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Mexico

Grote drugsvondst
in Sinaloa
De Mexicaanse marine
heeft 2,5 ton methamfe-
tamine en 100.000 fenta-
nylpillen inbeslaggeno-
men in de staat Sinaloa,
de thuisbasis van het kar-
tel van ex-baas Joaquín
‘El Chapo’ Guzmán. De
waarde bedroeg 75 mil-
joen euro.

AMsTerDAM

Ploumen blijft het
liefst in de Kamer
Mocht de PvdA na de
verkiezingen meeregeren
in een nieuwe coalitie,
dan blijft PvdA-leider Lili-
anne Ploumen liever in de
Tweede Kamer. Dat zei
ze in WNL op zondag.
Ploumen volgde Lodewijk
Asscher op. Die trad af
om de toeslagenaffaire.

lonDen

Brit krijgt geen
vaccinatiebewijs
Britten krijgen geen ‘vac-
cinatiepaspoort’ als ze
zijn ingeënt tegen het co-
ronavirus. Dat zegt Nad-
him Zahawi, de minister
die is belast met het vac-
cinatieprogramma. Hij
raadt mensen aan die
voor een reis een vacci-
natiebewijs nodig heb-
ben, dat aan de huisarts
te vragen.

het aantal coronapa-
tiënten op de Belgische
intensive care is met 291
voor het eerst in vier
maanden tijd onder de
grens van 300 gedoken.
het aantal besmettingen
in België vertoont weer
een stijgende lijn.

Brussel

new Delhi

� Als artsen en ver-
pleegkundigen min-
der informatie over
patiënten en behan-
delingen hoeven bij
te houden, ‘verdie-
nen’ ze 24 minuten
per dag, blijkt uit on-
derzoek. De extra tijd
kan naar de zorg.

24Veel doden na
breuk gletsjer
Na het afbreken van
een stuk van een
gletsjer in de Indiase
Himalaya zijn er
stroomafwaarts grote
overstromingen. India
vreest dat er tussen
de 100 en 150 slacht-
offers zijn. Na de
breuk van de gletsjer
ontstond een ver-
woestende vloedgolf.

sAlT lAke ciTy

Lawine doodt
vier skiërs
Vier skiërs zijn zater-
dag omgekomen door
een lawine in een
kloof in de Rocky
Mountains. Vier ande-
ren konden worden
gered. Ze werden
door hulpdiensten
onder de sneeuw-
massa in Millcreek
Canyon vandaan ge-
haald.

Forum voor Democratie-leider
Thierry Baudet heeft zaterdag
tijdens een politieke bijeen-
komst in Apeldoorn de corona-
regels overtreden door mensen
de hand te schudden. Dat is ver-
keerd gevallen bij burgemeester
Ton heerts: ‘hij heeft zich aan
de coronaregels te houden’.

Alice van eijk
Apeldoorn

Forum voor Democratie kreeg ‘on-
der nadrukkelijke voorwaarden’
toestemming voor het houden van
de politieke manifestatie in Apel-
doorn, de eerste in een reeks van
zestig bijeenkomsten door heel Ne-
derland. Baudet schudde flink wat
handen tijdens de manifestatie op
het Apeldoornse Stationsplein. Ook
ging de FvD-voorman met tiental-
len mensen op de foto waarbij niet
1,5 meter afstand werd gehouden. 

Voorwaarde
Na signalen van de politie en het
zien van televisiebeelden nam bur-
gemeester Ton Heerts van Apel-
doorn contact op met de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV). ,,Er is over-
leg over deze manifestaties van Fo-
rum voor Democratie geweest.
Baudet heeft toestemming gekre-
gen, maar één voorwaarde is dat hij
zich aan de coronamaatregelen
houdt. En dat doet hij dus niet, door

mensen de hand te schudden.’’
Na de bijeenkomst in Apeldoorn, 

die verder rustig verliep, ging Bau-
det naar Doetinchem. Daar gaf hij
morrend gehoor aan de woorden
van Heerts. ,,Ik had graag iedereen
de hand geschud, maar het mag
niet van het lokale gezag’’, aldus de
Baudet. Hij liet niet na om de coro-
naregels, zoals het 1,5 meter afstand
houden en dragen van een mond-
kapje, als onzin te bestempelen. 

