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Geachte lezers, 

 

Eens breekt er een periode aan, na 1 miljard armer 

te zijn geworden, van gedeeltelijke vrijheid. Mogelijk 
mogen rond de kerst de mondkapjes af voor degene 

die ze dan nog dragen.  
 

1. Tijdens een wandeling in 

het dorp kwam ik op de 

Langegracht een 

ouderechtpaar tegen en 

hadden geen 

mondkapjes voor. Ze 

zagen mij aankomen en 

zij splitsten zich en 

gingen redelijk ver uit 

elkaar lopen. Mijnheer 

ging zelfs 

zover dat hij 

tussen de 

geparkeerde 

auto’s en 

het water 

ging staan 

want het 

was te smal 

om te lopen. Ik vertelde 

mijnheer dat hij voor mij 

niet bang hoefde te zijn 

want ik mankeer niets. 

Vergeefse woorden en hij 

draaide zijn gezicht af 

van met mijne. De 

afstand tussen ons was 

een autodikte dus 

voldoende. Je kon aan de 

gezichtsuitdrukking van 

de man zien dat hij erg 

bang was. 

 

2. Een meisje van ongeveer 

10 jaar krijgt de 

opdracht van de 

schooljuf, die erg bang is 

voor corona, om erg 

vaak en veel haar 

handen te wassen want 

ze kan mogelijk andere 

kinderen besmetten. Het 

kind heeft veel last van 

bronchitis en hooikoorts. 

Het hele gedoe is nu 

zover dat het kind niet 

anders doet dan 

handenwassen en 

meerdere malen op een 

dag wil douchen. Ten 

einde raad hebben de 

ouders het meisje laten 

testen op 

corona en 

gebleken 

is dat ze 

negatief is 

getest en 

de ouders 

hopen zo 

dat er wat 

rust in huis komt en dus 

ook op school. 

 

3. Een vrouw was in 

gesprek met een 

mijnheer en waar moet 

het anders over gaan 

dan het prikken. 

Mevrouw was helemaal 

in opperste stemming 

want ze had twee 

prikken gehad en dus 

kon ze geen corona meer 

krijgen. Iets in mij 

verteld mij dat bij die 

mevrouw iets te kort is 

geschoten met de 

voorlichting. 

 

4. Een ouder echtpaar is 

tweemaal gevaccineerd 

voelen zich superveilig 

voor hun zelf maar ook 

 Fractal     

 

 

 

NA HET TESTEN EN FACCINEREN, 

ANGST EN ONWETENDHEID  

  



voor andere. Om het 

feest compleet te maken 

hebben ze een dagje uit 

georganiseerd voor 

hunzelf en willen een 

gerenommeerd kasteel 

bezoeken nabij Stichtse 

Vecht. Echter een bezoek 

kan alleen met een test. 

Enigszins verontwaardigd 

moeten zij het kasteel 

verlaten want twee 

prikken zijn niet geldig 

voor een toegang tot het 

kasteel en dus alleen 

met een geldige test. 

 

 

 
Twee momenten van angst en twee momenten van 

onwetendheid.  
 

 

De angstmomenten zullen eens moeten verdwijnen anders 

verzuipen deze mensen in eenzaamheid en dat kan zeker niet 

de bedoeling zijn. In Frankrijk zullen alle kosten van 

psychologen voor schoolkinderen door de Franse staat vergoed 

worden. Maar hoe zal dat hier in Nederland worden geregeld? 

Wordt dan ook alles voor vergoed, dus ook als je daar niet of 

onvoldoende voor verzekerd bent? En er zullen zeker 

wachtlijsten zijn om hulp te krijgen.  

 

Voor de onwetendheid van mensen zal ook en oplossing 

gevonden moeten worden want in beide is de voorlichting niet 

florissant te noemen. Overigens zullen beide gevallen van 

onwetendheid waarschijnlijk zichzelf oplossen door andere 

mensen of huisarts 

 

Vier momenten voor de toekomst om over na te denken. Niet 

alleen het kabinet maar ook de GGD, gemeente en de vele 

vrijwilligersorganisaties. 

 

Succes, 

Peter 


