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   Geachte lezers, 

 

Ook bij mij kwamen langzaam de muren op mij af na een maandje 

thuiszitten en alleen boodschappen doen. Boodschappen doen is 

een groot woord want we mochten niet samen de winkel in en dus 

ik maar wachten in de auto.  

 

Eerste paasdag is voor iedereen anders verlopen dan we ooit 

hadden gedacht. Zelf kwakkel ik een beetje met mijn gezondheid 

en dat heeft ook deels te maken met het thuiszitten. Wij missen 

paar keer per week ons loopje naar de restaurants, café of -nu- 

de terrassen in het dorp. Ik stel wel de vraag of mijn gezondheid, 

zonder het Coronavirus, ondergeschikt is geworden met de regels 

die er nu zijn “blijf thuis als je niet weg hoeft”. 

 

Laten we bij de ochtend beginnen van eerste Coronapaasdag. We 

zijn in de auto gestapt en naar het Nationale park de hoge veluwe 

gereden om daar te wandelen en even het hoofd leeg te maken. 

Het was in de bossen opvallend stil en hebben we slechts een paar 

Duitsers gezien. Eenieder hield zich keurig aan de regels van 1,5 

meter en zelfs de kinderen werden bij het passeren even op de 

arm genomen. Werden alle regels in acht genomen? Volgens mij 

niet helemaal. We hebben enkele snackbars gezien, al dan niet op 

wielen, die gewoon geopend waren en hun producten verkochten. 

Er stond een lange rij buiten of voor de snackbar of snackkar met 

slechts een persoon voor de toonbank. 

 

Wat mij wel veel zorgen baart is de 100 Km/u regel op de 

snelwegen. Er werd door vele auto’s geslingerd, flink tegen de 

belijningen van de rijbaan aan gereden en er wordt niet goed 

uitgekeken bij het invoegen na het inhalen. Dat heeft dus denk ik 

te maken dat het moeilijk in te schatten wat nu precies 100 Km/u 

is. Heeft iedereen een goed geijkte snelheidsmeter heeft dan 

hoeft er ook niet ingehaald te worden en dat maakt het nog 

gevaarlijker want we willen inhalen. Stuurcorrecties met 100 

Km/u zijn en voelen anders aan dan met 120 of 130 Km/u maar 

dat zal voor ieder zijn eigen ervaring zijn. 

 

100 Km/u mag dan misschien goed voor het milieu zijn maar 

zeker niet voor de economie van Nederland maar die keuze laat 

ik graag aan u over. 

 

Op naar tweede Coronapaasdag. 

 

Peter van Duijl 

Fractal     
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