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Mika terug op het podium
Na een lange afwezigheid
hoopt Mika zijn fans terug
te winnen. „Ik vind dat ik
opnieuw een band moet
opbouwen met Nederland”,
aldus de Libanees-Britse
zanger.
PIERRE OITMANN
Het is alweer elf jaar geleden dat Mika
zijn laatste hit scoorde met het nummer Rain. De zanger, die eigenlijk Michael Holbrook heet, maakte een
grootste entree in de muziekwereld
toen hij in 2007 zijn debuutalbum Life
In Cartoon Motion uitbracht, dat een platina status behaalde en vier top 10-noteringen voortbracht: Grace Kelly, Big
Girl (You Are Beautiful), Happy Ending en
de nummer 1-hit Relax, Take It Easy.
Hoewel het hitsaldo na zijn opvolger
The Boy Who Knew Too Much niet verder
opliep, heeft Mika zeker niet stilgezeten. Onlangs verscheen zijn vijfde
langspeler: My Name Is Michael Holbrook.
Het feit dat zijn echte naam op de hoes
prijkt, betekent volgens Mika niet dat
dit album per definitie persoonlijker is
dan zijn voorgaande platen. „Ieder album vertelt iets over mijn leven”, licht
hij toe. „Omdat mijn eerste plaat een
supercommercieel succes was, betekent het niet dat het niet superpersoonlijk was.”
We spreken de zanger te midden
van zijn Europese tournee, waarmee
hij deze maand driemaal TivoliVredenburg in Utrecht aandoet. Hij is vanuit
zijn woonplaats in Frankrijk op weg

„

Ik had de behoefte
om mijn vak als
liedjesschrijver
nieuw leven in
te blazen.
Mika

naar een concert in Luxemburg. „Ik rij
tijdens deze tournee zelf naar mijn optredens, want ik heb een hekel aan
tourbussen en vliegtuigen”, vertelt hij
vanuit zijn auto. „Ik rij overal naartoe
met mijn honden. Ik heb twee golden
retrievers. Eentje is tien en ze heeft een
nichtje van vijf. Ze vinden het heel leuk
om mee te gaan. Ze doen het al hun hele leven.” Mika’s honden heten Melachi en Amyra. „Dat klinkt misschien
alsof het hele chique namen zijn, maar
dat is niet het geval. Het heeft iets romantisch, maar eigenlijk betekent het
‘koningin’ en ‘prinses’ in het Arabisch.
Als ik je zou vertellen dat mijn honden
Queen en Princess zouden heten, zou
je dat de meest ordinaire namen ooit
vinden.”
Melachi en Amyra zijn Mika’s enige
reisgenoten. „Ik wilde honden hebben
die ik overal mee naartoe kon nemen
in dit gekke leven dat ik leid.” Hij vertelt dat de golden retrievers gek zijn op
autoritjes en op Instagram deelt hij
vaak foto’s en stories van de beestjes.
„Vaak wil ik dat ik hun leventje had”,
lacht Mika. „Ze kunnen lekker overal
naartoe, verblijven in mooie hotels en
ze hoeven er helemaal niks voor te
doen.” Hij hoopt met de drie concerten
die hij in Utrecht geeft weer in de gratie
te komen bij het Nederlandse publiek.
„Voorheen heb ik met veel plezier opgetreden in Nederland en veel van de
mensen met wie ik samenwerk, komen er vandaan, maar ik ben er al vijf
jaar niet geweest. In plaats van één
avond een grote show te geven, met als
doel om zoveel mogelijk kaartjes te
verkopen, geef ik nu drie kleinere optredens. Dat vind ik belangrijk en
noodzakelijk om weer een connectie te
maken met mijn fans. Kleine shows

kunnen bovendien een grote impact
hebben, zeker als ze heel goed zijn.”

Frankrijk en Italië
De reden dat we Mika uit het oog verloren zijn, komt omdat hij veel tijd in
Frankrijk en Italië doorbracht, waar hij
te zien was in populaire televisieprogramma’s. Zo was hij als coach te zien
in zowel de Italiaanse als Franse versies
van The Voice en in Italië had hij zelfs
zijn eigen variétéprogramma, getiteld
Stasera Casa Mika, waarvoor hij in 2017
de prestigieuze Rose d’Or voor beste
Europese entertainmentshow won. „Ik
vond dat een goede manier om mijzelf
als persoon op de kaart te zetten in de
gebieden waar mijn platen het beste
verkochten.”
Het heeft Mika in die landen geen
windeieren gelegd. „Het komt wel va-

