
Beste relatie, 

 

De laatste tijd heb ik berichten op Social Media gepost over de fase waarin we momenteel 
zitten en waarop ik soms geen, maar ook hele felle, negatieve reacties krijg van degenen 
waarvan ik het totaal niet verwacht had. Op zich heb ik daar persoonlijk geen moeite mee, 
maar wat mij en veel anderen oprecht veel meer zorgen baart, is dat we in onze 
maatschappij in een ongekende snelheid afstevenen op een nieuwe tegenstelling die niet 
gebaseerd is op politieke, religieuze overtuigingen of huidskleur maar of we wél of niet 
bedenkingen hebben bij wat ons momenteel overkomt en de daarbij (door sommigen) 
ervaren censuur.  

                                          

 
Degenen die iets posten waarover ze zich zorgen maken, doen dat omdat ze zich zorgen 
maken over hun dierbaren, hun vrienden en de samenleving. En deze overtuigingen hoeven 
niet klakkeloos overgenomen te worden, maar laten we ons niet laten verleiden deel te 
worden van een beweging die na schamperheid en denigratie gaandeweg gevoelens van 
afkeer (en erger…) in zich draagt met alle ernstige gevolgen van dien. 

Misschien vind je dit overtrokken en dan is dat oké, maar een gewaarschuwd mens telt voor 
twee! En met een dikke kans dat er nog eens een tweede infectiegolf over ons heen gaat 
komen, zullen we in dit solidariteitsprincipe vermoedelijk alleen nog maar méér beproefd 
gaan worden.  

We moeten nooit vergeten dat we één zijn, we hebben dezelfde evolutionaire basis, ademen 
dezelfde lucht, hebben dezelfde kleur bloed en zijn wezens die onderling zwaarder 
verbonden zijn dan we kunnen bevroeden. En velen en ook ik hebben steeds meer het 
gevoel en zelfs de overtuiging dat áls we deze beproevende periode goed weten te 
doorstaan, we een onvoorstelbaar mooie periode tegemoet gaan. 
 
Dus als je berichten ontvangt die afwijken van je eigen beleving, probeer er dan toch ook 
eens met een andere bril naar te kijken. Kijk ernaar als een nieuwsgierige peuter die het 
leven aan het ontdekken is; gooi het bord niet van tafel, pik er uit wat je lust en laat liggen 
wat onverteerbaar is…. 
 

Blijf gezond en succes met alles waar voor je ligt,   

 

Hartelijke groet, Theo Drummen 


