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Begin van het einde. 

 Drie zaken die mij in de afgelopen tijd diep geraakt hebben. 
 Als ik u daar deelgenoot van maak betrek ik de lezers in mijn ziele 
roerselen waar waarschijnlijk niet op gewacht gaat worden. Zoek het zelf 
maar uit. Met excuses ik waag het toch.  
Daar was de mededeling voor de pers en dus voor het gehele volk van onze 
voorgangers in de onverhoeds lijkende lang geleden overkomen virus 
aanval. Twee blij ogende ministers met verblijdende vooruitzichten. 
Wel de zacht overkomende waarschuwing ; “Tenzij”. 
Nog een weekje beste horeca mensen, nog een weekje beste thuiswerkers, 
noch een weekje beste eigenaren van het kleinbedrijf dat failliet gaat, noch 
een weekje ZZP’ers, nog een weekje studenten en scholieren,  nog een 
weekje oudere burgers wiens bekenden er niet meer zijn, Tenzij.  Tenzij. 
Een blijde boodschap is voor velen leiders vaak aanleiding soms te vroeg 
den volke kond te doen. De afgelopen vijftien maanden hebben wij met 
elkaar mogen ervaren dat communiceren een kunst omvat waar snel op uit 
gegleden kan worden. 
 
Mijn tweede denken werd op een spoor gezet dat al langer dan de afgelopen 
week aan de gang is. Het blijkt, zo in eens, dat grote en klein zaken in meer 
en mindere zaken middels rechters opgelost gaan worden. 
Opgelost moet worden. Rechters die geen enkele nota hebben van de 
realiteit van het onderwerp. Rechters die in mooie auto’s rijden waar 
specifiek staal  in onze hoogovens is uitgevonden. Geen notie hebben van de 
wijze waarop energie de maat slaat in ons leven. Bouw wereld                                                                                                                                                                                                                                                     
bedrijven als Shell en Hoogovens met 10 tot 25 procent af en we hebben 
wereld wijd een economische crisis. 
We zijn niet meer in staat om aan de tafel  te communiceren met belangen  
partijen om het klimaat probleem, dat er zeker is, op te lossen. Niet alleen 
jammer. Paniek is de maatlat en die ligt hoog. 
 
Min derde beeld denken, toevallig ook boven drijvende de  afgelopen week, 
maar als oorzaak communicatie problemen van jaren , ja jaren terug. 
Ook in het particuliere en gezinsleven wordt bij een niet meer te hanteren 
communicatie naar de rechter gegrepen. De partijen lam geslagen zich 
terugtrekken en niet op de bodem toe opgeloste nieuwe wegen in gaan. 
 
Communiceren  eerder een zaak voor psychlogen dan voor juristen. Met het 
vrijkomen der loc downs, tenzij:   Dan is er veel werk aan de winkel. 



Er ontstaat de behoefte tot communicatie. De wil om vergroeide , scheef 
gegroeide , ontspoorde, verwaterde contacten te helen . Te helen door 
elkaar weer willen en leren te zien. Elkaar weer in de ogen te kijken en de 
knuffel weer leren te geven. 
Het is te hopen dat de mededelingen van Rutte en de Jonge het begin van 
het einde der corona crisis inluiden. 
Het is te hopen dat de milieu defensies met hun echt noodzakelijke doelen 
en de klimaat vervuilende bedrijven elkaar vinden  aan de tafel om te 
communiceren. 
Het is te hopen dat wij, de gewone mensen leren disciplines in te zetten 
voor de instandhouding van ons klimaat. 
Het is te hopen dat wij met elkaar het communiceren weer opnemen in ons 
leven met al onze zintuigen, bovenal liefde voor elkaar. 
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