
patiënten en armen zwerven 

over straat op zoek naar voedsel 

en worden opgepakt, niemand 

weet wat hen gebeurd. Bange 

burgers blijven binnen. Industrie 

en landbouw liggen op hun gat, 

de economie is ingestort, de 

keuze in de supermarkt en bij 

voedselbanken is een uitgeklede 

versie een oostblokwinkel in de 

jaren ’80. De zorg behandelt met 

gebrekkige middelen alleen de 

redbaar productieven. Eenzaamheid 

en depressie zijn volksziekte 

nummer één en zelfmoord eerste 

doodsoorzaak. Wantrouwen 

bepaalt ons mensbeeld, relaties 

ontstaan via matchmaking uit 

voortplantingsplicht en zijn 

kooien van frustratie en agressie. 

Kinderen groeien op in een 

contactarme, onvrije binnen-wereld: 

de nieuwe mens. Klaargestoomd 

tot bruikbaar machineonderdeel, 

of om willoos thuis te zitten. 

Beeldschermentertainment houdt 

mensen rustig, net als kalmerende 

middelen die in ons drinkwater 

binnendruppelen, in steden die 

hittegolf na hittegolf ondergaan. 

De klimaatramp die de afgelopen 

jaren werd geladen voltrekt zich 

onafwendbaar. Er is geen wormgat, 

geen ruimteschip, geen exoplaneet. 

Duizend jaren duisternis volgen.

Het werd lente. De dagen regen zich 

aaneen. Ik zag de hyacinten komen en 

vergaan. De tulpen die mijn lief in het 

najaar plantte brachten een Keukenhof 

in eigen tuin. De seringen kwamen 

en gingen. De lelietjes van Dalen 

ontrolden hun frisgroene bladeren en 

witte belletjesbloemen. Ik maakte ruzie 

met mijn kinderen, die meer wilden dan 

verstandig, hoe begrijpelijk ook, want 

jong wil leven en ontmoeten.

Ik maakte ruzie met mijn ouders die het 

niet begrepen en hun loopje bleven 

gaan. We volgden gespannen de curve 

op de IC’s. Het nieuws toonde een 

wereld die piepte en kraakte. 

Ik struikelde na een uitbundige carnaval al meteen op 9 maart met 

een blaffende hoest de thuisquarantaine in, dat weekend door de 

RIVM opgelegd aan zieke Brabanders. Ik had geen koorts maar 

hoestte vier weken de longen uit m’n lijf, in m’n borst leek een stuk 

oud hout te zitten dat af en toe nog kuchend opvlamt. 

n Nederland gebeurde waarover 

een Italiaanse vriend al vertelde 

en wat me toen sciencefiction 
leek, onbestaanbaar in dit land 

van dijkenbouwers en droogmalers. 

In mijn Nederland, behalve de 

mens, geen gevaarlijke dieren, 

geen spuitende vulkanen, geen 

sprinkhaanplaag of burgeroorlog. 

Wij zijn het land waar bijna alles met 

een sisser afloopt. De Disneygeneratie 
zijn wij, na-oorlogsen, de generatie 

van het happy end. De bom die 

vallen zou viel niet. Geen crisis werd 

onbeheersbaar. Dit virus, uit landen 

waar landschappen en gebeurtenissen 

groot en heftig zijn, hield zich niet aan 

de grenzen van ons nuchter polderend 

Madurodam. Het spreidde zich als 

een zware deken van voldongen 

feitelijkheid over ons land en sloot ons 

op, ieder op z’n vierkante meter, voor 

sommigen een gouden kooi of een 

intieme kloostercel, voor anderen een 

living hel. Een met wetenschappelijke 

nieuwsgierigheid begiftigd buurmeisje, 

met een onverwacht snel behaald 

vwo-diploma, sprak aan onze voordeur 

de door mij ingelijste woorden: „Ik vind 

het wel cool. Ik heb nog nooit een 

pandemie meegemaakt.” 

De jeugd belichaamt positiviteit met 

een zekerheid waar oudere mensen 

zich in een dun kleed van hoop 

moeten hullen. 

Terwijl ik hoestend binnen bleef zag 

en hoorde ik verhalen over hoe de 

wereld buiten mijn huis veranderde: 

lege straten, lege treinen, lege bussen. 

