbij, nu per 1 oktober de steunpakketten van 
de overheid stoppen? 
 
Van Ham: ‘Als je droog naar de cijfers kijkt, gaat het als een tierelier. Ik heb plannen om een 
vijfde zaak te openen, een sportbar, en bij het Ketelhuis breiden we het terras uit van 
tweehonderd naar vierhonderd stoelen. Compleet met buitenbar en glazen wanden die we 
kunnen optrekken, zodat mensen het hele jaar buiten kunnen zitten. Polly Maggoo, mijn 
nachtzaak, is sinds de tweede lockdown weliswaar maar vijf dagen open geweest, maar ook 
dat was hoopgevend. Toen de poorten open mochten - heel even dus - gingen de sluizen met 
bezoekers ook open. Leuk publiek ook. Polly was voor covid nooit dicht, dat durfde ik niet, 
maar nu hadden we de kans om het van binnen compleet aan te pakken. Nieuwe vloer, nieuwe 
deejay-set. Het enige is dat we al anderhalf jaar heel ad hoc aan het ondernemen zijn.’  
 
Jordaans: ‘Voor de toekomst hangt de vlag er goed bij. Het positieve van deze coronatijd is dat 
ik de tijd heb gehad en genomen om op een stoel te gaan zitten en na te denken. En er zijn 
wat dingen op mijn pad gekomen, die ik niet kon laten schieten. Zo heb ik in november de 
zaak van mijn broer kunnen overnemen (borrel- en eetbar De Winkel, red.), in Schaijk hebben 
we een tweede vestiging van Het Friethuys kunnen openen en ik heb hier bij La Colline het 
pand van mijn buurman kunnen kopen. Dat was een kans die ik niet kon laten lopen. Als je 
anti-cyclisch investeert, dan ben je er klaar voor als de crisis voorbij is.’  
 
‘Maar ik vrees wel dat er nog veel horeca gaat omvallen. Zij hebben dan wel uitstel van de 
belasting gehad, maar die moet nog steeds wel betaald worden, hoor. Als je net begonnen was 
of net voor corona grote investeringen hebt gedaan, kan dat weleens lastig worden. Ook al wil 
ik niet op de overheid leunen en vind ik dat je op eigen kracht moet ondernemen, toch heb 
ook ik uiteindelijk die steunpakketten nodig gehad om te kunnen blijven bestaan.’  
 
Van Ham: ‘Die kaalslag... tja misschien komt die nog. Maar tegenvallende inkomsten zullen 
voor veel ondernemers niet dé reden zijn om te stoppen. Wel dat ze nu lange tijd een horecaloos 
leven hebben geleid en merken dat dat best lekker is. Wél naar verjaardagen kunnen, wél ‘s 
morgens met de rest van het gezin aan het ontbijt. Kroegbaas worden, het lijkt zo romantisch, 
maar er zijn er ook veel die er geen dikke boterham aan overhouden.’ 
 
Wie is Jaap van Ham en wie is Gert Jordaans? 
 
Jaap van Ham is 44 jaar, woont in Tilburg, is sinds 2008 horeca-ondernemer, werkte daarvoor 
op sales en marketing bij Red Bull 
 
Hij is eigenaar café Polly Maggoo, café Bakker, Rooftop Restaurant Doloris en 
pannenkoekenhuis Het Ketelhuis in Tilburg (en binnenkort ook een sportbar). 
 
Gert Jordaans is 42 jaar, woont in Oss, vanaf zijn 21ste horeca-ondernemer binnen het 
familiebedrijf, al sinds zijn 13de werkzaam in de horeca. 
 
Hij is eigenaar brasserie La Colline, eetcafé De Nieuwe Wereld en grillkamer De Bodega en 
mede-eigenaar borrel- en eetbar De Winkel en Het Friethuys in Oss en Het Friethuys in 
Schaijk. 
 
Cafés, restaurants en cafetaria’s die anderhalf jaar geleden per direct moesten sluiten, in de 
zomer een inhaalslag maken, vervolgens afgelopen oktober wéér alles dicht, terrassen 
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mondjesmaat open, deze zomer kwakkelend weer. Wat heeft dat allemaal met jullie gemoed 
gedaan?  
 
Van Ham: ‘Ik ben van meet af aan mega-positief geweest. Ik heb vier succesvolle zaken in 
Tilburg en ik onderneem in Nederland waar altijd wel een vangnet is. Daarom ben ik nooit 
bang geweest dat wij op de fles zouden gaan. Als ik paniek of chagrijn uitstraal, dan heb ik 
daar mijn gezin en mijn medewerkers mee en dat wil ik niet. Er waren en zijn ook veel 
negatieve collega’s en natuurlijk mag ieder op zijn of haar manier reageren, maar daar was ik 
juist bang voor; dat de publieke opinie zich tegen de horeca zou keren, vanwege die huilie-
huilie-verhalen.’ 
 
Jordaans: ‘Voor mij is het een rollercoaster geweest. Van een adrenalinekick tot slapeloze 
nachten. Maar bovenal trots hoe we er doorheen zijn gekomen dankzij het begrip en de 
saamhorigheid van het team. Vanuit een overlevingsmodus zijn we als een van de eerste 
restaurants in Oss begonnen met het bezorgen van maaltijden - je moet immers wel de gasten 
blijven bedienen. Zo heb ik de beste Pasen ooit gedraaid. Er stonden hier 25 auto’s voor de 
deur die continu aan het bezorgen waren. Echt, zó mooi was dat.’   
 

 
 

Gert Jordaans in zijn zaak La Colline in Oss. © Dolph Cantrijn  

Van Ham: ‘Ik heb bewust vier zaken voor verschillende doelgroepen, om risico’s te spreiden. 
En tuurlijk, als alles plotseling moet sluiten, sta je even perplex, maar wij waren een dag 
eerder al dichtgegaan, omdat we zagen dat het ’m vanwege de snel oplopende coronacijfers 
niet ging worden. Vooral de stilte was even wennen, normaal is er altijd reuring in mijn leven.’  

In juni mochten jullie weer een klein beetje terug naar het oude normaal: weer binnen gasten 
ontvangen en langer open zijn, zij het beperkt. Maar toen was er - als we alle noodkreten 
mogen geloven - geen personeel te vinden. Volgens het CBS stonden eind juni 14.000 
vacatures open in de horeca. Hoe hebben jullie dat aangepakt? 

Jordaans: ‘De managementlaag was gelukkig nog bijna helemaal in tact, maar de 
ondersteuning op de werkvloer was compleet weg en in de bediening en de keuken waren we 
40 procent geslonken. Maar toch wilde ik per se zeven dagen per week open zijn. Dat betekent 
dat ik in die tijd veel gevraagd heb van mijn mensen, dat besef ik goed. Maar in no-time zaten 
we weer op het niveau van voor corona. In juli hebben we 45 nieuwe mensen aangenomen, 
veel via mijn eigen netwerk of vrienden en vriendinnen van mijn personeel. En er zaten wat 
pareltjes tussen het bedienend personeel, die konden doorstromen.’  

Van Ham: ‘Die vijf nachten dat Polly open mocht, hebben we met plastic bekers gewerkt, 
omdat we te weinig personeel hadden om de glazen op te halen en te spoelen. En misschien 
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moeten we dat de volgende keer dat nachtclubs open mogen wel weer doen. Kijk, voor de 
Rooftopbar was het geen enkel probleem om mensen te vinden. Als je in de horeca wilt werken, 
wil je maar wat graag in een tent als deze werken. Voor Het Ketelhuis hebben we wat promotie 
moeten maken, maar dat is ook goed gekomen. Er zijn ook wat mensen teruggekomen die bij 
de Jumbo aan de slag waren gegaan. Maar bij Polly werken nachtdieren; dat is een speciaal 
clubje. Maar ook dat gaat wel goed komen.’  

‘Je moet je personeel ook koesteren. Ze hebben in de zomer drie maanden keihard gewerkt, 
daarom heb ik eind augustus een dik personeelsfeest gegeven in de Biesbosch. Compleet met 
deejay, waterscooters en als knipoog Corona drinken.’  

In geen enkele sector zijn de startsalarissen zo snel gestegen als in de horeca, blijkt uit een 
onderzoek van ABN Amro. Iemand die in de bediening begon, kreeg vorig jaar juli nog 
gemiddeld 10,49 euro per uur, inmiddels is dat gemiddelde opgekrikt naar 11,08 euro per 
uur. Herkennen jullie dat beeld?  

Van Ham: ‘Je moet erin meegaan en dat is logisch. In de horeca is het hard werken en weinig 
betaald krijgen, dat moet beter. Het zal op veel plekken wel onherroepelijk betekenen dat de 
prijzen stijgen.’  

Jordaans: ‘Ik herken dat eigenlijk niet, maar als je nieuw bent, moet je wel eerst laten zien 
wat je in je mars hebt. Mensen verdienen bij mij naar gelang hoe ze presteren.’ 

 
 

Jaap van Ham (rechts) in nachtcafé Polly Maggoo, sinds 1980 een begrip in Tilburg. © Jan 
van Eijndhoven 

Om lege tafels toch maar gevuld te krijgen sloten na de eerste lockdown veel restaurants aan 
bij kortingsacties. Na de tweede lockdown schoten de prijzen van maaltijden en wijnen juist 
omhoog. Maar ook de portemonnee van jullie gasten heeft een bodem. Denken jullie dat het 
huidige prijsniveau blijvend is?  

Van Ham: ‘Ik heb het allebei niet gedaan. Geen kortingsacties en geen prijsstijgingen. Omdat 
ik er niet in geloof dat we de misgelopen inkomsten kunnen inhalen. Ik wil zo snel mogelijk 
terug naar hoe het in 2019 was en die prijzen als uitgangspunt nemen. Tot nu toe is de 
belangrijkste reden dat een biertje duurder werd altijd geweest dat de brouwerijen de 
inkoopprijs verhogen, maar nu zullen de hogere salariskosten weleens van invloed kunnen 
zijn.’  

Jordaans: ‘Aan kortingsacties doe ik al acht jaar niet meer mee en de prijzen omhoog gooien 
lijkt mij niet slim. Eerst maar eens deze coronatijd voorbij laten gaan en zorgen dat je je vaste 
gasten behoudt. Ik vrees wel dat het huidige prijsniveau onder druk staat, omdat de inkoop 



153 
 

van producten steeds duurder wordt, maar ik denk dat het vooral in de beleving zit van gasten 
dat de prijzen zijn gestegen.’  

Van Ham: ‘De prijs van een drankje is voor mensen zelden de reden om wel of niet naar een 
bepaalde horecagelegenheid te gaan. Lage prijs betekent vaak minder service. Hier in 
Rooftopbar Doloris betaal je ook voor de muziek, de inrichting, het licht dat op de juiste sterkte 
is.’   

Veelzeggende cijfers over hoe het met de horeca gaat. Tussen februari 2020 en februari 
2021 verdwenen er 122.000 banen in de horeca (Bron: CBS).  

Slechts 44 procent van de mensen die begin 2020 in een hotel, restaurant of café werkten, 
keerde na de eerste lockdown terug in de horeca (Bron: UWV) 

Ondanks de coronacrisis nam het aantal horecavestigingen in Nederland vorig jaar toe met 5 
procent, tot 72.000 (Bron: CBS) 

Afgelopen juni had 37 procent van de horecaondernemers meer schuld dan vermogen in het 
bedrijf. Dat is meer dan in andere sectoren. (Bron: De Nederlandsche Bank)  

De prijsstijgingen van nu lopen in de pas met de afgelopen 20 jaar. Of het nou bier, wijn, 
koffie of een frikadel is, tussen 2000 en 2018 stegen de horecaprijzen daarvan tussen de 93 
en 102 procent. (Bron: CBS)   

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 heeft de horeca afgelopen drie maanden 53 
procent meer omgezet. Ten opzichte van 2019 lag de omzet 35 procent lager. (Bron: CBS) 

 
 

Gert Jordaans, bij zijn brasserie La Colline in Oss. © Dolph Cantrijn  

Om corona buiten de deur te houden voor gasten én personeel werden allerlei 
voorzorgsmaatregelen afgekondigd. Maar per 1 augustus zijn de gratis testen voor 
horecapersoneel afgeschaft en per 1 juli versoepelde het kabinet de eis om eens in de tien 
minuten te ventileren, juist toen de nachthoreca weer open mocht - voor even althans. Hoe 
kijken jullie daar naar?  

Jordaans: ‘Zoals ze met die ventilatie-eis zijn omgesprongen geeft aan wat voor zwabberbeleid 
het is. In Den Haag snappen ze niet hoe het in de praktijk werkt en die afstand wordt alleen 
maar groter. Dat wij moeten gaan registreren of iemand een vaccinatiebewijs heeft of niet is 
natuurlijk ook een grote wassen neus. Als je een gast daarnaar vraagt, zegt die ‘Ga toch weg 
man, dan ga ik wel ergens anders heen’. Over een paar weken gaat echt niemand dat meer 
doen hoor. Ik in elk geval niet.’  
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Van Ham: ‘Natuurlijk is het gek dat precies toen de ventilatie-eis losser werd, maar achteraf 
is het altijd makkelijk om kritiek te hebben. Voor mij kwam het ook als een volslagen 
verrassing dat de nachthoreca in juli al open mocht, maar ik geloof erin dat iedereen steeds 
doet wat hij of zij denkt dat goed is. En soms pakt dat verkeerd uit. Dat we per 25 september 
om een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag moeten vragen, vind ik ook logisch.’   

Wat als het kabinet in het geval van een vierde coronagolf de horeca nóg een keer dicht gooit?  

Van Ham: ‘Dan accepteren we dat en maken we er weer het beste van.’ 
Jordaans: ‘Wij zullen in elk geval de schouders er weer onder moeten zetten en kijken of we 
ergens kunnen gaan excelleren.’ Bron: BD, 26 september 2021.  

In Nederlandse ziekenhuizen liggen 473 coronapatiënten 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 473 coronapatiënten. Dat zijn er drie meer 
dan zaterdag, zo valt op te maken uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) naar buiten heeft gebracht. De lichte stijging komt doordat er op de 
verpleegafdelingen nu iets meer coronapatiënten liggen dan de dag ervoor: 304 op zondag, 
tegenover 297 op zaterdag. 

Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel af. Lagen daar zaterdag nog 173 
mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, zondag zijn dat 
er 169. Op de intensive cares werden negen nieuwe patiënten opgenomen, op de 
verpleegafdelingen 29. 

Vrijdag zakte het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst sinds 23 juli tot 
onder de 500. Bron: AD, 26 september 2021.   
 
Vader van twee kinderen uit Oostenrijk neemt geen blad voor de mond 

Shkelqim Kameni, vader van twee kinderen, neemt geen blad voor de mond in het licht van 
de strikte anti-Covid-maatregelen van Oostenrijkse scholen, die duizenden ouders ertoe 
hebben aangezet hun kinderen dit jaar uit te schrijven.  

Drie keer per week toetsen, waaronder minimaal één PCR, met mondkapje in de gangen: voor 
de leerlingen geldt een strikt protocol. ’Als het resultaat (van de screeningstest) positief is, 
wordt de hele klas geïnformeerd en wordt het kind bespot door anderen’, aldus Kameni tijdens 
een recente anti-vaccindemonstratie in Wenen. ’Het is psychologische mishandeling’. 

Hij komt oorspronkelijk uit Salzburg (west) en is een van degenen die besloten hebben 
voor thuisonderwijs te kiezen. Meer dan 7.500 leerlingen bevinden zich sinds het begin van 
het schooljaar in deze situatie. Het is een klein deel van de in totaal 700.000 ingeschrevenen 
in Oostenrijk, maar drie keer meer dan in 2019/20, blijkt uit statistieken van het ministerie 
van Onderwijs. Bron: AD, 26 september 2021. 
 
Veel onbegrip bij ouderen over nieuwe coronaregels in de horeca 
 
Een kopje koffie of een hapje eten. Wie geen coronatoegangsbewijs heeft, mag voorlopig alleen 
op het terras plaatsnemen. Zelfs een bezoekje aan het toilet is niet toegestaan. De nieuwe 
coronaregels die sinds zaterdag gelden, zorgen voor veel onbegrip. Met name bij ouderen. 
 
‘En als ik dan toch naar het toilet moet, dan pis ik maar in mijn broek.’ Ad Schreuders (85) is 
er op de eerste dag van de nieuwe regels al helemaal klaar mee. Samen met Ad van der Wal 
is hij neergeploft op het terras van broodjeszaak De IJsvogel aan de Woenselse Markt in 
Eindhoven. ‘Een coronatoegangsbewijs heb ik niet. Mijn telefoon is er een van voor de oorlog 
en voor een papieren variant heb ik een half uur in de wacht gestaan bij de helpdesk. Toen 
was ik er wel klaar mee.’  
 
Het zorgt voor veel onbegrip en boosheid, merkt ook Yolanda van de Voort, mede-eigenaresse 
van De IJsvogel. ‘Ik heb net nog een moeder met haar dochter moeten weigeren voor een ijsje. 
Ze kijken mij er op aan, maar ik heb de regels niet bedacht.’  
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Het zijn veelal vaste klanten die haar terras bevolken. ‘De meeste al wat ouder en niet zo 
handig met hun telefoon, als ze er al een hebben. De afgelopen weken heb ik ze al 
gewaarschuwd dat ze een coronatoegangsbewijs nodig hebben en ik heb er ook een hoop 
geholpen de app op hun telefoon te zetten. Een hoop gedoe en soms zijn telefoons te oud en 
werkt de app niet meer.’   
 
Perry Berkensteijn heeft zijn moeder van 89 meegenomen naar De IJsvogel. Allebei zijn ze 
gevaccineerd maar een toegangsbewijs heeft zijn moeder niet. ‘Ze heeft alzheimer en krijgt van 
al dit gedoe eigenlijk niks meer mee. Ze heeft niet eens een DigiD dus ik begin er niet aan om 
het aan te vragen. Als ze naar het toilet moet, gaan we naar huis.’  

Het is volgens Berkensteijn sowieso een regel voor de bühne. ‘Want ik geloof niet dat ze gaan 
handhaven. Ik ben buschauffeur en heb daar ook nog nooit een boa gezien. De 
mondkapjesplicht wordt massaal genegeerd maar ik zeg er niks meer van. Voor je het weet 
krijg je een klap.’   

Hoe vaak controleren?  Van de Voort snapt de frustratie van haar gasten. ‘Maar het risico op 
een boete kan ik niet lopen. Wel is er nog veel onduidelijk. Het valt me tegen dat we zo weinig 
informatie krijgen, ook niet van de gemeente. Want moet ik mijn vaste gasten iedere week om 
hun coronatoegangspas vragen? Een keer controleren lijkt me voldoende maar ik weet niet 
wat de regels zijn.’   

Of Ad Schreuders volgende week weer een bezoekje brengt aan De IJsvogel, zal vooral 
afhangen van het weer. ‘Het zijn de laatste pleziertjes in het leven die ze je afpakken. Corona 
heeft mij het laatste zetje gegeven om naar de dokter te stappen voor een euthanasie-aanvraag. 
Het zal mijn tijd wel duren, over een half jaar ben ik er toch niet meer.’   

Papieren coronatoegangsbewijs als alternatief. Een linkje volgen, een app installeren of een 
QR-code downloaden in de Coronacheck-app. Voor veel ouderen die vanaf zaterdag 25 
september een kopje koffie willen gaan drinken is dat al een flinke opgave. Een papieren versie 
is dan een oplossing.   

Op aandringen van belangenorganisaties voor senioren zoals KBO en Anbo heeft het Rijk een 
gratis telefoonnummer (0800-1421) opgezet, zodat mensen zonder smartphone of printer de 
helpdesk van Coronacheck kunnen raadplegen. Hier kan ook een papieren vaccinatiebewijs 
worden aangevraagd. Er wordt dan alleen om het burgerservicenummer en de postcode 
gevraagd. Het ministerie stuurt het bewijs binnen vijf dagen gratis toe.   

Geen DigiD nodig. Eenvoudig te regelen dus zonder ingewikkelde inlogprocedures via 
bijvoorbeeld DigiD. De houder van een papieren vaccinatiebewijs moet zich bij de deur van 
bijvoorbeeld een café of restaurant nog wel legitimeren met een identiteitskaart of paspoort. 

Volgens Ellen Willemsen van KBO Brabant is een vangnet voor alle ouderen, dus ook de groep 
dementerenden, erg belangrijk. ‘Juist deze kwetsbare groep in de samenleving moet vanaf 25 
september makkelijk een kopje koffie kunnen drinken in de horeca’, vertelt ze. ‘En we zijn dan 
ook blij dat ouderen via de helpdesk toch relatief snel geholpen kunnen worden.’   

Ouderen lopen volgens Willemsen van KBO vooral aan tegen het gebruik van de DigiD- en 
Coronacheck-apps op hun smartphone, als die überhaupt al eentje hebben. ‘Mensen krijgen 
de app wel gedownload, maar als die vervolgens gesynchroniseerd moet worden met DigiD, 
wordt het voor veel ouderen erg lastig. Daarover krijgen we dan ook veel meldingen en vragen 
binnen,  

Er is ook kritiek op de helpdesk. Bij ouderenbond Anbo komen klachten binnen van leden 
over onder meer de bereikbaarheid van de helpdesk. ‘Mensen staan soms lang in de wacht, 
waarna de verbinding wordt verbroken’, vertelt een woordvoerder. ‘Ook geven medewerkers 
soms foute informatie, bijvoorbeeld dat er toch een DigiD nodig is als zij bellen.’ Bron: ED, 26 
september 2021.  
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Broodjesbar De IJsvogel aan de Woenselse Markt in Eindhoven © Diede Hoekstra   

 

Bittere pil voor teamsprinters: nieuwe wereldtitel uit beeld door corona-
afzeggingen 

De Nederlandse teamsprinters kunnen hun wereldtitel bij de WK baanwielrennen volgende 
maand in Roubaix niet verdedigen. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI laten weten 
aan wielerbond KNWU, bevestigt algemeen directeur Thorwald Veneberg. 

Omdat Nederland niet voldaan heeft aan de eisen van de UCI is er slechts sprake van een 
beperkte deelname. De KNWU liet het afgelopen jaar de wedstrijden om de Nations Cup 
schieten vanwege de coronapandemie. Deelname aan ten minste een van die wedstrijden was 
een voorwaarde om op de WK te kunnen starten. 

Nederland mag in het Noord-Franse Roubaix, waar de WK op 20 oktober beginnen, op de 
sprint met twee man uitkomen. Op de onderdelen keirin, de km-tijdrit, het omnium, de 
puntenkoers en scratch kan één renner worden ingeschreven. Bij de vrouwen is op de 
onderdelen sprint, keirin, omnium, puntenkoers en scratch telkens plaats voor één 
Nederlandse renster. 

Nederland leidde anderhalf jaar geleden bij de WK in Berlijn het landenklassement met zes 
gouden medailles. Die werden veroverd door de teamsprinters (Harrie Lavreysen, Jeffrey 
Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli), Lavreysen (sprint, keirin), Sam Ligtlee (km-
tijdrit), Kirsten Wild (scratch) en Wild met Amy Pieters (koppelkoers). Voor de teamsprinters 
was het de derde wereldtitel op rij. In Tokio veroverden ze afgelopen zomer ook goud op het 
onderdeel. 
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Jeffrey Hoogland, Harry Lavreysen en Roy van den Berg. © Pim Ras Fotografie  

Veneberg kon nog niet aangeven of nu wel de sterkste baanrenners worden afgevaardigd. ‘Zo 
ver zijn we nog niet. We willen eerst uitleg van de UCI’, aldus de directeur.  

De KNWU had eerder deze maand nog een renner kunnen afvaardigen naar het Colombiaanse 
Cali, waar de laatste wedstrijd uit de Nations Cup plaatsvond. De bond oordeelde dat het 
vanwege de coronasituatie daar niet verantwoord was om af te reizen. Eerder bleef Nederland 
ook thuis bij wedstrijden in onder meer Sint-Petersburg, kort voor de Spelen, en Hongkong 
waar quarantaine dreigde. Bron: AD, 26 september 2021.   

Ondernemersclub ONL boos op Keijzer: ’Zulke uitspraken wekken geen 
vertrouwen’ 

De uitspraken van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) over de 
coronapas hebben tot veel onrust geleid onder ondernemers. Dat zegt voorzitter Hans 
Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL. 

Hij reageert daarmee op de uitspraken van Keijzer in De Telegraaf dat de invoering van de 
coronapas eigenlijk niet uit te leggen is. Laatst las Mona Keijzer in de krant hoe blij een vrouw 
was dat de coronapas wordt ingevoerd. „Ze zei: dan kan ik tenminste veilig naar het café. Toen 
dacht ik bij mezelf: wat is er toch gebeurd dat we inmiddels bang zijn geworden voor elkaar? 
Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijs 
kunt laten zien, dan moet je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze 
kant op? Ik ben staatssecretaris, maar ik ben ook een CDA’er. Mensen hóren bij elkaar.’  

Biesheuvel vindt de uitspraken onbegrijpelijk en noemt de timing ongelukkig. „Inhoudelijk 
ben ik het wel met haar eens. Ik kan namelijk wel een volle Albert Heijn of Hema in, zonder 
een pas te tonen. Maar als ik naar een restaurant ga, moet je de pas wel tonen. Dat vind ik 
onbegrijpelijk.’ 

De ONL-voorzitter hekelt het moment waarop Keijzer de uitspraken heeft gedaan. „Dat neem 
ik haar kwalijk, dit is het verkeerde moment. Toen de beslissing werd genomen had ze moeten 
reageren en zeggen dat ze het er niet mee eens is. Ze had veel eerder aan de bel moeten 
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trekken. Dit zorgt voor veel onrust onder ondernemers. Er is al niet veel draagvlak voor de 
coronapas en zulke uitspraken wekken geen vertrouwen.’ 

Volgens Biesheuvel valt het mee qua klachten vanuit zijn achterban. „Ondernemers willen 
omzet halen in plaats van de hele tijd te zeuren. Er is een besluit genomen en daar moet je je 
als ondernemer ook aan houden. Maar ik snap de frustratie bij sommige ondernemers, zeker 
vanuit de horeca en de evenementenbranche.’ 

Biesheuvel vindt verder dat het kabinet te weinig oog heeft voor ondernemers. „Het was vorige 
week natuurlijk een groot feest met het uitgeven van geld naar onder meer de zorg. Maar de 
rekening komt uiteindelijk terecht bij de ondernemers. Natuurlijk, we hebben anderhalf jaar 
steun gehad, maar geloof me: geen enkele ondernemer is daarvan op vakantie gegaan of een 
heeft een nieuwe auto gekocht.’ 

De ONL-voorman vindt dat het kabinet ondernemers in de staak laat. „We hebben te maken 
met lastenverzwaring, terwijl het kabinet heeft aangegeven voor lastenverlichting te gaan. Dat 
geeft een ongemakkelijk gevoel.’ Bron: De Telegraaf, 26 september 2021. 

Baby krijgt per ongeluk coronavaccin in plaats van hepatitis B-injectie 

Een baby in Turkije van slechts één maand oud kreeg in juli per ongeluk het Pfizer-vaccin 
geïnjecteerd. Dat schrijft The New York Times. De baby is in goede gezondheid en er zijn tot 
nu toe geen complicaties opgetreden. Toch maakt de familie zich zorgen over de 
langetermijngevolgen van de coronaprik. 

De familie bracht de baby in juli naar een kliniek in Izmir voor een hepatitis B-injectie, een 
vaccinatie die alle baby’s in Turkije krijgen als ze één maand oud zijn. Maar door een fout 
kreeg de baby per ongeluk het Pfizer-vaccin. 

Gezondheidsmedewerkers begrijpen nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, omdat 
het vaccinatiesysteem computergestuurd is. Als veiligheidsmaatregel wordt elke injectie met 
een streepjescode gekoppeld aan de naam van de ontvanger. Maar door een onbekende fout 
is dat bij de baby misgegaan. De medewerker ontdekte al snel dat de baby de verkeerde injectie 
had gekregen en lichtte meteen de lokale autoriteiten in. 

Ambtenaren gingen een paar uur na de afspraak meteen naar de woning van de familie om 
hen te waarschuwen. Ze kregen te horen dat ze de baby naar het ziekenhuis moesten brengen. 
Dat meldt Dilek Guzel, een advocaat die de familie vertegenwoordigt, in een verklaring. 

De baby werd een week lang in het ziekenhuis gecontroleerd. „Mijn cliënten hebben te horen 
gekregen dat het onbekend is wat de langetermijngevolgen zullen zijn’, zegt Guzel. 

Het incident kwam eerder deze week aan het licht tijdens een interview met professor Zafer 
Kurugo van Ege University Hospital in Izmir. Hij onderzocht de baby na de injectie. 

„We hebben de baby dagenlang in de gaten gehouden’, zegt Kurugol. De baby, die een dosis 
voor een volwassenen kreeg toegediend, ondervond volgens hem geen nadelige gevolgen. Het 
kind ontwikkelde na de injectie antilichamen tegen het coronavirus. Bron: De Telegraaf, 26 
september 2021.  

6-jarige weigert mondkapje af te zetten voor schoolfoto: ’Ik luister 
altijd naar mijn moeder’ 

Een 6-jarige jongen is uitgegroeid tot een internetsensatie nadat hij weigerde om zijn 
mondkapje af te doen voor de schoolfoto. De jongen genaamd Mason had het advies van zijn 
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moeder heel letterlijk opgevat: zij had gezegd dat hij alleen voor het eten zijn masker af mocht 
doen. 

@  Facebook/Nicole Peoples 

De fotograaf wist niet wat hij meemaakte toen het jongetje zijn mondkapje weigerde af te doen. 
‘Mijn moeder heeft gezegd dat ik mijn masker altijd moet ophouden, tenzij ik aan het eten 
ben’, gaf de kleine Mason als reden. 

De fotograaf probeerde Mason nog te overtuigen dat zijn moeder het vast wel goed zou vinden 
als hij het masker even zou afdoen voor de foto. Maar de jongen hield voet bij stuk: ‘Nee, ik 
luister altijd naar mijn moeder.’ Uiteindelijk maakte hij de schoolfoto mét mondkapje. 

Zijn moeder, Nicole Peoples, deelde de foto op Facebook. Haar bericht ging vervolgens viral. 
Tegen CNN vertelde de moeder dat haar grootvader in januari is overleden door corona. Dat 
verlies deed haar beseffen dat het belangrijk is om een mondkapje te dragen. „Die ervaring 
heeft ervoor gezorgd dat Mason zijn masker ook graag draagt. Niet alleen omdat het hem 
beschermt, maar ook de mensen om hen heen’, aldus de moeder. Bron: De Telegraaf, 26 
september 2021. 

Heerlense Omtzigt-bedreiger weer vast, nu voor zingen ’Hugo gaat dood’ 

Heerlenaar Danny V. is na zijn veroordeling voor het bedreigen van Kamerlid Pieter Omtzigt 
weer opgepakt. Op Facebook is een filmpje gedeeld waarop hij met vrienden over minister De 
Jonge zingt ’Hugo gaat dood’.  

Het filmpje is opgenomen tijdens een persconferentie van Hugo De Jonge in juli. Samen met 
twee andere Limburgers zat de 27-jarige Danny V. „te zingen en te dollen in de trant van een 
voetballiedje’, zegt zijn advocaat Bjorn Jegers. In het filmpje wordt gelachen, maar vallen ook 
de woorden ’Hugo gaat dood’ en ’Hugo brandt toch het best’. 

Jegers ziet de actie niet als een serieuze doodsbedreiging. „Het zijn gewoon drie gasten die een 
blij liedje zingen, het was niet vilein of vals. Maar het was niet verstandig met zijn verleden. 
Het is voor hem de tweede keer na de bedreiging van Pieter Omtzigt.’ 
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Het filmpje is op Facebook gestreamd, wat V. volgens zijn advocaat nog heeft proberen weg te 
halen omdat hij er anders ’zeik’ mee zou krijgen. Maar toen waren de beelden met geluid al 
verspreid en zijn ze bij de politie beland. De Heerlenaar is daarop aangehouden en in bewaring 
gesteld. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis verlengd tot aan de zitting van 
de politierechter op 6 oktober. Jegers gaat komende week echter verzoeken het voorarrest op 
te heffen. 

De andere mannen in het filmpje zijn na verhoor weer vrijgelaten, omdat ze niet zoals Danny 
V. eerder waren veroordeeld. De Heerlenaar heeft in hoger beroep vier maanden cel waarvan 
twee voorwaardelijk gekregen. Die heeft hij nog niet uitgezeten omdat Jegers tegen de straf in 
cassatie gaat. Bron: De Telegraaf, 26 september 2021.  

Vroeg ‘pieken’ bevalt dansliefhebbers in Apeldoorn wel, maar de 
coronapas levert ook ergernis op 

Het danspubliek heeft lang uitgekeken naar dit weekend. Eindelijk mochten de discotheken 
en nachtclubs hun deuren weer openen, zij het met restricties. Eén daarvan, het 
coronatoegangsbewijs, leverde in Apeldoorn veel gespreksstof op. Maar werd daarna op de 
dansvloer ook snel vergeten. 

De gedachten bij horecapersoneel en bezoekers gingen zaterdagavond exact drie maanden 
terug. Net als eind juni stonden er lange rijen in de Apeldoornse Hoofdstraat, klaar voor een 
avond dansen zónder afstand van elkaar te moeten houden. Maar deze avond voelt anders, 
veiliger.   

‘Ik heb corona al gehad, dus ik denk dat het wel goedkomt. Gewoon lekker dansen, contact 
leggen met leeftijdsgenoten’, zegt Romy Kleiboer. Ook Jesse Everstijn kende geen angst. ‘Ik ga 
wel veilig naar binnen, om de boel hier op stelten te zetten. Ik heb het idee dat er momenteel 
vrij weinig aan de hand is. De vorige keer heb ik niet heel veel gebruik kunnen maken van het 
stappen, maar nu is het wat rustiger en kunnen we ons ding doen.’  

De jongeren deden hun verhaal nog voordat ze naar binnen gingen en juist op dat moment 
liet de beruchte coronacheckapp het afweten. Een storing liet eigenaar Bram Lesterhuis van 
café De Zaak van binnen koken. ‘Hoe is het mogelijk? Bij de overheid werken slimme mensen. 
Die weten precies hoe wij het moeten doen en dan werkt het niet omdat het te druk is. Dat 
kun je van tevoren weten toch, dat heel Nederland stond te popelen weer uit te gaan.’ 

De controle op het coronatoegangsbewijs dan maar laten varen, zag hij echter ook niet zitten. 
Lesterhuis: ‘We staan met de rug tegen de muur. Als we niet meewerken aan de QR-code, 
kunnen we echt niks. Het is een dubbel gevoel. Ik ben blij dat we open zijn, dat we wat kunnen, 
maar ik moet ook mensen weigeren.’ 

Opvallend genoeg werd de vroege sluitingstijd van twaalf uur door veel dansliefhebbers niet 
als een nadeel ervaren. Nienke van de Beek fietste samen met vriendinnen al om zes uur 
richting Apeldoorn om op tijd een plekje te bemachtigen. ‘En ik kan net na twaalf uur mijn 
bed weer in, dat is ook wel goed. En dat uurtje naar huis fietsen is niet erg, je moet er wat 
voor over hebben. Het is zo gezellig, ik ben heel blij dat het weer mag.’   

Bezoekers moeten tóch coronabewijs laten zien bij ’t Pannekoekhuis in Ugchelen. ‘Gebruik je 
IQ en niet je QR’, schreef eigenaar Yvonne Oldenburg van ’t Pannekoekhuis in Ugchelen eerder 
deze maand op de Facebookpagina van het restaurant. Uit principe wilde ze de test- en 
vaccinatiebewijzen van haar bezoekers niet controleren, liet ze rond de persconferentie van 
Rutte en De Jonge weten. 

Daar moest ze later onder druk van de gemeente Apeldoorn echter op terugkomen. Oldenburg 
zag zich daarom tegen haar zin in toch verplicht bezoekers hun QR-code te laten zien. De 
eigenaresse wil daar verder niet meer op reageren. Bron: De Stentor, 26 september 2021.   
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Eigenaar Bram Lesterhuis (links) van De Zaak in Apeldoorn controleert een identiteitsbewijs, 
terwijl de beveiliger de CoronaCheck-app scant. © Kevin Hagens  

 

‘Zigzag zingend’ en ‘stap voor stap’ gooien kerken in de regio vandaag 
hun deuren verder open: ‘Euforisch!’ 

Kerken in de regio worstelen erg met de coronaversoepelingen. Bij enkele kerken in Zwolle, 
Staphorst en het Vechtdal zijn zondag veel meer bezoekers welkom, terwijl de door corona 
zwaar getroffen steden Hasselt en Biddinghuizen voorzichtig blijven. ‘Er is nog veel angst en 
niet iedereen durft nog naar de kerk te komen.’  

‘Euforisch.’  Zo omschrijft pastor Arjan Dam van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle (VEZ) 
de stemming nu de kerk vanaf zondag van drie diensten met maximaal 330 bezoekers naar 
twee diensten met tussen de 700 en 800 bezoekers gaat zónder de anderhalvemeterregel. 
Stoelen bijzetten, het podium groter maken, een nieuwe indeling maken; bij de VEZ in de 
voormalige WRZV-hallen zijn ze in aanloop naar het weekend druk, maar ze hebben het er 
allemaal graag voor over.  

‘We gaan weer koffie schenken en enkele stands, met bijvoorbeeld boeken, komen terug’, zegt 
Dam. ‘We zijn hier heel blij mee. Ontmoeting is zo belangrijk. Bij onze kerk zitten veel jongeren. 
In deze periode voelen studenten zich het meest eenzaam. Een kopje koffie drinken en bij 
elkaar komen in de kerk kan zo helpen om een gevoel van eenzaamheid te verminderen. Bij 
ons is een livestream volgen een succes, maar dat is natuurlijk anders.’  

Omdat er in Nederland vrijheid van godsdienst is, zijn kerken niet verplicht om zich te houden 
aan de coronamaatregelen. Waarom VEZ, een kerk met 5500 leden, nu meer bezoekers 
toelaat? Dam: ‘We hebben niet te maken gehad met besmettingen in de kerk. Vanaf dit 
weekend zijn er coronaversoepelingen en is de 1,5 meter afgeschaft.   

Adviezen voor kerken zijn aangepast. We willen de versoepelingen stap voor stap doen en 
willen niet zoals op Urk alle regels laten varen. We bekijken het per maand en gaan nu niet 
opeens naar de volledige capaciteit en daardoor veel risico nemen.’ 
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Bij de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle in de voormalige WRZV-hallen worden stoeltjes 
neergezet en het podium uitgebreid om zondag meer kerkgangers te kunnen ontvangen. © 
Pedro Sluiter Foto  

Andere kerken zijn voorzichtiger. Twee gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in 
Biddinghuizen zijn overleden nadat ze besmet raakten bij video-opnames voor een kerkdienst, 
eind december vorig jaar. ‘Versoepelen is wat ons betreft iets te snel’, zegt Jan Klopman, 
voorzitter van de kerkenraad. ‘Nu zijn er 48 mensen welkom die 1,5 meter afstand moeten 
houden. Alleen het slotlied zingen we samen.’  

Volgens Klopman staan leden niet te springen om coronamaatregelen snel te laten varen. ‘We 
weten nog niet precies hoe het destijds is misgegaan en zijn daarom bang dat het nog een keer 
fout gaat. We weten goed wat de gevolgen kunnen zijn. Er is nog veel angst en niet iedereen 
durft nog naar de kerk te komen. Ik moet nog zien of het kerkbezoek weer terugkeert naar 
hoe het vroeger was. Het is te vroeg om precies een voorspelling te doen.’  

De protestantse kerken in het door corona zwaar getroffen Hasselt laten alle maatregelen nog 
niet los. ‘Hoewel de cijfers stabiel zijn en er geen grote uitbraken in onze gemeenschap meer 
zijn, voelen we nog een spanningsveld’, vertelt predikant Henk van Veldhuizen.   

‘Daarom blijven we zoveel mogelijk afstand houden. Geen 1,5 meter meer, maar toch wel 1 
meter. Dat doen we vanwege de zware slag die ons door corona is toegediend, maar ook 
vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen op langere termijn.’   

In de gereformeerde Ichthuskerk in Hasselt zijn vanaf dit weekeinde circa 100 in plaats van 
67 gelovigen welkom, in hervormd kerkgebouw De Baak 150 in plaats van 100. Dat is ver 
beneden de maximale capaciteit van respectievelijk 280 en 420.   

‘De afgelopen twee zondagen waren er bijna honderd kerkgangers in De Baak, dat was het 
maximum volgens de toen geldende regels’, zegt Van Veldhuizen. De predikant kan niet 
overzien hoe het kerkbezoek zich de komende weken gaat ontwikkelen.      

Waar alle kerken het wel over eens zijn: ze gaan niet werken met een coronacheckbewijs. Daar 
zijn kerken - vanwege de godsdienstvrijheid - ook niet toe verplicht en geen van de benaderde 
kerken is van plan om dit zelf verplicht te stellen. ‘We gaan de qr-code echt niet gebruiken’, 
zegt Albert Bouwman, scriba van de Hersteld Hervormde Kerk Staphorst. ‘Het is een stukje 
vrijheidsbeperking en dan hebben we het nog niet gehad over het vaccinatievraagstuk.’  
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Kerkgangers komen aan bij de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. © ANP  

 

Bij de kerk in Staphorst kwamen vorig jaar doodsbedreigingen binnen, omdat er ondanks de 
zorgelijke coronasituatie honderden mensen bij elkaar kwamen. Bouwman zegt dat de kerk 
nu niet alle coronaregels loslaat.  

‘We willen geen aantallen van kerkgangers delen. Wat ik wel kan zeggen, is dat we zondag van 
een maximale capaciteit van 50 naar 75 procent gaan bij twee diensten die we hebben. We 
hebben een rooster. De hele maatschappij versoepelt en dan kan de kerk niet achterblijven. 
Het is erg fijn dat dit kan.’  

Volgens scriba Bouwman zijn er geen coronabesmettingen te herleiden naar bezoek aan de 
kerk. ‘Enkele van onze leden zijn overleden door corona. We hebben veel trouwe bezoekers. 
De behoefte om het woord van God in de kerk te horen, is en blijft erg groot.’  

 De scriba: ‘We hebben altijd een coronaprotocol gehad. Zo worden gezinnen bij elkaar op een 
plaats gewezen. Er zijn ook mensen die afstand willen houden van anderen. Dat kan ook 
straks nog goed. Zingen hebben we altijd gedaan. Zonder kan echt niet. We zitten in een grote 
ruimte met goede ventilatie. Dat is echt iets anders dan in een klein oud kerkje.’ 

In de elf katholieke kerken van de parochie Emmanuel, die zich uitstrekt van de Sallandse 
dorpen Lierderholthuis en Hoonhorst tot Slagharen en Hardenberg, is volkszang weer 
toegestaan. Mits er voldoende ventilatie is. ‘Ook koren mogen weer zingen’, vertelt pastoor 
André Monninkhof, ‘maar de koorleden zingen nog wel op 1,5 meter afstand van elkaar en in 
zigzagformatie. Dat is volgens de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen, die de adviezen 
van het RIVM volgen. We gaan zo veel mogelijk ventileren, met ramen en deuren open.’  

De hoestschermen in de katholieke kerken blijven, zodat de priester de communie veilig kan 
uitreiken aan de gelovigen. ‘De hostie reiken we uit met een ‘liturgisch pincet’, of met de hand, 
goed gewassen natuurlijk. We leggen de hostie nog steeds niet op de tong van parochianen. 
Wie de communie zelf niet met de hand wil aanraken, mag die op een schone witte zakdoek 
laten leggen.’   

Nu de kerken de 1,5 meter mogen loslaten, hoopt de pastoor dat het kerkbezoek weer 
aantrekt. ‘Parochianen kunnen elkaar weer meer ontmoeten, samen vieren en een kopje koffie 
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na drinken. Het vertrouwen moet groeien, zodat mensen weer naar de kerk durven te komen.’ 
Bron: De Stentor, 26 september 2021.  

Leraren uit Oost-Nederland staan voor de klas in de Randstad: driemaal 
per week overnachten in een hotel 

Tientallen jonge docenten uit Oost-Nederland geven les op basisscholen in de Randstad, om 
zo het immense lerarentekort in het westen aan te pakken. Het uitzendbureau en de scholen 
betalen de hotelovernachtingen, zodat de leraren niet naar de (dure) Randstad hoeven te 
verhuizen. Eén van die docenten, is Matt van Schagen (25) uit Deventer, die lesgeeft in Den 
Haag. 

Volgens zegsvrouw Claudia Verhoeven van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair 
onderwijs, is het betalen van hotelkamers een nieuw fenomeen. ‘Eerder is wel al gewerkt met 
speciale huur-regelingen voor docenten uit het oosten die zich in het westen willen vestigen. 
Dan betaalde een school bijvoorbeeld mee aan de huur, omdat de huurprijzen in het westen 
hoger liggen.’  Bron: De Stentor, 25 september 2021.  

Basisscholieren niet meer vijf dagen naar school: in Nunspeet dreigt het 
te gebeuren 

Dat kinderen vijf dagen per week naar school gaan is niet meer vanzelfsprekend, voorzien 
schoolbestuurders in de regio. Ouders in Nunspeet kregen deze week al een voorbode van zo’n 
schoolweek van vier dagen in de nieuwsbrief. ‘Het probleem om voor alle groepen een juf of 
meester te krijgen wordt eerder groter dan kleiner’. 

Claudia Van Engelen zwaait haar zoontje Mats uit. Blij rent het jochie deze donderdagmorgen 
het schoolplein van christelijke basisschool De Bron in Nunspeet op. Het ventje zit in groep 
één en bij het zien van de juffen is hij zijn moeder op slag vergeten.   

De jonge moeder van twee kinderen hoopt dat het niet nodig is, een vierdaagse lesweek. ‘Het 
zou heel jammer zijn. Vooral voor de kinderen zelf. Maar ik snap het heel goed. Ik heb niet zo 
een oplossing voor het tekort aan leerkrachten’, reageert de Nunspeetse.  

De nijpende situatie is - gek genoeg - het gevolg van de vijf miljard euro die onderwijsminister 
Arie Slob dit voorjaar over het primair en voortgezet onderwijs uitstortte om meer personeel 
voor de klassen te krijgen, stellen bestuurders Fred van den Ham van CNS Nunspeet (zes 
basisscholen) en Freek ten Klooster van VCO Harderwijk (twaalf basisscholen).  

