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Goeden dag op deze belangrijke zondag Waar na gedacht kan worden over 
terug gekregen vrijheden binnen her raamwerk van het schijnbaar 
terugtrekkend corona virus en vooruit gekeken kan worden op het 
doorzagen van het jaar 2021. 
Eerst een terugblik op de verlossende en beklemmende regels welke 
versoepeld werden. Onze ijverige NOS medewerkers weten akelig precies 
die luiden te vinden die zeer emotioneel voor de camera willen getuigen 
over wat hen aan beklemming is overkomen in al die dwang maanden. Leve 
de vrijheid, leve de verlossing van mond kapjes en dwang maatregelen. 
Onze ministers en onze geliefde koning hebben soms duidelijk mogen 
betogen dat zij al die dwingende regelingen ook liever kwijt dan rijk waren. 
Daar mede de meute grond en houvast gevend om enig lak aan de 
regelgeving te geven. Maar…. Fijn toch!  De rest van de wereld doet het nog 
steeds in de broek voor het covid-19. Hugo de Jonge en Mark Rutte zullen 
wel zien. 
Het door midden zagen van het jaar 2021, of wordt het even snel door 
knippen en plannen realiseren die niet konden vanwege het corona 
monster. Doe het snel en goed, maak gebruik van de ruimte die gegeven is.     
Het virus is nog steeds onder ons en wacht de kansen om toe te  slaan af op 
een voor het virus gunstig moment .       
Een kennisje van mij Truus en ik, beiden wat je mag noemen bejaard, zaten 
wat te keuvelen met een lekker bakkie koffie en daarbij een Zeeuwse bolus. 
Als je zoals wij rond de negentig ben en je bolussen zo lekker vindt en je 
ook niet wil realiseren dat je helemaal geen bolussen moet eten dan is er 
goed wat mis. Onze ministers moeten, nu ze een zooitje regels in de ban 
hebben gedaan het eten van bolussen maar gaan verbieden. Punt uit. 
Ja beste ministers wij eten maar één keer in de twee maanden zo een bolus, 
althans dat is het plan misschien. En dan nog iets wij dragen in een 
supermarkt nog steeds een mondkapje. We kunnen altijd ondanks het 
inenten het virus bij ons dragen en beschermen zo een ander die misschien 
niet geprikt is. We nemen wat en geven ook wel wat. Ja toch?    
Mijn kennisje hoort statistisch gerangschikt tot de groep van vrouwen 
tussen de 85 en 90 jaar .Dat was een groep van 160.910  en best wel veel. 
Ik zelf kan gerangschikt worden bij de groep mannen van 90 tot 95 jarigen..  
Daar waren er30.984 van. Dat is heel wat minder. 
Het aantal mannen dat boven de 95 jaar in de toekomst gaat scoren is niet 
zo veel . Dat zullen naar verwachting 5827 kunnen zijn en het aantal 
vrouwen dat de streep zal  kunnen overschrijden, boven de 95 is 20886. In 
dit vergelijkende sommetje best veel.    



Misschien gaan deze getallen, bij meer dan 95, richting 100 halen om dat zij 
, heel af en toe , niet stiekem ,een bolus eten. 
Het geheim zit in de staart daar hebben we geen statistici voor nodig. 
Enerzijds door de verbeteringen in de medische zorg en de vermeerdering 
van mogelijkheden   door steeds nieuwere medicatie en verbeterde kennis 
onzer medici. 
Maar bovenal door de bejaarden zelf die met elkander bij het eten van een 
bolus, of iets anders, zorgen voor een uitmuntende sfeer waarin dat 
nuttigen plaats vind .Ook door  een toonbeeld van tolerantie worden in ons 
kikkerlandje. Een toonbeeld van discipline, daar waar nodig  en een 
toonbeeld van Nederlanders met ervaring te leven in en klimaat waar het 
gore virus zich nog steeds wil verspreiden in welke gedaante dan ook. 
Anderhalve meter moeilijk, nee toch.       
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