„
Ieder album vertelt iets over mijn leven. Omdat
mijn eerste plaat een commercieel succes was,
betekent het niet dat het niet persoonlijk was.
Mika

ker voor dat artiesten voor een televisiecarrière kiezen en meestal lijdt hun
muziek eronder. In mijn geval deed het
geen afbreuk daaraan. Mensen leerden
me daardoor juist beter kennen. Ik verkocht heel veel platen in Frankrijk,
maar ik ben niet Frans, dus mensen
vroegen zich af: ‘Wie is die gast?’ Mijn

tv-shows hebben dus juist bijgedragen
aan mijn succes daar. Het zorgde er ook
voor dat ik me een stuk gemakkelijker
voelde voor de camera’s. Maar op een
gegeven moment heb ik de bewuste
keuze gemaakt om alle tv-shows stop
te zetten, ondanks dat ze werden aangekocht door omroepen in Spanje en

Zuid-Amerika. Op een bepaald punt
had ik de behoefte om mijn vak als liedjesschrijver nieuw leven in te blazen.”
My Name Is Michael Holbrook is daarvan
het resultaat, al is hij zich ervan bewust
dat hij het succes van zijn debuutalbum waarschijnlijk nooit zal overtreffen. „Ik zie dat niet als iets negatiefs,
maar juist als een manier waardoor ik
mijn onafhankelijk en autonomie heb
kunnen bewerkstelligen en waardoor
ik de afgelopen jaren creatieve richtingen heb kunnen inslaan. Maar het
klopt wat je zegt; mensen moeten weer
even zien waarmee ik bezig ben. Dus
moet ik langsgaan bij de mensen waarmee ik de afgelopen jaren geen contact
heb gehad.”

Mika treedt op 10, 12 en 13 februari op in
TivoliVredenburg, Utrecht.
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Absurd maar ook herkenbaar
Fans van dramaserie
Hollands Hoop hebben drie
jaar moeten wachten.
Vanaf zondag volgt
eindelijk de ontknoping.

ERIK JONK
Fokke (Marcel Hensema) staat op zijn
Groninger weiland en schreeuwt. „Ik
laat me niet van mijn land jagen!” Zijn
vrouw Machteld (Kim van Kooten) is de
rust zelve, al heeft ze een flinke gun in
haar handen. „Om Liesbeth straks te
begraven. Grapje.” Zo eindigde seizoen
twee van de goed bekeken dramaserie
Hollands Hoop. Maar ja, Hollands Hoop en
grapjes…
Tussen een half miljoen en een miljoen tv-kijkers leefden in 2014 en 2017
mee met forensisch psychiater Fokke
Augustinus en zijn gezin. Fokke belandde onbedoeld in de drugswereld,
aangezien in de van zijn vader geërfde
stolp Hollands Hoop wiet met dezelfde
naam wordt geteeld. Na zestien afleveringen pure ellende, staat het gezin
toch nog overeind. Ondanks totaal
scheefgegroeide verhoudingen met

mededorpelingen en onderwereldfiguren. Ondanks het totaal vergeten van
elk grammetje ethisch besef. Duidelijk
werd in ieder geval: ze zitten nog altijd
in de problemen. Tot. Hun. Nek.

‘Het kan erger’
Drie jaar hebben de fans moeten wachten, maar zondag (20.15 uur, NPO 3) begint de ontknoping van Hollands Hoop.
Vier dingen worden door BNNVARA beloofd: concurrentie uit onverwachte
hoek, een ontknoping, een winnaar en
een verliezer. „Je dacht dat het niet erger kon?”, zei Gaite Jansen eerder in
Metro in een ander interview. „Nou, het
kan erger.” Jansen ontmoet haar collega’s op een persdag in een horecagelegenheid in Amsterdam-Oost. Iedereen
vliegt elkaar driekwart jaar na het
draaien in de armen. Dit is letterlijk
een hechte familie geworden.
Aan Hollands Hoop is zorg besteed.
Dat is te merken aan alle, soms complexe scènes. Het leverde de makers
een Gouden Kalf voor beste Nederlandse dramaserie op. „Er is lang aan het
script gewerkt en voor het opnemen
kregen we ook de tijd. Dat is tof”, zegt
hoofdrolspeler Marcel Hensema. „We
draaiden zelfs wat extra dagen. Nou ja,
dan verdienden we gemiddeld maar
wat minder. Als het maar een goede serie werd.”
Groningen is niet anders
Hensema noemt Hollands Hoop ‘ab-

