
Tekst bij video ‘Van mens tot mens’ d.d. 2 mei 2020 
 
Beste mensen, lieve Exodianen, 
 
 
Wilhelmus 
 
Ja, dat is inderdaad een bewerking van het Wilhelmus. Zoals je ziet, speel ik het zelf, op mijn 
eigen orgel. In één van de vorige video’s wilde ik muziek toevoegen aan het bestand, maar 
daar rustten toen auteursrechten op. Vandaar dat ik de afgelopen weken geen muziek aan 
het beeld heb toegevoegd. 
Maar nu blijkt, dat zo ongeveer Jan en alleman deze bewerking van ons volkslied aan het 
spelen is, en dus dacht ik in het kader van de dodenherdenking en de Bevrijding van 75 jaar 
geleden: dan doe ik het ook. Niet geheel foutloos, maar toch. We laten de muziek gewoon 
doorlopen, terwijl we verder praten. 
 
Tegeltjeswijsheid 
 
Ik kwam laatst een tegeltjeswijsheid op FaceBook tegen, waarvan je denkt: dat is toch te 
slecht voor woorden? Wat staat er? 
“Je kunt het leven op 2 manieren leven: klagen over wat je NIET hebt of genieten van wat je  
WEL hebt.” 
En dan denk ik, hoezo ‘2 manieren’? Er zijn 7 miljard manieren om te leven, toch? Maar het 
tegeltje liet me niet los, ik moest er de afgelopen dagen vaak aan denken, juist ook in deze 
crisistijd. Er schuilt een kern van waarheid in. Natuurlijk is de tegenstelling al te scherp, 
maar dat mag ook bij dit soort spreuken. De Bijbel staat er vol van, alsof de nuance toen nog 
niet uitgevonden was. 
Iedere keer, als je de neiging voelt om te gaan klagen over je eenzaamheid, over de 1,5 m-
samenleving, over het gemis aan contact, over het gebrek aan kerkdiensten, concerten, 
sportmogelijkheden of wat dan ook, kijk dan eens naar de andere kant van dezelfde 
medaille: wat is er om van te genieten? 
En dan blijkt uit de contacten die ik heb, dat er heel veel mensen ‘toch blij’ zijn: met hun 
tablet, met de kleinkinderen die komen zwaaien, met de buren die de boodschappen doen, 
met de bloemen van en namens de kerk. 
Klagen of genieten: het is geen echte tegenstelling, omdat er heel vaak perioden in je leven 
kunnen zijn, waarin ze allebei aanwezig zijn, of waarin ze zelfs om de voorrang strijden. 
Natuurlijk heb je (als het ware) het recht om te klagen over alles wat ons is afgenomen in de 
afgelopen weken. Onze grondrechten zijn fundamenteel aangetast – vanzelfsprekend is dat 
een grondige reden tot klagen. 
Heet advies, dat ik op grond van dit tegeltje zou willen geven, is echter: blijf daar niet in 
hangen. Draai je hoofd, of draai jezelf om naar die andere werkelijkheid die er ook 
levensgroot is: waar kun je nog van genieten!? 
 
In ieder geval van de komende dagen met een indringende dodenherdenking op 4 mei, 
aanstaande maandag en de meest bijzondere bevrijdingsdag in 75 jaar; zo bijzonder, dat we 
ons dat twee maanden geleden niet eens hadden kunnen voorstellen. 
 
Klagen en genieten, die twee, houd ze bij jezelf en anderen in de gaten. 
 
Goed weekend, en tot de volgende keer. 
Nu nog het koraal van ons volkslied. Zing je mee? 



 


