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Kunst & Cultuur tijdens de coronacrisis 

Zelfstandig ondernemer culturele sector 

Volgend jaar ben ik exact dertig jaar werkzaam als zelfstandig 
ondernemer in de culturele sector. Ik run mijn muziekimpre-
sariaat met heel veel plezier maar de afgelopen zes maanden 
ben ik vooral bezig geweest met het overleven van de coro-
nacrisis. Nu heb ik nog het geluk dat ik als raadslid een ver-
goeding ontvang - en hierdoor geen gebruik hoef te maken 
van de bijstand of andere financiële regelingen - maar voor de 
meeste andere zelfstandigen in de culturele sector is dit een 
zeer zware periode. Hoelang het allemaal nog gaat duren blijft 
natuurlijk de grote vraag, maar de meeste culturele in-
stellingen en podia gaan uit van een officiële herstart in sep-
tember 2021. Het is nog onbekend hoeveel instellingen, cul-
tureel ondernemers, kunstenaars, en gezelschappen er in de 
tussentijd zullen sneuvelen, maar een kaalslag valt niet uit te 
sluiten.  

Rondje bellen 

Een maand na het begin van de lockdown ben ik als 
woordvoerder Kunst en Cultuur een rondje gaan bellen met de 
culturele instellingen van onze stad. Ik heb de meeste te 
pakken kunnen krijgen en over het algemeen waren zij zeer te 
spreken over het contact met de ambtenaren van de afdeling 
Kunst en Cultuur. Ondertussen had de gemeente ook het Sti-
muleringsfonds Coronacrisis van in totaal 2,4 miljoen EUR in 
het leven geroepen en had Schouwburg Het Park al een voor-
schot van 200.000 EUR ontvangen om de ergste nood te 
lenigen. Ook zijn er noodfondsen in het leven geroepen door 
het Rijk en de Provincie, maar het was toen nog niet helemaal 
duidelijk welke culturele instellingen hiervoor in aanmerking 
komen. Minister van Engelshoven maakte onlangs bekend dat 
het kabinet nog eens 482 miljoen EUR extra uittrekt voor de 
culturele sector. Het meeste geld zal ongetwijfeld naar de 
grootste instellingen gaan die deel uit maken van de 

zogenaamde basisinfrastructuur, maar 150 miljoen zal door de 
gemeenten verdeeld worden en gaan naar de lokale culturele 
infrastructuur. Ook het Mondriaan Fonds maakte deze week 
bekend dat zij het Museum van de 20e Eeuw financieel gaan 
steunen met een bijdrage van maximaal 60.000 EUR. Alles bij 
elkaar opgeteld lijkt de Hoornse Kunst- en Cultuursector op 
deze wijze voorlopig voldoende financieel gestut te worden, 
zodat deze instellingen langzaam maar zeker weer naar de 
toekomst durven kijken. Het komende theaterseizoen zal 
voorlopig bestaan uit kleine voorstellingen zonder pauzes, die 
met voldoende afstand voor een klein publiek gespeeld zullen 
worden. Het is even niet anders, maar als we deze aangepaste 
voorstellingen voor een select publiek nu eens als heel ex-
clusief gaan zien, dan wordt kunst en cultuur beleven in deze 

periode misschien wel extra bijzonder!  

Coronasteun? 

Afgelopen week heeft de gemeente Hoorn officieel bekend 
gemaakt bijna 4 ton uit te trekken voor coronasteun aan tien 
grote culturele instellingen. Deze gemeentelijke bijdrage van 
35% van het totale schadebedrag van ruim 1,1 miljoen euro is 
nodig om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 
Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur. De Gemeente 
verwacht in november een beslissing van de provincie over de 
subsidieaanvraag. Ik blijf vol goede moed, want zoals de 
Duitse kunstschilder Gerhard Richter zei:  

‘Art if the highest form of hope’  

 

Arnold Wegner  a.wegner@hoorn.nl 

Raadslid PvdA Hoorn 

Op het moment van afronden van deze Prospect (16 oktober) stijgt het aantal mensen, waarbij het Coronavirus is 

vastgesteld fors (deze week 43.903 vorige week 27.485) . Heel Nederland (en Europa) is code rood en dit baart ie-

dereen grote zorgen. De wetenschappers wezen al langer op strengere maatregelen. Er is behoefte aan meer poli-

tieke daadkracht van dit kabinet. Er werden steeds strengere maatregelen aangekondigd, maar in praktijk  bleven ze 

te lang uit, terwijl iedereen weet wat ons te wachten staat! Dat verbaast ons. Het liberale gedachtegoed draagt uit 

dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. Dat levert niet altijd de nu zo broodnodige solidariteit op.  

Ook nu eindelijk de maatrgelen zijn aangescherpt, blijft persoonlijke daadkracht nodig. Daarom, namens de re-

dactie; “Houd je aan de Coronamaatregelen, ook als dit jou in jouw persoonlijke vrijheden belemmert, want alleen 

samen krijgen we corona onder controle. Zorg goed voor elkaar en stay safe.”   

De redactie 

mailto:a.wegner@hoorn.nl
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Mevrouw 79 jaar 

 
Hoe hebt u de afgelopen coronatijd ervaren? 

Heel rustig. Mijn agenda werd steeds leger, geen 
‘verplichtingen’ die op me wachten. Alleen voor het 
doen van boodschappen kwam ik buiten. Op een 
bepaald moment werd het allemaal toch wat vrijer. Dat 
zag ik ook terug in mijn agenda: er kwamen weer afspra-
ken in. 
 
De kool en de geit sparen  

Tijdens de lockdown heb ik heel veel gelezen, je had ge-
woon heel veel ‘vrije’ tijd. Dat was eigenlijk best ont-
spannend. Dat komt natuurlijk ook omdat ik niet ziek 
ben geweest (en ik hoop: ook niet te worden!). Wat ik 
wel jammer vind is dat mensen zich laten leiden door 
angst.  

Gelukkig is de besmetting boven Amsterdam nog relatief 
gering. Ik heb moeite met de regels: ik vind ze heel dub-
bel en dat maakt onduidelijk. In mijn ogen probeert de 
regering ‘de kool en de geit te sparen’ (‘als de belangen 
van twee partijen botsen, niemand voor het hoofd 
durven/willen stoten’). Dat werkt niet. 
De samenleving zit ingewikkeld in elkaar. Juist daarom 
dient de overheid heel duidelijk te zijn. Dat merkte je 
tijdens de lockdown, toen waren de regels duidelijk. Nu 
niet meer. Kijk bijvoorbeeld naar de regels voor het 

reizen: met de bus (geen toeringcar) en de trein mag je 
alleen voor het noodzakelijke de weg op, maar met het 
vliegtuig mag je gewoon op vakantie. (Hoe dicht zit je 
daarin niet op elkaar?) Als je terugkwam op Schiphol en 
de testlocatie was dicht, mocht je gewoon naar huis.  

Mondkapjes verhaal apart 

Ook de mondkapjes is een verhaal apart. Je ziet ook dat 
de mensen zich de ene keer meer en dan weer minder 
aan de regels houden. Samen naar de supermarkt. Alle-
bei een eigen kar. En verderop in de winkel staan zij 
samen de boodschappen uit te zoeken. Laatst (want dat 
mogen we) naar de bioscoop: zitten we met z’n tweeën 
naar de film te kijken… Bizar gewoon. In de jaren vijftig 
heb ik de A-(Aziatische) griep gehad. Dat was ook een 
grote pandemie. Ik werkte net in Amsterdam (komend 
uit Hilversum) en heb ongetwijfeld het virus ‘ergens’ op 
het Centraal Station ‘opgepakt’. Er was toen geen lock-
down. Maar ook nauwelijks toerisme. Mensen werkten 
vooral in eigen omgeving. Alles ging gewoon door. Heel 
veel mensen zijn toen ziek geworden. Wereldwijd één 
miljoen doden. Ik kan mij niet herinneren medicijnen 
geslikt te hebben, een aspirientje, maar vooral ‘uit 
zieken’. Het is lastig dat je het virus niet kan zien. Het 
blijkt dat sommige personen het coronavirus met zich 
meedragen, zonder dat zij ziek worden. Zij zijn zich dan 
ook niet bewust dat zij anderen besmetten. Wat ik zelf 
doe? Vooral grote mensenmassa’s vermijden. Geduld 
hebben tot het virus onder ‘controle’ is. Maar dat zal 
nog wel even duren. 

Melanie Roeleveld  

Corona 

Leden aan het Woord 
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Hoe houd je in de coronacrisis contact met 3400 
leden? Hoe zorg je voor 60 mensen personeel? 
Er kwam heel wat af op Frank Vlaar, directeur 
van Sportcentrum Hoorn. Het woord “crisis” be-
tekent niet alleen maar tegenslag, maar ook 
“kansen”, waarin mogelijkheden liggen om te 
veranderen.  
 