ECHTE INVAL
EN WIETLOLLY’S

surd’. „Het overstijgt de realiteit, maar
ik vind het toch bijzonder; De schrijvers steken hun nek uit door de meest
bizarre situaties te bedenken.” De ac-

„

Groningen verschilt
niet van andere delen
van Nederland, hoor.
Alleen Amsterdam is
misschien anders.
Marcel Hensema

teur, daadwerkelijker een Groninger,
denkt dat de dorpssgemeenschap
waarbij iedereen alles van elkaar denkt
te weten, toch herkenbaar is. „Maar
Groningen verschilt niet van andere
delen van Nederland, hoor. Alleen Amsterdam (zijn huidige woonplaats, red.)
is misschien anders, al is hier 80 procent van de inwoners import.”
Hensema tourt momenteel langs de
theaters met een mix van verhalen
over mannendingen en cabaret (Alles in
de Hens), maar vanaf zondag houdt hij
als Fokke weer veel te veel – criminele –
bordjes in de lucht. „Toch is het ook
een goede man die opkomt voor zijn
gezin. Ik weet niet zo goed hoe de kijker hem ziet, al roepen mensen op
straat wel Fokke naar me. Ik denk toch
als een doodgoeierd.”

Martijn Lakemeier (Pepijn) en
Gaite Jansen (Talia) spelen de
zoon en schoondochter van
Fokke. „In absurditeit gaat het dit
laatste seizoen alleen nog maar
verder”, belooft Lakemeier, die
mysterieus toevoegt: „Maar
verbazingwekkend genoeg toch
dichter bij de realiteit. We kunnen
er beter niet zoveel over zeggen.”
We moeten gewoon kijken dus.
Hoe realistisch bleek tijdens een
hilarisch moment met een beveiliger die stolp Hollands Hoop ’s
nachts moest bewaken. Lakemeier: „Hij wist niet waar hij precies
was en ontdekte een hennepplantage. Dacht ie. Toen schakelde de
man de politie in. Goeie pr-stunt
was dat.”
Gaan ze de seriefamilie missen?
Jansen, veelzeggend: „Op de
slotdag hoefde ik niet te draaien,
maar ik ging toch naar de set. En
ik was niet de enige. Ik heb wietlolly’s uitgedeeld.”

Eerste namen 28e editie Lowlands bekend

Annuleringen Meilandjes

De eerste 55 namen voor de 28e editie van Lowlands zijn bekendgemaakt. The Chemical Brothers, Lewis Capaldi, Die Antwoord en London Grammar staan in het programmaboekje.

Het regent annuleringen bij de familie Meiland. Het bericht dat Martien, Erica en de rest van de Meilandjes Frankrijk vaarwel zeggen,
heeft veel mensen doen besluiten
om hun reservering in hun chateau te cancelen. Maxime vertelt in
haar Instagram Stories dat dat voor
de mensen die dit jaar hebben gereserveerd helemaal niet nodig is.
„Wij krijgen helaas heel veel
mensen die willen annuleren”, aldus Maxime. „Even voor de duidelijkheid: wij zijn heel het seizoen
nog aanwezig en aan het draaien.
Dus heb je voor dit jaar gereser-

Verder komen onder anderen Liam
Gallagher, Foals, Stormzy, Bring Me
The Horizon, Ben Klock, Kaytranada en
Michael Kiwanuka optreden. Hardrockband Hollywood Vampires komt
ook, met rocklegende Alice Cooper,
Johnny Depp en Joe Perry (Aerosmith).

250 acts
A Campingflight to Lowlands Paradise,

zoals het festival officieel heet, vindt
van 21 tot en met 23 augustus plaats in
Biddinghuizen. Er is zoals altijd meer
te beleven dan alleen concerten: je
kunt er ook naar onder andere theatervoorstellingen en lezingen gaan. Dit
jaar zijn er onder de al bekendgemaakte namen ook veel van Nederlandse bodem. Zo komen The Opposites, Eefje de
Visser en Typhoon een optreden verzorgen.
In totaal zijn tijdens Lowlands 2020
250 acts (waaronder dus ook theater,
cabaret en verschillende feestjes) te
aanschouwen. De kaartverkoop voor
het festival gaat aanstaande zaterdag, 8
februari van start. | METRO

veerd: wij zijn er dus kom gezellig
langs.”
Eind vorig jaar meldde Shownieuws nog dat het kasteel nog tot
2023 was volgeboekt. Veel mensen
die na dit seizoen hebben gereserveerd worden daarom waarschijnlijk teleurgesteld.
Gisteren werd bekend dat de
Meilandjes terug naar Nederland
gaan. Chateau Meiland was de afgelopen maanden een enorme kijkcijferhit. Het tweede seizoen trok
wekelijks meer dan een miljoen
kijkers en ook de kersteditie trok
een miljoenenpubliek. | ANP
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Geen meisje met gitaar meer
FOTO’S: LONNEKE VAN DER PALEN