Dat geld voor de komende twee jaar heeft volgens Ten Klooster juist een ondermijnende 
werking. ‘Het brengt niks en maakt alleen kapot.’ Bron: De Stentor, 24 september 2021. 

Update RIVM 

Afgelopen etmaal zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1624 
positieve coronatests vastgesteld, iets meer dan het recent bijgestelde aantal (1614) van 
zaterdag. Een persoon is overleden aan de gevolgen van het virus, de woonplaats is niet 
bekendgemaakt. Het wil niet per se zeggen dat hij of zij dit weekend is overleden. Soms duurt 
het een tijdje voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd. 

Rotterdam had in 24 uur tijd de meeste positieve uitslagen (94), gevolgd door Den Haag met 
71 en Amsterdam met 49 nieuwe gevallen. 

Sinds de uitbraak zijn volgens het gezondheidsinstituut 12.563 mensen in Nederland aan het 
virus bezweken. Het totale aantal positieve coronatests staat nu op 1.954.295. In het huidige 
tempo zal het nog drie of vier dagen duren voor de 2 miljoenste melding een feit is. Nederland 
is dan wereldwijd het 22e land dat de 2 miljoen coronagevallen overschrijdt. Bron: AD, 26 
september 2021.  

Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft dalen. In de regio’s Noord en Oost 
Gelderland, IJsselland en Flevoland testten vandaag 131 inwoners positief. Dat zijn er tien 
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minder dan gisteren. Wel zijn er zorgen in IJsselland, waar de aantallen meer dan 
verdubbelden. Vooral Raalte, Hardenberg en Staphorst scoren aan de hoge kant.  

Waar de regio IJsselland zaterdag nog 24 besmettingen noteerde, zijn dat er vandaag 59. Dat 
zijn er 18 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (41). In IJsselland waren 
7,2 procent van alle testen positief. Gemeenten die opvallen door relatief veel besmettingen 
zijn Raalte (ruim 21 positieve tests op 100.000 inwoners), Hardenberg (bijna 18 op 100.000) 
en Staphorst (17,4 op 100.000). Steenwijkerland en Dalfsen noteerden nul positieve tests. 

In de regio Noord- en Oost-Gelderland gebeurt het omgekeerde. Deze regio noteerde gisteren 
nog 69 positieve uitslagen, vandaag waren dat er 38. Dat zijn er 17 minder dan het gemiddelde 
van de afgelopen zeven dagen (55). In deze regio was 7,4% van de testen positief. De gemeente 
Nunspeet is nog steeds het zorgenkindje van deze regio met ruim 14 positieve tests op 100.000 
inwoners. Het valt op dat rond Zutphen en in de Achterhoek slechts enkele mensen besmet 
zijn geraakt. Brummen telde zelfs nul nieuwe gevallen.   

In Flevoland zakte het aantal besmettingen van 48 gisteren naar 34 vandaag. Dat zijn er 13 
minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (47). Urk noteerde wederom nul 
positieve testuitslagen. In Dronten waren de meeste besmettingen. In Flevoland was 7,9 
procent van de testen positief.  

Landelijk blijven de cijfers dalen. Het RIVM telde van zaterdagochtend tot zondagochtend 1624 
besmettingen. Dat is er precies één minder dan gisteren, maar het zijn er 44 minder dan het 
gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (1668). Het gemiddelde daalt daarmee voor de 
zestiende achtereenvolgende dag. 

Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten in de ziekenhuizen bedraagt 473. Dat is een 
kleine stijging van drie patiënten ten opzichte van gisteren. Daarvan liggen er 169 op de IC, 
vier patiënten minder dan gisteren. Afgelopen vrijdag werd nog een belangrijke mijlpaal 
bereikt. Voor het eerst sinds 23 juli lagen er minder dan 500 coronapatiënten in een 
ziekenhuis. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht voor de 
komende week een aanhoudende daling van de instroom in de ziekenhuizen. Bron: De 
Stentor, 26 september 2021.  

De duizelingwekkende cijfers achter vaccinatielocatie IJsselhallen in 
Zwolle: ‘Een hectische periode’  

De allerlaatste prik is gezet. Vanaf nu kunnen mensen die zich willen laten testen of 
vaccineren niet meer naar de IJsselhallen in Zwolle. In plaats daarvan kunnen ze naar de 
Paxtonstraat nummer 17. In totaal werden er een kleine 300.000 prikken gezet in de oude 
veemarkthallen. De Stentor blikt samen met projectmanager Natasja Smit terug. 

‘Het einde van een hectische, maar bijzondere periode’, noemt Smit de verhuizing. Ze wandelt 
door de IJsselhallen, waar de laatste prikken worden gezet. Vijf van de tien priklijnen zijn 
open. Op de zwarte kuipstoeltjes voor de prikkamers zitten enkele mensen geduldig te 
wachten. ‘Het is echt wennen, hoe rustig het is. En als we straks op de nieuwe locatie zitten, 
wordt het alleen nog maar rustiger.’ Bron: De Stentor, 25 september 2021.  

Britten urenlang in de rij voor lege benzinepompen: ‘Stop met hamsteren’ 

Steeds meer tankstations in delen van het Verenigd Koninkrijk moeten automobilisten nee 
verkopen, omdat ze door het nijpende chauffeurstekort in het land geen brandstof geleverd 
krijgen. De Britse minister van Transport heeft de Britten opgeroepen om normaal te doen en 
te stoppen met hamsteren. 
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Naar schatting tientallen van de meer dan achtduizend Britse pompstations zijn helemaal 
uitverkocht en dus gesloten. © AFP  

Naar schatting tientallen van de meer dan achtduizend Britse pompstations zijn helemaal 
uitverkocht en dus gesloten. Bij andere tankstations zijn er tekorten voor bepaalde 
brandstoffen. De situatie zorgt het hele weekend al voor paniekreacties van automobilisten, 
die oproepen van de regering om kalmte te bewaren negeren. Er ontstonden lange rijen met 
auto's, omdat mensen voor de zekerheid nog even wat extra benzine of diesel wilden inslaan.  
 
De Britse exploitant van tankstations EG Group kondigde ook al beperkingen aan op de 
hoeveelheid brandstof die automobilisten kunnen kopen vanwege de zeer grote vraag. Het 
besluit van BP om een aantal pompstations te sluiten, verergert de toch al moeilijke situatie 
op de Britse energiemarkt door de sterk gestegen gasprijzen, waardoor al meerdere kleinere 
gasleveranciers failliet zijn gegaan. 

Ook ExxonMobil zegt dat een klein aantal van de tweehonderd pompstations die het uitbaat 
voor het Britse supermarktconcern Tesco geraakt wordt door het chauffeurstekort. Shell, dat 
ongeveer duizend tankstations in het Verenigd Koninkrijk telt, hoeft nog geen vestigingen te 
sluiten. Wel merkt het bedrijf de problemen rond de tekorten. Een woordvoerder zegt dat Shell 
de problemen door goede planning nog het hoofd kan bieden. 

Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei dat er geen sprake is van 
brandstoftekorten. Mensen kunnen gewoon brandstof blijven kopen, zegt hij. Hij stelt dat het 
distributiesysteem voor brandstof in het Verenigd Koninkrijk robuust is.  

Een van de Britten die moeite had om hun auto bij te vullen is Adrienne Kenny uit Cambridge, 
die morgen naar Leeds moet rijden voor haar werk. Ze vertelt dat ze gisteren drie tankstations 
heeft geprobeerd, maar ‘geen diesel kon krijgen’. Vandaag ging ze nog eens zes pompstations 
af zonder succes, waardoor ze haar afspraak van morgen moet uitstellen.  

De Britse minister Grant Shapps snapt niet dat inwoners zich zo druk maken. ‘Er is geen 
tekort aan brandstof’, verzekerde hij. Hij heeft navraag gedaan bij zes raffinaderijen en 47 
opslagcentra in het land. ‘Het belangrijkste is dat mensen gewoon doen wat ze altijd doen en 
hun tank pas volgooien als het moet. Dan krijg je ook geen rijen en ontstaat er geen tekort 
aan de pomp.’  

Volgens Shapps is het tekort aan chauffeurs voor zware vrachtwagens ‘niets nieuws', maar 
heeft een ‘onverantwoordelijke briefing’ over mogelijke tekorten aan de pers van één van de 
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organisaties die vervoerders vertegenwoordigen deze ‘crisis’ uitgelokt. Hij spreekt bij Sky News 
van een ‘verzonnen situatie’.  

De Britse regering zal tot  10.500 tijdelijke werkvisa verstrekken aan vrachtwagenchauffeurs 
en pluimveearbeiders om chronische personeelstekorten in het land tegen te gaan en de 
brandstoflevering weer goed op gang te brengen, kondigde de regering gisteren aan. De visa 
worden verstrekt voor de periode oktober tot eind december.  

Tijdelijke visa kunnen de problemen verminderen, maar voor een echte oplossing is 
waarschijnlijk meer nodig. In totaal zouden er zo’n 100.000 extra chauffeurs nodig zijn. 
Daarvoor zal de Britse regering onder andere de capaciteit voor het afnemen van rijexamens 
voor vrachtwagenchauffeurs verdubbelen, is al naar buiten gekomen.  

Het besluit om meer werkvisa te verstrekken is een ommekeer voor premier Boris Johnson. 
Zijn regering heeft na de brexit de immigratieregels aangescherpt en wilde het land minder 
afhankelijk maken van buitenlandse arbeidskrachten.   

Andere maatregelen zijn onder meer het sturen van bijna een miljoen brieven naar chauffeurs 
met een vrachtwagenrijbewijs, om hen aan te moedigen terug in de branche te komen.  

Het grote chauffeurstekort is deels een gevolg van de brexit. Door het Britse vertrek uit de EU 
zijn eerder tienduizenden chauffeurs naar Europa teruggekeerd. De coronacrisis zorgde er 
daarnaast voor dat het proces om nieuwe werknemers binnen te laten in het Verenigd 
Koninkrijk tot stilstand kwam. Ook de bevoorrading van bijvoorbeeld supermarkten en 
restaurants wordt door het tekort aan chauffeurs bemoeilijkt. 

Daarnaast is sprake van personeelstekorten in de voedselverwerkende industrie en de 
landbouw. Veel bedrijven zijn de dupe van de situatie. McDonald’s kwam al zonder milkshakes 
te zitten in al zijn Britse vestigingen. Bron: De Stentor, 26 september 2021.  

Maatregelen tegen horecagelegenheid waar moedwillig niet is 
gecontroleerd op coronatoegangsbewijs 

De gemeente Utrecht bereidt maatregelen voor tegen een horecagelegenheid waar zaterdag 
moedwillig niet is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Verder verliep alles rustig in 
Utrecht, vertelt een gemeentewoordvoerder over de eerste dag dat het coronatoegangsbewijs 
verplicht was voor toegang tot de horeca, de kunst- en cultuursector en (sport)evenementen. 
‘In de loop van de komende week moet duidelijk worden om welke maatregelen het gaat.’ 

De maatregelen die de gemeente voorbereidt tegen de horecazaak, komen volgens de 
woordvoerder overeen met wat is afgesproken door de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. 
Een van die afspraken is dat bij het opzettelijk niet willen controleren van de coronapas direct 
tot sluiting van een zaak of een dwangsom kan worden overgegaan. 

Volgens de gemeentewoordvoerder was de sfeer in Utrecht zaterdag verder goed. ‘Het was druk 
in de stad’, zei hij. Vooral rond middernacht was het even heel erg druk, aangezien alle 
horecazaken dan volgens de coronaregels de deuren moeten sluiten. ‘Normaal gaan mensen 
verspreid over enkele uren naar huis, nu gebeurde dat rond middernacht in een keer. Maar 
dat vond plaats zonder noemenswaardige incidenten.’  Bron: AD, 26 september 2021.  

In Noorwegen werd feest gevierd na afschaffing alle coronamaatregelen 

In Noorwegen werd afgelopen nacht feest gevierd nadat van de een op de andere dag alle 
coronamaatregelen afgeschaft werden. Premier Erna Solberg liet vrijdag vrij onverwacht weten 
dat alle coronabeperkingen vrijwel per direct niet meer van kracht waren. ’Er zijn 561 dagen 
voorbij gegaan sinds we de zwaarste maatregelen in vredestijd hebben ingevoerd. Nu is de tijd 
gekomen om weer terug te keren naar het normale leven’, aldus Solberg. 

Het leidde tot feest en drukte in Noorse steden, nu afstandsregels niet meer golden en horeca 
en nachtclubs weer volledig open mochten.  
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De plotselinge afschaffing van de coronaregels leidde hier en daar ook tot chaos. In de stad 
Trondheim zouden mensen zijn flauwgevallen terwijl ze in de rij stonden voor de nachtclub. 
De politie in Oslo registreerde zaterdagnacht minstens vijftig vechtpartijen.  

Tegenover de kritiek dat de regels te plotseling zijn afgeschaft, waardoor clubs en politie, zich 
moeilijk konden voorbereiden stelde premier Solberg dat ’er geen sprake kan zijn van strenge 
coronabeperkingen wanneer deze niet gerechtvaardigd zijn. Mensen moeten hun leven 
kunnen leven zoals ze willen’  

Noorwegen is het tweede Scandinavische land dat alle coronamaatregelen afschaft. Eerder 
deed Denemarken hetzelfde. Bron: AD, 26 september 2021. 

 

© EPA — Zaterdagnacht stonden er lange rijen voor clubs in Oslo. 

Meer dan 60 artiesten hebben afgelopen 24 uur op verschillende plekken 

op de wereld opgetreden 

 
Meer dan zestig artiesten hebben de afgelopen 24 uur op verschillende plekken in de 
wereld opgetreden om aandacht te vragen voor klimaatverandering, hongersnood en 
gelijkheid bij de verdeling van vaccinaties. Tijdens het Global Citizen Live-evenement is door 
overheden en organisaties meer dan 800 miljoen dollar toegezegd voor de bestrijding van 
armoede en hongersnood. 

Ook hebben verschillende landen toegezegd meer vaccins vrij te maken voor degenen die dat 
het meeste nodig hebben. In totaal zouden de landen 60 miljoen vaccins extra beschikbaar 
stellen. Daarnaast werd meer dan 300 miljoen dollar opgehaald voor de bescherming van de 
planeet. 

Het evenement werd zaterdagavond afgetrapt in Parijs door Elton John. Hij trad op voor de 
Eiffeltoren. Ook internationale sterren als Coldplay, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Stevie 
Wonder en The Black Eyed Peas betraden het podium en riepen mensen op geld te doneren. 
De optredens vonden plaats in zes continenten, in steden als New York, Parijs, Londen, Los 
Angeles, Lagos, Sydney, Rio de Janeiro en Seoul. Tienduizenden mensen waren live aanwezig 
en nog eens miljoenen volgden de show via tv of sociale media. Bron: AD, 26 september 2021. 
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Meeste ondernemers werken mee aan naleving van controle 
coronatoegangsbewijs 

De meeste ondernemers werken graag mee aan de naleving van de controle van het 
coronatoegangsbewijs (CTB), dat sinds zaterdag verplicht is bij bezoek aan horeca, evenement 
of cultuurinstelling. Dat constateert het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters zijn 
vertegenwoordigd van de 25 veiligheidsregio's. 

‘De bestuurders uit het Veiligheidsberaad zijn erg positief over het verloop gisteren: zij zien 
dat veruit de meeste ondernemers graag meewerken aan de naleving van het CTB’, zegt Hubert 
Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het beraad. ‘Daar waar ondernemers nog 
een aantal zaken moeten aanpassen of verbeteren, is er overleg met de gemeente. In goed 
overleg is veel mogelijk.’ Volgens Bruls bleef het aantal excessen beperkt en is waar nodig 
opgetreden. 

Wel zagen de bestuurders dat het rond middernacht, toen alle horecazaken tegelijk dicht 
moesten, erg druk was in bepaalde gebieden. Ook leidde een overbelaste CoronaCheck-app 
tot problemen. ‘Dit werd goed opgelost door de ondernemers en handhavers ter plekke’, zegt 
Bruls. ‘Complimenten voor de ondernemers - van horeca tot sportkantine - die dit zo goed 
oppakken.’ Bron: AD, 26 september 2021.  

In Witte de With heeft coronapas geen prioriteit: ‘We zitten zonder 
personeel en checken dus niet’ 

De introductie van de coronapas in het uitgaansleven ging in Rotterdam niet van een leien 
dakje. Een aanval van digitale bandieten, een – mede daardoor – haperende app en 
weigerachtige horeca-uitbaters maakten van het eerste ‘QR-weekend’ een rommelig geheel. 
Oók in uitgaansgebied pur sang in de Maasstad: de Witte de Withstraat. 

Zondagmiddag. De zon straalt en de terrassen zitten bomvol in hartje Rotterdam. Het is 
misschien wel het laatste nazomerse weekend van dit jaar, en bovendien het eerste waarin de 
stad – vrijwel – zonder beperkingen de draad weer oppakt. Corona en de vermaledijde 
anderhalve-meterregel lijken plots ver weg, van een andere planeet of nee, van een ander 
sterrenstelsel, anderhalf miljoen lichtjaar hier vandaan. Bron: AD, 26 september 2021.  

Terras Moeke stroomt direct vol na groen licht van gemeente: ‘Dacht dat 
ze soepeler zouden zijn’ 

Enkele minuten nadat horecagelegenheid Moeke in Nijmegen weer open mocht van de 
gemeente, stroomde het terras zondagmiddag vol. ‘Gasten die met ons meeleefden, stonden 
buiten te wachten tot we groen licht kregen.’  

Restaurant Moeke aan de Lentse Plas was op last van burgemeester Hubert Bruls van 
Nijmegen op zaterdag per direct gesloten. Op zondag heeft de gemeente Nijmegen - na 
tussenkomst van de voorzieningenrechter - besloten dat het restaurant weer open mag. 

Precies 24 uur daarvoor moest de zaak dus halsoverkop op slot. Reden was dat Moeke de 
nieuwe coronaregels volgens de gemeente niet goed naleefde. Met een QR-code moeten 
bezoekers in de horeca sinds zaterdag aantonen immuun te zijn tegen corona, of negatief 
getest. Twee gasten die bij Moeke naar binnen liepen, werd niet direct om een coronacheck 
gevraagd. Twee controleurs van de gemeente zagen dat, en grepen in. Bron: AD, 26 september 
2021. 

Experts pleiten voor test om antistoffen aan te tonen 

Een test waarmee kan worden aangetoond dat iemand antistoffen tegen corona heeft 
aangemaakt, moet een geldige manier worden om een QR-code in de CoronaCheck-app te 
genereren. Daarvoor pleiten verschillende experts, meldt BNR. 
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Naast een test-, vaccinatie- of herstelbewijs, zou dit dan de vierde mogelijkheid vormen om bij 
onder meer horeca, evenementen of bioscopen binnen te komen. Met een antistoffentest, ook 
wel serologische- of bloedtest genoemd, is aan te tonen of iemand corona heeft gehad en 
daardoor voldoende beschermende antistoffen in het lichaam heeft. Commerciële 
testbedrijven bieden zo'n test al aan, maar de GGD nog niet. 

Volgens Bert Mulder, microbioloog en lid van het zogeheten Red Team, moet daar verandering 
in komen, zo zegt hij tegen BNR. ‘Het is heel vreemd dat dit nu nog geen mogelijkheid is. Als 
je bij de GGD positief getest wordt, krijg je nu al een herstelbewijs. Waarom zou je die niet 
krijgen als je achteraf aantoont dat je corona hebt gehad?’ Bron: AD, 26 september 2021. 

Eerste nacht coronatoegangsbewijs verliep rustig voor boa’s: ’Het was 
om half 1 helemaal stil in Amsterdam’ 

Ook de eerste nacht nadat mensen een coronatoegangsbewijs moesten tonen, heeft niet geleid 
tot problemen voor boa’s. „We kregen zelfs bericht dat alles om 00.30 uur in Amsterdam stil 
was’, zegt voorzitter van vakbond BOA ACP Richard Gerrits zondag. Zaterdagavond liet hij al 
weten dat het rustig was gebleven tijdens de eerste dag nadat de nieuwe regel in ging. 

Sinds zaterdag is het coronatoegangsbewijs verplicht voor toegang tot de horeca, de kunst- en 
cultuursector en (sport)evenementen. Bezoekers moeten gevaccineerd zijn, een negatieve test 
hebben of een corona-infectie hebben doorgemaakt. Tegelijk hoeven mensen geen 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden. De sluitingstijd is nog steeds middernacht. 

Gerrits meldt dat ook in de nacht van zaterdag op zondag er geen meldingen bij zijn bond 
binnen zijn gekomen over „vervelende dingen’ die zouden zijn gebeurd. De voorzitter van de 
bond zegt te hopen dat dit zo blijft. „Als we normaal met elkaar blijven omgaan zoals nu, 
verwacht ik geen problemen voor de toekomst.’ Bron: De Telegraaf, 26 september 2021.  

Worstelen met de QR-code in Oldenzaal: ‘Gallisch word ik er van!’ 

‘Ben je twee keer gevaccineerd, geldt het gele boekje niet. Dus het bewijs dat ik gevaccineerd 
ben kan ik in de prullenbak gooien! Gallisch word ik ervan!’ Mopperend wendt de 71-jarige 
Oldenzaler Joop Berendsen zich zaterdagmiddag tot de medewerkers van de GGD achter de 
infostand over corona. 

‘Heeft u een computer?’ vraagt Trudy De Wilde. ‘En heeft u een DigiD-code?’ ‘Ja’, zegt 
Berendsen. „Via de Belastingdienst. Maar telebankieren kan ik wel. Ik heb via die website 
coronacheck van alles geprobeerd, maar ik kom geen stap verder.’ ‘Via de coronacheck-print 
kunt u het bewijs in een handomdraai op papier krijgen’, aldus De Wilde. ‘Ook op de 
bibliotheek helpen ze u er graag mee.’  

Berendsen is deels tevreden gesteld. ‘Ze willen dat je een QR-code hebt’, zegt hij. „Dus moet 
je een mobiele telefoon kopen. Maar die heb ik niet. Mijn vrouw ook niet. Moet ik er dus twee 
kopen. Het is ze alleen maar om de business te doen.’  

Trudy De Wilde en Marijn Kroese van de GGD krijgen bij hun stand voor de ingang van de 
Driehoek aan de Grootestraat voornamelijk oudere mensen met vragen over de QR-code. De 
Wilde: ‘Ze kennen vaak hun DigiD-code niet, hebben alleen een burgerservicenummer. Geen 
kinderen of kennissen om hen te helpen. Daarvoor staan we hier. Vandaag kunnen mensen 
alleen informatie krijgen. Volgend weekend staan we naast een prikbus, waar gegadigden 
alsnog een vaccinatie kunnen halen. Vorig weekend bij de kermis in Hengelo werkte dat goed. 
Verschillende mensen hebben daar alsnog een prik gehaald. Het is laagdrempelig. Ze hoeven 
vooraf geen afspraak te maken en er niet voor te reizen.’  

Schrijnende situaties maken de twee ook mee. De Wilde: ‘Zoals een meneer vanmorgen. Hij 
had zijn vader in de rolstoel uit het verzorgingshuis opgehaald voor een uitje naar de stad. 
Maar hij werd de Hema uitgezet, omdat hij voor zijn vader, die wel gevaccineerd is, geen QR-
code kon tonen. Hebben wij ze maar geattendeerd op De Tijd hier tegenover, waar hij wel op 
het terras buiten een kopje koffie kon krijgen.’ 
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Volgende week staat de prikbus bij De Stakenboer (vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur), het 
sportcentrum Vondersweijde (zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur). De infostand staat bij de 
winkelcentra Zuid Berghuizen (vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur) en De Thij (zaterdag van 09.00 
tot 16.00 uur). Bron: Tubantia, 26 september 2021.  

Coronacheck aan de deur? Pizzeria in Oldenzaal werkt er niet aan mee 
en sluit deur: ‘We willen niemand weigeren’ 

Even een pizzaatje eten bij La Fontanella tijdens een bezoek aan de Oldenzaalse herfstkermis? 
Dat zit er dit jaar niet in. Omdat de eigenaren niet-gevaccineerde gasten niet de toegang willen 
weigeren, sluiten ze de deuren van hun restaurant aan de Marktstraat. ‘Er is geen andere 
optie.’  

Farah Alan laat zich een diepe zucht ontvallen. De rigoureuze keuze die ze samen met haar 
broers heeft gemaakt, was een heel lastige. ‘Maar we konden niet anders’, bezweert de horeca-
onderneemster. ‘Wat er nu gebeurt, gaat me echt te ver. Ik kan en wil dit gewoon niet.  We 
zijn niet van plan om de setting, zoals die tot gisteren was, te veranderen. Liever minder gasten 
dan dat we niet iedereen kunnen toelaten. Ik wil geen mensen de toegang weigeren.’  

Alan benadrukt dat ze geen tegenstander is van vaccineren. Waar zij en haar broers wel moeite 
mee hebben, is een beleid waarbij ‘alles over een kam wordt geschoren’. ‘Dat je zo’n 
coronacheck wilt doen bij feestcafés waar het moeilijk is om anderhalve meter afstand te 
houden, dat snap ik. Maar als je op je plekje blijft zitten en je gezonde verstand gebruikt, 
waarom dit dan ook eisen van de restaurants? We hebben geen pieken gehad en zijn ook geen 
besmettingshaard geweest.’  

‘We hebben de afgelopen maanden alle regels opgevolgd’, vervolgt Alan. ‘Waarom eigenlijk? Al 
die maatregelen hadden niet het beoogde resultaat. Na zo’n moeilijke anderhalve jaar hadden 
we iets meer verwacht. Zelfs de sluitingstijd van 24 uur wordt er niet af gehaald.’ Waar de 
tafeltjes in La Fontanella voorlopig dus onbezet blijven, blijft de pizzeria wel geopend voor 
afhalen en bezorgen.   

Los van haar principiële bezwaren geeft Alan aan dat het praktisch ook niet mogelijk was voor 
La Fontanella om te gaan werken volgens de nieuwe richtlijnen. ‘De personele bezetting heeft 
zeker meegespeeld. Als je het goed wilt doen, moet er de hele avond iemand aan de deur staan. 
Dat kunnen we niet.’  

Hoe lang de deuren van het restaurant gesloten blijven voor gasten die binnen een hapje willen 
eten, kan Alan niet zeggen: ‘We gaan het nu eerst twee of drie weken aankijken. Natuurlijk 
kost dit omzet. Ook daarom was dit geen gemakkelijke keuze. Je voelt je ook ongastvrij naar 
de andere gasten.’  

Het besluit van La Fontanella lijkt vooralsnog geen navolging te krijgen van collega’s in de 
stad. Joris ten Wolde, voorzitter van de afdeling Oldenzaal van de Koninklijke Horeca 
Nederland, benadrukt dat er sprake is van ‘persoonlijke overwegingen’. In de horeca aan de 
Groote Markt wordt wel gecontroleerd op de QR-code. Voor het overige kunnen de 
ondernemers zich prima vinden in de gezamenlijke verklaring van het kabinet en KHN, waarin 
de verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij de klant wordt gelegd. Bron: Tubantia, 25 
september 2021.  

Gedode Sandra (56) uit Almelo had ruzie met haar vriend over 
vaccinaties: 'Ze was heel dwingend’ 

Sandra Rozeman (56), die woensdag dood werd aangetroffen op het parkeerterrein van 
ziekenhuis ZGT in Almelo, lijkt het slachtoffer van een vaccinatieruzie met haar vriend Floris 
van V. (43) De vrouw geloofde volgens mensen in haar omgeving in complottheorieën en 
vertoonde zich nog nauwelijks op straat. 

Ze was ervan overtuigd dat gevaccineerden een ‘gevaarlijke straling’ verspreiden en vermeed 
contact met gevaccineerden. En haar vriend Floris wilde juist weer in de hardrockband Beast 
of Maiden met wel ingeënte muzikanten gaan spelen, waar hij eerst was uitgestapt. Hij zou 
zelfs alweer met de band hebben gerepeteerd, terwijl zijn vriendin daar niet van wist. Afgelopen 
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dinsdagavond vertelde hij zijn vader dat hij zijn vriendin erover ging inlichten. De volgende 
ochtend meldde Floris van V. in het ziekenhuis ZGT met de mededeling dat het stoffelijk 
overschot van zijn vriendin in de auto op het parkeerterrein lag.  

Wat er die nacht is gebeurd tussen Sandra Rozeman en haar vriend, met wie ze samenwoonde 
aan de Zonnebloemstraat in de Almelose buurt De Riet, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk 
hebben de twee ruzie gehad, want Sandra is door geweld om het leven gekomen en Floris is 
aangehouden.  

Corona was volgens mensen uit de omgeving van de twee regelmatig een twistpunt. Sandra 
wilde niets van vaccinatie weten en zou Floris hebben verboden met gevaccineerden om te 
gaan. Ze plaatste op haar Facebook-pagina een opgestoken middelvinger bij het vignet van de 
corona-app.  

Vorig jaar december deelde Sandra Rozeman per abuis het liedje van Youp van ’t Hek over 
‘wappies’ op Facebook. Ze bood haar volgers excuus aan en kondigde aan met de jaarwisseling 
de 20 boeken van Van ’t Hek die bij haar in de boekenkast stonden op rituele wijze te gaan 
verbranden. ‘Waaronder Amah Hoela, waarin hij de stuurgroepjes te kakken zet.’ 

Muziekvriend Rob Rolefes uit Harbrinkhoek, die tien jaar met Floris van V. in de 
hardrockband Fatal Conspiracy speelde, neemt het voor hem op. ‘Floris is superaardige, 
rustige, totaal niet agressieve jongen. Als je erin slaagt om met hem ruzie te krijgen, moet je 
héél goed je best doen. Hij zat wel volledig onder de plak bij zijn vriendin.’ De dominantie van 
Sandra was ook de reden waarom Floris uit de band werd gezet. ‘Hij is een goede bassist, 
maar het was niet langer houdbaar. Sandra kwam mee naar de repetities en bemoeide zich 
overal mee. Een vriendin van haar drong zich op als manager van ons.’  

Ook een andere muziekvriend, die regelmatig bij het duo op de verjaardag kwam, is 
geschrokken. ‘In Floris zit totaal geen kwaad. Ik ben sportvisser, hij vond dat al zielig voor de 
vissen’, aldus Erwin uit Almelo. „Maar als ze met z’n tweeën waren, voerde Sandra het woord 
en Floris zweeg. Ze had hem compleet in haar zak.’ 

Een inwoonster van Westerhaar was bevriend met Sandra, maar de vriendschap strandde 
toen Sandra van haar eiste dat de inwoonster uit Westerhaar de relatie met haar vriend zou 
opzeggen. ‘Ze was heel dwingend. Ik had medelijden met Floris, een lieve man die totaal niet 
tegen haar was opgewassen. Als ik bij Sandra op bezoek kwam, moest hij van haar de kamer 
uit.’ Bron: Tubantia, 19 september 2021.  

Zet coronaontkenners niet bij het grofvuil, ook niet als ze Twents 
ziekenhuispersoneel tot waanzin drijven’ 

Coronaontkenners drijven het personeel van ziekenhuis ZGT in Almelo tot waanzin, zo bleek 
deze week. Logisch, want wie liggend op zijn buik rochelend beweert dat corona geen gevaar 
is, lijkt niet voor rede vatbaar. Toch is het belangrijk dat deze groep niet aan de kant wordt 
gezet met het label ‘niet goed snik’. Hoe lastig dat ook is. 

Wie vaak te horen krijgt dat hij gek is, zal steeds heviger het tegendeel willen bewijzen. En dat 
is tegenwoordig niet zo moeilijk. Er is op internet altijd wel informatie te vinden die jouw 
werkelijkheid bevestigt. Zoals in dit geval: wie corona als bedreiging erkent, vindt steun in de 
wetenschap. Wie het tegendeel beweert, vindt bevestiging in miljoenen artikelen en YouTube-
video’s vol complottheorieën. Bron: Tubantia, 29 augustus 2021.  

Erik uit Haaksbergen ging zonder corona het ziekenhuis in, en mét 
corona weer naar huis 

De meeste ziekenhuizen testen patiënten die worden opgenomen niet preventief op corona. 
Voor Erik Alberts uit Haaksbergen had dat grote gevolgen. Tijdens zijn opname in MST werd 
hij besmet door een zieke kamergenoot en moest hij met coronabesmetting weer naar huis. 
Hij besmette zijn vrouw en nu zitten zij samen in quarantaine. 
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Met ernstige rugpijn wordt Erik Alberts half augustus opgenomen in ziekenhuis MST in 
Enschede. Hij komt terecht op de acute opname afdeling. Tijdens zijn verblijf wordt een 
ernstige vorm van diabetes vastgesteld. Bron: Tubantia, 4 september 2021.  

Proces tegen arts die Nederlandse coronapatiënt zou hebben gedood: 
weduwe doet in tranen haar verhaal 

De weduwe van een Rotterdamse coronapatiënt heeft voor het eerst getuigd tijdens het proces 
tegen de Duitse arts die haar man een dodelijke injectie zou hebben gegeven. Volgens hem 
was de behandeling van de ernstig zieke Ronald B. (47) ‘uitzichtloos’ en wilde hij diens lijden 
verlichten na het uitzetten van de apparatuur. ‘Het was een grote puinhoop’, verklaarde de 
moeder van twee jonge kinderen in de rechtszaal in Essen.  

De 42-jarige vrouw moest haar getuigenis donderdag soms in tranen afbreken. De 
herinneringen aan de bewuste dag, vrijdag 13 november, zijn nog te vers en liggen nog te 
gevoelig. De Nederlandse maakt de dienstdoende artsen veel verwijten. ‘Het was een grote 
puinhoop. Ze hebben niet rustig met ons gesproken’, hoorde de WDR haar zeggen. Ze had 
naar eigen zeggen niet het gevoel dat ze wist wat er ging gebeuren.   

De echtgenote was in het gezelschap van haar zwager en schoonzus. Ze spraken amper Duits. 
Hoofdarts Andreas B. (45) sprak slechts gebrekkig Engels. Een assistent-arts van een andere 
afdeling gaf een geïmproviseerde vertaling. Door deze gang van zaken had de vrouw ‘eigenlijk 
het gevoel niet goed betrokken te zijn geweest bij de vraag of de apparatuur definitief moest 
worden losgekoppeld.’   

Een dialyseapparaat reinigde het bloed van haar echtgenoot, een Ecmo-apparaat - een 
vereenvoudigde vorm van een hartlongmachine voorzag het van zuurstof omdat de beademing 
niet volstond. Daarnaast had een schimmel zijn longen geïnfecteerd, een veel voorkomende 
complicatie bij coronapatiënten, en bloedde hij uit zijn neus en mond, schreef Die Zeit in juli 
op basis van de honderd pagina's tellende aanklacht tegen de hoofdarts.  

Andreas B., intensivist en anesthesioloog, gaf de echtgenote te verstaan dat er geen uitzicht 
meer was op genezing van haar man. Volgens de aanklacht staat vast dat de vrouw uiteindelijk 
instemde met het uitzetten van de apparatuur. Na het aantrekken van beschermende kleding 
tegen het coronavirus ging ze met haar schoonzus de ziekenhuiskamer in om afscheid te 
nemen. De hoofdarts zette daarna de hartlongmachine uit. Vervolgens daalden de hartslag en 
bloeddruk van Ronald B. en even later was hij overleden. Volgens de schoonzus, zelf een 
verpleegster, daalden de waarden sneller dan ze gewend was.  

Na de getuigenis van B.'s echtgenote, verzekerde de verdachte haar er opnieuw van dat hij 
zich aan de afspraken van het afdelingsteam had gehouden. De omstreden injectie die hij de 
Nederlander toediende, bevatte naast sufentanil, sedalam en clonidine - gebruikelijke 
pijnstillers en kalmerende middelen - ook kaliumchloride, verklaarde een verpleegkundige die 
getuige was van het overlijden tegenover de politie. Een overdosis daarvan zou tot 
hartritmestoornissen of een onmiddellijke hartstilstand leiden. In dat geval is geen sprake van 
passieve euthanasie, wat is toegestaan in Duitsland, maar van strafbare actieve euthanasie. 
Als een arts dat op eigen gelegenheid doet, maakt hij zich schuldig aan doodslag.   

Andreas B. blijft erbij dat hij  niet schuldig is aan doodslag omdat de geïnjecteerde cocktail 
niet dodelijk was voor de terminaal zieke Covid-patiënt. De apparatuur die hem in leven hield 
was immers al uitgeschakeld. Maar omdat hij medelijden had met de nabestaanden en het 
lijden van hun dierbaren wilde verkorten, wilde hij met de injectie tonen dat hij alles voor hen 
had gedaan. 

Het OM beschuldigt Andreas B. van nog twee gevallen van doodslag bij ernstig zieke 
coronapatiënten die volgens het OM ‘vergelijkbaar’ zijn. Het gaat om een 65-jarige man die op 
4 november stierf en om een 50-jarige man die op 17 november overleed. In beide zaken is het 
bewijs nog niet genoeg om ze voor de rechter te brengen. Bron: Tubantia, 3 september 2021. 
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Het aantal moorden in Nederland is weer afgenomen. © Koen Verheijden  
 
Minder moorden gepleegd in 2020, aantal slachtoffers onder jongeren 
gestegen 
 
In 2020 kwamen in Nederland 121 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er 
vier minder dan in 2019. Het aantal slachtoffers onder jongeren tot 20 jaar is toegenomen van 
tien naar achttien, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Amsterdam vielen de meeste 
dodelijke slachtoffers.  
 
Al jaren is er een dalende trend in het aantal slachtoffers van moord en doodslag. Tussen 
2000 en 2004 kwamen gemiddeld 236 mensen om het leven door dodelijk geweld. Daarna 
zakte dat aantal behoorlijk. Sinds 2015 zijn er gemiddeld 125 slachtoffers per jaar. In 2020 
waren het er 121, van wie 14 niet in Nederland woonden.  
 
Opvallend is dat het aantal slachtoffers onder jongeren is toegenomen. Bij tieners is de 
toename alleen bij jongens te zien. In 2020 was 70 procent van de slachtoffers van moord en 
doodslag tussen 20 en 60 jaar oud. Vier op de tien slachtoffers waren twintigers of dertigers. 
Een kwart van alle moorden werd in de Randstad gepleegd: twaalf in Amsterdam, tien in 
Rotterdam en zeven in Den Haag. In Den Haag waren dat zeven slachtoffers minder dan in 
2019, in Amsterdam waren er vijf slachtoffers minder dan in 2019.  
 
Uit de jongste cijfers blijkt ook dat de politie bij 95 procent van de vrouwen die slachtoffer 
waren van moord en doodslag een dader in beeld had. Bij bijna zes op de tien vrouwen die in 
deze periode werden vermoord, was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner. 
Huiselijke omstandigheden, zoals een echtelijke ruzie, waren het meest voorkomende motief. 
Vrouwen werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, door mishandeling of door 
wurging omgebracht.  
 
Internationaal gezien doet Nederland het ‘goed’ als het gaat om het aantal moorden: Nederland 
hoort bij de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Het laagste aantal moorden 
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per 100.000 inwoners hebben IJsland, Slovenië en Luxemburg. In landen van de voormalige 
Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne, Letland en Moldavië is het relatieve aantal moorden het 
hoogst. Bron: AD, 27 september 2021. 
 
Omtzigt: Ontslag Mona Keijzer door Rutte in strijd met reglement 
 
Dat demissionair premier Mark Rutte CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken 
en Klimaat) zaterdag op staande voet heeft ontslagen, druist in tegen het reglement van orde 
van de ministerraad. Zoiets past eigenlijk alleen in een presidentieel stelsel. Dat zegt oud-
CDA’er Pieter Omtzigt, die nu een eenmansfractie vormt in de Tweede Kamer.  
 
‘Kennelijk kan een minister-president de telefoon pakken en ministers en staatssecretarissen 
ontslaan zonder kabinetsbesluit. In zijn eentje, per telefoon. Maar dat is vreemd’, aldus 
Omtzigt in berichten op Twitter. ‘Het reglement is duidelijk: de minister-president mag een 
voordracht doen voor ontslag, maar het is aan de ministerraad om erover te beraadslagen en 
te besluiten. Dat is dus niet gebeurd.’  
 
Volgens de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) zaterdag droeg Rutte ‘met instemming van de 
minister van Economische Zaken en Klimaat, en na overleg met de drie vicepremiers’ Keijzer 
voor ontslag voor, met onmiddellijke ingang. Koning Willem-Alexander verleende de 
demissionair staatssecretaris vervolgens ‘op de meest eervolle wijze’ ontslag.  
 
Keijzer werd zaterdag door de minister-president ontslagen omdat zij haar bedenkingen had 
geuit over de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat viel bij het kabinet verkeerd. ‘Een 
roekeloze actie’, aldus een coalitiebron.  
 
De staatssecretaris liet het afgelopen jaar vaker merken niet tevreden te zijn over maatregelen 
tegen corona die het bedrijfsleven hard raakten. Maar ze bleef uiteindelijk altijd in het 
openbaar het kabinetsbeleid steunen.  
 
Wat Keijzer gaat doen is nog niet bekend. Ze heeft nog niet gereageerd op haar ontslag. Ook 
binnen haar partij blijft het stil. Keijzer is voor het CDA in de Tweede Kamer gekozen. 
Partijleider Wopke Hoekstra zegt de gang van zaken te betreuren.  
 
Keijzer kwam in 2012 in de Tweede Kamer, nadat ze bij de lijsttrekkersverkiezingen 
verrassend als tweede was geëindigd achter Sybrand Buma. Ze kreeg daarna in de fractie de 
zware portefeuille zorg onder haar hoede.  
 
In 2017 werd ze staatssecretaris in het kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. 
Het is vrij uniek dat ze is ontslagen door de premier. De laatste keer gebeurde dat in 1975. 
Toen werd D66-staatssecretaris Jan Glastra van Loon van Justitie ontslagen na ruzie met zijn 
minister Dries Van Agt.  
 
Het ontslag van Keijzer betekent het vertrek van een elfde bewindspersoon uit het derde 
kabinet van Rutte. Bron: AD, 26 september 2021. 
 
Van Braziliaanse delegatie is vierde lid positief getest 
 
Bij een vierde lid van de Braziliaanse delegatie die afgelopen week met president Jair 
Bolsonaro naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York reisde, 
is besmetting met Covid-19 vastgesteld. Zondag maakte Pedro Guimarães, president van 
de grote staatsbank Caixa, via Instagram bekend dat hij besmet is met het coronavirus. 
 
Verder was al bekend dat minister van Gezondheid Marcelo Queiroga, parlementariër en zoon 
van president Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro en een anoniem gebleven diplomaat positief 
hadden getest op Covid-19. Ook minister van Landbouw Tereza Cristina en landsadvocaat 
Bruno Bianco, die geen deel uitmaakten van de Braziliaanse afvaardiging in New York, zijn de 
afgelopen dagen besmet. 
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Na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten op woensdag, is president Bolsonaro 
in quarantaine in zijn residentie, het Alvorada Paleis in Brasília. Zondag deelde zijn persdienst 
mee dat zowel de president als zijn echtgenote Michelle Bolsonaro negatief heeft getest op het 
virus. De presidentsvrouw liet zich in New York vaccineren tegen het coronavirus, hoewel ze 
dat in eigen land al sinds juli had kunnen laten doen. Bolsonaro zelf heeft zich naar eigen 
zeggen niet laten inenten, al is er over zijn vaccinatiegegevens een geheimhouding van 
honderd jaar afgekondigd. Bron: AD, 27 september 2021.  

Wel moeilijke discussies bij controleren coronatoegangsbewijs 

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland zegt dat er bij het controleren van het 
coronatoegangsbewijs dit weekeinde wel 'moeilijke discussies' maar geen excessen zijn 
ontstaan. Ook werden sommige ondernemers 'onheus bejegend of bedreigd'. ‘Absolute 
excessen bleven uit’, zegt KHN-voorman Robèr Willemsen. 

Dat alles redelijk goed verlopen is komt volgens Willemsen waarschijnlijk omdat veel mensen 
buiten van de horeca gebruik hebben gemaakt vanwege het mooie weer. Wel is er volgens de 
organisatie nog steeds weinig draagvlak onder zowel ondernemers als burgers voor het 
coronatoegangsbewijs. 

Zaterdag was de eerste dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht was voor toegang. Op 
zaterdagavond waren er op een aantal plekken in het land problemen met het controleren van 
de toegang vanwege het uitvallen van de corona-app waardoor er drukte op straat ontstond, 
vertelt Willemsen. Bron: AD, 27 september 2021.  

Terras Moeke stroomt direct vol na groen licht van gemeente: ‘Dacht dat 
ze soepeler zouden zijn’ 

Enkele minuten nadat horecagelegenheid Moeke in Nijmegen weer open mocht van de 
gemeente, stroomde het terras zondagmiddag vol. ‘Gasten die met ons meeleefden, stonden 
buiten te wachten tot we groen licht kregen.’ 

Precies 24 uur daarvoor moest de zaak halsoverkop op slot. Reden was dat Moeke de nieuwe 
coronaregels volgens de gemeente niet goed naleefde. Met een QR-code moeten bezoekers in 
de horeca sinds zaterdag aantonen immuun te zijn tegen corona, of negatief getest. Twee 
gasten die bij Moeke naar binnen liepen, werd niet direct om een coronacheck gevraagd. Twee 
controleurs van de gemeente zagen dat, en grepen in.  

Moeke stapte naar de rechter, waarna de gemeente uiteindelijk met de mededeling kwam dat 
de zaak weer open mocht, als tenminste iedereen bij de entree voortaan gecontroleerd zou 
worden op het bezit van een geldige QR-code.   

Niemand mocht tot die tijd het pand in. ‘We stonden er al de hele dag klaar voor’, zegt 
bedrijfsleidster Allissa Becattini. ‘Personeel zat buiten bij de picknicktafels, zodat we direct 
aan de slag zouden kunnen. Ook veel gasten die met ons meeleefden, stonden buiten te 
wachten tot we groen licht kregen.’  

Bij de entree van het terras controleert de bedrijfsleidster zelf alle klanten die naar binnen 
gaan. Niet alleen op de code, ook naar een identiteitsbewijs wordt gevraagd. Alleen als je op 
het terras plaatsneemt, hoef je geen coronacheck te laten zien. ‘Behalve als je gebruik wilt 
maken van het toilet’, zegt ze tegen nieuwe gasten die zich aandienen.   

