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Versoepeling en Verkramping .
Een datum zoals de eerste juli van dit jaar zal zeker met vele coronadata in de
geschiedschrijving worden opgenomen. Ik wil met drie aandachtspunten u in
mijn denken over deze datum betrekken.
Ten eerste: De aangekondigde versoepeling van corona regels waar al vele
positieve verwachtingen door de lekkende meisjes en jongens van de NOS het
gespannen publiek hadden voorgelicht. Misschien werkt de overheid bewust
mee aan deze lekkages.
De door de overheid op gelegde vrijheid beperkingen werden in ruime mate
verruimd, voor sommigen lang niet genoeg, met de waarschuwing dat
voorzichtigheid geboden blijft.
We mogen veel, met veel in een vliegtuig, met veel in de trein, met veel in de
auto, we mogen met veel naar de kermissen en nog meer veel.
We mogen met minder dan veel naar de film, met minder dan veel naar het
restaurant, met minder dan veel je oude vader en of moeder opzoeken in het
verzorgingshuis en nog veel meer met minder dan vel.
We mogen al met veel bedrijven gaan werken, proberen de bedrijven opnieuw
te starten. De eigenaren der bedrijven mogen de beschadigde nekken weer
strekken en proberen hun bedrijf weer bedrijf te laten worden. We mogen, in
vele gevallen, weer bij onze werkgevers gaan werken of nieuwe banen vinden
en onze welvaart weer terug verdienen.
We mogen de scholen weer opstarten en rust in de gezinnen bekomen.
We mogen veel maar alles kan nog niet. We mogen hopen dat de 1,5 meter
regel snel ook kan verdwijnen. We hebben een crisis beheersing van de
overheid mogen beleven. Naarmate de versoepeling doorzet worden
belemmerende vrijheid regels moeilijker te handhaven.
Ten tweede: We mogen weer naar vele landen om zaken te doen om onze
welvaart weer in het gareel te kunnen spannen. We mogen weer naar landen
om vakanties te bedrijven. We mogen zelfs prioriteiten stellen werken of
vakantie.
We mogen proberen onze angsten op zij te zetten en durven als maatschappij
te herleven indien het mogelijk is. We mogen en moeten weer aanvaarden dat
wij sterfelijke wezens zijn. De NOS presenteert dagelijks aantallen zieken en
doden ontstaan door het virus. Als de NOS dagelijks de standen zou
presenteren van zieken en doden van de kankerpatiënten, van de hart
infarcten, van de verkeersongevallen, van de griep patiënten van de

zelfmoorden, van de overleden bejaarden in de verzorgingshuizen. U mag daar
zelf over na denken. De angst van de corona moet verdwijnen en de
voorzichtigheid moet nog een poosje blijven. Wij moeten van de idee af dat we
steeds ouder zullen worden maar ons meer bezig houden met de kwaliteit van
het leven. We zijn sterfelijke wezens en blijven dat.
Ten derde: Dat ons weer vakantie plezier mag overkomen is te wensen, niet te
lang want het nieuwe werk wacht. En vertrouwen in de overheid, zou dat
kunnen? Dat wij met velen het gevecht tegen het virus en andere ons
bedreigende ziekten zullen gaan winnen is als een opdracht. In die zin, ik heb
het wel eens eerder geschreven. is uw vakantie een terugweg naar huis waar
het werk wacht.
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