
Wat is wijsheid 

 

Vandaag even serieus, over het coronavirus en de coronamaatregelen in dit geval. Als 
iemand mij kan vertellen wie wat dat betreft de wijsheid in pacht heeft? Zo langzamerhand 
krijg je het idee te worden bedolven onder elkaar voortdurend tegensprekende wijs- en 
waarheden. Of, zoals iemand in de krant zei: iedere dag wordt er een blik virologen 
opengetrokken … kom er later nog op terug! 

    Dan verschijnt er ook nog een  
 boek van Tim Crabbe. De naam 
zegt u waarschijnlijk net zoveel als 
het mij deed, niets namelijk.  
Tim is de bedrijfspsycholoog van 
Microsoft en hij bedacht een 
coronakompas. Hoe dat werkt, 
vertelt hij in een boek met de titel 
Een nieuw begin en het boek is 
speciaal vanwege de coronacrisis 
geschreven. Het bevat adviezen om 
je te bezinnen en wellicht leven en 

werk anders in te richten. Tim’s grootste zorg is dat we na de crisis weer terugvallen in oude 
patronen. Vertel eens iets nieuws … en het boek aanschaffen? Dacht het niet. 

Een andere quote uit de krant: is dit een ingreep van de evolutie?  
René Diekstra (psycholoog) vraagt zich af waarom de evolutie ons niet heeft uitgerust met 
weerbaarheid tegen coronavirussen. Of zijn we op de aarde gezet als halffabricaten die door 
blootstelling aan gevaar hun weerbaarheid moeten ontwikkelen. 
Maar nog erger, is dit virus een manier waarop de evolutie het mensdom verjongt, een 
corrigerende ingreep met als boodschap: jullie zijn met veel te veel, jullie wonen te dicht op 
elkaar. Het wordt tijd dat jullie je verspreiden, afstand houden en je gedrag veranderen. 

De enige maatregelen die we nu tot onze beschikking hebben zijn niet 
van medische of virologische aard; het zijn de psychologische, gedrags-
veranderende maatregelen: afstand houden, in je elleboog hoesten, 
handen wassen … 
Daarom begrijpt René Diekstra niet waarom er iedere keer weer een blik 
virologen opengetrokken moet worden.  

Wat is wijsheid? 

Binnenkort gaan we met elkaar de 10e kersenrit rijden, een aangepaste rit met overal 
anderhalve meter afstand en verder rekenen we op ieders gezond verstand en wijsheid. 
Zondag 5 juli is volgeboekt, maar de sluitingsdatum voor inschrijving staat nog op 21 juni 
2020. Als er voldoende animo is, kan de rit ook nog op zaterdag 4 juli gereden worden. Er 
zijn al 10 auto’s genoteerd, er kunnen er nog 5 (vijf) bij, dus snel aanmelden. 

 


