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Hallo, mijn naam is Herman en bijna iedereen hier noemt mij 
ook zo. Er zijn wel een paar mensen die me Manu noemen, maar 
van hen vind ik dat niet erg, ook al is het geen correcte 
afkorting van mijn naam. Een correcte afkorting van mijn naam 
zou bijvoorbeeld Herm zijn, of desnoods Mannie, maar in ieder 
geval niet Manu. 

De reden dat bijna iedereen hier gewoon Herman tegen mij zegt, 
en niet Manu, is dat ik de assistent van de baas ben. Als je 
de assistent van de baas bent, dan durven ze je naam niet af 
te korten, ook al ben je vriendelijk. Ik ben altijd 
vriendelijk. 

Onze baas heet Guy en hij heeft een heel groot wit kantoor met 
daarin een oranje stoel met plaats voor maar één persoon en 
zijn kantoor bevindt zich op de hoogste verdieping van het 
gebouw waarin ons bedrijf is gevestigd. Als je in de oranje 
stoel zit, dan kijk je naar buiten door het grote raam, want 
zo is hij opgesteld. De stoel heeft geen poten maar is met een 
dikke koord aan het plafond bevestigd en heeft de vorm van een 
gigantisch ei. Het velours aan de binnenkant is ook oranje. 
Omdat de stoel niet aan de grond bevestigd is, gaat hij een 
beetje wiebelen als je erin gaat zitten, en dat geeft een raar 
gevoel, en omdat hij de vorm heeft van een ei worden alle 
omgevingsgeluiden gedempt. Je zit daar dan, met je ogen en 
oren afgeschermd van wat er om je heen gebeurt, kijkt naar 
buiten en hangt schijnbaar een beetje te zweven in de lucht. 
Het is een heel rustgevend gevoel en daarom is het echt een 
goede plek om te gaan zitten wanneer je even wil nadenken. In 
de catalogus met kantoorartikelen waaruit je kan bestellen, 
staat naast een plaatje van het oranje ei de naam ‘Siddharta’. 
Dat vind ik wel een mooie naam voor een stoel, ook al klinkt 
het een beetje raar. Een beetje raar zijn of klinken is niet 
erg. 

Toen ik mijn eigen witte kantoor kreeg op de verdieping van 
Guy, heb ik ook een Siddharta besteld. Op de verdieping van 
Guy zitten verder alleen mensen die in de raad van bestuur 
zetelen en degenen die de mensen die in de raad van bestuur 
zetelen assisteren. Er is ook nog een secretaresse, maar die 
zit achter een balie tegenover de lift en heeft geen eigen 
kantoor en al zeker geen oranje ei. 

Hoe het komt dat ik de assistent van Guy werd is een beetje 
een lang verhaal, maar kort samengevat komt het erop neer dat 



ik hem zo’n anderhalf jaar geleden ergens mee heb geholpen en 
daardoor kreeg ik een promotie. Voordien deed ik de 
onkostennota’s en ook soms de opvang van nieuwe medewerkers. 
Ik denk dat een tweede reden dat ik de assistent van Guy werd 
ook ligt in het feit dat ik hem ooit per ongeluk Guy-E-O 
genoemd heb in plaats van CEO Guy, en dan deed alsof het een 
zelf gevonden grapje was en niet een vergissing, en hij daar 
toen heel hard om moest lachen, om dat grapje. 

De assistent zijn van de baas houdt - naast het feit dat ik nu 
ook een wit kantoor en een oranje nadenkstoel heb, dat ik wat 
meer geld verdien elke maand en dat mensen mijn naam niet meer 
durven af te korten - voornamelijk in dat ik in plaats van wat 
ik vroeger deed nu drie andere dingen moet doen. 

Het eerste ding dat ik moet doen is Guys geheugen spelen. Dat 
betekent dat ik in vergaderingen goed oplet en alles opschrijf 
en dan later Guy aan dingen herinner die hij niet meer weet.  

De tweede taak is dat ik optreed als Guys rechterhand. Ze 
noemen dat ‘rechterhand’ omdat dat de hand is waarmee je 
dingen doet, tenzij je linkshandig bent, en naast zijn hand 
gebruikt Guy dus ook mij om dingen te doen. Hij vraagt me dan 
bijvoorbeeld om iets in orde te brengen of om iemand anders 
iets te vragen of op te dragen en wanneer ik dat dan doe, dan 
voeren ze de opdracht meteen uit want dan is het alsof Guy het 
gevraagd heeft, alleen gebruikte hij mijn mond en stem om dat 
te doen. 

Het derde wat ik moet doen is Guy advies geven over de dingen 
waarvan hij niet zeker is. Dat laatste vind ik de moeilijkste 
taak, want Guy is heel slim en heeft veel diploma’s en als hij 
het antwoord niet weet, hoe moet ik het dan weten? In het 
begin werd ik er zelfs heel zenuwachtig van, van dat advies 
geven, want stel je voor dat ik een verkeerd advies geef en 
daardoor gaan er dan dingen kapot of verliest het bedrijf geld 
of zo. Maar Guy zegt dat ik gewoon moeten zeggen wat ik denk, 
of wat er in mij opkomt bij zijn vraag, ook als dat gewoon 
iets is dat ik ergens gelezen heb of als het iets is dat uit 
de buik komt. ‘Zeker als het iets is dat uit de buik komt, 
zegt hij. 

Met ‘iets dat uit de buik komt’ bedoelen mensen iets wat je 
spontaan te binnen schiet en waarvoor je eigenlijk geen echte 
argumenten hebt, maar wat uit een geheimzinnig plekje diep in 
jouw binnenste komt opborrelen en wat daarom waarschijnlijk 
wel waar is, want om een of andere reden zit waarheid altijd 
vanbinnen. Ik werd daar niet echt minder zenuwachtig door, 



want eigenlijk slaat dat nergens op en kan wat je spontaan te 
binnen schiet net zo goed totaal fout zijn. Maar toen zei hij 
ook nog dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat ik precies 
zeg, want dat hij dat advies ook niet zomaar blindelings ging 
volgen, en dat het feit dat hij van gedachten kon wisselen met 
iemand die hij kon vertrouwen, veel belangrijker was dan wat 
ik precies voor advies gaf. En dat stelde me dan wel weer een 
beetje gerust. 

Op sommige momenten mis ik de onkostennota’s wel, maar andere 
dingen mis ik dan weer niet, zoals dat mijn collega Karel 
vroeger soms op de dienst boekhouding en personeel deed alsof 
hij mijn baas was, ook al was dat niet echt zo. Wat ik ook 
niet mis, is dat ik toen geen oranje nadenkstoel had. 

 

Soms vragen mensen me of ik mijn collega’s niet mis, daar 
helemaal boven op de verdieping van Guy, maar dat vind ik een 
beetje een rare vraag omdat mijn collega’s toch niet weg zijn, 
ze zitten alleen wat verder bij me vandaan. 

Ik heb 314 collega’s, wat leuk is omdat dat getal je doet 
denken aan het begin van pi, maar verder is dat niet zo 
belangrijk. Van die 314 collega’s zijn er vier die mij nog 
steeds Manu noemen. Die vier zijn: Josse, Margot, Paul en Guy. 
Vroeger was er nog een collega die me Manu bleef noemen na 
mijn promotie, en haar naam was Katrien, maar die werkt hier 
niet meer. 

Er is ook één collega die geen mens is maar een robot. Dat 
klinkt heel bijzonder, maar zo bijzonder is het niet. Ik ben 
al lang aan hem gewend. Robots zijn een van die dingen die 
klinken alsof ze uit de toekomst komen maar eigenlijk zijn ze 
hier ondertussen al lang, ook in bedrijven en op de werkvloer, 
en worden we gewoon oud en is de toekomst al wel een tijdje 
bezig, alleen hadden we het nog niet door. Zijn naam is HC-
315, wat een afkorting is voor HardCare humanised utility 
unit, derde generatie, gepatenteerd door WeCare Solutions 
Worldwide. HC-315 doet de ontvangst. Vroeger deed iemand 
anders dat, maar die was oud en lelijk en helemaal niet 
vriendelijk, en aangezien zij met pensioen ging moeten we het 
daar niet over hebben. HC-315 is de enige die mij niet Herman 
of Manu noemt, maar mijnheer Calw. Hij spreekt iedereen aan 
met ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’ en dan de achternaam, want dat is 
hoe hij geprogrammeerd werd. Belinda zegt dat ze dat zo doen 
omdat mensen altijd instinctief wat bang zijn voor een robot 
of zich een beetje minderwaardig voelen en wanneer de robot 



dan heel gedienstig en onderdanig doet en je aanspreekt met 
‘mijnheer’, dan stelt dat mensen gerust en zijn de mensen niet 
bang meer dat de robot hun baan zal inpikken of de mensheid 
uitmoorden of zo, ook al biedt het feit dat ze beleefd zijn 
als je erover nadenkt helemaal geen garantie daarvoor. 