De telefoon gaat voortdurend, en continu legt ze bellers uit dat mensen welkom zijn maar dat 
ze wel een coronacheck bij zich moeten hebben als ze komen. 
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Restaurant Moeke aan de Lentse Plas was op last van burgemeester Hubert Bruls van 
Nijmegen op zaterdag per direct gesloten. Op zondag heeft de gemeente Nijmegen - na 
tussenkomst van de voorzieningenrechter - besloten dat het restaurant weer open mag. © 
Paul Rapp  

Onder de klanten heerst blijdschap, dat de horecagelegenheid weer te bezoeken is. ‘Ik ben blij 
voor ze’, vertelt bezoekster Nicole Martens, die vindt dat de horeca het te zwaar te verduren 
heeft rond corona. ‘Ik hoop dat de ondernemers in deze branche samenkomen, om een vuist 
te maken tegen het beleid’, zegt ze stellig.   

Een buurman een tafel verderop is verbaasd over het harde ingrijpen van de gemeente 
Nijmegen. ‘Ik dacht dat ze soepeler zouden zijn op de eerste dag.’  

‘Ik werk hier en wil door hier te zijn steun geven aan mijn collega's’, vertelt Myke Schaefer. Ze 
zit naar haar zoon aan een van de picknicktafels op het terras. Ze was er niet bij toen de zaak 
op slot moest, maar ‘dat wat er gebeurd is, is echt schrikken voor iedereen.’   

Ze is geen voorstander van de nieuwe regels rond QR-codes. ‘Ik heb liever de anderhalve meter, 
dan overal moeten bewijzen dat je coronavrij bent. Moeke wil iedereen welkom heten en dat 
voelt niet zo als je mensen om zo'n pas moet vragen.’   

Toch zit het terras behoorlijk vol en zou je op basis daarvan kunnen concluderen dat de 
maatregel geen klanten wegjaagt. Schaefer is het daar niet mee eens. ‘Normaal zit het echt 
nog voller, dus er zijn echt veel mensen die wegblijven’, reageert ze.   

De gemeente had wat haar betreft beter eerst een waarschuwing kunnen geven. ‘Maar goed, 
we zijn weer open en dus is het uiteindelijk toch goed afgelopen’, eindigt ze. Bron: DG, 27 
september 2021. 

Geleidelijke opening van Sydney 

Australië kondigt een geleidelijke opening van Sydney aan. De miljoenenstad en 's lands 
dichtstbevolkte deelstaat New South Wales zitten - net als de steden Melbourne en  Canberra 
- al weken in lockdown. Tussen 11 oktober en 1 december worden de geldende restricties 
opgeheven. 
 
Wie gevaccineerd is krijgt daarbij meer vrijheid dan zij die nog ingeënt moeten worden. De 
verwachting is dat de vaccinatiegraad van 70, naar 80 en uiteindelijk 90 procent zal gaan. Wie 
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zich niet laat prikken, mag voor 1 december niet deelnemen aan sportevenementen, 
restaurants bezoeken of gaan winkelen. 

‘Anders dan elders in de wereld, moet je als je niet gevaccineerd bent nog zeker vier tot vijf 
weken wachten voor je kunt deelnemen aan de dingen die rest van ons wel doen’, zegt 
deelstaatpremier Gladys Berejiklian. ‘Als je samen met vrienden een maaltijd wil delen of 
mensen thuis wil ontvangen, dan moet je je laten inenten.’ In New South Wales ligt de 
vaccinatiegraad boven de 16 jaar nu op 60 procent. Bron: AD, 27 september 2021. 

Thailand schaft verplichte quarantaine voor gevaccineerde buitenlandse 
reizigers af 

Thailand schaft op 1 november de verplichte quarantaine voor volledig ingeënte buitenlandse 
reizigers af in hoofdstad Bangkok en negen andere regio's - waaronder de populaire 
toerismeoorden Chiang Mai, Phangnga, Krabi, Hua Hin, Pattaya en Cha-am - in een poging 
het toerisme na 18 maanden van strikte maatregelen weer leven in te blazen. 
 
Eerder opende Thailand, bij wijze van proef en met succes, Phuket en Koh Samui. Beide 
toeristische trekpleisters trokken in 2019 nog 40 miljoen bezoekers. Vanaf 1 oktober wordt in 
de rest van het land de quarantaineperiode gehalveerd. Voor gevaccineerde reizigers van 
veertien naar zeven dagen, voor niet ingeënte bezoekers van drie weken naar tien dagen. 
 
In nu nog 'rood gekleurde' regio's gaan ook meer bedrijven en locaties open, waaronder 
kuuroorden, bibliotheken, bioscopen, nagelsalons en sportscholen. Thailand voert momenteel 
de vaccinatiecampagne op. Op dit moment is minder dan een derde van de bevolking ingeënt 
tegen het coronavirus. Bron: AD, 27 september 2021.  

Rutte extra zwaar beveiligd na signalen van mogelijke aanslag of 
ontvoering  

Demissionair premier Mark Rutte heeft zware beveiliging gekregen na signalen dat hij mogelijk 
doelwit is van een aanslag of ontvoering. De minister-president wordt extra beveiligd door 
speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. De 
dreiging komt uit de hoek van de georganiseerde misdaad en speelt al ruim een maand.  

Dat bevestigen bronnen aan deze site na berichtgeving in De Telegraaf vanmorgen. Volgens 
een ingewijde zijn zogenoemde ‘spotters’ in de omgeving van de VVD-leider gesignaleerd. Het 
zou daarbij gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de georganiseerde misdaad. De 
informatie dat er een mogelijke aanslag op handen zou zijn is begin deze maand 
binnengekomen, stellen bronnen aan deze site. ‘Die informatie nemen we zeer serieus’, stelt 
de bron, die ervan uitgaat dat een groepering uit de georganiseerde misdaad achter de dreiging 
schuil gaat. 

Een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, formeel 
verantwoordelijk voor het onderzoek naar de dreiging in de richting van de minister-president, 
onthoudt zich van commentaar. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil niet ingaan op de 
verscherpte beveiliging van Rutte.  

‘Over veiligheidssituaties en beveiligingsmaatregelen doen we nimmer uitlatingen’, aldus een 
woordvoerder van de RVD. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
doet desgevraagd geen mededelingen. Bron: AD, 27 september 2021.  

Rutte pas na indringend gesprek akkoord met extra beveiliging 

Na signalen dat demissionair premier Mark Rutte ernstig wordt bedreigd uit de hoek van de 
georganiseerde misdaad, is er met de veiligheidsdiensten afgelopen maand een hoogoplopend 
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conflict ontstaan. Rutte wilde beslist geen zichtbare beveiliging. De veiligheidsdiensten 
drongen hier tevergeefs op aan.  

Zeer recent heeft Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV), een indringend gesprek gevoerd met de demissionair premier, waarbij op 
Rutte is ingepraat. Na dit gesprek is de VVD-leider alsnog akkoord gegaan met enkele 
opgeschroefde veiligheidsmaatregelen. 

Het is begin september als er bij de inlichtingendiensten informatie binnenkomt over een 
dreiging uit de criminele hoek richting demissionair premier Mark Rutte. Een aanslag op zijn 
leven of een ontvoering, dat is niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat de dreiging serieus 
wordt genomen en dat de informatie past binnen scenario’s die er al liggen.  

Intern wordt er al langer rekening mee gehouden dat de georganiseerde misdaad in Nederland 
haar pijlen ook richt op politieke figuren om op die manier de samenleving te verstoren. Zo 
kwam er in het voorjaar van 2020 al informatie binnen dat een criminele groepering een 
ambassadeur in Afrika zou willen ontvoeren met als doel de ambassadeur ‘te ruilen’ tegen een 
crimineel kopstuk dat gevangen zit.  

Voor politie, justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is dat 
reden genoeg om de beveiliging van Rutte op te schalen. Vanwege zijn functie als 
(demissionair) premier heeft hij sowieso al bescherming, maar uit de gemaakte 
dreigingsinschatting kwam naar voren dat er méér nodig zou zijn.  

Rutte is op en rond het Binnenhof zeer zichtbaar. En dat hij het liefst met de fiets en een 
appeltje in zijn hand naar het werk fietst is zelfs internationaal geen geheim. Daarom vonden 
de veiligheidsdiensten het nodig dat Rutte zichtbare bewaking zou krijgen en dat zijn 
routinematige fiets- en looprondjes door Den Haag iets minder zichtbaar zouden worden. 

‘Die informatie nemen we zeer serieus’, stelt een bron, die ervan uitgaat dat een groepering 
uit de georganiseerde misdaad achter de dreiging schuil gaat. Alleen: Rutte wilde niet. Volgens 
ingewijden vond de demissionair premier de informatie niet concreet genoeg en wilde hij niet 
zichtbaar worden beveiligd. 

Ook wilde hij geen afstand doen van zijn geliefde fietstochtjes. ‘Hij wil gewoon op straat op 
kunnen verschijnen, en dat begrijp ik ook wel’, stelt een ingewijde. ‘Maar toch werd het 
verstandig geacht om mee te werken. Want beveiligen kun je op een heleboel verschillende 
manieren. Zichtbaar en onzichtbaar.’ 

Ruttes aanvankelijke weigering leidde tot een hoop chagrijn bij de veiligheidsdiensten, die 
intern stelden dat de demissionair premier zijn eigen persoonlijke belang groter maakte dan 
het landsbelang. Na een gesprek met Pieter-Jaap Aalbersberg ging Rutte alsnog akkoord met 
extra inzet van politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) 
waar De Telegraaf al over schreef. 

‘Over beveiligingsmaatregelen van personen doen wij geen uitspraken’, laten de 
Rijksvoorlichtingsdienst en de NCTV in een reactie weten. Bron: AD, 27 september 2021. 

Mona Keijzer verlaat de politiek na coronakritiek 

Mona Keijzer verlaat de politiek.  Na haar openlijke coronakritiek afgelopen weekeinde werd 
ze al ontslagen als staatssecretaris, maar nu keert ze ook niet terug in de Tweede Kamer. De 
CDA-fractie concludeerde na ‘intensief overleg’ dat haar afwijkende opvattingen niet te 
verenigen zijn met de partijkoers. Keijzer geeft haar zetel terug.  

Dat meldt de partij zojuist in een verklaring. ‘In navolging van de gebeurtenissen dit weekend 
heeft Mona Keijzer het besluit genomen om haar Tweede Kamerzetel na overleg met de fractie 
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per direct ter beschikking te stellen', schrijft het CDA in een statement. ‘Dit betekent dat Henri 
Bontenbal weer zal terugkeren in de Tweede Kamer’. Dat is een opsteker voor het CDA: als 
Keijzer haar zetel zou meenemen zou de partij nog maar dertien Kamerleden tellen.   

Na maandenlang stil verzet tegen de coronakoers van haar eigen kabinet pakte Keijzer 
zaterdag de megafoon. In een groot kranteninterview haalde ze hard uit naar de coronapas, 
daarmee doorbrak ze de ‘eenheid van kabinetsbeleid’ en kreeg ze al snel ontslag als 
staatssecretaris van Economische Zaken. Eerst was een beroep op haar gedaan om zelf 
afscheid te nemen, maar daar zag Keijzer geen noodzaak toe.   

Ook binnen de Kamerfractie leidde haar dissidente uitspraken tot tumult. Partijleider Wopke 
Hoekstra lijkt niet te ontkennen dat Keijzer onder druk van Kamercollega's haar conclusies 
trok en afscheid nam: ’Natuurlijk doe je dit in overleg’, zei hij voor aanvang van nieuw 
formatieoverleg vanochtend bij het Binnenhof. ‘We hebben er als fractie intensief over 
gesproken. En we hebben geconcludeerd dat het niet mogelijk is voor Mona om een ander 
standpunt uit te dragen.’ Keijzer zelf dacht wellicht wel binnen het kabinet en de fractie te 
kunnen blijven met haar inhoudelijke kritiek, maar betrokkenen wisten al snel: dit wordt 
lastig.   

Hoekstra - zelf ook geregeld kritisch op lockdownregels - betreurt het dat Keijzer zich niet kon 
vinden in de kabinetslijn. ’Ze heeft besloten een andere koers te varen, dat vind ik jammer. 
Het kabinet moet met één mond spreken. Er mogen discussies zijn, zeker als iets de 
maatschappij raakt, zoals corona en het beleid van het kabinet. En ik heb heel veel met haar 
gepraat de afgelopen maanden, in volle vriendschap. We zullen uitstekend contact houden.’  

Keijzer toonde zich vooral achter de schermen al langer fel over het coronabeleid. Daarin stond 
ze lang niet alleen. Ook de ministers Wopke Hoekstra (financiën), Wouter Koolmees (sociale 
zaken) en Eric Wiebes (economische zaken, inmiddels opgestapt) waren vaak kritisch over het 
behoedzame beleid.   

Maar anders dan Keijzer schikten zij zich wel naar de kabinetskoers als een besluit eenmaal 
genomen was. Hoekstra: ‘Haar standpunt over corona is niet verrassend, we hebben steeds 
een heel intensieve discussie gehad. Maar zij heeft aangegeven dat ze de afgelopen maanden 
in toenemende mate moeite had het beleid te verdedigen.’ Bron: AD, 27 september 2021.  

Douwe Bob zet streep door tour vanwege coronatoegangsbewijs 

Douwe Bob heeft zijn tournee van dit najaar afgeblazen omdat hij het niet eens is met de 
coronaregels. De zanger vindt het ‘discriminatie’ dat het publiek bij de zalen sinds zaterdag 
wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs en daar wil hij ‘niet aan meedoen’, zegt hij in 
een video op Instagram. 

De 28-jarige Douwe Bob heeft besloten zijn concerten af te zeggen nadat hij afgelopen weekend 
zelf werd geweigerd toen hij geen QR-code liet zien. ‘Na alle verhalen werd het heel echt.’ 

De zanger wil niet optreden voor enkel fans die bewijs hebben laten zien dat ze gevaccineerd 
zijn, maximaal 24 uur geleden negatief getest zijn op het coronavirus of van Covid-19 hersteld 
zijn. ‘Ik heb een tour staan en die ga ik niet doen, de discriminatie is te groot.’  

Zelf is Douwe Bob niet gevaccineerd. ‘Ik heb niets tegen vaccinaties, ik heb niets tegen mensen 
die gevaccineerd zijn, ik heb alleen een heel groot probleem met dwang. Dwang is voor mij: 
het moet en als je het niet doet: dan zal je.’  

De zanger heeft vanaf oktober meer dan 25 concerten staan. Of hij van plan is deze op een 
later moment in te halen of dat mensen het geld van hun kaartjes terugkrijgen, zegt Douwe 
Bob niet. Zijn management was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar. 
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Douwe Bob is niet de enige die niet optreedt vanwege het verplichte coronatoegangsbewijs. 
Onlangs bliezen ook Hans Teeuwen en Jandino Asporaat al voorstellingen af om dezelfde 
reden. Bron: AD, 27 september 2021. 

 
Douwe Bob © ANP 

 

‘Band Douwe Bob stapt op na cancellen tour’ 

De band van Douwe Bob zegt hun samenwerking met de Amsterdamse zanger op. Aanleiding 
is de beslissing van Douwe Bob om zijn tour van dit najaar a la minute te cancellen. 

Douwe Bob, de artiestennaam van Douwe Bob Posthuma, liet gisteren weten dat hij het niet 
eens is met de coronaregels. Hij vindt het ‘discriminatie’ dat het publiek bij de zalen sinds 
afgelopen weekend wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs te tonen. ‘Daar wil ik niet 
aan meedoen’, stelde hij in een video die hij op Instagram zette. 

Volgens 3 voor 12 heeft een van de bandleden bevestigd dat zij ermee stoppen. Hij wil verder 
niets kwijt over de kwestie. Ook het managementbureau van Douwe Bob, Agents After All, 
onthoudt zich van commentaar. Zij beraden zich op een reactie. 

Het is niet bekend of Douwe Bob zijn crew en werknemers betrok bij de beslissing zijn tour te 
cancellen. Bron: AD, 28 september 2021.  

 

In België zweren ze bij één maatregel: te veel CO2 in het café? Iedereen 
eruit 

In België verdwijnen op 1 oktober de meeste coronamaatregelen. Eentje blijft er fier overeind: 
de CO2-meter. ‘Wordt het lampje rood, dan is het foute boel.’ 

‘Och’, zegt de mevrouw, ‘ik weet het ook allemaal niet meer. Moet ik nou wel of niet een 
mondkapje op?’ Luc Stroobants (72) moet een beetje lachen, maar hij neemt alle tijd om het 
uit te leggen. Op het terras: niet. Onderweg naar de wc: wel. Op de wc zelf: niet. Terug naar 
het terras: weer wel. Bron: AD, 27 september 2021.  

Niet volledig gevaccineerde Europeanen moeten toegang houden tot 
coronatest 

Om ervoor te zorgen dat Europeanen, die nog niet volledig zijn ingeënt, toegang houden 
tot snelle en nauwkeurige coronatests heeft de Europese Commissie 20 lidstaten een subsidie 
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van in totaal 95 miljoen euro toegezegd. Met dat geld kunnen tests worden aangekocht voor 
met name mensen die zich om medische redenen niet laten vaccineren, maar zo wel een 
digitaal Europees coronacertificaat kunnen krijgen.  

‘Hoewel vaccinatie de sleutel is en onze sterkste troef om een einde te maken aan de 
pandemie, blijven snelle en nauwkeurige tests belangrijk om de verspreiding van COVID-19 
aan te pakken’, zegt Gezondheidscommissaris Stella Kyriakides. ‘Het digitale Covid-19-
certificaat stelde Europeanen tijdens de zomer in staat om veilig te reizen en is 
een symbool geworden van een open en veilig Europa.’ Bron: AD, 27 september 2021.  

Studie van universiteit van Oxford wijst uit dat coronapandemie 
levensverwachting met zes maanden heeft verkort 

Een studie van de universiteit van Oxford wijst uit dat de coronapandemie vorig jaar 
de levensverwachting in 22 van de 29 onderzochte landen - waaronder de VS, de meeste 
Europese lidstaten en Chili - ten opzichte van 2019 met zes maanden heeft verkort. 
 
De daling is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Vrouwen in 15 en mannen in tien 
landen hadden in 202 zelfs een lagere levensverwachting dan in 2015, toen een zware griep 
heerste. De sterfte in 27 van 29 onderzochte landen zou de groei van jaren teniet hebben 
gedaan, aldus de studie.  

‘De laatste keer dat zulke grote dalingen in levensverwachtingen werden waargenomen in 
West-Europese landen als Spanje, Engeland en Wales, Italië en België, in één jaar was tijdens 
de Tweede Wereldoorlog’, zegt hoofdauteur van de studie José Manuel Aburto. Bron: AD, 27 
september 2021.  

108.000 mensen hadden afspraak voor een test voor toegang 

Ongeveer 108.000 mensen hadden zaterdag een afspraak voor een test voor toegang tot een 
café, theater of een andere locatie waar een coronatoegangsbewijs nodig is om binnen te 
komen, meldt Stichting Open Nederland (SON). Dat is veel minder dan de capaciteit die 
beschikbaar was. 

Op vrijdag hadden 44.000 mensen een afspraak gepland staan en op zondag 32.000. Het 
aantal mensen dat komt opdagen ligt meestal iets lager dan het aantal gemaakte afspraken, 
aldus een woordvoerder van SON.  

Op sommige plekken in het land was het dit weekend druk bij de testlocaties, maar het 'liep 
overal goed door'. In winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht stond af en toe een rij, maar 
dat kwam volgens de woordvoerder doordat de testlocatie daar vrij klein is en mensen dus 
vooral buiten moesten wachten. 

Dat er veel minder mensen een test lieten afnemen, betekent niet dat de testcapaciteit voor 
volgend weekend zal worden afgeschaald, aldus de woordvoerder van SON, de organisatie 
achter Testen voor Toegang. ‘Je kunt nooit voorspellen hoeveel je exact waar nodig hebt. 
Bovendien moet de testcapaciteit twee weken van tevoren bij de aanbieders worden 
aangevraagd.’ Bron: AD, 27 september 2021.  

NS en ProRail gaan coronastickers op stations verwijderen 

NS en ProRail gaan de coronastickers op de stations verwijderen nu het daar niet langer 
verplicht is om een mondkapje te dragen of anderhalve meter afstand te houden. 

Op de coronastickers staat onder andere 'houd afstand', 'houd rechts' en 'mondkapje'. Vanaf 
25 september is de mondkapjesplicht op het station vervallen. In de trein blijft het mondkapje 
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echter nog wel verplicht, waarschuwt de NS op zijn website. Via onder meer schermen in de 
trein en op de stations worden reizigers hierop geattendeerd. 

De eerste stickers werden in mei 2020 aangebracht om de reizigers te wijzen op de toen 
geldende coronamaatregelen. ‘Dat de stickers nu weer verwijderd worden, is een belangrijk 
moment voor reizigers en ondernemers op de stations’, stelt de NS. 

De stickers worden vanaf maandag stapsgewijs verwijderd op alle stations. De stations in 
Zeeland en West-Brabant zijn als eerste aan de beurt. De bedoeling is dat eind oktober de 
stickers op alle stations verdwenen zijn. Bron: AD, 27 september 2021.  

Europese Commissie wil controle op export coronavaccins behouden 

De Europese Commissie wil haar greep op de export van coronavaccins voorlopig behouden. 
De exporttoets die sinds januari van kracht is moet worden verlengd tot eind dit jaar, vindt 
het dagelijks bestuur van de EU. 

De exporttoets is al tweemaal verlengd, maar loopt in principe deze week af. Voor een nieuwe 
verlenging heeft de commissie de instemming van de EU-landen nodig. Sommige landen 
daarvan voelen daar weinig voor. Ze vrezen bijvoorbeeld dat de exportbeperkingen de status 
van de EU als voorvechter van vrijhandel schaden. 

De regels schrijven voor dat fabrikanten in een EU-land om toestemming moeten vragen voor 
het uitvoeren van coronavaccins of benodigdheden daarvan. Tot dusver is pas één keer een 
vracht tegengehouden. Dat was een lading AstraZeneca-vaccins uit Italië die bestemd was 
voor Australië. Honderden miljoenen vaccins zijn gewoon geëxporteerd. Bron: AD, 27 
september 2021.   

Horeca heeft in Amsterdam en Rotterdam goed gecontroleerd op 
coronatoegangsbewijzen 

Volgens de gemeenten Amsterdam en Rotterdam heeft de horeca in de gemeenten het 
afgelopen weekend over het algemeen goed op de coronatoegangsbewijzen gecontroleerd. 
Sinds zaterdag is dit verplicht in onder meer horecagelegenheden. 

‘Wij hebben weinig signalen gekregen dat de regels niet zouden zijn nageleefd in de horeca’, 
zegt een woordvoerster van de gemeente Amsterdam. Volgens de zegsvrouw heerste er 
een goede sfeer in de uitgaansgebieden. ‘Het was gemoedelijk en druk.’ 

Ook volgens een woordvoerster van de gemeente Rotterdam is het afgelopen weekend goed 
verlopen. ‘Er zijn geen problemen geweest met zaken gerelateerd aan de 
coronatoegangsbewijzen’, zegt ze. ‘Er waren geen excessen of gekke dingen.’ De woordvoerster 
meent dat het zoals vanouds weer gezellig druk was in de uitgaansgebieden. Bron: AD, 27 
september 2021. 
 
Boze klanten filmen weigering in bioscopen en restaurants: ‘Vervelend 
voor ons personeel’ 
 
Bij het controleren van het coronatoegangsbewijs afgelopen weekend zijn diverse medewerkers 
van (fastfood)restaurants en bioscopen lastiggevallen en gefilmd door boze klanten, onder 
andere in filialen van VUE Cinemas en de McDonald’s. De bedrijven roepen klanten op om 
respect te blijven houden voor het personeel. ‘Zij voeren uit wat door overheidsbeleid bepaald 
wordt’, aldus een woordvoerder van McDonald’s tegen deze site.  
 
Zaterdag was de eerste dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht was voor toegang tot de 
horeca, de kunst- en cultuursector en (sport)evenementen. Volgens Koninklijke Horeca 
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Nederland waren er veel ‘moeilijk discussies’ met gasten, evenals ondernemers die onheus 
bejegend zijn of bedreigd werden. ‘Maar absolute excessen zijn uitgebleven’, aldus voorzitter 
Robèr Willemsen.  
 
Wel staan er op sociale media diverse filmpjes van boze klanten die met een telefoon in de 
hand de confrontatie met het personeel opzoeken. Ze beschuldigen medewerkers en 
bedrijfsleiders van discriminatie en dreigen aangifte te doen. In een filiaal van McDonald’s in 
Heerlen bleven vier vrouwen zonder coronatoegangsbewijs een medewerker filmen die hen de 
toegang tot het pand had ontzegd, ondanks dat hij vroeg daarmee te stoppen. Ook in 
Groningen deed zich eenzelfde situatie voor.  
 
‘We begrijpen dat het voor iedereen wennen is’, laat McDonald’s-woordvoerder Eunice 
Koekkoek weten. Volgens haar zijn er het afgelopen weekend ‘diverse teleurstellingen en 
discussies’ geweest. ‘Dat vinden wij vervelend voor de gasten én onze restaurantmedewerkers. 
Zij voeren uit wat door overheidsbeleid bepaald wordt.’ De McDonald’s vraagt om begrip voor 
‘de omstandigheden waaronder medewerkers hun werk moeten doen’. ‘We hopen dat gasten 
respect kunnen opbrengen voor onze medewerkers die ook het liefst alle gasten een leuk 
bezoek bezorgen als zij bij McDonald’s zijn.’  
 
In een filiaal van VUE Cinemas dreigde een groepje klanten aangifte te doen toen ze probeerde 
met een ongeldige QR-code binnen te komen. ‘Ik word hier gediscrimineerd en ik denk dat we 
hier aangifte van moeten doen. Jullie doen mee aan medische apartheid! Wat is uw naam?’ In 
welk filiaal van VUE Cinemas dit gebeurde, is niet duidelijk.  
 
Volgens brancheorganisatie NVBF zijn dergelijke incidenten ‘heel vervelend’ voor het 
personeel. ‘Ieder incident is er één te veel’, reageert voorzitter Gulian Nolthenius. ‘We begrijpen 
dat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar ons personeel moet wel gewoon 
hun werk kunnen doen. Gelukkig gaat het hier slechts om incidenten en werken de meeste 
mensen netjes mee aan de nieuwe situatie.’  
 
Dat mensen afgelopen weekend op meer plekken een coronatoegangsbewijs moesten laten 
zien was ‘even wennen’, maar ‘op de meeste plaatsen is het heel goed gegaan’, zegt 
demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tegen het ANP. Het voornaamste 
probleem was een aanval op de systemen achter de CoronaCheck-app, maar ook daar hebben 
volgens de bewindsman weinig mensen last van gehad. Het was voor ‘heel veel mensen een 
mooi weekend’.  
 
Volgens De Jonge is in het weekend een ‘betekenisvolle stap’ gezet, omdat met de check op de 
coronatoegangsbewijzen ook de 1,5-meterregel werd losgelaten. De meeste ondernemers 
hebben daar volgens hem goed werk in geleverd en ook over de burgemeesters en handhaving 
is De Jonge te spreken. Wel werden de systemen door aanvallers expres overbelast, waardoor 
mensen geen nieuwe QR-code konden aanmaken. Volgens de minister zijn de gevolgen 
daarvan beperkt doordat de aanval niet lang duurde (tussen 20.00 en 22.00 uur) en veel 
mensen al eerder hun code hadden opgevraagd.  
 
Minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus gaat morgen in gesprek met de 
burgemeesters over het afgelopen weekend. Dan zal bijvoorbeeld ook de Bredase aanpak 
besproken worden. De Brabantse stad had een aantal punten ingericht waar mensen op hun 
QR-code gecontroleerd konden worden, waarna ze een bandje kregen waarmee ze de kroegen 
in de omgeving in konden. De Jonge is benieuwd naar die ervaringen. Als blijkt dat het huidige 
coronabeleid niet leidt tot meer besmettingen, wordt volgens de minister overwogen om verder 
te versoepelen. Het volgende besluitvormingsmoment staat op de planning voor begin 
november.  
 
Dit weekend is maar deel capaciteit Testen voor Toegang gebruikt. Ongeveer 108.000 mensen 
hadden zaterdag een afspraak voor een test voor toegang tot een café, theater of een andere 
locatie waar een coronatoegangsbewijs nodig is om binnen te komen, meldt Stichting Open 
Nederland (SON). Dat is veel minder dan de capaciteit die beschikbaar was.  
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Op vrijdag hadden 44.000 mensen een afspraak gepland staan en op zondag 32.000. Het 
aantal mensen dat komt opdagen ligt meestal iets lager dan het aantal gemaakte afspraken, 
aldus een woordvoerder van SON. Op sommige plekken in het land was het dit weekend druk 
bij de testlocaties, maar het ‘liep overal goed door’. In winkelcentrum Hoog Catharijne in 
Utrecht stond af en toe een rij, maar dat kwam volgens de woordvoerder doordat de testlocatie 
daar vrij klein is en mensen dus vooral buiten moesten wachten.  
 
Sinds afgelopen zaterdag is op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs verplicht en 
daarom verruimde SON de openingstijden van de testlocaties. Op zaterdagen is er komende 
tijd plek voor 430.000 testafspraken per dag en op vrijdagen gaat het om 407.000 tests. Bron: 
AD, 27 september 2021.  

 

Een reclamezuil met informatie over het coronatoegangsbewijs en de CoronaCheck-app © ANP 
 

Ministerie neemt geen extra maatregelen om nieuwe problemen met 
CoronaCheck-app te voorkomen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt geen extra maatregelen om 
nieuwe problemen met de CoronaCheck-app te voorkomen, zegt een woordvoerder 
tegen  NU.nl. De CoronaCheck-app was zaterdagavond direct overbelast. Dat leidde ertoe dat 
veel mensen hun QR-code niet konden laden. Daardoor hadden ze geen toegangsbewijs en 
ontstonden op enkele plekken rijen. 

Volgens het ministerie ontstonden de problemen vanwege de grote drukte en doordat de app 
werd aangevallen door cybercriminelen. Volgens een woordvoerder is de app al aangesloten 
op een zogenoemde ddos-wasstraat. Dat is een systeem dat het ddos-verkeer en het legitieme 
verkeer van elkaar scheidt, waarna alleen het schone verkeer wordt doorgelaten.  

‘Dit systeem werkte zaterdag ook, want de aanvallen werden afgeslagen. Echter vroeg dit wel 
extra capaciteit van de server. Omdat op dat moment ook veel mensen tegelijkertijd een QR-
code aanvroegen, raakte de server toch overbelast. We verwachten niet dat er aankomend 
weekend nieuwe problemen ontstaan.’  
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Afgelopen was het laten zien van de QR-code op de app voor het eerst noodzakelijk om 
horecazaken, bioscopen en evenementen te bezoeken. Dat gaf op veel plekken problemen 
doordat de app overbelast raakte. Volgens het ministerie ontstonden de problemen vanwege 
de grote drukte en doordat de app werd aangevallen door cybercriminelen. 

Extra maatregelen zijn volgens VWS niet nodig. De cyberaanvallen werden succesvol 
afgeslagen. Bovendien verwacht VWS niet meer zulke grote drukte als afgelopen zaterdag. 
Bron: AD, 27 september 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag weer 
iets toegenomen naar 484. Dat zijn er 11 meer dan zondag, zo valt op te maken uit cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten echter wel, voor de zesde dag op 
rij. Op de ic's liggen nu 164 coronapatiënten, 5 minder dan zondag. Dat is het laagste aantal 
sinds 27 juli. Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten afgelopen etmaal met 16 toe 
tot 320.    

Het RIVM kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 1411 meldingen van positieve 
tests. Dat zijn er minder dan de voorgaande dagen, maar dat is op maandagen gebruikelijk. 

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen is maandag heel licht gestegen, na zestien 
achtereenvolgende dagen waarop het gemiddelde daalde. In de afgelopen zeven dagen 
registreerde het RIVM 11.710 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 1673 per dag.  

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 
24 uur zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd. Bron: AD, 27 september 2021.   

Farmaceut Moderna wil zijn coronavaccin aanbieden voor boosterprikken 

Ook de farmaceut Moderna wil zijn coronavaccin aanbieden voor boosterprikken. Het bedrijf 
heeft bij de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in 
Amsterdam, gevraagd om het middel voor de extra inenting goed te keuren. 

Mensen zouden die derde prik minstens zes maanden na de tweede prik moeten krijgen. De 
extra inenting moet de bescherming tegen het coronavirus versterken. Mogelijk wordt de 
verdediging tegen die tijd iets minder, hoewel dit nog niet is vastgesteld. 

Moderna heeft de afgelopen tijd al onderzoek gedaan naar de werking van de boosterprik met 
zijn vaccin, dat Spikevax wordt genoemd. Het EMA zal die onderzoeksresultaten beoordelen. 
Het is niet bekend wanneer de toezichthouder met een eindoordeel komt. Bron: AD, 27 
september 2021.  

In afgelopen weekend 2.8 miljoen QR-codes aangemaakt 

Mensen hebben in het afgelopen weekend zo'n 2,8 miljoen QR-codes aangemaakt in de app 
CoronaCheck. Veruit de meeste mensen deden dat op basis van hun vaccinatie of bewijs dat 
ze zijn hersteld van het coronavirus, schat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport dat de app beheert. De enige andere mogelijkheid om een groen vinkje te krijgen is 
namelijk door een coronatest af te nemen, en dat is dit weekend 200.000 keer gebeurd. 

Mensen die bewijs van een coronavaccinatie, -test, of -genezing hebben, kunnen in de app 
een code aanmaken die geldt als coronatoegangsbewijs. Maandagochtend waren er in 
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totaal zo'n 35 miljoen codes aangemaakt, bijna drie miljoen meer dan vrijdagochtend. Dat 
aantal is zo hoog doordat de codes op basis van een negatieve coronatest maar kort geldig 
zijn. Deze mensen moeten daardoor voor iedere dag waarop ze een coronatoegangsbewijs 
moeten laten zien een nieuwe code aanmaken. Bron: AD, 27 september 2021.  

Wrakingsverzoek is afgewezen  

Het wrakingsverzoek in het kort geding over de invoering van de coronapas is 
maandag afgewezen. Het advocatenkantoor Maes Law vreesde dat de rechter die dinsdag het 
kort geding zou gaan behandelen vooringenomen was, onder meer omdat zij in het verleden 
voor de GGZ heeft gewerkt. De rechter benadrukte dat zij 'uiteraard' onpartijdig is. ‘Ik ben nu 
meer dan twintig jaar rechter en dit is de eerste keer dat ik in de wrakingskamer sta.’  

De wrakingskamer ziet 'geen objectief gerechtvaardigde vrees' dat de rechter niet onpartijdig 
zal zijn. De zitting van dinsdag om 13.00 uur in de rechtbank in Den Haag kan dus doorgaan. 

Advocaat Bart Maes en zijn collega Elke Lenting noemen de invoering van de coronapas 
'onwettig, strafbaar en discriminerend'. De maatregel zou volgens zijn kantoor onder meer in 
strijd zijn met de grondwet en veel internationale verdragen. Bron: AD, 27 september 2021.   

Eindelijk mogen de haren weer gewassen worden na het zwemmen: 
‘shampoo-politie’ opgedoekt 

Ook in de zwembaden zijn de coronamaatregelen afgelopen weekend voor een groot deel 
opgedoekt. Zo ook in Rotterdam, waar de zogenaamde 'shampoo-politie' zijn werk neer mag 
leggen: er mag weer uitgebreid gedoucht worden na het zwemmen. Verder betekent dat niet 
meer reserveren, geen rem meer op het aantal bezoekers, geen 1,5 meter meer en weer kijken 
bij zwemles.  

De ‘shampoo-politie’ is opgedoekt, er mag weer lekker worden gesopt onder de douche in de 
Rotterdamse zwembaden. Alle coronamaatregelen zijn door het afvoerputje gespoeld. Dat 
betekent niet meer reserveren, geen rem meer op het aantal bezoekers, geen 1,5 meter meer 
en weer kijken bij zwemles. 

Vooral het weer toestaan van toeschouwers bij de zwemles zal met gejuich worden ontvangen, 
verwacht het Sportbedrijf Rotterdam, de beheerder van de acht gemeentelijke binnen- en twee 
buitenzwembaden. ‘Daar zullen veel ouders blij mee zijn’, verwacht woordvoerster Fleur de 
Koning. ’Het was nogal wat: je kind alleen laten gaan, loslaten, niet zelf de vorderingen kunnen 
volgen.’ 

Wat ook is verdwenen: de ‘shampoo-politie’. Douchen mocht alweer even, maar alleen snel 
afspoelen. Met shampoo het chloor uit je haar wassen, was verboden. Dan stond je te lang 
onder de straal en dat was niet goed voor de doorstroming. Menig badmeester heeft de 
afgelopen maanden ‘sop-agentje’ moeten spelen. ‘Het is fijn dat dit weer kan, want het was 
voor veel mensen best een dingetje. Logisch ook.’ 

Ook het maximaal aantal bezoekers per activiteit is losgelaten. Nog niet alle horecapunten zijn 
open. Sommige zwembaden hebben nu alleen een afhaalpunt, andere baden hebben aparte 
horeca waar het coronatoegangsbewijs verplicht is. 

Wat blijft, is vooraf online je kaartje kopen en betalen. Dat beviel namelijk goed. ‘Maar je kunt 
nu ook weer gewoon je kaartje bij de kassa kopen. Vooral veel senioren vinden dat toch 
prettiger.’  

Twee van de vier baden die vallen onder Sportfondsen Rotterdam hanteren nog wel enkele 
regels. In het Oostelijk Zwembad en het Van Maanenbad moet je nog verplicht reserveren, in 
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Zevenkampse Ring en Oostervant niet meer. Het Alexanderhof, het zwembad van Optisport, 
werkt ook nog met vooraf reserveren. Bron: AD, 27 september 2021.  

Mensen die besmet waren met coronavirus hebben maanden later nog 
antistoffen in neusvocht 

Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus, hebben maanden later nog antistoffen in 
hun neusvocht. Die ontdekking hebben onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen 
gedaan. Ze concluderen dat door het onderzoeken van neusvocht de afweer tegen het virus 
goed in de gaten te houden valt. Een bloedtest is daar dus niet per se voor nodig. 

De wetenschappers onderzochten 50 zorgmedewerkers en 80 van hun huisgenoten die vorig 
jaar tijdens de eerste coronagolf besmet raakten. Geen van de deelnemers was ernstig ziek, 
ziekenhuisopnames kwamen onder deze groep niet voor.  

Uit metingen bleek dat de deelnemers in de eerste maand na de besmetting steeds meer 
antistoffen in hun neusvocht hadden. Daarna nam de hoeveelheid langzaam af, maar na 
negen maanden hadden alle deelnemers aan de studie nog antistoffen in hun neusvocht. Dat 
inzicht kan van pas komen, denkt immunoloog Dimitri Diavatopoulos. ’Omdat neusvocht heel 
eenvoudig af te nemen is kunnen we ook antistoffen meten bij bijvoorbeeld jonge 
kinderen. Dat is voor veel mensen fijner dan bloed afnemen.’  

De onderzoekers vermoeden dat antistoffen in het neusslijmvlies ook een belangrijke barrière 
vormen voor andere luchtweginfecties. Ze hebben hun onderzoeksresultaten gepubliceerd in 
vakblad Nature Communications. Bron: AD, 27 september 2021.  

Joe Biden krijgt zijn derde vaccinatie 

De Amerikaanse president Joe Biden krijgt maandag zijn derde inenting tegen het 
coronavirus. De zogeheten booster werd vorige week door medicijnwaakhond FDA 
goedgekeurd in de Verenigde Staten voor 65-plussers. 

Biden drong al langere tijd aan op het toestaan van een derde prik, om de bescherming van 
kwetsbare mensen tegen het virus te verbeteren. Hij wil zo voorkomen dat er een grote nieuwe 
golf van besmettingen komt in het najaar. 

Na de derde prik spreekt Biden de aanwezige pers toe over het coronabeleid van de VS. 

Onder meer Israël en het Verenigd Koninkrijk zijn al begonnen met het zetten van de boosters. 
In het Verenigd Koninkrijk mogen 50-plussers, mensen met een verhoogd risico en 
zorgmedewerkers een derde prik halen. Bron: AD, 27 september 2021.  

Kunstenbond roept artiesten op te stoppen met afzeggen van tournees 
en voorstellingen  

De Kunstenbond, een grote vakbond voor mensen die werkzaam zijn in creatieve 
beroepen, roept artiesten op te stoppen met het afzeggen van tournees en voorstellingen 
vanwege de coronapas die bezoekers sinds deze week moeten laten zien.   

Artiesten als Hans Teeuwen, Jandino Asporaat, Douwe Bob en Giel Beelen hebben 
voorstellingen afgezegd omdat zij geen publiek willen uitsluiten. Hiermee treffen zij volgens de 
Kunstenbond echter ook vele tientallen technici en andere medewerkers, die ook anderhalf 
jaar thuis hebben gezeten en vaak heel blij zijn dat ze weer mogen en kunnen werken. 
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‘Het is mooi dat die artiesten voor hun principes staan’, zegt een woordvoerder van de 
Kunstenbond naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. ’Maar ten koste van wie gebeurt 
dit?’ Vrijwel iedereen in de entertainmentsector werkt als zzp'er en heeft een loodzware periode 
achter de rug, zowel mentaal als financieel. ’De pijn zit erin dat ze voor hun inkomen volledig 
afhankelijk zijn van anderen. Het risico van nog meer afgezegde optredens kunnen ze na 
anderhalf jaar corona bijna niet meer opvangen.’ Bron: AD, 27 september 2021.   

 

Floris Beukers van Waku Waku: ‘Discriminatie is voor mij de grens.’ © Angeliek de Jonge   
 
Restauranteigenaar Floris blijft weigeren te controleren op coronacheck: 
‘We zijn klaar voor deze strijd’  

Wie wil eten bij veganistisch restaurant Waku Waku in Utrecht, kan zijn coronacheck thuis 
laten. Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa hebben besloten niet te controleren. 
Daarmee ligt een boete of zelfs sluiting van de zaak op de loer. Maar bij de twee eigenaren 
gaan principes vóór de omzet. ‘Discriminatie is voor mij de grens.’  

Wie sinds zaterdag de horeca in wil, moet een geldig vaccinatie- of herstelbewijs of een 
negatieve PCR-test laten zien. Daar is zeker niet iedereen het mee eens. Floris Beukers en 
Naphassa Parinussa vinden het zelfs zo belangrijk dat zij de toekomst van hun restaurant 
Waku Waku op het spel zetten. ‘We zijn klaar voor deze strijd, want we weten dat we gelijk 
hebben’, zegt Beukers. Bron: AD, 27 september 2021.   
 
Restaurant moet per direct dicht om negeren coronacheck, maar 
eigenaar weigert: 'We zijn klaar voor deze strijd’ 
 
Wie wil eten bij veganistisch restaurant Waku Waku in Utrecht, kan zijn coronacheck thuis 
laten. Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa hebben besloten niet te controleren. 
De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft zojuist de zaak per direct gesloten. Maar de 
eigenaren weigeren daar gehoor aan te geven en dus blijft de zaak, die momenteel helemaal 
vol zit, open. Vooralsnog zijn er geen handhavers te zien.   
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Wie sinds zaterdag de horeca in wil, moet een geldig vaccinatie- of herstelbewijs of een 
negatieve PCR-test laten zien. Daar is zeker niet iedereen het mee eens. Floris Beukers en 
Naphassa Parinussa vinden het zelfs zo belangrijk dat zij de toekomst van hun restaurant 
Waku Waku op het spel zetten. ‘We zijn klaar voor deze strijd, want we weten dat we gelijk 
hebben’, zegt Beukers.  
 
Het stel gooide een week geleden online dat ze niet mee zouden doen met de coronacheck. De 
gemeente Utrecht kwam daarom al twee keer langs: of ze dit wel zeker wisten. ‘Ze belden 
vanochtend nog een keer. Dat is heel aardig, maar wij hebben een diepe overtuiging dat de 
coronapas gelijk staat aan discriminatie en medische apartheid. Wij vinden het een directe 
vaccinatiedwang. Het leven wordt onmogelijk gemaakt als je niet tegen het coronavirus bent 
gevaccineerd.’  
 
Ze willen zich niet ‘voor het karretje van de overheid laten spannen om de vaccinatiegraad te 
verhogen’. ‘Wij vinden vaccinatie een persoonlijke keuze en staan voor lichamelijke integriteit. 
We zijn met 35 mensen bij Waku Waku, van allerlei geaardheden en van verschillende 
afkomst, het grootste deel is gevaccineerd. Wij willen niet discrimineren aan de deur.’  
 
Het liep dit weekend storm bij het veganistische restaurant aan het Utrechtse Vredenburg, 
vertelt Beukers. Hij noemt het zelf een ‘gekkenhuis’, zo druk was het. Mensen waren opgelucht 
dat er tóch een plek was waar ze welkom waren. ‘Het was altijd al druk bij ons, maar dat 
bereikt grotere hoogtes nu. Mensen vinden het fijn dat we voor vrijheid staan. Er worden 
enorme fooien gegeven. Er is zelfs iemand die nu elke dag bij ons komt eten om ons te 
steunen.’  
 
De ondernemer is naar eigen zeggen misselijk, heeft buikpijn en kan niet slapen, omdat hij 
tegen de stroom ingaat. Beukers en zijn compagnon Parinussa zijn bereid een zaak tegen de 
overheid te beginnen en beseffen zich dat zij het gezicht van de strijd tegen de coronacheck 
kunnen worden. Dat het hen hun zaak kan kosten. ‘Wij voelen dat: wij zijn zo meteen degenen 
van wie de kop eraf gaat.’  
 
Maandag krijgen ze te horen wat de sanctie zal zijn; een boete of een sluiting. ’We weten niet 
wat het betekent als de zaak dicht moet, maar mocht het zo ver komen dan vertrouwen we 
erop dat het tot andere mooie dingen leidt. We zien geen andere optie dan opstaan, naast 
elkaar. Gevaccineerd en ongevaccineerd.’  
 
