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Enthousiasme over
coronavrije entree
Tahrim Ramdjan
AMSTERDAM
De evenementenbranche hoopt te
kunnen herstarten als bezoekers
kunnen bewijzen dat ze geen corona
hebben of zijn gevaccineerd. Wat betekent dat voor ongevaccineerden?
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) baarde dinsdag opzien
met zijn idee dat mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogelijk bepaalde voordelen gaan genieten ten opzichte van mensen die niet
gevaccineerd zijn. Hij sprak woensdag dan ook al van een ‘misverstand’.
Maar de geest is uit de ﬂes: kunnen
mensen die gevaccineerd of coronavrij zijn inderdaad eerder terug naar
het ‘oude normaal’? Berend Schans,
directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, wil het
nog niet meteen over vaccinaties hebben. “Maar stel dat er een coronapaspoort is, of je kunt via een app aantonen dat je geen corona hebt, dan kun
je wellicht best toegang krijgen tot
culturele instellingen. Ik vind dat we
het daarover moeten hebben.”

Goed voor de maatschappij
Hij spreekt niet alleen als belangenbehartiger voor poppodia en festivals. “Ik denk ook dat het goed is voor
de maatschappij. Dat burgers gewoon
weer leuke dingen kunnen doen, en
ergens van kunnen genieten.” Het kabinet wil half januari proeven doen

‘Ik ben benieuwd of
er één ondernemer is
in de nachtcultuur
die daar tegen is’
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Tegenstanders
Kamer hoort
Kabinet trekt
KOZP opgepakt getuigen over
210 miljoen uit
bij demonstratie toeslagenaffaire voor onderwijs
De politie heeft gistermiddag in
Maastricht vijf mensen opgepakt die een demonstratie van
Kick Out Zwarte Piet (KOZP)
verstoorden. Drie van hen
hadden met vuurwerk gegooid,
waardoor een agent gehoorschade opliep en zich in het ziekenhuis moest laten behandelen. De drie worden verdacht
van poging tot zware mishandeling. KOZP demonstreerde met
circa vijftien mensen, maar de
groep werd er al direct belaagd
door honderden tegendemonstranten. (ANP)

met ‘coronaproof’ evenementen,
maar dat is volgens Schans onvoldoende.
Kasper Jorissen, oprichter van festival Thuishaven, dat doorgaans elk
weekend wordt gehouden in West, is
laaiend enthousiast over het idee van
Schans. “Het zou de redding van de
nachtcultuur en ons bedrijf zijn.”

Sneltests bij de ingang
Hij denkt meteen aan sneltests bij de
ingang waarmee je kunt controleren
of bezoekers Covid-19 hebben. De gemeente reageerde daar eerder positief op. Schans wil daarover ook graag
met het RIVM en het ministerie van
Volksgezondheid in gesprek.
Jorissen vindt het ook een goed idee
om gevaccineerden eerder toegang te
geven tot festivals. “Ik ben benieuwd
of er één ondernemer is in de Nederlandse nachtcultuur die daar tegen is.
Wij hebben van alles geprobeerd, van
terras tot drive-thru, maar we hebben
geen permanent festivalterrein inclusief club gebouwd om een grand café
te voeren.”
Ook rechtsﬁlosoof Roland Pierik,
verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam, ziet geen probleem in
het onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.
“Er is nu maar één manier om het coronavirus het hoofd te bieden: met z’n
allen in lockdown. Als er een vaccin
is, kun je kiezen. De overheid moet ervoor zorgen dat het vaccin aan de veiligheidseisen voldoet, en dat er voldoende van beschikbaar is. Maar als
je dan gevaccineerd bent, zie ik niet in
waarom je in lockdown zou moeten
blijven.”
Het blijft nog wel onduidelijk of organisaties ongevaccineerden mogen
weigeren. Mogelijk steekt de Algemene wet gelijke behandeling daar een
stokje voor, als bijvoorbeeld religie je
niet toestaat om gevaccineerd te worden. Maar, zegt Pierik: “Een rechter
zal ook begrijpen dat op deze manier
bedrijven in de evenementenbranche
kunnen overleven.”

OOK RUTTE KOMT

MAASTRICHT

Vanaf vandaag hoort de Tweede
Kamer getuigen, onder wie premier Mark Rutte, over de affaire
met de kinderopvangtoeslag. In
een verkorte parlementaire enquête probeert een commissie
de komende twee weken te
achterhalen hoe de jacht op
fraudeurs door de Belastingdienst heeft kunnen ontsporen.
Vandaag wordt advocaat Eva
González Pérez gehoord, die
veel gedupeerde ouders bijstaat. Ook komt voormalig Belastingdienstdirecteur Hans
Blokpoel aan het woord. (ANP)

Scholen krijgen van het kabinet
210 miljoen euro extra om te
voorkomen dat klassen vanwege corona naar huis moeten
worden gestuurd. Basisscholen,
voortgezet onderwijs en het
mbo kunnen met het geld extra
leerkrachten aanstellen, ondersteunend personeel betalen of
gastdocenten inhuren. Behalve
lesuitval moet de miljoeneninjectie ook de werkdruk verminderen. Het geld komt per
1 januari beschikbaar, zodat
scholen na de kerstvakantie de
problemen kunnen aanpakken.