 

Ik denk veel na over dingen, maar dan op een andere manier dan 
de meeste mensen. Dat weet ik, dat het op een andere manier 
is, omdat wanneer ik vertel over de dingen waarover ik nadenk 
mensen me vaak wat vreemd aankijken. Ze kijken me aan alsof ik 
dingen zeg waarover zij nog nooit hebben nagedacht of als ze 
er wel al over nagedacht hebben, dan dachten ze er alleszins 
iets heel anders over, misschien wel bijna het omgekeerde. 
Wanneer ik bijvoorbeeld iets heel erg interessant vind, zoals 
het universum of de geschiedenis van de wereld, dan laat dat 
mensen vaak juist koud en is het niet iets waarover ze veel 
nadenken. Ik ben ook vaak zenuwachtig over dingen waar anderen 
nooit zenuwachtig over zijn. Soms denk ik dat mensen de dingen 
onderling met opzet zo afspreken, om mij zenuwachtig te maken. 
Dat ze vooraf bij elkaar zijn gekomen om te overleggen en dan 
de meest onlogische manier hebben uitgekozen om iets te doen 
en alles dan zo doen zonder eerst de spelregels aan mij uit te 
leggen. En wanneer je dan zonder het te kunnen weten iets 
tegen de regels doet, dan noemen ze je raar of zeggen ze iets 
onvriendelijks, bijvoorbeeld dat je je gedraagt zoals een 
robot dat zou doen. Maar dat is onzin, want een robot is nooit 
zenuwachtig. 

Vroeger vond ik het soms wel erg wanneer mensen me raar 
vonden, maar nu veel minder. Belinda zegt dat mensen die de 
wereld precies zo zien als de meeste mensen hem zien en die 
altijd dezelfde gedachten hebben als andere mensen, meestal 
eerder saai zijn en dat ze zich bovendien net zo vaak alleen 
en onbegrepen voelen als alle andere mensen, want mensen die 
dezelfde gedachten hebben hoeven nog niet vriendelijk te zijn 
tegen elkaar. 

 

Belinda is mijn rots. Dat betekent niet dat ze rond en hard 
is, maar het is een uitdrukking die mensen gebruiken om aan te 
geven dat ze heel erg op iemand kunnen rekenen. Ik kan heel 
erg op Belinda rekenen. Belinda’s buik is ondertussen wel rond 
en hard. Dat komt omdat er een kindje in zit, en dat kindje is 
de reden waarom ik dit boek schrijf. 
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Dit is in principe een boek zonder plaatjes maar één plaatje 
staat er wel in en dat is deze foto van het kindje. Het is de 
eerste foto die we van haar zagen. Belinda zegt dat ze mijn 
mond en kin heeft en ik zeg dat ze Belinda’s neus heeft en 
alle andere mensen zeggen: ‘Wat leuk!’ maar eigenlijk kunnen 
ze helemaal niets uitmaken op de foto en denken ze van: ‘wat 
is dat ding en staat het misschien op punt om de Enterprise 
aan te vallen?’ 
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Wanneer een vrouw zwanger is, dan berekenen ze de datum waarop 
ze zal bevallen door een schatting te maken van het moment 
waarop de bevruchting plaatsvond en daar dan 280 dagen of 40 
weken bij op te tellen. Toch klopt die datum vaak niet en 
bevalt de vrouw op een andere datum. Heel lang heeft men 
aangenomen dat dat komt omdat het moeilijk is om de 
bevruchtingsdatum precies vast te stellen en er daardoor 
fouten zitten in de berekening. Maar recent werd door een 
groep wetenschappers ontdekt dat dat niet waar is. Die maakten 
een studie van een hele reeks vrouwen bij wie via dagelijks 
afgenomen urinestalen de bevruchtingsdatum zonder twijfel kon 
worden vastgesteld. Maar vier procent van de vrouwen bleek 
exact te bevallen volgens de plus-280-dagenregel en bij een 
derde van hen viel de geboortedatum meer dan tien dagen voor 
of na die datum. De gemiddelde duur van de zwangerschap was 38 
weken oftewel 266 dagen, maar onderlinge verschillen konden 
erg hoog oplopen. Uit de studie bleek dat de meeste vrouwen 
ergens tussen 259 en 294 dagen na de bevruchting bevallen. 

Belinda is nu 198 dagen zwanger. Dat wil zeggen dat er, als 
alles goed gaat, nog tussen de 61 en 96 dagen te gaan zijn tot 
de bevalling. Mensen zeggen dat zo, ‘als alles goed gaat’. Dat 
klinkt een beetje alsof ze denken dat het misschien niet goed 
zal gaan, maar eigenlijk denken ze meestal dat het wel goed 
zal gaan en gebruiken ze dat soort uitdrukkingen gewoon voor 
de vorm. Want in je hoofd de gedachte toestaan dat het niet 
goed zal gaan, althans bij grote levensgebeurtenissen zoals 
een zwangerschap, dat is iets heel engs. En voor heel enge 
dingen lopen we liever weg. 

De vorige keer dat Belinda zwanger was, ging het niet goed. 
Drie jaar geleden moesten we opeens naar het ziekenhuis. Ik 
weet niet meer hoeveel dagen na de bevruchting dat toen 
precies was. Ik weet alleen nog dat we het kindje toen nog 
geen naam hadden gegeven en dat de dokter die kwam zeggen dat 
het er niet goed uitzag een groene bril droeg. Pas veel later, 
toen de meeste mensen behalve wij tweeën niet meer aan hem 
dachten, hebben we hem een naam gegeven. We noemden hem Joe. 

Voor het meisje dat nu in Belinda’s buik zit hebben we 
officieel ook nog geen naam, maar omdat we allebei stiekem 
bang zijn dat dat ongeluk brengt, hebben we wel al een 
voorlopige naam, die alleen wij gebruiken en die niemand 
anders kent. Ik had voorgesteld om het kindje ‘werktitel’ te 



noemen maar dat vond Belinda maar niets omdat het te 
afstandelijk klonk. Ik vond het niet afstandelijk klinken maar 
juist heel correct en ook een beetje grappig. Zij stelde voor 
om het dan Wendy te noemen, maar dat vond ik dan weer niet 
goed want dat is geen voorlopige naam maar gewoon een echte 
naam en trouwens toevallig ook een naam die op Belinda’s 
lijstje had gestaan maar waartegen ik mijn veto had gesteld. 

Niet dat ik de naam Wendy niet mooi vind, maar ik heb eens 
opgezocht wat de oorsprong ervan is en ik vond twee 
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de naam terug te 
voeren is op de Wenden, een oud Oost-Germaans volk dat beter 
bekend is als de Vandalen en dat de reputatie had dat ze 
vernielzuchtige barbaren waren. De andere mogelijkheid is dat 
de naam uitgevonden werd door de schrijver van Peter Pan en 
dat de Wendy in dat verhaal dus de allereerste Wendy was. 
Peter Pan heb ik altijd een heel erg vervelend verhaal 
gevonden. Het gaat over een of ander ettertje dat alleen maar 
aan zichzelf wil denken, de Wendy uit het verhaal is de hele 
tijd alleen maar bang en over de schrijver van Peter Pan heb 
ik eens gelezen dat hij een klein mager mannetje was dat 
eigenlijk niets liever deed dan met kinderen spelletjes spelen 
en tegen iedereen zei dat hij niet volwassen wilde worden, een 
beetje zoals Michael Jackson. 

In België zijn er 13.169 vrouwen met de naam Wendy en er zijn 
ook 126 mannen met die naam, maar ik vind niet dat je je zoon 
of dochter moet vernoemen naar Duitsers die dingen kapotmaken 
of naar een bangig personage bedacht door iemand die op 
Michael Jackson lijkt. 

‘Laten we haar dan Wensje noemen. Dan is het nog geen echte 
naam en drukt het wel iets uit, namelijk dat ze gewenst is’, 
zei Belinda. Ik vond dat een goed idee. Belinda is goed in het 
bedenken van dingen. 

 

We waren er dus klaar voor, want we hadden berekend hoeveel 
dagen een zwangerschap normaal gezien duurt en we hadden ook 
een naam bedacht voor het geval het nog niet hebben van een 
naam ongeluk opbracht. 

Maar toen gebeurde er iets engs. 

De wereld viel stil. 