Het regent lovende
recensies voor Eefje de
Visser. Zowel haar album
als haar liveshows worden
bejubeld. Ze denkt dat haar
nieuwe visuele aanpak
daarbij helpt. „Ik ben veel
bewuster van wat ik nu wil
uitstralen.”

PIERRE OITMANN

„

Eefje de Visser kwam afgelopen week
op de derde plek binnen van de Album
Top 100 met haar vierde album Bitterzoet, net achter Eminem en Billie Eilish. Een knappe prestatie, zeker als je
bedenkt dat de Zuid-Hollandse singersongwriter anders dan de overige artiesten in de hoogste regionen van deze
lijst helemaal geen hitsingle heeft. Nu
deden haar voorgaande platen De Koek,
Het Is en Nachtlicht het ook al uitstekend zonder noemenswaardige airplay
op de radio, maar dankzij een verse platendeal met Sony Music lijkt De Visser
zichtbaarder dan ooit. „Ik heb het gevoel dat het voorheen bij een kleinere
niche van muziekliefhebbers bleef,
maar het is leuk dat het nu ook mensen
bereikt die het nog niet kenden of die
geen muziekblogs volgen. Ik wil graag
maken wat ik wil
maken en hoop daar
zoveel
mogelijk
mensen mee te raken. Ik ben blij dat
het zo goed wordt
opgepikt.”
Ze heeft het idee
dat het beeld dat
mensen voorheen
van haar hadden
niet per se strookt
met de werkelijkheid. „Als ik me toen
geprofileerd had als
een artiest met een
duidelijke visuele stijl en iets minder
naturel, denk ik dat mensen dat anders
hadden geïnterpreteerd.” Men zag
haar vooral als een meisje met een
akoestische gitaar, zegt De Visser terugkijkend op hoe ze zich eerder presenteerde. „Ik hoop dat ik dat stigma
van mij af heb kunnen schudden.” De
zangeres, die zaterdag haar 34e verjaardag viert, vindt dat bij de release
van haar vierde langspeler alles samenvalt: een platenfirma met slagkracht,
een visueel aantrekkelijke liveshow
(waarmee ze bovenaan 3FM’s Live List
pronkt), een duidelijke visie en heldere
melodieën. „Ik ben mezelf gaan dwingen om heel kernachtig te blijven en
puurdere songs te maken.”

Ik ben mezelf gaan
dwingen om heel
kernachtig te blijven
en puurdere songs te
maken.
Eefje de Visser

Melancholie
Ze heeft daarvoor uitgebreid de tijd genomen. „Ik had me voorgenomen de
plaat af te maken, maar geen deadline
te stellen. Ik wilde ook geen herhaling

Eefje de Visser met
achtergrondzangeressen tijdens een
recente liveshow.
| FOTO: ILLIAS
TEIRLINCK

van de platen ervoor, maar ik merkte
dat ik bleef hangen in mijn songwritingstijl, waardoor ik het niet vernieuwend vond. Ik heb veel dingen weggegooid en ben opnieuw begonnen.” De
Visser werd voor de productie bijgestaan door haar Belgische vriend Peterjan Coppejans, met wie ze samenwoont in Gent. Hoewel ze dik tevreden
is met hoe haar leven er nu uitziet, sluimert er iets van verdriet in haar liedjes
door. „Voor mij geldt dat ik dingen
maak vanuit melancholie. Dat zie ik als
een soort mooie vorm van pijn of verdriet.”
„Er zijn ook mensen die vanuit
vreugde zoiets kunnen maken”, ver-

„
Voor mij geldt dat ik
dingen maak vanuit
melancholie. Dat zie
ik als een soort mooie
vorm van pijn of verdriet.
Eefje de Visser

volgt ze. „Het zou cool zijn als ik dat
ook zou kunnen ooit.” Ze beweert echter dat de mooiste popliedjes ooit bijna
allemaal een zekere melancholie bevatten. „Ik heb het idee dat vrolijkheid
alleen door mensen ervaren wordt als
leeg en daarom niet echt beklijft. Dat je
iets wel leuk kan vinden, maar dat het
je niet lang raakt.” Oftewel, in de woorden van Jon Bon Jovi: „A poet needs the
pain.” De Visser stemt in. „Het romantiseren van verdriet is iets heel menselijks en onoverkomelijk. Daar kun je
niet omheen.”