Advocaat Gerben Van der Corput, van Lexion Advocaten en bekend als advocaat van 
Viruswaarheid, geeft Beukers en Naphassa weinig kans van slagen met een zaak tegen de 
coronapas.   
‘Tot nu toe is er geen kruid gewassen tegen de coronaregels van de overheid. Overwinningen 
waren er wel, maar die waren van korte duur, daarna werd de wet weer aangepast. De enkeling 
moet het tot nu toe bezuren, eigenlijk zouden de ondernemers de handen ineen moeten slaan. 
Principieel zou ik het wel goed vinden als deze ondernemers het erop aan laten komen.’  
 
Dinsdag is er een kort geding over de coronapas. Daar zal de rechter uitmaken of het 
discriminatie-argument inderdaad opgaat. Bron: AD, 27 september 2021. 
 
Franse influencer in gevangenis voor verduistering van 5,8 miljoen euro 
aan Franse coronasteun  
 
De Franse influencer Paul Antony (PA7) zit in de gevangenis na ervan te zijn beschuldigd 5,8 
miljoen euro aan coronasteun te hebben verduisterd. Het leven in de cel staat in schril 
contrast met de luxe waar hij zich eerst in wentelde.   
 
‘Momenteel in de gevangenis', staat op het Snapchat-profiel van de 24-jarige Paul Antony. 
Waar zijn sociale media normaal gevuld zijn met dure wagens in Monaco en wilde dieren in 
Dubai, blijven ze nu leeg. Antony wordt beschuldigd van oplichting door bendevorming en 
ernstige witwaspraktijken.   
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Antony, online bekend als PA7, zou op een bijzonder brutale manier zeker 5,8 miljoen euro 
verduisterd hebben uit een solidariteitsfonds voor bedrijven. Hij werd eind augustus uit Dubai 
gezet, en zit nu in een gevangenis in Parijs.  

Antony spoorde zijn volgers aan om zich voor te doen als autohandelaren. Hij zou dan 
frauduleuze steunaanvragen voor hen indienen op de website van de belastingdienst. Deze 
volgers ontvingen bedragen tot enkele duizenden euro’s per maand, waarvan ze hem 30 tot 
50 procent moesten overmaken als ‘commissie’. Hij zou meer dan 650 ‘klanten’ gehad hebben, 
die in totaal voor 22 miljoen euro aan steun aanvroegen. De staat keerde 5,8 miljoen effectief 
uit.  

De zwendel kwam aan het licht door een controle bij een van zijn volgers. Deze man, een 
koerier bij Uber Eats, werd gecontroleerd door de belastingdienst en daaruit bleek dat de 
steunbetalingen ongegrond waren. Iedereen die via de influencer frauduleus geld heeft 
gekregen wordt gecontacteerd om het verduisterde geld terug te betalen. Bron: AD, 27 
september 2021.  

Coronapolsbandje bij stapavonden krijgt mogelijk navolging in andere 
steden 

Het gebruik van coronapolsbandjes zoals dat afgelopen weekend in het Bredase en 
Oosterhoutse uitgaansleven werd geïntroduceerd, krijgt mogelijk navolging in andere steden 
in het land. 

De polsbandjes, die de toegang tot de horeca eenvoudiger maken, bleken afgelopen weekend 
zo’n groot succes dat demissionair minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie de 
Bredaas/Oosterhoutse aanpak dinsdag aan de orde wil stellen in een gesprek met 
burgemeesters. Bron: AD, 27 september 2021. 

Gezellig betalen: ‘kletskassa’ als wapen tegen de eenzaamheid 

Binnen nu en een jaar hebben tweehonderd Jumbo-supermarkten een ‘kletskassa’. Wie om 
een praatje verlegen zit, krijgt daar tijdens het afrekenen alle gelegenheid voor. Groot gebaar 
richting de eenzamen of een commercieel trucje? ‘Voor sommige mensen kan het hard nodig 
zijn.’ 

Dat Lia Timmermans (59) vandaag door Jumbo bij de kletskassa is neergezet, is zeker geen 
toeval. ‘Ik praat gewoon gère (dialect voor graag, red.), en veel ook. Dat is het leuke aan dit 
beroep.’ Lia werkt in de Jumbo in Udenhout, een kerkdorp ten noorden van Tilburg. Daar 
rolde Jumbo gistermorgen de loper uit, omdat de supermarkt de tweede binnen het Van Eerd-
imperium is die een kletskassa krijgt. Mensen die graag even wat aanspraak willen, kunnen 
aan deze kassa rustig afrekenen. Timmermans denkt dat dat fijn is voor de klanten. ‘Een 
praatje wordt toch al wel gemaakt, maar op deze manier voelen mensen zich wat minder 
opgelaten als ze wat langer bij de kassa blijven hangen. Anders hoor je andere klanten in de 
rij al snel zuchten, omdat ze haast hebben.’ Bron: AD, 27 september 2021.  

Dansvloer in nachtclubs en discotheken op Mallorca weer open voor 
publiek 

De nachtclubs en discotheken op Mallorca en de andere eilanden van de Balearen mogen 
vanaf 8 oktober hun dansvloer weer openstellen voor het publiek. Maar daar is wel een 
voorwaarde aan verbonden: wie wil dansen moet een mondmasker op. 

Mensen die niet dansen, maar een drankje willen drinken, moeten gaan zitten. De 
dansgelegenheden moeten om 5 uur 's ochtends de deuren sluiten. 



192 
 

De feestvierders moeten aan de ingang ook een coronapaspoort kunnen voorleggen, om aan 
te tonen dat ze gevaccineerd, getest of onlangs genezen zijn. Ook wordt de capaciteit van de 
nachtclubs en discotheken beperkt tot 75 procent van het normale aantal bezoekers. Bron: 
AD, 27 september 2021.  

Ook rapper Fresku wil tournee afzeggen; Kunstenbond doet oproep 

Rapper Fresku staat op het punt zijn aankomende tournee te cancelen uit onvrede over het 
beleid met de coronapas. De artiest kan naar eigen zeggen de huur van zijn studio niet meer 
opbrengen omdat hij al bijna twee jaar niet meer optreedt. Maar hij wil dat iedereen welkom 
is en niet alleen mensen die een coronavaccinatie hebben gehad of die een negatieve 
coronatest kunnen overleggen. 

 

Dat zei Fresku maandagavond in het NOS Journaal. ‘De afgelopen twee jaar zijn heel moeilijk 
geweest voor iedereen in de muziek en de entertainmentsector’, aldus de rapper. ‘Ik wil het 
liefste gisteren weer optreden. Maar dan wel met iedereen erbij. Het zou mij niet sieren als 
artiest met alle muziek die ik heb gemaakt over saamhorigheid en gelijkwaardigheid om een 
deel van mijn publiek buiten te sluiten. Dat vind ik not the way.’ 

De tournee van Fresku gaat volgende week van start. Eerder cancelden ook Jandino Asporaat, 
Tim Douwsma en Giel Beelen hun tournees om deze reden. Hun besluiten kregen overigens 
ook veel kritiek. Collega’s stelden op sociale media dat dit soort beslissingen weinig sociaal 
zijn naar hun medewerkers en crew toe, die ook eindelijk weer kunnen werken. 

De Kunstenbond, een grote vakbond voor mensen die werkzaam zijn in creatieve beroepen, 
roept artiesten dan ook op te stoppen met het cancelen van tournees en voorstellingen. ‘Het 
is mooi dat die artiesten voor hun principes staan’, zegt een woordvoerder van de 
Kunstenbond naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. ‘Maar ten koste van wie gebeurt 
dit?’ Vrijwel iedereen in de entertainmentsector werkt als zzp’er en heeft een loodzware periode 
achter de rug, zowel mentaal als financieel. ‘De pijn zit erin dat ze voor hun inkomen volledig 
afhankelijk zijn van anderen. Het risico van nog meer afgezegde optredens kunnen ze na 
anderhalf jaar corona bijna niet meer opvangen.’ Bron: De Telegraaf, 27 september 2021. 
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Bezoekers Maasstad Ziekenhuis kunnen zich vanaf nu zonder afspraak 
laten vaccineren tegen corona 

Bezoekers van het Maasstad Ziekenhuis kunnen zich voortaan direct - zonder afspraak - laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Ook bewoners van Zuid, waar de vaccinatiegraad relatief 
laag is, zijn van harte welkom.  

Het tijdelijke vaccinatiepunt opende maandag in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers 
kunnen daar zowel de eerste als de tweede vaccinatie halen. Het is mogelijk om de prikken bij 
het RIVM te laten registeren, zodat gevaccineerden direct hun QR-code - sinds kort nodig om 
bijvoorbeeld naar een restaurant te gaan - krijgen. De GGD-medewerkers gebruiken zowel het 
Pfizer- als Janssen-vaccin.  

Volgens initiatiefnemer Charlotte van Noord, internist acute geneeskunde, heeft het 
ziekenhuis de 'verantwoordelijkheid om goede voorlichting en zorg te geven aan patiënten en 
bewoners in de regio’. Bezoekers kunnen bij het punt ook terecht voor vragen over de 
vaccinatie.  

Maandag zijn direct 65 prikken gezet. Dat stemt de betrokken partijen ‘zeer tevreden’. 

‘Er leven veel vragen bij mensen over vaccinaties. In het vaccinatiepunt bij het Maasstad 
Ziekenhuis beantwoorden GGD-medewerkers vragen en wordt het gesprek aangegaan, 
waardoor eventuele zorgen worden weggenomen. Veel mensen die maandag een vaccinatie 
hebben gehaald, moesten in en nabij het ziekenhuis zijn’, zegt een woordvoerder. 

In Charlois en IJsselmonde laten relatief weinig bewoners zich vaccineren. Zo is binnen de 
leeftijdscategorie 25 tot en met 44 jaar respectievelijk slechts 32,9 en 36 procent volledig 
gevaccineerd. Het gemiddelde in de Rotterdamse regio is 60 procent. Ook alle andere 
leeftijdsgroepen in beide wijken op Zuid blijven achter. 

Het vaccinatiepunt is tot en met vrijdag 8 oktober geopend. Patiënten, bezoekers en 
omwonenden kunnen van maandag tot met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur terecht. Bron: 
AD, 27 september 2021. 

Elf gemeenten zonder positieve tests in Oost-Nederland, opsteker voor 
Flevoland 

Er zijn tussen gisterochtend en vanochtend 126 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s 
IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 5 minder dan een etmaal 
eerder. Elf gemeenten in de regio noteren géén nieuwe besmettingen en er kwam goed nieuws 
uit Flevoland. 

In de polder werden namelijk slechts 28 nieuwe besmettingen geregistreerd. Sinds 7 juli lag 
dat aantal niet meer zo laag in één etmaal in Flevoland. Zeewolde is de enige gemeente in deze 
provincie die geen positieve tests registreerde. Op Urk (1) en in de Noordoostpolder (2) waren 
de nieuwe besmettingen op één hand te tellen. In Lelystad kwamen 11 positieve tests aan het 
licht: omgerekend 13.8 per 100.000 inwoners. Geen zorgwekkend aantal.    

In IJsselland testten 37 inwoners positief. De meesten daarvan kwamen uit Zwolle: 16. In 
verhouding tot 100.000  inwoners zijn dat er 12.3 in de Overijsselse hoofdstad. In de 
gemeenten Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Staphorst en Dalfsen testte niemand positief op het 
coronavirus.     

In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 61 mensen met het coronavirus onder de leden. Dat 
is vergelijkbaar met het gemiddelde (59) over de afgelopen zeven dagen in deze veiligheidsregio. 
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Gemeenten met zorgelijke cijfers zijn er in deze regio niet. Hattem, Ermelo, Voorst, Lochem en 
Brummen behaalden de 0-score.  

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is vandaag heel licht gestegen, na 
zestien achtereenvolgende dagen waarop het gemiddelde daalde. Het RIVM kreeg 1411 
meldingen van positieve tests. Dat zijn er minder dan de voorgaande dagen, maar dat is op 
maandagen gebruikelijk. 

Vorige week maandag waren er 1354 nieuwe gevallen. Doordat het dagcijfer deze maandag 
iets hoger ligt, stijgt het gemiddelde, maar het verschil is minimaal. Eén dag waarop het 
gemiddelde niet daalt, betekent bovendien niet dat de daling van de afgelopen weken voorbij 
is. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.710 positieve tests, wat neerkomt op 
gemiddeld 1673 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau begin juli, aan het begin van de 
vierde golf, de ‘discopiek’. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag weer iets 
toegenomen. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten echter wel, voor de 
zesde dag op rij. 

Op de ic’s liggen nu 164 coronapatiënten, 5 minder dan zondag. Dat is het laagste aantal 
sinds 27 juli. In totaal liggen er nu 484 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 
11 meer dan zondag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Bron: De Stentor, 27 september 2021.  

Farmaceut Sanofi stopt met ontwikkeling van coronavaccin 

Medicijnmaker Sanofi stopt met de ontwikkeling van een potentieel coronavaccin. Het middel 
- dat net als de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna op basis van mRNA-technologie 
werkt - liet goede resultaten zien, maar het Franse bedrijf ziet niet langer brood in verdere 
productie van een soortgelijk coronavaccin. 

Sanofi wil met de eigen technische kennis nu middelen gaan ontwikkelen tegen andere 
ziektes, zoals de griep. ‘Het is nu niet nodig om nieuwe mRNA-vaccins tegen Covid-19 te 
ontwikkelen, maar wel om Frankrijk en Europa goed uit te rusten voor de volgende 
pandemie en nieuwe ziektes’, zei topman Thomas Triomphe. 

Wel blijf het bedrijf samenwerken met het Britse GlaxoSmithKline aan een ander 
coronavaccin, waarbij een door de Fransen ontwikkelde antistof wordt gecombineerd met 
een immuunreactie-versterker van de Britten. De onderzoeksresultaten daarvan worden eind 
dit jaar verwacht. Bron: AD, 28 september 2021.  

Cateraars, beveiligers, schoonmakers en verhuizers willen na 1 
oktober  financiële hulp van overheid behouden 

Cateraars, beveiligers, schoonmakers en verhuizers, zouden ook na 1 oktober 
de financiële hulp van de overheid willen behouden. De ondernemers ondervinden nog steeds 
de nadelen van de coronamaatregelen, zegt Ard van der Scheur, voorzitter van het 
brancheorganisatie Platform Commerciële Dienstverlening. 

Een deel van de in het platform vertegenwoordigde bedrijven zal mogelijk zonder steun verder 
kunnen, maar dat zou niet gelden voor bijvoorbeeld 
de beveiligers en schoonmakers van nachtclubs, festivals en evenementen. Daarvoor gelden 
nog steeds beperkingen. Ook cateraars van onder meer vliegtuigen hebben nog moeilijk. 
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Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat de massale coronasteun voor het bedrijfsleven eind 
deze maand wordt stopgezet. Wel zouden er steunpakketten op maat worden gemaakt. 
Voormalig Kamerlid en oud-minister Van der Steur roept de Tweede Kamer op om die ook 
voor commerciële dienstverleners in te stellen. Bron: AD, 28 september 2021. 

 
 

Na komst van de politie keerde de rust terug in Someren. De mensen op deze foto hebben 
niets met de onrust te maken. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels 

Anti-vaxxers belaagd op kermis Someren 

Op de kermis van Someren zijn maandagavond onverwacht coronademonstranten opgedoken. 
Zij werden vervolgens belaagd door een aantal kermisbezoekers. 

De politie stuurde een groot aantal politiewagens en een helikopter naar de kermis om de rust 
te herstellen, en slaagde hier ook in. Een woordvoerder kon maandagavond niet zeggen 
hoeveel mensen bij de vechtpartij betrokken waren, en of er gewonden zijn gevallen. ‘Toen de 
politie ter plaatse kwam was iedereen al weg.’   

Uit filmpjes op social media blijkt dat er demonstranten waren die borden vast hielden met 
de tekst ‘zeg nee tegen testen’. Volgens getuigen zou in ieder geval een van de demonstranten 
nadien naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Een deelnemer, een man uit Helmond, zette na 
te zijn belaagd met bebloed gezicht een bericht hierover op zijn Facebookpagina: ‘Als je iets 
goeds wil doen, gaan ze met veertig man je op de kop stampen. De helden van Someren’, zo 
stelt hij. ‘Jullie zijn diep gezonken.’   

Op Facebook trekt hij een vergelijking tussen de Tweede Wereldoorlog en de huidige 
coronamaatregelen. Bron: ED, 28 september 2021.  
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Eigenaar restaurant Waku Waku heeft zijn zaak afgesloten 

De eigenaar van het Utrechtse restaurant Waku Waku, waarvan de exploitant bij bezoekers 
de CoronaCheck-app niet wilde controleren, heeft zijn zaak maandagavond afgesloten, zonder 
dat er door de politie is ingegrepen.  

Waku Waku had in de loop van de avond moeten sluiten van burgemeester Sharon Dijksma, 
maar bleef desondanks open. Een aantal sympathisanten was voor het horecapand op het 
Vredenburg gaan zitten om een eventuele ontruiming tegen te houden. Daartoe kwam het 
niet, omstreeks 23.00 uur sloot de eigenaar zelf de zaak. 

Enkele tientallen actievoerders bleven in de buurt van het horecapand staan. Na een oproep 
van de politie zegden ze toe te vertrekken. 

Burgemeester Dijksma had tot de sluiting van Waku Waku besloten omdat de exploitant de 
CoronaCheck-app niet wil controleren. Eigenaar Floris Beukers zei dat hij niet wil controleren 
omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. Daar 
voelt Beukers niets voor, hij ziet dat als discriminatie. 

Het is onduidelijk of Beukers dinsdag zijn zaak weer wil openen. Een aantal actievoerders liet 
maandagavond weten uit solidariteit met de exploitant dinsdag opnieuw naar Waku Waku te 
komen. 

Wat de gemeente Utrecht betreft is de sluiting van Waku Waku nu echter een feit en zal vanuit 
de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) worden gecontroleerd of de zaak de 
deuren dicht houdt. Bron: AD, 28 september 2021.    

Gemeente Utrecht heeft sloten vervangen van restaurant Waku Waku 

De gemeente Utrecht heeft de sloten vervangen van restaurant Waku Waku, waarvan de 
exploitant bij bezoekers de CoronaCheck-app niet wil controleren. Het restaurant zou om 
13.00 uur opengaan, maar dat gaat nu niet. Voor de deur hebben zich tientallen 
demonstraten verzameld. Bron: AD, 28 september 2021.  

Verbijstering bij agent om sluiting restaurant Waku Waku: 'Alles in mij 
schreeuwt: dit niet’  

De geruchtmakende sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku leidt ook onder 
handhavers tot grote verbazing. Pim Vos, wijkagent in het Brabantse Vught, schrijft in een 
massaal gedeeld LinkedIn bericht de frustratie van zich af.  

Een woordvoerder van politie Oost-Brabant benadrukt dat het hier een persoonlijke kwestie 
betreft. ‘Dit is een privémening en niet waar wij voor staan. Wij zijn een objectieve politie en 
mengen ons niet in deze discussie.’ Politiewetenschapper Jaap Timmer sluit niet uit dat Vos 
op de vingers wordt getikt.  

De gemeente Utrecht liet vandaag de sloten van restaurant Waku Waku vervangen, omdat de 
exploitant de CoronaCheck-app niet wil controleren. Eigenaar Floris Beukers wil dat niet doen 
omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. Daar 
voelt Beukers niets voor, hij ziet dat als discriminatie. 

Binnen de politie is er begrip voor de actie van Beukers. ‘Ik sta vandaag vastgenageld aan de 
grond’, schrijft wijkagent Pim Vos: ‘Ik ben bij de politie gekomen om mensen te helpen. 
‘Waakzaam en dienstbaar’. Ik weet niet wat ik ‘mag’ zeggen in mijn rol binnen de politie maar 
alles in mij schreeuwt ‘dit niet’.’  

In het veelbesproken bericht op LinkedIn, dat duizenden keren is ‘geliket’ en ook op Twitter 
volop wordt verspreid, stelt Vos dat het kabinet bij het coronabeleid met twee maten meet. 
‘Het kan toch niet zijn dat je in de Efteling tegen elkaar mag staan in een rij voor de Python 
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(gevaccineerd en ongevaccineerd) en een restaurant dat mensen echt gezond wil laten leven 
(Waku Waku, red.) gesloten wordt omdat ze niet willen vragen naar een check?’  

@ ANP  

Het komt zelden voor dat leden van de politie zich in het openbaar uitspreken over het 
coronabeleid. Op sociale media wordt Vos overladen met complimenten. ‘Pim Vos, een moedige 
agent. Hij steekt zijn nek uit. Diepe buiging voor deze meneer. Een agent in hart en nieren, 
ten dienste van de burger en om de burger te beschermen’, luidt een van de vele reacties op 
Twitter.  

Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer is het echter ‘aannemelijk’ dat Vos door zijn 
leidinggevende wordt aangesproken. ‘Iedere persoon, ongeacht zijn of haar beroep, kan zich 
in Nederland gelukkig beroepen op de vrijheid van meningsuiting, maar bij een bepaalde 
categorie ambtenaren, zoals politiemensen, is onderkend dat die vrijheid soms kan schuren 
met het uitoefenen van de functie. Zijn leidinggevenden zouden kunnen vinden dat dat hier 
het geval is. Ik acht de kans groot dat zij hierover met deze agent in gesprek zullen gaan en 
hem zullen adviseren dit in de toekomst niet nog een keer te doen.’  

De Brabantse politie wil zich niet in de discussie mengen en benadrukt dat Vos zijn uitspraken 
op persoonlijke titel doet.  

Overigens is het op last van de gemeente Utrecht gesloten restaurant Waku Waku vandaag 
toch deels open gegaan. Vanuit de deuropening verkoopt het restaurant drankjes. Volgens 
een woordvoerder van het restaurant gaat het om een ‘symbolische’ opening. ‘De omzet valt 
daarmee niet te compenseren, maar het is een signaal dat de eigenaren willen uitdragen: dat 
zij niet zullen zwichten voor dit beleid. We hopen dat hier iedere dag mensen zullen blijven 
komen.’ Onder luid applaus werd de deur opengeduwd. 

Op het terras staan naar schatting tweehonderd mensen. Het gaat vooral om sympathisanten. 
Ook staan er agenten en andere handhavers die een praatje maken met mensen die er op de 
grond zitten. De sfeer is rustig. Aan de overkant van de straat staat een handjevol 
tegendemonstranten. Zij hebben een bord bij zich met daarop de leus ‘Veganisten tegen 
fascisten en nazi’s’. Bron: AD, 28 september 2021.  
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Rusland meldt afgelopen 24 uur 21.559 nieuwe coronabesmettingen 

De Russische gezondheidsdienst heeft de afgelopen 24 uur 21.559 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Een licht daling ten opzichte van gisteren, toen er 22.236 
positieve tests werden afgenomen. Het laatste etmaal overleden 852 Russen aan de gevolgen 
van een besmetting met het longvirus. Bron: AD, 28 september 2021.  

Japan heft noodtoestand op 

Nu het aantal besmettingen afneemt heft Japan de noodtoestand in alle 27 prefecturen op. 
De restricties lopen later deze week af en het land zegt ze niet te willen verlengen, maar 
de economie een impuls te geven. 

De Japanse gezondheidsautoriteiten kregen vandaag het groene licht van experts, op 
voorwaarde dat de versoepelingen geleidelijk worden afgeschaft. Er 
komen coronapaspoorten en meer testmogelijkheden om een oplaaiing van het virus te 
monitoren. 
 
Ook wordt overwogen om restaurants en bars te vragen vast te houden aan hun verkorte 
openingstijden en nog geen alcohol te schenken. Met het opheffen van de noodmaatregelen 
zal het land voor het eerst sinds april restrictievrij zijn. Bron: AD, 28 september 2021. 

Ticketmaster wil dat werknemers wereldwijd zijn gevaccineerd 

Ticketwebsite en kaartjesverkoper Ticketmaster wil dat werknemers wereldwijd 
gevaccineerd zijn tegen COVID-19 als ze op kantoor willen werken, dus ook in Nederland, zo 
blijkt uit een interne mail. Daarmee gaat het bedrijf in tegen de Nederlandse wet. Bedrijven 
mogen dat niet eisen. 

Uit de mail blijkt dat het regionale beleid in lijn wordt gebracht met het wereldwijde 
beleid van moederbedrijf Live Nation. ‘We verwachten dat iedereen die in onze kantoren werkt 
gevaccineerd is’, valt te lezen. ‘Uitzonderingen onder speciale omstandigheden, zoals een 
negatieve test, moeten afgesproken worden met je leidinggevende.’ 

In een reactie tegen NU.nl zegt een woordvoerder dat ‘vaccineren niet verplicht wordt gesteld, 
maar enkel aangemoedigd’. Volgens een werknemer, die anoniem wil blijven, werden mensen 
van wie bekend is dat ze niet gevaccineerd zijn, echter opgebeld met de boodschap dat ze thuis 
moeten blijven. Bron: AD, 28 september 2021.  

Pfizer meldt testen met griepvaccin op basis van RNA-technologie 

Pfizer meldt dat het testen doet met een griepvaccin op basis van de RNA-technologie, dezelfde 
als in het coronavaccin. Ook het Amerikaanse Moderna zei begin juli met het testen van een 
dergelijk product te zijn begonnen. 

De proef van Pfizer vindt plaats in de Verenigde Staten en zal de veiligheid van één dosis van 
dit nieuwe vaccin beoordelen, evenals het vermogen om een immuunrespons op te wekken bij 
gezonde mensen van 65 tot 85 jaar. Een paar honderd mensen nemen deel aan de proef. Bron: 
AD, 28 september 2021. 

Kort geding over gebruik coronatoegangsbewijs 

Bij de rechtbank in Den Haag dient vanmiddag een kort geding over het gebruik van het 
coronatoegangsbewijs, dat sinds zaterdag verplicht is voor bezoekers van onder meer cafés en 
restaurants. 
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Advocaat Bart Maes, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voert, noemt de invoering 
van de coronapas 'onwettig, strafbaar en discriminerend'. De maatregel is volgens hem in 
strijd met de grondwet en internationale verdragen. Maes vindt de coronapas onder meer 
strijdig met het recht op lichamelijke integriteit: ’Je moet toch elke keer zo'n stokje in je neus 
laten rammen als je een QR-code zou willen voor 24 uur’, zei hij vorige week bij de 
aankondiging van de rechtszaak. 

Vervolgens wraakte hij de rechter omdat hij vreesde dat zij partijdig is. De rechter die het kort 
geding behandelt, heeft eerder bij een klachtencommissie van een ggz-instelling gewerkt. 
Volgens Maes zou ze daarom vooringenomen kunnen zijn. De wrakingskamer wees het 
verzoek maandagmiddag af, daarmee kan de zitting dus dinsdag doorgaan. Bron: AD, 28 
september 2021. 

Veel Nederlanders blijven deels vanuit huis werken na pandemie 

Veel Nederlanders blijven waarschijnlijk deels vanuit huis werken als de coronapandemie 
voorbij is. Werknemers zullen ruim een derde van hun werktijd vanuit huis aan de slag 
blijven, meldt de Rabobank na onderzoek onder ruim 2000 Nederlandse werknemers. 

Deelnemers aan de studie is zowel gevraagd hoeveel ze willen thuiswerken als hoeveel ze van 
hun werkgever verwachten te mogen thuiswerken. Rabobank-econoom Sjoerd 
Hardeman denkt dat de hoeveelheid tijd die mensen daadwerkelijk niet op kantoor 
zijn ergens tussen die twee getallen in gaat liggen. 

Dat zou betekenen dat de gemiddelde werknemer 35 procent van de tijd gaat thuiswerken. 
Voor corona was dit slechts 24 procent van de tijd. Hardeman gaat er daarnaast vanuit 
dat ruim een kwart van de werknemers het merendeel van de tijd thuis zal blijven werken. 
Voor de virusuitbraak deed volgens hem nog minder dan een vijfde van de mensen dat. 

Hoe de verdeling precies uitpakt, hangt naar verwachting af van verschillende factoren. 
Vooral hoogopgeleiden, werknemers met een hoger inkomen en werknemers uit de 
communicatie- en informatiesector en zakelijke dienstverlening, hebben vaker de wens om 
thuis te werken. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat hoger opgeleide vrouwen met 
jonge kinderen tussen de 0 en 13 jaar duidelijk meer willen thuiswerken dan andere vrouwen. 

Sinds 25 september is het advies van de overheid om thuis te werken als het kan en te werken 
op kantoor als dat nodig is. Werkgevers en werknemers kunnen zelf afspraken maken over 
een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis. Daarmee is het thuiswerkadvies 
versoepeld ten opzichte van eerder. Volgens Hardeman was de vraagstelling in het Rabobank-
onderzoek echt gericht op de periode dat er helemaal geen sprake meer is van een 
thuiswerkadvies. Bron: AD, 28 september 2021. 

Turkije sluit scholen niet ondanks stijging aantal coronabesmettingen 

‘Turkije zal ondanks een stijging van het aantal coronabesmettingen de scholen nooit meer 
sluiten’, zegt de Turkse gezondheidsminister Fahrettin Koca. De overheid zal er alles aan doen 
om fysieke lessen onder alle omstandigheden door te laten gaan. De Turkse scholen konden 
deze maand, na maanden sluiting, de deuren weer openen. 

De meeste restricties werden deze zomer opgeheven, maar leraren moeten wel een negatieve 
testuitslag tonen of een vaccinatiebewijs. De afgelopen weken steeg het aantal infecties sneller 
dan in omringende landen, tot net onder de 30.000 per dag. Per dag overleden deze maand 
gemiddeld zo'n 250 mensen per dat aan de gevolgen 

Volgen Koca vormen jongeren tot 17 jaar, sinds de scholen heropend zijn, een kwart van de 
besmettingen. ‘Ik heb gezegd dat we de scholen dit jaar onder alle omstandigheden open zullen 



200 
 

houden’, aldus de minister. ‘We willen ze niet tot het laatst openhouden, ze zouden nooit 
mogen sluiten.’ Bron: AD, 28 september 2021.  

Honderden operaties gaan niet door vanwege ‘grootste staking ooit’ in 
academische ziekenhuizen 

Patiënten die vandaag geopereerd zouden worden in een academisch ziekenhuis, worden 
waarschijnlijk teleurgesteld. Honderden operaties zijn afgezegd vanwege ‘de grootste staking 
ooit’. 

Dat blijkt uit gegevens die deze site heeft opgevraagd bij organisator van de staking FNV Zorg. 
Volgens de vakbond gaan door de ‘grootste staking ooit’ in academische ziekenhuizen, zeker 
circa 225 operaties niet door. ‘Van de 54 geplande operaties in het UMC Groningen staan er 
nu nog twee ingeroosterd. En zijn er dus 52 afgelast’, verklaart FNV-woordvoerder Danielle 
van Essen. ‘Bij het UMC Utrecht gaat het om nog eens 85 operaties, bij het LUMC in Leiden 
om vijftig à zestig en bij het UMC in Maastricht gaan dertig van de veertig geplande operaties 
niet door.’ 

 
Staking in het ziekenhuis. Foto ter illustratie. © AD  

Duizenden medewerkers van zeven universitaire medische centra (umc’s) in het land leggen 
dinsdag 28 september 24 uur het werk neer. De ziekenhuismedewerkers vragen met de 
staking om ‘eerlijkere arbeidsvoorwaarden’, zoals een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’ voor alle 
medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. ‘Nooit eerder werd er in 
Nederland zo grootschalig gestaakt door medewerkers van de academische ziekenhuizen’, 
aldus de zorgbond. Alleen opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, 
hartbewaking en de kraam-/couveuse-afdeling draaien door. Andere afdelingen, zoals 
radiologie, de operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen, zijn dinsdag gesloten.   

Eerder deze maand onthulde deze site dat de wachttijden in ziekenhuizen nog altijd oplopen. 
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.   

Meerdere patiënten omzeilen de lange wachttijden door naar een kliniek in het buitenland te 
gaan. Zo ging Gerrit Vervloedt voor een nieuwe knie naar Duitsland. 

Bestuurder van FNV Zorg en Welzijn, Elise Merlijn: ‘We snappen dat dit een verregaande actie 
is, maar we vinden ook dat de werkdruk waaronder medewerkers op de umc’s moeten werken 
tot ongezonde situaties leidt voor medewerkers en patiënten.’ Bron: AD, 28 september 2021. 
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Eerder staakte ook het ziekenhuispersoneel van het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam. © Frank 
De Roo  

 

Huisarts krijgt boze reacties na oproep tot vaccineren voor 
‘buitenlanders’ in wachtkamer 

Huisarts Bernard Berkhout uit Dordrecht maakt geen vrienden met de brief die sinds vorige 
week in zijn praktijk hangt. Daarin doet hij een oproep aan ‘buitenlanders’ om zich te laten 
vaccineren, omdat de ‘vaccinatiegraad daar ver onder het gemiddelde ligt’. ‘Ik zie hoe corona 
er erger inhakt bij Turkse mensen.’  

De inbox van Enes Yigit van Denk Rotterdam stroomde vol nadat een foto van de brief op 
Twitter verscheen. Het gemeenteraadslid deelde de brief op zijn Facebookaccount en ook daar 
wordt huisarts Berkhout aan de schandpaal genageld. ‘Hoe durven ze, we moeten hier werk 
van maken. Stelletje racisten’, reageert iemand op Facebook. ‘Hij is de naam ‘huisarts’ niet 
waard’, roept een ander.  

Iemand anders begrijpt de heisa niet zo. ‘Ik lees niks racistisch, alleen een waarschuwing van 
een arts voor mensen die zich niet hebben gevaccineerd.’ Yigit zelf schrok bij het lezen van de 
brief. ‘Ik lees dingen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Waar haalt deze huisarts zijn 
informatie vandaan?’ Ook de woordkeuze van de arts begrijpt het raadslid niet. ‘De term 
‘buitenlanders’. Wat bedoelt hij daarmee? Ik voel me een Turkse Nederlander, dus wat ben ik 
dan?’ 

De Dordtse huisarts zegt een praktijk met ‘veel allochtonen’ te hebben. Berkhout: ‘En dan met 
name mensen van Turkse afkomst. Wij zien hier dat Covid er bij die mensen harder inhakt 
dan bij mensen van Nederlandse afkomst.’ De brief hangt sinds begin vorige week in zijn 
wachtkamer. ‘Ik heb dit samen met Turkse mensen die in mijn praktijk komen opgesteld. We 
hebben een Nederlandse vertaling gemaakt en nu zorgt juist die versie voor de commotie.’ 

Yigit mist feiten in de brief, maar huisarts Berkhout zegt vanuit zijn eigen ervaring te spreken. 
‘Er staat niets vaags in. Wij zitten hier bij het vuur en zien mensen lijden. Mensen zouden wel 
van mening veranderen als ze zouden zien wat wij zien.’  
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De brief die in de praktijk van huisarts Berkhout hangt. © Twitter  

 

Ook heeft de huisarts contact met collega’s. ‘Van hen hoor ik ook dat op de intensive care een 
bepaald type mensen ligt. Mensen met overgewicht en rokers, maar ook een overtal aan 
allochtonen.’  

De telefoon van praktijk Berkhout rinkelt sinds de brief online staat geregeld. ‘Het zijn nu met 
name Nederlandse mensen die mij bellen. Ze doen maar.’   

De huisarts krijgt genoeg naar zijn hoofd geworpen, maar ook de assistentes krijgen het te 
verduren. ‘Het zijn niet mijn woorden, maar ik krijg van alles over me heen’, zegt een van de 
assistentes van de praktijk. Berkhout: ‘Ze wisten van de komst van de brief, maar het is 
inderdaad mijn beslissing geweest; niet die van hen.’  

De Dordtse huisarts is zelf volledig gevaccineerd en ‘gunt anderen dat gevoel ook’. ‘Ik ben 
honderd procent voor vaccineren en mensen die het niet doen vind ik enigszins asociaal. Ik 
kan eindelijk iedereen weer bezoeken en ontvangen in de praktijk.’ Berkhout vindt dat ze het 
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vaccineren in Turkije beter onder controle hebben. ’Daar doen ze het écht veel beter met 
vaccineren. Veel mensen gaan op vakantie naar Turkije en komen gevaccineerd terug.’  

Yigit van de partij Denk vindt dat er gewaakt moet worden voor het verspreiden van niet-
wetenschappelijk onderbouwde informatie. ‘Die zie ik in de brief niet. Misschien bedoelt hij 
het goed, maar we moeten oppassen met dit soort berichten.’ Yigit kaart ook het punt van de 
vaccinatiegraad aan. ‘Iedereen moet zelf bepalen of hij of zij zich wil laten vaccineren. Geef als 
huisarts dan advies volgens de RIVM-richtlijnen.’  

Een week na het ophangen van de brief staat Berkhout er nog steeds achter. ‘Die brief blijft 
ook gewoon hangen.’ Wel heeft hij een aanpassing gedaan. ‘Ik heb ‘buitenlanders’ vervangen 
door ‘allochtonen’, want ik heb het met name over Turkse Nederlanders die in dit land niet 
goed geïnformeerd worden.’ Bron: AD, 28 september 2021. 

 

Enes Yigit, gemeenteraadslid van Denk. © ANP   

 

Er liggen vandaag nog 475 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen 

Er liggen vandaag nog 475 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, negen minder 
dan gisteren. Het aantal mensen met zware coronaklachten op de ic's daalde met 10 tot 154, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is het laagste aantal sinds 
26 juli en voor de zevende dag op rij een daling.  

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 321 coronapatiënten. Eén meer dan gisteren. 
Op de ic's werden afgelopen etmaal maar 3 nieuwe patiënten opgenomen. Zo'n lage instroom 
is sinds 18 juli niet meer voorgekomen. Op de verpleegafdelingen werden 39 coronapatiënten 
binnengebracht. Bron: AD, 28 september 2021.    

Pfizer en BioNTech vragen om goedkeuring coronavaccin voor 5- tot 11-
jarigen 

Pfizer en BioNTech doen in de VS - op basis van een onderzoek onder jonge kinderen - de 
komende weken een formele aanvraag om hun coronavaccin goedgekeurd te krijgen voor de 
leeftijdsgroep van 5- tot 11-jarigen. De onderzoeksresultaten daartoe zijn naar de 
Amerikaanse toezichthouder FDA gestuurd. Het Pfizer/BioNTech-vaccin wordt in de VS, net 
als in Nederland, al verstrekt aan kinderen vanaf 12 jaar. 

De aanvraag voor de groep van 12 tot 15 nam ongeveer een maand in beslag. Als deze 
aanvraag even snel verloopt, zouden de jongeren nog voor het einde van dit jaar kunnen 
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worden ingeënt. Er staat ook een aanvraag gepland bij medicijntoezichthouder EMA om het 
middel in Europa goedgekeurd te krijgen voor toepassing bij kinderen vanaf 5 jaar. Wanneer 
die aanvraag wordt gedaan is niet bekend. Bron: AD, 28 september 2021.  

Corona geeft genadeslag aan verkleedwinkels: 'De feestartikelen zijn 
klaar. Dat kopen mensen op internet’ 

Afgehakte hoofden, sexy verpleegsterspakjes en verdrietige clownsmaskers. Ze hangen nu al 
maanden te verstoffen in feestwinkels. De coronacrisis heeft er flink ingehakt. ‘En de 
feestartikelen die nog wel worden gekocht, halen mensen van het internet.’  

Carnavalswinkels bestaan niet alleen in Brabant of Limburg. Voor elke Hagenees die wat te 
vieren heeft, is Bokstijn in de Schoolstraat de uitvalsbasis. Bij binnenkomst liggen de 
maskers, pakken en pruiken nog steeds in groten getale opgestapeld. Maar de winkel is al 
twee maanden dicht. Het ging niet meer. De verkoop gaat slecht. Er is personeelstekort. 
Medewerker Eldat is druk in de weer om alle duiveltjeshorens op het rek te sorteren. 
Binnenkort openen ze nog even voor Halloween. Maar dan is het klaar. Eind december verlaten 
ze het pand. Bron: AD, 28 september 2021. 

 

Bokstijn in de Schoolstraat gaat nog een maand open voor Halloween, daarna sluit eigenaar 
Guido Bokstijn de vestiging. © Henriette Guest    
 
 
Herdenking aankomst Molukkers afgeblazen na kritiek en bedreigingen 
uit gemeenschap 
 
De herdenking van de aankomst van de Molukkers in Nederland, die op 7 oktober in 
Rotterdam zou plaatsvinden, gaat voorlopig niet door. Na een oproep tot een boycot, een 
wekenlange haatcampagne en ernstige bedreigingen vanuit de Molukse gemeenschap, is 
besloten de herdenking in aanwezigheid van demissionair premier Mark Rutte uit te stellen. 
 
De herdenking zou plaatsvinden op de Lloydkade in Rotterdam, op de plek waar zeventig jaar 
geleden acht van de twaalf transportschepen met Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen 
arriveerden.  
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Onder anderen demissionair premier Mark Rutte en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 
Frank van Sprang zouden spreken over de kille behandeling van de 12.500 Molukkers door 
Nederland en het ontslag op staande voet uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) bij aankomst in het voorjaar van 1951. De herdenking zou live door de NOS worden 
uitgezonden. 
 
Documentairemaakster Nathalie Toisuta en fotograaf Ed Leatemia zijn sinds vorig jaar bezig 
met de voorbereiding. Nadat zij begin september hun plannen op deze site bekend maakten, 
kwamen de RMS-regering in ballingschap en het Moluks Historisch Museum in verzet.  
 

 
 

John Wattilete, president van de regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-
Molukken (RMS) © ANP  

Ze verwijten de initiatiefnemers niet betrokken te zijn geweest bij de organisatie van de 
herdenking en beschuldigen hen van ‘geschiedvervalsing’ in een reizende tentoonstelling die 
aan de herdenking gekoppeld is. 

Zo zou er in de tentoonstelling geen aandacht voor de RMS zijn, verzetten ze zich tegen het 
gebruik van de term ‘terroristische acties’ voor de Molukse gijzelingen in de jaren 70 en klopt 
het beeld volgens hen niet dat de Molukkers eeuwenlang trouw waren aan Nederland.  

In een verklaring noemde RMS-president John Wattilete het ‘onaanvaardbaar’ dat de regering 
gepasseerd was bij de opening van de tentoonstelling in Moordrecht en noemde hij de inhoud 
op tal van onderdelen onjuist.  

Die kritiek hebben een historica die nauw verbonden is aan het Moluks Historisch Museum 
en acteur Joenoes Polnaija gebruikt om een online petitie te starten met een oproep de 
herdenking en de tentoonstelling te boycotten. Die is door een paar duizend mensen 
ondertekend. De petitie wordt vrijdag tijdens een demonstratie in Rotterdam aangeboden aan 
het gemeentebestuur.  

In een brief aan het college van Rotterdam vroegen Molukse critici de herdenking en 
subsidieverzoeken van de initiatiefnemers af te wijzen, omdat de gemeenschap de herdenking 
als ‘improductief en bedreigend voor de Molukse belangen’ zou zien.  

De initiatiefnemers van de herdenking hebben in een uitgebreide verklaring alle kritiek 
weerlegd. ‘In de tentoonstelling komt het woord ‘terrorisme’ geen één keer voor, er is een hele 
container ingeruimd voor de RMS en we besteden prominent aandacht aan twee Molukse 
verzetshelden om het beeld te ontkrachten dat de Molukkers door de eeuwen trouw waren en 
dat die mythe door Nederland in het leven is geroepen’, zegt Toisuta. 
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De 82-jarige Lin de Fretes-Laisina opende eerder deze maand in Moordrecht de reizende 
tentoonstelling over de geschiedenis van 70 jaar Molukkers in Nederland © Stephan Tellier 

De initiatiefnemers hebben daarover een constructief gesprek gehad met RMS-president 
Wattilete. Alleen het Moluks Historisch Museum gaat niet in op op herhaaldelijke 
uitnodigingen voor een gesprek. De initiatiefnemers staan daar nog steeds open voor. ‘Ik 
begrijp nog steeds niet waar het museum zo tegen is’, zegt Toisuta. 

Ze wijst erop dat Wattilete en het bestuur van het museum de tentoonstelling nooit gezien 
hebben. ‘In de petitie staan onwaarheden die wij ontkrachten, maar die niet bijgesteld worden 
in verklaringen naar hun achterban’, zegt Toisuta. 

Het museum is bovendien lang van tevoren op de hoogte gebracht van de plannen voor een 
herdenking en tentoonstelling. Uit interne mails blijkt dat de directeur van het museum die 
initiatieven van harte ondersteunde. Dat staat haaks op de felle kritiek van de laatste weken. 

‘Het Moluks Historisch Museum zou voor draagvlak in de gemeenschap zorgen’, zegt Toisuta. 
‘Het is een levend monument dat de Nederlandse overheid cadeau heeft gedaan. Het zou 
neutraal moeten zijn, eenheid nastreven en het verhaal van de Molukkers op alle mogelijke 
manieren blijven vertellen.’ 

De verdeeldheid in de Molukse gemeenschap is inmiddels zo uit de hand gelopen dat jongeren 
werden opgeroepen de herdenking te verstoren. Ook krijgt Toisuta ernstige bedreigingen uit 
de gemeenschap. Daarvan heeft ze gisteren aangifte gedaan. 

In een persoonlijk overleg tussen Toisuta en Rutte is besloten de herdenking te verplaatsen 
naar begin volgend jaar. ‘Rutte heeft daarbij benadrukt dat het geen afstel is maar uitstel’, 
aldus Toisuta. 

‘We hebben in de aanloop naar de herdenking al informatiebijeenkomsten georganiseerd. Dat 
gaan we herhalen. In het hele land zullen inspraakbijeenkomsten zijn om te horen wat de 
Molukse gemeenschap belangrijk vindt.’ Bron: DG, 28 september 2021. 
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Arnoud van Doorn. © Arnaud Roelofsz  
 
Politie houdt Haags raadslid aan op verdenking voorbereiding poging 
moord Rutte, nu weer vrij 
 
De politie heeft zondag Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de 
Eenheid, aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging op 
demissionair premier Mark Rutte. Van Doorn werd zondagochtend door de Dienst Koninklijke 
en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) aangehouden en werd maandagavond alweer 
heengezonden. 
 
Van Doorn liep afgelopen zondagochtend door Den Haag, in een buurt waar Rutte op dat 
moment ook was. Vanwege de aanwezigheid van de demissionair premier was er ook 
beveiliging aanwezig. Hun oog viel op de Haagse politicus, die volgens de DKDB 'verdacht 
gedrag vertoonde’. Daarop werd hij aangesproken en aangehouden, op verdenking van het 
voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Mark Rutte. Van Doorn zat een 
nacht vast en werd maandagmiddag na een politieverhoor heengezonden.  
 