Hoe de wereld precies stilviel is me nog altijd niet helemaal 
duidelijk. Eerst was er een virus in China en dat was lastig 
want het virus leek een beetje op de griep maar er gingen meer 



mensen aan dood en er was geen medicijn. Eerst viel het 
allemaal wel mee maar toen ging er toch een stukje van China 
op slot. Iedereen maakte grapjes over hoestende Chinezen. Toen 
dook hetzelfde virus ook op in Italië. Waarschijnlijk 
meegebracht door een of andere zakenman. In Italië was het ook 
eerst allemaal niet zo erg. ‘En hé,’ zeiden mensen op radio en 
televisie, ‘je kan toch moeilijk een heel land op slot doen 
voor een griepje?’ Iedereen maakte grapjes over hoestende 
Italianen. Het griepje bereikte echter steeds meer mensen en 
sommigen van hen moesten naar het ziekenhuis en toen moesten 
er duizenden van hen naar het ziekenhuis en toen waren er 
opeens niet meer genoeg ziekenhuisbedden en dokters en 
beademingsapparaten en lagen mensen gewoon te sterven op de 
gang. Toen ging Italië ook op slot. 

In België vroegen mensen zich ondertussen af of hun naar 
Italië geboekte vakanties nog zouden kunnen doorgaan. Voor de 
rest was er niets aan de hand, behalve dat een paar mensen het 
griepje hadden, maar dat was allemaal niet zo erg en je kan 
toch moeilijk een heel land op slot doen voor een griepje of 
althans niet een land met een zo open economie als de onze? Er 
werden wel geen grapjes meer gemaakt. Maar een paar dagen 
later was het opeens toch misschien wel erg en gingen de 
scholen dicht. 

 

En toen werden de mensen bang en wisten ze niet meer wat er 
nog allemaal zou gebeuren en hoelang het zou duren. Belinda en 
ik werden ook bang en we wisten ook niet wat er zou gebeuren 
en hoelang het zou duren, maar het zou in ieder geval minder 
lang zijn dan 61 of 96 dagen. Toch? 
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Mijn naam is Herman en ik schrijf dit boek voor het kindje dat 
onderweg is naar ons en dat naar alle waarschijnlijkheid over 
minimaal 61 en maximaal 96 dagen aan zal komen. Haar 
voorlopige naam is Wensje maar dat weet niemand behalve 
Belinda en ik. In het boek zal ik vertellen over wat wij 
allemaal doen in afwachting van haar komst. Ik zal ook 
vertellen over hoe de wereld opeens stil is gaan staan door 
een virus dat eerst niet zo erg was maar dan uiteindelijk toch 
erg was. Ik denk dat het virus de hele wereld zal veranderen. 
Zowel Wensje als de wereld waarin zij zal leven worden nu dus 
gemaakt, zijn op dit moment nog in ontwikkeling, en misschien 
kan dit logboek haar later helpen om te begrijpen wat er 
precies gebeurd is en waarom de wereld waarin zij leeft is 
zoals die is. 
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Vandaag heb ik een nieuwe uitdrukking geleerd. Die uitdrukking 
is ‘een zwartezwaangebeurtenis’. Het is een term die uit de 
economische wetenschappen komt. Je spreekt van een 
zwartezwaangebeurtenis wanneer er iets voorvalt wat totaal 
onverwacht is, maar ongelooflijk ingrijpend en dat het hele 
spelbord door elkaar gooit. De theorie gaat dat als je je hele 
leven alleen maar witte zwanen hebt gezien, je ook aanneemt 
dat zwanen altijd wit zijn. Je bent zelfs bijna niet in staat 
om je een andere kleur zwaan voor te stellen en wanneer je dat 
wel zou doen, doe je het meteen af als een onzinnige fantasie, 
want zwanen zijn nu eenmaal altijd wit geweest en zullen dat 
ook altijd blijven. En dan, opeens, zie je een zwarte zwaan. 
En alles wat je ooit dacht of geloofde, wordt door elkaar 
geschud. 

De theorie zegt ook dat je je onmogelijk kan voorbereiden op 
zwartezwaangebeurtenissen, en dat je dat dus ook niet eens 
hoeft te proberen. 

 

Het was een van de leden van onze raad van bestuur die de term 
gebruikte. We zaten deze ochtend in een bijzondere 
vergadering. Een bijzondere vergadering van de raad van 
bestuur wordt bijeengeroepen wanneer er opeens iets heel 
dringends is, wat niet kan wachten tot de volgende geplande 
bijeenkomst. Het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat iets niet 
kan wachten tot de volgende bijeenkomst, maar als dat wel zo 
is dan kan je een bijzondere vergadering bijeenroepen. Dat 
staat in de statuten, ik heb het opgezocht toen Guy me ernaar 
vroeg. 

Eerst leek de vergadering niet zo bijzonder. Ze leek, zoals 
steeds, eerder saai. Guy heeft graag dat ik er bij elke 
vergadering bij zit, ook al is het niet de bedoeling dat ik 
iets zeg dan. Zo heeft hij twee paar ogen en oren, zegt hij. 
Toen hij dat de eerste keer zei, stelde ik me voor hoe het 
eruit zou zien als Guy echt twee paar ogen en oren had. Het 
leek een beetje op een van die schilderijen van Belinda’s 
favoriete kunstenaar. Omdat Guy het wil, zit ik er dus altijd 
bij maar meestal let ik niet zo heel goed op. Ik wil wel 
opletten maar het lukt me gewoon niet, want de mensen van de 
raad van bestuur praten altijd heel erg lang wanneer ze het 
woord nemen en dan neemt de volgende het woord en duurt het 



weer heel erg lang en dan dwalen mijn gedachten gemakkelijk 
af. 

 

In de bijzondere vergadering werd er besproken wat er allemaal 
ging gebeuren nu de scholen dichtgingen. Guy zei dat we dat 
even moesten bekijken, omdat de werknemers natuurlijk ongerust 
waren en ook met een aantal praktische problemen zaten omdat 
hun kinderen overdag niet naar school konden, en hij al de 
hele dag heel veel vragen had gekregen, ook van de vakbond. 
Daarop zei iemand van de raad van bestuur dat het 
waarschijnlijk niet bij de scholen zou blijven. En wat zouden 
we doen als alles dicht zou moeten omwille van het virus en 
iedereen zou moeten binnenblijven, en waren we daar wel op 
voorbereid en wat dan met de omzetcijfers? Iemand anders zei 
dat er toch opvang was in de scholen, maar weer iemand anders 
zei van niet, of toch wel, maar alleen voor mensen in sommige 
beroepen, al wist niemand precies wat voor beroepen dat dan 
waren. Een ander lid van de raad van bestuur, een dikke man 
die altijd een blauw pak droeg en minstens één keer per 
vergadering heel hard bulderde van het lachen, zei dat het 
allemaal overdreven was en dat je best nog elkaar een hand kon 
geven. De man naast hem, die een bruine baard had, zei dat het 
toch duidelijk was dat dit een ernstige situatie was en dat er 
nog meer maatregelen zouden volgen en dat we voorbereid 
moesten zijn op het ergste. Een dunne man met smalle lippen 
vroeg of we in uitzonderlijke omstandigheden niet even de 
vakbond konden afschaffen omdat die anders misschien 
risicopremies zou vragen voor wie kwam werken, waarop de dikke 
man heel hard lachte en de suggestie deed om ook een 
risicopremie in te stellen voor de leden van de raad van 
bestuur, wat een grapje was maar niet door iedereen als een 
grapje begrepen werd denk ik, want ik zag sommigen het 
opschrijven in hun lederen notitieboekje, misschien als een 
idee voor later. Weer iemand anders vroeg of er eventueel al 
werknemers ziek waren en Guy zei: ‘Voorlopig niemand, of 
althans niet voor zover ik weet.’ 

Zo ging het nog een hele tijd door en uiteindelijk kwamen we 
tot de beslissing dat we nog even moesten afwachten wat er 
verder te gebeuren stond, want in deze uitzonderlijke situatie 
kon iedereen alleen maar afwachten. 

‘Als er echt een lockdown van zou komen dan zitten we in een 
andere situatie’, zei de man met de bruine baard en toen 



gebruikte hij de term, die ik later heb opgezocht: ‘Dan zitten 
we met een zwartezwaangebeurtenis.’ 

De mensen van de raad van bestuur begonnen hun laptops dicht 
te klappen en hun papieren bij elkaar te zoeken. Terwijl ze 
hun aktetassen aan het volladen waren, viel het me op dat ze 
zich anders gedroegen dan anders. Normaal bleven ze altijd nog 
wat napraten, klopten ze elkaar op de schouder of maakten ze 
grapjes met elkaar, maar deze keer niet. Ze gaven elkaar geen 
hand, zelfs niet de dikke man in het blauwe pak die had gezegd 
dat je elkaar best nog een hand kon geven, maar knikten in de 
plaats daarvan even afwezig naar de zaal toen ze naar buiten 
gingen en keken daarbij ook wat schichtig om zich heen. Ik had 
al vele raden van bestuur meegemaakt en ik ben goed in het 
herkennen van emoties. Ik had al raadsleden gezien die boos 
waren of opgejaagd, zenuwachtig of vrolijk, zowat alle soorten 
emoties had ik bij hen al kunnen zien maar zo had ik hen nog 
nooit gezien. Ze leken ongerust op de manier van mannen die 
eigenlijk nooit ongerust hoeven te zijn omdat ze toch controle 
hebben over alles, maar dan opeens toch ongerust zijn. 

