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VREEMD…MAAR TOCH BEKEND 

DEEL 4: DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN IN CORONATIJD  
gewoon door gaan met ademhalen: impressies van ons half-werkend, geprivilegieerd  huishoudentje   

Amsterdam, 20-05-2020 
Gerard B.Kosse – Ludgerjaargang 1962-1967 

 

DOORGAAN MET HET ‘OUDE NORMAAL’  

De meesten van ons zijn door de corona-pandemie “tot-
huisarrest-en-niets-doen” veroordeeld. We moeten immers 
voorkomen dat we onszelf en elkaar besmetten. Dus 
binnenblijven, in de openbare ruime 1,5meter afstand 
houden van elkaar en per computer thuis werken als het effe 
kan en je nog niet bent gepensioneerd of (nog) niet in het 
maatschappelijk afvalputje van langdurige werkeloosheid en 
WAO bent beland. Als pensionado heb ik zeeën van vrije tijd. 
Dus  breng ik mijn man gewoon elke vroege ochtend per auto 
naar het Verpleeghuis waar hij zijn Corona-patiënten 
verzorgt. Zo loopt Yves minder kans op besmetting dan het 
geval is als hij de bus neemt. Yves blijft werken ondanks het 
feit dat hij en ik tot  de  <zeer hoge risico-groepen> behoren. 
We hebben daar bewust voor gekozen.1 Het zware 
verpleegwerk moet echter met steeds minder vaste 
stafleden plaats vinden omdat  een toenemend aantal 
collega’s in quarantaine zit….. Daar staat tegenover dat het 
aantal  Corona-patiënten dat Yves verpleegt inmiddels sterk 
is afgenomen… Maar zulke snelle, pijnlijke sterfgevallen gaan 
hem – en mij – niet in de koude kleren zitten. Integendeel.  

 

WESTERSE HUTJE-MUTJE-STRESS 

Uitgestorven straten en pleinen bepalen het beeld van de openbare ruimtes t.g.v de ophokplicht. 
Vooral in de grotere steden veroorzaakt die thuis-zitterij problemen. Immers, de mensen wonen daar 
dicht op elkaar en beschikken meestal slechts over een kleine flat – vaak zonder een balkonnetje. In 
Amsterdam is 75 m2 de norm voor een 4-persoonshuishouden. Je zit dus 24-uur, elke dag van de week, 
boven-op-elkaar2. Per vierkante kilometer  --inclusief de parken, groenstroken en de bestrate 
oppervlaktes— is de bevolkingsdichtheid in onze hoofdstad namelijk 6.303 personen. Vagelijk ervaart 
men daardoor altijd de aanwezigheid van andere mensen om zich heen. Yves en ik hebben daar minder 
last van omdat we een ruim appartement hebben van 115m en ons wooncomplex omringd is door een 
park en andere groenvoorzieningen. In onze onmiddellijke omgeving kunnen  we zelfs nog  ongestoord 
wandelen en  fietsen….. zonder door BOA’s tot de thuis-zit-orde te worden gemaand.   
 
Amsterdam,  met minder dan 1 miljoen mensen,  kan beslist niet geschaard kan worden in het rijtje 
van 100 échte metropolen zoals Tokyo (38 miljoen inwoners), New York (21), Sjanghai (21), Lagos (17), 
Cairo (21), Mexico (22), en andere menselijke mierenhopen. Maar ook in Amsterdam resulteert die 

 
1 BEWUST ERVOOR GEKOZEN OM CORONA-PATIENTEN TE BLIJVEN VERZORGEN 
   In het artikel TOEWIJDING & RISICO’S VAN HET VAK wordt uit de doeken gedaan hoe we tot ons besluit kwamen. 
   Zie: http://www.postvakh3.nl/risico-van-het-vak.pdf  

