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COLUMN 27 maart 2021 - Columnist: Peter Drijver 

 

Coronavaccinatie 
 

Vandaag hebben we het over coronavaccinatie. 

Welke coronavaccinatie? 

In mijn kring van familie en kennissen ken ik niemand die al is ingeënt. Jullie wel? 

 

Vanaf 3e kerstdag 2020 zijn er in groten getale vaccins beschikbaar van minstens drie 

merken en uit verschillende landen. 

En nadien zijn er meer bijgekomen. 

Drie maanden is de regering nu bezig om haar bevolking, haar kiezers te beschermen tegen 

de wereldwijde pandemie en onze regering blinkt vooral uit in veel lullen en niks presteren. 

Functie elders denk ik dan. 

 

Ja het is zeker sympathiek dat Mark Rutte de Nederlanders telkens toespreekt alsof we 

nadenkende volwassen mensen zijn. Hij is daarmee een welkome trendbreuk met het eeuwig 

katholieke paternalisme van Lubbers, Balkenende of Kok.  

Maar tegelijkertijd laat hij glimlachend het werk over aan een incompetent gebleken Hugo de 

Jonge die voor alle gebroken beloftes een smoesje klaar heeft. En dat herinnert er ons ook 

maar weer aan dat die Mark Rutte de leider is van een slecht willend kabinet dat ons de 

toeslagenaffaire bracht, dat de woningbouw in handen van Ollongren liet afsterven, dat niets 

deed om het Gronings aardgasdebacle aan te pakken en dat reeksen schandalen inslikte 

zonder dat er een minister of staatssecretaris opstapte.  

Ondertussen is Rutte het vriendelijke goedlachse masker geworden waarachter een kabinet 

zit dat ruim baan biedt aan belasting ontduikende multinationals, dat duurzame 

energieproductie laat opslokken door weer andere multinationals en alles bekostigd van uw 

en mijn portemonnee.  

Ja mensen en die incompetente bestuurders hebben door ons allemaal onze 4 jaarlijkse 

verkiezingen gewonnen en nu gaat het om de vraag met welke jongens en meisjes dit beleid 

voortgezet of bijgebogen kan worden. 

 

Terug naar onze vaccinatie. In Europees verband zouden we grootschalig inkopen en 

distribueren, maar de boven ons gestelden in raden, kamers kabinetten en besturen hebben 

zo weinig verstand van zaken dat ze zich hebben laten leiden door hun politieke onderbuik. 

Geen vaccin uit China of Rusland, eigen volk eerst en de arme landen moeten zelf hun broek 

ophouden. 
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Een wereldwijde pandemie wordt zo aangepakt van huis tot huis waar onderling gekibbeld 

wordt wie het eerst behandeld wordt. 

Ik denk dat het virus en zijn varianten zich in hun vuistje lachen.  

Dit politiek systeem blijkt te kleingeestig om een wereldwijd verspreid virus aan te pakken, 

zelfs wanneer effectieve vaccins zijn ontwikkeld. 

Het toont de degradatie van het openbaar bestuur in de wereld, in Europa, in ons land en in 

onze stad. 

De integriteitsschandalen nemen toe of het nu CDA zuid Limburg is of de Spuiforum/Amare 

soap. 

We hebben een jaar om na te denken hoe we dat in onze stad gaan saneren. 

FUNCTIE ELDERS. 