 

Belinda was vanavond ook ongerust. ‘Hoe moet dat nu met al die 
kinderen die opeens thuiszitten? Maar mensen moeten wel gaan 
werken?’ Terwijl ze de vraag stelde aan het mediumformaat 
televisietoestel, had ze haar handen in de lucht gegooid. Het 
zag eruit als iets wat mensen alleen in stripverhalen doen, 
maar zij deed het in het echt. 

‘En naar de grootouders kunnen ze ook al niet, dan vallen die 
bij bosjes neer door het virus. Ze moeten alles dicht doen, nu 
onmiddellijk!’ 

Ik vroeg me af wat Belinda zou voorstellen om te doen als wij 
in die situatie zouden zitten. Als het kindje al geboren zou 
zijn, bedoel ik, en naar school ging en dan gingen de scholen 
opeens dicht. Maar toen moest ik denken aan hoe het kindje 
eruit zou zien wanneer we haar met een te grote boekentas op 
haar rug zouden afzetten bij de schoolpoort en haar 
voorzichtig naar binnen zouden zien lopen en die boekentas 
heen en weer wiebelde met daaronder een paar kinderbenen en 
toen moest ik glimlachen. 

‘Dit is ernstig hoor’, zei Belinda. 

‘Sorry,’ zei ik, ‘ik was aan iets anders aan het denken.’ 



‘Wel, denk dan maar snel hieraan. Wat denk je dat er gaat 
gebeuren als alles dichtgaat? Denk je dat dat op ons geen 
effect zal hebben of zo?’ 

Ik bleef een beetje schaapachtig kijken. Nee, ik zag het niet. 
Belinda keek me aan, leunde wat dichterbij en legde bij het 
spreken extra nadruk op haar woorden, alsof ik het anders niet 
goed zou begrijpen. 

‘Stel dat er nog veel meer mensen besmet raken, zoveel als in 
Italië. En de ziekenhuizen liggen allemaal vol besmette 
patiënten en er zijn geen dokters genoeg. En het duurt nog 
maanden.’ Ze pauzeerde even en wees met haar vinger naar haar 
buik. ‘Hoe moet dat dan met…?’ 

‘O…’ zei ik. 

Soms zit een zwarte zwaan gewoon voor je neus, maar zie je hem 
niet omdat je enkel witte zwanen gewend bent. En als je hem 
dan toch plots ziet zitten, in een hoek van je gezichtsveld, 
waar hij de hele tijd al zat maar waar jij hem om een of 
andere reden niet registreerde, dan moet je heel erg 
schrikken. 

 

Het is nu al laat. Belinda is al gaan slapen maar ik ben nog 
wat opgebleven en zit wat te surfen op de computer. Ik denk 
dat ik zowat alle nieuwsberichten over het virus al gelezen 
heb. Maar dat was niet zo’n goed idee, want nu kan ik zeker 
niet meer slapen. Sinds ze daarstraks hebben aangekondigd dat 
de scholen dichtgaan is er op alle nieuwssites alleen nog 
berichtgeving daarover en over hoe erg het virus wel is. Er 
zijn veel artikels over de vraag of de wereld na het weekend 
wel of niet helemaal zal stilvallen. Er zijn veel grafiekjes 
met cijfers en de lijn die het aantal doden aangeeft stopt dan 
op vandaag en loopt in uitwaaierende stippellijnen de toekomst 
in, een andere weg volgend afhankelijk van welk scenario er 
wordt gevolgd. Het oogt een beetje raar. Eigenlijk wisten we 
dat al lang, dat de toekomst niet vastligt en dat die allerlei 
wegen op kan gaan, en juist daarom gingen we altijd gewoon met 
z’n allen door met de dingen waarmee we bezig waren. We zouden 
het wel zien, wat de toekomst zou brengen. Want de toekomst, 
dat was alles wat je maar kon bedenken. Maar nu staan de 
verschillende wegen die de toekomst op kan gaan opeens in 
stippellijnen uitgetekend en berekend op papier en op 
computerschermen, en staan die lijnen voor aantallen dodelijke 
slachtoffers in plaats van voor alles wat je maar kan 
bedenken. En dat verandert opeens alles. 



 

Wanneer iets heel eng is, dan lopen we ervan weg. Maar soms 
kan je niet weglopen, bijvoorbeeld omdat je binnen moet 
blijven en dan helpt het als je nadenkt over dingen die lijken 
op wat er gebeurt, maar nog veel enger zijn en lang geleden. 
Dingen die nog veel enger zijn en lang geleden, kunnen je om 
verschillende redenen geruststellen. 

Bijvoorbeeld: 

 

 omdat je dan weet dat er na die enge dingen altijd 
weer goede dingen gebeurd zijn en dat nu dan ook 
ongetwijfeld zo zal zijn; 

 omdat je ziet dat mensen veel kunnen overwinnen, ook 
dingen die nog veel erger zijn dan wat jij nu meemaakt; 

 omdat het de schaal van dingen die niet zo erg zijn 
tot dingen die heel erg zijn langer maakt, waardoor wat 
jou overkomt opschuift naar de kant van dingen die niet zo 
erg zijn; 

 omdat je denkt dat mensen kunnen leren uit enge 
dingen die lang geleden gebeurd zijn, en daardoor beter 
worden in het omgaan met enge dingen. 

 

Ik zoek met de zoekmachine op mijn computer naar dingen die 
lijken op het virus maar veel enger zijn en lang geleden. 
Eerst tik ik de woorden ‘erger virus’ in. Dat levert alleen 
maar links op naar artikels die vertellen over hoe het virus 
veel erger is dan ze zeggen, niet gewoon een griepje, en dat 
het een complot is. Veel van die artikels staan op sites 
waarvan je zo kan zien dat ze onzin verkopen, maar sommige 
staan ook op gewone krantensites. Ik begin een van de artikels 
te lezen, maar stop al na enkele zinnen. Dan voer ik de 
zoekterm ‘ergste ziekte ooit’ in. Dat levert eindelijk een 
aantal resultaten op die niet over het virus gaan. 

Na een tijdje doorklikken kom ik op een reeks artikels over de 
Zwarte Dood. Ik weet dat dat een erge ziekte uit de 
middeleeuwen is, maar veel meer weet ik er niet over. In die 
tijd wasten mensen zich niet zoveel en iedereen stonk en toen 
kregen ze de builenpest en gingen heel erg veel mensen dood. 
Dat was het wel ongeveer. 

Ik klik op het eerste artikel over de Zwarte Dood en lees het. 
Dan lees ik er nog een en nog een. Ik blijf lezen tot diep in 



de nacht. Op een of andere manier werkt het. Ik kan daarna 
gewoon in slaap vallen. Heel voorzichtig kruip ik in bed, 
zodat ik Belinda niet wakker maak. Ze ligt er heel stil bij. 
Tussen haar benen heeft ze een kussen geklemd, en de lakens 
bedekken met een vloeiende beweging, als betrof het golven in 
een rivier, haar buik. 
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(Verslag van een ooggetuige) 

 

In Firenze, in de maand maart van het jaar 1348, stond opeens 
de wereld stil. In januari was alles nog normaal geweest. Het 
leven in de drukke, voorspoedige handelsstad ging zijn gewone 
gangetje. Er waren geruchten over een of andere rare ziekte 
die huishield in Sicilië, maar er was wel vaker een of andere 
ziekte in omloop. Niets om je zorgen over te maken. 

Amper zes weken later zag de stad er helemaal anders uit. Ze 
leek wel getroffen door een of ander geheimzinnig wapen, of 
verwikkeld in een oorlog. Alle winkels waren dicht, en ook 
alle kroegen. Enkel apothekers en kerken bleven open. Als je 
naar buiten ging, zag je bijna niemand op straat. 

Iedereen werd geraakt. In de hele stad deden de mensen nog 
weinig anders dan dode familieleden, vrienden of buren naar 
het kerkhof dragen. Veel doden bleven echter ook lange tijd in 
de huizen liggen, want wie het huis van een zieke binnenging, 
werd daarna vaak zelf ziek en dus durfden veel mensen niet 
binnengaan, ook niet om de lichamen eruit te halen. Bijna 
iedereen die besmet raakte, was vijf dagen later dood. 

De begraafplaatsen lagen vol, dus werden er bij kerken diepe 
loopgraven gegraven, tot het grondwater. In de nacht werden de 
lijken verzameld en in de putten gegooid en in de ochtend werd 
er dan een dunne laag zand over geschept. En dan kwam er weer 
een laag lijken en dan weer een laag zand en zo verder, laag 
op laag, als plakken kaas in een lasagna. 