Noordermarkt nu borrelplein
Hans van der Beek
AMSTERDAM

→ De
Noordermarkt.
De afgelopen
tijd trekt hij
bezoekers die
niet voor
biologische
groenten
komen. FOTO

De Noordermarkt en de kroegen
eromheen zijn op zaterdagmiddag
binnen enkele weken uitgegroeid tot
nieuwe hotspot voor coronaregels
omzeilende jongeren.
Een groepje twintigers staat gezellig
tegen een trapbordes aan de rand van
de Noordermarkt. Een drankje in de
hand en iets dat lijkt op een meter afstand van elkaar. “Soms ﬁetst er een
verdwaalde agent voorbij die ‘Anderhalve meter!’ roept,” zegt Rutger (27),
“maar die kan ook niet zo veel in zijn
eentje.”
De Noordermarkt en de kroegen eromheen zijn de laatste weken op zaterdagmiddag in rap tempo uitgegroeid tot hotspot voor jongeren die
de coronaregels willen omzeilen. Aan
het eind van de middag lijken de
Noordermarkt en delen van de Westerstraat en Lindengracht een klein
festivalterrein waar corona niet bestaat.
“Het was vandaag ook weer ramvol,”
zegt Davide (25). “Als je met tien man
in een park gaat staan, heb je meteen
een boete, maar op de markt heb je
geen gezeik. Je moet semi doen alsof
je inkopen doet en dan boeit het niemand.”
Het is beter dan samen thuis zitten,
vinden de twintigers, want hier staan
ze tenminste nog in de buitenlucht.
Lisalotte (24): “En de meesten hebben
door alle strenge regels toch geen kater.”
Het begon enkele zaterdagen geleden. Kroegen verkochten toen nog
bier van de tap to go, maar dat werd
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snel verboden. Sindsdien verkopen
ze ﬂesjes, of de jongeren halen hun
koude drank in de supermarkt. “Het
heeft zich snel opgebouwd,” zegt Davide. “Jongeren hebben niks te doen,
dus het werd elke week meer gehypet.”

Geen bekeuringen
Televisiezender AT5 meldt dat negen
cafés en restaurants in en rond de
Westerstraat mogelijk twee weken
moeten sluiten omdat ze zich vorig
weekend niet hebben gehouden aan
de noodverordening ter voorkoming
van coronabesmetting. Plukjes boa’s
op de ﬁets spreken groepjes jongeren
aan, maar bekeuringen lijken ze niet
uit te schrijven, en daar doen ze ook
geen mededelingen over.
Ook volgens een ander groepje twin-

tigers en dertigers, die als een van de
laatsten staan te borrelen naast de
Noorderkerk, is de drukte uit hand
gelopen. “Het ging te snel,” zegt Tess
(29), “echt als een lopend vuurtje. Een
maand geleden begon het per toeval
met ‘bier to go’, maar inmiddels gaat
het rond in de app-groepjes van het
studentencorps. Dat is niet handig.
Het was vandaag en ook vorige week
echt bomvol. De borden met ‘houd afstand’ lagen omvergetrokken op de
grond. Mensen liepen eroverheen.”
Dion (33): “Het is heel snel een begrip geworden onder studenten.” Tot
ongenoegen van Tess. “Het begon als
iets leuk voor deze buurt. Nu komen
ze zelfs helemaal uit Oost.”
Dion vindt dat ook jammer, maar hij
snapt het wel. “Mensen willen gewoon zuipen en gezelligheid.”

Akwasi belaagd door Pieten
Tahrim Ramdjan
WEESP
Rapper en dichter Akwasi is bij zijn
woning in Weesp lastiggevallen door
voorstanders van Zwarte Piet, die
als Zwarte Pieten verkleed gingen.
Op een ﬁlmpje dat verspreid is op
Twitter door een pro-Zwarte Pietactiegroep is te zien dat twee mannen,
verkleed als Zwarte Piet, aanbellen bij
de privéwoning van Akwasi. Omwonenden bemoeien zich met de situatie en manen de mannen om weg te
gaan, maar die geven daar geen gehoor aan. Integendeel: “bemoei je er
niet mee,” zegt de ﬁlmer.
Het ﬁlmpje leidt tot verontwaardiging op sociale media. Jesse Klaver,
fractievoorzitter van GroenLinks,

noemt het ‘pure intimidatie’. Columnist en schrijver Özcan Akyol noemt
de mannen ‘ongelooﬂijke losers’.
Het ﬁlmpje doet ook denken aan het
incident rondom D66-leider Rob Jetten, die werd opgezocht door vijf boeren. Jetten had het coronavirus onder
de leden, waarop de boeren op zijn
privéadres aanbelden om een voedselpakket aan te bieden – overigens
met vlees, terwijl Jetten vegetariër is.

Strafbaar
Akwasi is al langer omstreden, sinds
hij op 1 juni van dit jaar tijdens de
Black Lives Matter-demonstratie op
de Dam een speech hield die door
sommigen werd geïnterpreteerd als
oproep tot geweld. Korte tijd later
werd bekend dat de rapper jaren geleden Zwarte Piet en Sinterklaas had

bedreigd op zijn Twitteraccount.
Hoewel het Openbaar Ministerie zijn
uitspraken wel strafbaar verklaarde,
wordt hij niet vervolgd. Het gerechtshof gaat nu beoordelen of die beslissing van het OM terecht is.
De rapper en dichter is intussen bezig met het oprichten van Omroep
Zwart. Ook veel Amsterdamse bedrijven hebben hun naam daaraan verbonden, zoals Paradiso, de Melkweg,
kledingmerk Patta, chocolademerk
Tony’s Chocolonely en muzieklabel
Top Notch. Voor zijn inspanningen
tegen racisme ontving Akwasi in september een award van radiozender
FunX.
Akwasi heeft intussen indirect gereageerd op de ophef. ‘Oh wow, ben ik
alweer trending? Bewijst maar al te
goed waarom Omroep Zwart nodig is.’

