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Compassie. 

De wereld is vol gevaar, mocht ik als wijze les van mijn opa, ook een Nicolaas 
Overbeeke, 1874-1958, in mijn brein opnemen. Hij waarschuwde mij en mijn 
vrouw op de dag van ons huwelijk, 7 oktober 1955, voor ons optimisme van 
onze nieuwe aanpak van het leven bij de start van ons huwelijk.                                                                                                            
Wij hadden weinig te doen met de gevaarlijke wereld, waar zeker de tweede 
wereldoorlog nog vers in mijn brein was opgesloten. Zijn denken over de 
wereld vol gevaar werd geaccentueerd met de twee wereldoorlogen , de 
Spaanse griep, ( tussen de 100- en twee honderd miljoen doden) en de 
watersnoodramp. 

Nu, na zijn waarschuwing in 1955, 65 jaar later, Moet ik, geconfronteerd met 
een opkomend coronavirus, aan zijn waarschuwende woorden terugdenken. 
Uitgesproken in de context van toen.                                                                      Wij 
Nu beleven wij met elkaar, wereld wijd, wel ieder een beetje op het eigen 
nationalistische denken, een wereld vol gevaar met een verraderlijk, ernstig 
coronavirus met de titel Covid-19.                                                         

Wij de huidige wereldbewoners, geleid door dictatoriale en / of democratische 
systemen die beloven het gevaar op eigen wijze in te dammen.  Maar beginnen 
wel te beseffen dat dit virus in hevige mate dodelijker is dan een gewoon 
griepvirus, ja de impact van de Spaanse griep kan benaderen als de mensheid 
niet kan slagen de goed gedachte beheersing van het virus te laten slagen. 

Er is grote onzekerheid bij de maatschappij, duidelijker gezegd de gewone 
bevolking met geen kennis over virussen, Die onzekerheid wordt versterkt door 
de media die zich als beste nieuwsgaarder wil manifesteren.                                  
De kennis te berde gebracht door de microbiologen wordt, we bepalen ons 
even in Nederland, wordt niet vertaald in duidelijke beleidsbesluiten waar het 
gewone volk wat mee kan. Het is ook inherent aan het ons overkomen 
probleem. Er is van dit specifieke virus nog te weinig bekend.                                 
De president van de V.S heeft zich op onbeschofte  wijze doen gelden als het 
flinkste jongetje van de wereld, Europa is de fout. Punt  uit.                           
Trump first, mijn verkiezing staat er aan te komen.                                               
Ook het dictatoriale system moet nog bewijzen of het alles daar in China gelukt 
is, er kan nog een golf komen. Daarbij ook gesteld dat het Chinese dictatoriale 
systeem niet gekopieerd kan worden in onze westerse vrije wereld.     

Discipline, gezond verstand, kennis en studie onzer universiteiten, geven de 
wereld vol gevaar de kansen om te overleven, Die wetenschap had mijn opa 



ons niet mee gegeven.                                                                                                 
Wij eenvoudige zielen, weinig wetend, wel het grootste deel van de populatie 
Nederlandse bevolking uitmakend, gaan onze eenvoudige bijdrage leveren aan 
dit probleem dat de wereld in gevaar heeft gebracht. 

Wij zijn de voorbije decennia geïndoctrineerd met het mooie begrip empathie 
Inleven en gevoel voor de ander. Invoelen wat die anderen bij de hen 
overkomende gebeurtenissen is overkomen , dat hebben we goed geleerd. Als 
dat niet verder komt dan zielig voor jou dan is het doel voorbij geschoten         
onze verpleegkundigen, eerst door bezuinigingen aan de kant geschoven staan 
in grote getale gereed om zich in te zetten voor hulp aan anderen. Dat is geen 
empathie dat is compassie. Velen van ons zullen geconfronteerd worden: 

Bij het plotseling overlijden door dit virus.                                                                    
Bij confrontatie met dit virus en hun  al aanwezige ernstige ziekte.                      
Bij wijziging en onderbreking  van hun zo mooi opgezet studie program.           
Bij de  vaststelling dat er volgende week geen inkomen meer is.                           
Bij het plotseling moeten stoppen van een geliefde sport, of anderzijds.             
Bij het moeten opschuiven of veranderen van je zo goed georganiseerde 
huwelijk, met alle feestelijkheden, of ontdekken dat je trouwjurk in China 
gemaakt is en nog niet gedragen zal worden.                                                            
Bij het overkomen van een quarantaine elders in d wereld of thuis.                                    

Bij alle onverwachte, nog niet te overzien zijnde zaken zullen we vaststellen dat 
de wereld vol gevaar is. Wij daarbij ons brein en handelen door oplossingen te 
vinden voor al datgene dat op onze weg komt. 

Wij gaan onze empathie voor geraakten met dit virus omzetten in compassie 
om voor de gedupeerden oplossingen te vinden en niet te ach en weeën. 

 

Deze wereld vol van gevaar gaat weer een wereld worden waar dat gevaar niet 
alleen door microbiologen en de door ons gekozen leiders wordt opgelost maar 
vooral ook door de compassie van onszelf. 
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