Frank zit inmiddels 30 jaar in het familiebedrijf, dat zijn ouders 
in 1985 startten. Wat begon als een tennishal is uitgegroeid 
tot een gerenommeerde sportschool, waar je tennis, squash 
en padel kunt spelen, maar ook fitness en allerhande groeps-
lessen kunt volgen. Toen het coronavirus onderweg was naar 
Europa, was Frank er totaal niet mee bezig. De persconferen-
tie van 16 maart overviel hem. Hij heeft het sportcentrum 
gesloten en zijn personeel ingelicht, maar zat niet bij de 
pakken neer: een ondernemer heeft altijd wat te doen. De 
sluiting van het sportcentrum werd aangegrepen om het later 
geplande groot onderhoud te laten verrichten. En dat moest 
vlot, want alle pijlen waren gericht op 6 mei. Daarna zou de 
sportschool vast en zeker weer open gaan, was de heersende 
gedachte in het team. Ondertussen had Frank de inning van 
de abonnementsgelden laten bevriezen, wat hem een enorme 
waardering van de leden opleverde. En een aantal 
sportinstructeurs ging snel aan de slag met het ontwikkelen 
en geven van online sportlessen.  

So far, so good. Frank had goede hoop, dat sportscholen na 1 
mei als eerste open zouden gaan na de verplichte coronaqua-
rantaine. Sporten is gezond en mensen hebben beweging 
nodig als ze thuis werken, dacht hij. Toen kwam de perscon-
ferentie van 1 mei. Premier Rutte maakte duidelijk dat de 
sluiting van sportscholen zeker tot 1 juli zou worden verlengd. 

De klap bij Frank was enorm: “De sportscholen werden op een 
hoop gegooid met nachtclubs, sauna’s en horeca. Ik vond dat 
heel bijzonder, want sporten is juist goed voor een mens. Het 
werd duidelijk, dat het nog lang zou duren, voordat wij onze 
leden weer mochten verwelkomen. Dat kwam hard aan. An-
ders dan op 16 maart heb ik toen wel een paar dagen ver-
dwaasd rondgelopen, niet wetend wat ik kon doen. 
Sportinstructeurs stonden huilend aan mijn bureau. Ze misten 
hun klanten en waren helemaal onthand. Ook moesten we 
toen gaan bedenken hoe we het contact met onze leden vast 
konden houden. Ik kreeg toen best veel op mijn bordje.  

“Support Your Club”  

Frank vervolgt: “Gelukkig zat het voorjaarweer mee, waardoor 
we als team besloten buiten te gaan sporten. We hebben ten-
ten geplaatst op de tennisbanen en de fitnesstoestellen 
buiten gezet. Onze leden benaderden we via nieuwsbrieven 
en social media. Ze waren heel blij; meer dan 1000 leden 
kwamen weer sporten. Ook de actie “Support Your Club” 
(vrijwillig doneren van het contributiegeld) werd breed ge-
dragen. Ruim 800 leden deden hieraan mee. Dat was heel 
mooi om te zien. Ons hele team was onder de indruk van de 
positieve reacties, die we kregen. Leden wilden meehelpen 
om weer te kunnen sporten. In februari hadden we nog 
euforisch de Publieksprijs West-Friesland ontvangen, maar dit 
was zoveel mooier.” 

Frank prijst de medewerking van de gemeente: “De vergun-
ning voor het plaatsen van de tenten was heel snel geregeld. 
Hierdoor kon ons team snel schakelen en het sporten weer 
toegankelijk maken voor onze leden.”  

Zie vervolg -> 

Sportcentrum Hoorn 
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Lex Siero van WerkSaam Westfriesland 

Sinds 11 maart 2020 is er officieel sprake van een wereldwijde 
pandemie. Niet veel later besloot het kabinet over te gaan tot 
de “intelligente lock down” Dit besluit had veel gevolgen voor 
mij persoonlijk, voor mijn werk en dat van mijn collega’s bij 
WerkSaam Westfriesland.  

Tozo gaf veel werk  

Als longpatiënt behoor ik tot de kwets-
bare groep. En dus moest ik in die tijd 
vragen aan mijn kinderen om bij hun 
moe-der te gaan wonen. Dat was het 
begin van een lange eenzame periode. 
Want naar mijn werk gaan zat er ook 
niet meer in. Gelukkig kon ik van huis 
uit wel werken. Daar was WerkSaam al 
op ingericht. En er kwam veel werk op 
ons af. Door de “Tijdelijke overbrug-
gingsregeling zelfstandig ondernemers”, kortweg  Tozo, moest 
in korte tijd een noodhulp van                 € 7.800.000 verstrekt 
worden aan ongeveer 4.000 mensen. Dit moest naast het reg-
uliere werk gedaan worden. Wel werd een aantal nieuwe 
collega’s tijdelijk aangesteld.  

Boodschappen doen was een uitje! 

Ik was in die periode best wel bang. Als de kinderen op bezoek 
kwamen, dan handen desinfecteren, niet te lang blijven en op 
1,5 meter van elkaar blijven zitten. Een gesprek met mijn 

huisarts leerde mij, dat indien ik geïnfecteerd zou worden, een 
IC opname geen zin heeft, gezien mijn algehele conditie. Een 
marathon zou ik niet kunnen volbrengen. Eigenlijk wist ik dat 
zelf ook wel, maar als de huisarts het zo vertelt, verwarde mij 
dat ook tegelijkertijd. Om 07:00 uur boodschappen doen was 
een uitje voor mij. Eindelijk driedimensionale mensen.  

Trots op WerkSaam 

Er is ook een voordeel van alleen zijn. Ik kon in alle rust 
werken, met de radio op de achtergrond. Voor veel van mijn 
collega’s was dat anders. Kinderen thuis die ook hun aandacht 
wensten. Kinderen helpen bij het online onderwijs en onder-
tussen alle ballen in de lucht houden als het om het werk ging. 
De productie moest ondertussen ook gewoon doorgaan en dat 
met 1,5 meter tot elkaar. Ook dat vind ik een geweldige 
prestatie. Kortom ik ben trots op iedereen die zijn of haar rol 
had bij WerkSaam om te zorgen dat we veilig en gezond de 
enorme uitdaging tot een goed einde volbrachten.  

Ik heb ook verbinding ervaren 

Als laatste: ik heb ook verbinding ervaren. Collega’s die mij 
vaak belden om te vragen hoe het ging of zelfs wat eten 
kwamen brengen. De buren die altijd vroegen of ze wat 
konden doen. Mijn familie die elk weekend op FaceTime de 
week met mij doornam. 

En daar ben ik nu nog dankbaar voor.  

Lex Siero 

Sportcentrum Hoorn 

Er is een community ontstaan 

Vanaf 1 juli konden de leden weer binnen sporten. Wel 
handen desinfecteren bij de ingang en eenrichtingsroute, 
maar gelukkig mochten leden wel omkleden en douchen. Alles 
leek weer normaal. Toch is de crisis inderdaad een keerpunt 
gebleken. Frank: “Door de coronacrisis is buitensporten bin-
nen ons sportcentrum definitief doorgebroken. En dat is een 
grote verandering. De tenten voor volgend jaar zijn al besteld. 
Er is een groep mensen, die definitief kiest voor ’s zomers 
buiten groepslessen volgen. Dat draaien we niet meer terug. 
Het leuke ervan is, dat er ook kruisbestuiving plaatsvindt. Ten-
nisleden zien nu in hun nabijheid leden fitness doen, waar-
door ze ook interesse krijgen in fitness. En andersom. En bij 
fitness in de zaal hoort muziek. Nu hoor je die muziek buiten, 
ook als je tennist. Dat is ongewoon, maar mensen reageren er 
goed op. Er is een soort community ontstaan in ons sportcen-
trum van mensen, die willen sporten ondanks alles.  

Corona maakt meer bewust van gezond leven 

“Nu terugkijkend, heb ik mijn sportcentrum dit jaar eigenlijk 
opnieuw moeten starten.” Toch ziet Frank kansen voor 
Sportcentrum Hoorn in langdurige coronatijd: “Veel mensen 
moeten ook in 2021 thuiswerken. Dat is ongezond. Terwijl 
iedereen door corona zich meer bewust is geworden van 
zijn/haar fysieke gezondheid. Hierdoor zijn mensen nu ge-
motiveerder om te sporten. Sporten wordt sociaal be-
langrijker, denk ik. Naar het sportcentrum gaan, wordt minder 
een moetje en meer een mogelijkheid om er even gezond uit 
te zijn en andere mensen te spreken.  

 

Anne-Marie Meijer 

En toen kwam de Lockdown 
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Interview met Alien Alberts van  
Kinderopvang Berend Botje  

In de aanloop naar mijn pensionering, was ik van plan om dit 
jaar wat minder te gaan werken. Ik was al bezig met het 
afbouwen van mijn werkzaamheden om het bedrijf steeds 
meer aan mijn dochter Gaby over te dragen.  