De Nederlandse tournee van Eefje de Visser
start op 20 maart in Den Haag.

Brad Pitt liet BAFTA’s schieten voor zoon
Het is inmiddels duidelijk waarom
Brad Pitt afgelopen zondag de grote
afwezige was tijdens de uitreiking
van de BAFTA’s. De acteur liet de uitreiking van de belangrijkste Britse
filmprijzen schieten om tijd door te
brengen met zijn zoon Maddox, die
hij na een ruzie al meer dan drie
jaar niet had gezien.
In 2016 ging het mis tussen de twee. Tijdens een vlucht in het privévliegtuig
van Brad en zijn toenmalige vrouw Angelina Jolie zou de acteur dronken zijn
geworden, ruzie hebben gemaakt met
Angelina en Maddox hebben geslagen.

De FBI onderzocht het voorval, waarna
hij werd vrijgesproken. Brad heeft
daarna geen contact meer gehad met
zijn zoon.
De 56-jarige Pitt won zondag de prijs
voor beste mannelijke bijrol in Once
Upon A Time... In Hollywood, maar omdat
hij verhinderd was wegens „familieomstandigheden” nam zijn collega
Margot Robbie die in ontvangst. Volgens de Britse krant The Sun had Maddox hem de kans gegeven om te praten,
waarna Brad „alles liet vallen om hem
te zien.” Angelina heeft geholpen bij de
hereniging tussen vader en zoon, zo
schrijft The Sun. | ANP

Personeel
Gezocht Winkel
Medewerk(st)er
Wij zijn opzoek naar een vlotte,
enthousiaste, ervaren collega
voor onze slagerij Kwaliteitsslagerij Astrid Drenthe
info@slagerijdrenthe.nl
020-6459993

Erotiek
Nu Gay Dating
35cpm direct sex
Bel: 0906-1422

Speurder plaatsen?
ga naar:
www.speurdersindekrant.nl
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‘ONHANDIG’
De uitspraak over zzp-ers had
„een stuk handiger gekund.” Dat
zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gisteren tijdens de
persconferentie over steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en
dus ook zelfstandigen zonder
personeel.
Afgelopen weekend zei de
minister in WNL op Zondag dat
zelfstandigen „wel de groep zijn
die zelf hebben gezegd ‘ik hoef
geen vast dienstverband’. Dit
zijn mensen die hebben zelf
bewust dat risico genomen.” Dat kwam hem op
veel kritiek te staan.
Nu zegt de minister
dat hij zich onhandig
heeft uitgedrukt. „We
waren het weekend al
bezig met deze maatregelen, maar daar
kon ik toen nog niks
over zeggen.”

KABINET TREKT TIENTALLEN MILJARDEN EURO’S UIT ALS COMPENSATIE VOOR CORONAVIRUS

Noodpakket voor bedrijven
„

Minister Eric Wiebes
(Economische Zaken) heeft
laten weten dat bedrijven
die zwaar getroffen zijn
door de coronacrisis,
aanspraak maken op 4000
euro van het kabinet.
SARAH SITANALA

Onder meer de horeca en cultuursector
kunnen daar aanspraak op maken. De
tegemoetkoming is onderdeel van een
noodpakket voor de economie dat het
kabinet gisteravond heeft gepresenteerd. Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) zal het steunpakket
het kabinet zeker 10 tot 20 miljard euro
per kwartaal kosten.
Het kabinet zal op korte termijn met
een lijst komen van bedrijven die voor
deze regeling in aanmerking komen.
Ook zzp’ers die door de coronacrisis
zonder werk zitten, kunnen aanspraak
maken op financiële hulp van de overheid. „Zij zijn op de arbeidsmarkt de
frontlinie in het geval van zwaar weer”,
zei minister Koolmees (Sociale Zaken)
tijdens de persconferentie.
Het noodpakket omvat onder meer
maatregelen die bedrijven lucht moeten geven om de uitbraak van het coronavirus te doorstaan. Het gaat om
maatregelen voor de korte termijn, zoals uitstel van de belastingafdracht, en
steunmaatregelen voor de langere termijn. Bedrijven die in ernstige problemen komen doordat ze bijvoorbeeld
nauwelijks klanten en/of personeel
meer hebben, kunnen aankloppen bij
een ‘noodloket’, zei Wiebes.

