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Verwondering 

Een prachtig woord, komend van verwonder met het aanvoegsel ing.  Het 
roept bij mij vraagtekens op in de zin van, Waarover, wanneer , waarom, 
waartoe.  
Allereerst wil ik u vragen mee te gaan in mijn verwondering, duidelijker 
nog, mijn verwonderingen met de vraag u zich zelve af te vragen dat u mijn 
verwonderingen wil delen 
Zo was daar in de eerste plaats de paralympische spelen welke gelukkig in 
Tokio gespeeld kon worden. Mensen die met het missen van ledematen en 
stoornissen voor het normaal functioneren strijd aan binden voor het goud, 
zilver of brons. Waar onderling gesproken wordt bij bijvoorbeeld het 
volleybal hij heeft zijn lengte mee terwijl hij zonder benen zittend op de 
grond het spel speelt. Een Olympiade waar deelnemers zonder benen met 
prothesen afstanden hardlopen en blinden hun strijd voeren in de 
zwembanen met aantikken door zienden met een balletje op het hoofd der 
deelnemers te tikken, in volle vaart het keerpunt nemen.  
Zovelen met zeer zware handicaps en hun jaren trainen, de wil om door te 
zetten doet de verwondering van de getoonde zichtbare fysische prestaties 
en de niet direct zichtbare psychische sterke karakters, met vele 
exponenten stijgen. 
Met verwondering , ik wil het geen verbazing noemen bekijk en beluister ik 
de discussies over bij verschijnselen van het vaccineren. De 
wetenschappers en de leiding gevende overheid wordt op dwaalwegen 
geplaatst in hun strijd om het virus covid-19 een halt te roepen, liever nog 
de doodsteek toe te dienen. Er kan zeker wel gegronde medische reden zijn 
niet te vaccineren. Maar de medische reden om het wel te doen is vele 
malen groter. Zoals het normaal is of geaccepteerd onder protest een 
valhelm of autogordels te gebruiken om der wille van de veiligheid mag 
vaccineren in het zelfde licht bekeken worden. Gewoon doen. 
Met verwondering heb ik gekeken naar de herstart van velen , maar in het 
bijzonder mijn eigen tekenclubje. Je ontdekt dat het opnieuw beginnen aan 
herstel naar het weer normale maatschappelijk gebeuren waarin niet alleen 
de prestaties maar ook het gewoon elkaar weer ontmoeten noodzaak is en 
willen overwinnen. Voor de kijkers naar de olympiade is die opgave niets in 
met de prestaties van de gehandicapten die wij nu nog kunnen zien. 
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