Woensdag 11 maart. De Tefafleiding gaat om 10
uur in vergadering over de nieuwe situatie. In de
Whatsappgroep meldt Dekking aan het einde
van de ochtend dat de Tefaf ‘mogelijk donderdag
of vrijdag al dichtgaat’. Als reden geeft hij op dat
‘meer bezoekers besmet zijn en meer handelaren
ongerust worden over de situatie thuis. We leven
in een andere realiteit dan twee weken geleden’.
Dekking nu: ,,Die meerdere besmettingen, dat
was een gerucht onder de handelaren, zonder
enig bewijs.”

BELANGEN
Penn: ,,Ik wéét het niet, maar ik denk dat ze toen
wel een soort balans hebben opgemaakt van
commerciële afwegingen versus het gezond
heidsbelang. Ze hadden de opening gehad, waren
bijna een week bezig. Je gaat de belangen afwe
gen: hoeveel risico’s lopen we nu het zo dichtbij
komt en wat heeft de business opgeleverd?”
Om 14 uur die woensdag vergadert de Executive
Committee opnieuw en hakt de knoop door: de
Tefaf maakt de dag nog vol maar sluit de editie
2020 om 19 uur af. Donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag worden geschrapt.
Voorzitter Dekking: ,,Binnen het Committee
zaten we die dag echt na te denken, hoe lang kun
je blijven volhouden dat het in dat kleine stukje
wereld niet gevaarlijk is wat we doen? Hoe
dichtbij laat je het komen? In Brabant was
inmiddels duidelijk sprake van een crisis. We
vonden dat we nu echt zelf, als internationale
organisatie, onze verantwoordelijkheid moesten
nemen. We hadden tot dan gevaren op de autori
teiten. Die bleven van mening dat er geen gevaar
was. Het was een eenzijdig besluit van onze kant
om toch te stoppen.”
Net op tijd, denkt Dekking nu. ,,Een dag later
verbood premier Rutte grootschalige evenemen
ten en kwam de omslag in Nederland. Als we zelf
niet waren gestopt, waren we een dag later
ontruimd.”
De Nederlandse autoriteiten bleven op 11 maart
nog volhouden dat er geen gevaar was, zegt
Dekking. ,,Maar wij spraken met handelaren uit
de VS, uit Italië, en die vertelden hoe het er thuis
aan toe ging. Ze waren bang dat ze niet meer
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Op de dag dat de TEFAF opent, meldt de GGD zes
nieuwe positieve coronatests in Limburg. Het zijn
allemaal Italiëgangers, onder wie een Maastrichtse
van 44 jaar.

Het coronavirus eist ook in Limburg zijn eerste
leven, een bewoner (82) van het Sittardse verpleeg
huis Hoogstaete. Hij sterft in het Zuyderlandzieken
huis. In het tehuis loopt in de dagen erna het aantal
besmettingen snel op. Uiteindelijk zijn daar drie
doden te betreuren.
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