Volgens zijn advocaat Anis Boumanjal is de aanhouding van Van Doorn een voorbeeld van 
‘een doorgeschoten kramp’. ‘Dit is het voorbeeld van regeren vanuit angst. De wetten die 
gelden voor het aanhouden van burgers worden dan, zo geeft deze zaak aan, niet voldoende 
serieus genomen. Er was geen redelijk vermoeden van schuld en om die reden had men mijn 
cliënt niet mogen aanhouden. Dat het hier gaat om Rutte maakt het niet anders. Ook dan of 
beter gezegd juist dan dient de wet te worden gerespecteerd.’  
 
Het OM in Den Haag bevestigt de aanhouding en het heenzenden van Van Doorn via een 
woordvoerder. ‘Hij vertoonde verdacht gedrag, daarom is hij aangehouden. Het klopt dat hij 
ook weer is heengezonden. Het onderzoek loopt op dit moment nog, wellicht dat we in de loop 
van de dag meer kunnen zeggen.’ Volgens de woordvoerder luidde de verdenking dat Van 
Doorn 'trachtte inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf te voor te bereiden’. ‘Dan 
kom je al snel op poging voorbereiding moord uit.’  
 
Vandaag werd bekend dat Van Doorn 120 uur taakstraf krijgt voor drie tweets uit 2018 en 
2019 voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen niet-moslims. Hij was zelf niet aanwezig bij 
de uitspraak in de Haagse rechtbank. Bron: DG, 28 september 2021.   
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Anderhalve meter weg, dus de terrassen weer kleiner? Alphen, Gouda en 
Woerden knijpen ‘n oogje toe 
 
Horecabazen in Alphen, Gouda en Woerden hoeven niet op stel en sprong hun vanwege corona 
verruimde terras weer in te schikken, nu de anderhalvemeterregel verdwijnt. 
 
Dat laten de drie gemeenten weten. Vanwege de afstandsregel konden veel terraseigenaren, 
toen zij vorige zomer open mochten, minder gasten dan normaal kwijt. Daar bedachten 
gemeenten wat op. Die stelden een deel van de openbare ruimte beschikbaar, zodat de 
zwaargetroffen horecazaken hun terras konden vergroten.  
 
Zo ontstonden er grotere terrassen op het Woerdense Kerkplein, het Goudse Marktplein, het 
Alphense Rijnplein. Dat gebeurde ook dit jaar, toen de horeca in eind april weer open mocht. 
 
Daar was de horeca blij mee. ‘Zo zit je weer op de ruimte voor je zestig man, in plaats van 
dertig. Het scheelde vorig jaar heel erg in de omzet, zei Jill Lugthart van Brasserie Copper in 
Gouda.  
 
De grotere terrassen hoeven niet ineens weg nu de anderhalve meter vanaf zaterdag voorbij 
is. ‘Ze hoeven voorlopig niet in te schikken’, zei Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen, 
onlangs. Dat moet mogelijk pas als álle coronamaatregelen verdwenen zijn. Ook in Woerden 
‘blijven de ruimere terrassen’ voorlopig, aldus een woordvoerder van de gemeente. Gouda 
houdt de grotere terrassen tot 31 oktober in stand. Bron: AD, 24 september 2021. 
 
Benzineprijs stijgt naar recordhoogte van bijna 2 euro 
 
De prijs voor een liter benzine is naar een nieuw record gestegen door de oplopende olieprijs. 
Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter E10 
(Euro95) landelijk nu gemiddeld op 1,989 euro. 
 
De adviesprijs voor een liter diesel is nu gemiddeld 1,635 euro. Dat is eveneens de hoogste 
prijs ooit voor dat type brandstof, aldus UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen 
bijhoudt van vijf grote oliemaatschappijen. De Nederlandse brandstofprijs bestaat overigens 
voor een belangrijk deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld. 
 
Marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers wijst er wel op dat bij veel 
tankstations de prijzen lager liggen omdat zij kortingen geven. De adviesprijs wordt vaak 
gehanteerd door pompstations langs snelwegen die dus duurder zijn.  
 
Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij enkele goedkope pompen in Nederland 
nog steeds mogelijk om E10 voor een prijs rond de 1,70 euro per liter te tanken.  
 
De olieprijs is al geruime tijd aan het stijgen doordat de vraag naar olie aantrekt door het 
sterke economische herstel van de coronapandemie en het aanbod op de markt beperkt is. 
Ook wordt gespeculeerd dat het aanbod op de oliemarkt steeds meer onder druk kan komen 
te staan omdat minder wordt geïnvesteerd in nieuwe fossiele brandstofprojecten.   
 
De prijs van een vat Brentolie (van 159 liter) steeg dinsdag tot boven de 80 dollar, het hoogste 
niveau sinds oktober 2018. Van Selms sluit niet uit dat de benzineprijs kan stijgen tot boven 
de 2 euro. Bron: AD, 28 september 2021. 
 

Coronasteun redde tienduizenden banen 

De steunpakketten die het kabinet tijdens de coronacrisis heeft opgetuigd, hebben er in 2020 
voor gezorgd dat 65.000 tot 180.000 mensen hun baan hebben behouden. Maar het geld is 
ook terechtgekomen bij bedrijven die niet meer levensvatbaar waren of er juist heel goed voor 
stonden. 
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Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse van de coronasteun voor bedrijven 
en zelfstandigen in 2020. Die heeft de schade van de lockdowns en andere beperkingen 
behoorlijk beperkt, concluderen de rekenmeesters. Zo is 65.000 tot 180.000 werkenden een 
gang naar het UWV voor een uitkering bespaard gebleven en zijn bedrijven in leven gehouden. 

Daar staat tegenover dat de steun er niet in slaagde om de klap voor jongeren op de 
arbeidsmarkt en flexwerkers te dempen. En de steun kwam ook niet altijd terecht op de 
plekken waar die nuttig was. Zo bleven ook bedrijven in leven die al voor corona op weg naar 
de afgrond waren, wat ten koste is gegaan van de economische dynamiek. 

Die balans is naarmate de steun langer duurde, steeds meer de verkeerde kant opgeslagen, 
concludeert het CPB. Het planbureau pleit dan ook al langer voor een einde aan de pakketten. 
Dat gaat deze week alsnog gebeuren, vanaf 1 oktober gaat er streep door de compensatie voor 
loonkosten en vaste lasten. Er blijft nog wel een regeling bestaan die is gericht op steun voor 
de nachthoreca. Bron: De Telegraaf, 28 september 2021.  

Geboortegolf in Twente; Achterhoeks ziekenhuis SKB kan de vruchten 
plukken  

De golf aan ‘coronababy’s’ zorgt ervoor dat MST en ZGT alle zeilen moeten bijzetten om 
bevallingen te begeleiden. Intussen biedt naburig ziekenhuis SKB hulp aan. SKB profileert 
zich tijdens de geboortegolf. Maar dat niet alleen, het ziekenhuis in de Achterhoek kan ook 
profiteren. 

‘Vrouwen die op het punt staan om te bevallen kunnen met een gerust hart naar het SKB in 
Winterswijk komen.’ Een ronkend persbericht met letterlijk deze zin ging een week terug de 
deur uit bij SKB. In het bericht werd benadrukt dat zwangere vrouwen én hun partner een 
hartelijke ontvangst wacht.  

Niet dat ze daar op hun handen zitten. In Winterswijk is het, net als in Twente, drukker dan 
normaal als gevolg van de geboortegolf. Tussen januari en september waren er dertig 
bevallingen meer dan in 2019 en in 2020. Het ziekenhuis heeft normaliter ruim 700 
bevallingen per jaar. De overgrote meerderheid daarvan is klinisch, de rest komt via de 
verloskundigen. Dit jaar zijn het er dus meer, maar SKB kan het aan, zo meldt het.   

Sterker nog, er kan zelfs een schepje bovenop. Niet alleen patiënten uit Twente zijn welkom. 
Ook uit andere aanpalende verzorgingsgebieden. De boodschap komt niet toevallig op dit 
moment. Het persbericht is verstuurd net nadat de Gelre ziekenhuizen in Zutphen bekend 
maakten dat ze noodgedwongen hun verloskamers moeten sluiten. Reden is het 
personeelstekort. ‘Zutphen’ kan zeker de komende zes weken geen bevallingen doen.  

SKB biedt nu hulp aan omdat het in staat is te helpen, zegt Ellen ten Have. De teammanager 
van de vrouw-kindeenheid legt uit dat de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het opleiden van 
gespecialiseerde verpleegkundigen voor verloskunde en neonatologie. Wat daarbij ook 
meespeelt, is het lage ziekteverzuim in het ziekenhuis. Onder verpleegkundigen is dat in SKB 
4,1 procent. Landelijk ligt het verzuim in verpleging, verzorging en thuiszorg op 7,9 procent. 

‘Bij verloskunde zijn op dit moment zelfs helemaal geen zieken onder verpleegkundigen, 
verloskundigen en gynaecologen. Hierdoor kunnen we het goed organiseren en zijn we flexibel 
om personeel in te zetten als dat nodig is’, zegt Ten Have.  

Behalve dat het kán, is het voor SKB financieel ook interessant om dit jaar bevallingen van 
de aanpalende ziekenhuizen over te nemen. Dat brengt niet direct geld in het laatje. De 
afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars en betrekking hebben op dit jaar, gaan uit 
van een zogenaamde aanneemsom. Wat betekent dat er een vaststaand bedrag wordt betaald. 
Los van de werkelijke hoeveelheid geleverde zorg.  
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Maar als het dit jaar geen voordeel oplevert, dan mogelijk komende jaren wel. Volumes uit het 
verleden liggen bij nieuwe onderhandelingen wel op tafel. Dat maakt het interessant voor een 
ziekenhuis om extra zorg te leveren. SKB ontkent dat ook niet. „Het speelt inderdaad wel mee. 
Maar het is zeker niet de belangrijkste reden dat wij hulp aanbieden’, aldus Ellen ten 
Have.  Bron: Tubantia, 28 september 2021. 

Lange Frans heeft het verbruid bij achterban met optreden op QR-event 

Hij ontpopte zich op social-media als een van de felste tegenstanders van het coronabeleid, 
QR-codes en vaccinaties. Maar nu blijkt dat Lange Frans afgelopen weekende optrad op de 
kermis in Edam, waar een QR-toegangsbeleid gold, zijn de rapen op internet gaar. ‘Was je geld 
op, ouwe?’  

Lange Frans heeft gereageerd op de ophef die dit weekend onder zijn fans ontstond omdat hij 
een optreden gaf tijdens een evenement in Edam waarvoor een QR-code vereist was. 

Op Twitter laat hij weten dat hij zelf niet gevaccineerd is en ook niet getest. Hij reageert 
daarmee op een tweet die alweer verwijderd is. Lange Frans lag behoorlijk onder vuur dit 
weekend omdat hij optrad tijdens een evenement waarvoor een QR-code vereist was of een 
negatieve test. Dat terwijl de artiest zich op sociale media juist sterk uitsprak tegen het 
coronabeleid, vaccinaties en QR-codes. 

Hij laat zich echter weinig gelegen liggen aan de kritiek die nu op hem afkomt. ‘Ik wist niet 
dat ik deze move met iedereen moest overleggen’, reageert hij laconiek op commentaar op 
Twitter. 

Toch legt hij nog wel uit hoe het nou zat met dat optreden in Edam: was dat een boeking die 
al langer gepland stond, zoals hij eerder leek te verklaren, of toch een invaloptreden? Lange 
Frans verduidelijkt dat het optreden dat al ’lang in de boeken’ stond, een optreden in Zaandam 
was. ‘Edam was een invallertje voor collega die uitviel. Zaandam heb ik buiten op het terras 
gespeeld, zodat het hele plein en aangrenzende horeca het allemaal kon zien en horen.’ 

De zanger kreeg ook vele malen het verwijt dat het hem blijkbaar alleen om het geld te doen 
was. Op een specifiek commentaar daarover reageert hij: „Ik heb zeker geld nodig om mijn 
gezin te onderhouden. Dat klopt.’ Bron: De Telegraaf, 28 september 2021. 

Grapperhaus bespreekt eerste ervaringen horeca na laatste 
versoepelingen met burgemeesters 

Justitieminister Ferd Grapperhaus bespreekt dinsdagavond met de 25 burgemeesters van 
het Veiligheidsberaad de eerste ervaringen in de horeca na de laatste coronaversoepelingen. 
De demissionaire bewindsman heeft de burgemeesters uitgenodigd voor een digitale 
bijeenkomst aan het begin van de avond. 

De burgemeesters en Grapperhaus praten met elkaar over het gekozen systeem met het 
coronatoegangsbewijs en de QR-code. Ook komen handhaving van de toegangscontrole 
en naleving van de voorschriften aan de orde. 

Het Veiligheidsberaad liet zondag weten tevreden te zijn over het verloop van de 
zaterdagavond daarvoor. Volgens beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van 
Nijmegen, werkten veruit de meeste ondernemers graag mee aan het beleid. Bron: AD, 28 
september 2021.  
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Chili is begonnen met vaccineren van kinderen  
 
In Chili zijn ze begonnen met het vaccineren van kinderen tussen de 6 en 11 jaar. Dit doen ze 
met het Chinese CoronaVac vaccin. ‘De vaccins zijn al goedgekeurd. Ze zijn veilig, en ze 
beschermen goed’, vertelt Paula Daza, ondersecretaris van Volksgezondheid. Er zijn in Chili 
zo'n 1,5 miljoen kinderen in deze leeftijdsgroep die gevaccineerd zouden kunnen worden. 
Bron: AD, 28 september 2021.  
 
Aantal mensen met eerste prik is verder opgelopen 
 
Het aantal mensen dat een eerste prik haalt tegen het coronavirus is verder opgelopen. Vorige 
week kregen iets meer dan 70.000 mensen een eerste dosis, tegen bijna 68.000 de week 
ervoor. Nog een week eerder, voor de aankondiging van de uitbreiding van 
coronatoegangsbewijzen, lieten minder dan 45.000 mensen zich inenten. 
 
In totaal hebben nu 12,8 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Voor sommigen is dat de 
enige prik, omdat ze het Janssen-vaccin kregen of omdat ze na een recente coronabesmetting 
kozen voor een enkele dosis van een ander vaccin. Iets meer dan 10,7 miljoen mensen hebben 
ook de tweede dosis gekregen.  
 
Van alle mensen van 12 jaar en ouder die voor een prik in aanmerking komen, heeft 84 
procent een eerste vaccinatie gekregen. Volgens de wekelijkse cijfers van het RIVM is 80 
procent van de mensen nu volledig gevaccineerd. ‘De afgelopen week zijn er, met name in de 
jongere leeftijdsgroepen, meer vaccinaties gezet dan in de paar weken daarvoor’, aldus het 
instituut. Bron: AD, 28 september 2021.  
 
Coronaboetes in België toch niet onwettig uitgedeeld 
 
Belgische coronaboetes zijn toch niet onwettig uitgedeeld. Voor coronamaatregelen als het 
samenscholingsverbod was wel degelijk een wettelijke basis, oordeelt de hoogste Belgische 
rechter. Lagere rechtbanken hadden een aantal overtreders, die volhielden dat er geen grond 
was voor de voorschriften, juist gelijk gegeven. 
 
Toen de corona-epidemie uitbrak moest de Belgische regering net als de 
Nederlandse improviseren. Ze grepen beide naar maatregelen die zijn bedoeld voor 
kortdurende, plaatselijke rampen als een grote brand of voetbalrellen. Omdat de coronacrisis 
maar duurde en duurde was andere wetgeving nodig om zulke maatregelen te rechtvaardigen, 
stelden lagere rechters meermaals.  
 
Ook de Belgische regering zette zich aan een coronawet om daarin te voorzien, maar die 
was pas afgelopen zomer af. Zonder die wet was een coronaboete volgens het Hof van Cassatie 
echter niet per se onwettig, meldt VRT Nieuws. Bron: AD, 28 september 2021.  
 
Woensdag uitspraak in Kort Geding tegen invoering coronatoegangspas 
 
De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk woensdag 6 oktober 
uitspraak in het kort geding tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. De rechter zei 
na afloop van de fors uitgelopen zitting dat ze veel moet afwegen. 
 
Advocaat Bart Maes, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voerde, eist dat de 
invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure. Bron: 
AD, 28 september 2021.   
 
Het gemiddelde coronabesmettingen stijgt 
 
Het gemiddelde aantal coronabesmettingen stijgt voor de tweede dag op rij, ook al is de 
toename minimaal. In de zestien dagen ervoor ging de lijn juist snel omlaag. Over de lange 
termijn verandert het beeld dus nog niet door de afgelopen twee dagen. 
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Het RIVM kreeg tussen maandagochtend en dinsdagochtend 1739 meldingen van positieve 
tests. Dat is iets hoger dan het cijfer van vorige week dinsdag, waardoor het gemiddelde stijgt. 
Bron: AD, 28 september 2021.  
 
Sinds invoering CoronaCheck-app laten steeds meer mensen zich testen 
op coronavirus 
 
Sinds de invoering van de CoronaCheck-app voor de horeca laten steeds meer 
mensen zich testen op het coronavirus. Het aantal testen is in een week tijd verdrievoudigd. 
Vorige week lieten bijna 187.000 mensen zich testen, tegen bijna 65.000 in de week ervoor en 
iets meer dan 59.000 nog een week eerder.  
 
De vele tests brachten niet veel meer besmettingen aan het licht. Van de 186.589 mensen die 
vorige week werden getest, hadden 200 het coronavirus onder de leden. Dat is 0,1 procent van 
het totaal. De week ervoor waren 104 van de 64.812 geteste mensen positief, wat neerkomt 
op 0,16 procent. Nog een week eerder werd het coronavirus vastgesteld bij 164 van de 59.042 
geteste mensen (0,28 procent). Bron: AD, 28 september 2021.   

Bijna een half miljoen Amerikanen hebben derde vaccinatieprik gehaald 

Bijna een half miljoen Amerikanen hebben afgelopen weekend hun derde vaccinatieprik van 
Pfizer, het zogenoemde booster-shot, gehaald bij een lokale apotheek. De VS is begonnen met 
het geven van derde prikken aan kwetsbare inwoner.  

Volgens het Witte Huis staan er voor de komende dagen nog een miljoen prikafspraken 
ingepland. ‘We gaan sterk van start’, stelt Jeff Zients, de covid-coördinator van het Witte Huis. 
In totaal komen 25 miljoen Amerikanen in aanmerking voor een derde prik. Bron: AD, 28 
september 2021. 
 
RIVM meldt daling positieve coronatests 
 
Het RIVM meldt een fikse daling positieve coronatests van 12 procent in de weekcijfers. In de 
afgelopen zeven dagen werden er 11.760 positieve tests gemeld. Nederland is terug op het 
niveau van eind juni en begin juli, vlak voor het begin van de vierde golf. 
 
Ook qua ziekenhuisopnames zijn de weekcijfers gunstig. Het aantal daalde naar het laagste 
niveau sinds half juli. Bij 213 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze in 
een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De week ervoor waren er (na correctie) 306 
opnames. Van de 213 opgenomen coronapatiënten kwamen 56 op een intensive care terecht, 
tegen 68 de week ervoor en 80 nog een week eerder. 
 
Het aantal geregistreerde sterfgevallen daalde ook, van 45 naar 34. Bron: AD, 28 september 
2021.  
 
Burgemeesters Veiligheidsberaad zijn positief over experimenten met 
polsbandjes 
 
De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn positief over de experimenten die afgelopen 
weekeinde in enkele gemeenten werden gehouden met polsbandjes, waarmee mensen na 
eenmalige vertoning van een coronatoegangsbewijs  toegang konden krijgen tot de horeca. 
 
De voorzitters van de veiligheidsregio's, die samen het Veiligheidsberaad vormen, overlegden 
dinsdag met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het eerste 
weekend waarin met de coronapas werd gewerkt.   
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Veel horecaondernemers vinden het niet hun taak om als handhaver op te treden. In Breda 
en Alkmaar was afgelopen weekeinde een alternatief bedacht: mensen konden bij een 
controlepunt in de stad hun QR-code laten scannen, waarna ze een polsbandje kregen. 
Daarmee konden ze vervolgens horecagelegenheden in, zonder dat die ondernemers elke keer 
hun code moest scannen. 

Andere burgemeesters hebben ook wel oren naar zo'n systeem, bleek tijdens het 
Veiligheidsberaad. Het ministerie wil woensdag met meer informatie komen over hoe zo'n 
systeem er dan uit moet zien. Er moet dan bijvoorbeeld voor elke dag een andere kleur bandje 
komen, aangezien een negatieve test maar 24 uur geldig is. Ook moet het alsnog mogelijk zijn 
om steekproefsgewijs controles uit te voeren. Bron: AD, 28 september 2021. 
 

Gehele bevolking moet volgend jaar twee keer worden gevaccineerd 

Het kabinet houdt er serieus rekening mee dat de gehele bevolking volgend jaar opnieuw twee 
keer moet worden ingeënt tegen het coronavirus. Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde 
begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Daarin is voor volgend jaar een bedrag van 
134 miljoen euro gereserveerd voor dit scenario. In een toelichting op het bedrag wordt in de 
begroting gesproken van ‘het maximale scenario (gehele bevolking twee keer herprikken)’, 
meldt NRC. 

Dat het ministerie zich concreet voorbereidt op een derde en mogelijk zelfs vierde 
coronaprik voor de hele bevolking in 2022 was nog niet eerder bekend. Een woordvoerder van 
het ministerie zegt dat het gereserveerde geld bedoeld is voor ’de uitvoeringscampagne van het 
vaccineren in 2022’. De 134 miljoen is een schatting van het bedrag dat nodig zou zijn om 
uitvoerende partijen als de GGD te betalen. 

Het ministerie benadrukt dat het op dit moment niet zeker is of het opnieuw inenten van de 
hele bevolking noodzakelijk is. Volgens een woordvoerder is dat ‘afhankelijk van het 
beschermings- en besmettingsniveau’. In de begroting is rekening gehouden met het 
maximale scenario van twee keer herprikken ’in het kader van een goede voorbereiding’. Bron: 
AD, 28 september 2021.  
 
In staat Victoria is een recordaantal coronabesmettingen vastgesteld 
 
In de Australische staat Victoria is een recordaantal corona- 
besmettingen vastgesteld, ondanks een lockdown die al bijna twee maanden van kracht is. 
Een aantal opgelegde maatregelen werden recentelijk wel versoepeld.  
 
Afgelopen 24 uur werden in de regio, met Melbourne als hoofdstad, 950 nieuwe besmettingen 
vastgesteld, het hoogste aantal sinds de start van de pandemie zowat anderhalf jaar geleden. 
Enkel in de aangrenzende staat New South Wales, waar Sydney ligt, is erger getroffen. Daar 
werden soms tot 1.000 besmettingen per dag geregistreerd, maar het aantal neemt daar wel 
af.  
De staat Victoria zit op dit moment voor de zesde keer in lockdown, al is die niet meer zo strikt 
als voordien. Mensen mogen zich nu weer binnen een straal van 15 kilometer rond hun 
woonplaats verplaatsen, in plaats van de voordien opgelegde 10 kilometer. Bovendien zijn 
niet-contactsporten, zoals golf, opnieuw toegestaan.  
 
Intussen boekt de vaccinatiecampagne, die traag op gang kwam, vooruitgang in Australië. Op 
dit moment is meer dan de helft van de inwoners volledig gevaccineerd. Bron: AD, 29 
september 2021.   
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Werknemers United Airlines verliezen baan als ze blijven weigeren zich 
te laten vaccineren 
 
Bijna 600 werknemers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines zullen 
hun baan verliezen als ze blijven weigeren zich te laten vaccineren tegen Covid-19. In 
augustus kondigde het bedrijf aan dat het een vaccinverplichting zou invoeren.  
 
Meer dan 99 procent van de werknemers heeft zich laten inenten tegen het virus. ‘Dit is 
een historische prestatie voor onze maatschappij en onze werknemers’, aldus topmannen 
Scott Kirby en Brett Hart. ‘Onze beweegreden om de vaccinatie verplicht te maken was 
eenvoudig: alle mensen veilig te houden.’ 
 
Minder dan 3 procent van de 67.000 Amerikaanse werknemers van het bedrijf heeft religieuze 
of medische vrijstellingen aangevraagd om zich niet te laten vaccineren. Wie om medische 
redenen niet gevaccineerd is, wordt vanaf 2 oktober met onbetaald verlof gestuurd.  
 
In totaal worden 593 vaccinweigeraars uit het bedrijf gezet, tenzij ze zich bedenken. Hoewel 
Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen met personeelstekorten kampen sinds er weer meer 
mensen in het vliegtuig stappen, zegt het bedrijf geen hinder te zullen ondervinden van de 
ontslagen.  
 
United Airlines is de enige grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die vaccinatie verplicht 
voor werknemers. Delta Air Lines is vanaf 1 november wel van plan elke maand een toeslag 
van 200 dollar in rekening te brengen voor niet-gevaccineerde werknemers. Bron: AD, 29 
september 2021. 
 
India meldt afgelopen 24 uur 18.870 nieuwe coronabesmettingen 
 
In India zijn het afgelopen etmaal 18.870 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. In 
het zwaar getroffen land zijn in totaal al 33,7 miljoen mensen besmet geraakt. Het dodental 
staat op 447.751.  Bron: AD, 29 september 2021. 

Geen aanwijzingen dat mensen die Q-koorts hadden ernstiger ziek 
worden door coronavirus  

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen die eerder Q-koorts hadden ernstiger ziek werden door 
het coronavirus, concludeert het RIVM na onderzoek. 

'Ook bij patiënten die zo ziek waren dat ze naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis 
moesten, bleek Covid-19 niet ernstiger te verlopen bij mensen die eerder Q-koorts hadden', 
stelt het RIVM vast.  

Bij de uitbraak van het coronavirus werden in het voorjaar van 2020 een aantal regio's 
in Noord-Brabant relatief zwaar getroffen. In deze regio's kwam tussen 2007 en 2010 ook vaak 
Q-koorts voor. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt verspreid 
door geiten en schapen. 

Het instituut keek hoe vaak corona in het begin van de uitbraak van het coronavirus 
voorkwam bij mensen die eerder Q-koorts hadden en in het oosten van Noord-Brabant 
woonden. Dit aantal is vergeleken met het totaal aantal mensen met Covid-19 in dit gebied. 
Bron: AD, 29 september 2021.  
 
Bij Waku Waku staan vanochtend weer demonstranten 
 
Bij restaurant Waku Waku op het Vredenburg in Utrecht, dat weigerde gasten te controleren 
op hun QR-code in verband met het coronavirus, staat ook vanochtend een aantal 
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demonstranten. Zeker driehonderd actievoerders  stonden gisteren voor de deur van het 
restaurant om hun steun te uiten aan de eigenaren van het etablissement. 
 
De gemeente Utrecht besloot eerder het restaurant te sluiten. Gisteravond was het zo druk bij 
het restaurant met demonstranten, dat burgemeester Sharon Dijksma mensen opriep naar 
het nabijgelegen Vredenburgplein te gaan, omdat daar meer ruimte is.  
 
Ook financieel is er steun voor Waku Waku. Een crowdfundingsactie die is opgestart, heeft 
tot nu toe meer dan 212.000 euro opgeleverd. Bron: AD, 29 september 2021.  
 

© Koen Laureij — De demonstratie gisteravond (29 september) bij Waku Waku 

Update RIVM 

De lijn van de corona-uitbraak gaat weer omlaag. Het gemiddelde aantal positieve tests steeg 
de afgelopen twee dagen heel licht, maar daalt nu weer. Nederland kwam woensdag boven de 
grens van 2 miljoen positieve tests uit. 

Het RIVM kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 1776 meldingen van positieve 
tests. Dat is iets lager dan vorige week woensdag, toen bijna 1900 besmettingen werden 
vastgesteld. In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 11.618 positieve 
tests, gemiddeld bijna 1660 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli. 

Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Woensdag, 
op dag 581 van de uitbraak, staat de teller op 2.001.347 positieve tests. 

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 
24 uur zijn overleden, want het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een 
coronapatiënt is bevestigd en geregistreerd.   
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Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen nu in 
totaal 456 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er negentien minder dan 
dinsdag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal sinds 22 juli.  

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten met elf tot 143. Ook dit lage aantal is 
in ruim twee maanden niet meer voorgekomen. Het aantal mensen op de ic's is hiermee voor 
de achtste dag op rij afgenomen.  

Op de verpleegafdelingen liggen 313 coronapatiënten, acht minder dan de voorgaande dag. 
Bron: AD, 29 september 2021.  

YouTube gaat optreden tegen video’s met valse informatie over 
vaccinaties  

Videoplatform YouTube gaat optreden tegen alle video's die valse informatie verspreiden over 
vaccinaties. De website trad al op tegen video's over coronavaccinaties, maar verbreedt dit nu 
naar vaccinaties in het algemeen.  

YouTube meldt in een verklaring dat het vaak voorkomt dat foute informatie over 
coronavaccinaties overloopt in foute informatie over alle vaccinaties. Het bedrijf ziet het nu 
als zijn taak om ‘het werk dat we zijn begonnen met Covid-19 uit te breiden naar alle vaccins.’ 
Bron: AD, 29 september 2021.  

Onvrede over controleren coronapas groeit 

De onvrede over het controleren van de coronapas, zoals in de horeca, groeit en zorgt voor een 
flinke lijst van bedrijven waar klanten ook zonder vaccinatie welkom zijn. Een rondgang van 
RTL Nieuws onder diverse ondernemers die zich aanmelden bij platform Keuze Vrij Bij 
Mij leert dat zij zich vooral niet prettig voelden bij het maken van onderscheid. 
 
Vooral kleinere bedrijven en met name die uit de gezondheids- en zorgbranche, 4543 in 
totaal, sloten zich naar verluidt al bij het platform aan. Ook ondernemers die niet direct door 
de controles worden geraakt. 'Wie zich inschrijft, laat weten dat iedereen welkom is', zegt de 
organisatie. RLT meldt echter dat er ook bedrijven op de lijst van KVBM staan die zich niet 
zelf hebben aangemeld. Bron: AD, 29 september 2021. 

Frankrijk meldt vandaag 5835 nieuwe coronabesmettingen en 42 
sterfgevallen  

Frankrijk heeft vandaag 5835 positieve coronatests geregistreerd. Er werden de afgelopen 24 
uur 42 sterfgevallen door toedoen van het longvirus gemeld. Op de Franse ic's liggen 
momenteel nog 1466 mensen met ernstige Covid-klachten. Dat zijn er 58 minder dan een dag 
eerder. Bron: AD, 29 september 2021.  

Singapore meldt vandaag 2268 nieuwe coronabesmettingen 

Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 2268 nieuwe 
coronabesmettingen. Het hoogste dagelijkse aantal sinds het begin van de pandemie. Bron: 
AD, 29 september 2021. 

Geen buitenlandse toeschouwers welkom bij Winterspelen in Peking 

Net als bij de Zomerspelen in Tokio dit jaar zullen bij de Winterspelen in Peking volgend 
jaar geen buitenlandse toeschouwers welkom zijn. Fans van het Chinese vasteland mogen 
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volgens het International Olympisch Comité IOC de wedstrijden wel bezoeken, maar moeten 
aan nog nader te bepalen coronavoorwaarden voldoen.  

Voor de deelnemers aan de Winterspelen is vaccinatie niet verplicht, maar niet ingeënte 
sporters, begeleiders en andere officials, moeten bij aankomst in China wel drie weken in 
quarantaine. Ook moeten ze dagelijks een coronatest ondergaan. De deelnemende atleten 
verblijven in een speciale 'bubbel' tot het einde van de Spelen. Bron: AD, 29 september 
2021. 

Nederland begroot nog eens 95 miljoen euro om coronacrisis in arme 
landen te bestrijden  

Demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking, Tom De Bruijn, liet op een 
bijeenkomst in Genève weten dat het Nederlandse kabinet nog een 95 miljoen euro uittrekt 
om de coronacrisis in arme landen te bestrijden. 75 miljoen daarvan is bedoeld voor 
versterking van de gezondheidszorg en 20 miljoen voor vaccins.  

Eerder maakte het kabinet al 147 miljoen vrij voor Access to COVID Tools Accelerator, 
een internationaal initiatief voor de bestrijding van corona. Ook dit geld gaat naar het 
initiatief. ‘Arme landen worden het hardst getroffen. Al vóór corona kampten ziekenhuizen er 
met ondercapaciteit’, aldus De Bruijn.  

‘Naast corona zijn er andere gezondheidscrises, zoals hiv/aids. Bovendien lopen vrouwen en 
meisjes als kwetsbare groepen als eersten essentiële zorg mis. Infectieziekten kunnen zich 
hierdoor snel verspreiden. Daarom is deze aanvullende bijdrage ook in het belang van 
Nederland.’ Bron: AD, 29 september 2021. 

Huurders van gemeentelijk vastgoed Amsterdam kunnen gebruik blijven 
maken van huurkorting 

Huurders van gemeentelijk vastgoed in Amsterdam, die waren getroffen door de coronacrisis, 
kunnen tot 31 december gebruik blijven maken van een huurkorting van 20 procent en 
eventueel uitstel van betaling. Zo hebben ze meer tijd om te wennen aan een situatie zonder 
financiële regelingen vanuit de Rijksoverheid, die per 1 oktober stoppen. 

‘Het gaat beter met onze stad, maar in enkele sectoren is het herstel nog heel broos. Onder 
andere in de culturele sector ondervinden Amsterdammers nog dagelijks de gevolgen van de 
coronamaatregelen. Nu de ondersteuning vanuit het Rijk stopt per 1 oktober, willen wij onze 
huurders langer de tijd geven om de weg te vinden naar herstel uit deze crisis’, laat 
vastgoedwethouder Touria Meliani weten. Bron: AD, 29 september 2021.   

Polsbandjes mogen worden gebruikt om toegang te krijgen tot cafë’s 

Het kabinet is ermee akkoord als gemeenten na het tonen van een geldige QR-
code polsbandjes inzetten om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld cafés en restaurants in een 
bepaald gebied, schrijft demissionair minister Grapperhaus in een brief aan de 
burgemeesters. Wel moeten gemeenten en ondernemers ervoor zorgen dat het coronabandje 
niet langer dan 24 uur geldig is, en niet overdraagbaar is aan een ander. 

Ook moeten gemeenten en ondernemers een bepaald gebied aanwijzen waarbinnen het 
polsbandje geldig is. ‘Het bijvoorbeeld aanwijzen van (grote delen van) 'het centrum' of 'de 
binnenstad' voldoet niet aan die eis’, schrijft Grapperhaus. 

Bijkomend voordeel van een systeem met polsbandjes is dat de inzet ervan tijdens 
piektijden drukte op straat kan voorkomen. Bron: AD, 29 september 2021.   
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Douwe Bob gaat band en crew compenseren 

Douwe Bob gaat zijn crew en band compenseren voor het inkomen dat zij mislopen door zijn 
plotselinge besluit hun aankomende tournee af te blazen omdat hij tegen de coronaregels is. 
Dat schrijft de zanger op Facebook.  

‘Vind het heel erg dat ik word gezien als een narcistische klootzak’, schrijft Douwe Bob. ‘Ik 
compenseer de band en crew gewoon. Ik aanvaard de consequenties van mijn beslissing en 
sta er nog steeds volledig achter.’ Hij sluit af met de woorden ‘vrijheid en liefde.’ 

Maandag annuleerde Douwe Bob (28) zijn aankomende tournee. Hij vindt het ‘discriminatie’ 
dat bezoekers om zijn shows te zien een QR-code moeten laten zien. Zijn band stapte daarop 
op omdat hij het besluit zonder overleg met hen had genomen. Of zij nu weer terugkeren naar 
de zanger is nog onduidelijk. 

Naast Douwe Bob weigeren meer artiesten op te treden vanwege de huidige coronaregels. 
Onder hen Jandino Asporaat, Hans Teeuwen en Fresku. De Kunstenbond, een vakbond voor 
mensen in de creatieve sector, reageerde maandag boos dat zij met het afgelasten van 
optredens ook theatertechnici, hun eigen crew en muzikanten duperen. Zij zitten ook al ruim 
anderhalf jaar thuis en zijn dolblij dat ze eindelijk weer kunnen werken, zei de bond. Bron: 
De Telegraaf, 29 september 2021.  

Twentse coronacijfers: 58 nieuwe besmettingen, geen sterfgevallen 

Het afgelopen etmaal zijn in Twente 58 mensen positief getest op het coronavirus. Er waren 
geen nieuwe sterfgevallen door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 1776 
nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 57,0 positieve tests per dag (vorige 
week 55,6). In die periode zijn 399 besmettingen geregistreerd, 10 meer dan vorige week 
woensdag toen het aantal nog op 389 stond. Dinsdag werden 45 nieuwe besmettingen geteld. 

Vandaag komen de meeste meldingen uit de gemeenten Enschede (19), Hengelo (9) en 
Oldenzaal(6). Binnen de regio is Losser met 5 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, 
de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (22,0). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 9,2. Daarmee staat de regio 14e op de daglijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio’s. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de positie, des te beter.  

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 2 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland (1), 
Oost Gelre (1), Aalten (0), Winterswijk (0). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 1776 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal, 37 meer dan dinsdag. Toen werden er 1739 positieve tests gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Landelijk zijn er 456 mensen met 
corona opgenomen, 19 minder dan dinsdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 143 patiënten behandeld vanwege corona, 11 minder dan dinsdag. Deze 
nieuwe cijfers zijn woensdag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. 

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 29-09-2021 

⦁ Enschede (19) 

⦁ Hengelo (9) 
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⦁ Oldenzaal (6) 

⦁ Almelo (5) 

⦁ Losser (5) 

⦁ Rijssen-Holten (5) 

⦁ Haaksbergen (2) 

⦁ Hof van Twente (2) 

⦁ Twenterand (2) 

⦁ Wierden (1) 

⦁ Borne (0) 

⦁ Dinkelland (0) 

⦁ Hellendoorn (0) 

⦁ Tubbergen (0) 

⦁ Gemeente onbekend (2) 

Achterhoek 

⦁ Berkelland (1) 

⦁ Oost Gelre (1) 

⦁ Aalten (0) 

⦁ Winterswijk (0) 

Bron: Tubantia, 29 september 2021.  

Kemperink snapt weigerartiesten niet: ‘Denken ze wel aan al die mensen 
die ervan afhankelijk zijn?’  
 
Denken grote artiesten die niet willen optreden vanwege de coronapas wel aan anderen? Of 
alleen aan zichzelf? Cabaretier Thijs Kemperink uit Albergen kan er niet over uit. „Ik heb 
werkelijk niemand horen klagen over het moeten laten zien van het mobieltje bij de ingang.’ 
 
Ze worden al weigerartiesten genoemd, grote namen als Jandino Asporaat, Douwe Bob en 
Hans Teeuwen. Ze treden niet op zolang de coronapas er is. Dit tot onbegrip van veel collega’s, 
want er zijn zoveel mensen afhankelijk van hen. 
 
‘Denken ze wel aan de technici, de mensen bij de kassa en achter de bar? Die eindelijk weer 
aan de slag mogen en er ook stonden toen deze artiesten nog maar vijftien toeschouwers 
hadden?’, vraagt Thijs Kemperink. 
 
Denken grote artiesten die niet willen optreden vanwege de coronapas wel aan anderen? Of 
alleen aan zichzelf? Cabaretier Thijs Kemperink uit Albergen kan er niet over uit. „Ik heb 
werkelijk niemand horen klagen over het moeten laten zien van het mobieltje bij de ingang.’ 
 
Ze worden al weigerartiesten genoemd, grote namen als Jandino Asporaat, Douwe Bob en 
Hans Teeuwen. Ze treden niet op zolang de coronapas er is. Dit tot onbegrip van veel collega’s, 
want er zijn zoveel mensen afhankelijk van hen.  
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‘Denken ze wel aan de technici, de mensen bij de kassa en achter de bar? Die eindelijk weer 
aan de slag mogen en er ook stonden toen deze artiesten nog maar vijftien toeschouwers 
hadden?’, vraagt Thijs Kemperink (38) zich af. Bron: Tubantia, 29 september 2021.  
 

 

Thijs Kemperink kan er niet over uit dat er artiesten zijn die de theaters, de medewerkers en 
bezoekers in de kou laten staan. ‘We moeten elkaar er doorheen slepen.’ © Annina Romita 
 
Taakstraf en voorwaardelijk cel voor Bryan Roy: hij vindt dat Rutte echt 
moet worden geëxecuteerd 
 
Oud-topvoetballer Bryan Roy (51) heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen plus een 
maand voorwaardelijk cel wegens bedreiging van premier Mark Rutte. Uit het verhoor van Roy 
is gebleken dat hij denkt dat Rutte meewerkt aan het terugbrengen van de wereldbevolking 
tot 5 miljoen mensen en dat corona daarvoor wordt gebruikt. De officier van justitie had zes 
weken cel geëist. Roy was niet komen opdagen bij de rechtszaak en had ook geen advocaat 
gestuurd.  
 
De officier van justitie is bang voor herhaling (Roy stopte weliswaar met Twitter, waar hij de 
bedreiging plaatste, maar stapte over naar Telegram) en had daarom tien weken cel waarvan 
vier voorwaardelijk geëist. De rechter deed meteen uitspraak en hield het dus bij een taakstraf 
en een voorwaardelijke celstraf. De politierechter woog mee dat Roy geen strafblad heeft.  
 
Roy moest vanmorgen voorkomen omdat hij in april van dit jaar een tweet plaatste waarin hij 
suggereerde dat Rutte een ‘headshot’ zou gaan krijgen. Hoewel dat een term uit de fotografie 
is (soort portretfoto) weet het Openbaar Ministerie bijna zeker dat Roy daarmee bedoelde dat 
Rutte neergeschoten moet worden. Rutte deed enkele dagen later aangifte ‘omdat hij zich 
ernstig bedreigd voelde'. De premier zou echt bang zijn geweest dat Roy hem iets zou aandoen. 
 
Roy werd 23 april verhoord. Hij erkende de tweet te  hebben geplaatst ‘omdat hij vecht voor 
de kinderen die misbruikt worden'. ‘Ik vecht voor de kinderen die zijn misbruikt, verhandeld 
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en mishandeld,’ verklaarde hij in het verhoor, dat door de rechter werd voorgelezen. Roy zei 
verder dat dat mede de schuld is van Rutte en dat de premier voor een tribunaal moet 
verschijnen. Volgens Roy is Rutte een van de mensen die meewerkt aan het plan om de 
wereldbevolking terug te brengen tot 5 miljoen mensen. Daar wordt corona voor ingezet. Rutte 
zal daarvoor moeten boeten, vindt Roy.  
 
De politierechter las dit vanmorgen voor uit het politieverhoor. Roy zelf vindt niet dat hij Rutte 
heeft bedreigd. Maar hij vindt wel dat Rutte een headshot zou moeten krijgen. Rutte moet 
volgens hem gestraft worden en eventueel zelfs geëxecuteerd.  
 
De oud-profvoetballer van onder meer Ajax, Nottingham Forest en Oranje (32 interlands) was 
tot gistermiddag actief op Twitter, maar zette zijn account plotseling op non-actief. Hij riep 
zijn volgers enkele dagen geleden al op hem voortaan te volgen op chatdienst Telegram. Roy 
liet de afgelopen twee jaar op Twitter blijken een tegenstander te zijn van het coronabeleid. 
Ook steunt hij diverse complottheorieën. Bron: Tubantia, 29 september 2021.   
 
ME grijpt in bij restaurant Waku Waku in Utrecht: zeker 50 
demonstranten gearresteerd 
 
De politie heeft samen met een kordon ME’ers de demonstranten, die voor restaurant Waku 
Waku in Utrecht stonden, ingesloten. Inmiddels zijn zeker vijftig van hen aangehouden en per 
bus afgevoerd. Ondanks het verbod van burgemeester Dijksma zijn er veel mensen afgekomen 
op de demonstratie. 
 
Met veel machtsvertoon is de mobiele eenheid van de politie bezig een einde te maken aan de 
demonstratie voor de deur van het veganistische restaurant Waku Waku aan het Vredenburg. 
Inmiddels zijn vermoedelijk al zo’n vijftig actievoerders tegen de coronapas aangehouden. Één 
voor één de bus worden demonstranten het busje ingeleid. De tweede bus is al behoorlijk 
gevuld. De actie trekt veel bekijks. 
 
Het Vredenburg staat vol politiebusjes en arrestantenbusjes, er is ook politie te paard die 
toezicht houdt. De meeste demonstranten lieten zich gewillig meevoeren, een paar van hen 
verzetten zich tegen hun aanhouding. Boze sympathisanten scandeerden ‘schaam je kapot’ 
tegen politieagenten. Eén demonstrant werd door agenten tegen den grond gewerkt en in een 
houdgreep genomen, hij weigerde in te stappen en schreeuwde ‘Ik heb niks gedaan!’  
De politie zetten even na zeven uur het Vredenburg aan twee zijden af waarna een cordon 
ME’ers de demonstranten insloten in afwachting van de komst van de bussen die hen 
wegvoerden. De eerste bus vertrok eerder vanavond onder luid gejuich.  
 
Vanmiddag stond er al een handjevol demonstranten bij het restaurant. Ze staan voor de 
ramen van de zaak, waarop kaartjes zijn gehangen met ‘Hang in there tiger’ en ‘Is dit nou 
Nederland’. Eén van de mensen die er woensdagmiddag staat is Patrick (35). Van Waku Waku 
had hij tot vandaag nog nooit gehoord, maar de boodschap van eigenaren Floris Beukers en 
Naphassa Parinussa bereikte hem wel. „Via via hoorde ik wat hier gaande was. Hun visie is 
net als de mijne: ik geloof in een samenleving zonder discriminatie. Iedereen is welkom. Ik 
maak zelf geen onderscheid tussen mensen die wel- of niet gevaccineerd zijn en vind het erg 
dat dat nu wel gebeurt.’  
 
Om te laten zien dat hij achter Waku Waku staat, is hij vandaag vanuit Gelderland gekomen. 
Ook Maria (74) kwam naar het restaurant. Ze draagt een briefje in haar hand, dat ze aan de 
ondernemers wil geven. „Er staat op dat ik hen steun en blijf hopen op een land waarin vrijheid 
en democratie voorop staan. Ik kende Waku Waku niet voor vandaag, maar nu zijn ze niet 
meer weg te denken, ik vind het heel sterk wat ze doen.’  
 
