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Doet ie et of doet ie et niet.     

Resultaten boeken in de strijd met het ons zo bedreigende corona virus is voor 
de wetenschappers, voor de beleid voorstellers , voor de overheid, voor het 
afwachtende publiek, de meute zoals ikzelf, een: “ je gelukkig voelen”.  
Daarnevens hoopvolle berichten uit de farmaceutische  hoek van pillen makers 
misschien dit jaar al vaccinatie mogelijk.      
Het vervolg op deze feestelijke gebeurtenissen laat zich niet moeilijk raden . 
Er is geen verplichting tot inenting, we weten nog niet alles over bijwerkingen, 
wie moet er eerst we kunnen niet allen tegelijk. Als er niet veel mensen zich 
laten inenten geeft dat minder kans op de echte uitroeiing van  het virus. Enz.       
 
Zeker is wel dat we niet kunnen wachten totdat het virus zich zelve muteert tot 
een licht griep soortje. 
Zeker is ook dat we sneller dan snel gebaat zijn bij een herstel; van de 
economische orde 
Zeker is ook dat wij sneller dan snel gebaat zijn weer met elkaar te kunnen 
samenkomen en knuffelen als we daar behoefte aan hebben. 
Zeker is ook dat wij gebat zijn de rijkdom van onze samenleving weer terug 
gaan krijgen en bereid zijn de overdaad gezamenlijk te corrigeren. Kortom de 
lessen geleerd hebbend ons aanpassen. Er zijn voor ieder van ons zekerheden 
te noteren. Het moderne democratische denken doet veronderstellen dat we 
er met het systeem van meeste stemmen gelden de zaken goed op de rails 
krijgen. 
Of dictatoriaal, zoals China ? de wil van de overheid opleggen . Nee toch. 
 
Ik hoop dat wij allen gaan voor de vernietiging van het virus. Dat zal zoals het er 
naar uit ziet niet gebeuren. Ieder voor zich mag besluiten ja of nee vaccinatie. 
Eem mooie liberale beslising. Maar… Je ontvangt een bewijs van inenting 
waarmede de toegang tot de evenementen de bioscoop de concertzalen weer 
gezellig veel mensen ouderwets bij elkaar. Ook de kerk war je naar hartenlust 
kan bidden en zingen of ter communie kan gaan. 
Wel uitzondering voor medische afwijzing van inenten. 
Dat is een keuze gemaakt bij de eigen beslissing wel of geen vaccinatie. Een 
keus die de weg naar de open en weer herstellende economie mogelijk maakt. 
Ik ga voor vaccinatie en hoop dat ik niet alleen ben.  Non Solus 
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