 
2 ENORME BEVOLKINGSDICHTHEID IN AMSTERDAM 

  Amsterdam heeft een oppervlakte van 21.949 ha waarvan 25% wateroppervlak. De bevolkingsdichtheid van 5.042  
  personen per vierkante km is dus in werkelijkheid 6.303 personen/km . Zie : https://www.oozo.nl/cijfers/amsterdam 

In mijn eentje op De Dam - 5 mei 2020 

http://www.postvakh3.nl/risico-van-het-vak.pdf
https://www.oozo.nl/cijfers/amsterdam
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constante nabijheid van andere mensen in veel stress en de ermee gepaard gaande conflicten, 
huiselijk geweld, depressies, apathie en andere narigheid. Het causale verband van die schrijnende 
ellende met menselijke nabijheid is binnen onze westerse culturen vooral zo pregnant aanwezig omdat 
bij ons het primaat van het individu geldt. Onwillekeurig gedragen westerlingen zich daardoor vaak – 
sommigen zeggen: meestal! -- volgens het adagium <ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken> . Maar op het 
gebied van cultureel bepaalde, maatschappelijke stress hebben Yves en ik wederom mazzel: Yves is 
een allochtoon van niet-westerse afkomst. En binnen onze woonomgeving in Amsterdam Zuidoost zijn 
die ontspannen, sociaal levende lieden veruit in de meerderheid3: 78% is niet-westers. Een 
kilometertje verderop zelfs 83%. 

 

ZIELEPOOT-ALLEEN IN CORONATIJD 

Ook relationeel gezien is Amsterdam een merkwaardige stad:  bijna 64% is ongehuwd, en 55% van de 
ruim 450.000 huishoudens is een éénpersoons-huishouden! “Dat is iets om gek van te worden”, zei 
een goedbedoelende, blanke beleidsmaker onlangs. Al die alleen-staanden zouden volgens hem 
immers door de ophokplicht gek worden van eenzaamheid en seksuele frustratie. Het gevolg laat zich 
raden:  

 
WORDT NIET CRAZY - BLIJF VEILIG!  Deze en andere kreten moeten totale gekte voorkomen -- ook bij hen die geen 

Nederlands spreken – Hier posters in een etalage tegenover het beroemde ING-paleis in Bijlmer-centrum 

Overal vind je posters die pogen totale gekte te voorkomen. Je treft ze ook aan in de stadsdelen waar 
weinig vrijgezellen in hun uppie leven omdat ze het zich niet kunnen permitteren om voor drie ton of 
meer een flatje van 25 tot 35m te kopen. Desgevraagd zeggen de meeste (allochtone) voorbijgangers 
niet te begrijpen waar die posters op slaan of wat die aansporingen beogen…. Ook blijkt me steeds 
vaker dat de corona-maatregelen en voorschriften erg eenzijdig worden gecommuniceerd: in het 
Nederlands en via het geschreven woord. De Engelstalige varianten slaan ook niet erg aan, want veel 
van onze subculturen verspreiden het nieuws mondeling. De bestaande allochtone communicatie-
kanalen lijken echter niet of nauwelijks te worden aangeboord om het corona-nieuws bij die 
bevolkingsgroep in te peperen. Die inefficiëntie en nalatigheid vinden mijn man en ik vreemd….en 
betreurenswaardig! We leven toch niet meer in het <witte-calvinistische-hollandje> van weleer?!   

 
3 ALLOCHTONEN PER WIJK 
   Meer dan de helft – namelijk 51,7% -- van de Amsterdamse bevolking is allochtoon. Daardoor heeft onze hoofdstad een  
   aantrekkelijk kosmopolitisch tintje:  16,9% van al die vreemdelingen komt uit een westers land. Maar het overgrote deel  
   van de buitenlanders, namelijk 34,8%,   komt uit niet-westerse contreien.  Zie:  
   https://allecijfers.nl/ranglijst/hoogste-percentage-allochtonen-van-wijken-in-nederland/ 

https://allecijfers.nl/ranglijst/hoogste-percentage-allochtonen-van-wijken-in-nederland/
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IMPROVISEREN   