Nieuwe cijfers
Het coronavirus had tot en met gistermiddag 43 levens geëist in Nederland.
In een dag tijd zijn 19 mensen overleden aan het virus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). Het aantal ziekenhuisopnamen sinds het begin van de uitbraak is
toegenomen tot 314. In totaal zijn 1705
Nederlanders positief getest op het virus. De patiënten die zijn overleden,
waren tussen de 63 en 94 jaar.

Reizigers
Op dit moment bevinden zich nog 1500
Nederlanders in het buitenland. ANWB
Reizen is druk bezig om die reizigers
weer naar Nederland te krijgen. De reizigers zitten onder meer in landen als
IJsland, Spanje, Vietnam en Costa Rica,
maar ook diverse landen binnen Europa, die als autobestemming populair
zijn.
Reden voor deze beslissing zijn de
vele reisverboden die zijn ingesteld
vanwege het coronavirus en landsgrenzen en luchthavens die al zijn gesloten
of op het punt staan om te sluiten. Het
terughalen van de luchtreizigers is volgens de ANWB een complexe logistieke operatie, die met luchtvaartmaatschappijen wordt uitgevoerd. Dit gebeurt met de hulp van lokale agenten
in het buitenland.
De luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague
Airport vervoeren de helft minder passagiers dan normaal vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ze bereiden
zich voor op een verdere daling van het
aantal passagiers.

Hamsteren
Het lijkt erop dat aan de oproep van
Mark Rutte maandagavond om niet
meer te hamsteren, nog geen gehoor
wordt gegeven. ‘Het is ongelooflijk niet
sociaal’ om nu spullen in te slaan, zei
Rutte. Toch blijven consumenten massaal hamsteren in supermarkten.
Volgens een woordvoerder worden
gemiddelde supermarkten zeker twee
keer zo vaak bevoorraad als normaal.
„De rust keert, tegen sommige eerder
geuite verwachtingen in, nog niet terug. Dat gaat allicht nog een paar dagen
kosten”, aldus een CBL-woordvoerder.
De grootste uitdaging voor supermarkten blijft volgens het CBL om de geëxplodeerde verkoop bij te benen qua logistiek.
Zorg
Tegen het op grote schaal inslaan van
medicijnen zijn maatregelen getroffen. Mensen die medicijnen gebruiken,
kunnen de gebruikelijke hoeveelheden meekrijgen, maar ze mogen niet
extra bijbestellen. Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid
hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen aan het hamsteren
slaan. Ook de verkoop van paracetamol
wordt aan banden gelegd, zodat het
voor iedereen beschikbaar blijft.
De uitbraak van het coronavirus

heeft vooralsnog niet geleid tot een tekort aan geneesmiddelen, aldus het
CBG. „Het is echter niet uit te sluiten
dat er leveringsproblemen kunnen
ontstaan als het handelsverkeer met
China en India langere tijd wordt belemmerd.” In die landen wordt veel
medicatie geproduceerd.
Mooi om te zien is dat inmiddels
meer dan 7000 mensen met een zorgachtergrond zich hebben aangemeld
om te helpen in ‘de strijd tegen het coronavirus’, zoals beroepsorganisatie
NU'91 het verwoordt. De organisatie
van verpleegkundigen en verzorgenden is een coördinatiepunt begonnen.
Daar kunnen bijvoorbeeld gepensioneerde zorgprofessionals, studenten
en mensen met een achtergrond in de
zorg die ander werk doen, maar nu een
bijdrage willen leveren aan de zorg,
zich registreren. Aanmelden kan op de
site nu91coronadossier.nl.
Ook de telefonische hulplijn van het
Rode Kruis staat roodgloeiend. De lijn
werd maandag geopend en is al ruim
3000 keer gebeld. „Mensen delen vooral hun gezondheidsklachten en zorgen
over of ze wel of niet thuis moeten blijven”, aldus het Rode Kruis.

