
P remier Rutte kreeg maandagavond het verwijt
dat hij te weinig perspectief had geboden in zijn
coronapreek. Nu was dat misschien ook zijn be-
doeling niet en ging het er hem vooral om de

lockdown erin te hameren, maar we verwachten veel van
onze leiders, in deze moeilijke tijden. Ze moeten duidelijk
communiceren, keihard ingrijpen als het nodig is en niet
keihard ingrijpen als het niet nodig is. En dat allemaal op
precies het juiste moment. Dan kan het perspectief bie-
den er gemakkelijk bij inschieten.
Neelie Kroes had het aan tafel bij Mgeturfd: Rutte had

welgeteld eenmaal het woord ‘vaccin’ gebezigd. Terwijl
‘vaccin’ op dit moment ongeveer hetzelfde betekent als
‘perspectief’. Ik zou tenminste niet weten op welke ma-
nier je perspectief zou kunnen bieden zónder vaccin. Had
het coronavaccin de normale ontwikkeltijd gekost (een
jaar of vijf) dan hadden we met z’n allen nog de twaalfde
golf beleefd en waren de overvolle psychiatrische inrich-
tingen nog meer in de problemen gekomen dan de ic’s.
Bovendien waren we dan failliet.
Misschien wilde Rutte niet te veel nadruk leggen op de

spoedige komst van een vaccin, omdat hij bang was dat
het volk dan de onintelligente lockdown aan z’n laars zou
lappen. Met het spoedige vooruitzicht op een vaccin ver-
lies je het momentum voor strenge maatregelen,  begin-
nen ze in Brabant alvast carnavalsliedjes te maken over
vaccins (‘Doe mij een pint en een vaccin, en gooi er nog
een borrel in’) en wordt het een zooitje.

Maar zie, opeens was er perspectief. Dinsdagochtend
klaagde de Duitse minister van Gesundheit Jens Spahn er
nog over dat het allemaal zo lang duurde met de goedkeu-
ring van het Pfizer/BioNTech-vaccin. In Amerika, Canada
en Groot-Brittannië waren ze al druk aan het inenten en
wij maar wachten. Het duurde maar een paar uur voor
Spahn op zijn wenken werd bediend, Duitsland is niet
voor niets het machtigste land van de EU. Het Europees Ge-
neesmiddelenagentschap EMA meldde dinsdagmiddag
vanuit Amsterdam dat het niet tot 29 december zou duren
voor het vaccin wordt goedgekeurd, maar dat het al op 21
december zover is. Daarna duurt het nog drie dagen voor
de Europese Commissie het vaccin vrijgeeft voor gebruik. 
Geweldige timing: op Kerstavond kan de eerste dosis

perspectief worden toegediend, ik hoop live vanuit een
kerststal met een kribbe, een ezel en onder engelenge-
zang, door een verpleegkundige die Maria heet.
Volgens het EMA zal de goedkeuring van het andere vac-

cin, Moderna, rondkomen op 12 januari – maar nu de VS op
het punt staan ook dat vaccin goed te keuren, kan dat hier
vast ook wel een week eerder. 
In januari komen er 559.000 Pfizervaccins naar Neder-

land en daarna in februari en maart nog 1,6 miljoen. Er
loopt een bestelling van 6,2 miljoen doses bij Moderna en
als het middel van Janssen in Leiden in het eerste kwartaal
van 2021 ook wordt goedgekeurd, hebben we er voor 2021
nog eens 11,3 miljoen doses bij.
Nog even geduld en niet meteen massaal gaan hossen

op de marktpleinen alsjeblieft, maar als dat geen uitste-
kend perspectief is!  Met een beetje geluk hebben in het
eerste kwartaal 3,5 miljoen Nederlanders hun bescher-
ming te pakken en zijn we in de zomer van die ellende af.
Mits de antivaxers niet te veel gaan dwarsliggen natuur-

lijk. Ik stel voor dat we hen, samen met de fluitende virus-
wappies, vanwege asociaal gedrag een half jaar verplichte
botte lockdown opleggen.
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De dag start op veel plaatsen met nevel of mist, overdag
is er ook af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 9
graden. Morgen eerst perioden met regen, later droog en
wat zon. Maximaal 10 graden. Pagina V13
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DUITSE HARDE LOCKDOWN

De al bestaande lockdown wordt
aangescherpt. Tot 10 januari moeten
veel bedrijven en scholen dicht.

Irene de Zwaan
Abcoude

Siebe (7) vindt het ‘heel erg jammer’ dat
zijn school de komende vijf weken op
slot gaat. Want, zo zegt hij plechtig,
‘dan kan ik niet veel leren en ik vind le-
ren juist zo leuk’.
De overige kinderen uit groep vier

die meeluisteren in de hal van CNS, een
pittoreske christelijke basisschool in
Abcoude, knikken gedwee. Maar als
daarna de vraag volgt of ze het niet ook
een beetje leuk vinden dat ze zo lang
thuis mogen blijven, kunnen ze hun
enthousiasme nauwelijks bedwingen.

‘Ik vind het súperleuk’, antwoordt
Pomme, een meisje met een fijn ge-
zichtje en een gele trui. De reden zit
naast haar. ‘Dit is mijn vriendin Florine
en tijdens de eerste lockdown waren
we een soort van één familie. Meestal
maakten we huiswerk bij Florine thuis,
want haar moeder is een heel goede
juf.’
Florine: ‘Binnen een half uur waren

we klaar.’Pomme: De rest van de dag
konden we spelen.’
Voor de kinderen komt het nieuws

over de aangekondigde lockdown, die
voor alle scholen woensdag ingaat,
met dank aan hun flexibele geest mis-

schien nog wel het minst hard aan. De
stress zit ’m vooral bij de leerkrachten,
die zich net als in maart weer volop op
het thuisonderwijs moeten storten, en
niet in de laatste plaats bij de ouders.
Die staan voor de taaie opgave om hun
aandacht te verdelen tussen de kinde-
ren en hun werk.
Dat de basisscholen dicht moeten,

komt voor velen als een (onaange-
name) verrassing. Het kabinet heeft al-
tijd de lijn gevolgd dat kinderen van
onder de twaalf nauwelijks een rol spe-
len in het verspreiden van het virus.
Voor het dichthouden van de scholen
wordt dan ook een heel ander argu-
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De kerstfilm wordt vertoond aan groep vier van de christelijke basisschool CNS in Abcoude.

Blije kinderen, stress     
In Abcoude, dorp onder de rook van Amsterdam, keken leerlingen
op de laatste dag voor sluiting van hun basisschool naar een
zelfgemaakte kerstfilm die op het programma stond voor vrijdag.
‘Scholen zijn overvallen door het besluit van het kabinet.’ 