Supermarkten met strepen, schermen 

en ontsmette, gratis karretjes. 

Met waarschuwingen op kleding, 

borden en intercom. Rutte sprak, de 

Koning sprak, Matthijs stopte, steeds 

weer historische televisie, met mijn 

armen om mijn lief, mijn dochter en 

mijn bij zijn studentenhuis met volle 

koffers opgehaalde zoon. We lazen 

alle kranten: ’s ochtend, ’s middags, 

’s avonds. Om ons huisje van geluk 

raasde een woeste storm. Terwijl 

buiten grote mensen plannen maakten 

zat ik binnen en luisterde naar het 

gieren van de wind. 

Soms grijpt de angst me bij de 

keel en zie ik de toekomst door 

een Interstellarbril. Interstellar, 

de favoriete film van mijn 

thuisgekomen zoon, waarin de 

aarde onleefbaar geworden is 

door stofstormen en plantziekten, 

en astronauten via een wormgat 

op zoek gaan naar een leefbare 

exoplaneet om de mensheid 

naar toe te migreren. Ik vrees 

een dystopische wereld waarin 

COVID-19 en opvolgers daarvan 

de mensheid blijven teisteren. 

Waarin een generatie jonge 
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mensen in de knop is gebroken, 

de kennis en wijsheid van ouderen 

is uitgestorven, de lichamen van 

mensen die de ziekte kregen 

chronisch zijn gesloopt. Waarin 

de solidariteit het heeft afgelegd 

tegen survival of the fittest, waarin 

voorheen liberale samenlevingen 

tot hightech regimes zijn 

verworden, waarin contact en 

aanraking levensgevaarlijk zijn en 

daarmee strafbaar taboe. Waarin 

we voortdurend worden gevolgd, 

gemeten en gemonitord. 

De overheid bepaalt wie moet 

werken en waar en wie thuis zit. 

Massale werkeloosheid brengt 

miljoenen, wellicht miljarden 

mensen onder de armoedegrens. 

In opgegeven regio’s is massale 

sterfte en woeden hongersnood en 

burgeroorlog, geen buitenlandse 

macht waagt zich aan inmenging. 

Europa en de Verenigde Staten 

vallen vechtend uit elkaar en op 

elke schaal van gemeenschap 

strijden narcistische leiders, 

criminelen, complotdenkers, 

rekkelijken, redelijken, gele hesjes, 

spiritual warriors, anti-vaxxers, 

anarchisten, wanhopigen, politie, 

leger en onzichtbare krachten die 

aan onzichtbare touwtjes trekken 

om de macht. Psychiatrische 

FOTO: XXX 109108

ESSAY



WAS DIT
MAAR EEN BOZE 
DROOM?

Er kwam bezorgdheid over pijn van 

anderen met minder geluk, vermalen in 

de crisis. 

Ik maak me zorgen over de ratten 

in de val: mensen in verzorgings-

tehuizen, gevangenissen, 

vluchtelingen-kampen, 

sloppenwijken, mensen in landen 

zonder middelen, mensen die 

in onveilige omstandigheden 

gedwongen zijn of worden om te 

werken, die klem zitten tussen 

besmetting met het virus en 

de hongerdood. Ik maak me 

zorgen over het oprukkende 

complotdenken, dat allang breder 

smeult dan bij extremisten of 

holisten, dat behalve 5G-masten 

ook vertrouwen en veiligheid in 

lichter laaie zet. 

De saamhorigheid van de 

eerste weken, waarin 17 miljoen 

Nederlanders het met optimistische 

daadkracht samen gingen doen, is 

veranderd in een zuigend moeras 

van meningen en emoties, van 

elkaar tegensprekende waarheden 

en bronnen die, juist omdàt ze 

door onlineplatforms als fakenews 

verwijderd worden, wáár zouden 

zijn De wereld zou bestuurd worden 

door de Cabal, the one procent, 

de Illuminati;  een eeuwenoude 

bloedlijn van steenrijke elite, 

die wereldwijd een satanische 

schaduwregering vormt, een 

Deep State, geïnfiltreerd in 

machtsstructuren van belangrijke 

industrieën, de media, de NAVO, de 

VN, de WHO, die in een eindstrijd 

om de absolute macht corona als 

biowapen heeft ingezet om ons 

definitief te onderwerpen. Terwijl 

in onze 1,5 meter samenleving 

sociale verbanden vernietigd 

raken, zal bij vaccinatie een 

chip worden ingebracht die ons 

aan zal sluiten op het inmiddels 

uitgerolde 5G-netwerk, om ons te 

programmeren tot slaven van deze 

onzichtbare wereldheersers. Ik 

maak me ook zorgen om mensen 

die beschermende maatregelen 

aan hun laars lappen, omdat ze 

geloven dat het virus een hoax is. 