We gingen best lekker begin dit jaar. De zware jaren (2016 en 
2017) lagen achter ons. De buffers waren weer bijna aange-
vuld. We waren er nog niet, maar het ging de goede kant op. 
Het aantal locaties groeide, het aantal medewerkers groeide, 
we deden weer investeringen en waren druk bezig met plan-
nen maken en toen overviel het coronavirus ons. Al onze plan-
nen werden stil gezet. We moesten noodopvang organiseren 
op onze grootste locaties.  Kleinere locaties (voornamelijk 
peuterspeelgroepen en bso’s) werden tijdelijk gesloten. De 
overheidsregels die werden opgesteld, veranderden in rap 
tempo. Steeds weer kwamen er nieuwe regels voor de kinder-
centra. De regels voor de gastouderopvang werden dan pas 
een paar dagen later duidelijk; daar was doorvragen en aan-
dringen bij de brancheorganisatie voor nodig. Dagelijks had-
den we online overleg met ons crisisteam waarbij we alle 
ingebrachte vragen van medewerkers, klanten en gastouders 
bespraken en zoveel mogelijk beantwoordden. Meerdere ke-
ren per week werden er mailings opgesteld voor zowel onze 
medewerkers als onze klanten en gastouders om ze zo goed 
mogelijk te informeren over de regels en de gevolgen ervan. 
Er was een groep medewerkers die ongelooflijk veel uren 
maakte. En er was een groep die thuis was komen te zitten 

door de sluiting van locaties en het beperkte aantal kinderen 
dat opgevangen moest worden. In de periode voor corona 
vingen we wekelijks ongeveer 2.000 kinderen op. Dat waren 
er tijdens de sluiting ineens nog maar 300.  

Ondertussen moesten we ook voor de toekomst van ons bed-
rijf keuzes gaan maken: welke aflopende arbeidscontracten 
gingen we verlengen en welke niet? Door alle onzekerheid zijn 
we er heel voorzichtig in geworden om medewerkers een con-
tract aan te bieden voor onbepaalde tijd. Mocht het straks 
minder goed gaan in de kinderopvang en we daardoor minder 
personeel nodig hebben, dan is die flexibiliteit essentieel. 
Zakelijk weet ik dat dit het beste is, maar ik vind het ont-
zettend jammer om goede medewerkers te moeten laten 
gaan terwijl we ze nu nog nodig hebben. En misschien in de 
toekomst ook, maar dat is nog erg onzeker.  

 

Toekomst onvoorspelbaar 

Wekelijks maakten we begrotingen en inschattingen voor de 
resterende maanden van dit jaar. Er kwamen wekenlang geen 
aanmeldingen meer binnen. Maar wel opzeggingen. Dat gaf 
een heel somber beeld. Maar we wisten ook dat dit deels 
door het seizoen kwam: vlak voor de zomervakantie zakt het 
aantal kinderen dat we opvangen altijd even in en na de 
zomer trekt het dan weer aan. Gelukkig gebeurde dat dit jaar 
ook. In de zomervakantie, toen onze locaties inmiddels weer 
allemaal open waren, kregen we mondjesmaat weer wat 
aanmeldingen en nu gaat ’t wel redelijk. Het blijft heel 
moeilijk om in deze tijd beleid te maken. Want we merken nu 
nog niet dat er heel veel 
klanten ontslagen zijn en 
daardoor geen opvang 
meer nodig hebben, 
maar dat kan nog 
komen. De cijfers van het 
CPB geven ook niet echt 
goed inzicht op dit mo-
ment. Maar ik hoor om 
me heen wel regelmatig 
dat mensen hun baan 
kwijt zijn. Er zijn dus wel 
ouders de opvang 
opzeggen, maar er 
komen ook nieuwe bij, 
gelukkig. Al met al is de 
nabije toekomst voor ons 
nog heel onvoorspel-
baar.  

 

Zie vervolg -> 

Kinderopvang in Coronatijd 
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Het vaccin komt er 

Ik heb zelf het gevoel dat het beter gaat met de economie en 
de situatie rondom het coronavirus. Het vaccin komt er aan en 
ondernemers investeren weer. Ook de overheid moet in-
vesteren om o.a. in de bouw werk te bieden. 

Wat ik ook belangrijk vind is dat we er in een crisistijd als deze 
zijn om elkaar te helpen. Het werk wat wij doen is meer dan 
alleen de opvang van de kinderen. Zo helpen we ouders met 
het regelen van allerlei soorten financiën, want dat lukt niet 
alle ouders zelf. Dus wij nemen voor hen contact op met ge-
meenten, met instanties als WerkSaam en met de Belasting-
dienst. Dat is allemaal maatwerk. Dat hoeven we niet te doen, 
maar ik vind dat heel belangrijk. Ondanks dat we inmiddels 
een grote organisatie zijn, blijven we menselijk. In uitzonder-
lijke situaties ga ik er zelf achteraan. Dat is echt mijn ‘rode 
hart’. Want het is best lastig geweest. Sommige gemeenten 
waren de afgelopen tijd (en soms zelfs nu nog steeds) heel 
slecht bereikbaar. 

 

Kleindochter knuffelen? Even niet 

Naast mijn bedrijf raakte het coronavirus mij natuurlijk ook in 
mijn persoonlijke leven. Ik werk heel intensief samen met mijn 
dochter, we spreken elkaar elke dag en wonen bij elkaar om 
de hoek. Maar we kunnen het risico niet lopen dat we allebei 
ziek worden, dus hebben we elkaar lange tijd alleen via een 
schermpje gezien. Ook konden mijn man en ik onze kleinkin-

deren niet bezoeken. We hebben met allemaal een warme 
band, dat hebben we erg gemist. De eerste keer dat ik mijn 
jongste kleindochter even zag, wilde ze op me afrennen om te 
knuffelen. Maar ook zij bedacht zich dat dát niet kon. Dat was 
voor ons allebei echt even moeilijk. 

 

Melanie Roeleveld  

 

Kinderopvang in Coronatijd (vervolg) 



 

Nederland sterker & socialer 8 

Vragen 

Hoe voorkomen we dat de ongelijkheid nog verder 

toeneemt door de coronacrisis? Hoe zorgen we dat de 

rekening komt te liggen bij de allerrijksten en de grote 

bedrijven en niet bij de middelklasse? Kortom: hoe 

bouwen we een fatsoenlijk en eerlijk land? En welke rol 

moet Europa hierbij spelen? Daarover praatte Lodewijk 

Asscher in juni 2020 met de Franse hoogleraar Thomas 

Piketty. 

Piketty: overheid is sleutel voor oplossen ongelijk-

heid 

De Franse econoom Thomas Piketty is gespecialiseerd 

in ongelijkheid. Hij stelt dat het rendement op vermogen 

altijd groter is dan de economische groei. Dat betekent 

dat zonder ingrijpen van de overheid winst en rendement 

harder stijgen dan het loon. Met als gevolg dat de men-

sen die al vermogen hebben daardoor sneller vermogen 

verzamelen dan degene die afhankelijk zijn van hun ar-

beid: ongelijkheid blijft dus niet alleen in stand, maar 

groeit. Er is een overheid nodig om dit recht te zetten.  

Essay Asscher: Eerlijker uit de cirsis 

De wereld staat nu voor vier crises: een gezondheidscri-

sis, een economische crisis, een sociale crisis en een 

klimaatcrisis. De ene crisis proberen op te lossen zonder 

aan de andere te denken zorgt slechts voor een 

verschuiving van de problemen.  

Een economie waarin een kleine groep steeds profiteert 

terwijl mens en planeet de rekening kregen is niet houd-

baar. In tegendeel, de gedachte dat het nastreven van 

eigenbelang ons allemaal rijker zou maken (greed is 

good), heeft mens, planeet en samenleving extra kwets-

baar gemaakt. Dat betekent voor mij dat we afscheid 

moeten nemen van de gedachte dat de markt alles beter 

kan dan de overheid. 

 

De samenleving na corona moet gebaseerd zijn op het 

besef dat we op elkaar zijn aangewezen. We delen één 

planeet. We delen één land. Wie puur voor zichzelf kiest, 

staat machteloos tegenover de nieuwe risico’s. Niemand 

is onkwetsbaar. In een onzekere wereld moeten we daar-

om de risico’s eerlijk verdelen. 

Solidariteit is een oplossing in plaats van een probleem. 

Daarbij hoort dat we de opbrengst van dat samenwerken 

eerlijk moeten verdelen en dat we zorgen voor een fat-

soenlijke basis voor iedereen: bestaanszekerheid. 

Samenwerking in de zorg bleek de sleutel tot het 

opvangen van de crisis. Wat mij betreft is dat de nieuwe 

standaard voor de toekomst. Geen concurrentie maar 

samenwerking, in het belang van ons allemaal. 

 

Gesprek Asscher – Piketty: boosheid gebruiken om 

verandering in te zetten 

Piketty: Veel mensen in Europa zijn boos. Maar het is 

heel onduidelijk waar mensen dan precies boos over zijn. 

Laten we proberen deze woede te gebruiken om juist 

een gelijker economisch systeem te bouwen. Ik denk dat 

Nederland – en vooral het linkse gedachtegoed – een 

hele grote rol gaat spelen om dit voor elkaar te krijgen. 

