
Rare dagen 
    

Het zijn rare dagen 
 
“En.. dat we toch weer kunnen vieren: om te beleven wat er toe doet.”  
 
Dat schreef ik pas enkele weken geleden, niet vermoedend dat het tij zo 
snel zou keren. Het carnaval zal al niet meer geruisloos hoeven plaats te 
vinden. We zijn ‘ wederom in verwarring’. 
We hadden minimale contacten met bedekte gezichten,  we waren 
gewend aan het live stream volgen van begrafenissen (helaas te vaak) en 
velen weten dat digitaal vergaderen via Microsoft Teams ook kan. En dan 
mag het weer anders, normaal zoals bijna jaren geleden. 
 
Wat moeten we met carnaval? Zonder voorbereidingen maar gewoon  
gezellig doen? Traditie zonder bodem onder het plezier?    
Het zijn rare dagen…. 
Na carnaval is het vastentijd en komt Pasen in zicht. Een pleidooi voor het 
jezelf opleggen van beperkingen lijkt nu geen haalbare kaart. Hooguit 
kunnen we elkaar voor carnaval nog tot wat voorzichtigheid manen  want 
alle remmen losgooien houdt gevaren in. En nadenken bij wat je doet, is 
altijd verstandig;  je hebt nog steeds  verantwoordelijkheid voor eigen en 
andermans welzijn.  
 
We hopen natuurlijk allemaal dat het weer gaat bruisen en dat we kunnen 
vieren wat er toe doet. In elk geval is duidelijk geworden dat kunnen vieren 
voor mensen belangrijk is. Het komt tegemoet aan een behoefte. Dat heeft 
alles te maken met contact met de ander want vieren doe je niet alleen. 
Een feest vier je samen; je hoort ergens bij en je wilt samen voelen dat het 
goed is.   
Er heerst ook wel een misverstand, denk ik. Bij vieren denken velen bijna 
onmiddellijk aan een uitbundig en groot feest waarbij verdriet of 
teleurstelling niet thuishoren. Maar een viering in een kerk, een begrafenis 
of crematie  zijn ook vormen van samen vieren en delen van gevoelens; er 

is niet voor niets bijna altijd koffie na.  Een feest kan eigenlijk niet zonder  
“inhoud’ , iets wat er toe doet. 
Uiteindelijk zoeken wij mensen naar betekenis. Je vindt niet altijd wat je 
zoekt –een wijs mens weet dat- maar zonder zoeken en opletten kom je 
ook niet verder. 
  
Ontspanning op zijn tijd is gezond en naar we hopen maakt de 
onverwachte  ‘ andere’  carnaval ook weer wat goed.  
Daarna liggen er voor iedereen na Aswoensdag genoeg zaken waar we zelf 
ook iets aan moeten doen.   
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