Zo ging het verder tot in september van dat jaar, toen de 
ziekte eindelijk stilaan verdween. 
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In het weekend belde Guy me op. Dat gebeurt maar zelden. Ik 
ben dan wel assistent van de baas, maar Guy is niet het soort 
baas dat je te pas en te onpas opbelt in je vrije tijd. In het 
weekend redt hij het meestal met slechts één paar ogen en 
oren. Maar als er echt iets dringends is, of als hij echt met 
een probleem zit waar hij niet van kan slapen en waarover hij 
advies wil, dan belt hij me toch op in het weekend. 

‘Hoe gaat het daar, Manu? Alles goed met jullie?’ 

Ik zei ja, dat alles goed was, maar dat we wel wat geschrokken 
waren omwille van wat er allemaal gebeurde en dat de scholen 
dichtgingen. 

‘Ik weet het. Raar allemaal hè? Ik heb vrijdag onze oudste 
dochter opgehaald van school. Ze was helemaal van slag. Niet 
alleen puberhormonen deze keer. Ze moesten echt hun spullen 
uit de lockers halen, bijna al hun boeken mee naar huis nemen. 
Ze hebben geen idee wanneer ze elkaar weer zien.’ 

Ik zei dat ik dat erg vond. Ik wist niet goed waarom Guy me 
dat van zijn dochter allemaal vertelde. Ik werd er een beetje 
zenuwachtig van. Normaal begint hij meteen bij het punt dat 
hij wil maken en heeft hij niet veel tijd te verliezen. Nu 
leek het wel alsof hij een praatje stond te maken bij de 
bakker. 

Zelf maak ik nooit een praatje bij de bakker want hoe meer 
mensen dat doen, hoe langer de rij wordt en hoe langer het 
duurt voordat je bediend wordt. Soms zijn er mensen die een 
heel erg lange bestelling hebben en dan net als je denkt dat 
ze klaar zijn, beginnen ze een praatje te maken met de bakker. 
En de bakker begint dan al alles in te tikken in de kassa, een 
voor een, maar hij moet elke keer onderbreken omdat de 
spraakwaterval weer iets anders zegt, waarop hij dan moet 
antwoorden, ook al is het altijd iets onnozels en 
onbelangrijks, bijvoorbeeld over het weer. En dan net als je 
denkt dat hij klaar is met het maken van de rekening, zegt die 
persoon opeens: ‘O, en ook nog een baguette’, en dan sta je 
daar nog langer te wachten, terwijl je in gedachten dagdroomt 
over mensen die brutaal op hun hoofd geslagen worden met een 
stokbrood. En dan, als het aan jou is, vraag je gewoon een 
gesneden brood en acht harde broodjes alsjeblieft en dan zeg 
je verder niets en wacht je in stilte tot de bakker klaar is. 
Maar dan wordt de stilte ongemakkelijk en lijkt iedereen in de 



winkel je aan te kijken alsof het raar is dat je niets zegt, 
veel raarder dan wanneer je gewoon iets stoms zegt over het 
weer, maar omdat iedereen je aanstaart en omdat de stilte al 
ongemakkelijk is, kan je niks bedenken om te zeggen. 
Uiteindelijk stamel je dan iets over het weer, maar je doet 
dat net tegelijkertijd met de bakker die afrekent en zegt 
hoeveel je moet betalen, waardoor dat heel raar overkomt en je 
snel betaalt en dan weggaat voordat de bakker heeft kunnen 
antwoorden op wat je zei over het weer. 

‘Eh, Guy, waarvoor belde je eigenlijk?’ 

‘O ja, sorry, ik was even de draad kwijt. Het zijn ook 
allemaal zulke vreemde toestanden. Luister, ik belde je om te 
zeggen dat we maandagochtend vroeg een managementvergadering 
hebben om een crisisplan te maken. Een van de leden van de 
raad van bestuur heeft via zijn politieke connecties 
opgevangen dat er nog strengere maatregelen genomen worden 
tegen het virus. Die zouden dan dinsdag of woensdag ingaan. 
Maar ze zijn het nog niet eens over wat voor maatregelen het 
worden. Het is mogelijk dat ons bedrijf tijdelijk moet 
sluiten.’ 

‘O’, zei ik. Ik vroeg me af welk lid van de raad van bestuur 
de meeste politieke connecties had. Ik vermoedde de dikke man 
in het blauwe maatpak. 

‘Voorlopig ziet het ernaar uit dat we de arbeiders op 
tijdelijke werkloosheid zullen moeten sturen. Als echt alles 
sluit kunnen wij hier ook niet verder. Ook het openbaar 
vervoer zou een probleem zijn, dus we moeten kijken of we de 
werknemers thuis kunnen laten werken. De IT-jongens zitten er 
ook bij maandag en die hebben blijkbaar een reeks voorstellen 
om dat allemaal te organiseren. Wat betreft de receptie en de 
geplande vergaderingen denk ik dat…’ 

Toen begreep ik opeens waarom Guy me had gebeld. Hij was in 
zijn hoofd zelf al een crisisplan aan het maken. Hij kon niet 
wachten tot maandag. Hij belde helemaal niet voor een advies. 
De toestand met het virus hield hem gewoon zodanig bezig dat 
hij er de hele tijd aan moest denken en om niet gek te worden, 
om er ergens greep op te krijgen, moest hij een plan hebben. 
Daarbij had hij een soort sparringpartner nodig om zijn ideeën 
aan te vertellen. Iemand die gewoon zou luisteren, 
registreren, hem een houvast zou bieden, een ankerpunt om zich 
op te focussen terwijl hij rustig doorging alsof de wereld te 
controleren viel, ook al was hij de afgelopen dagen via het 
televisienieuws getuige geweest van het tegendeel. 



Het moest voor hem vast vreemd zijn om geconfronteerd te 
worden zo’n ontastbare tegenstander als het virus, zoiets wat 
onzichtbaar was maar zoveel groter was dan hijzelf en dat de 
hele wereld stil kon leggen met een vingerknip, en om dan te 
moeten wachten op wat anderen gingen beslissen. Hij was altijd 
degene die aan het stuur zat, de beslissingen nam. 

Dus liet ik Guy gewoon doorpraten. Het duurde nog een hele 
tijd en toen hij klaar was klonk hij vermoeid en was zijn stem 
een beetje schor geworden. We namen afscheid, tot maandag, 
maar net wanneer ik ging ophangen hoorde ik hem nog iets 
zeggen. Ik twijfelde eerst of ik het wel goed gehoord had, 
want hij zei het heel stil en half tegen zichtzelf. 

‘Wat zei je, Guy? Was er nog iets?’ 

‘Nee, ik… Ik had tot een paar dagen geleden gewoon nooit 
gedacht dat we nu een plan zouden maken om alles te sluiten. 
Het hele bedrijf, alle winkels. Alles. Hoe zijn we hier 
beland, Manu?’ 

Ik zei dat ik het ook niet wist, maar dat alles wel goed zou 
komen. Dat is iets wat je zo hoort te zeggen, dat alles goed 
komt, ook als je dat eigenlijk niet zeker weet. Mensen doen 
dat zo. Ze hebben het zo afgesproken. Het is een van de 
regels. 
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(Het mysterie) 

 

De Zwarte Dood heette in de middeleeuwen niet de Zwarte Dood. 
Dat is een naam die pas veel later door historici is 
uitgevonden. Wel sprak men van de Grote Sterfte of de Grote 
Pest, of op sommige plaatsen van de Blauwe Ziekte. Hoe het 
beestje ook heette, tussen het jaar 1346 en het jaar 1353 
zorgde het ervoor dat een derde tot de helft van de bevolking 
in Europa doodging. 

Een derde tot de helft, stel je dat eens voor, dat een derde 
tot de helft van de mensen die je kent, in je stad of buurt, 
gewoon in enkele weken tijd dood neervalt. 

 

Onder historici en medische wetenschappers woedt er al lange 
tijd een debat over wat er nu precies de oorzaak is geweest 
van de Grote Sterfte van het midden van de veertiende eeuw. 
Dat de ziekte die veroorzaakt wordt door de pestbacterie, 
Yersinia pestis, de hoofdschuldige is lijkt buiten kijf te 
staan. Maar de manier en de snelheid waarmee de ziekte zich 
over het Europese continent verspreidde, heeft al sinds lang 
de vraag doen rijzen of er niet meer aan de hand was. 