. Zie vervolg -> 

    Lodewijk Ascher & Thomas Piketty:  

sterker uit de crisis! 
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Asscher: Sociaaldemo-craten hebben de verzor-

gingsstaat gebouwd waar we nu de vruchten van pluk-

ken. We moeten ook van de lessen van de afgelopen 

decennia leren om een nieuwe verzorgingsstaat te 

bouwen, die deel moet gaan uitmaken van een nieuw 

economisch systeem. Ik denk dat de tijd daar rijp voor is. 

We moeten inderdaad gebruik maken van de 

bewegingen die nu op gang komen. Bijvoorbeeld die van 

zorgmedewerkers waar we allemaal klapten, maar de 

bonus laat op zich wachten. Dus we moeten ook dit mo-

ment gebruiken – deze coronacrisis – om te zeggen: als 

we veranderingen willen, dan zal dat niet gratis zijn. Dan 

moet je zorgverleners – maar ook docenten – structureel 

beter gaan belonen.’ En om dat te doen moeten we ons 

belastingstelsel hervormen. Dus we moeten ook dit mo-

ment en de woede van het publiek aangrijpen om het 

verhaal te veranderen en rechtse partijen in de verdedi-

ging te duwen 

In zijn essay verwijst Asscher naar de hoop en verwach-

ting die na de Tweede Wereldoorlog de motor was achter 

de wederopbouw. De collectieve hoop was dat we met 

elkaar een nieuw begin konden maken. Dit gevoel van 

hoop en verwachting was ook de basis van de nieuwe 

Partij van de Arbeid. We namen een grote diversiteit aan 

mensen en meningen op. Maar allen voelden zich ver-

bonden door ‘de wil tot sociale gerechtigheid en vrijheid’ 

en ‘het vaste voornemen om samen een nieuw begin te 

maken’. 

In het recente boek van Piketty (Kapitaal en Idologie) 

verwijst hij ook naar de periode na de Tweede Werel-

doorlog: vanwege de ongelijkheid die, zeker in West-

Europa, enigszins was teruggedrongen. Maar helaas 

vanaf de jaren tachtig opnieuw toenam.  

Een belangrijke constatering in zijn boek is dat ‘het ook 

heel moeilijk is om oplossingen te vinden voor de andere 

grote problemen waarmee de wereld zich geconfronteerd 

ziet, om te beginnen de klimaatverandering en de mi-

gratie, wanneer we er niet tegelijkertijd in slagen die 

ongelijkheid terug te dringen en tot een norm van recht-

vaardigheid te komen die voor een grote meerderheid 

aanvaardbaar is’.  

Beide heren zeggen dus: Zonder het aanpakken van de 

toenemende ongelijkheid zijn de enorme uitdagingen 

waar we in de wereld voor staan niet op te lossen en die 

oplossing is wél nodig. Want zonder bestaanszekerheid 

is het opbrengen van onderlinge solidariteit en samen-

werking voor veel mensen een onmogelijke opgave. 

Zonder internationale solidariteit kan Europa niet func-

tioneren als de unie die we in de huidige wereld nodig 

hebben. En om de klimaatcrisis echt aan te pakken, 

zullen we samen de overgang moeten maken naar 

schone energie. Zonder een gezamenlijke verandering is 

een oplossing onmogelijk. 

Daarom komt Asscher met een aantal grote en kleine 

maatregelen. Alle vanuit de gedachte dat een sterke 

overheid en een actieve publieke sector niet het pro-

bleem zijn, maar het begin van de oplossing. 

Bronnen:   www.pvda.nl   + www.nieuwwij.nl 

                                                           Melanie Roeleveld  

 

 

 

 

 

    Lodewijk Ascher & Thomas Piketty:  

sterker uit de crisis! (vervolg) 

http://www.pvda.nl
http://www.nieuwwij.nl
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Mandaat van 2,4 miljoen 

De gemeente Hoorn heeft een budget van 2,4 miljoen 
gereserveerd om snel te kunnen voorzien in de lokale be-
hoeftes in verband met corona. De besteding van dit budget 
wordt achteraf ‘gecontroleerd’ door de raad. Dat zal formeel 
bij de begroting van 2021 zijn. Tot die tijd heeft het college 
mandaat van de raad gekregen. PvdA Hoorn was wel voor het 
vrijmaken van het budget, maar was niet voor het vrije man-
daat en de late controle achteraf.  

Via tweewekelijkse nieuwsbrieven informeert het college de 
raad. Dat is netjes, daarin zijn ook de bestedingen te vinden.  
De laatste 2 nieuwsbrieven worden hier kort samengevat. 

Nieuwsbrief week 40 

Landelijk 

Vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dra-
gen van niet-medische mondkapjes in alle publieke bin-
nenruimtes zoals:  
- Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, par-
keergarages, benzinestations etc.  
- Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzonde-
ring van mensen op een zitplaats.  
- Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de 
dienstverlener als de klant. 
 

Regionaal 

Vijf theaters in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord die 
een zaalcapaciteit hebben van meer dan driehonderd be-
zoekers, krijgen toestemming om maximaal 250 bezoekers per 
programma te ontvangen in plaats van 30. Ze moeten uiter-
aard wel voldoen aan de regels in de Noodverordening en alle 
bestaande RIVM-richtlijnen. De ontheffing voor deze in-
stellingen is vanaf 1 oktober van kracht en geldt in elk geval 
tot 19 oktober 2020.   Stadschouwburg Het Park Hoorn is één 
van de vijf. 

Lokaal 

Op peildatum 29 september meldt de GGD deze week 60 be-
smettingen en 402 in heel Noord-Holland Noord. De meeste 
besmettingen vonden plaats in Alkmaar (62), Hoorn (60) en 
Bergen (42). De groepen waaronder de meeste besmettingen 
plaatsvinden zijn 20-29 jaar (34%), 50-59 jaar (16%) en 40-49 
jaar (14%). Het aantal ziekenhuisopnames blijft beperkt en er 
zijn geen coronaoverledenen gemeld in Hoorn en Noord-
Holland Noord. 

Tozo  (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernem-

ers) 

In samenwerking met WerkSaam gaat de gemeente Tozo-
aanvragers actief benaderen om te informeren of zij het finan-
cieel redden, of er aanvullende steun nodig is en wat de ge-
meente kan betekenen om escalatie te voorkomen. Met deze 
acties hopen we onnodig oplopende schuldenproblematiek te 
voorkomen. Ook geven deze contacten een indicatie van de 
omvang van te verwachten aanvragen schuldhulpverlening en 
inkomensondersteuning vanuit deze doelgroep. 

Culturele instellingen  

Voor culturele instellingen en andere zogenaamde 
‘doorlooplocaties’ geldt dat zij een ontheffing kunnen krijgen 
voor het maximum van 30 mensen dat binnen aanwezig mag 
zijn. Hiervoor kunnen zij terecht bij de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord. In overleg wordt bekeken welk aantal veilig en 
volgens de coronaregels binnen aanwezig kan zijn.   

Deze week heeft u ook een brief gekregen over de definitieve 
subsidieaanvraag bij het noodfonds dat de provincie Noord-
Holland voor de culturele sector in het leven heeft geroepen. 
De totale netto schade bij de tien instellingen die in aanmerk-
ing komen voor de subsidie bedraagt ruim € 1,1 miljoen. De 
gemeente moet 35% van dit bedrag bijleggen, wat neerkomt 
op een bedrag van €398.560. Dit bedrag kan gedekt worden 
uit het Stimuleringsfonds Coronacrisis. 

Nieuwsbrief week 38 

Vanaf week 37 worden er in de binnenstad spuitsjablonen op 
straat aangebracht, om mensen erop te attenderen rechts aan 
te houden en afstand te houden. Er is een campagne gestart 
“Voor wie houd jij afstand?” op abri’s en sociale media. 

Winterterrassen 

De huidige vergrootte terrassen mogen tot 1 november bli-
jven staan. Nu wordt onderzocht of de bestaande terrassen 
(niet de vergrootte) overkapt kunnen worden. Dat wordt in 
principe een tijdelijke maatregel, die gedurende de coronatijd 
kan gaan gelden. De coronamanager (zie interview met Jan 
Rosier) coördineert en ondersteunt de vergunningaanvragen. 

Ook wordt aangegeven dat het college begin 2021 een dis-
cussie wil starten over permanente winterterrassen. 

 

 

Zie vervolg blz. 
12-> 

 

 

 

Wat doet de gemeente? 
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Interview met Olga Woestenberg  

 

Virus heeft slachtoffers gemaakt 

De coronamaatregelen waren er zeker ook om de kwetsbare 
mensen te beschermen. Ouden van dagen, mensen met een 
onderliggende kwaal lopen het gevaar dat het covid-19 virus 
hen zwaarder treft dan jongere mensen die niets anders 
mankeren. Veel kwetsbare mensen die onvoldoende in staat 
zijn om voor zichzelf te zorgen zijn opgenomen in verzorgings- 
of verpleegtehuizen. Daar heeft het virus ondanks allerlei 
maatregelen toch slachtoffers gemaakt. 