ARGUS

De rust keert, tegen
sommige eerder geuite verwachtingen in,
nog niet terug.
Woordvoerder CBL

Thuisonderwijs
Op scholen door heel het land is een inventieve manier gevonden om om te
gaan met het thuisonderwijs. Op de
tweede dag dat scholen in het basis- en
voortgezet onderwijs noodgedwongen
dicht waren, blijken leraren en leerlingen vindingrijk in het bedenken van
oplossingen.
Onderwijs op afstand, zoals online,
via skype of telefonisch krijgt steeds
meer vorm. Op veel scholen wordt gewerkt met online-leerprogramma's zoals Gynzy en Taalblobs.

Scholieren krijgen massaal thuisonderwijs

De schoolexamens voor middelbare
scholieren kunnen de komende tijd
doorgaan, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle leerlingen die meedoen en docenten
die toezicht houden volledig klachtenvrij zijn. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten.

Tweede Kamer
De GGD liet gisteren weten dat patiënten met luchtwegklachten die kunnen
duiden op besmetting, alleen nog worden getest als ziekenhuisopname
dreigt. Dat melden bronnen aan het
AD. Alleen patiënten van boven de zeventig jaar of met andere medische
klachten mogen nog worden getest.
Voorwaarde is dat ze minstens 38 graden koorts hebben en hoesten of benauwd zijn.
Vandaag zullen de fracties in de
Tweede Kamer bijgepraat worden over
de laatste ontwikkelingen rondom het
virus. Behalve de minister-president en
minister Bruno Bruins (Medische
Zorg), komen minister van Financiën
Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees
(Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) naar de Kamer.
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Vast in het
buitenland:
‘Het is een
spookstad’
„

Het zal je maar gebeuren:
ben je net lekker op reis,
breekt er een pandemie
uit...

In Nederland in quarantaine? Ik moet er
niet aan denken.
Luca van de Polder

NINA JUFFERMANS
Het coronavirus houdt inmiddels de hele wereld in haar greep. Steeds meer
landen sluiten hun grenzen en de maatregelen worden ook per land met de
dag strenger. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert voor alle landen wereldwijd minimaal code oranje
en communiceert het advies: reis niet
meer naar het buitenland tenzij strikt
noodzakelijk. Minister Stef Blok van
Buitenlandse Zaken vraagt bovendien
Nederlandse reizigers in het buitenland om daar alleen te blijven als dat
noodzakelijk is. Wie naar huis wil,
moet zelf een ticket regelen via lucht-

vaartmaatschappijen en reisorganisaties. „Samen met de reisbranche zoeken we per land naar mogelijkheden
om Nederlandse reizigers die dat willen te laten terugkeren naar huis. Is vertrek niet mogelijk, zorg dan voor een
veilig onderkomen”, aldus de minister.
Duizenden Nederlanders wachten
nu in spanning af. Kunnen zij binnenkort naar huis of maken gesloten luchthavens en beperkte vluchten dat onmogelijk? Toch blijven sommige reizigers
juist bewust in het buitenland. „In Nederland in quarantaine? Ik moet er niet
aan denken.”

Michiel Cox (30) en
vriendin Alyssa blijven
samen in Spanje

Luca van de Polder (25)
verblijft momenteel in Rio
de Janeiro en blijft in
Brazilië
„Ook ik heb de oproep gezien om
terug te keren naar Nederland. Ik
weet dat het verstandig is om in
deze tijden terug te keren, maar
mijn hart laat het gewoon niet
toe. Ik ben al tien maanden aan
het reizen door Latijns-Amerika
en de drang om deze reis af te
maken is te groot. Brazilië is een
gigantisch land waar ik nog lang
niet klaar mee ben. Er gebeurt
hier elke dag iets nieuws. Eerst
werden evenementen afgelast, nu
mogen we niet meer naar het
strand.
Vergeleken met andere landen in
Zuid-Amerika is het hier nog best
rustig, maar het is afwachten tot
het hier ook heftiger wordt. Zodra
het hier moeilijk wordt om aan
eten te komen, dan breekt de
pleuris uit. Daar ben ik wel bang
voor, maar ik ben van plan om
naar het noorden te reizen en me
daar in de rustige dorpjes en
natuur te isoleren. Mijn familie in
Nederland moedigt me ook aan
om hier te blijven en zoveel mogelijk te genieten. In Nederland in
quarantaine? Ik moet er niet aan
denken. Alleen in een hotelkamer
of op een onbewoond eiland, mij
krijg je nog niet terug.”

