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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 

Blog 61  
 

 

Beste lezers, 
 

Steeds minder mensen lopen met een mond-neuskapje voor 
hun gezicht in winkels, supermarkten of waar dan ook. Ook 
contactberoepen nemen het niet zo nauw meer omdat er 
gewoon niet mee te werken is en bovendien schade toebrengt 
aan de gezondheid van de drager.  
 
Het schijnt een verplichting te zijn om het mond-neusmasker te dragen tenzij je 

kan aantonen dat je een goede reden hebt om het mond-neuskapje niet te dragen 
volgens het ministerie. Een mevrouw in het winkelcentrum Bisonspoor, niet in de 

winkels, vroeg mij waarom ik geen mondkapje draag. Ik heb haar verteld dat ik in 
de uitzonderingsregeling val van het ministerie maar als ze de exacte reden wil 

weten zal ze toch een opsporingsbeambte moeten vinden die even tijd heeft om 
mijn papieren te controleren. Zover wilde ik niet gaan maar mevrouw zocht toch 

naar een verklaring. Ik heb haar met mijn papieren aangetoond wat de reden is dat 
ik geen mondkapje draag met de belofte dat ze mijn personalia voor zichzelf zou 

houden.  
 

Toen had ik ook een vraag aan haar… “U draagt een mond-neuskapje en mijn 
vraag aan u is of u het mond-neuskapje vrijwillig draagt of dat het kabinet u daartoe 

gedwongen heeft het mond-neuskapje te dragen”. Deze vraag was toch wat 
moeilijker te beantwoorden dan ze zelf dacht en ik heb mevrouw een prettige dag 

gewenst. Het zal mij zeker niet verbazen dat ook die mevrouw morgen zonder 
mondkapje zal rondlopen. 

 
Alles bij elkaar wordt het interessanter als iemand zegt… “Ik heb de booster en nu 

kan ik op vakantie”. Oo, neem je de vaccinatie voor je gezondheid of dat je op 
vakantie wil. 

 
Succes,  

Fractal 


