Schaken is ongemak

Hans Meijer

Zou Lucas zijn zus Machteld omhelzen als ze thuiskomt? Ik vermoed van niet. Te gevaarlijk. Stel
dat hij het corona virus bij zich draagt en haar ermee besmet. Dan is haar NK toernooi voorbij.
Sinds het corona virus door Bolivia waart omhelsde ik alleen nog maar mijn vrouw. De
Boliviaanse gewoonte om vrienden en vriendinnen te omhelzen heb ik al ruim een jaar
geparkeerd. Te gevaarlijk. Maar gisteren heb ik Britta omhelsd. Dat was na afloop van de
‘afternoon tea’ in Casa Deco. Nu zowel Britta als ik gevaccineerd zijn waagde ik het erop.
Tijdens de thee vertelde Hedwig mij dat in Suriname de Indianen, Hindoestanen, Javanen en
Chinezen gevaccineerd zijn. Bij de Marrons en Creolen schiet het niet op. Zij missen een leider
die hen verteld zich te laten vaccineren. Er zijn wel predikanten die hen het tegendeel vertellen.
Cath Green, een van de Oxford wetenschappers achter het AstraZeneca vaccin, werd tijdens een
korte vakantie geconfronteerd met de verhalen van een vrouw die vaccins totaal afwees. Zij
vertrouwde hen (de makers) niet waarop Cath Green antwoordde met “I am ‘them’!”. Zij moest
de vrouw teleurstellen want zij wist helaas niet hoe ze chips in een vaccin moest stoppen en ze
beschikte ook niet over het telefoonnummer van Bill Gates.
Dit speuren naar een vaccin deed mij terugdenken aan het Triesen Open 2000 in Liechtenstein
waar ook GM Ludek Pachman (1924-2003) aan deelnam. Pachman had in zijn jeugd polio gehad
en liep moeizaam. Hij had de pech dat er pas in de jaren vijftig vaccins tegen polio ontdekt
werden. Het Salk vaccin dateert van 1955 en het Sabin vaccin van 1961. Vader en moeder Meijer
zullen opgelucht adem gehaald hebben toen hun acht kinderen hiermee gevaccineerd werden.
Dankzij deze vaccins kon een verschrikkelijke ziekte langzaam maar zeker uitgeroeid worden.
Wat is de COVID-19 stand van zaken in Europa? Portugal gaat op kop met 86% compleet
gevaccineerden (16-10-2021). Nederland volgt op enige afstand met 67%. In Portugal verklaarde
vice-admiraal Henrique Gouveai e Melo corona de oorlog. Zijn aanpak sprak volgens dagblad
Trouw de bevolking aan. Toen in maart 2021 in Europa paniek ontstond over het gevaar van
bloedstolsels door het AstraZeneca-vaccin koos hij, zoals zo vaak, voor een militaire metafoor
om de risico’s te schetsen. Gouveia e Melo beschreef twee wegen: eentje voor gevaccineerden
en eentje voor mensen die nog wachtten met vaccineren. Op de weg van de gevaccineerden zou
een sluipschutter 1 op de 500.000 mensen doodschieten, legde hij droogjes uit, op de weg van
de ongevaccineerden 1 op de 500. “Dus”, vroeg de voormalige onderzeebootkapitein: “Welke
weg kies je?”
GM Kevin Spraggett is een corona scepticus die in Portugal woont van wie ik zijn website een
tijdje geleden in de ban gedaan heb. Ik nam er weer eens een kijkje. Het eerste artikel was al
meteen raak: ‘Smile! October 15, 2021. Crisis in Dutch Championship. Top players boycott covid
restrictions. Here’s an interesting story. Some six Dutch chess players took their federation to
court when the latter tried to insist. Read the rest.’ Waarna de Engelse vertaling van een artikel
van Genna Sosonko op een populaire Russische website volgde.
“What shall I do now? What shall I do?” dichtte T.S. Elliot in ‘Part II. A game of chess’ van ‘The
Waste Land’. Wat zal ik nu doen? Na mijn twee AstraZeneca prikken (1 april en 29 juni 2021)
denk ik nu na over een booster prik. Bolivia heeft via het COVAX mechanisme namelijk de
beschikking gekregen over extra AstraZeneca vaccins. Bolivia telt momenteel 30% compleet
gevaccineerden. Te hard van stapel lopen met het omhelzen van mensen lijkt mij voorlopig dan
ook niet verstandig. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.

