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Familie feesten 

Bij getoeter op de televisie en radio, bij ook wel eens leuke reclame worden we 
al herinnerd aan Sint Nicolaas die op moet boxen tegen de kerst zaligheden die 
zelfs op het ontbijtbordje gedeponeerd worden. 
De niet verder aangehaalde regel geving de corona aan gaande brengen ons 
nog niet direct in een juiste stemming voor in te zetten thuis feestjes daarbij 
Sinterklaas en Kerst toch wel onze favorieten zijn. 
Mij passeren drie gedachten  om de laatste weken van dit bijzondere jaar 
tweeduizendtwintig bij de geschiedenis te laten belanden. Het mogen ook 
voorbeelden van keuzes zijn uit de veelheid van dat gene wat in die laatste 
weken verstouwd moet worden. 
Mijn eerste gedachte gaat over het vermoeid zijn van velen die op de TV hun 
lasten bij één of andere goeroe, of deskundige of hoogleraar van iets wat 
bekrompen is, mogen deponeren. 
Mij valt ook op dat onze coalitie, die geacht wordt ons door de corona crisis te 
leiden, soms op ruzieachtige toon de pers voorlichten, die op hun beurt de 
conclusie trekken dat ze corona vermoeid zijn. Zodat zij nog vermoeiender zijn 
omdat de verkiezingen er aan schijnen te komen. Corona vermoeiden? 
 
Mijn tweede gedachte gaat over het vertrouwen in die gene waar van wij 
geloven dat zij voor ons geloofwaardig zijn, in die geloofwaardigheid ons teleur 
stelden. En gewoon doorgaan, en wij omdat we, in het bijzonder ikzelf, dat niet 
willen accepteren. Om in het ongeloofwaardige spel dat zich voor deed 
duidelijk te zijn geef ik de namen van hen die in de spelregels van de corona 
crisis ongeloofwaardig zijn; de minister van justitie F. Grapperhaus en onze 
koning Willem Alexander.  
 
Mijn derde gedachte gaat over het geloven in de kracht van de gewone mensen 
om mij heen. De mensen die in de hal van ons appartementen gebouw weer in 
de onzekerheid  en de donkerte voor Kerst een prachtige kerst versiering aan 
brengen. Om te onderstrepen dat wij ouderen, dat zijn we, in ons zelf geloven 
en het alleen zijn of verblijven of anders, aankunnen en geloven dat er elk jaar 
weer een Kerst komt, het feest van het licht.  Non Solus 
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