„Het plan was om zes maanden
door Spanje te reizen. We zijn nu
ongeveer een maand onderweg
en hadden bedacht een maand
hier, in Jerez de la Frontera, te
verblijven. We waren van plan om
van hieruit plekken als Sevilla,
Doñana park en Cadiz te ontdekken. Het is een ideale locatie,
maar nu mogen we dus nergens
heen. Het leger patrouilleert door
de straten en vroeg me gisteren
waarom ik op straat was toen ik
naar de supermarkt ging.
We hebben niet overwogen om
terug te gaan naar Nederland. We
waren toch al van plan om een
half jaar weg te blijven. Ondertussen zijn de grenzen ook dicht, dus
het is ook maar de vraag of we
überhaupt terug zouden mogen
rijden naar Nederland. We blijven
constant binnen en wachten
rustig af. We hebben geluk dat
we een mooi appartement met
balkon hebben en hier kunnen
blijven tot in mei. Dat stelt wel
gerust. Het is schuilen tot de
storm is overgetrokken.”
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Lotte Christiaansen (21) zit met twee vriendinnen vast in
de Filipijnen en wil zo snel mogelijk naar huis
„Inmiddels zitten we sinds
vorige week donderdag hier,
in Puerto Princesa, gevangen. Op elke hoek van de
straat staan gewapende
politiemannen om te zorgen
dat je de stad niet kan verlaten. Het volledige vliegveld is
op slot en er vliegt al sinds 15
maart niks meer heen of terug.
Hotels en hostels gaan dicht en
zetten mensen op straat. Wij hebben
met veel onderhandelen een hotelkamer kunnen krijgen, maar veel toeristen

zitten zonder onderdak. Het is hier
onveilig en elke minuut dat we hier zijn,
is een minuut te veel.
Onze angst is dat we, waarschijnlijk
sneller dan we denken, in serieus gevaar
komen. Een mogelijkheid om thuis te
komen hebben we niet. We hopen dat
Nederland zijn best gaat doen om mensen uit gevaarlijke landen weg te halen.
Wat de Filipijnen betreft, mag daar flink
wat spoed achter. We zijn doodmoe van
de stress en mensen die ons hier proberen op te lichten met valse beloftes of
neppe vliegtickets.”

Emma (25) wilde drie maanden reizen door Colombia,
Panama en Costa Rica, maar hoopt nu naar huis te kunnen
„We zaten de ene dag nog te
grappen dat wij het coronavirus mooi ontliepen en de
dag erna werd mijn zeiltocht
van Colombia naar Panama
gecanceld. Ook vliegen naar
Panama kon niet meer. Halsoverkop ben ik naar Mexico
gevlogen. Hier lijkt in eerste
instantie weinig aan de hand,
maar er gaan roddels dat de autoriteiten het aantal coronagevallen geheimhouden. Er heerst veel stress onder
backpackers.

Iedereen wil weg en is constant op zoek
naar vliegtickets. De prijzen voor vluchten lopen tot in de duizenden euro’s. Ik
heb getwijfeld, maar nu hier ook maatregelen komen, alles dichtgaat en de
Nederlandse overheid zegt dat ik naar
huis moet, dan ga ik. Er heerst hier
ondertussen ook zoveel stress... „Zondag heb ik een vlucht naar Nederland,
maar het is de vraag of die niet geannuleerd wordt. Ik baal ervan, want ik wilde
hier nog veel langer zijn. Het is niet
anders. Ik wil al reizende ook niemand
besmetten en de situatie verergeren.”

Marja en haar man Leo (beiden 70) zitten vast op Lanzarote
en moeten voor het einde van de week weg kunnen
„Toen we hierheen vlogen,
leek alles normaal en was er
geen negatief reisadvies.
Een paar dagen later sloeg
dat om en inmiddels is het
hier uitgestorven; een
spookstad. Het is verboden
om de straat op te gaan zonder reden en er worden boetes
van 1000 euro uitgedeeld als je
dat wel doet. Boodschappen halen
mag nog wel. Leo heeft vandaag 8 km
naar een supermarkt gelopen en daarna

weer terug. Hij is 3,5 uur weggeweest
voor wat kleine boodschappen.
Als het goed is kunnen we vrijdag mee
met een vlucht, maar ik houd er rekening mee dat dat misschien niet doorgaat. Bovendien vrees ik voor de situatie
op de luchthaven. Hier houdt iedereen
zich aan de voorschriften, maar daar is
het chaos. Zondag gaat het hotel waar
we in zitten dicht, dus voor die tijd
moeten we hier weg zijn. We hopen op
het beste. De koffers staan al vier dagen
klaar.”

