
Hou nog even vol! 

Lieve P.,  Het is misschien raar, maar ik schrijf je deze brief vanuit het jaar 2024. De tijdmachine 

van oom K. was toch niet zo'n onzin als we allemaal dachten. Hij en ik zijn een stukje naar de 

toekomst gereisd; daarom was ik opeens verdwenen. Het was niet mijn bedoeling om weg te 

blijven, maar er schijnt een probleem te zijn met het tijd-energie budget waardoor K. ons niet 

weer terug kan brengen. Hij bezweert me echter dat hij deze brief wél naar 2020 kan sturen. 

Als je dit leest, is dat gelukt. Weet dat de huidige Corona-ellende van relatief korte duur zal 

zijn. Anno 2024 is de wereldbevolking wat kleiner dan jij gewend bent, maar nog steeds groter 

dan wat het was toen ik geboren werd. De aanvankelijke neiging om het virus met een 

"anderhalve-meter economie" de pas af te snijden was misschien een leuk idee, maar daarbij 

werd vergeten dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken, en dat de natuur toch altijd 

het laatste woord heeft. Ik weet niet of de opstanden van voorjaar 2021 doorslaggevend 

waren of dat het sowieso gebeurd zou zijn, maar in elk geval kwam er toen een eind aan het 

streven van de mens om de natuur zijn wil op te leggen, en kregen natuurlijke processen weer 

een kans. Dat was aanvankelijk best vervelend, maar al met al bleef nog 87% van de 

wereldbevolking over (geloof me, dat zijn nog steeds genoeg mensen!) en ik denk dat iedereen 

nu wel heel blij is dat er tenminste geen "social distancing" meer nodig is. Hou me ten goede, 

als tijdelijke maatregel om de impact te remmen was dat vast redelijk, maar met wat ik nu 

weet kan ik je vertellen: probeer niet de natuur je wil op te leggen, ze slaat zo hard terug als 

nodig is! Go with the flow. --Papa 