De <social-distance kool en ophok-geit> sparend, hebben we dit jaar ons Paasetentje in een zeer klein 
kringetje gevierd met een drietal nabij wonende alleen-staande vrienden uit ons wooncomplex. 
Inmiddels hebben we  al variaties op deze improvisatie bedacht en kunnen nu ook echtparen en andere 
koppels  met ons tweetjes samen kletsen, eten, filmpjes kijken en naar Yves’ muziekselecties luisteren. 
Bij die laatst genoemde activiteit is me overigens niet helemaal duidelijk of men écht komt voor die 
muziek of voor de hapjes die iedereen meebrengt en de champagne die ik er altijd bij serveer…. 

 
Vijf verspreid geplaatste eetplaatsen/tafeltjes in onze woonkamer -- Yves wacht op zijn Paasgasten – 12 april 

Eigenlijk heeft Corona onze gebruikelijke manier van leven niet zo heel erg op de kop gezet. Ons 
<oude normaal> kreeg gewoon een iets anders getint afstand-jasje aan! Corona leent zich bij ons juist 
tot nog meer lachen en komische invallen. Wat dacht je van <elkaar het nieuws toe toeteren> zoals 
hieronder tijdens het genoemde Paas-diner?  
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OPRISPINGEN VAN CORONAPATHIE  

Ondanks het goede beentje dat wijzelf en onze vrienden bewust voorzetten, gaat ons dagelijks leven 
niet altijd over rozen. Mijn jaarlijkse hooikoortsaanvallen roepen bijvoorbeeld bij mij de vraag op of 

Covid-19 me toch te pakken kreeg…? Ook zit ik vaak te 
somberen als ik zie dat Yves bekaf van zijn werk thuis komt, 
gaat zitten en onmiddellijk in een diepe slaap valt… 
 
Ook betrap ik me erop dat ik nogal eens klusjes op de lange 
baan schuif. Het is net alsof me de zin ervan niet meer 
duidelijk is. Ligt ook bij mij een neiging tot apathie op de 
loer? Of zit ik er mee in de maag dat ik door Corona – meer 
dan ooit tevoren – besef dat onze westerse leefstijl 
nadrukkelijk is gericht op produceren en consumeren?? 
Vooral zo afkeurenswaardig omdat ik door mijn werk als 
Consultant en Trainer in de Armste Landen besef dat onze 
genoeglijke, materialistische levenswijze gebaseerd is op de 
systematische uitbuiting en onderdrukking van het 
overgrote deel van de wereldbevolking en de natuurlijke 
leefomgeving… Kortom: komt het besef van zinloosheid 
boven drijven? Moet ons hele bestaantje op de schop? En zo 
ja: hoe dan?  

 

VIVE LA VIE!  

Gelukkig beziet en ervaart Yves het leven meestal vanuit een fleurige invalshoek, en lachen we 
daardoor veel en vaak – ook om de onplezierige kanten van ons door Corona-besef getekende 
huishoudentje. Verwondering, bewondering en ironie kenmerken dan ook heel vaak onze simpelste 
bezigheden en fiets-uitjes in de groene omgeving van ons wooncomplex. Hier volgen daarvan een paar 
voorbeelden: 

 
 

Hand-in-hand-op-1,5-meter-afstand – een roze ochtendgroet van een vriendin – en bandiet Gerard: 
klokslag 7 uur klaar om bij AH boodschappen te doen voor een zestal hoogbejaarde bewoners van 

Gouden Leeuw 
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TOETJES IN CORONA-TIJD  

EVEN BIJKOMEN VAN YVES’ ZWARE VERPLEEGWERK: 
een paar dagen wandelen, fietsen, lunchen-uit-een-hoteltasje op de Hoge Veluwe  

en Dineren-Nieuwe-stijl-met-Veel-Loopruimte in het heropende Fletcher Hotel in Wolfheze 11-14 mei 

UITZIEND NAAR MEER VAN HETZELFDE…OF IETS ANDERS! 
GK 


