Anders dan ’t was …
In het eerste nummer van de Dorpskrant van dit jaar wordt met nog geen woord gerept over
de crisis die de wereld nu al meer dan drie maanden lang in een wurggreep houdt. Op 27
februari is de eerste besmetting met ’t coronavirus in Nederland een feit. Een week later volgt
het advies van de overheid om bij een begroeting geen handen meer te schudden. We gaan
in de elleboog hoesten en niezen en wassen na iedere handeling onze handen. Nog geen
maand na de eerste besmetting zijn al meer dan 100 mensen in een ziekenhuis opgenomen
met het Covid-19 virus.
Alles is anders geworden …
In onze tuin zie ik op 20 maart pimpelmezen met nestmateriaal naar een nestkastje
vliegen.
Scholen sluiten op 15 maart. Normaliter komt onze vierjarige kleinzoon op maandag tussen de
middag bij oma en opa eten. Omdat wij tot de risicogroep behoren, is het beter dit even niet
te doen. Hoelang zal dit ‘even’ duren?
Alles is anders geworden …
Af en toe vliegt een meesje in ’t nestkastje. Vanaf 12 april zie ik ze met grote regelmaat
met voer in hun snavel op en neer vliegen. Ze hebben het zo druk.
Tussen 25 maart en 23 april sterven dagelijks meer dan 100 mensen aan corona. Intussen zijn
nog meer maatregelen genomen om het virus een halt toe te roepen. Alles is erop gericht de
gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen. De economie staat nu op de tweede
plaats. Cafés en restaurants sluiten hun deuren. Het verenigingsleven ligt plat. Vliegtuigen
staan aan de grond. Bijeenkomsten boven een bepaald aantal deelnemers mogen niet meer
georganiseerd worden. Mensen in verpleegtehuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Er
wordt gevraagd zoveel mogelijk vanuit thuis te werken. Theaters, concertzalen en zelfs de
kerken moeten hun deuren sluiten. Publicist Den Boon heeft eind april al ruim 700 nieuwe
woorden verzameld die te maken hebben met de pandemie. Had iemand in januari ooit
gehoord over een anderhalvemeter samenleving, balkonbezoek, ellebooggroet,
leeftijdsquarantaine, vitaal beroep, infectie-angst, intelligente lockdown, kuchscherm,
ontmoetingshuisje of oversterfte?
Allemaal anders dan anders …
Op 25 april hoor ik het eerste gepiep bij het nestkastje. Ma en pa mees vliegen af en
aan. Honderden vluchten per dag. Wat een zorgen.
Wanneer het aantal nieuwe patiënten en ziekenhuisopnames eind april afneemt, komt de
regering met nieuwe maatregelen. Maatregelen om alles weer wat aangenamer te maken voor
de bevolking van ons land. Kinderen mogen vanaf 29 april weer gaan sporten wanneer de
verenigingen alles goed op orde hebben. De scholen gaan per 11 mei weer open, zei het met
halve groepen per dag. Vanaf die dag mogen de kappers weer knippen en ook de nagels
mogen buitenshuis weer gelakt worden. Ook volwassenen mogen buiten gaan sporten als ze
zich aan de afspraken houden. Thuis douchen, maar zwemmen wordt ook weer mogelijk.
Maar toch is alles anders …
Het is 17 mei als de jonge pimpelmezen voor de laatste keer uit het nestkastje komen.
Deze week hebben we weer op onze kleinzoon gepast.
Vanaf 1 juni gaan de middelbare scholen open en onder strenge voorwaarden kunnen ook de
cafés, terrassen, bioscopen en musea bezocht worden.
De indruk bestaat dat het weer op gang brengen van de samenleving voor veel mensen te
langzaam gaat. De economie schuift weer op naar de eerste plaats. De gezondheid wordt hoe
langer hoe meer naar het tweede plan geschoven. Daarom vraagt minister-president Mark
Rutte de Nederlandse jeugd om mee te denken over nieuw te nemen maatregelen. De
jongeren van nu gaan volgens hem immers ‘straks de dienst uitmaken in dit land’.
Anders dan anders?
De jonge pimpelmezen zijn uitgevlogen.
…Op weg naar het Nieuwe Normaal…
Jan Peeters