 

Niet knuffelen en niet zoenen! 

Een van de eerste plaatsen waarvoor een lock down gold 
waren juist de verpleegtehuizen en bejaardenoorden. Omring 
heeft in Hoorn en ook elders in 
Westfriesland plaatsen voor de 
cliënten die deze opvang nodig 
hebben. Mijn schoonmoeder 
woonde in Het Gezinspaviljoen in 
Stede Broec dat ook onder deze 
organisatie valt. Wij hebben 
ervaren wat dit voor haar en voor 
ons betekende. Al snel na de eerste 
beperkende maatregelen van half 
maart werden die maatregelen 
strenger en werd er strakker 
gehandhaafd. Zondag 15 maart 
was de laatste mogelijkheid om 
even bij haar langs te gaan en toen 
was er al de bepaling dat per be-
woner slechts twee bezoekers per 
dag werden toegestaan en in de 
hal werd genoteerd wie je was en 
voor wie je kwam. De handen 
dienden te worden gereinigd met 
het ontsmettingsmiddel dat al op 
een hoog tafeltje gereed stond. Ik kreeg ook op dringend toon 
mee: ‘Niet knuffelen en niet zoenen!’ Op 16 maart was de 
eerste persconferentie met gebarentolk Irma en sindsdien 
werd bezoek aan mijn schoonmoeder voor ons voorlopig op-
geschort. Mijn schoonzusje die haar mantelzorger was mocht 
onder strenge restricties wel af en toe langs komen. Die 
strenge regels waren niet bedacht door de leidinggevenden in 
het Gezinspaviljoen, maar door Omring en golden voor alle 
instellingen. Ook voor het personeel en zeker voor alle be-
woners hadden de maatregelen flinke consequenties.  

 

 

Verzorgers moesten toezien hoe het mensen in 
de war bracht  

Ik sprak met Olga Woestenberg, leidinggevende bij Het 
Gezinspaviljoen. Zij heeft direct te maken gehad met be-
woners, de verzorgers en de families en iedereen had op eigen 
manier te maken met de ontwrichtende werking van de 
dreiging van het virus. Olga verzekerde me dat ook haar in-
stelling zich heeft gehouden aan de algemene richtlijnen die 
door Omring aan alle instellingen werden opgelegd. Richt-
lijnen die ervoor zorgden dat de bewoners nauwelijks meer 
geliefde familieleden of vrienden konden ontmoeten, 
liefderijke bejegeningen moesten ontberen, moesten zien hoe 
verzorgers zich verborgen moesten houden achter mond-
kapjes, gezellig samenzijn in de gemeenschappelijke woon-
kamers werden beperkt of niet meer toegestaan. Verzorgers 
moesten toezien hoe dit de mensen in de war bracht en tekort 
deed. De media bracht stapje voor stapje berichten uit over 

voorzorgsmaatregelen die voor verpleeg- en verzor-
gingstehuizen niet toereikend waren en dat niet direct was 
verklaard doordat er te kort was ingekocht of verkrijgbaar 
was. Familieleden hoorden hoe corona huis hield onder be-
woners van de plekken waar zij hun dierbaren naar toe 
brachten om daar veilig en adequaat te kunnen verzorgen.  

 

Zie vervolg -> 

 
 

Corona en verzorgingshuizen 
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Hoogwerkers en beeldbellen 

Olga Woestenberg vertelde me dat in haar instelling de 
beperkende regels af en toe een klein beetje konden worden 
aangepast om de leefbaarheid niet volledig teniet te doen. In 
heel kleine clubjes werden af en toe wat gezamenlijke activi-
teiten gepleegd. Grenzen werden wellicht dicht benaderd, 
maar niet overschreden. De verzorgenden wisten dat zij on-
danks alle inspanningen het gebrek aan contact met dierbaren 
niet geheel compenseerden. Om toch contacten te hebben 
met hun ‘opgesloten’ familieleden werden allerlei dingen be-
dacht. Er werd eens een hoogwerker gebruikt om dichterbij te 
komen, beeldbellen werd uitgeprobeerd en toen er nog ge-
zongen mocht worden heeft buiten een koor staan zingen. 
Familieleden werden uitgenodigd korte filmpjes te maken van 
henzelf en daarin iets te zeggen. Die filmpjes werden vertoond 
aan de bewoners die onder beveiligde omstandigheden naar 
het buitenterras werden gebracht. Ontroerende momenten, 
wanneer de mensen hun bekenden zagen. ‘Dat is er een van 
mij!’ Sommige mensen probeerden via de tuintjes toegang te 

krijgen tot familieleden die beneden wonen. Met een poli-
tielint werd de toegang tot de tuintjes afgezet.  

 

Verhuizen naar Andijk 

Het Gezinspaviljoen heeft onder zeer povere omstandigheden 
haar 60-jarig bestaan gevierd. De bewoners die nu weer te 
maken zullen krijgen met nieuwe maatregelen in verband met 
de opleving van het virus krijgen de komende tijd nog meer te 
verwerken. Het gebouw zal worden gesloopt om plaats te 
maken voor een geheel nieuw tehuis. Alle bewoners zullen 
moeten verhuizen naar Andijk.  

Corona en onze kwetsbaren. We zullen alle zeilen moeten 
bijzetten om dat virus bij ze weg te houden en wie zijn of haar 
oude familieleden lief heeft zal de offers om dat voor elkaar te 
brengen met liefde brengen. 

 

Peter Ursem 

Corona en verzorgingshuizen (vervolg) 

Wat doet de gemeente? (vervolg) 

Culturele instellingen 

De gemeente kan gebruik maken van het provinciale nood-
fonds. De instellingen die in aanmerking komen voor een bij-
drage zijn: het Westfries Museum, de Museumstoomtram, het 
Museum van de 20e Eeuw, Schouwburg Het Park, Theater Het 

Pakhuis, Stichting Oosterkerk, Bibliotheek Hoorn, De Blauwe 
Schuit, Hotel Mariakapel en Muziekschool Boedijn. 

Overzicht van de bestedingen  

(nog excl. subsidie culturele instellingen van € €398.560) 
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Interview met Symen van der Meer van Yarden 

Voordat de tweede golf van de virusverspreiding plaatsvond 
heb ik een gesprek met Symen van der Meer, uitvaartverzorg-
er bij Yarden en Schoneveld in Hoorn. Het heeft mij een aantal 
weken ervoor verbaasd te zien dat Symen de uitvaart ver-
zorgde van Dirk van der Duin, evenals Symen een oud-
raadslid. Hoe het komt dat hij in deze branche werkzaam is 
geraakt, wil ik weten.  

Symen is getrouwd met Marlies Schoneveld, die ook eerder 
een totaal ander beroep had, maar na het overlijden van haar 
eerste man ervoor koos om uitvaarten te verzorgen. Nadat hij 
af en toe een handje hielp, vanwege de drukte, ervoer hij hoe 
betekenisvol dit werk is. Hij liet ook zijn oorspronkelijke 
beroep van belastingconsulent los en werkt nu ook in de uit-
vaartbranche met meer voldoening dan hij ooit in ander werk 
had. Het is natuurlijk wel een bedrijf waar zij hun inkomen uit 
moeten halen, maar het bijstaan van de mensen bij het af-
scheid nemen van hun dierbare doet een beroep op heel an-
dere vaardigheden dan de zakelijke. Dit gericht zijn op de 
mensen en hun gevoelens past hem goed. Zowel voor Marlies 
als voor Symen is dit het mooiste werk wat ze kunnen wen-
sen. 

In maart en april was er een piek 

Welke invloed heeft corona op het uitvaartwerk? Symen 
houdt me een grafiekje voor over de overlijdens in de afgelo-
pen maanden. Gemiddeld sterven in Nederland per maand 
12.000 mensen , dus pakweg 3.000 per week. Hij wijst de piek 
aan en hoe de lijn verder loopt over de maanden erna. De lijn 
van dit jaar zit dan onder de lijn van het gemiddelde. Ook an-
dere invloeden, zoals een hittegolf of een gewone griep-
epidemie laten verhogingen zien. De mensen die toen 
overleden hadden vaak een andere kwaal waaraan ze wat 
later ook aan zouden zijn overleden. Mensen overleden soms 
aan corona of met corona.  

In maart en april was er een piek voor hun bedrijf. Dat be-

tekende flink doorwerken. Daarna werd het weer zoals het 
normaal gesproken gaat, iets rustiger zelfs. Het bedrijf van 
Marlies en Symen verzorgt maandelijks rond de 15 uitvaarten. 
Toch heeft corona invloed op de manier waarop uitvaarten nu 
kunnen worden geregeld. De anderhalvemetermaatregel 
geldt ook bij uitvaarten. Hoe wordt dat bij Yarden in Hoorn 
aangepakt?  

