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Bestuur: vervelende smet op de dag

Busreis oud-parlementariërs blijkt brandhaard corona
Door NIELS RIGTER
11 nov. 2021 in BINNENLAND

Voormalig Tweede Kamerlid Arie de Jong (PvdA), archiefbeeld.
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DEN HAAG - Een uitje naar de Peel van de Vereniging van oud-Parlementariërs (VOP) is een brandhaard gebleken voor de verspreiding van
het coronavirus. Tijdens de reis in een slecht geventileerde bus zijn van de ongeveer vijftig deelnemers er waarschijnlijk veertien besmet
geraakt.
Het is inderdaad nogal sneu, beaamt secretaris Arie de Jong, oud-Kamerlid van de PvdA. „Dit uitje zou eigenlijk al een jaar geleden plaatsvinden,
maar is steeds uitgesteld vanwege corona.” En dan is het bij de eerste gelegenheid dat het wel kan, meteen raak.
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Zelf was hij een van de aanstichters, zogezegd. „Ik was vermoedelijk al besmet voordat ik die bus in stapte. Er waren er, bleek achteraf, nog twee die
kennelijk toen al besmettelijk waren, maar zonder klachten. Da’s het vervelende: iedereen was volledig gevaccineerd, ik heb niemand zien zoenen.
Ik heb geen handen geschud. Toch kun je het virus dan verspreiden.”
Achteraf begonnen deelnemers klachten te krijgen. „Typische griepverschijnselen”, zegt De Jong. „Gelukkig is het bij niemand ernstig.”
„Wat kan hebben bijgedragen is de busreis naar De Peel”, zo meldt de nieuwsbrief van de vereniging voor oud-parlementariërs, waarin VVD’er
Monique de Vries, PvdA’er Jacques Wallage en CDA’er Pieter Jan Biesheuvel actief zijn. „De bus bleek slecht geventileerd. Achteraf gezien kan dit
hebben bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus.”
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LIVE | ’OMT adviseert kabinet lockdown-achtige maatregelen voor twee weken’
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RIVM: 16.364 positieve tests afgelopen etmaal, nieuw record
’Ongemakkelijke opgave’
De voorzorgsmaatregelen zijn zoveel mogelijk in acht genomen. „Maar afstand bewaren is bij een VOP-bijeenkomst een ongemakkelijke opgave.
Het bestuur betreurt dat dit zo is gelopen. Een vervelende smet op de dag.”
De Vereniging van oud-parlementariërs bestaat uit voormalig leden van de Eerste en Tweede Kamer en van het Europees Parlement, en is bedoeld
om de banden die de volksvertegenwoordigers tijdens hun lidmaatschap hebben opgebouwd ’te behouden en te versterken’. Normaal gesproken
organiseert de VOP een paar maal per jaar een bijeenkomst, waaronder het najaarsuitje.

Nu u hier bent...
Nederland heeft opnieuw te maken met vergaande coronamaatregelen, ondertussen staat een nieuw kabinet in de startblokken. Onze
journalisten zijn dag en nacht voor u in de weer. Wij houden u op de hoogte van het laatste nieuws, stellen kritische vragen en brengen relevante
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