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Ik weet het ook niet meer 

Veel voordelen heeft het niet deze Coronatoestand maar toch wel enkele. Normaal gesproken 

zou ik nu in Marbella hebben gezeten. Nu dus niet en dat is maar goed ook. Het weer is daar 

slecht tot zeer slecht. Je kunt beter gewoon aan het werk zijn dan daar een beetje doelloos rond 

te wandelen met paraplu en dikke trui aan. Maar goed, ik ben thuis maar niet aan het werk. Die 

vakantie is geannuleerd en houd ik tegoed. Hoop ik. Deze ellende zal toch wel een keer 

overgaan? Ik loop er momenteel als een zwerver bij. De kapper is ook dicht. Nu ga ik niet zo 

vaak naar de kapper maar het moest zo onderhand wel een keer gebeuren. Binnenkort maar 

eens een paardenstaartje creëren. Of vlechtjes.                                                                                              

Als je goed nagaat dan werden we de laatste jaren ook wel helemaal kapot geamuseerd. Roger 

Waters heeft er een liedje over geschreven. ‘Amused to death’. We zijn nu eerst even weer 

helemaal terug bij de basis. We moeten ons nu zelf amuseren. We gaan bijna de vierde week 

alweer in en hoe lang nog? Gelukkig waren er een stel BN’ers die ons een beetje vreugde 

hebben bezorgd met een mooi liedje. Zon, heet dat lied. Een heel stel aandachtzieke ‘bekende 

Nederlanders’ konden niet langer nutteloos toekijken en vonden dat ze het coronavirus dan 

maar moesten aangrijpen om hun landgenoten te plezieren. Walgelijk. Juist die BN’ers hadden 

er goed aan gedaan om zich juist nu eens gedeisd te houden. Wij, gewone opgesloten 

Nederlanders, hebben helemaal genoeg van die gasten. De enigen die hen nog hoog hebben 

zitten zijn ze zelf en ze proberen door middel van deze idiote acties elkaar en zichzelf nog een 

beetje in stand te houden. Helemaal Ellie Lust, die weet van gekkigheid niet hoe meelevend en 

begrijpend ze moet overkomen. Dat gezelschap heet Samen Voor Elkaar, maar ze bedoelen 

Samen Voor Ons Eigen. Heel prettig was wel de mededeling dat het Songfestival was afgelast. 

Er bestaat geen festival op de hele wereld waarin zoveel slechte kutmuziek te horen is. Dat 

dacht je, nu zijn ze van plan om al die liedjes toch nog uit te zenden. Moeten ze ook lekker zelf 

weten. 

Nee, dan ik. Ik sta nu al twee weken lang iedere morgen en avond om precies acht uur, acht 

minuten in de handen te klappen voor de zusters en broeders van het vlak achter mijn huis 

gelegen UMCG. Ik weet niet of die broeders en zusters dat horen maar de buren wel. Die zijn er 

helemaal klaar mee en hebben mij gevraagd om te verhuizen. Dan ben ik de beroerdste ook 

niet. Dus maar eens kijken of er in Beilen nog een woning te koop staat.                                              

Het is net of ik acteer in een horrorfilm.  

Ik weet het ook niet meer. 