Mensen kunnen geen afstand houden 

In het begin van de coronatijd gold een maximum van dertig 
personen bij de uitvaart. Dat is nu veranderd. Nu geldt de re-
gel van anderhalve meter afstand houden. Dat betekent nog 
steeds dat er een maximum geldt, want hoeveel mensen kun 
je met die regel kwijt in een zaal? De aula van het crematori-
um kan normaal gesproken 115 mensen herbergen. Nu 50. De 
regel is dat je die afstand moet houden. Je mag niet knuffelen. 
Maar wat zien we in de praktijk? Er is veel verdriet en mensen 
kunnen geen afstand houden. De wens van de overledenen 
om allerlei familie en andere mensen erbij te hebben kan 
soms niet worden gehonoreerd. Je ziet nu veel uitvaarten in 
besloten kring.  

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat de regel gehanteerd blijft? We 
werken primair voor de naaste mensen. Wij proberen de 
weduwnaar of weduwe in bescherming nemen. Ook tegen 
tante Truus die vindt dat knuffelen nu wel mag. Na de 
plechtigheid vertellen we de mensen wat ze wel of niet mo-
gen doen en dat dit de wens is van de familie. 

Doe je dat ook wanneer de familie helemaal niets ziet in de 
maatregel? Dan wordt het toch gezegd. Dat moet, want ook 
voor een uitvaartbedrijf geldt de mogelijkheid een boete van 
€ 4000,- wanneer de maatregelen niet worden gehandhaafd. 
Natuurlijk begrijpt Symen dat het voor de mensen heel 
moeilijk is om afstand te blijven houden. Voor de toekomst 
moet je afwachten wat de regels zullen worden. 

 

Corona en uitvaart 
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Zijspan van een motor 

De uitvaarten veranderen. Vroeger had je uitvaarten met een 
volle bak. Dat kan nu niet. Uitvaarten in besloten kring heb-
ben eigen waardevolle momenten. Het kan zijn dat uitvaarten 
in besloten kring meer gebruikelijk gaan worden. Erehagen 
maken wordt nu vaker gedaan. Symen benoemt enkele 
creatieve oplossingen die samen met de familie worden be-
dacht. Ik breng de herinnering aan de uitvaart van Dirk van 
der Duin terug. Dirk werd als verwoed motorrijder uitgeleide 
gedaan op de zijspan van een motor, gevolgd door zijn mo-
torvrienden.  

 

 

Die verhalen zijn hartverscheurend 

Toch zijn er ook overlijdens in verpleegtehuizen waar geen of 
bijna geen naaste familie aanwezig kon zijn. Zijn vrouw en hij 
horen dan die verhalen over overlijden in eenzaamheid en die 
verhalen zijn hartverscheurend. Symen maakt duidelijk dat hij 
niet verhardt wanneer hij een aantal van die situaties 
meemaakt. Hij kan het wel wat beter loslaten. De na-
bestaanden hebben er niets aan wanneer hij mee huilt. En na 
afloop, als de koffie en de cake op is, praat hij even na met de 
familie om na te gaan of er een goed gevoel is. Zij zijn er om 
de mensen te helpen afscheid te nemen. Door corona is dat 
toch iets anders.   

Peter Ursem 

Corona en uitvaart (vervolg) 

    Een Hoornse “Coronakermis” 

Fatina van het Kaar, kermiscoördinator 

 

Ik spreek Fatina van het Kaar. Zij is al 25 jaar kermis coördina-
tor binnen de gemeente Hoorn. Ik ben heel benieuwd hoe zij 
de afgelopen periode en de aangepaste kermis heeft ervaren. 
We ontmoeten elkaar netjes op 1,5 meter in het stadhuis.  

Het was een uitdaging 

Fatina: “De kermis was in eerste instantie afgelast, omdat 
premier Rutte dit voorjaar tijdens de coronaquarantaine alle 
evenementen tot 1 september schrapte. Maar tijdens de pers-
conferentie van 24 juni kregen we weer hoop; evenementen 
buiten waren weer beperkt toegestaan. Daarna ging het heel 
snel. Ik heb samen met mijn team overlegd met de 
veiligheidsregio en binnen 1 week een alternatief plan ge-
maakt voor “de Coronakermis”. Gelukkig gaven het gemeen-
telijk beleidsteam en het regionaal beleidsteam beide toe-
stemming. Toen stond ons niets meer in de weg om aan de 
slag te gaan. Dat vond ik een mooie uitdaging; als gemeente 
jouw nek uitsteken voor de bewoners en de kermisexploitan-
ten om middenin coronatijd een aangepaste kermis te organ-
iseren. 

We moesten helemaal opnieuw beginnen 

Ik vraag Fatina waar ze praktisch allemaal tegenaan liep. 
Fatina: “Normaal trek ik het kermisdraaiboek uit de kast en 
gaan we aan de slag, maar nu was alles anders. In de binnen-
stad ken ik elke lantaarnpaal, parkeerplaats en bloembak, 
waarmee ik rekening moet houden bij de opbouw van de ker-
mis. Op het Pelmolenpad was het team volledig onbekend. 

We moesten helemaal opnieuw beginnen. We hebben over 
allerlei vragen moeten nadenken:  

 

Hoe richt je de looppaden in?  
Waar plaats je het grote en het kleine vermaak?  
Hoe werkt het eenrichtingsverkeer?  
Hoe houdt je de drukte in de gaten?  
Hoe zorg je dat iedereen zich aan de coronaregels 

houdt?” 

 

Nick Fray, Tinus Beelvelt, Fatina van het Kaar,  
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Fatina vervolgt: “We hebben hekken rondom de ingang 
geplaatst en een professioneel beveiligingsbedrijf ingezet om 
er voor te zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen 
hielden. Handen ontsmetten, tassencontrole om meegebrach-
te drank af te nemen, afstand houden etc. Daarnaast hebben 
we social media ingezet om de druktemeter bekend te maken 
bij het publiek. Via Facebook, Instagram en de kermisapp 
konden mensen vooraf kijken wanneer de kermis rustig, dan 
wel te druk was. Ook hebben we digitale borden ingezet om 
de drukte te spreiden; als het te druk werd, kregen mensen 
het advies later terug te komen.” 

En toen kwam de hittegolf 

En toen kwam de hittegolf, die dagen aanhield. 55 van de nor-
maal 73 attracties stonden op de kermis, maar overdag was 
het eigenlijk te rustig. Hierdoor kwamen er vooral ’s avonds 
jongeren op de kermis af. De eerste zondag was er gelijk een 
vechtpartij. Dat had ik al verwacht; op de kermis kwamen al-
lerlei jongeren samen, die maandenlang niets te doen hebben 
gehad. Geen enkel verzetje. Het was alsof ze voor het eerst 
werden vrijgelaten. De kermis in de binnenstad trekt altijd een 
gevarieerd publiek aan: gezinnen met kinderen, jongeren, 
bewoners, toeristen, dagjesmensen, mensen die winkelen in 
de stad, terrasbezoekers en speciale kermisdoelgroepen, zoals 
ouderen, de LHBTI-gemeenschap, mensen die de voorkeur 
geven aan een prikkelarme kermis etc. Nu was dit gemêleerde 
publiek er veel minder. Dat gaf spanning en leidde tot een 
vechtpartij. Het kermisteam moest toen snel schakelen: er 

kwam een samenscholingsverbod en we hebben voor het 
eerst verblijfsontzeggingen ingezet. Die werkten goed, waar-
door de rust terugkeerde.  

We hebben het écht samen gedaan 

Een bijzondere tijd laat bijzondere indrukken achter. Ook bij 
het kermisteam. Fatina vertelt: “Ik heb tijdens deze kermis 
zoveel saamhorigheid ervaren. De kermisexploitanten waren 
ons zo dankbaar, dat wij als gemeente onze nek uitstaken. 
Normaal is de samenwerking prima, maar nu hoefden we 
maar iets te vragen en de kermisexploitanten stonden al voor 
ons klaar. We hebben het écht samen gedaan. We gaven de 
kermisexploitanten op deze manier een mogelijkheid om hun 
vaste kosten te kunnen betalen en ze weer hun werk te laten 
doen. Die mensen zaten ook al maanden thuis en het zijn 
ondernemers, die enorm investeren in hun attracties. En goed 
voorbeeld doet volgen, want na ons zijn er nog 10-12 ge-
meenten overstag gegaan en hebben de kermis aangepast 
laten doorgaan. Ook het publiek was heel blij. We hebben 
zoveel fijne reacties gehad. Je weet dan weer als kermisteam 
waarvoor je het doet: mensen konden er weer even op uit en 
een fijne tijd beleven. Al hoop ik wel dat we volgend jaar weer 
klef tegen elkaar aan mogen staan en de kermis weer een 
groot feest wordt, want dat is toch het mooist.” 

 

Anne-Marie Meijer 

 

    Een Hoornse “Coronakermis” (vervolg) 
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In Noord-Holland was de oversterfte 30% 

(in Brabant en Limburg rond de 50%)  

Toeristische accomodaties ontvingen in Noord-Holland 

82 % minder gasten. 