Rond 17.00 uur komen er meer betogers naar de zaak toe. Zij worden toegesproken door 
vaccinatiescepticus Frank Ruesink. „Ik had graag gezien dat we deze middag met duizenden 
mensen samen waren gekomen hier, maar dat is niet het geval.’ Omdat ze, naar wat hij zegt, 
met te weinig mensen zijn, adviseert hij iedereen te blijven zolang dat veilig voelt. Sommige 
betogers zijn het daar niet mee eens. „Slap’, zegt er eentje.  
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Een uur later vraagt de politie de demonstranten te vertrekken. Een deel van de betogers 
vertrekt, een deel blijft gewoon voor het restaurant posten.  
 

 
De politie treedt hard op tegen de ruim twintig demonstranten voor het restaurant Waku 
Waku. © Koen Laureij  

Eerder op de dag verbood de gemeente de demonstraties. Volgens de gemeente is de impact 
op de omgeving (zoals de naastgelegen bedrijven), de beperkte ruimte waarin een gevaarlijke 
situatie ontstond en het risico op wanorde belangrijke redenen om de demonstratie voor de 
deur van Waku Waku te verbieden. Zo hield buurrestaurant Kloek de deuren dicht, moest de 
naastgelegen horecazaak Lucy Lou het terras binnenhalen door de demonstratie.   

Het besluit is volgens de gemeente inmiddels bekend bij de eigenaren van Waku Waku en bij 
de overige initiatiefnemers van de demonstratie. Volgens een woordvoerder van burgemeester 
Dijksma heeft zij een dringend appèl gedaan op de eigenaar van de horecazaak, en zullen 
groepen die zich alsnog voor de deur van Waku Waku melden ‘vriendelijk en vervolgens 
dwingend’ verzocht worden om weg te gaan.  

De gemeente heeft het Jaarbeursplein, waar vaker demonstraties plaatsvinden, aangewezen 
als alternatieve locatie. ‘Het gaat nog steeds om een onaangekondigde demonstratie, dus het 
is ons niet duidelijk hoeveel mensen zich daarheen zullen verplaatsen’, zegt een woordvoerder 
van de gemeente Utrecht. ‘Maar uiteraard is daar een stuk meer ruimte.’  

Jorn Luka, sinds gisteren de woordvoerder van de zaak, laat weten dat er wat hen betreft 
niemand naar Jaarbeurs vertrekt. 

Bij de gemeente, ondernemers en bij de burgemeester zouden in de afgelopen dagen berichten 
binnen zijn gekomen met ‘zeer kwetsende en soms ook bedreigende inhoud’. ‘Hier trek ik een 
grens’, schrijft burgemeester Dijksma. ‘Iedereen kan laten weten wat hij of zij van beslissingen 
vindt. Maar bedreigingen en beledigingen mogen we nooit normaliseren.’ De burgemeester 
roept iedereen die beledigende of bedreigende berichten heeft ontvangen op om aangifte te 
doen bij de politie.  

De gemeente kan niet inhoudelijk ingaan op wat voor soort dreigementen de burgemeester, 
gemeente en ondernemers hebben ontvangen. ‘We hebben signalen gekregen van vervelende 
situaties, dus heeft de burgemeester een statement willen maken.’ 
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Aan het eind van de middag staan er zo'n 50 betogers voor de deur van Waku Waku. © AD  

De sluiting van Waku Waku blijft van kracht. Het pand is nog wel toegankelijk voor 
ondernemers en personeel, laat de gemeente weten. Waku Waku heeft om 17.00 uur de zaak, 
net als gisteren, symbolisch geopend. Dat gebeurt via een raam, van waaruit drankjes worden 
geserveerd op het terras, waar de coronapas niet geldt. „We hopen dat er net als gisteren 
honderden mensen langskomen’, zei Luka eerder vandaag. Er hebben de hele nacht mensen 
gestaan voor het restaurant.’ 

Daarnaast dekken ze vanavond één tafel binnen. Het restaurant zegt deze middag een 
uitnodiging te versturen aan burgemeester Dijksma, met de vraag of ze plaats wil nemen aan 
die tafel. Op hun Facebookpagina hebben ze een screenshot geplaatst van het bericht. De 
woordvoerder van de Utrechtse burgemeester heeft aangegeven dat de burgemeester geen 
uitnodiging heeft ontvangen.  

Het restaurant startte gisteren een crowdfundingsactie omdat ze naar eigen zeggen ‘financieel 
uitgekleed’ zijn. Sindsdien blijft het geld maar binnenstromen op de pagina: op 
woensdagmiddag loopt de actie 24 uur en is er al ruim 227.000 euro binnengehaald. De 
kleinste donaties beslaan een paar euro, de hoogste 1500 euro, laat de site zien. Jorn Luka 
zegt dat de eigenaren zich ‘enorm gesteund’ voelen.  

„Ze hadden geen streefbedrag, hebben de crowdfunding gewoon open gedaan en binnen een 
dag werd er ruim 2 ton opgehaald. Het geld is 100 procent bedoeld om de zaak draaiende te 
houden, in welke vorm dan ook. Waku Waku is een flink restaurant, met zeker 30 man 
personeel. Daarnaast willen ze doorgaan met hun verzet.’  

De afgelopen twee dagen waren er protesten voor de deur van restaurant Waku Waku op het 
Vredenburg. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wilde dat restaurant Waku Waku in 
Utrecht per direct gesloten wordt vanwege het niet naleven van de coronaregels. Sinds 
maandagavond verzamelen groepen sympathisanten zich voor de deur van de zaak.  

Op woensdag staat slechts een handjevol demonstranten voor de deur aan het Vredenburg. 
Ook werd vandaag bekend dat Waku Waku en de gemeente Utrecht  komende donderdag voor 
de rechter staan. Het restaurant wil dat de sluiting ongedaan wordt gemaakt. Bron: Tubantia, 
30 september 2021.    
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Duizenden meldingen over menstruatiestoornissen na coronavaccin 
 
Bijwerkingencentrum Lareb heeft duizenden meldingen gekregen van menstruatiestoornissen 
na toediening van het coronavaccin. Volgens de instantie is nog onduidelijk of er inderdaad 
een verband is met het vaccin. 
 
De gemelde klachten van menstruatiestoornissen zijn zeer divers. Het gaat om het uitblijven 
van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen. Maar ook om het optreden 
van bloedingen na de overgang. Lareb bekijkt de meldingen van menstruatiestoornissen nader 
en gaat de gemelde klachten in kaart brengen. Ook internationaal wordt er nader onderzoek 
naar gedaan. 
 
Volgens Lareb komen menstruatiestoornissen ook zonder vaccinatie heel vaak voor. ‘Ze 
kunnen vele oorzaken hebben, zoals een infectie, ziekte of stress. Het is nog niet duidelijk of 
menstruatiestoornis een bijwerking is van de coronavaccins, maar die mogelijkheid is er wel. 
Het vaccin stimuleert het immuunsysteem en dit kan mogelijk invloed effect hebben op de 
hormoonspiegels’, aldus de instelling.  
 
In de Verenigde Staten investeert het Nationaal Gezondheidsinstituut 1,67 miljoen dollar 
(ongeveer 1,5 miljoen euro) in onderzoek om te begrijpen hoe de Covid-19-vaccins onze 
menstruatiecyclus beïnvloeden. ‘Onderzoek naar de bijwerkingen blijft van cruciaal belang 
voor het succes van het vaccinatieprogramma. De effecten van medische interventies op onze 
menstruatie mogen absoluut geen bijzaak zijn in toekomstig onderzoek’, zegt Victoria Male, 
immunoloog in het Imperial College London.  
 
Vrouwen die last hebben van een gewijzigde cyclus, hoeven zich overigens geen zorgen te 
maken. ‘De veranderingen in de menstruatiecyclus zijn in ieder geval kortstondig en 
ongevaarlijk. Langer dan twee of drie cyclussen zal het niet duren. In de meeste gevallen 
betekent het dat je lichaam reageert op het vaccin en dat je immuunsysteem in actie is 
geschoten. Dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws’, verklaart Steven Weyers, gynaecoloog en 
diensthoofd van de Vrouwenkliniek van UZ Gent. Bron: Tubantia, 30 september 2021.     
 
Menstruatie is anders na vaccin: 'Ik ben nog nooit zo hevig ongesteld 
geworden, tot nu’ 
 
De afgelopen maanden regende het meldingen over menstruatiestoornissen na het toedienen 
van het coronavaccin bij Bijwerkingencentrum Lareb. Ook na een oproep aan lezeressen van 
deze krant blijkt dat veel vrouwen een ander soort menstruatie hebben dan ze gewend waren 
voor de vaccinatie. 
 
Duizenden meldingen kwamen er binnen bij Lareb. De meldingen lopen uiteen van het 
uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen, tot het optreden 
van bloedingen na de overgang.   
 
Dat er zoveel meldingen zijn neemt Lareb zeker niet voor lief: ze stellen een onderzoek in, maar 
zijn daarom nu wel voorzichtig met voorbarige conclusies.   
 
Onze lezeressen zijn voorzichtig in hun uitspraken, maar merken wel dat hun 
menstruatiecyclus een of twee maanden na het toedienen van de vaccins verstoord raakte.   
 
Zo vertelt Marcella Schut (33) dat ze het syndroom van mozaïek Turner heeft. Dit betekent 
dat ze moeilijk zwanger kan raken en daarbij vervroegd in de overgang beland. Ze heeft 
desalniettemin twee zoontjes gekregen. Eén via IVF en één op een ‘wonderbaarlijke’ 
natuurlijke manier. ‘Rond die zwangerschappen ben ik heftiger ongesteld geweest, maar over 
het algemeen was ik het heel licht. Nu heb ik twee vaccinaties gehad en sindsdien is het heel 
heftig. Het is niet lekker verwoord, maar het stroomt er gewoon uit. Dat ben ik niet gewend 
van mezelf. Het voelt heel gek. Ook mijn schoonzusje heeft er last van. Die is maanden achter 
elkaar ongesteld sinds de vaccinatie.’   
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Schut beschrijft het als vervelend en vreemd, vooral omdat haar syndroom er gewoonlijk voor 
zorgt dat dit niet gebeurt.  
 
Lareb gaf eerder aan dat er veel oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan 
menstruatiestoornissen: ‘Menstruatiestoornissen kunnen vele oorzaken hebben, zoals een 
infectie, ziekte of stress. Het is nog niet duidelijk of menstruatiestoornis een bijwerking is van 
de coronavaccins, maar die mogelijkheid is er wel. Het vaccin stimuleert het immuunsysteem 
en dit kan mogelijk invloed hebben op de hormoonspiegels.’  
 
Dat het vaccin invloed heeft op de hormoonspiegel merkte ook Danielle (20, achternaam 
bekend bij de redactie). Ze vertelt dat ze de pil gebruikt en dat ze midden in haar strip 
ongesteld werd en dat dit twee weken bleef aanhouden. Ze meldt er wel bij dat ze de pil in de 
zomer heeft ‘doorgeslikt’, zodat ze die maanden niet ongesteld zou worden. ‘Dat kan natuurlijk 
ook een doorbraakbloeding veroorzaken. Maar ik slik vaker de pil een aantal maanden achter 
elkaar en dan heb ik nergens last van. Nu is het wel heel heftig en dat ben ik niet van mijn 
eigen lichaam gewend.’ 
 
Verder melden ook veel van onze lezeressen dat ze, terwijl ze eigenlijk al jaren in de overgang 
zitten en al tijden niet meer ongesteld zijn geweest, nu opeens weer bloedingen hebben. En 
dat deze langer aanhouden of na twee weken weer terugkomen.  
 
Lareb gaat de meldingen van menstruatiestoornissen bekijken en brengt de gemelde klachten 
in kaart. Ook gaan ze onderzoeken wat de oorzaak van de klachten zou kunnen zijn.   
 
Ook internationaal wordt er onderzoek gedaan naar de verandering in menstruatie na 
toediening van coronavaccins. Victoria Male, immunoloog in het Imperial College London 
hierover: ’Onderzoek naar de bijwerkingen blijft van cruciaal belang voor het succes van het 
vaccinatieprogramma. De effecten van medische interventies op onze menstruatie mogen 
absoluut geen bijzaak zijn in toekomstig onderzoek.’ 
 
Want hoewel er wordt gezegd dat vrouwen niet bang hoeven te zijn, omdat de gewijzigde 
menstruatiecyclus vaak kortstondig is en ongevaarlijk en het wordt toegeschreven aan het 
immuunsysteem dat op deze manier reageert, zijn de zorgen er wel. De klachten van de 
menstruatie zijn vaak heftiger en anders aanwezig dan voor de vaccinatie, waardoor er toch 
getwijfeld wordt.   
 
Het zijn klachten waar, volgens de reagerende vrouwen, niet zomaar lichtzinnig over kan 
worden gedaan. Veel van hen schrikken toch wel dat het vaccin op deze manier invloed lijkt 
te hebben op hun lichaam. Uit de reacties blijkt dat de vrouwen zich niet serieus genomen 
voelen, terwijl er voor hen lichamelijk veel meer verandert dan ze lief is. Bij de één wordt de 
cyclus na een aantal maanden weer normaal. Bij de andere lijkt de verandering aan te houden. 
 
Toch zijn er ook mooie verhalen. Zo vertelt Myrthe Postma dat ze na haar eerste vaccinatie 
opeens niet ongesteld werd. Ze hoopte dat het een zwangerschap zou zijn, maar dat was het 
op dat moment niet. ‘Ik ben het heel slecht gaan googelen,’ vertelt ze. ‘Daar kwam je op een 
gegeven moment allemaal spookverhalen tegen over onvruchtbaarheid. Daar werd ik wel bang 
van en heb toen een afspraak gemaakt met mijn huisarts. Die zei dat ik gewoon moest 
afwachten.’   
 
Na haar tweede vaccinatie kwam haar menstruatie gewoon terug. En, ze heeft meer mooi 
nieuws: ‘Ik ben nu 13 weken zwanger. Dus gelukkig waren de verhalen over onvruchtbaarheid 
voor mij niet het geval.’ 
 
Lareb kan nog niks met zekerheid zeggen over de bijwerkingen die het vaccin met zich 
meebrengt, maar sluit ook niks uit. Bron: AD, 1 oktober 2021.    
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Kamervragen over controle op coronapas bij inloophuis in Deventer: 
‘Mooi dat discussie nu minister bereikt’  
 
SGP-Kamerleden Kees van der Staaij en Chris Stoffer willen opheldering van minister Hugo 
de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over buurt- en inloophuizen die bezoekers 
zouden moeten controleren op coronatoegangsbewijzen. Zij hebben Kamervragen gesteld naar 
aanleiding van het opinieverhaal dat Albert-Jan Cloo uit Deventer onlangs schreef voor de 
Stentor.   
 
De SGP-Kamerleden willen onder andere weten wat De Jonge ervan vindt dat bezoekers van 
een inloophuis aan een coronapasplicht zouden moeten voldoen, hoewel juist veel van deze 
bezoekers digitaal niet vaardig zijn en zij nauwelijks een sociaal netwerk hebben. Bron: De 
Stentor, 30 september 2021.   
 
Ongekende prijsverhogingen energie: morgen is contract honderden 
euro's duurder dan vandaag 
 
Opnieuw zijn energieleveranciers genoodzaakt hun tarieven voor gas en elektriciteit fors te 
verhogen. Nieuwe jaarcontracten zijn vanaf morgen (1 oktober) voor een gemiddeld 
huishouden honderden euro’s duurder dan vandaag, stellen vergelijkingssites Gaslicht en 
Independer.   
 
Het is ‘chaos op de energiemarkt', stelt Sanne de Jong van Gaslicht.com. ‘Dit zijn, zeker gezien 
de stijgingen van de afgelopen maanden, ongekende verhogingen.’ 
 
De energietarieven zijn al twee keer zo hoog als een jaar geleden en daar komt morgen dus 
een forse verhoging bij. Huishoudens met een nieuw contract gaan er, afhankelijk van wat ze 
betaalden, op jaarbasis vele honderden euro’s op achteruit bij een gemiddeld verbruik van 
elektriciteit (3500 kilowattuur) en gas (1500 kuub gas). Gaslicht.com heeft berekend dat het 
zo'n 500 euro gemiddeld gaat schelen. Independer.nl houdt het op enkele honderden euro's. 
Dat de Tweede Kamer vorige week besloot de energiebelasting met 375 miljoen euro te 
verlagen, verandert daar weinig aan. Per huishouden komt dat neer op een korting van 50 
euro voor een heel jaar.  
 
Energieleveranciers komen in de financiële problemen als ze de hoge inkooptarieven, 
veroorzaakt door met name de lage gasvoorraden, niet doorrekenen aan hun klanten. Dat 
kunnen ze echter lang niet in alle gevallen doen. Een groot deel van de consumenten heeft 
vorig jaar het uitzonderlijk lage tarief voor twee, drie of zelfs vijf jaar vastgezet. Eén op de drie 
huishoudens zal dan ook niets merken van de prijsverhogingen nu. De klappen vallen bij het 
deel van de klanten bij wie het contract net is afgelopen.  
 
Consumenten met een variabel tarief in hun contract, de zogenoemde slapers (omdat ze niet 
overstappen), krijgen waarschijnlijk pas vanaf 1 januari een prijsverhoging voor de kiezen. Al 
waarschuwen Gaslicht.com, Independer en de Consumentenbond dat er mogelijk eerder al 
verhogingen worden doorgevoerd. In het contract van Essent staat bijvoorbeeld dat tarieven 
gedurende de looptijd door marktontwikkelingen kunnen worden aangepast. Voorwaarde is 
wel dat een verhoging ‘tijdig’ wordt aangegeven. Essent laat weten dat de tarieven voorlopig 
alleen worden verhoogd voor nieuwe klanten. ‘Voor 95 procent van alle klanten verandert hun 
tarief niet per 1 oktober’, zegt een woordvoerder.  
 
De chaos op de energiemarkt kent verschillende oorzaken. De inkoopprijs voor 
energieleveranciers steeg op de gasbeurs met 250 procent. De voorraden in Nederland slonken 
afgelopen winter dankzij de strenge vorst en raakten vervolgens niet aangevuld door allerlei 
internationale ontwikkelingen. Zo eist Azië een steeds groter deel van het aanbod op en is de 
Europese Unie in een twist met Rusland beland over de ingebruikname van een nieuwe 
gaspijplijn. Een hogere prijs voor CO2 stuwt ook de elektriciteitsprijzen naar recordhoogtes. 
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‘Noorwegen zou extra voorraad aanleveren, maar dat was maar 2 miljard kuub gas voor heel 
Europa. Dat zet geen zoden aan de dijk’, aldus Martien Visser, lector energietransitie aan de 
Hanzehogeschool Groningen. ‘Ik vind dat de Tweede Kamer maar weinig van zich laat horen 
over de hoge energieprijzen. Het is voor nu hopen op een warme winter, maar voor volgend 
jaar is het belangrijk dat Nederland zich samen met andere Europese landen afvraagt waar 
het gas vandaan moet komen. Het cadeautje van 50 euro per huishouden is voor iedereen, 
terwijl de echte pijn terecht gaat komen bij bewoners van huizen die slecht geïsoleerd zijn.’ 
Bron: AD, 30 september 2021.    
 
Weigerartiesten willen niet naar Jinek: ‘Ze waren bang voor reacties 
achteraf’ 
 
Niemand van de grote artiesten die hun tournee hebben gecanceld uit woede over het 
coronapasbeleid van de overheid wilde dinsdag op televisie uitleg komen geven over het 
besluit. De redactie van het programma Jinek heeft alle grote namen die de afgelopen dagen 
kenbaar maakten dat zij niet willen dat bezoekers een QR-code moeten tonen uitgenodigd 
voor een gesprek. Maar alle artiesten weigerden dit.  
 
Dat maakte Eva Jinek bekend in haar programma. ‘Niemand wilde aanschuiven’, aldus de 
presentatrice. ‘De meest genoemde reden was dat ze bang waren voor reacties achteraf.’ Grote 
namen die de afgelopen dagen naar voren traden omdat ze zeggen niet te geloven in het 
coronapasbeleid, zijn Jandino Asporaat, Douwe Bob, Hans Teeuwen en Fresku.  
 
Deze weigerartiesten kregen onder meer veel kritiek van de Kunstenbond, een vakbond voor 
mensen in de culturele sector, dat zij met het aflasten van optredens ook theatertechnici, hun 
eigen crew en muzikanten duperen. Deze zitten ook al ruim anderhalf jaar thuis en zijn dolblij 
dat ze eindelijk weer kunnen werken. De band van Douwe Bob maakte dinsdag bekend om 
die reden te breken met de zanger. Jandino Asporaat wil niet zeggen of hij zijn crew 
compenseert voor het aflasten van de tour.  
 
Aan tafel bij Jinek zaten wel zanger Tim Akkermans en cabaretier Sanne Wallis de Vries. Zij 
snappen de problemen die tegenstanders zien in de coronapas niet zo goed. ‘We proberen met 
zijn allen uit deze situatie te komen’, aldus Sanne Wallis de Vries. ‘Op dit moment is dit een 
oplossing. Mensen hebben de keuze te gaan of niet. Niet optreden is geen oplossing, dan gaat 
de hele cultuursector eraan. En denken die weigerartiesten ook aan de 85 procent van hun 
fans die wel willen komen?’ Bron: AD, 30 september 2021.    
 
1 op de 6 thuiswerkers denkt dat de baas meekijkt: ‘Controle moet het 
werk wel ten goede komen’ 
 
Een keer extra de hond uitlaten, uitgebreid lunchen of een half uurtje eerder stoppen. De 
thuiswerker gaat soms iets soepeler met zijn tijd om dan zijn collega op kantoor. Een op de 
zes werkenden vreest dan ook dat zijn laptop en telefoon in de gaten wordt gehouden door de 
baas, blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl. 
 
Voor de coronacrisis was het bijna ondenkbaar, maar tegenwoordig is thuiswerken heel 
normaal geworden. Dat is fijn voor de werknemer, want hij hoeft hierdoor nauwelijks nog in 
de file te staan. Maar het heeft voor de werkgever ook een nadeel. Door het thuiswerken kan 
hij minder goed controleren of iemand daadwerkelijk aan het werk is.   
 
Een mogelijke oplossing hiervoor is monitoringssoftware. Via deze software kan de baas zien 
hoe lang de computer aan staat, het aantal muisbewegingen of ziet hij welke mails je 
verstuurt. In april maakte CNV bekend dat 13 procent van de werkgevers de thuiswerkers 
monitort. CNV concludeerde hieruit dat ruim een half miljoen werkenden dus voortdurend in 
de gaten worden gehouden. En mogelijk ligt dit cijfer in de praktijk hoger, omdat niet iedereen 
de bedrijfssoftware goed kent.  
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Het is dus niet vreemd dat één op de zes werknemers denkt dat hij of zij in de gaten wordt 
gehouden. En dan zijn de jongeren in de meerderheid. Zo denkt 5 procent van de 60-plussers 
dat de baas op zijn computer meekijkt. Bij de jongeren is dat 20 procent. Dit blijkt 
uit onderzoek van VPN diensten onder 1106 werkenden in loondienst, uitgevoerd door 
PanelWizard.  
 
En de controle gaat niet alleen over die taken die iemand uitvoert tijdens zijn werkdag, zoals 
mails versturen of het aantal toetsaanslagen. Veel werknemers vermoeden dat de baas 
bijhoudt hoeveel uur ze online zijn.  Hierdoor voelt een derde van de respondenten zich 
bezwaard als de computer eerder wordt afgesloten dan normaal. Het schuldgevoel knaagt in 
dit geval net iets harder bij vrouwen (35 procent) dan bij mannen (30 procent). Al laat de 
laatste groep wel vaker zijn laptop aanstaan, terwijl ze zelf allang iets anders aan het doen 
zijn.   
 
En eigenlijk kunnen werknemers vaak prima eerder stoppen. Een op de zeven werknemers 
houdt namelijk net wat minder lang pauze dan de collega's op kantoor. Hierbij zijn opnieuw 
de vrouwen in de kleine meerderheid met 16 procent tegen 12 procent bij de mannen. ’We 
hebben het gevoel dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Dat is bij thuiswerken nog sterker dan 
op kantoor’, vertelt een woordvoerder van VPNdiensten. ‘Op kantoor ga je ook wel eens eerder 
weg. En dan kijkt niemand raar op. Het is ook belangrijker dat je je taken afhebt, dan dat je 
precies aan je uren komt.’  
 
De woordvoerder denkt dat het schuldgevoel mede wordt veroorzaakt doordat thuiswerkers 
zich niet kunnen spiegelen aan collega's. ‘Op kantoor zie je mensen soms twintig minuten bij 
het koffiezetapparaat staan. Of net iets langer pauze houden. Thuis heb je die reflectie niet en 
dan denk je dat iedereen constant aan het werk is. Maar dat is echt niet zo.’   
 
En alhoewel een groot deel van de werkenden denkt dat ze in de gaten gehouden worden, 
heeft 40 procent er geen problemen mee. ‘Mits het echt noodzakelijk is natuurlijk. De controle 
moet wel het werk ten goede komen’, zegt de woordvoerder. De werkgever mag ook 
controlesoftware gebruiken. Al zijn er wel strikte voorwaarden aan verbonden, zoals te lezen 
is op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.  Zo mag het niet in het geheim gebeuren én 
moet het bedrijfsbelang heel zwaar wegen. Als dit niet het geval is, dan blijft de privacy van 
de werknemer het belangrijkst. Bron: AD, 30 september 2021.     
 
OMT suggereert ‘Duits model’ coronapas: Kamer wil dat niet-
gevaccineerden welkom blijven 
 
Met een coronatoegangsbewijs voor gevaccineerden kan het nachtleven mogelijk sneller open. 
Het OMT suggereert zo’n 2G-model, maar de politiek wil er nu niet aan. ‘Dit is een drempel.’  
 
Wat weet Mona Keijzer dat het grote publiek niet weet? In haar afscheidsbrief met felle kritiek 
op het coronabeleid schreef de ontslagen CDA-staatssecretaris maandag: ‘Het langzaam 
overgaan naar een situatie waarin je alleen nog maar ergens naar binnen mag met vaccinatie- 
of herstelbewijs (2G-systeem) is onnodig en niet proportioneel. De samenleving is niet 
maakbaar.’  Bron: AD, 29 september 2021.   
 
Sterkste Man-finalist overlijdt aan corona, ook zoon (27) in coma: ‘Niet 
te bevatten’ 
 
Een bekende, sportieve familie in Hoogeveen (Drenthe) is deze week ongenadig hard getroffen 
door het coronavirus. Een vader (62) en een zoon (27) belandden na een besmetting in het 
ziekenhuis en werden kunstmatig in slaap gebracht. De 62-jarige Hans Schonewille, 
goedlachse eigenaar van een populaire sportschool en voormalig Sterkste Man van Nederland-
finalist, overleefde zijn strijd niet. Zoon Bram vecht in het ziekenhuis nog altijd voor zijn leven. 
 
Het verdriet is onmetelijk groot in de familie Schonewille, zegt zoon Bart in gesprek met deze 
site. ‘Het is verschrikkelijk wat ons gezin nu overkomt, echt onvoorstelbaar’, vertelt hij 
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hoorbaar aangeslagen. ‘Een paar weken geleden was er nog niets aan de hand. En nu ben ik 
mijn vader verloren en ligt mijn broertje heel slecht in het ziekenhuis. Het is maar een rare 
ziekte, dat corona.’  
 
Het virus toonde de afgelopen week geen enkele genade. ‘Mijn vader begon zich niet lekker te 
voelen nadat hij vorige week positief had getest. Hij wilde liever het verloop van de ziekte 
afwachten in plaats van direct naar het ziekenhuis te gaan. Maar toen zijn gezondheid snel 
achteruitging hebben we toch maar gebeld.’ Van woensdag tot vrijdag lag Hans met flinke 
ademhalingsproblemen in het ziekenhuis. Daar kwam nog een longontsteking en een acute 
bloedvergiftiging bovenop. De situatie werd zo ernstig dat Schonewille naar de ic moest en in 
een kunstmatige coma werd gebracht.  
 
De eens zo topfitte sportschoolhouder, die in 1995 de finale haalde van de Sterkste Man van 
Nederland, leek op de ic stappen vooruit te zetten, tot zijn vitale organen het ineens begaven. 
‘We hebben daarna nog van alles geprobeerd: prednison, antibiotica, maar niets hielp meer. 
Zijn longen en nieren waren echt superbeschadigd.’  
 
Ondanks de hulp van honderd procent zuurstof en de hulp van honderd procent beademing, 
daalde het zuurstofgehalte van Hans in rap tempo. Op het moment dat de apparatuur werd 
afgekoppeld was Hans binnen een paar minuten overleden. ‘Dat was natuurlijk een vreselijk 
emotioneel moment’, zegt Bart. ‘Nog geen vijf minuten later moesten we ook afscheid van mijn 
broer Bram nemen. Die ging ook achteruit en moest in coma worden gebracht. Hij kreeg er al 
weinig meer van mee. Dit was allemaal heel erg heftig en een grote ellende.’  
 
De familie Schonewille leeft sindsdien in een nachtmerrie. ‘Mijn moeder is er kapot van. Ze is 
haar maatje kwijt en ziet haar kind voor zijn leven vechten. Het is niet te bevatten’, aldus Bart, 
die vorige week ook besmet raakte met het virus. Over de grilligheid en onvoorspelbaarheid 
van het virus is hij anders gaan denken, erkent hij. ‘Je bent je er bewuster van geworden dat 
dit niet zomaar iets is. Dat zelfs als je een grote, flinke vent bent, je goed ziek kunt worden. Ik 
wist dat er uitzonderingen waren, maar als het je zelf zo hard en persoonlijk treft, dan ga je 
daar wel anders over nadenken.’  
 

 
© ANP-Kippa 
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Vader Hans en zijn kinderen zijn van begin af aan uiterst kritisch op het beleid rondom het 
coronavirus. Hun visie op het kabinet-Rutte en de maatregelen steken ze op sociale media 
niet onder stoelen of banken. Het overlijden van Hans brengt daar geen verandering in. ‘Wij 
hebben inderdaad een sterke mening over de huidige coronamaatregelen en over het zootje 
dat de regering ervan maakt. Ik blijf het nog steeds wanbeleid vinden.’ Op de vraag of hij en 
zijn vader zich hebben laten vaccineren, gaat hij liever niet in. ‘Dat vind ik helemaal niet 
relevant. Ook als je gevaccineerd bent kun je nog hartstikke ziek worden. Dus dat zegt 
eigenlijk helemaal niets over de situatie van mijn vader.’ 

Naast de stortvloed aan steunbetuigingen en hartverwarmende reacties krijgt de familie ook 
te maken met enkele vervelende reacties, onder meer vanwege de stellige overtuigingen van 
de zoons en hun vader. ‘Ik zie die reacties vaag voorbijkomen, maar ik heb daar helemaal geen 
boodschap aan’, zegt Bart. ‘De mensen die ons goed kennen weten wat voor een lieve man 
mijn vader was. Hij stond letterlijk voor iedereen klaar. Dat is voor ons het belangrijkste. We 
hopen dat iedereen ons de komende tijd liefde en rust geeft, we hebben het nodig.’ 

In sportkringen is het plotse overlijden van Schonewille het gesprek van de dag, bevestigt 
krachtsporter Wout Zijlstra, die in 2001 werd uitgeroepen tot de Sterkste Man van Nederland. 
‘Ik heb meerdere wedstrijden gedaan met Hans, ik ben ronduit geschokt’, stamelt Zijlstra. ‘Zo 
zie je maar weer: of je nou groot of klein, zwak of sterk bent, dit virus kan iedereen te grazen 
nemen. Het is verschrikkelijk. Ook voor zijn zoon. Zo’n jonge leeftijd en dan in het ziekenhuis 
terechtkomen...’ Collega-powerlifter Berend Veneberg heeft er amper woorden voor. ‘Zo jong 
en zo vol in het leven. Fit en sterk zijn geeft geen garantie, zo zie je maar weer.’ 

Aanstaande maandag is er een condoleancemoment en krijgen vrienden en familieleden de 
gelegenheid om de nabestaanden te condoleren met hun verlies. ‘Hij was zo geliefd in 
Hoogeveen, ik verwacht wel meer dan 1500 mensen’, zegt Bart. Een dag later is de uitvaart, 
die in besloten kring wordt gehouden.   

Uit respect voor de nabestaanden is sportschool Fantastic Sports in Hoogeveen voor 
onbepaalde tijd gesloten. ‘Met groot verdriet en diepe verslagenheid geven wij u kennis van 
het overlijden van Hans. Woorden schieten te kort. Op dit moment hebben wij besloten de 
sportschool dicht te houden tot nader bericht. Wij hopen op uw begrip’, valt te lezen op 
Facebook.  Bron: AD, 30 september 2021.    
 
Jandino reageert op uitspraak Eva Jinek over weigerartiesten 

Jandino Asporaat haalt in een post op Instagram uit naar Eva Jinek en andere talkshows 
omdat zij de verdeeldheid in Nederland zouden voeden. De cabaretier besloot zijn tournee te 
stoppen omdat hij boos is dat bezoekers moeten aantonen dat zij gevaccineerd zijn of recent 
negatief getest zijn op corona.  

Jinek liet dinsdag in haar talkshow weten dat geen van de boze weigerartiesten in haar show 
tekst en uitleg wilde komen geven. Zij zijn volgens haar bang voor framing en reacties. 

Het had ze gesierd als ze eerlijk waren geweest en zeiden: ’Jandino heeft meerdere malen 
bedankt voor onze show omdat hij vindt dat talkshows op dit moment ook bijdragen aan de 
verdeeldheid in Nederland, als het gaat om dit onderwerp’, schrijft de cabaretier op Instagram. 
„En: ’Hij heeft ons, als programmamakers, gevraagd om zeer zorgvuldig te zijn met wat je doet 
en te allen tijde de ander mee te nemen in je hart wanneer je een beslissing maakt.’ 

Onder meer de Kunstenbond, een vakbond voor mensen in de creatieve sector, uitte veel 
kritiek op weigerartiesten als Jandino en Douwe Bob omdat zij met het afgelasten van hun 
tournee ook hun crew, hun band en de theaters duperen. Veel mensen in de sector werken 
als zzp’er en zijn dolblij dat zij na anderhalf jaar coronalockdown weer aan de slag kunnen. 

De band van Douwe Bob stapte dinsdag op omdat de zanger het besluit niet met hen had 
overlegd. Jandino wilde de afgelopen dagen niet zeggen of hij zijn crew had geconsulteerd over 
zijn besluit en of hij zijn crewleden financieel heeft gecompenseerd voor het werk dat zij nu 
niet meer kunnen doen.  Bron: De Telegraaf, 30 september 2021.     
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Restaurant Waku Waku mag niet open zonder controle op 
coronatoegangsbewijs  
 
Het Utrechtse restaurant Waku Waku mag niet weer opengaan zonder klanten te controleren 
op een coronatoegangsbewijs. Dat heeft de rechter donderdagmiddag bepaald. De eigenaren 
van het restaurant hadden een kort geding tegen de gemeente Utrecht aangespannen omdat 
ze het niet eens zijn met het besluit van de gemeente de horecagelegenheid te sluiten.  
 
De gemeente had de sloten van Waku Waku laten vervangen omdat gasten van het restaurant 
niet werden gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. De eigenaren van Waku Waku 
voerden die controle niet uit omdat ze het discriminerend vonden om bepaalde klanten niet 
toe te laten.  
 
‘In ons restaurant werken meer dan twintig verschillende nationaliteiten, met verschillende 
politieke overtuigingen. Mensen zijn wel en niet gevaccineerd en we kunnen het niet over ons 
hart verkrijgen om bepaalde mensen niet binnen te laten’, zei eigenaar Floris Beukers 
donderdag. 
 
Er was door het restaurant dan ook bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Utrechtse 
burgemeester Sharon Dijksma om de deuren van Waku Waku te sluiten. In afwachting van 
de behandeling van dat bezwaar hadden de eigenaren de rechter gevraagd de tijdelijke sluiting 
te schorsen, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. 
 
De rechter ziet ook dat er door het coronatoegangsbewijs grondrechten worden ingeperkt, 
zoals het onderscheid dat wordt gemaakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. 
Maar het beheersen van een pandemie rechtvaardigt dat maken van onderscheid soms. 
 
Het was volgens de rechter voor Waku Waku ook een optie geweest om toch gewoon open te 
gaan en onder protest QR-codes van klanten te controleren, in afwachting van de behandeling 
van het bezwaar dat het restaurant bij de gemeente indiende. 
 
Tijdens de zitting, eerder op de dag, gaf restauranteigenaar Beukers al aan dat dat geen optie 
was, omdat het voor hem om een principiële kwestie gaat.  
 

 
Opnieuw tientallen demonstranten bij gesloten restaurant in Utrecht. 



232 
 

Het besluit van de gemeente om het restaurant te sluiten leidde eerder tot demonstraties voor 
de deur van Waku Waku. Omdat het op het Vredenburg in Utrecht erg druk werd, besloot de 
gemeente dat alleen maar gedemonstreerd mag worden op het Jaarbeursplein.  

In de rechtszaal zaten ook meerdere tegenstanders van het coronabeleid en na de uitspraak 
lieten ze kort hun onvrede blijken en schreeuwden ze naar de rechter. 

Vrijdag buigt de rechter zich over de kwestie of de gemeente mocht besloten om de 
demonstratie te verplaatsen naar het Jaarbeursplein. Bron: NU.nl, 30 september 2021.  

China bouwt gigantisch ‘hightech’ quarantainecomplex; robot brengt 
voedsel 

Steeds meer landen openen hun grenzen voor reizigers, maar China houdt vast aan strenge 
maatregelen. Het nieuwste voorbeeld is een speciaal gebouwd quarantainehotel met 
vijfduizend kamers in miljoenstad Guangzhou in het zuiden van China, waar reizigers drie 
keer per dag eten krijgen bezorgd door robots.   

Op een plek zo groot als 46 voetbalvelden zijn in Guangzhou in drie maanden tijd dikke rijen 
appartementengebouwen - steeds drie verdiepingen hoog - uit de grond gestampt. Kosten: 223 
miljoen euro, schrijft CNN. Hier worden over een paar dagen de reizigers geplaatst die van 
buiten China komen, die nu nog in geselecteerde hotels verspreid over de stad (18,7 miljoen 
inwoners) in quarantaine moeten. Op die manier hoopt de overheid de contacten tussen 
bewoners en geïmporteerde coronagevallen te reduceren.  

Reizigers worden vanaf het vliegveld van de grote handels- en havenstad direct in speciale 
bussen naar het complex gebracht, waar ze twee tot drie weken in quarantaine moeten blijven. 
Elke kamer is uitgerust met een videochatcamera en een ‘kunstmatig intelligente’ 
thermometer. Drie keer per dag bezorgt een robot eten; alles is erop ingericht dat de 
medewerkers zo min mogelijk contact hoeven te hebben met de mensen in quarantaine. ‘Dit 
is het meest state-of-the-art quarantainecentrum in de wereld. Zeer hightech en geavanceerd’, 
stelt Yanzhong Huang, gezondheidsexpert bij de denktank Council on Foreign Relations.  

De 184 medewerkers wacht een zware taak, omdat zij effectief gezien in lockdown moeten - 
het complex fungeert immers als bubbel los van de rest van de stad. De medische staf werkt 
28 dagen in het quarantainecentrum, gaan dan een week in isolatie en daarna nog twee weken 
in thuisquarantaine voordat ze weer naar buiten mogen, schreef de Chinese krant Guangzhou 
Daily.  

Het Guangzhou Internationale Gezondheidsstation, zoals het wordt genoemd, is het eerste in 
China. Volgens experts zullen er meerdere van dit soort centra volgen, nu de Chinese regering 
een zero-tolerance beleid voert ten aanzien van het coronavirus. In Dongguan, een uur rijden 
vanaf Guangzhou, wordt er gewerkt aan een centrum van tweeduizend kamers. ‘Chinese 
leiders verwachten dat het nog wel even duurt tot deze pandemie over is en China houdt de 
strenge regels aan de grens’, zegt Huang. ‘Deze quarantainecentra helpen die strategie vast te 
houden.’  

Achttien maanden lang konden er vrijwel geen reizigers het Aziatische land binnen laten. Wie 
wel binnen mocht, moest verplicht twee weken in hotelquarantaine gevolgd door nog een week 
thuisisolatie - gevaccineerd of niet. Desondanks zorgde de deltavariant in mei voor nog een 
uitbraak in de provincie Guangdong, waar Guangzhou in ligt. Zo'n 90 procent van de 
buitenlanders kwam China op dat moment binnen via Guangzhou. Er zaten toen 30.000 
mensen in quarantaine in 300 geselecteerde hotels.  

Het quarantainecentrum dat deze week opent, is ‘net op tijd’ voor de bezoekers van de China 
Import en Export beurs, dat half oktober begint. Dat halfjaarlijkse evenement is China's 
grootste handelsbeurs, waar normaal gesproken tienduizenden bedrijven van over de hele 
wereld naartoe gaan. Hoewel dit jaar alleen binnenlandse handelaren welkom zijn, worden er 
toch ook buitenlandse bedrijven verwacht. Bron: AD, 29 september 2021.      
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GGD: steeds meer valse prik- en testbewijzen in omloop 
 
Het aantal aanbieders van valse coronavaccinatie- en testbewijzen neemt toe, meldt GGD 
GHOR Nederland. De koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten maakt zich hier zorgen 
over. ‘Hier is blijkbaar een markt voor’, aldus een woordvoerster. 

‘We zien een toenemend aantal zaken langskomen’, vertelt ze. Om hoeveel gevallen per week 
het gaat, kan de woordvoerster niet zeggen. Wel legt ze uit dat een speciaal team dat onder 
meer sociale media in de gaten houdt ‘iedere dag vele berichten’ voorbij ziet komen. Het gaat 
dan om posts op bijvoorbeeld Instagram of Snapchat van mensen die vervalste vaccinatie- of 
testbewijzen aanbieden. Van die berichten maakt de GGD melding bij de politie. ‘En we zien 
ook wel gebeuren dat mensen bijvoorbeeld via Twitter zelf contact zoeken met de politie om 
melding te maken van zo’n aanbieder.’ 

‘Wat ook geregeld gebeurt is dat er iemand contact opneemt met een GGD met het verhaal dat 
het niet lukt om het vaccinatiebewijs om te zetten in een QR-code. Als diegene het 
vaccinatiebewijs dan toestuurt zien we dat het om een vervalsing gaat.’ Dat kan de GGD zien 
aan het bewijs zelf, of uit de administratie blijkt dat iemand nooit op de vaccinatielocatie is 
geweest. Van dit soort gevallen doet de GGD aangifte van valsheid in geschrifte bij de 
politie.  Bron: De Telegraaf, 30 september 2021.     
 
Ouderen in de rij bij de bieb voor hulp met QR code  
 
Ga er maar aan staan. Je hebt al wat moeite met smartphones, DigiD en de digitale wereld in 
het algemeen. En dan is er in een keer een QR code nodig om een kopje koffie te gaan drinken 
en te gaan eten in een restaurant. Bij bibliotheken is het een drukte van jewelste, Zij hebben 
de taak gekregen om mensen te helpen met het installeren van de QR code.  Bron: De 
Telegraaf, 30 september 2021.     
 
Khloé Kardashian  en haar ervaring tijdens besmetting met coronavirus 
 
Toen Khloé Kardashian in maart 2020 besmet raakte met het coronavirus verloor ze niet 
alleen haar smaak-en reukvermogen, maar kreeg de realityster ook last van flinke haaruitval. 
Dat liet ze weten in een Twitter Space chatgesprek.   

Kardashian noemde het verlies van haar haar ‘een enorme struggle’. De periode waarin ze het 
virus onder de leden had noemt ze ‘heftig’. ‘Ik had een paar dagen vreselijke hoofdpijn en nu 
heb ik altijd al last van migraine, maar dit oversteeg die pijn. Dat gecombineerd met hevige 
hoestaanvallen was vreselijk, ik had het idee dat ik mijn borstkas eruit hoestte.’ De 
realityster herstelde volledig van het virus. Bron: AD, 30 september 2021. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken past reisadvies aan 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor verschillende landen, 
waaronder Slowakije en Zuid-Afrika, aan. De wijzigingen zijn op advies van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Slowakije is aangewezen als hoogrisicogebied en gaat van groen naar geel. Wie vanuit dit land 
naar Nederland reist, heeft vanaf zondag een coronabewijs nodig. Dat kan een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. 

Bosnië en Herzegovina en Moldavië worden donderdag door de EU van de lijst van veilige 
landen afgehaald en krijgen de code oranje (alleen noodzakelijke reizen). Deze landen zijn 
aangewezen als hoogrisicogebied. Reizigers naar Nederland moeten een coronabewijs laten 
zien. 
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Rwanda, Chili en Koeweit worden donderdag juist toegevoegd aan de EU-lijst van veilige 
landen en krijgen de code geel, waarbij wordt opgeroepen op te letten wegens risico's. Reizigers 
naar Nederland hebben eveneens een coronabewijs nodig. 

Onder meer Zuid-Afrika en Noord-Macedonië worden afgeschaald van zeer hoogrisico- naar 
hoogrisicogebied. De kleurcode blijft oranje. Reizigers naar Nederland hebben een 
coronabewijs nodig, maar de quarantaineplicht vervalt, evenals de testplicht voor 
gevaccineerde reizigers. 

Als gevolg van de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma heeft de Spaanse 
regering het gebied uitgeroepen tot rampgebied. De kleurcode van La Palma verandert naar 
oranje. De rest van het land blijft geel. Bron: AD, 30 september 2021. 

Bestrijding coronacrisis kost Nederland 82.1 miljard euro 

De bestrijding van de coronacrisis kost Nederland tot en met volgend jaar naar 
verwachting 82,1 miljard euro. Dat becijferde de Algemene Rekenkamer. Daarbij legde de 
instantie alle 234 maatregelen langs de meetlat. In de laatste editie van deze Coronarekening 
zijn de uitgaven verwerkt die zijn opgenomen in de miljoenennota. 

Komend jaar dalen de uitgaven omdat regelingen om bedrijven te ondersteunen worden 
afgebouwd. Zo vervallen per 1 oktober verschillende maatregelen zoals de steun uit de 
loonsubsidie NOW, de tegemoetkoming in vaste lasten TVL en de tijdelijke regeling voor 
zelfstandigen Tozo.  

