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Ken uzelf en zoek den ander 

We hebben voor elkaar gekregen dat de corona bestrijding een zware politieke 
dimensie heeft gekregen door toedoen van een meerderheid der stemmen bij 
een motie in de tweede kamer. Door voor stemmen van leden uit een coalitie 
partij heeft de coalitie bakzeil gehaald en is er in het politieke fijn slijpen en 
mieren neuken, een  Barbertje ontsproten die moet nu, of straks gaan hangen. 
Hugo de Jonge als CDA’er mag dan, om met Bijbelse termen te spreken het 
gevoel beleven van het; Halleluja bij de start van de strijd tegen ons aller 
bedreiging het virus, en zijn strijd om het leiderschap van het CDA. En het kruist 
hem bij de voortzetting van zijn strijd het virus te beheersen en uiteindelijk te 
overwinnen. 
De politieke dieren, zich oppositie noemend, ruiken verkiezingen en willen 
munt zelfs ten koste van de strijd tegen het corona virus. 
De broekenmannen die leiding geven aan het oproepen van actie tegen het 
huidige corona beleid gedragen zich als de wolf in het Roodkapje verhaal. 
Oma wat heb je grote oren, wat heb je een grote neus, wat heb je een grote 
mond. Dan kan ik beter horen, beter ruiken en jou beter en sneller opeten. 
 
Ik wil drie zaken noteren bij het bovenstaande dramatisch gebeuren. 
Ten eerste; Hugo de Jonge en Mark Rutte. Geef je totale ziel en zaligheid aan 
de bestrijding van het virus. Bepaal het beleid in het kader van de 
gerenommeerde wetenschappers. 
Ten tweede; wees duidelijk in de uitvoering van het beleid. Volgens de 
grondwet waar onze democratische maatschappij op stoelt mogen er dingen 
niet, maar bij een virus epidemie die wij nu beleven moet de leiding in 
oneigenlijke zin haar maatregelen doordrukken. Uw keuze tussen economie en 
overleven van de kwetsbaren in de samenleving is moeilijk. Weet dat de rol 
verwachting in u en uw taak mede uw besluiten bepaalt. 
Ten derde; wij en vele slachtoffers van en door het virus, zullen de regels 
zonder morren  moeten volgen. Afstand houden, mondkapjes en vele metingen 
en onderzoeken ondergaan, alles in het kader en het zeker weten en 
aanvaarden dat het virus leeft en onder ons haar kans afwacht. Het gedraagt 
zich als de wolf van Roodkapje,. Het heeft nog steeds een grote mond. 
Weet van jezelf waar je goed in bent en zoek daarmee je medemens. 
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