In Nederland 12.710 opnames 

Laboranten komen het meest van alle werknemers in contact met mogelijk be-
smette personen, dieren of materiaal, gevolgd door medisch praktijkassistenten, 
gespecialiseerd verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en artsen.  

Nederland, week 38: 33 doden, week 39: 102  

321 mensen positief getest in Hoorn 

36 patiënten in Ziekenhuis opgenomen in Hoorn 

       Jan Kollen 

12 personen in Hoorn overleden door Corona 

Aantal positieve testen Nederland week 38: 6,1% en week 39: 7,4 % 

In Nederland 6.393 personen 

Kengetallen COVID - 19  ( 4-10-2020) 

Besmettelijke personen: 

 Half juli een paar duizend 

 Begin oktober 146.000 
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Never waste a good crisis 

‘Never waste a good crisis’, zei Winston Churchill ooit.  

Churchill verwees daarmee naar de oprichting van Verenigde 
Naties.  Uit een slechte periode was, volgens hem, iets goeds 
ge-komen. In tijden van crisis worden mensen vindingrijk en 
zien ze mogelijkheden die ze anders laten liggen.   

 

Toen Nederland in maart 2020 in een intelligente lockdown 
belandde, had dit uiteraard ook gevolgen voor ons werk als 
raadslid. Vergaderingen konden geen doorgang vinden en 
besluiten werden uitgesteld of niet genomen. De focus lag op 
het beheersbaar houden van de verspreiding van het virus. 
Veiligheidsregio’s schreven noodverordeningen, waaraan men 
zich diende te houden en veel plekken gingen dicht. Zo ook 
het gemeentehuis.  

Hard gemaakt voor digitaal vergaderen 

Vanuit de PvdA hebben wij ons direct hard gemaakt om te 
komen tot een digitale raadsvergadering. Het democratische 
recht dat wij als raadsleden hebben, moest in onze ogen, niet 
teniet gedaan worden door de beperkingen die ons waren 
opgelegd. Het college dacht daar anders over: zij stelden voor, 
het mandaat voor het Stimuleringsfonds aan hen over te dra-
gen, zodat zij snel beslissingen  konden nemen die in tijden 
van crisis noodzakelijk zijn. Hun argument hiervoor, de ge-
meenteraad is een traag en log apparaat, deden zij zelf al 
geweld aan door het voorstel van dit mandaat op een vrijdag 
in te dienen en het de dinsdag daarop al in de raad te bespre-
ken en in stemming te brengen.  

 

Het bericht dat wij vanuit de PvdA tegen het noodfonds 
zouden zijn, was onjuist. Wij waren tegen het mandaat. Want 
wat is er nu eigenlijk betaald vanuit dat Stimuleringsfonds? 
Welke ‘dringende’ crisiszaken zijn uit dit potje gefinancierd? In 
onze ogen is er geld gestopt in zaken die niet noodzakelijk 
waren. Bovendien is er geld, waarvoor de wethouder eerder 
geen groen licht kreeg van de Raad om uit te geven, vanuit dit 
potje alsnog besteed.  Lekker makkelijk zo zonder de bemoei-
zucht van 35 raadsleden.  

Van crisis naar iets goeds 

Het zijn barre tijden. De fractie 
heeft zich de afgelopen tijd met 
allerlei verschillende zaken be-
ziggehouden, maar probeert in al 
die dossiers te zoeken naar de 
verbinding. Om deze crisis aan te 
kunnen en de stad bestuurbaar te 
houden, is het nodig dat we samen 
optrekken. Voor elkaar zorgen is nu 
meer dan nodig. Dus never waste a 
good crisis! Laten we hopen dat wij 
in Hoorn, net als Churchill ooit 
beweerde, vanuit een crisissituatie 
kunnen komen tot iets goeds. 

 

 Arnica Gortzak 

Fractievoorzitter PvdA Hoorn 

Van de fractievoorzitter 

Feiten over COVID-19 

‘Gewoon wat saaie feiten, die nogal relevant zijn.  Als je zoekt 
op medische feiten covid 19 , dan kom je juist op sites terecht 
waarvan je in één oogopslag ziet dat het geen feiten zijn.  
Deze bron komt op mij vrij betrouwbaar over (212 bronver-
meldingen), desondanks: 

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19  

(Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 okt 2020 om 16:45.) 

 

COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is 

een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door 
het virus SARS-CoV-2, een van de coronavirussen. De voor-
heen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opge-
merkt in Wuhan, hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, 
en verspreidde zich vervolgens in drie maanden naar andere 
delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de 
normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) offi-
cieel sprake van een pandemie, de coronapandemie. De ziekte 
wordt verondersteld een zoönotische oorsprong te hebben. 

disclaimer 

Kan ik Wikipedia als wetenschappelijke bron gebruiken? 

Wikipedia wordt niet gemaakt door wetenschappers. Iedereen kan er 

aan bijdragen. Hierdoor verschilt de kwaliteit van de artikelen. Wi-

kipedia doet aan kwaliteitscontrole, maar u moet voorzichtig zijn om 

het als wetenschappelijke bron te gebruiken. 

In goede artikelen staan recente referenties, bronnen, noten en 

literatuurverwijzingen die u als wetenschappelijke bron kunt ge-

bruiken. Wanneer u Wikipedia toch als bron wilt gebruiken moet u 

vooral letten op de aanwezigheid van dergelijke verwijzingen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infectieziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://www.wikipedia.org/
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Feiten over COVID-19 (vervolg) 

De belangrijkste symptomen van COVID-19 
zijn koorts, hoesten en kortademigheid. Daarnaast 
komen diarree, buikpijn, verlies van reukzin en 
smaak en vermoeidheid voor. Bij een ernstig verloop kunnen 
ook andere organen en de bloedvaten schade oplopen. 
Een deel van de besmette personen heeft milde of helemaal 
geen symptomen. Met name bij personen met een verminder-
de afweer, zoals ouderen en chronisch zieken, kan de ziekte 
uitlopen op een ernstige longontsteking met soms dodelijke 
afloop. De ziekte-overdracht vindt vooral plaats via hoesten 
en niezen, waarbij besmette druppeltjes of aerosolen worden 
verspreid, die dan vervolgens door anderen worden inge-
ademd, die aldus eveneens besmet raken. 

Sinds januari 2020 wordt er wereldwijd naarstig gezocht naar 
een geneesmiddel voor COVID-19. Ook wordt er gewerkt aan 
een vaccin tegen SARS-CoV-2. Om hindernissen bij het 
onderzoek naar de ziekte door patenten en dergelijke uit de 
weg te ruimen, sloten verschillende organisaties in het voor-
jaar van 2020 een Open COVID Pledge: een tijdelijke 
overeenkomst om het gebruik van relevante patenten 
en intellectueel eigendom zonder financiele en bureau-
cratische verplichtingen toe te staan. Organisaties 
zoals Creative commons pleitten al langer voor een vrijere 
toegang tot wetenschappelijk onderzoek en hielpen bij het 
opstellen van de Open COVID Pledge. Verschillende uitgevers 
van hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften 
gaven vrije toegang tot de betreffende publicaties. 

Besmettingswijze 

Tussen mensen vindt ziekte-overdracht plaats via druppelin-
fectie vanuit de luchtwegen, door dicht bij elkaar te staan en 
bij direct en indirect contact via besmette oppervlakken. Het 
virus bevindt zich in slijm dat vooral door hoesten en niezen, 
luide stem en zingen wordt uitgestoten. Een klein deel van de 
besmettingen vindt plaats met aerosolen: lang zwevende, zeer 
kleine druppels of deeltjes. Tijdens medische behandelingen, 
zoals intuberen, kunnen besmettelijke aerosolen ontstaan.[8][9] 

 

Besmetting via feces is onzeker, maar bekend van de ge-
relateerde aandoening SARS. 

Het virus kan zich zowel diep in de longen als in de bovenste 
luchtwegen vermenigvuldigen. Dat laatste zou mede verklaren 
waarom patiënten met milde symptomen al besmettelijk kun-
nen zijn. In de neus zijner epitheelcellen met receptoren die 
gebruikt worden door het virus om binnen te dringen in de 
cel. Hierdoor is de neus een belangrijke infectieroute. 

Het is onduidelijk hoe lang het virus buiten het lichaam be-
smettelijk blijft. Van andere virussen is bekend, dat de duur 
van de besmettelijkheid afhangt van luchtvochtigheid, temper-
atuur, ultraviolette straling, het soort oppervlak waarop het 
virus terechtkomt, de druppelgrootte en de aanvankelijke 
hoeveelheid virusdeeltjes. Door experimenten met fretten is 
bewezen dat het virus zich tussen fretten kan verspreiden via 
de lucht.[13] 

Binnen gezinnen zijn het vooral volwassenen die het virus 
overdragen op kinderen. Kinderen raken wel besmet met het 
virus, maar minder vaak dan volwassenen. Er zijn geen gezin-
nen bekend waarbij een kind jonger dan 12 jaar de eerste 
patiënt in het gezin was. Kinderen spelen geen belangrijke rol 
in de overdracht van het virus. Ze kunnen wel ziek worden, 
maar met veelal milde klachten. Het lijkt erop dat kinderen 
het virus minder vaak aan elkaar of aan volwassenen 
doorgeven. 