In totaal is voor bijna krap 11 miljard euro aan uitgaven begroot volgend jaar. Dit jaar wordt 
naar verwachting zo 'n 6 miljard euro minder uitgegeven aan maatregelen om de coronacrisis 
te bestrijden dan werd voorzien in de voorjaarsnota. Volgens de Rekenkamer kan de 
eindrekening pas in de jaren na 2022 worden opgemaakt.  

Bij de NOW wordt verwacht dat in de komende jaren miljarden euro's aan te veel ontvangen 
geld moet worden terugbetaald. De NOW zal volgend jaar met 3,6 miljard euro nog wel een 
grote uitgavenpost bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn.  

Bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn de uitgaven van 3,7 miljard euro 
vrijwel geheel bedoeld voor het Nationaal Programma Onderwijs. De kosten voor het testen en 
vaccineren tegen corona lopen volgend jaar op tot zo'n 2,1 miljard euro. Bron: AD, 30 
september 2021.  

Nijmeegse burgemeester heeft hard uitgehaald naar horecazaak Moeke 

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls heeft gisteravond tijdens de gemeenteraad hard 
uitgehaald naar horecazaak Moeke. Het grand café moest afgelopen weekend korte tijd op 
slot, nadat er onvoldoende werd gecontroleerd op QR-codes.  

Na de sluiting van Moeke volgde zondag een spoedzitting bij de voorzieningenrechter in 
Arnhem. Daar betoogde Raoul Meester, de advocaat van Moeke, dat sommige bezoekers wel 
op QR-codes zijn gecontroleerd. Dat schoot bij Bruls in het verkeerde keelgat: ‘Als je willens 
en wetens niet meedoet en dan zegt bij de rechter dat je wel controleert, vind ik dat laf. Dit is 
met kwade opzet gebeurd door de schurken van Moeke.’ Bron: AD, 30 september 2021.  

Overgrote meerderheid alleenstaanden voelt zich eenzaam 

Ondanks het feit dat de populariteit van datingapps toenam in coronatijd, voelde een 
overgrote meerderheid van de singles (87%) zich eenzaam. Dat blijkt uit onderzoek van 
datingsite ‘happ’n’. Doordat fysiek afspreken ontmoedigd werd, misten veel singles het fysieke 
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contact met mensen, zoals aanrakingen, knuffelen, zoenen en seks. Ook hadden singles 
hierdoor een stuk minder sociaal contact, en voelden sommigen zich geïsoleerd van de 
samenleving.   

Ipek Kucuk, dating expert bij happ’n voor Nederland. ‘Singles werden door coronamaatregelen 
beperkt in hun sociale ontmoetingen, en moesten op andere manieren te werk gaan om liefde 
te vinden.’ Dit gebeurde bijvoorbeeld door te gaan wandelen, videobellen of door thuis af te 
spreken. Bron: AD, 30 september 2021.  

Franse tieners moeten ook coronapas laten zien  

Ook Franse tieners van 12 tot en met 17 jaar moeten vanaf donderdag een coronapas laten 
zien. Die maatregel geldt sinds twee maanden al voor volwassenen en heeft veel weerstand 
opgeroepen in Frankrijk.  

De coronapas is nodig om bijvoorbeeld sportverenigingen, 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. Tegenstanders zien de pas als een verkapte vaccinatieplicht. In augustus werd 
herhaaldelijk door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de maatregel.  

Dat jongeren tot en met 17 jaar oud uitstel kregen van de pas, kwam volgens minister van 
Volksgezondheid Olivier Véran doordat vrij laat is begonnen met het inenten van die 
leeftijdsgroep tegen het longvirus. Ongeveer twee derde van de jongeren in Frankrijk is 
inmiddels volledig gevaccineerd, tegenover 72 procent van de totale bevolking.  

De autoriteiten willen met het verplicht stellen van de pas voor jongeren ook een 
potentiële heropleving van het coronavirus dit najaar tegengaan. De gedachte is dat mensen 
in dat koudere jaargetijde meer tijd binnen doorbrengen en dus ook makkelijker het virus 
kunnen overdragen. Het aantal nieuwe besmettingen in het land is sinds augustus gestaag 
gedaald. Bron: AD, 30 september 2021.  

Uit gezondheidsonderzoek van GGD regio Utrecht onder 4.401 jongvolwassenen uit de 
provincie Utrecht blijkt dat de helft van hen gezondheidsklachten of -problemen heeft, zoals 
concentratie- en slaapproblemen. Ruim een kwart heeft matige tot ernstige psychische 
klachten. Desondanks ervaart twee derde van de jongvolwassenen hun gezondheid als (zeer) 
goed ten tijde van de coronapandemie. Een positieve houding en een goede relatie met familie 
en vrienden hangen samen met een gunstigere gezondheid.  

Mannen ervaren hun gezondheid vaker als goed dan vrouwen. Ook rapporteren zij minder 
vaak gezondheidsklachten of -problemen en hebben zij minder vaak matige tot ernstige 
psychische klachten. Jongvolwassenen die bij hun ouders of verzorgers wonen hebben minder 
vaak gezondheidsklachten of -problemen dan degenen die zelfstandig wonen. Hoe 
jongvolwassenen hun gezondheid ervaren verschilt per opleiding: jongvolwassenen met vwo 
of universiteit ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan jongeren met 
praktijkonderwijs, (v)mbo, havo of hbo. Bron: AD, 30 september 2021.  

Bestuursrechter doet vandaag uitspraak in zaak Waku Waku  

De bestuursrechter in Utrecht doet vandaag om 17.30 uur uitspraak in de zaak rond de 
veelbesproken sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku. De eigenaar van het 
restaurant vocht vandaag in een spoedprocedure voor de rechter het besluit van de gemeente 
tot tijdelijke sluiting aan. Waku Waku wil gasten niet controleren op een 
coronatoegangsbewijs, omdat het niet wil discrimineren. Die controle is sinds zaterdag 
verplicht.  
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De gemeente zegt dat de burgemeester van Utrecht genoodzaakt is te handhaven, omdat 
de landelijke regeling nu eenmaal moet worden uitgevoerd. Het restaurant is sinds dinsdag 
gesloten. De sluiting leidde tot protesten. De afgelopen dagen kwamen honderden 
steunbetuigers en demonstranten op de been voor het veganistische restaurant.  

Waku Waku opende in 2018 de deuren aan het Vredenburg. Volgens de advocaten van het 
restaurant heeft het restaurant zich tot dusver aan alle coronaregels voor de horeca gehouden, 
maar gaat toegangscontrole van gasten te ver. ‘Een horeca-ondernemer wordt geacht om bij 
voordeur te gaan staan, om als politieman of toezichthouder op te treden. Hij moet een 
schifting gaan maken en wordt op die manier gedwongen tot discriminerend optreden.’  

De noodzaak van een coronatoegangsbewijs staat volgens Waku Waku niet vast: de cijfers (het 
aantal nieuwe besmettingen en opnames in ziekenhuizen en ic's) zijn stabiel en een groot deel 
van de bevolking is gevaccineerd. Daarbij is er sprake van willekeur, betoogden de advocaten. 
‘Iedereen kan ongehinderd een supermarkt of een warenhuis binnenlopen. Ook hier in de 
rechtbank zitten we nu met zijn allen.’ De toegang voor publiek bij de zitting was donderdag 
beperkt. De zaak kon op afstand via een livestream worden gevolgd.  

Gisteren besloot de gemeente de demonstraties op de stoep van het restaurant niet langer toe 
te staan, wegens overlast voor omliggende (horeca)bedrijven en voor het verkeer. 
Demonstreren mocht alleen op het Jaarbeursplein. De politie hield gisteravond voor 
restaurant Waku Waku tientallen mensen aan die weigerden weg te gaan naar de aangewezen 
demonstratieplek op het Jaarbeursplein. Bij het gerechtsgebouw in Utrecht was het vandaag 
rustig. Bron: AD, 30 september 2021.  

Voorstelling Soldaat van Oranje weer van start  

De voorstelling loopt al sinds oktober 2010 en na een jaar afwezigheid door corona 
gaat Soldaat van Oranje gewoon weer van start. Acteurs Alex van Bergen en Alexander 
Schuitema kunnen niet wachten. Bron: AD, 30 september 2021.  

Nederlanders zijn meer gaan roken 

Bijna 1 op de 5 Nederlanders zegt meer te zijn gaan roken in coronatijd. Dit gaat in tegen de 
trend van de afgelopen jaren waar het aantal gerookte sigaretten juist daalde. Dit blijkt uit 
een analyse van Independer op basis van data van alle GGD’s in samenwerking met het RIVM 
en het CBS.   

Ieder jaar probeert ongeveer een derde van alle rokers in Nederland van hun nicotineverslaving 
af te komen. De coronamaatregelen hebben veel rokers hierbij niet geholpen. Integendeel: 
door stress en verveling geeft namelijk 1 op de 5 rokers aan dat zij juist meer zijn gaan roken 
door de pandemie. Bron: AD, 30 september 2021.  

Staatssteunregels gelden nog een half jaar 

De Europese Commissie wil bedrijven nog een halfjaar langer ontslaan van 
de staatssteunregels. Omdat de Europese economie inmiddels flink opkrabbelt, moet het 
soepele regime wel worden aangepast en klaargemaakt om te worden afgebouwd, vindt 
Eurocommissaris Margrethe Vestager. 

Toen de coronacrisis in maart vorig jaar in volle hevigheid losbrak, schortte de commissie een 
aantal regels op die moeten voorkomen dat de overheid bepaalde bedrijven bevoordeelt. Zo 
wilde het dagelijks bestuur van de EU overheden de ruimte geven om bedrijven en banen te 
redden. De opschorting werd meermaals verlengd, voorlopig tot eind dit jaar. 
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‘We zien eindelijk licht aan het eind van de tunnel’, verzucht Vestager. ‘Met de Europese 
economie die krachtig opveert, dankzij de indrukwekkende voortgang die wordt geboekt met 
inentingen en de heropening van ons maatschappelijke en economische leven.’ 

Maar de commissie wil voorkomen dat nog wankelende bedrijven het van de ene op andere 
dag weer zelf moeten rooien en alsnog ten onder gaan. Bovendien is het herstel in sommige 
EU-landen en in sommige sectoren nog veel priller dan in andere. 

Vestager spreekt van een 'beperkte verlenging' van de soepeler regels, waar de EU-landen nog 
mee moeten instemmen. Die kunnen zo gelijk optrekken met de afbouw van de staatssteun. 
De commissie wil meer inzetten op het ondersteunen van investeringen, die er tijdens de 
coronacrisis vaak bij zijn ingeschoten. Ook wil ze mkb-bedrijven die zich tijdens de pandemie 
in de schulden hebben gestoken helpen toegang te houden tot krediet. Bron: AD, 30 
september 2021. 

Update provincies op kaart coronabesmettingen in Europa 

Zuid-Holland en Flevoland zijn niet langer rood op de kaart van coronabesmettingen in 
Europa. De waarschuwingskleur is donderdag omlaag gegaan naar oranje, het een na laagste 
niveau. Dat komt doordat het aantal positieve tests er genoeg is gedaald. Friesland blijft als 
enige provincie rood. De rest van het land blijft oranje. De laatste keer dat Nederland er zo 
goed voor stond, was begin juli, voor de vierde golf. 

Het aantal positieve tests in Nederland is de laatste twee weken duidelijk aan het dalen. Dat 
geldt ook voor het percentage positieve tests. In de afgelopen twee weken bracht iets meer dan 
2 procent van alle uitgevoerde tests een coronabesmetting aan het licht, tegen 3,8 procent bij 
de kaart van vorige week. Dat kan mede komen door de uitbreiding van de CoronaCheck. 
Sinds vorige week hebben mensen een coronatoegangsbewijs nodig om een restaurant, café, 
theater of bioscoop te kunnen bezoeken. De QR-code daarvoor kan onder meer worden 
aangemaakt na een negatieve uitslag van een coronatest. Sinds de aankondiging is het aantal 
uitgevoerde tests explosief gestegen, maar 99,9 procent van die toegangstesten was negatief. 

Dat heeft echter niet direct invloed op de kaart van deze week. Ook zonder al die extra testen 
zouden Zuid-Holland en Flevoland van rood naar oranje zijn gegaan. 

Friesland heeft naar verhouding nog de meeste positieve tests. In de afgelopen twee weken is 
het coronavirus vastgesteld bij 1340 Friezen. Omgerekend komt dat neer op zo'n 206 positieve 
tests op elke 100.000 inwoners. Dat is wel bijna 23 procent minder dan bij de kaart van vorige 
week. Als die lijn zich doorzet, kan Friesland volgende week als laatste provincie van rood 
naar oranje gaan. In Noord-Holland daalt het aantal positieve tests het snelst. Drenthe zou 
volgende week naar groen kunnen zakken, als eerste provincie in drie maanden tijd. 

Ook in landen als Frankrijk, Spanje, Italië en Luxemburg verbetert de situatie. In Slowakije, 
Hongarije en Roemenië neemt het aantal positieve tests juist toe. Bron: AD, 30 september 
2021. 

101 mensen aangehouden voor Waku Waku 

In totaal zijn er gisteravond 101 mensen aangehouden omdat ze tegen het verbod in 
demonstreerden voor restaurant Waku Waku in Utrecht, laat de politie desgevraagd weten. 
Allen zijn vanochtend weer vrijgelaten. 

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma had besloten dat de demonstratie niet meer op 
het Vredenburg mocht worden gehouden en moest worden verplaatst naar het 
Jaarbeursplein. De locatie voor het door de gemeente gesloten restaurant - dat gasten niet wil 
controleren op coronabewijzen - leverde met de demonstranten gevaar op voor verkeer en 
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openbare orde. Ook wilde de gemeente dat horecazaken rondom Waku Waku weer normaal 
hun werk konden doen. 

Tientallen demonstranten hielden zich niet aan het verbod en weigerden na meerdere 
sommaties te vertrekken of zich naar de alternatieve locatie te verplaatsen. Daarop werden zij 
in meerdere stadsbussen afgevoerd. Enkelen werden apart met handboeien in politiebusjes 
vervoerd, omdat zij zich tegen hun arrestatie verzetten. Bron: AD, 30 september 2021. 

Aantal coronapatiënten op IC gedaald 

Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten afgelopen 
etmaal weer iets verder gedaald. Er liggen nu nog 140 mensen met Covid-19, 
het laagste aantal in meer dan twee maanden. Vergeleken met woensdag gaat het om een 
afname van 3 patiënten, valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het aantal mensen op de ic's is hiermee voor de negende dag op rij afgenomen. ‘De 
Covidbezetting op de ic is de afgelopen weken gedaald. We verwachten dat de bezetting de 
komende week verder daalt’, aldus het LCPS in een toelichting. 

Ook op verpleegafdelingen voorziet de ziekenhuisorganisatie een verdere afname. Daar  nam 
het aantal coronapatiënten juist toe met 3 afgelopen etmaal. Daar liggen nu 316 mensen met 
corona. Het totaal aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen komt hiermee uit 
op 456, gelijk aan woensdag. Bron: AD, 30 september 2021. 

RIVM start met voorbereidingen extra coronavaccinatie 

Het RIVM is begonnen aan de voorbereidingen voor een eventuele extra coronavaccinatie voor 
grote groepen mensen. Zo'n aanvullende prik is volgens de Gezondheidsraad vooralsnog niet 
nodig, maar dat zou kunnen veranderen als blijkt dat de bescherming tegen het virus na 
verloop van tijd afneemt. ‘We houden er rekening mee dat we er klaar voor moeten zijn’, zegt 
Marcel Van Raaij, de directeur van het vaccinatieprogramma.  

Mocht het zover komen, dan is de verwachting dat in eerste instantie 60-plussers voor een 
zogeheten booster in aanmerking zullen komen. Net als bij de eerste vaccinatiecampagne 
worden de oudste mensen dan het eerst uitgenodigd.  

Tussen de 200.000 en 400.000 mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt, en de 
gebruikelijke prikken mogelijk onvoldoende bescherming bieden, kunnen wel al een extra prik 
krijgen. Vanaf 6 oktober worden zij daarvoor uitgenodigd. Bron: AD, 30 september 2021.  

Demonstreren voor deur Waku Waku is verboden  

Demonstreren voor de deur van het Utrechtse restaurant Waku Waku is niet langer 
toegestaan. Maar de aangewezen locatie Jaarbeursplein? Dat ziet ten minste één demonstrant 
niet zitten. Morgen om 10.00 uur dient hierover een kort geding. Vandaag diende er ook al 
een kort geding over de sluiting van het restaurant.   

In het kort geding dat morgenochtend dient, wordt geprobeerd de demonstraties toch weer 
voor de deur van Waku Waku te laten plaatsvinden. Bron: AD, 30 september 2021.   

Geen coronapas voor statenleden van FVD en PvdD 

Twee statenleden van Forum voor Democratie (FVD) en Partij voor de Dieren (PvdD) moesten 
het overleg voor de benoeming van de nieuwe commissaris van de koning in Limburg deze 
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week aan zich voorbij laten gaan. De leden van de vertrouwenscommissie werden niet 
toegelaten tot de gesprekken, omdat zij geen coronapas hadden, meldt NRC.  

De twee mochten niet naar binnen bij het horecagedeelte van de voormalige Norbertijnerabdij 
Mariënwaerdt, omdat ze geen coronapas wilden of konden tonen. Volgens FVD-
fractievoorzitter Ruby Driessen was dat laatste echter al een week eerder bekend en begrijpt 
ze niet waarom de gesprekken niet op een plek werden gehouden waar geen QR-code nodig 
zou zijn.  

Inmiddels is er een advocatenteam ingezet om de weigering aan de kaak te stellen, zo zegt 
Driessen. ‘Ik zet door deze voorvallen mijn vraagtekens bij de legitimiteit en rechtmatigheid 
van het verloop van de procedure.’ De definitieve keuze voor de juiste kandidaat moet 
uitgesteld worden, vindt ze.  Bron: AD, 30 september 2021.  

Argentinië opent grenzen 

Argentinië opent na ruim anderhalf jaar weer zijn grenzen. Zuid-Amerika correspondent Peter 
Schouten, is zelf ook op reis. Bron: AD, 30 september 2021.  

KHN is enthousiast over inzet polsbandjes 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert enthousiast op de inzet van polsbandjes in de 
horeca na het tonen van een geldige QR-code. Door de bandjes hoeven horecaondernemers 
niet elke bezoeker op een QR-code te controleren. Deze controle is sinds afgelopen 
weekend verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar in onder meer de horeca.  

Met de QR-codes kunnen mensen aantonen dat ze recent negatief getest zijn op corona, 
hersteld zijn van het virus of hier volledig tegen gevaccineerd zijn. In elk geval de gemeenten 
Den Haag, Roosendaal en Oosterhout geven aan dat zij komend weekeinde met de bandjes 
gaan werken. In Breda en Alkmaar werd hier afgelopen weekend mee geëxperimenteerd.  

‘Het controleren van de QR-codes kan voor wachttijden en onrust bij gasten zorgen’, zegt een 
woordvoerder van KHN. ‘Het bandjessysteem kan deze controle versnellen. Het is positief dat 
steeds meer burgemeesters dit initiatief omarmen. Alles wat ervoor zorgt dat 
horecaondernemers met minder operationele zorgen en belasting te maken krijgen en wat 
zorgt voor meer begrip bij gasten, is winst ten opzichte van het huidige systeem.’  

In Den Haag staan niet alle ondernemers daar positief tegenover. ‘Ik juich alles toe dat het 
systeem versimpelt, maar we moeten alsnog controleren’, zegt kroegbaas Maarten Hinloopen. 
Bron: AD, 30 september 2021.  

Aantal positieve coronatests is voor derde dag op rij even hoog 

Het aantal nieuwe positieve coronatests is voor de derde dag op rij nagenoeg even hoog. 
Afgelopen 24 uur registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 1732 nieuwe coronagevallen, woensdag ging het om 1767 positieve tests en dinsdag 
om 1728. Het zevendaags gemiddelde nam verder af.  

Afgelopen week werden gemiddeld 1647 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige 
week donderdag stond het zevendaags gemiddelde nog op 1791 en een week eerder ging het 
om 2172 gevallen per dag.  

Het RIVM meldt donderdag twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Het gaat om 
inwoners van Terneuzen en Rheden. Die mensen zijn mogelijk niet in de afgelopen 24 uur 
overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval door corona is geregistreerd.  
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In Den Haag kwamen afgelopen etmaal de meeste coronabesmettingen aan het licht, er 
kregen 80 mensen een positieve testuitslag. In Rotterdam waren dat er 79 en in Amsterdam 
62. In Utrecht hoorden 39 mensen dat ze corona hebben en in Tilburg 30. Bron: AD, 30 
september 2021.  

Restaurants en café’s hebben recht op huurkorting  

Restaurants en cafés hebben 'in beginsel' recht op huurkorting omdat ze tijdens 
de coronapandemie lang hun deuren gesloten moesten houden van de overheid. Uitgangspunt 
zou daarbij moeten zijn dat het nadeel gelijk tussen verhuurder en huurder wordt 
verdeeld, adviseert de procureur-generaal aan de Hoge Raad.  

Volgens dit belangrijke advies vormen de coronapandemie en bijkomende 
lockdownmaatregelen een 'onvoorziene omstandigheid' waarmee partijen geen rekening 
hielden bij het sluiten van de huurovereenkomst. De tijdelijke huurprijsvermindering, waartoe 
de situatie zou kunnen leiden, zou gebaseerd moeten zijn op het daadwerkelijk door de 
horeca-ondernemer geleden nadeel, als gevolg van het aan de crisis toe te rekenen 
omzetverlies. In de rekensom kan dan ook de door een bedrijf ontvangen coronasteun van de 
overheid worden verrekend. Bron: AD, 30 september 2021.  

Op het Plein in Den Haag is corona-checkunit geopend 

Op het Plein in Den Haag is vandaag de corona-checkunit geopend. Daar krijg je op basis van 
je QR-code een gekleurd polsbandje waarmee je eenvoudiger naar de horeca kan. Bron: AD, 
30 september 2021.  

Zelftesten en mondkapjes duurder  

Vanaf morgen worden zelftesten en mondkapjes duurder. Per 1 oktober vervalt de btw-
vrijstelling van deze coronamaatregelen namelijk. Dit betekent dat de prijzen van 
antigeentesten en mondkapjes 21 procent duurder worden. Ook bij de inkoop 
van coronavaccins vervalt het nultarief.  

Eind mei vorig jaar besloot het ministerie van Financiën dat men geen btw op mondkapjes 
hoefde te betalen. Aanleiding was de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. ‘We willen dit 
als overheid natuurlijk zo goedkoop mogelijk maken, daarom heffen we hierover straks 
tijdelijk geen btw’, zei staatssecretaris Vijlbrief destijds. Bron: AD, 30 september 2021. 

Restaurant Waku Waku blijft dicht  

Restaurant Waku Waku in Utrecht blijft dicht. Dat heeft de rechter zojuist bepaald. Het 
veganistische restaurant probeerde de gedwongen sluiting door burgemeester Dijksma 
vanochtend ongedaan te maken in een kort geding, maar dat mocht niet baten.  

De uitspraak ging gepaard met flink wat gejoel van aanwezigen. ‘Revolutie!’, ‘je gaat vast een 
glansrijke carrière tegemoet’ en ‘Floris, we blijven achter je staan’, klonk het, terwijl de rechter 
uitspraak deed. Na afloop van de zaak verzamelde een grote groep van zo’n 80 
sympathisanten zich voor de rechtbank.  

De groep werd toegesproken door Mordechai Krispijn, de man die het protest tegen de 
coronapas aanvoerde. Ook Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid was aanwezig. 
Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa werden onder luid gejoel onthaald. ‘Hier 
stopt het niet!’, zo spraken ze. Bron: AD, 30 september 2021.  
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Rotterdam introduceert corona-polsbandjes 

Rotterdam introduceert corona-polsbandjes voor het uitgaanspubliek. Stappers hoeven 
daardoor in gebieden met veel horeca slechts één keer de QR-code te laten scannen. De 
bandjes zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar. Andere regiogemeenten schakelen vooralsnog niet 
over op dit controlesysteem.   

De polsbandjes worden ingevoerd in het centrum voor uitgaansgebieden als het Stadhuisplein 
en de Witte de Withstraat. Bezoekers krijgen een unieke kleurcode voor die dag. Wie naar één 
restaurant of café wil, kan ook gewoon zijn of haar QR-code laten scannen. Bron: AD, 30 
september 2021. 

Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen  

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt dat het niets kan doen tegen 
werkgevers die van hun werknemers eisen dat ze een coronavaccinatiebewijs laten zien als ze 
op kantoor willen zitten. Hoewel het verboden is, staat dat niet expliciet in de wet en kan het 
ministerie dus niet optreden tegen deze werkgevers.  

Dat laat een woordvoerder van het ministerie van SZW weten. Wel houdt het ministerie een 
vinger aan de pols samen met werkgevers- en werknemersorganisaties. Daaruit komt naar 
voren dat werkgevers bijvoorbeeld wel mogen vragen om bijvoorbeeld een mondkapje te dragen 
of andere beschermende kleding als de werknemer niet is gevaccineerd. Ook zou er overlegd 
kunnen worden of de werknemer thuis gaat werken. Maar een vaccinatie verplichten om naar 
je werk te kunnen, is verboden.   
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Wel mag er volgens het ministerie een moreel appel worden gedaan op de werknemer. ‘Dat 
doen wij als ministerie ook. We willen niet verplichten om te vaccineren. Maar we roepen wel 
op om zowel te beslissen voor jezelf als voor je medemens wat de gezondere keuze is.’  

Ook juridisch gezien mag er niet van de werknemer worden geëist dat hij zijn vaccinatiestatus 
bekendmaakt. Ernaar vragen mag, maar de werknemer hoeft daar niet op te antwoorden. 
Verlangen dat er wordt ingecheckt bij een werkgever met een coronapas voordat je begint met 
werken, is dus zeker verboden, legt de woordvoerder uit.  

Toch zit de overheid tussen twee vuren in. Hoewel het verboden is, staat er niks in de wet over 
de situatie tijdens een pandemie. En daar wringt het voor het ministerie. Pas als er een 
grondwetswijziging komt waardoor het in sommige sectoren of situaties wel geëist mag 
worden, kan de overheid zich op dat artikel baseren om controles uit te voeren. Demissionair 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei tijdens de laatste coronapersconferentie dat hij 
bekijkt wat de mogelijkheden zijn op dat vlak. Op vraag van de Tweede Kamer wordt gekeken 
of een bestaande wet daarbij zou kunnen helpen, zodat niet alleen bij sectoren zoals de horeca 
een coronabewijs verplicht is, maar dit ook in winkels zou kunnen worden ingevoerd.  

Afgelopen weken bleek dat verschillende bedrijven toch een rigide systeem doorvoeren. Zo zou 
Ticketmaster van zijn werknemers eisen dat ze een vaccinatiebewijs kunnen overleggen om 
op kantoor te zitten. KLM zou dan weer in gesprek gaan met werknemers die niet gevaccineerd 
zijn om tot oplossingen te komen.  

Volgens het ministerie is het aan werkgevers en werknemers om hier voor nu samen uit te 
komen en samen beslissingen te maken over wat het veiligst is voor het bedrijf. Bron: AD, 30 
september 2021.  

Bryan Roy is alweer terug op Twitter: ‘Mark kan taakstraf in z'n naad 
douwen’ 

Bryan Roy is één dag nadat hij Twitter verliet, alweer terug. En trekt zich duidelijk niks aan 
van de taakstraf die hij vandaag kreeg van de politierechter in Den Haag. ‘Mark kan die hele 
taakstraf in zijn naad douwen', twittert de oud-topvoetballer.  

Hardcore complotdenker Roy stond vandaag terecht voor een tweet uit april van dit jaar 
waarin hij zei dat premier Mark Rutte een ‘headshot’ ging krijgen. De ex-Ajacied en oud-
international kreeg tachtig uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf aan zijn 
broek voor het bedreigen van Rutte. Hij was niet bij de zaak aanwezig en stuurde ook geen 
advocaat.  

Roy zette één dag voor de rechtszaak zijn twitteraccount op non-actief en riep zijn volgers op 
hem naar chatdienst Telegram te volgen. Maar hij is alweer terug op zijn oude account. Met 
onder meer een tweet van vandaag waarin hij Mark (Rutte ongetwijfeld, red.) en de taakstraf 
belachelijk maakt. Daarmee gebeurt wat het Openbaar Ministerie al vreesde: Bryan Roy gaat 
gewoon door met complottheorieën verspreiden.   

Tijdens politieverhoren in de aanloop naar zijn rechtszaak was al duidelijk dat Roy nergens 
spijt van heeft: hij vindt oprecht dat Rutte gestraft en wellicht zelfs geëxecuteerd zou moeten 
worden. Dit omdat Rutte in zijn ogen medeverantwoordelijk is voor kinderhandel en omdat hij 
meewerkt, denkt Roy, aan het terugbrengen van de wereldbevolking tot 5 miljoen mensen. 
Daarvoor wordt corona ingezet, meent hij. En vertelde hij aan de politie tijdens het verhoor.  

Het lijkt er dus op dat Roy geen gehoor zal geven aan de oproep die hij gaat krijgen voor het 
uitvoeren van zijn taakstraf. In dat geval zal hij alsnog achter tralies belanden. Voor elke twee 
uur taakstraf die hij verzuimt, staat één dag cel. In zijn geval zou dat dus kunnen uitdraaien 
op 40 dagen zitten.   
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Roy (51) kwam na zijn voetbalcarrière bij Ajax, Nottingham Forest, Foggia, Hertha BSC en 
Oranje langzaam steeds meer in de problemen. Investeringen liepen uit op een fiasco uit en 
zijn huwelijk met actrice Nada van Nie liep op de klippen. Hij leeft momenteel van de 
overwaarde van een woning. Bron: AD, 30 september 2021. 

België maakt een eind aan reeks coronamaatregelen 

Vanaf vrijdag komen in België weer een reeks coronamaatregelen ten einde. Zo wordt 
de mondmaskerplicht in Vlaanderen grotendeels opgeheven en mogen de discotheken en 
dancings hun activiteiten hervatten. In Brussel, waar de vaccinatiegraad nog achterblijft, 
wordt de versoepeling van bepaalde regels uitgesteld tot medio oktober. Wallonië houdt 
voorlopig nog vast aan de mondmaskerplicht. 

Vanaf oktober is het mondmasker in Vlaanderen alleen nog verplicht in de besloten ruimtes 
van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer. 

Ook in de winkels en horeca verdwijnt de mondmaskerplicht, met uitzondering van Brussel 
en Wallonië. Ook in het onderwijs is het mondmasker in Vlaanderen grotendeels verdwenen. 
In Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel blijft het mondmasker nog wel verplicht. 

Ook bij medische en niet-medische contactberoepen blijft het mondmasker in België verplicht, 
net als bij diensten waarbij de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden voor 
minstens 15 minuten. In zorginstellingen blijft het mondmasker eveneens verplicht. 

Vanaf oktober mogen de dancings en nachtclubs in België weer open, voor het eerst sinds 
maart 2020. Zij moeten verplicht gebruikmaken van het Covid Safe Ticket, de Belgische 
variant van de coronapas. Ook wordt het mogelijk om evenementen met een publiek van 
minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten te organiseren met 
gebruik van het Covid Safe Ticket, en dus zonder mondmaskers en social distancing. In 
Brussel kan de evenementensector het CST gebruiken voor evenementen met meer dan 50 
mensen binnen en 200 aanwezigen buiten. Vanaf vandaag is ook dansen in cafés weer 
toegelaten. Bron: AD, 1 oktober 2021.   

Hier verdwijnt mondmaskerplicht vanaf vandaag. Waar moet je wél nog 
een mondmasker dragen?  

Vanaf vandaag, 1 oktober, worden er heel wat coronamaatregelen aangepast. Zo verdwijnt de 
mondmaskerplicht op verschillende plekken, zoals in de horeca en de winkels. Op welke 
plaatsen mag je je mondmasker opbergen? En waar en wanneer moet je wél nog een 
mondmasker dragen?    

Waar verdwijnt het mondmasker? 

- Ook hoeven zowel klanten als personeel geen mondmasker meer te dragen in 
cafe/restaurant, in de winkels en winkelcentra. Opnieuw geldt dit niet voor Brussel 
en Luik. In Brussel en Luik moet nog wel een mondmasker worden gedragen in horeca 
en de winkels. 

- Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen zijn geen coronapas of 
mondmaskers meer nodig. Ook de sociale afstand moet daar niet meer bewaard 
worden. Bij evenementen met meer dan 500 personen binnen of 750 buiten is ofwel 
de coronapas ofwel het mondmasker en social distancing vereist.   

Waar moet ik nog een mondmasker dragen?    
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- Vanaf vandaag is het dragen van het mondmasker nog verplicht op het openbaar 
vervoer, in het vliegtuig, in binnenruimtes van het openbaar vervoer, de treinstations 
en de luchthavens en bij het georganiseerd collectief vervoer.  

- Bij zowel niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten) als 
medische contactberoepen (tandart, huisarts) dienen zowel de klant/patiënt als de 
dienstverlener een mondmasker te dragen wanneer er sprake is van direct fysiek 
contact en de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.  

- Bij evenementen, grote sportwedstrijden en andere bijeenkomsten van meer dan 500 
personen )zonder toepassing van het Covid Safe Ticket) dienen zowel medewerkers als 
organisatoren een mondmasker te dragen. 

- In zorginstellingen (zoals woonzorgcentra of ziekenhuizen) blijft het dragen van een 
mondmasker verplicht.   

- In Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel geldt wel een algemene 
mondmaskerplicht, in tegenstelling tot in hogescholen en universiteiten in 
Vlaanderen. 

- Als de afstandsregel niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker 
sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar. Deze aanbeveling geldt evenwel niet 
voor de uitzonderingscategorieën, bijvoorbeeld personen die onder hetzelfde dak 
wonen en kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar onderling. Bron: HLN, 1 oktober 
2021.  

Rechtbank doet vrijdag uitspraak in kort geding over coronamaatregelen 
voor evenementen 

De rechtbank in Den Haag doet vrijdagochtend uitspraak in een kort geding over de 
nieuwste coronamaatregelen die nu bijna een week voor de organisatoren van 
evenementen gelden. Twintig partijen willen af van de voorschriften om bij evenementen 
binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten. Ook zijn ze het niet eens met 
de verplichte sluitingstijd om middernacht.  

Onder meer Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO daagden vorige week 
de Nederlandse staat voor de rechter. De rechtszaak werd ondersteund door de Alliantie van 
Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers.  

De branche zegt dat evenementen en concerten door capaciteitsbeperking niet rendabel zijn 
en daarom niet door kunnen gaan. Ze vinden ook dat bij een goed deurbeleid een verplichte 
sluitingstijd om middernacht niet zal bijdragen aan het bestrijden van corona. Ze wezen de 
rechter er bovendien op dat het organiseren van concerten een lange voorbereidingstijd vergt 
en het boeken van artiesten moeilijker wordt als het onzeker is of de concerten wel doorgaan. 

Voor buitenevenementen gelden soepeler regels. Die mogen doorgaan zonder een maximaal 
aantal bezoekers, net als geplaceerde evenementen binnen. Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Mensen die coronatest nodig hebben omdat ze op reis gaan moeten daar 
voor gaan betalen 

Mensen die een coronatest nodig hebben omdat ze op reis gaan, moeten daar vanaf vrijdag 
voor gaan betalen. Afgelopen zomermaanden was het gratis. De kosten variëren per type test 
en per aanbieder. 

Voor sommige reizen volstaat een antigeentest, voor andere bestemmingen is alleen een PCR-
test voldoende. Bij de grote aanbieder Spoedtest.nl kost een PCR-test 80 euro. De uitslag is 
er dan binnen 24 uur. Een antigeentest kost beduidend minder: 40 euro. Bij andere 
aanbieders zijn die sneltesten ook een stuk goedkoper dan de PCR-tests. 

Wie via Testen voor Toegang een gratis antigeentest laat doen voor toegang tot bijvoorbeeld 
een concert of de horeca, kan de uitslag ook gebruiken om mee op reis te gaan. Hetzelfde geldt 
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voor de PCR-test van de GGD: ook met die negatieve uitslag kan een internationale QR-code 
worden aangemaakt. Wie zich bij de GGD laat testen, moet wel coronaklachten hebben. Ook 
Testen voor Toegang is officieel niet bedoeld voor reistests. 

Mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn, hebben een negatieve testuitslag nodig om andere 
landen binnen te kunnen. Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Coronapas is aantasting van vrijheid, maar dat zijn andere zaken waar we 
al aan gewend zijn ook’ 

Ze staan voor vrijheid en zijn tegen discriminatie. Daar past het handhaven van een coronapas 
niet bij, zeggen de eigenaren van het Utrechtse restaurant Waku Waku. De kwestie houdt de 
gemoederen flink bezig. Maar is de coronapas een inperking van de vrijheid, een inbreuk op 
de grondrechten? Volgens Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de 
Universiteit Utrecht, is de inbreuk op grondrechten niet zo groot. 

„De coronapas perkt onze grondrechten in’, zeggen demonstranten die voor de deur van Waku 
Waku stonden. Als u vanuit uw vakgebied kijkt: klopt dit? 
„Ja, want mensen die niet gevaccineerd zijn en zich niet willen laten testen, hebben minder 
vrijheid om te gaan en te staan waar ze willen. Wel is de vraag hoe groot die vrijheidsinperking 
is: als het gaat over essentiële voorzieningen als naar school gaan, naar werk, naar het 
ziekenhuis, met het ov reizen, geldt deze regel niet. De beperking geldt dus alleen voor dingen 
die niet broodnodig zijn, zoals naar een restaurant gaan. Bovendien is het geen volledige 
beperking, want je kunt je laten testen en dan kun je alsnog ergens naar binnen. Dan wordt 
er geen vloeistof in je gespoten en blijft je lichamelijke integriteit gewaarborgd. Dus, ja, het is 
een aantasting van vrijheden, maar dat zijn andere zaken waar we al aan gewend zijn ook. 
Neem geldende verkeersregels zoals het dragen van een bromfietshelm.’ Bron: AD, 1 oktober 
2021. 

Domper voor de evenementenbranche: rechter zet geen streep door 
coronaregels 

Een flinke domper voor de evenementenbranche: nachtclubs en andere binnenevenementen 
moeten voorlopig vasthouden aan de regel van 75 procent van de bezoekerscapaciteit en 
moeten de deur sluiten om middernacht. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat 
de evenementenbranche aanspande tegen de overheid. De branche is ‘diep teleurgesteld’ en 
denkt na over nieuwe stappen.  

De noodzaak van de genomen maatregelen voor binnenevenementen is door de overheid 
uitgelegd en die uitleg is ‘navolgbaar’ en ‘niet onbegrijpelijk’, zegt de rechtbank in Den Haag. 
De rechter zegt, net als bij vorige kort gedingen over de coronamaatregelen, dat zij zich 
‘terughoudend moet opstellen’. Alleen als het beleid niet redelijk zou zijn, vindt de rechter dat 
er ingegrepen moet worden. Dat is nu niet het geval, stelt de rechtbank, want het kabinet 
heeft onder meer de uitkomsten van de Fieldlabonderzoeken en het OMT-advies 
meegenomen.    

‘Dat heeft geleid tot een besluit tot stapsgewijze versoepelingen met afschaffen van de 1,5 
metermaatregel, maar met aanvullende maatregelen voor binnenevenementen. Dat leidt niet 
tot ongerechtvaardigd onderscheid met andere branches’, schrijft de rechter in de uitspraak. 

De twintig partijen - als Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en Mojo - die het kort geding 
hadden aangespannen, zeggen dat de uitspraak een ‘enorme teleurstelling’ is. Ze zeggen dat 
de Fieldlabonderzoeken ‘voor niets’ zijn geweest. ’We worden moedeloos van de muur waar we 
telkens tegenaan lopen. Het is frustrerend dat de rechter onze onderzoeksresultaten blijkbaar 
niet kan laten opwegen tegen willekeurige adviezen en besluiten van het OMT en het kabinet, 
maar wij zullen blijven strijden voor het behoud van onze sector’, reageert Jasper Goossen 
namens Unmute Us.  
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Mojo-directeur Ruben Brouwer: ‘Wij zijn verbijsterd en diep teleurgesteld. Ruim anderhalf jaar 
geleden moesten wij als eerste dicht en nu staan we achteraan in de rij om weer volledig open 
te mogen ondanks al onze inspanningen. Wij beraden ons over te nemen stappen.’ Ritty van 
Straalen, Ceo van de ID&T Groep: ‘Onbegrijpelijk is dat wij in Nederland nog steeds deels 
dicht moeten blijven terwijl de allerlaatste stap zou zijn dat de 1,5 meter er af zou gaan. Nu 
zijn wij de allerlaatste stap. Wat moet er nog gebeuren voordat onze sector weer volledig open 
mag, net als de rest van de maatschappij.’  

De sector spande een kort geding aan in de hoop dat de Nederlandse staat een halt werd 
toegeroepen bij de invoering van de coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag voor 
evenementen binnen gelden. ‘We vragen de rechter de staat een spreekwoordelijke tik op de 
vingers te geven’, zei de advocaat vorige week vrijdag in de rechtbank in Den Haag tijdens het 
kort geding tegen de overheid.  

De branche had vooraf coronaminister Hugo de Jonge gewaarschuwd dat 
capaciteitsbeperking geen optie is, omdat evenementen dan niet rendabel zijn en niet door 
kunnen gaan. Volgens de advocaat van de eisers is het deurbeleid het allerbelangrijkste om 
evenementen veilig te laten verlopen. ‘Het gaat erom dat ze door de test komen. Als bezoekers 
eenmaal binnen zijn, maakt het niet uit of de zaal 100 procent of 75 procent is gevuld of dat 
het evenement tot na middernacht doorgaat.’  

De landsadvocaat bracht daartegen in dat de coronapandemie nog niet voorbij is en de daling 
van het aantal ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers stagneert. ‘De versoepelingen zijn 
alleen mogelijk wanneer dit stapsgewijs en onderbouwd gebeurt. Dan valt gemakkelijk in te 
grijpen.’ Daarom heeft de overheid nog beperkingen opgelegd bij activiteiten in binnenlocaties 
waar de kans op besmettingen het hoogst is, zei hij. 

Buitenevenementen zijn niet langer gebonden aan een maximaal aantal bezoekers en een 
sluitingstijd, net als geplaceerde evenementen binnen. Zonder vaste zitplaats geldt binnen een 
bezoekerscapaciteit van maximaal 75 procent en moet het evenement om middernacht 
stoppen. Bron: AD, 1 oktober 2021.   

Sanne Wallis de Vries overladen met nare reacties na uitspraken in Jinek: 
‘Het went niet’ 

Sanne Wallis de Vries heeft bakken met kritiek over zich heen gekregen nadat ze eerder deze 
week in de talkshow van Eva Jinek onder meer zei dat een QR-code ‘tijdelijk de enige oplossing 
is’. In haar Instagram Stories schrijft ze vandaag dat de hoeveelheid nare reacties inmiddels 
afneemt. ‘Maar het went niet.’ 

Eerder deze week maakten Jandino Asporaat en Douwe Bob bekend hun shows te cancelen, 
omdat ze niet willen werken met het verplichte coronatoegangsbewijs. De mannen zijn van 
mening dat het zorgt voor een tweedeling in de samenleving. ‘De discriminatie is te groot’, 
stelde Douwe Bob in een filmpje dat hij deelde op Instagram.  

De Vries keek daar heel anders tegenaan, zo maakte ze dinsdagavond in 
talkshow Jinek duidelijk. Zij stelde dat de instelling van Asporaat en Bob júíst voor een 
tweedeling zou zorgen. ‘Terwijl dat niet zou moeten bij artiesten’, aldus De Vries. Bovendien 
is de cabaretière van mening dat niet optreden ‘de doodsteek is voor de cultuursector’ en 
noemde ze de QR-code een ‘tijdelijke oplossing’. 

De uitspraken van De Vries schoten bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Op sociale media 
regende het dan ook beledigingen aan haar adres. Nu, twee dagen later, ‘slalomt’ De Vries zich 
tussen de ‘verwensingen en nare mededelingen door’. Volgens verschillende mensen zou De 
Vries ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan’ en zouden haar ideeën en zijzelf 
‘walgelijk zijn’, zo schrijft ze in haar Instagram Stories. 
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De Vries probeert er nuchter onder te blijven. ‘Het wordt gelukkig wat minder. Maar het went 
niet’, besluit ze. Bron: AD, 30 september 2021.   

Corona had Maxime Meiland flink te pakken: ‘Ze was helemaal aan het 
huilen’ 

Het coronavirus had Maxime Meiland na haar vakantie op Curaçao flink te pakken. Dat 
vertelden haar ouders vanavond in een nieuwe uitzending van Chateau Meiland. Niet alleen 
de blondine werd geveld door het virus, ook vriend Leroy en schoonbroer Dirk ontkwamen er 
niet aan. ’Het was een drama’, verzuchtte de flamboyante Martien. 

Na twee jaar keihard werken, besloten de Meilandjes deze zomer hun koffers te pakken om 
het tropische Curaçao te bezoeken. Hoe fijn het ook was om als familie eindelijk weer eens 
echt tijd voor elkaar te hebben en bij te komen van de hectische periode, tóch liep hun tripje 
minder leuk af dan verwacht. Zowel de toen nog zwangere Maxime als haar partner Leroy en 
Montana’s vriend Dirk bleken een dag na thuiskomst positief te zijn getest op het coronavirus.  

De twee besmette heren maakten het redelijk, maar dat gold niet voor Maxime. ‘Maxime is he-
le-maal ziek. Met Leroy gaat het aardig, en Dirk is heel moe, die slaapt alleen maar. Maar die 
hoogzwangere Maxime. Ook dat er nog bij, hè’, vertelde Martien, die zijn toen 32 weken 
zwangere dochter sommeerde om ‘gelijk de verloskundige te bellen’. ‘Want ja, je weet het niet 
met zo’n vrucht in je lijf. Erg hè, ja, dat is niet leuk. Is toch vreselijk, corona?’ zegt ze 
dramatisch.  

Ook Erica stelde dat haar dochter ‘heel ziek’ was van het coronavirus. Om Maxime en haar 
vriend Leroy te verrassen, besloten Erica en Martien verse groentesoep te maken voor het stel. 
Tijdens het koken onthulde Erica dat Maxime het moeilijk had.  ‘Ik vind het wel sneu voor 
haar. Loop je met zo’n dikke, zware buik, want daar heeft ze best wel last van. En dan krijg je 
ook nog corona. En ook echt nog ziek ervan. Leroy had bijna niks. Ja, dat vind ik wel rot voor 
haar. Vorige week was ze ook helemaal aan het huilen.’ 

