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Uitstel

Onlangs zag ik een documentaire op België 2 over de Spaanse griep. Deze griep brak uit in
1918. In de deze documentaire kwam naar voren dat het Amerikaanse leger het virus meenam
naar Europa. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen. Eigenlijk is het onbekend waar het
virus zijn oorsprong had. De Spaanse kranten schreven als eerste over deze griep. Wel hierom
wordt het Spaanse griep genoemd. Een schatting over het aantal doden die aan deze griep zijn
gevallen is tussen de 17 en 100 miljoen mensen. We kunnen rustig stellen dat dit een ruwe
schatting is. Zo ruw hebben we ze tegenwoordig niet meer. Er zijn in ieder geval meer mensen
aan deze griep bezweken dan dat er doden vielen in WO 1. De griep heeft achttien maanden
geduurd en doofde in de zomer van 1920 als een kaars. Toen was het virus klaar met de
mensheid. Waarschijnlijk door groepsimmuniteit. Momenteel zitten we al op twee jaar corona en
het einde is nog steeds niet in zicht. Wat het aantal dodelijke slachtoffers betreft zitten we nog
ver onder het aantal van de Spaanse griep. 5,22 miljoen coronadoden wereldwijd. Afijn,
vanwege het feit dat de coronavirus nog steeds niet klaar is met ons gaat de overname van
dochter Marloes ook de komende 1 januari niet door. We wachten eerst op ruime
versoepelingen van de regering en dan praten we wel eens verder. Je neemt tenslotte geen
tent over waar geen cent te verdienen valt. We gaan gewoon nog even door zoals het nu is al
wil Marloes de zaak wel alvast een beetje opknappen. Dat kan geen kwaad zou ik zo zeggen.
Mijn pensioen wordt dus ook een tijdje uitgesteld. Omdat ik geen hobby’s heb is dit misschien
nog niet zo verkeerd. Enkele maanden terug schreef ik “Het zal toch niet” dit ging over mijn,
“met pensioen gaan”. Het zal dus inderdaad niet. Wanneer dan wel??? Voor alle duidelijkheid,
van dit uitstel komt geen afstel.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

