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TIEMPOS DE CORONA
Todos pensamos que, días más, días menos, el
coronavirus nos dejará vivir tranquilos. Pero,
¿qué pasará después? Sobre el futuro podemos
opinar todos porque nadie está seguro de nada.
Hay una especie de corriente optimista, según
dice que el mundo va a mejorar, que seremos más
concientes de cuidar el planeta, de pensar más en
el grupo y no sólo en sí mismo.
La cuestión aquí es no olvidar de donde venimos
para saber adónde vamos. Nunca, como en estos
últimos meses hemos pensado tanto en la vida y
en la muerte, nuestros momentos se han vuelto
frágiles y pequeños pero no por eso menos
importantes. Hemos redescubierto el valor de un
abrazo, de una mirada cariñosa, también de un
gesto solidario.
Nuestra idea es que vivamos esta nueva
normalidad siendo creativos y atrevidos. Hay que
ganarle a la muerte y al pesimismo. Los buenos
de hoy seguirán siendo los buenos de la
pospandemia. Los malos seguirán siendo los
malos. “El mal y el bien están en constante lucha
y el campo de batalla es el corazón del hombre”,
dijo alguna vez Dostoyevsky. Habrá que elegir y
comprometerse. El resto es silencio.
________________________________________

Meer nieuws vindt u op onze website en facebookpagina:
www.elboscodenbosch.nl
www.facebook.com/elboscodenbosch
Indien u geen berichten meer wilt ontvangen van El Bosco
kunt u ons dat laten weten op elboscodenbosch@gmail.com

MESA DE INTERCAMBIO DE LIBROS Y DISCOS

Nuestras últimas veladas de este año hemos
tenido que cancelarlas, entonces no había libros
para cambiar. Pero los aficionados de libros
españoles tenemos alternativas para conseguirlos.
Para recomendar: la biblioteca del Instituto
Cervantes en Utrecht ofrece una tarifa muy
atractiva para usar su biblioteca electrónica.

Allemaal denken we dat ons leven vroeg of laat
niet meer door het coronavirus verstoord zal
worden. Maar dan? Over de toekomst heeft
iedereen ideeën, maar niemand weet iets zeker. Er
is een optimistische stroming die zegt dat de
wereld er beter op zal worden, dat we meer zullen
gaan beseffen dat we goed voor de aarde moeten
zorgen, dat we meer aan het geheel en minder aan
alleen onszelf moeten denken.
Waar het nu om gaat is dat we niet vergeten wat
we achter ons hebben om te kunnen weten waar
we naartoe gaan. Nooit eerder hebben we zo vaak
aan het leven en de dood gedacht als de afgelopen
maanden, we hebben weer ervaren hoe kwetsbaar
en nietig, maar daarom niet minder belangrijk we
zijn. We hebben weer ontdekt hoe waardevol een
omhelzing, een liefdevolle blik, een blijk van
medeleven is.
We vinden dat we deze nieuwe normaliteit
creatief en onbevreesd tegemoet moeten treden.
We willen de dood en het pessimisme de baas
zijn. De goede dingen van vandaag zullen ook de
goede dingen van na de pandemie zijn. Het
slechte zal slecht blijven. ‘Goed en kwaad zijn
voortdurend in gevecht met elkaar en het
strijdperk is het menselijk hart’, zegt Dostojevski
ergens. We moeten kiezen en ons voor die keuze
moeten inzetten. Wat rest is stilte.
Oproep nieuwe bestuursleden
In onze ‘corona-nieuwsbrief’ van 9 april heeft El
Bosco een oproep gedaan voor geïnteresseerden
in deelname aan het bestuur. We zijn heel blij dat
enkele mensen hebben gereageerd.
Met een tweetal kandidaten zullen in de tweede
helft van september kennismakingsgesprekken
worden gevoerd. Zodra er meer nieuws is laten
we het weten.
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Programa El Bosco, temporada 2020-2021
18-09-2020 El origen del bolero y su impacto
en la sociedad latinoamericana,
F.M. Freyre Hechavarria
30-10-2020 Goya, un pintor genial,
Maite Otaegui
11-12-2020 Velada de navidad