Maxime is inmiddels weer helemaal gezond. Twee weken geleden beviel ze van dochtertje Vive. 
‘Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij 
ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus, die nu al niet meer zonder jou 
kan’, jubelde ze op Instagram. Bron: AD, 30 september 2021.  

Australië opent grenzen 

Australië is van plan om 'de komende weken' - na 18 maanden sluiting - de grenzen weer te 
openen, zegt premier Scott Morrison. Daarmee komt voor de Australiërs een einde aan het 
verbod om zonder toestemming naar het buitenland en terug te reizen. Alleen in uitzonderlijke 
situaties was dat toegestaan. Sinds maart vorig jaar een van 
de strengste coronamaatregelen ter wereld. 

‘Dit is het moment om de Australiërs hun leven terug te geven’, sprak de premier. ‘We bereiden 
ons erop voor en Australië zal heel snel klaar zijn om op te stijgen.’ De afgelopen 560 dagen 
zijn talloze internationale vluchten aan de grond gehouden. Alleen in de eerste maanden van 
dit jaar werden ruim 100.000 verzoeken om Australië binnen te komen of te 
verlaten geweigerd. 
 
Families werden van elkaar gescheiden doordat ze elkaar niet konden opzoeken of omdat ze 
in het buitenland waren gestrand. Voorwaarde om nu weer te mogen vliegen is dat 
het vaccinatiedoel van 80 procent wordt bereikt. Dat doel wordt naar verwachting eind deze 
maand gehaald. Sommige delen van het land, die al aan de vaccinatiegraad voldoen, zullen 
mogelijk sneller worden heropend. 
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Australiërs die niet volledig zijn ingeënt, moeten bij terugkomst in eigen land veertien dagen 
op eigen kosten in hotelquarantaine. Hoe het land omgaat met volledig gevaccineerde 
buitenlandse reizigers is nog punt van discussie. Ook de door de deltavariant veroorzaakte 
lockdowns van de steden Sydney, Melbourne en Canberra, kan nog roet in de landelijke 
plannen gooien.  

Families zijn op verschillende continenten gescheiden, met onderdanen die in het buitenland 
zijn gestrand, terwijl buitenlandse ingezetenen in het land zijn gestrand en hun vrienden of 
familieleden niet kunnen zien. Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Seoel scherpt coronamaatregelen aan na uitbraak coronavirus 

Een oplaaiing van het coronavirus rond de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel dwingt de 
autoriteiten tot het verscherpen van de maatregelen. De komende twee weken mogen 
bewoners van het gebied na 10 uur 's avonds niet meer naar restaurants en zijn 
bijeenkomsten met meer dan zes mensen niet toegestaan.  
 
Gisteren registreerde Zuid-Korea 2486 nieuwe besmettingen. Het gemiddelde lag de afgelopen 
zeven dagen op 2635, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie en twee keer hoger 
dan vorige maand. Seoel is met zo'n 2000 besmettingen per dag de grootste 
besmettingshaard. Een stijging van 42 procent ten opzichte van vorige week. Bron: AD, 1 
oktober 2021.  

Samen in actie tegen corona heeft 9.3 miljoen euro opgeleverd 

'Samen in actie tegen corona' via Giro555 - die in mei startte en vandaag afsloot - heeft in 
totaal 9,3 miljoen euro opgeleverd. De donaties gaan onder meer naar beschermende kleding 
voor zorgverleners in India, het leveren van zuurstofflessen aan slachtoffers in Nepal, er zijn 
injectienaalden verstuurd naar Jemen en Suriname is voorzien van zuurstofapparaten en 
mobiele koelboxen. Bron: AD, 1 oktober 2021.   

Ondanks dat Maleisië stopt met vaccineren met Sinovac-vaccin wordt het 
vaccin nog steeds geleverd 

In juli liet Maleisië weten te stoppen met het gebruik van het Chinese Sinovac-vaccin, zodra 
de voorraad van het middel op was. Hoewel er genoeg andere vaccins binnenkwamen, kreeg 
het land met 32 miljoen inwoners ook nog steeds Sinovac geleverd, waaronder een Chinese 
donatie van 500.000 doses. 
 
Maleisië heeft het vaccin nu goedgekeurd voor gebruik bij jongeren tussen de 12 en 17 jaar, 
meldt het ministerie van Volksgezondheid. Vorige maand werd al begonnen met het toedienen 
van Sinovac bij deze groep. 80 procent van de volwassen Maleisiërs is inmiddels compleet 
gevaccineerd. Zo'n 62 procent van de bevolking. 

De gezondheidsautoriteiten adviseren het Sinovac-vaccin alleen te gebruiken bij 
jongeren zonder onderliggende gezondheidsproblemen, allergieën, of bij hen die om een of 
andere reden het vaccin van Pfizer/BioNTech niet mogen hebben.  In Maleisië zijn tot nu 
toe 2.245.695 besmet geraakt met coronavirus. 26.335 van hen overleden. Bron: AD, 1 
oktober 2021.  

India meldt afgelopen 24 uur 26.727 nieuwe coronabesmettingen 

In India zijn de afgelopen 24 uur 26.727 mensen positief getest op het coronavirus. Het 
officiële totaalaantal infecties stijgt daarmee tot 33,77 miljoen. Er worden 277 
sterfgevallen gemeld, wat het sterftecijfer op 448.399 brengt. Bron: AD, 1 oktober 2021.   
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Farmaceuten Merck en Ridgeback hebben coronamedicijn ontwikkeld dat 
mensen kunnen slikken 

Farmaceuten Merck en Ridgeback hebben een coronamedicijn ontwikkeld dat, volgens 
onderzoek, effectief is tegen Covid-19. Molnupiravir zou het eerste middel zijn dat mensen 
kunnen slikken. Bij inname na besmetting met het virus halveert de pil de kans dat mensen 
met ernstige klachten in het ziekenhuis terechtkomen of aan de gevolgen van de infectie 
overlijden. De medicijnmakers willen zo snel mogelijk goedkeuring voor het middel in de VS 
aanvragen. Europa volgt mogelijk ook. 

Het middel werd beproefd op 775 proefpersonen die positief getest waren, milde klachten 
hadden en die qua leeftijd of gewicht tot een risicogroep behoorden. Zij namen vijf dagen lang 
elke 12 uur een pil, waarbij de ene helft (de controlegroep) een placebo kreeg. Van de groep 
die molnupiravir kreeg, belandde 7 procent in het ziekenhuis en overleed niemand. Van de 
controlegroep werden 14 personen opgenomen en stierven er acht. Ook Pfizer en Roche 
werken aan coronapillen. Bron: AD, 1 oktober 2021.   

De Jonge is tevreden over eerste week met coronapas 

Demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge is wel te tevreden over de eerste week met 
coronapas in de horeca. 'Onder de streep is het hartstikke goed gegaan', concludeert De Jonge 
na de invoering van het coronatoegangsbewijs. De stap was volgens het kabinet nodig om de 
1,5 meter los te laten. 

Het gros van de mensen vindt de pas geen probleem, aldus de minister. ‘Ook voor 
ondernemers blijkt het prima te werken.’ Voor het bedrijfsleven is het nog 'even wennen' en 
'misschien niet hun lievelingsmaatregel', maar volgens De Jonge werkt de tijdelijke 
coronamaatregel wel. 

Bij een volgende stap zou het coronatoegangsbewijs bijvoorbeeld 'op minder plekken kunnen 
gelden' of alleen op plekken waar 'heel grote groepen' bij elkaar komen. ‘Dat is best denkbaar, 
maar nu nog niet.’ In sommige steden zijn corona-polsbandjes toegestaan, 
zodat uitgaanspubliek nog maar één keer gecontroleerd hoeft te worden. Bron: AD, 1 oktober 
2021.  

Nachtclubs en binnen-evenementen moeten vasthouden aan 75 procent 
bezoekerscapaciteit 

Nachtclubs en andere binnenevenementen moeten voorlopig vasthouden aan de regel van 75 
procent van de bezoekerscapaciteit. Ook moet om middernacht nog steeds de deur dicht, heeft 
de rechter bepaald in het kort geding dat de evenementenbranche aanspande tegen de 
overheid. De branche is diep teleurgesteld en denkt na over nieuwe stappen. Bron: AD, 1 
oktober 2021.  

Rusland meldt 24.522 positief geteste mensen 

In Rusland zijn het afgelopen etmaal 24.522 mensen positief getest op het coronavirus, een 
lichte stijging ten opzichte van een dag eerder toen er 23.888 infecties werden gemeld. Er 
werden vandaag 887 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Dat is het hoogste 
aantal overlijdens sinds het begin van de pandemie en voor de vierde dag op rij een 
recordsterfte. Bron: AD, 1 oktober 2021.   
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Bij brand op corona-afdeling in Constanta zijn negen mensen om het 
leven gekomen 

Bij een brand op de corona-afdeling van een Roemeens ziekenhuis, in de oostelijke stad 
Constanta, zijn vanochtend zeker negen personen om het leven gekomen. Patiënten werden 
via de ramen geëvacueerd. Op online video's is te zien dat anderen zelf uit de ramen sprongen. 
De brandweer kreeg hulp van korpsen uit andere regio's bij de bestrijding van het vuur. Het 
is de derde ziekenhuisbrand binnen een jaar. Bron: AD, 1 oktober 2021.   

Indiaas serum-instituut begint weer met leveringen AstraZeneca 

Het Indiase serum-instituut, producent van het AstraZeneca-vaccin, begint weer 
mondjesmaat met de leveringen aan vaccininitiatief Covax. Begin volgend jaar moet de 
vaccinexport weer op stoom zijn, aldus directeur Adar Poonawalla.  

‘Onze leveringen aan Covax worden hervat in oktober’, klinkt het. ‘Aanvankelijk zullen deze 
klein zijn, maar tegen januari van 2022 - als voldaan is aan de vraag in eigen land - gaan 
er grotere partijen naar Covax.’ Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Roemenië voert nieuwe coronamaatregelen in 

Roemenië voert nieuwe coronarestricties in om een recente opleving van het coronavirus de 
kop in te drukken. Een van de maatregelen is de verplichting om ook op straat een 
mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht geldt op plaatsen waar de besmettingsgraad 
hoger ligt dan 6 per 100.000 inwoners. 

Ondanks het recordaantal van 12.032 nieuwe besmettingen, dat gisteren werd geregistreerd, 
lijken de scholen op te mogen blijven. Wel moeten studenten en leraren zich regelmatig laten 
testen. Onderwijl lopen de ic-afdelingen in het land, dat de op één na laagste 
vaccinatiegraad in Europa kent, in hoog tempo vol.  

Restaurants, sportscholen, theaters, bioscopen en andere overdekte plekken, mogen slechts 
de helft van het normaal toegestane aantal bezoekers toelaten. Mits deze in elk geval één keer 
zijn ingeënt tegen corona. Voor wie niet gevaccineerd is, gaat bovendien een avondklok gelden. 
 
Roemenië bungelt onderaan de Europese vaccinatielijsten. Amper een derde van de volwassen 
bevolking is volledig ingeënt. Onder zorgmedewerkers en schoolpersoneel is ongeveer 40 
procent niet geprikt. Sinds deze week krijgen ziekenhuismedewerkers en mensen met een 
verhoogd gezondheidsrisico een derde prik aangeboden. Bron: AD, 1 oktober 2021.   

Afgelopen maand zijn weinig mensen positief getest 

De afgelopen maand zijn er naar verhouding vrij weinig mensen positief getest op het 
coronavirus, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. In september werden 62.218 bevestigde 
coronagevallen gemeld. Alleen in juni telde het afgelopen jaar er minder: 36.139.   

In september vorig jaar meldde het rijksinstituut 50.008 positieve tests. In vergelijking 
daarmee is dit jaar september sprake van een stijging van 24 procent. De kleinste stijging 
sinds het begin van de uitbraak. 

In augustus van dit jaar telde het RIVM 75.670 coronagevallen, 363 procent meer dan een 
jaar eerder. Door de vierde golf waren er in juli van dit jaar 4213 procent meer positieve tests 
dan in juli 2020. Bron: AD, 1 oktober 2021.   
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Vaccinatiebereidheid in Barneveld blijft achter 

Ze durfden het niet aan, hadden geen tijd of weigerden op principiële gronden. De 
vaccinatiebereidheid onder Barnevelders bleef tot deze maand met iets meer dan 50 procent 
ver achter bij de rest van Nederland. Krap drie weken later heeft bijna 70 procent van de 
inwoners een eerste prik in de arm. En ook elders is die trend zichtbaar. Bron: AD, 1 oktober 
2021.   

Nieuwe bijwerking Janssen vaccin bijgevoegd in bijsluiter 

Een nieuwe bijwerking van het coronavaccin van Janssen wordt toegevoegd aan de bijsluiter. 
Het gaat om veneuze trombose, een bloedprop in een ader, bijvoorbeeld in een been, arm of 
de longen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft besloten dat de aandoening als 
zeldzame bijwerking in de bijsluiter moet, nadat uit onderzoek een mogelijke relatie met het 
vaccin van Janssen was gebleken.  

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb ontving tot dusver 43 meldingen van veneuze 
trombose na een prik met Janssen.  Bij de andere vaccins werd deze bijwerking ook gemeld. 
Er overleden in totaal 22 mensen in Nederland die na vaccinatie veneuze trombose kregen. 
Daarvan hadden 11 een prik gehad met Pfizer, 8 met AstraZeneca, 1 met Moderna en bij 2 
mensen is niet duidelijk welk vaccin ze hadden gehad. Lareb roept op tot meer onderzoek naar 
de meldingen. De bijwerking staat los van de combinatie van trombose met een verlaagd 
aantal bloedplaatjes, die al in de bijsluiter van het Janssen-vaccin staat. 

Het bijwerkingencentrum benadrukt dat als veneuze trombose optreedt na vaccinatie, dit niet 
wil zeggen dat het vaccin ook de oorzaak is. Het ontstaan van bloedproppen in de aderen 
komt, los van vaccinatie, bij zo'n 1 tot 2 op de 1000 mensen per jaar voor. Bron: AD, 1 oktober 
2021.   

Overheid Zwitserland gaat cadeaubonnen aanbieden 

In Zwitserland gaat de overheid cadeaubonnen aanbieden aan mensen die iemand anders 
overhalen zich toch nog te laten vaccineren. Dat maakte de Zwitserse overheid vandaag 
bekend. 

Wanneer iemand zich in Zwitserland laat vaccineren kunnen ze iemand aangeven wie hen 
heeft overgehaald te vaccineren. Die persoon ontvangt dan een cadeaubon van 50 Zwitserse 
Frank die uitgegeven kan worden bij bijvoorbeeld bioscopen en restaurants. Bron: AD, 1 
oktober 2021.   

3.4 miljoen huishoudens maakten gebruik van twee gratis zelftests 

3,4 miljoen huishoudens hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om twee gratis corona-
zelftests te bestellen. Dat betekent dat ruim 40 procent van de bestelcodes is gebruikt, meldt 
het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd. De zelftesten zijn nog tot en met vandaag te 
bestellen, maar het ministerie verwacht niet veel aanvragen meer. 

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge is het aantal bestellingen 'boven verwachting'. 
Zijn ministerie was ervan uitgegaan dat maar een kwart van de huishoudens zou meedoen. 
Veel mensen maken gebruik van zelftests, aldus de bewindsman. Dat blijkt ook uit het feit 
dat veel positieve uitslagen bij de GGD een bevestiging zijn van een positieve test thuis. Bron: 
AD, 1 oktober 2021.    
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Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen. 
Momenteel verzorgen intensive cares en verpleegafdelingen nog 437 mensen met Covid-19. 
Dat zijn er 19 minder dan 24 uur geleden, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Op de ic's liggen vrijdag 132 Covid-19-patiënten, acht minder dan een dag eerder. Het is de 
tiende dag op rij dat het aantal patiënten op de ic-afdelingen afneemt.  

Hetzelfde geldt voor de verpleegafdelingen. Daar liggen nu nog 305 coronapatiënten, 
een daling van elf ten opzichte van donderdag.  

De daling van het aantal coronagevallen vlakt af. Voor de vierde dag op rij zijn er iets meer 
dan 1700 positieve tests geregistreerd. Dat is ook bijna gelijk aan vorige week vrijdag, en 
daardoor veranderde het gemiddelde nauwelijks. 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend kreeg het RIVM 1741 meldingen van positieve 
tests. In de afgelopen zeven dagen zijn 11.538 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 1648 per 
dag. Het is de zevende dag op rij dat het gemiddelde rond dat niveau schommelt. 

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in de afgelopen dag 
zijn overleden. Soms duurt het een tijdje voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiënt 
is gestorven. Bron: AD, 1 oktober 2021.    

Willem Engel heeft rechtszaak tegen Joop verloren 

Willem Engel, de man die al maanden een einde wil maken aan de bestrijding van het 
coronavirus, heeft zijn rechtszaak tegen  de nieuws- en opiniesite Joop verloren. De rechter 
wees al zijn eisen af en veroordeelde de corona-ontkenner tot het betalen van de kosten.  

Engel had de rechtszaak aangespannen met een hele reeks aanklachten die hij in de aanloop 
naar en tijdens de zitting grotendeels al liet vallen. Uiteindelijk concludeerde de rechter dat 
Engel de site wilde aanklagen voor drie benamingen die hij als smaad ziet: corona-ontkenner, 
sekteleider en viruswaanzinnige.  

De rechter oordeelt dat: 

De slotsom is dat Joop.nl een opinie ̈rende website is. Zij heeft niet de verplichting om 
nieuwsberichten neutraal of zonder waardeoordelen te publiceren. Beide partijen nemen actief 
deel aan een publiek debat dat geregeld in onverbloemde bewoordingen wordt gevoerd. De 
bestreden aanduidingen worden in de context van het geheel niet als excessief beoordeeld. 
Daarnaast is het niet zo dat elke feitelijke basis ervoor ontbreekt. Dat betekent dat de 
belangenafweging in het voordeel van BNNVARA uitvalt. Het gebruik van de woorden corona-
ontkenner, viruswaanzinnige en sekteleider’ is dan ook niet onrechtmatig jegens Engel. Bron: 
AD, 1 oktober 2021.   

Argentinië weer open voor toeristen: ‘Geritsel van plastic lokt de dieren 
uit het woud’ 
 
Argentinië heropent vandaag na anderhalf jaar de grenzen voor toeristen. Eindelijk, zucht de 
toerismebranche. De klappen waren hard, maar het opkrabbelen is begonnen. 
Puerto Iguazú. Het stadje in het noorden van Argentinië op de grens met Brazilië en 
Paraguay ademt toerisme, maar de pandemie kneep de keel het afgelopen anderhalf jaar 
volledig dicht. De honderdduizend  inwoners zijn voor honderd procent afhankelijk van het 
toerisme. Bron: AD, 1 oktober 2021. 
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Toeristen bij Iguazu Falls, een van' s werelds grote natuurwonderen, op de grens van Brazilië 
en Argentinië. © Shutterstock   
 
Reproductiegetal 0.93: coronavirus verspreid zich sneller 

Het coronavirus verspreidt zich iets sneller, en dat is te zien in het zogeheten reproductiegetal. 
Dat cijfer is vrijdag iets omhoog gegaan, van 0,9 naar 0,93. Zolang het cijfer onder de 1 zit 
daalt het aantal positieve tests, maar hoe dichter bij de 1, hoe langzamer die daling gaat. 

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie 
van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het 
cijfer van 0,93 van vrijdag beschrijft de situatie op 16 september. Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Amerikaanse hoge rechter is positief getest op corona  

De Amerikaanse hoge rechter Brett Kavanaugh is positief getest op het coronavirus. Het 
hooggerechtshof deelt dat hij geen symptomen vertoont en dat hij volledig gevaccineerd is 
sinds januari. De hoge rechters werden getest alvorens aan te kunnen sluiten bij de officiële 
aanstelling van hun nieuwe collega Amy Coney Barrett. Bron: AD, 1 oktober 2021. 

Restaurant in Ede heeft vanmiddag zelf deuren gesloten 

Restaurant Family Vibe in Ede heeft vanmiddag zelf de deuren gesloten om zich te beraden 
op een toekomst waarin ze aan de deur QR-codes moeten scannen. Het restaurant heeft dat 
de afgelopen week niet gedaan en kreeg daarvoor donderdag een dwangsom opgelegd van de 
gemeente Ede. ‘De gemeente Ede geeft aan niet anders te kunnen dan handhaven’, staat op 
de site van het restaurant. 

Family Vibe is een restaurant waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
eigenaars van het restaurant dachten daarom dat zij als dagbesteding een uitzondering op de 
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nieuwe coronaregels voor de horeca zouden zijn, ook al omdat zij de 1,5 meter afstand in 
stand bleven houden. Maar na een waarschuwing woensdag kwamen boa's donderdag een 
dwangsom opleggen. 

‘We hebben een prettig gesprek met de gemeente gehad, maar we zitten in een onmogelijke 
spagaat. We willen voor iedereen onbeperkt toegankelijk zijn, maar moeten permanent sluiten 
als we boetes en dwangsommen moeten gaan betalen. Dat willen we de mensen voor wie wij 
zorgdragen niet aandoen’, aldus de directie van Family Vibe. Over twee weken neemt de 
directie een besluit over de toekomst.  Bron: AD, 1 oktober 2021. 

Anti-QR betogers mogen van rechter niet demonstreren bij restaurant 
Waku Waku 

Anti-QR betogers mogen niet bij het Utrechtse restaurant Waku Waku op het Vredenburg 
demonstreren, zo heeft de rechter vrijdagmiddag bepaald. Een aanwijzing door burgemeester 
Sharon Dijksma om demonstraties naar het Jaarbeursplein te verplaatsen, blijft daarmee 
overeind. 

Volgens de rechter had Dijksma haar argumenten daarvoor ‘voldoende onderbouwd’. Er waren 
onder meer zorgen over de verkeersveiligheid en gevaar voor de veiligheid van onder meer 
demonstranten. Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Rechter: demonstranten Waku Waku mogen écht niet demonstreren voor 
deur van restaurant  

De demonstranten die zich de afgelopen week verzetten tegen de sluiting van restaurant Waku 
Waku in Utrecht, mogen écht niet verder demonstreren voor de deur van het restaurant.  Dat 
bepaalde de rechter vrijdagmiddag. Dezelfde ochtend diende hierover een kort geding in de 
Utrechtse rechtbank.  

Dat de demonstranten niet langer op de stoep van het restaurant mogen staan, besloot 
burgemeester Dijksma afgelopen week al. Zij wees het Jaarbeursplein aan als alternatieve 
locatie. Daar gaven demonstranten echter geen gehoor aan. Mordechai Krispijn, aanvoerder 
van het protest tegen de coronapas, was het niet mee eens met het besluit van Dijksma. Hij 
eiste in een kort geding dat het verbod van de burgemeester zou worden opgeheven.  

Dat ziet de rechter niet zitten, wordt op vrijdagmiddag duidelijk: zij wees dit verzoek af. De 
rechter vindt dat de burgemeester de vrees voor wanorde en (verkeers)onveiligheid duidelijk 
heeft onderbouwd. ‘Overzicht houden op deze locatie is voor de politie moeilijk. En er is vooraf 
geen melding gedaan van de demonstratie’, zei ze.  

In het kort geding, dat op vrijdagochtend rond 10.00 uur plaatsvond, betoogde de advocaat 
van Krispijn dat Waku Waku het ‘symbool is geworden voor protesten tegen de QR-code’. 
Demonstranten zouden daarom het liefst op de stoep willen demonstreren, een week lang 
tussen 17.00 en 23.00 uur ’s avonds.  

Volgens de gemeente is het Jaarbeursplein daarentegen een ‘duidelijke locatie’. De 
demonstraties voor de deur van Waku Waku waren niét aangekondigd, stelt de advocaat van 
de gemeente. Mensen liepen op de busbaan, een route die ook voor hulpdiensten is bestemd. 
Niet alleen ontvingen ondernemers in het rijtje bedreigingen, ook was de overlast groot, zegt 
hij. ‘Een buurrestaurant is gedwongen gesloten gebleven.’  

Maar, stelt de advocaat van de tegenpartij, er ‘zijn geen ongelukken gebeurd, alleen een fietser 
is afgestapt’. Last van buren en omwonenden hoort volgens de advocaat nu eenmaal bij een 
demonstratie. Daarnaast: ‘De demonstratie is al beperkt in tijd. Ik denk dat de overlast te 
overzien valt.’  
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Volgens de betogers is er altijd gekeken naar de verkeersveiligheid en hebben mensen ter 
plaatse het verkeer in goede banen geleid. Bron: AD, 1 oktober 2021. 

 
Actievoerder Mordechai Krispijn. © ANP  

  

Jerry kreeg een bericht op Instagram na ophef Waku Waku: ‘Ik kots je ff 
recht in je bek ja?’ 

‘Ik kots je ff recht in je bek ja? Oké, braaf slikken knul.’ Burgemeester Dijksma constateerde 
al dat de ophef rond het Utrechtse weigerrestaurant Waku Waku tot een vloedgolf 
scheldpartijen en bedreigingen heeft geleid. En een van die golfjes klotste over de rand van 
mijn Instagram-profiel. Wat de afzender precies op zijn lever had, heb ik hem maar niet 
gevraagd.  

De aanleiding was in elk geval een stukje over het bonte gezelschap van hippies, hooligans, 
rechts-extremisten en antifascisten dat zich voor de deur van Waku Waku had verzameld. 
‘Simplistische stereotypen gappie’, aldus de kotsende reaguurder, die zichzelf op zijn profiel 
als dancer/educator afficheert. Een ridder bovendien, die zich afvraagt waarom hoffelijkheid 
dood is. Ik ben het met onze burgermoeder eens dat al die bedreigingen en beledigingen 
verwerpelijk zijn, maar om deze heb ik toch even smakelijk moeten lachen. Een dansende, 
veganistische ridder die mij hoffelijk in mijn bek wil kotsen. Eigenlijk ontbrak alleen het woord 
‘liefdevol’ nog. Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Burgemeester van Zwolle krijgt eerste polsbandje 

In Zwolle heeft burgemeester Peter Snijders vanmiddag het eerste polsbandje gekregen na 
vertoning van een QR-code en zijn identiteitskaart. Ook is er een coronatestlocatie geopend in 
de Zwolse binnenstad, bedoeld om zo de doorstroom in de horeca te bevorderen. 

‘Wij willen een makkelijke toegang tot de binnenstad’, zei de burgemeester met een hagelwit 
bandje om een van zijn polsen. Vrijwel meteen na hem meldden de eerste jongeren zich voor 
een bandje in de witte tent op de hoek van de grootste uitgaansstraat in de stad, de Voorstraat. 
Sinds vandaag staan op twee plekken in de stad tenten waar polsbandjes gehaald kunnen 
worden. Bij het betreden van een horecagelegenheid volstaat het tonen van zo'n bandje 
waarmee uitbaters vooral lange rijen hopen te voorkomen. Het polsbandje is 24 uur geldig. 
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Eerder besloten Rotterdam, Den Haag, Breda, Alkmaar, Roosendaal en Oosterhout de 
polsbandjes in te voeren. In Zwolle kan ook een sneltest gedaan worden voor mensen die geen 
QR-code hebben.  

Na twee weken wordt gekeken of de polsbandjes langer blijven in Zwolle. Bron: AD, 1 oktober 
2021.  

ANWB: Met 650 kilometer file drukste spits tot nu toe dit jaar 

Het is vrijdagmiddag druk op de weg. Om 16.30 uur stond er 650 kilometer file en daarmee 
is het de drukste spits van dit jaar tot nu toe, aldus de ANWB.  

Voornamelijk ongevallen, regen en werkzaamheden zorgen voor problemen. De A12 is sinds 
maandagavond richting Den Haag dicht tussen het knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en 
Nieuwerbrug voor groot onderhoud. De afsluiting duurt tot en met donderdagochtend 7 
oktober 05.00 uur. Tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn in diezelfde periode ook 
werkzaamheden, maar op dat stukje blijven wel rijstroken open.  

De ochtendspits van dinsdag was de drukste sinds tijden. Volgens een woordvoerder stond er 
toen op het hoogtepunt 468 kilometer file en dat soort cijfers zijn sinds corona niet meer 
voorgekomen.  

Automobilisten laten zich over het algemeen bijna net zoveel zien op de weg als voor de 
coronacrisis, merkt ook het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). De toename die voor de 
zomer te zien was, zet door nu mensen weer terug zijn van vakantie. Wel is het nog duidelijk 
rustiger tijdens de ochtendspits en verspreidt het verkeer zich meer over de dag.  

Vorige week brachten Nederlanders gemiddeld 37 minuten per dag in de auto door. Daarmee 
komen zij in de buurt van 2019. Toen lag het gemiddelde tijdens dezelfde periode op ongeveer 
40 minuten. Het NVP komt aan deze cijfers door de verplaatsingen van een panel van 
tienduizend mensen te meten met een app.  

‘De ochtendspits is nog steeds minder dan die was’, zegt Peter van der Mede van het NVP. 
‘Maar de avondspits is weer op het niveau van voor corona.’ In het midden van de dag is het 
op werkdagen juist drukker op de weg dan voor corona. Mensen pakken dus meer verspreid 
over de dag de auto.  

Nog steeds nemen beduidend minder mensen de trein, bus, metro of tram dan voor de 
uitbraak van het coronavirus. Het aantal minuten dat mensen doorbrengen in het openbaar 
vervoer is al maanden met een gestage opmars bezig, maar is nog niet op het oude niveau. 
Vorige week brachten mensen gemiddeld ruim twee minuten per dag door in het ov en dat 
waren er ongeveer vier tijdens dezelfde periode in 2019.  

Als wordt gekeken naar het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de trein is een sterker 
herstel te zien. ‘In vergelijking met dezelfde periode in 2019 zien we over de hele week ruim 
70 procent van de reizigers weer terug’, meldt de NS in een persbericht. Afgelopen weekend 
was dat zelfs 85 procent. Bron: AD, 1 oktober 2021.   

De files zijn terug en het is onze eigen schuld: 'Teleurstellend’ 
 
De files zijn fors toegenomen sinds het afschaffen van de anderhalvemetersamenleving, dat 
meldt de ANWB. Met name rond Arnhem was het de afgelopen dagen flink raak. ‘We zijn wel 
weer flink aan het reizen.’ 
 
Vanochtend stond Arnhem weer ouderwets vast. Herfstweer, een ongeluk op de 
Amsterdamseweg en rotzooi op de A325 richting Nijmegen zorgde voor een lange ochtendspits. 
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Maar over de gehele linie is het fors drukker op de wegen sinds de anderhalvemeter-
samenleving is afgeschaft. Bron: AD, 1 oktober 2021. 
 

 

Archieffoto: File op de A12 in de richting van Arnhem. © Jordi Deckert/Eastview Media  
 
Verontwaardiging om bekladde filmposter Anne Frank: 'Voor 
ongevaccineerden verboden’ 
 
In Amsterdam zijn de afgelopen weken meerdere filmposters van de nieuwe speelfilm Mijn 
beste vriendin Anne Frank beklad. Over de poster is een sticker geplakt met de tekst ‘voor 
ongevaccineerden verboden’. Centercom, de exploitant die verantwoordelijk is voor de 
reclamelijst, bevestigt dat de posters maandag zullen worden weggehaald. ‘Wij begrijpen het 
heel goed dat mensen dit schokkend vinden’, laat een woordvoerder aan deze site weten. 
 
De Nederlandse film Mijn beste vriendin Anne Frank, die op 9 september in première ging, is 
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Hannah Goslar en Anne Frank en volgt hun 
vriendschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ter promotie van de film hingen er de afgelopen 
maand ruim honderd posters in de Amsterdamse straten.  
 
Een onbekend aantal hiervan is beklad, vermoedelijk door tegenstanders van de coronapas. 
De sticker die zij erop geplakt hebben, doet volgens factcheckers van Facebook sterk denken 
aan de borden met ‘voor Joden verboden’, die tijdens de Tweede Wereldoorlog opdoken in het 
straatbeeld. Omdat de exploitant niet verantwoordelijk is voor de sticker, plaatst Facebook 
een waarschuwing als gebruikers de foto willen verspreiden.  
 
Een medewerker van Centercom bevestigt aan de factcheckers van Facebook dat op meerdere 
posters dezelfde stickers zijn aangetroffen. Deze zijn inmiddels alweer weggehaald. De 
complete serie zal maandag compleet worden vervangen. ‘We kunnen er helaas weinig aan 
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doen dat dit gebeurt’, verzucht een woordvoerder in gesprek met deze site. ‘Het is niet correct 
en niet wenselijk. Niet alleen is het voor ons uitermate vervelend, ook de klanten zitten hier 
niet op te wachten. Zij geven veel geld uit om van onze reclamelijsten gebruik te maken.’  
 
Centercom baalt ervan dat op social media wordt gesuggereerd dat de stickers bij de 
betreffende filmposter horen. De sticker is op geen enkele manier verbonden aan de film of 
enig marketingmateriaal daarvoor. Bovendien klopt de zinsnede op de sticker niet. 
Ongevaccineerden kunnen wel gewoon naar de film, alleen moeten zij daarvoor wel een 
negatieve testuitslag of herstelbewijs laten zien. Bron: AD, 1 oktober 2021.    
 

 

Bekladde filmposter Anne Frank. © Twitter  
 

 
 
Houten straatbord ‘voor Joden verboden’. Collectie: Anne Frank Stichting, Amsterdam 
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Hakenkruis en Jodenster voor Maastrichts café dat ongevaccineerden 
weigert 
 
Een hakenkruis gekrast in een tafeltje, een zwarte Jodenster gekrast met een zwarte stift. 
Café Frapé aan het Bat in Maastricht is het mikpunt van pesterijen nadat de eigenaren een 
bord ophingen met de mededeling dat ongevaccineerden niet welkom zijn in de kroeg. 
Bron: De Telegraaf, 1 oktober 2021.   
 

 

Sebastiaan Simon (34) moet bij de priklocatie in Barneveld een kwartiertje wachten nadat hij 
het Janssen-vaccin toegediend heeft gekregen. © Saskia Berdenis van Berlekom 
 
Eerst écht geen coronaprik, nu tóch maar wel: ‘Ik wil graag naar dat 
hotelletje met mijn gezin’ 
 
Ze durfden het niet aan, hadden geen tijd of weigerden op principiële gronden. De 
vaccinatiebereidheid onder Barnevelders bleef tot deze maand met iets meer dan 50 procent 
ver achter bij de rest van Nederland. Krap drie weken later heeft bijna 70 procent van de 
inwoners een eerste prik in de arm. En ook elders is die trend zichtbaar.  
 
Sebastiaan Simon (34) moet deze donderdagochtend op de parkeerplaats van de 
Kapteijnstraat nog even bijkomen. Zojuist heeft hij in de prikbus, die iedere week Barneveld 
aandoet, een eerste prik in de bovenarm gekregen. Hij deed het niet alleen omdat hij graag 
een QR-code wil hebben om de kroeg in te komen. ‘Ik ben een echte kroegtijger, ik was er 
zonder ook wel in gekomen’, grinnikt hij. Bron: AD, 1 oktober 2021. 
 
Joe Biden is blij met nieuwe pil die uitkomst biedt bij behandeling 
coronabesmettingen 
 
Het team van de Amerikaanse president Joe Biden zegt het nieuws te verwelkomen dat 
een nieuwe pil mogelijk uitkomst biedt bij het behandelen van coronabesmettingen. Dit 
schrijft persbureau Associated Press.  
 
Daarbij benadrukt het Witte Huis dat vaccinaties nog steeds het belangrijkste middel zijn om 
de pandemie onder controle te krijgen en te houden. 
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Het gaat om een antivirale pil van het farmaceutische bedrijf Merck, die het aantal 
ziekenhuisopnames en het aantal mensen dat overlijdt na een coronabesmetting met de helft 
verminderd zou kunnen verminderen. 

De Amerikaanse topdeskundige op het gebied van infectieziekten Anthony Fauci noemt het 
'erg goed nieuws' en vindt de resultaten die Merck heeft gedeeld 'indrukwekkend'. Als het 
medicijn wordt goedgekeurd door de Food and Drug Administration, heeft de Amerikaanse 
regering een contract gesloten om 1,7 miljoen doses van de pillen te kopen. Bron: AD, 1 
oktober 2021.  
 
Restaurant Waku Waku haalt torenhoog bedrag op 
met crowdfundingsactie: ‘Dit is on-Nederlands’  
 
De teller voor de crowdfundingsactie, die de eigenaren van Waku Waku afgelopen week 
lanceerden, staat inmiddels op 249.000 euro. Een enorm, ‘niet-Nederlands’ bedrag, noemt 
crowdfundingsexpert Claire van Teunenbroek het. Wat zien eigenaren Floris Beukers en 
Naphassa Parinussa daar straks van terug?  
 
Ja, betoogde de advocaat van Parinussa en Beukers donderdag in de rechtbank: ‘Uiteraard is 
cliënt heel blij met het geld, maar dit resulteert niet direct in het storten van het geld op de 
bankrekening.’ Bron: AD, 1 oktober 2021. 

 
Coronavaccinatie verplicht voor schoolgaande kinderen in Californië 
 
De Amerikaanse staat Californië stelt een coronavaccinatie vanaf januari verplicht voor 
kinderen die naar school gaan, zodra de inenting is goedgekeurd voor alle 
kinderen. Momenteel is een coronavaccin goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. 
 
De Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit FDA overlegt deze maand over het 
toestaan van het vaccin van Pfizer/BioNTech voor kinderen vanaf 5 jaar oud. 
Meerdere scholen in de staat hebben de verplichting al ingevoerd. Zo moeten kinderen in Los 
Angeles vanaf hun twaalfde ingeënt zijn en openbare scholen in San Diego hanteren de leeftijd 
van 16 jaar. Bron: AD, 1 oktober 2021.  
 
In Rotterdam loopt het niet storm met polsbandjes in het uitgaansleven 
 
In Rotterdam loopt het vanavond niet storm met de polsbandjes in het uitgaansleven. Iets na 
20.00 uur bleek een uitgavepost in de buurt van de Witte de Withstraat slechts enkele 
tientallen bandjes te hebben verstrekt. De medewerkers daar spraken het vermoeden uit dat 
de polsbandjes nog redelijk onbekend zijn bij het grote publiek. Mogelijk zijn er ook weinig 
mensen op de been wegens het slechte weer. 
 
De gele polsbandjes met een witte rand worden in Rotterdam verstrekt aan mensen die 
de corona-QR-code en identiteitsbewijs tonen. Naast het bandje krijgen ze ook een stempel. 
Vervolgens kunnen ze daarmee de hele avond etablissementen in zonder dat ze de QR-code 
telkens opnieuw hoeven te tonen.  
 
Dat is althans het idee. Toen de proef op de som werd genomen in Rotterdam bleek de eigenaar 
van een Chinees restaurant het bandje niet te herkennen. En moest de QR-code alsnog 
gescand. Bron: AD, 1 oktober 2021.  
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Gratis uit eten of naar bioscoop voor mensen die hun familie overtuigen 
om zich te laten vaccineren 
 
Zwitsers die hun vrienden of familie weten te overtuigen om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus, krijgen van de regering een gratis restaurantmaaltijd of bioscoopuitje. Met deze 
regeling wil het land de lage vaccinatiegraad verhogen. 
 
Wanneer iemand zich voor het eerst laat inenten wordt hen gevraagd wie hen heeft 
overgehaald om zich te laten inenten. Diegene ontvangt daarop een waardebon van 
omgerekend zo'n 46 euro voor een uitje. Bron: AD, 1 oktober 2021.  
 
Russisch worstelteam op Schiphol uit vliegtuig gezet om overlast 
 
Zeven mannen van het Russische nationale freestyle worstelteam zijn donderdagavond op 
Schiphol uit een vliegtuig gehaald omdat zij overlast veroorzaakten.  
 
De zeven Russen wilden hun mondkapje niet opdoen en luisterden niet naar aanwijzingen 
van het cabinepersoneel, aldus een woordvoerder van de marechaussee.  
 
De worstelaars zijn niet aangehouden en er is geen aangifte gedaan. Nadat de mannen uit het 
vliegtuig zijn gehaald, is er een gesprek geweest met de marechaussee. ‘Na die bemiddeling 
konden zij met een andere vlucht alsnog vertrekken’, aldus de woordvoerder.  
 
Het team was waarschijnlijk op weg naar het wereldkampioenschap worstelen in Oslo, dat 
zaterdag begint. Op een video op een Russische nieuwssite is te zien dat tweevoudig olympisch 
kampioen Abdoelrasjid Sadoelajev samen met zijn coach Dzjamboelat Tedejev over een 
loopband op Schiphol loopt, begeleid door politie. Bron: AD, 1 oktober 2021.  
 
Onrust op marineschepen na niet testen op corona, militaire vakbond 
reageert: 'Kan zorgen voor onveilige situaties' 
 
Grote onrust onder marinepersoneel op twee marineschepen. Zieke mariniers kunnen aan 
boord niet worden getest op corona. En dat terwijl er voldoende aanleiding is om dat wel te 
doen. Het heeft alles te maken met de richtlijnen van de Koninklijke Marine.  
De Koninklijke Marine zegt dat er goede argumenten zijn om voor dit beleid te kiezen. De 
voornaamste is dat volgens de marine de gevaren van eventuele coronabesmettingen niet 
opwegen tegen het risico dat de deelname aan de NAVO-oefening moet worden gestaakt.  
 
Voorzitter Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel kan zich 
totaal niet vinden in die richtlijn. ‘Wat je als commandant natuurlijk altijd moet voorkomen, 
is dat er onrust onder de mensen ontstaat. Als er onrust ontstaat is er geen aandacht voor de 
oefening waar je daar voor bent. Ik denk dat je aan het gevoel van de mensen voorbij gaat als 
je zegt dat je het gezeur vindt. Je had deze mensen gewoon kunnen testen.’ Bij een positieve 
test zijn de faciliteiten op de schepen prima om ze te kunnen verzorgen’, zegt hij.  
 
Debie vervolgt: ‘Mensen hebben bij ons aangegeven dat ze er moeite mee hebben. De marine 
kan ervoor zorgen dat je isolatiemaatregelen kunt nemen als je ziek bent. Mensen die ziek zijn 
kunnen alleen maar zorgen voor onveilige situaties, en dat wil je ook niet.’  
 
Over de suggestie van de marine dat de oefening in de Britse wateren belangrijker is, heeft de 
vakbondsvoorzitter een duidelijke mening: ‘Een oefening kan nooit zo belangrijk zijn dat je 
dan slachtoffers of doden accepteert. Je moet altijd zorgen dat je veilig bent binnen de 
randvoorwaarden die er voor zo'n oefening zijn. Want ja: het is een oefening, maar dan moet 
je ook respect hebben voor de mensen en hun welzijn. Anders ben je geen goede commandant.’  
 
De vakbond gaat met Defensie in gesprek. ‘We gaan nu in ieder geval met de top van Defensie 
hierover spreken. En hier beleid op maken, hoe we hier verder mee gaan met de vakbonden.’ 
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Hoe het nu gaat, kan volgens Debie echt niet: ‘Het kan niet zo zijn dat je de veiligheid van je 
personeel niet serieus neemt.’ Bron: EenVandaag, 1 oktober 2021. 

 

Laatste woorden 

Nederland passeert de grens van twee miljoen bevestigde coronabesmettingen. De corona-
uitbraak in Nederland liep bijna een jaar, toen de miljoenste positieve test werd geregistreerd. 
Dat gebeurde afgelopen februari. Ruim 7 maanden later is dat aantal verdubbeld. Begin 
komende week, waarschijnlijk op dinsdag of woensdag, passeert Nederland de grens van 2 
miljoen bevestigde besmettingen. 

De teller stond zaterdag op 1.994.901 positieve tests. Dat betekent dat de grens is geslecht 
wanneer er nog 5100 nieuwe gevallen bij komen. De laatste week zijn er gemiddeld bijna 1700 
positieve tests per dag. Daarmee zou het nog drie tot vier dagen duren voor de 2 miljoenste 
melding een feit is. 

Amsterdam telt de meeste positieve tests. In 577 dagen tijd zijn in de hoofdstad 117.233 
besmettingen vastgesteld. Rotterdam volgt met 98.141 gevallen. In Den Haag zijn 65.771 
positieve tests geweest en in Utrecht 42.823. In de top 10 staan verder Tilburg (28.749), 
Eindhoven (27.199), Almere (24.455), Groningen (21.142), Breda (20.998) en Den Bosch 
(19.990). Hekkensluiters zijn de vijf kleinste gemeenten van het land: Terschelling (332), 
Ameland (280), Rozendaal (128), Vlieland (82) en Schiermonnikoog (49). In Rotterdam zijn de 
meeste inwoners overleden aan het virus (985), gevolgd door Amsterdam (856) en Den Haag 
(572). Rozendaal en Vlieland zijn de enige gemeenten zonder geregistreerde coronadoden. 

In werkelijkheid is Nederland overigens allang voorbij de 2 miljoen besmettingen. In de eerste 
fase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Tijdens de tweede en derde golf waren de 
teststraten soms zo overweldigd, dat het niet altijd lukte om een afspraak te maken. Het is 
niet bekend, en niet meer na te gaan, hoeveel mensen toen zijn genezen of gestorven zonder 
dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hadden. 

Nederland was wereldwijd het 21e land dat door de grens van 1 miljoen gevallen ging en wordt 
nu het 22e land dat het 2 miljoenste coronageval noteert. Verspreid over de wereld zijn in 
totaal 230 miljoen positieve tests geregistreerd. De Verenigde Staten voeren de lijst aan met 
42,3 miljoen gevallen, gevolgd door India (33,6 miljoen), Brazilië (21,2 miljoen), Groot-
Brittannië (7,6 miljoen) en Rusland (7,4 miljoen). De lijst wordt bijgehouden door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties, maar die is wel afhankelijk 
van de cijfers die landen zelf aanleveren. Zo heeft China, waar het virus het eerst om zich 
heen greep, officieel zo'n 124.000 gevallen. Dat zijn er net iets minder dan Namibië en Ghana, 
en net iets meer dan Cyprus, Cambodja en Amsterdam. Bron: AD, 26 september 2021.  
 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 1 oktober 2021 
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