Baudet: ,,Handen schudden is
niet wettelijk verboden hè, het is al-
leen een advies.’’ Maar met deze re-

actie komt hij niet weg, zegt Heerts:
,,Het is inderdaad een dringend ad-
vies, en niet wettelijk bepaald. Maar
mensen die beveiligd worden door
de Dienst Koninklijke en Diploma-
tieke Beveiliging (DKDB) dienen
de coronaregels te respecteren.’’

Dat handen schudden is volgens
Baudet iets wat bij zijn partij hoort.
,,Het zijn mensen die zien dat het
één grote vergissing is waar we in
terecht zijn gekomen, dat we moe-
ten stoppen met de lockdowns, en
dat we onze vrijheid moeten terug-
pakken 17 maart.’’ Baudet pleit voor
een ouderenrevolutie, waarbij ‘ou-
deren hun kleinkinderen weer
kunnen knuffelen’.

Baudet overtreedt
coronaregels door
handen te schudden

Baudet noemt de
coronaregels een
grote vergissing

� Baudet neemt het niet zo nauw met de coronaregels, zeer tot on-
vrede van burgemeester heerts van Apeldoorn. FOTO MAARTEN SPRANGH

Man vast in taxibus na val
stroomkabel trolleybus
ArnheM een bestuurder van
een taxibus heeft zaterdag-
avond een benauwd uurtje
doorgemaakt. Een stroomka-
bel van de trolleybus kwam op
zijn busje terecht, nadat een
vallende boom de  kabel had ge-
broken. Omdat er nog stroom
op de kabel stond, moest hij in
de bus blijven zitten.

Even na 18.30 ur werd de
brandweer opgeroepen voor
een stormschade in Arnhem.
Een grote boom was omgeval-
len en die trok tijdens zijn val

de stoomleidingen van de trol-
leybus kapot. De kabels van de
trolleybus bleven liggen op het
busje. Voordat de bestuurder uit
het voertuig kon moet eerst de
stroom van de leidingen afge-
haald worden.

De brandweer probeerde op
verschillende manieren het
slachtoffer te ontzetten. Uitein-
delijk lukte dat rond 19.30 uur. 

Vervoersbedrijf Breng kon op
dat moment de stroom van de
kabels halen zodat de chauffeur
zonder gevaar kon uitstappen.

Minder Belgen met
corona op de ic

‘Val niet, want ziekenhui-
zen zitten nu niet op bot-
breuken te wachten’,

sprak onze premier. ‘Pas op, alleen
sneeuwballengevechten met men-
sen uit je eigen huishouden of met
één vriend!’, waarschuwde de
rijksoverheid. ,,Kom op zeg, doe
niet zo betuttelend. Als er nu íets
coronaproof kan...’’, foeterde ik.

En toen moest ik aan Pepijn
denken. Want de sneeuw van nu
mag dan het eerste serieuze win-
terweer zijn, in de nacht van 15 op
16 januari vielen de eerste vlokjes
van dit jaar al. En in die donkere
uren, in een bos in Amsterdam,
liet een 14-jarig ventje het leven.
Al snel deelden zijn ouders een
ongelooflijk eerlijke en droef-
mooie brief waarin ze vertelden
dat hun zoon stierf aan koolmo-

noxidevergiftiging in
combinatie met

drugs.

Maar ze maak-
ten ook pijn-
lijk duidelijk
hoe deze co-

ronatijd

niet alleen kwetsbare kinderen
treft, maar ook gelukkige jongens
en meisjes zoals hun zoon. Niet
meer fysiek naar school kunnen,
geen lol mogen trappen met
vrienden, de totale uitzichtloos-
heid en de sááiheid, ook dát werd
Pepijn fataal. Daar moet meer aan-
dacht voor komen, want er zijn zó
veel Pepijns, vinden zijn ouders.

Gelukkig is die aandacht er
steeds meer. Maar ik merk ook
dat te veel mensen de worstelin-
gen van jongeren blijven bagatelli-
seren. Want in de oorlog, tóen was
het pas erg. Of dan de diensttijd,
dát was pas afzien. En iedereen
heeft het nu moeilijk, die ver-
wende kinderen moeten niet zo
jammeren. Watjes, dat zijn ze!

Ik hoop dat al die mensen de
moeite nemen om de brief van de
ouders van Pepijn te lezen. En je
mag als overheid best aandacht
vragen voor valpartijen in de
sneeuw, maar zeker óók voor al die
ploeterende pubers. Een psychi-
sche val heeft namelijk veel meer
impact dan een gebroken pols na
een winterse glijpartij.

Een psychische val 
heeft meer impact dan 
een gebroken pols 
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