Als de ziekte inderdaad door de vlooien van de zwarte rat 
verspreid werd, zoals algemeen wordt aangenomen, dan zijn die 
besmette ratten wel uitzonderlijk snel door het hele continent 
gereisd. Bovendien zouden ze ook nog eens massaal moeten zijn 
doodgevallen, want anders zouden de vlooien niet zomaar van de 
rat naar een mens overspringen. Dat doen die vlooien immers 
alleen uit noodzaak, als hun favoriete gastheer niet 
voorhanden is. Over een massale rattensterfte wordt er echter 
nergens bericht. 

Daarom hebben wetenschappers al heel veel onderzoek verricht 
om te proberen te achterhalen wat er nu precies gebeurd is. 
Voorlopig is er geen sluitend antwoord, maar er zijn wel nog 
een beperkt aantal theorieën die de verklaring zouden kunnen 
bieden. Die zijn in te delen in twee groepen, afhankelijk van 
hun uitgangspunt. 

De eerste groep wetenschappers denkt dat er een mysterieuze 
tweede ziekte moet geweest zijn, die geheel toevallig 
tegelijkertijd met de pest haar rondgang door Europa deed. 



Sommige van hen denken dat het miltvuur was, overgeslagen naar 
de mens vanuit een epidemie onder het vee. Anderen denken 
eerder aan een soort koortsvirus dat lijkt op ebola of het 
aidsvirus. Dat er vandaag de dag in de bevolking van Europa 
zo’n tien tot vijftien procent van de mensen een natuurlijke 
immuniteit voor het aidsvirus heeft, lijkt die theorie te 
staven. Die immuniteit zou dan door wie ziek was geworden maar 
het overleefd had, via de genen doorgegeven zijn aan het 
nageslacht. Hoe dan ook, deze groep wetenschappers denkt dus 
in essentie dat een complex samenspel van meerdere ziektes de 
oorzaak vormt. Dat het een samenloop van omstandigheden was en 
we gewoon pech hebben gehad. 

De tweede groep wetenschappers denkt dat we ons gewoon vergist 
hebben door te denken dat het de vlooien van de zwarte rat 
waren die verantwoordelijk waren voor de verspreiding van de 
pest. De dragers waren daarentegen de parasieten die de mens 
zelf al in groten getale met zich meedroeg: luizen en gewone 
mensenvlooien. De rekenmodellen die ze op deze theorie hebben 
losgelaten, en die voorspellen hoe snel de ziekte zich 
verspreid zou hebben door menselijke parasieten, lijken beter 
aan te sluiten bij het bewegingspatroon van de Zwarte Dood 
door Europa. Deze groep van wetenschappers denkt dus in 
essentie dat het niet de schuld van de ratten was, maar dat 
het gewoon onze eigen schuld was. 

Ik denk dat er bij elke epidemie een tweedeling ontstaat 
tussen mensen die denken dat we gewoon pech hebben gehad en 
mensen die denken dat het allemaal onze eigen schuld is. 
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Vanavond werd het beslist. Iedereen moet binnenblijven. Tot 
een paar weken geleden was dat enkel de plot van films met 
zombies erin, maar nu is het overal de plot van, ook die van 
het echte leven. Vanaf morgen gaat alles dicht. Of beter, alle 
winkels behalve voedingswinkels en apotheken gaan dicht. De 
wereld wordt ingedeeld in essentiële en niet-essentiële 
buitenhuisactiviteiten. Die laatste, de meerderheid, worden 
stopgezet. Krakend en piepend komt alles tot stilstand. 

 

Het was heel raar op het werk vandaag. We hadden een 
vergadering over het crisisplan, want iedereen ging ervan uit 
dat het een kwestie van enkele dagen of zelfs uren was voordat 
er strengere maatregelen tegen het virus zouden worden 
afgekondigd. Heel vaak zeiden mensen dat de kans groot was dat 
we elkaar een hele tijd niet meer in het echt zouden zien, ook 
al leken ze het tegelijk niet echt helemaal te geloven wanneer 
ze dat zeiden. Ze zeiden dat alles zou veranderen, maar deden 
alsof er niets zou veranderen. Niemand vroeg bijvoorbeeld wie 
de planten water zou geven tijdens onze afwezigheid. 

Op de vergadering over het crisisplan werden er vooral 
afspraken gemaakt over wie de komende weken thuis zou kunnen 
werken en hoe ze dat dan moesten doen, en wie op tijdelijke 
werkloosheid zou worden gezet als de beslissing over een 
lockdown zou vallen. De arbeiders zouden bijna allemaal tot 
die laatste groep behoren, behalve drie van hen: Kelvin, Frati 
en Mo. Zij zouden optreden als een soort conciërges, en om de 
beurt ervoor zorgen dat er iemand aanwezig was in het bedrijf. 
Zo konden ze niet alleen een oogje in het zeil houden maar ook 
een aantal kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Nu er 
toch niemand op kantoor was, was dat het uitgelezen moment 
daarvoor. 

Veel van de werknemers konden thuis blijven werken, althans 
voorlopig. Iedereen moest zijn laptop mee naar huis nemen en 
zou een bundel met instructies in de mailbox krijgen over hoe 
het nieuwe softwareprogramma te gebruiken dat de IT-afdeling 
had gemaakt om online te kunnen vergaderen. Je wist dat dat 
kon met de huidige technologie - online vergaderen, bedoel ik 
– maar het was iets waarvan je nooit echt op een ernstige 
manier had gedacht dat je het ook effectief zou doen in de 
nabije toekomst. Later misschien, ooit, als alles zo langzaam 
veranderd was dat we het zelf niet eens hadden gemerkt. Niet 



op deze manier: vanaf nu is dit het nieuwe normaal, wen er 
maar aan. 

 

In de namiddag begon iedereen langzaamaan af te druipen. Het 
werd ons aangeraden om wat vroeger of later naar huis gaan om 
de spits te vermijden. De meesten gingen vroeger, niet omdat 
ze de kantjes eraf wilden rijden, maar omdat de verwachting 
was dat er iets stond te gebeuren, iets wat nooit eerder was 
gebeurd. Je zou later aan mensen vertellen waar je was op het 
moment dat het gebeurde. 

Ik zag twee collega’s met wie ik vroeger samen op een 
verdieping zat, Margot en Paul, tegelijk naar buiten gaan. 
Tegelijk, maar niet samen, daarvoor leken ze te veel in 
zichzelf gekeerd en ik wist ook dat ze zo dadelijk allebei een 
andere kant uit moesten. Margot zag er erg bleek uit en bewoog 
zich schichtig met kleine stapjes voort. Ze droeg een 
kartonnen doos met papieren in haar handen en over haar 
schouder haar handtas en een propvolle juten tas. Ik zwaaide 
naar haar, maar ze zag het niet. Paul, die achter haar liep, 
keek net op dat moment toevallig om. Hij schrok een beetje en 
zwaaide dan terug. Dat was een heel raar moment, want Paul is 
meestal eerder het type gladde haai, de spits van de 
salesafdeling, en is helemaal niet iemand van wie je zou 
verwachten dat hij een beetje aarzelend als een kind naar je 
zwaait. Toen waren ze allebei verdwenen door de deur en begon 
ik alles klaar te maken om zelf te vertrekken. 

 

Op de trein was het ook al heel raar, want we namen die op een 
ander moment dan anders om te vermijden dat het te druk was en 
als je iets wat je elke dag op dezelfde manier doet opeens 
anders doet, dan voelt dat onwennig. Josse en ik stapten samen 
in maar na even twijfelen gingen we ieder aan een andere kant 
zitten, waardoor er tussen ons in twee lege stoelen waren en 
een gangpad. Josse hield voor de grap zijn hand boven zijn 
ogen, alsof hij een kapitein was die in de verte tuurde en mij 
maar net nog kon zien zitten, zo ver was ik van hem 
verwijderd. We lachten om hoe vreemd het was. 

Vroeger, toen Josse nog getrouwd was, namen we nooit samen de 
trein want toen woonde hij ergens anders. Josse zegt dat hij 
en zijn vrouw elkaar op een dag gewoon niet meer begrepen, een 
beetje zoals in dat verhaal over de toren van Babel. Opeens 
sprak hij een andere taal en sprak zij een andere taal en toen 
was er algemene spraakverwarring en zijn ze gescheiden en is 



hij verhuisd want de rechter had gezegd dat zijn vrouw in de 
toren mocht blijven wonen. 

Een hele tijd geleden had Josse even een relatie met Katrien, 
die vroeger ook bij ons werkte en heel mooie benen had. Maar 
ze had ook een man en twee kinderen, Pol (10) en Joke (8), en 
uiteindelijk koos ze voor hen en niet voor Josse en veranderde 
ze van werk. 

‘Hé Manu, kijk eens naar je smartphone’, zei Josse ergens 
onderweg. Ik keek en zag op de app dat hij me een berichtje 
had gestuurd. Het was een uitnodiging. 

Er stond: ‘Get down with the lockdown. Vrijdag 20 maart 2020’, 
en dan het adres van de persoon die het feestje organiseerde. 