 

Door Pharexia (original author); Ratherous, AKS471883 (contributors);  

Er zijn 321 personen uit de gemeente Hoorn positief op 

Corona getest, er zijn 36 patiënten in het ziekenhuis 

opgenomen en er zijn 12 overledenen met Corona als 

oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 3 ok-

tober 2020).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortademigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diarree
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buikpijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reukzin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermoeidheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reukzin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermoeidheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afweer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte-overdracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Niezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaccin
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_COVID_Pledge&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intellectueel_eigendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_commons
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte-overdracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intuberen
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19#cite_note-8
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19#cite_note-lci-9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontlasting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epitheelcel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvochtigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19#cite_note-13
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De Nederlandse RIVM-richtlijn noemt 24 uur aaneengesloten 
klachtenvrij én het is minimaal 7 dagen geleden dat de ziekte 
begon als latente periode na een doorgemaakte infectie. 

Incubatietijd 

De mediaan van de incubatietijd is ongeveer vijf dagen, met 
uitersten van één tot twaalf dagen; voor quarantaine-
doeleinden wordt door de meeste landen veertien dagen 
aangehouden (Nederland tien dagen). Er zijn meldingen van 
Chinese onderzoekers van zeldzame incubatietijden tot 24 
dagen.

 

De ziekte wordt gekenmerkt door griepachtige symptomen. 
De WHO kwam per 20 februari 2020 op basis van 55.924 in 
laboratoria positief geteste personen op het voorkomen van 
de volgende meest voorkomende symp-
tomen: koorts (87,9%), droge 
hoest (67,7%), vermoeidheid (38,1%), sputum-productie 
(33,4%), kortademigheid (18,6%), keelpijn (13,9%), hoofdpijn  
(13,6%), spierpijn (14,8%), koude 
rillingen (11,4%), misselijkheid of braken (5,0%), verstopte 
neus (4,8%), diarree (3,7%), bloedspuwing (0,9%) 

en bindvliesontsteking (0,8%). Ook zijn er meldingen geweest 
over het ontstaan van doofheid en blaarvorming of andere 
afwijkingen op de voeten. 

De meeste patiënten hebben geen, milde of matige symp-
tomen, ontwikkelen antilichamen tussen zes tot twaalf dagen, 
en zijn daarna gedurende een zekere periode beter bestand 
tegen het virus. Milde symptomen zijn keelpijn, lichte hoest en 
een verhoging van de lichaamstemperatuur tot 38,0 °C. Matige 
symptomen zijn vooral longontstekingen die zonder 
ziekenhuisopname genezen. 

In ernstigere gevallen kan de ziekte de longen aantasten door 
de virale vermeerdering an sich en door hyperreactiviteit van 
het immuunsysteem. De longontsteking kan leiden tot  een 
fatale afloop. Bij kwetsbare ouderen kan de ziekte, net als an-
dere infecties, gepaard gaan met andere geriatrische symp-
tomen zoals delier, een valpartij, syncope (flauwvallen), dehy-
dratie en acuut functieverlies. 

———————————————————————————- 
Einde citaat, als u nog zin heeft om verder te lezen dan staat 

op : https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19  nog meer in-

formatie. 

Jan Kollen 

Symptomen en ziekteverloop 

Feiten over COVID-19 (vervolg) 

http://www.pvdahoorn.nl
http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl
mailto:pvda@noord-holland.nl
http://www.pvda.nl
mailto:pvda@pvda.nl
mailto:ledenadministratie@pvda.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediaan_(statistiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Incubatietijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symptoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droge_hoest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droge_hoest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermoeidheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sputum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortademigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keelpijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spierpijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_rilling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_rilling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Misselijkheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braken_(lichaamsfunctie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rinitis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rinitis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diarree
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedspuwing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bindvliesontsteking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antilichamen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Politici, wat zijn ze waard? 

Corona heeft politici de kans geboden te laten zien wat ze 

waard zijn. En daar is wereldwijd druk gebruik van gemaakt. 

Wereldmachten met hun leiders (is het je opgevallen dat de 

grootste wereldmachten eigenlijk alle worden geleid door 

dictators of leiders die de opleiding ervoor volgen?) hebben 

hun volk laten zuchten onder de verschrikkingen en ze te-

gelijkertijd de gedachte willen inpompen dat ze maar boffen in 

dat land te wonen.  

Nederland is geen wereldmacht. In Nederland koesteren we in 

grote meerderheid de democratische waarden en gaan zo niet

-dictatoriaal als mogelijk om met de aanpak van de ontstane 

crisis. Bij meerderheid is besloten de coronacrisis uiterst 

serieus te nemen en bij meerderheid is ingestemd met de 

houding dat het welzijn van de burgers zeer belangrijk is en bij 

besluitvorming voorop dient te staan. In Nederland komt het 

daarom voor dat er mensen zijn die zuchten onder serieus 

bedoelde aanbevelingen om de veiligheid zoveel mogelijk te 

waarborgen en tegelijkertijd burgers die zuchten onder het 

feit dat er maar geen strenge verplichtingen worden opgelegd.  

Toe nou jongens! 

Onze premier gaat ervan uit dat iedere volwassene in staat is 

verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor anderen. ‘Toe 

nou jongens,’ zou hij zeggen. ‘Ik mag toch aannemen dat ie-

dereen z’n gezonde verstand gebruikt?’ Wij hebben kunnen 

constateren dat dit niet voor iedereen hetzelfde is. Wij be-

zitten vrijheid van denken en vrijheid van spreken. Wij volgen 

als onvervalste kuddedieren vrijelijk wie wij willen volgen. Dus, 

wanneer iemand op overtuigende wijze beweert dat het virus 

een bedenksel is van een elite die via het verspreiden van 

angstaanjagende nepberichten over de gevaren van het virus, 

dan staat het je vrij dat voor waarheid aan te nemen. Wan-

neer een door de overheid geraadpleegde medisch deskundi-

ge met de allerhoogste opleiding en ervaring op virusgebied 

zegt, dat mondkapjes slechts een schijnveiligheid brengen, 

dan moet je van goeden huize komen om jou tot een mond-

kapjesgebruiksplicht  te bekeren. 

Onduidelijkheid en een zekere vrijblijvendheid scheppen de 

ruimte voor alle politieke stromingen om uiteenlopende me-

ningen te ventileren. Er zijn er legio groepen burgers te vinden 

die ieder op een eigen manier slachtoffer zijn van de situatie. 

Laten we de neringdoenden bekijken. Veel winkels moeten tot 

hun afgrijzen ontdekken dat klanten wegblijven, waardoor 

voortbestaan van hun zaak zeer onzeker is. Ben je links of 

rechts wanneer je hen te hulp wilt schieten? Wanneer je cafés 

wilt sluiten om besmettingshaarden te voorkomen, ben je dan 

populistisch wanneer je zegt dat het een overbodige maatre-

gel is? Het lijkt een uitgemaakte zaak dat linkse partijen de 

salarissen van verplegend en verzorgend personeel willen ver-

hogen, maar zouden christelijke partijen daar dan tegen kun-

nen zijn? Is het open houden van kerken voor flinke groepen 

gelovigen een exclusieve eis van orthodox christelijke par-

tijen? 

In Hoorn wordt door veertien partijen gepoogd de arme 

burgerij te vrijwaren voor de grootste ellende, maar is het 

verlenen van een mandaat voor noodoplossingen nou typisch 

rechts of wordt dat gedoogd door een toevallige meerderheid 

van de fracties? Welke politieke kleur past het beste bij welke 

oplossing? Ik constateer dat er in Hoorn geen fracties zijn die 

het onverschillig laat of maatregelen en hulp worden ingezet 

of niet. Wie ziet scherp welke fractie zich het best heeft 

uitgesloofd om de beste hulp te bieden? Ik zie dat niet en de 

vraag is daarom: wie wil dat weten?  

 

Wint partij met het beste oog voor de men-
selijke maat? 

Landelijke verkiezingen zijn aanstaande. Krijgt de VVD dan een 

verdiende massasteun? Winnen de partijen die het hardst 

schreeuwen dat deze regering er een puinhoop van heeft ge-

maakt? Gaat eerst uitgerekend worden dat de aanpak van het 

kabinet in verhouding minder slachtoffers heeft opgeleverd 

dan het beleid van Trump, Poetin, Bolsonaro en Xi Jinping? Of 

gaan we voor de partij met het beste oog voor de menselijke 

maat? Je ziet: corona heeft meer vragen opgeleverd dan ant-

woorden. 

 

Sjaak Grosthuizen 

 sjaakgrosthuizen@gmail.com 

 

CORONA EN DE POLITIEK 
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