Ik maak me zorgen om landen die 

veranderen in politiestaten nu we 

privacy en zelfbeschikking inruilen 

voor veiligheid, is dat omkeerbaar? 

Blijven processen democratisch en 

controleerbaar? Ik maak me zorgen 

over kwetsbare mensen: ouderen, 

mensen met een broze geestelijke 

of lichamelijke gezondheid, 

eenzamen, over kinderen in 

onveilige gezinnen, over mensen 

in gewelddadige relaties, in niet 

quarantaineleefbare woningen. 

Ik maak me zorgen over mensen 

die leven in lege dagen waarmee ze 

zich geen raad weten, lichamen die 

onaangeraakt blijven, die beweging 

ontberen, die zich verdoven tegen 

pijn en angst en eenzaamheid. Ik 

maak me zorgen over mensen die 

leven en sterven in gebouwen met 

dichte deuren en over mensen 

wiens hart breekt omdat ze niet 

bij hun oude, zieke of stervende 

geliefden kunnen zijn. 

Ik maak me zorgen over het als 

een kaartenhuis instorten van 

de wereldeconomie, van al die 

sectoren, bedrijven en ZZP’ers 

die niet overleven in een 1,5 

meter samenleving. Hoe diep 

zijn onze zakken bij massale 

werkeloosheid en wanneer raakt 

de lawine van faillissementen en 

overheidsschulden ons in onze 

primaire behoeften? 

Ik ben bang dat multinationals 

de troeven van het ingestorte 

kaartenhuis in handen krijgen 

en het spel monopolie verder 

spelen terwijl alle anderen 

moeten passen. 

Ik maak me zorgen dat we van 

deze crisis niet werkelijk leren, niet 

genoeg, niet met genoeg. Ik ben 

bang dat hebzucht en machtsdrang 

spelbepaler blijven, ook als de 

kaarten opnieuw geschud zijn. Ik 

maak me zorgen over een tweede 

monstergolf van het virus of van 

uitzichtloze jaren lockdown-op-

lockdown-af. Ik maak me zorgen dat 

de klimaatramp, die zich voltrekt 

in dezelfde ontkenning als waarin 

het virus heeft kunnen woekeren, 

als een vele malen grotere golf 

over ons heen zal slaan en zo mijn 

Interstellarvibe van irreële angst 

naar realiteit zal promoveren. 

De grote plas in het park aan de 

overkant, waarin ganzen en honden 

in die eerste weken vrolijk plonsden, 

verdampte. De meerkoetjes bouwden 

een nest op de rivier. Mijn hoest 

werd minder, ik ging naar buiten. Ik 

wandelde, ik liep hard, mijn lichaam 

werd iedere week sterker. Mijn werk 

dat wegviel bracht een agendaloze tijd, 

waarin ik ging zitten op mijn kussen. Ik 

keek naar binnen. 

En ik voedde me met boeken, 

podcasts, gesprekken, lichaamswerk, 

met spelletjes met mijn kinderen, 

met niet eens meer iets doen, met 

manjana manjana. We wandelden 

door de week soms verder weg en 

in het weekend in de wijk, met een 

bolderkar en grijpstokken raapten we 

afval om ons gemoed te kalmeren 

en iets kleins concreets te doen, een 

schoon pad achterlatend. Ik zocht en 

vond boodschappenmeisjes voor mijn 

ouders, lieve vrouwen die iets wilden 

betekenen voor een ander. 

