Wat is: Waarheid?
Het is nu februari ‘21 en de grachten, sloten en zelfs meren zijn bevroren. Ik zit bij de houtkachel en
ontdooi langzaam onder het genot van een glas rode wijn. Een heerlijk dagje schaatsen, op een lokaal
vijvertje. Oud Hollandsche taferelen, onderdeel van ons culturele DNA ….. ik pak heel ouderwets mijn
pen en papier ….
Ik voel veel pijn, kilte en hardheid als ik aan bepaalde gebeurtenissen en situaties denk van de
afgelopen paar maanden. Dat maakt het soms niet makkelijk om de dag positief door te komen. De
gekte die rondwaart, de ziekte die rondwaart, de leugens die rondgaan ….
Wat mijn hart verwarmt?
Het groeiende bewustzijn bij velen dat we niet zonder elkaar kunnen en dat we ook niet zonder
elkaar wíllen.
Het groeiende bewustzijn dat het écht anders moet in onze wereld: geen geweld, uitbuiting en
winstmaximalisatie als basis van onze maatschappelijke systemen, maar mededogen, ondersteuning
en sociale harmonisatie als nieuw samenlevingsmodel.
Het versterkte bewustzijn dat MUZIEK, inderdaad met hoofdletters, zo’n prachtig geschenk is. Het
heelt je ziel, het verzacht je pijn, het tilt je op, het geeft je kracht en hoop, het laat je Liefde voelen,
het verenigd jou met andere mensen, het maakt je sterk en vol vertrouwen.
Ik hoop van harte dat wij als gemeenschap op 17 maart D.V. hebben gekozen voor politieke partijen
die willen werken aan het herstel van de kunst- en cultuursector als het kloppend hart van een vrije
samenleving. Voor partijen die een eind willen maken aan het ongebreidelde egoïsme en een nieuw
begin inluiden van een solidaire, rechtvaardige, democratische en vooral ook gezonde samenleving in
harmonie met de aarde.
Die een perspectief kunnen bieden aan de ruim miljoen koorzangers die hunkeren, smachten en
snakken naar gezamenlijke ‘live’ repetities en openbare concerten. Partijen die streven naar
verbinding en harmonie.
En de voorganger roept op: “Laat ons zingen….”. In musica veritas !!
(lekker wijntje trouwens … )