‘Is dat een lockdownfeestje?’ vroeg ik. 

‘Yep, vier het virus, baby!’ 

Ik zei dat dat toch helemaal niet mocht en dat ze op het 
nieuws zelfs hadden gezegd dat het gevaarlijk was en dat 
iedereen gewoon moest wachten tot de cafés, die samen met de 
scholen dicht waren gegaan, terug opengingen. 

‘Komaan, Manu, ze zeggen zoveel. Ik ga echt niet weken aan een 
stuk binnen zitten, hoor. En trouwens op zo’n privérave zijn 
er altijd maar een stuk of dertig mensen.’ 

Ik zei dat dat nog altijd te veel was en toen vroeg ik wat het 
verschil was tussen een feestje en een rave, maar Josse wist 
het verschil zelf niet zo goed, denk ik. Ik zei dat een rave 
klinkt alsof het niet iets is voor een man van tweeëenveertig, 
maar Josse zei dat dat net de bedoeling was, want hoe ging je 
anders vrouwen van vijfentwintig ontmoeten? Ik vroeg me af 
waarom hij vrouwen van vijfentwintig zou willen ontmoeten, 
want de kans dat die hem beter zouden begrijpen dan zijn ex 
leek me eerder klein. Bovendien leek het me dat je met een 
vrouw van vijfentwintig opeens weer al die dingen zou moeten 
doen die je op je tweeënveertigste eindelijk niet meer hoefde 
te doen, zoals gordijnen uitkiezen of gaan kamperen, en dat 
leek me vooral allemaal heel vermoeiend. Maar daar zei ik niks 
van, want misschien had Josse juist heel erg veel zin om nog 
een keer gordijnen te gaan kopen. 

 

Toen ik thuiskwam zat Belinda voor de televisie, te wachten op 
de mededeling van de premier. Ik ging naast haar zitten en 
wachtte mee. Zo zaten we nog een hele tijd naast elkaar en 
surften zwijgend op onze tablets. Toen de premier uiteindelijk 



in beeld kwam en met zachte stem de maatregelen een voor een 
aankondigde, hadden we ze allemaal al online gelezen en kenden 
we ze uit het hoofd, maar toch bleven we luisteren. Het had 
iets plechtigs. Ze vertelde er ook nog bij dat er in ons land 
momenteel 1212 besmette patiënten bekend waren. Vijftien 
mensen waren ondertussen genezen, tien waren gestorven. 

Na de aankondiging werd er in de studio verder gepraat met een 
expert, de viroloog met de trui die tegenwoordig zo vaak te 
zien was. Hij zei: ‘Alles komt nu in een stroomversnelling.’ 
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(Copingstrategieën) 

 

Het middeleeuwse manuscript van de Kronieken van Saint-Denis 
bevat het relaas van twee Franse monniken die door het land 
trokken tijdens de pestepidemie om te kijken hoe de regio 
eraan toe was. Op een dag kwamen ze in een dorp even buiten 
Parijs waar ze een vreemd schouwspel zagen. In het dorp waren 
alle mensen aan het dansen en zingen, luid lachend en onder 
begeleiding van feestelijke muziek, afkomstig van trommels en 
een soort doedelzakken. 

Toen ze vroegen wat er aan de hand was en waartoe de 
feestelijkheden dienden, legden de dorpsbewoners uit dat ze 
tot nog toe gespaard waren gebleven van de Grote Sterfte, 
terwijl die wel had toegeslagen in vele andere dorpen in de 
buurt, en ze geloofden dat hun gefeest de ziekte op een 
afstand kon houden. 

Dit soort praktijken kwam veelvuldig voor, in het bijzonder in 
het Rijngebied en in de Lage Landen, in steden als Keulen, 
Metz en Luik. In het Zwitserse Basel werd er elke dag van de 
periode dat de ziekte woedde in de stad verplicht rond een 
dennenboom gedanst, tot de epidemie weer was verdreven. In 
andere steden vonden openbare orgieën en non-stopbraspartijen 
plaats, soms als afleiding van de ellende, soms in de vaste 
overtuiging dat het een beschermmuur tegen de ziekte kon 
opwerpen. 

In contrast hiermee stonden de flagellanten, een beweging waar 
eveneens vele mensen zich bij aansloten. Zij zagen de Zwarte 
Dood als een straf van God, en alleen menselijk lijden kon Hem 
milder stemmen. In groepen van honderden, soms wel duizend 
mannen, vrouwen en kinderen trokken ze van stad tot stad. Ze 
brachten waanzinnige verhalen met zich mee, over zwetende 
Mariabeelden en vee dat kon praten. Vooraan liepen er mensen 
met grote crucifixen en vlaggen en kaarsen. Wanneer ze in een 
stad of dorp kwamen, gingen ze eerst naar de kerk en luidden 
daar de klokken. Vervolgens gingen ze in een cirkel staan, 
ontblootten het bovenlijf en begonnen religieuze liederen te 
zingen. Sommigen wierpen zichzelf daarbij op de grond en 
anderen dienden zichzelf tot bloedens toe zweepslagen toe. 
Daarvoor gebruikten ze een soort karwats met drie lederen 
riemen en ijzeren kogeltjes aan de uiteinden. Ze riepen naar 



de toeschouwers om zich bij hen aan te sluiten en hetzelfde te 
doen. Daarna trokken ze weer verder. 

Naast feestvieren en zelfkastijding waren er uiteraard nog 
heel veel andere reacties op de Zwarte Dood. Zo gingen heel 
veel mensen plots op pelgrimstocht, wat achteraf niet zo’n 
goed idee bleek omdat de pest zich zo nog sneller kon 
verspreiden. Heel wat mensen sloegen ook gewoon op de vlucht, 
lieten haven en goed achter, soms zelfs hun besmette 
geliefden, en trokken weg. Helaas opnieuw met als voornaamste 
resultaat dat de pest zich sneller van dorp tot dorp bewoog. 
Anderen geloofden dat een slechte lucht, miasma geheten, de 
oorzaak was van de ziekte en dat ze deze konden verdrijven 
door nog slechtere lucht te inhaleren, en gingen daarom de 
hele dag de stank inademen bij de latrines. Sommigen lieten 
zich wijsmaken dat er een groot complot was van de Joden, die 
overal in alle dorpen de waterputten vergiftigden. En daarom 
besloten ze dat het uitmoorden van alle Joden in het dorp de 
epidemie kon stoppen. Weer anderen keerden zich tot het geloof 
of keken naar de stand van de sterren en planeten om een 
oplossing te vinden. Geen enkele strategie bleek echter echt 
iets uit te halen. 
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Als je moet binnenblijven, dan duren de dagen soms lang en dan 
kan je om de tijd te verdrijven een spelletje zoeken op je 
tablet en dat spelen tegen de computer. Je kan dan meestal de 
computer zo instellen dat hij wat slimmer of dommer is, want 
anders zou je altijd verliezen en dan wil niemand meer spelen 
en gaat de spelletjesmaker failliet. 

Het spelletje dat ik ontdekte online is Nine-men’s-Morris, of 
in het Nederlands het molenspel. Dat is al een heel oud spel. 
Het was erg populair in de middeleeuwen, maar de eerste 
versies ervan zijn meer dan drieduizend jaar oud. Het spelbord 
bestaat uit drie concentrische vierkanten die met elkaar 
verbonden zijn. Elke speler krijgt negen pionnen, die om 
beurten gezet mogen worden op een van de vierentwintig punten 
op het bord. Als ze er alle negen op staan mag je ook 
schuiven. Voor elke keer dat je drie pionnen op een rij 
krijgt, mag je één pion van de tegenspeler wegnemen. Wie nog 
maar twee pionnen overheeft, verliest. 

Het is best een leuk spel en het idee dat mensen dit spel al 
duizenden jaren spelen, maakt dat het een beetje raar voelt om 
het nu tegen een computer te spelen. Het voelt alsof je 
verbonden bent met al die mensen die dit spel ooit hebben 
gespeeld, maar omdat je het tegen een computer speelt ben je 
toch alleen. 

Als we mensen ook wat slimmer en dommer zouden kunnen 
instellen, net zoals spelcomputers, dan zouden we 
waarschijnlijk veel minder lang binnen hoeven te blijven. 

 

We zijn ondertussen al enkele weken ver in de looptijd van de 
crisismaatregelen. De datum van 1 april is gekomen en gegaan, 
maar niemand is opgestaan om te zeggen dat het allemaal maar 
een grap was. Volgens de meeste duidingsprogramma’s op tv 
zitten we nu ongeveer op de piek van het aantal besmettingen. 
De voorspellende stippellijnen van een tijd geleden zijn voor 
de helft volle lijnen geworden met daarachter een harde en 
niet meer uit te wissen realiteit. De genomen maatregelen, zo 
zegt men, zouden ervoor moeten zorgen dat de lijn binnenkort 
begint te dalen. Heel het land houdt zich gedeisd, duikt weg 
en groet van een afstand, hoest in ellebogen, ontsmet 
winkelkarretjes en applaudisseert elke avond voor de helden in 
de zorg. 