Ik zag hoe de kinderen, de 

onschendbaren, spelend de openbare 

ruimte overnamen; stoeprandend, aan 

bruggen hangend, steeds verder en 

luidruchtiger van huis zwervend, en 

hoe mijn jongvolwassen kinderen, de 

jongeren in de straat, de studenten 

die ik online lesgaf pijlsnel nieuwe 

wegen en creatieve vormen vonden 

voor hun ontembare levenslust. Ze 

bloeiden tegen mijn gesomber in 

onstuitbaar tussen de betonnen 

tegels van de lockdown. Er kwam 

overgave aan niet weten, aan hier 

is de genade, dankbaarheid voor 

alle goedheid in mijn leven. Er kwam 

hoop op transformatie, want wat 

een tijd van lessen. Voor het eerst 

in de geschiedenis had de gehele 

mensheid een gedeeld probleem, 

daar was de buitenaardse vijand die 

ons zou verenigen, al was ie dan niet 

buitenaards. 

Ik zie mensen wakker worden en 

ontdekken wat van waarde is. De 

geprivilegieerden zitten thuis in een 

opgelegde retraite en zakken als ze 

klaar zijn met klussen, skeeleren en 

Netflixen door hun escapereflexen 

heen en ontspannen. In de rust. 

In de stilte, nu vliegtuigen aan 

de grond staan en auto’s voor 

de voordeur. Ze horen de vogels 

zingen. De kinderen spelen. Ze 

ademen frisse lucht. Ze raken de tel 

kwijt van de dagen. Hun to-do-lists 

verrommelen. Er wordt nagedacht. 

Er wordt gesproken. Wat willen 

we behouden? Wat willen we 

veranderen? 

Hoe kan het eerlijker? 

Hoe kunnen we miljarden 

verschuiven van mensen die meer 

dan genoeg hebben naar mensen 

die minder dan genoeg hebben? 

Hoe kunnen we voor elkaar zorgen, 

wetend dat iedereen eenzelfde 

kwetsbaar ik is dat veiligheid 

nodig heeft. Eten. Onderdak. 

Zorg. Onderwijs. Zinvol werk 

dat recht doet aan anderen en 

aan de planeet. Een inkomen. 

Gezondheidszorg. 
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Een vangnet voor wie valt. Kunnen 

we de aarde het broodnodige 

herstel geven, nu we gezien hebben 

hoe snel we kunnen schakelen als 

de urgentie hoog genoeg is? Nu 

de luchten blauw zijn, de wateren 

vol leven, nu we weten dat we toe 

kunnen met zoveel minder. Ik heb 

hoop dat we hier sterker uitkomen, 

individueel en als mensheid.

Dat er uit de as van instortende 

systemen een gelouterde mensheid 

herrijst, die waarde geeft aan wat 

waarde heeft. Die z’n bescheiden 

plek inneemt in de complexe 

samenhang van alles.

Het is mei, in het nestkastje piepen 

babymezen. De rozen openen zich 

weelderig over de pergola. 

Het virus verliest grip, de IC’s komen 

op adem, er is voorzichtig optimisme 

en de wereld gaat langzaam open, 

op de tast, twee passen vooruit, 

één achteruit, niet wetend in welk 

voorpagina-scenario-schema we ons 

bevinden. 

De cultuurschok van het virus, met 

z’n honeymoon, z’n pijnlijke realisatie 

en ontregeling, z’n ontreddering, z’n 

ontluikende inzichten en vergezichten 

en nu de cultuurschok van de her-

opening. Gaan we terug naar waar 

we waren? Is de draaimolen dezelfde 

en stapt ieder op z’n vaste paard? 

Moeten de boeren dorsen, de molens 

malen, de bakkers bakken en wij eten 

wat we aten, hetzelfde en in dezelfde 

verdeling als hiervoor? 

Was dit maar een boze droom en 

worden we opgelucht wakker in wat 

we denken dat de werkelijkheid is? 

Lukt het te vertellen wat we hebben 

meegemaakt, gevoeld, gevonden en 

begrepen, welke glimpse we zagen 

van wat niet meer moet of hoeft, wat 

anders kan? Begrepen we dat die ander 

net zo is als wij en dat we allemaal in 

kwetsbare afhankelijkheid verbonden 

zijn? En dat dàt snappen consequenties 

heeft en om moedige keuzes vraagt 

waarbij genoeg genoeg is? 

Snappen we dat de oude weg 

doodlopend is, een snelweg naar 

een nieuwe boze droom? 

Kunnen we opnieuw beginnen? 

Frank Smeulders

www.ttbsmeulders.nl

HET MOET

KLOPPEN IN HET

TOTAALBEELD

Ook 

adverteren

in           ?

www.frits.nl/adverteer-in-frits
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