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Angst of voorzichtig 

De economie gaat langzaam starten om ons weer zekerheid van voortbestaan 
te geven. Vliegtuigen blijken plots weer volgepropt te mogen worden en 
restaurants mogen met een gemillimeterd aantal personen de deuren weer 
openen. Ik mag mijn haar weer laten behandelen bij mijn kapster zoals ik het 
wil, maar hoe ik het wilde wist zij nog wel. Ze heeft door verstandig beleid 
zichzelf en haar bedrijf kunnen overleven. 
Helaas trekt de economie ons landje nog onvoldoende uit de gevaren zone van 
vele middenstand bedrijven die voor de corona ons zoveel welvaart brachten. 
De vliegtuigen worden nog onvoldoende rendabel in gezet. Het aantal 
vliegende vlieg monsters moet hoger om de oude doelstellingen te halen. 
De restaurants kampen met een te laag aantal bezoekers dat de 1,5 meter 
normen nog niet haalt. 
De treinen en het openbaar vervoer, ondanks de mondkapjes niet het 
economisch gewenste resultaat geven. 
Zo zijn er bedrijven die welvaren beleven door de corona, denk aan plastic 
afschermingen en dergelijke. 
 
Onze overheid bij het begin van de overval door het virus, wel te laat, maar 
overtuigend met de  toen nodige kennis het volk in een gemeenschappelijk 
gareel kon brengen met een intelligente Lock Down.  Onze Koning deed er ook 
nog toe en we waren één volk. 
Wil de overheid nu snel met een overtuigend verhaal komen waarom 
vliegtuigen volgepropt mogen worden  en touringcars hun verliezen blijvend 
mogen vergroten bij een ingetrokken reisverbod naar diverse landen. 
Geen technische smoes over verversing van  lucht altublieft. 
Wil de overheid de kretologie die in de massa rondwaard dat er angst heerst bij 
de mensen. De  mensen zijn niet bang zij zijn voorzichtig en willen weten 
waarom iets zus of zo moet.  
Weg met de niet meer nodige 1,5  meter beperkingen. Geef een duidelijk 
verhaal.  
Geachte overheid, durft te erkennen dat de 1,5 meter niet meer hoeft of durft 
te zeggen dat u angstig bent, of durft te zeggen dat u voorzichtig bent. 
Een 1,5 meter economie zal onbestaanbaar blijken en vele bedrijven die ons 
draagvlak vormen, naar de kelder helpen. 
Geef vertrouwen aan ons volk door duidelijkheid. 
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