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Grote verschillen ? 

Vorige week nog opgesloten in mijn huis, toch een positieve Non Solus kunnen 
schrijven voor de datum 14 februari. 
Nu een week later 21022021, bijna een palindroom. Dat ging wel  op de datum 
12 februari 2021. Mijn kleindochter wees mij op deze bijzondere datum. Let 
op! 12022021, een echte palindroom was dat. Je kan  de datum van links naar 
rechts en ook van rechts naar links lezen.  Maar ook een ambigram, je kan ook 
het ondersteboven lezen. Zulke grapjes met taal doen het in de corona tijd 
goed. 
Wat het ook goed doet is de lentedag dag van vandaag . Vergeleken met de 
winterdag een week eerder toch heel bijzonder. Zulke verschillen in het weer in 
zo korte tijd  doen het in de corona tijd echt goed. Koester deze 
bijzonderheden. 
Wat voor mij een bijzondere gewaarwording was dat ik de eerste vaccinatie 
mocht ontvangen, Aanvankelijk gepland op ijzel maandag ochtend. Ik moest 
zelf een nieuwe datum aanvragen dat problemen gaf. 
De planning kon vier weken later of eerder 42 km bij mijn huis vandaan. Het 
werd de 20ste met ongeveer 20 km afstand. Als je bijna 92 jaren op de teller 
hebt staan moet je niet zeuren. 
Vorig jaar hoopte ik dat ik de eerste zou zijn  in Nederland met het vaccin in 
mijn lijf. Ik ben toch blij bij de eerste miljoen te horen.  
Wat zegt U? Misschien ben ik wel de miljoenste. Alles wat met corona 
processen te maken heeft is onderhavig aan een grote spreiding van 
uitkomsten. Beter gezegd grote fout kansen. 
We gaan de komende week  weer een pers voorlichting ontvangen waar nu al 
met zekerheid gezegd wordt dat de avondklok met drie weken verlengd gaat 
worden. Er is wat mis, goed mis met onze bestuur recht spraak maar ook  met 
de rechtspraak aangaande het hoger beroep. We worden getrakteerd op 
juridisch steekspel tussen ene mijnheer Vogel, onze president Rutte, de 
minister van justitie en de  verschillende rechters. 
Grapperhaus en Rutte rekenen af met mijnheer Vogel, die van mij ook geen 
schoonheid prijs krijgt. 
Jammer van deze voor mij toch mooie week. 
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