Smachten naar een hartstochtelijke persconferentie
Ieder mens leert te allen tijde nieuwe woorden. Dat kunnen verrukkelijke, welluidende adjectieven
zijn, maar ook begrippen die niet zijn erkend door officiële experts. Een taalfanaat zoals ik hecht
weinig waarde aan gortdroge regels. Geef mij maar een vleug verbeelding! Woorden kunnen
wervelen en hotsen en zelfs mixen. Zo stuitte ik onlangs op het voortreffelijke woord
‘samenredzaamheid’, het officieuze tegenovergestelde van zelfredzaamheid.
De corona-epidemie is een voedingsbodem voor polarisatie tussen hen die zich zonder weifelen
laten prikken en de vaccinatietwijfelaars. Een vaccin tegen het virus is er al, maar een remedie tegen
extreme verschillen laat nog op zich wachten. Juist nu is een booster gewenst voor saamhorigheid.
De anderhalvemetersamenleving mag niet voor nog meer verdeeldheid zorgen. Ga daarom de
barricaden op voor empathie en affectie! Laten we weer in extase raken van elkaar. Geen enkele
maatregel verbiedt dat. Laten we reikhalzend uitkijken naar een persconferentie die ronduit
vlammend is. Laat onze minister-president ten langen leste over de liefde spreken, waarna de
doventolk een hartje toont.

Ernest van der Kwast
mei 2022
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