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   Geachte lezers, 

 

 
Komt dus onmiddellijk de vraag wie zich heeft gehouden aan de 

regels van:  

Rutte In Volle Macht. 
 

Gisteren ben ik op bezoek geweest bij mijn dochter die haar 

verjaardag vierde. Blij mij te zien, en ik haar ook, werd ik stevig 

geknuffeld alsof COVID-19 nooit 

bestaan heeft. Jongeren kijken toch 

nog iets anders naar de Corona-

regelgeving dan wij ouderen. Die 

opmerking is overigens geen kritiek op 

de jongeren maar een echte opmerking 

en misschien moet Rutte dat toch zijn 

teksten aanpassen dan de leerkrachten 

voor zijn karretje te spannen om ‘iets te 

verzinnen’. De flink uit de kluiten 

gewassen hond ‘Tyson’ was ook uiterst 

enthousiast bij onze binnenkomst en 

heette ons dan ook meer dan een 

hartelijk welkom. De katten kwamen 

pas in een later stadium kijken wie er 

op visite waren. Ik vraag mij af waarom 

jongeren beneden de 30 jaar anders en 

zorgeloos tegen het Coronagedoe 

aankijken dan wij ouderen. Zoals ik heb 

mogen begrijpen zijn wij allemaal even 

vatbaar voor het virus, jong en oud, en 

alleen zij die wat meer onder de leden hebben kunnen daarvan 

moeilijkheden ondervinden.  

 

Maar hoe moet dit nu verder. Komt er wel of geen tweede 

Coronagolf over ons land of over Europa. Moeten we dan weer in 

een Lockdown? De tijd zal het leren in de komende weken want de 

incubatietijd is rond de twee dagen tot twee weken. Kortom, 

mensen weten dus nooit waar en wanneer ze het virus hebben 

opgelopen dan wel heeft verspreid tenzij je een nauwkeurige 

agenda op na houdt. Dat houdt dus ook in dat er met de grootste 

waarschijnlijkheid geen evenementen plaats zullen vinden in 

Nederland of andere landen in Europa. Geen volle stadions voor 

het voetbal of René Froger met zijn kornuiten of theatershows en 

noem maar op. Pas als er een vaccin is dan mag het wel. Maar 

moet dan iedereen zich laten inenten, is of wordt dat verplicht 

gesteld? Dat laatste zal zeker niet het geval zijn want er zullen veel 

mensen zijn met een -religieuze- achtergrond die dat niet toestaat. 

Fractal     

O N T W E R P   G E L E -   E N    
B O L L E T J E S T R U I    

  



 
Dan nog even kort over Frankrijk. Bij het schrijven van deze BLOG 

zijn de grenzen van en naar Frankrijk gesloten. Nederlanders die 

daar een huisje hebben kunnen daar niet naar toe omdat Frankrijk 

ze niet toelaat en die snap ik wel. Ik snap ook wel dat Frankrijk 

steunt op toerisme net zoals Nederland en andere Europese 

landen. De Tour de France zal hoe dan ook doorgaan want daar 

zijn te veel 

belangen bij 

van sponsoren 

en wielrenners.  

 

Andere wieler-

wedstrijden in 

Europa moeten 

dan maar 

wijken voor de 

arrogantie van 

de -Franse- 

tourdirectie en 

als het moet dan maar zonder publiek. Zie je het al voor je in 

de Alpen en Pyreneeën zonder het publiek en zonder 

cameramotor waar dus nooit de 1,5 meter afstand kan worden 

gehouden en de laatste eindsprint op 1,5 meter afstand tussen 

de renners op de Champs-Élysées. 

 

 

Succes, 

Peter van Duijl 

 

 


