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Soorten en klassen 

Bij al het goede wat ons ook mag overkomen in de ongenadige coronatijd 
worden we overspoeld met berichtgeving gelardeerd met zeer onbetrouwbare 
cijfers door de media, in het bijzonder de NOS met uitstapjes naar de MPO1 
De cijferbrij de corona betreffend zijn juiste cijfers van gemeten resultaten. Ze 
zijn onbetrouwbaar omdat tussenliggend perioden niet meetbaar en kenbaar 
zijn. Daarbij wordt data uit verschillende landen vergeleken als de bekende 
appels en peren. Aan de kwaliteit van de intelligente loc down mag getwijfeld 
gaan worden door de druk van de economie enerzijds en anderzijds door de 
zelfverzekerde groep die weinig last van een besmetting zou ondervinden. 
Er is grof al een driedeling ontstaan voor kinderen, gezonde mensen tot 55a 60 
jaar .En een groep kwetsbare bejaarden boven de 60 jaar.De politiek laat 
geluiden horen dat deze deling een goede zaak zou zijn. 
 
De overheid heeft het bestaan om een groep in het verpleeghuis wonende 
ouderen een verbod op te leggen bezoek te ontvangen. Het resultaat is 
schrijnend. Stel partners 50 tot 70 jaar bijeen geweest mogen elkaar van achter 
ramen soms meerdere etages hoog gedag zwaaien. Het duurt al zes weken. We 
zijn bij machte mensen naar de maan te sturen en een  half jaar rond de aarde 
te laten cirkelen. We zijn niet in staat mensen veilig elkaar te laten ontmoeten 
in hun na- dagen-jaren Het is in één woord verschrikkelijk. 
De directies en de cliëntenraden zoals ook overheid instellingen  hebben 
zwijgend  deze mensonterende toestand zonder tegengas laten gebeuren. 
Het grootste goed onze zwaar bevochte vrijheid is met voeten getreden. 
 
In de politiek laait de discussie om de ouderen boven de 60 jaar niet de 
vrijheden te geven die mensen onder de 60 jaar wel kunnen verkrijgen. Er was 
eens een Adolf Hitler die ook zulke krankzinnige ideeën rondstrooide, wel in 
nog verder gaande scheidingen van kennis en rassen. 
 
Een dergelijke onderscheiding vraagt om verdere scheiding, bijvoorbeeld de 
mensen die onder de 60 jaar met hart- of welke medische problemen dan ook 
door de corona ernstig getroffen kunnen worden, gaan we deze mensen ook 
binnen houden. 
Politiek stop met deze waanzin, zorg voor de juiste middelen en 
georganiseerde zorg. Laat de zorg, de artsen de verpleegkundigen en de 
verpleeg tehuizen voor wie zorg, en welke zorg nodig is. De door hen gemaakte 
diagnose diagnose heeft niets met leeftijd te maken. 



Zo moet ook de politiek zich onder geen voorwaarde bemoeien met het 
indelen in leeftijden, anders dan het past met onze grondwet. 
 
Nog een staaltje van leeftijdsbemoeienis is de politieke partij 50 +. 
Een voorbeeld van onverdraagzaamheid en weinig van betekenis voor de vijftig 
plussers. Het is beter lid te zijn van een vakorganisatie. Vraagt u af met welk 
beginsel wil de vijftig plus club voor mensen boven de vijftig in de bres staan. 
Zij staan , althans proberen dat, op de barricade voor beter dit en beter dat. 
Wegwezen. 
 
Bejaarden van Nederland  en alle burgers die door een defect aan hun lichaam 
en geest tte moeten dragen laat u nimmer in een groep of anders geheten 
klasse formeren, Wij hebben een vrijheid bevochten en ,misschien wel door 
ons monarchie stelsel zijn wij vrijer in de strijd tegen de corona.  
In de republikeinse landen zie je de bevolking gedweeër achter de president 
gaan dat is in een republiek er meer in gegoten. 
 
De artsen en de zorg bepalen wat een individu kan en mag en hoe zich te  
corrigeren, 
De politiek heeft te zorgen voor het goede gereedschap en de opleiding van de 
zorgers. Tevens voor goede universiteiten. Er is voor de politiek mar één 
leeftijdsgroep en dat zijn alle leeftijden 
Het publiek, de gezonden en niet voor honderd procent inzetbare, word lid van 
een politieke partij met  voor u aanvaardbare en begrijpelijk beginselen.  
 
En het is te hopen dat er een tijd komt waar de NOS zich wat genuanceerder 
opstel over alles wat zij nieuws noemen. De NOS is het instituut dat alle 
rechten van de vrijheid van meningsuiting haar fijn weet uit te leggen. Maar 
welk instituut beoordeeld de werking van de NOS 
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