Belinda en ik hebben ons ondertussen genesteld in een nieuwe 
routine. Met Wensje, het kindje in haar buik, is alles goed. 
Het evolueert volgens de voorgeschreven regels en rijpt rustig 
verder. 

Maar we merken in onze omgeving dat niet iedereen even goed 
kan wennen aan het leven in een lockdown. Na een paar weken 
van dit soort maatregelen gebeurt er iets raars. Opeens zijn 
er twee soorten mensen: de mensen die gek worden en tegen de 
muren op lopen en de mensen die het allemaal gewoon vinden 
worden. Zelf heb ik het gevoel dat ik er steeds beter in word, 
in de afzondering. Leven in een tragere, geslotener en 
beperktere wereld is eigenlijk niet zo moeilijk. Het lijkt 
alleen maar moeilijk omdat we eraan gewend waren dat er elke 
dag door heel veel mensen heel hard geroepen werd dat we 
vooruit! en meer! en beter! moesten, met uitroeptekens, want 
anderen deden ook vooruit! en meer! en beter! en anders zouden 
we achterblijven, en achterblijven wil niemand. 

Elke dag gaan we wandelen en dan zoek ik onderweg naar stenen. 
Wanneer ik er een vind, gooi ik die een paar keer in de lucht 
en vang hem weer op, om het gewicht en de textuur met mijn 
vingers te testen. Sommige stenen zijn te zwaar of te licht, 
maar sommige zijn precies goed. Als ze precies goed zijn, neem 
ik ze mee naar huis. Ik heb thuis al vier van zulke stenen. 

Ik denk dat ik een goede kluizenaar zou zijn, zeker wanneer er 
niemand staat te roepen. Maar nu roept er niemand meer want 
degenen die dat deden, zitten nu ook thuis en worden daar gek 
en lopen tegen de muren op. Beroofd van de voor hen 
levensnoodzakelijke aandacht. Voor de rest van ons wordt de 
wereld alleen een beetje kleiner. Maar als je inzoomt, maakt 
dat nauwelijks een verschil. Ik wandel nu elke dag gedurende 
drie kwartier een route in de buurt van ons huis. Het is een 
route waar ik vroeger met de auto in nog geen minuut langs 
zoefde en die ik nauwelijks opmerkte. Ik registreerde het 
gewoon niet. Nu is mijn actieradius veel beperkter, maar ken 
ik wel elke steen die ik onderweg tegenkom, elk huis, elke 
boom. En die stilte, soms. 

 

In de kinderkamer hebben we een tijdelijk kantoor ingericht, 
dat Belinda en ik om de beurt gebruiken. Op de koelkast hebben 
we een schema gehangen, en in onze agenda’s staat wanneer onze 
werkruimte bezet is. Zo tekenen we lijnen in het zand en 
proberen de dag in denkbeeldige hokjes in te delen. Want het 
werk is er nu altijd. Het zit in je woonkamer en aan je 



keukentafel, kruipt bij je in bad als je het toelaat. Er wil 
altijd wel iemand je even zien voor een videochat, en omdat 
niemand meer even langs kan komen is de hoeveelheid 
elektronische post verviervoudigd. Ik had dat eerst niet door, 
maar toen Belinda me erop wees, zag ik het. 

 

We hebben nu elke woensdag een vergadering van de raad van 
bestuur. Vóór de lockdown kwam die maar één keer per maand 
samen, maar nu dus elke week. Ze komen niet in het echt samen 
maar via een online vergadering. 

De eerste keer gebruikten we daar het softwareprogramma voor 
dat onze IT-afdeling had gemaakt, maar dat bleek niet te 
werken. Guy vroeg me om uit te zoeken waarom het niet werkte 
en dus moest ik bellen met de IT’ers. Ze vroegen me om het 
toestel aan en uit te zetten. Dan vroegen ze me om de stekker 
van de internetverbinding uit het stopcontact te trekken en na 
tien minuten er weer in te steken. Dan gaven een uitleg 
waarvan ik niets begreep en toen ik vroeg of ze dat nog eens 
konden herhalen, kreeg ik een andere uitleg waarvan ik niets 
begreep. Uiteindelijk kon ik opmaken dat het systeem wel 
degelijk werkte, maar dan alleen als je inlogde met je 
computer vanuit het dockingstation op het werk. Toen ik vroeg 
of dat niet een beetje onlogisch was - want als iedereen 
daarvoor naar het werk moest gaan, dan was het punt van het op 
afstand vergaderen een beetje weg - zeiden ze dat iedereen nu 
eenmaal moest werken binnen de beperkingen van het 
softwarepakket en dat zij daarover niet beslisten, maar dat 
dat iets voor het management was. Ik hing op, belde naar Guy 
en zei hem dat de IT’ers hadden gezegd dat het systeem kapot 
was en ze het niet konden repareren. Aan de andere kant van de 
lijn hoorde ik een zucht. Die dag kon de vergadering van de 
raad van bestuur niet doorgaan. 

Toen besloot Guy om dan maar via een ander programma te werken 
om online te vergaderen. Omdat hij het niet meer aan de IT’ers 
wilde vragen, moest ik uitzoeken welk er geschikt voor zou 
zijn. Dus ik deed eens een rondvraag bij de collega’s om te 
weten waar zij allemaal mee werkten. Alleen bleek al snel dat 
er heel erg veel verschillende programma’s waren en dat 
iedereen met iets anders werkte: Hangout, Zoom, Meet, MS 
Teams, Skype, Whereby, BlueJeans, Anymeeting, WebEx, Join.me, 
Slack, Jitsi, Kopano, Lifesize, Umeeting, GoToMeeting, 
ezTalks, StarLeaf, ConnectWise, Teamviewer, Fuze, Adobe 
Connect, UberConference, Highfive, BlackboardCollaborate, 



ReadyTalk, Amazon Chime, Blizz, Clickmeeting, Praatbox en nog 
een paar andere. 

Het ene programma werd gebruikt omdat een grote klant het 
gebruikte, een ander omdat je alleen met dat programma 
overheidsdiensten kon bereiken, nog een ander omdat het 
makkelijker was als je met vier personen vergaderde en weer 
een ander als je met meer dan twintig personen samenkwam. De 
ene collega zei: ‘Hiermee kan je makkelijk bestanden delen’, 
en een andere: ‘Alleen dit programma werkt met Excel.’ Weer 
anderen zeiden: ‘Dit is goedkoper’, ‘Dit is veiliger’, ‘Dit is 
gratis voor scholen maar niet voor bedrijven’, ‘Dit wordt niet 
ondersteund door onze instellingen’, ‘Dit staat in de top tien 
op website zus en zo’, ‘Dit werkt ook in het buitenland’, ‘Dit 
werkt beter op 4G.’ 

Op het einde van de dag had ik zeker vierentwintig apps 
geïnstalleerd, maar er was er geen enkele waar iedereen 
enthousiast over was. En natuurlijk waren ze geen van alle 
compatibel met elkaar. 

Ik deed mijn ogen dicht en liet mijn vinger een tiental 
seconden boven het scherm van mijn tablet heen en weer 
bewegen. Dan stopte ik en liet hem op een willekeurige plek op 
het beeldscherm neerploffen. Ik nam de telefoon en belde Guy. 

‘Zoom. We werken best met Zoom’, zei ik. 

 

‘Wat hebben ze gezegd vandaag in de raad van bestuur, Manu?’ 

Op het Zoomscherm zie je Margot zitten aan wat haar 
keukentafel lijkt te zijn. Achter haar zie je een venster dat 
op een tuin uitkijkt en links zie je een aanrecht. Ze ziet er 
bleek en kleurloos uit. Haar haren heeft ze in een staart 
gebonden, maar lijkt daarbij te snel of zonder spiegel te werk 
te zijn gegaan, want er hangen een paar ontsnapte slierten 
langs haar gezicht. 

Elke woensdag belt ze me. Of beter, zoomt ze me. Zogezegd 
gewoon om een praatje te maken en om te vragen hoe het met me 
gaat. Sinds ik de assistent van Guy werd en niet meer op de 
dienst boekhouding en personeel werk, hebben we elkaar niet zo 
vaak meer gesproken maar sinds we allemaal thuiswerken hoor ik 
haar regelmatig. 

Elke woensdag stelt ze me dezelfde vraag. De eerste keer ging 
het als volgt. 

‘Wat hebben ze gezegd? Ik bedoel, hebben ze iets beslist?’ 



Ik zei tegen Margot dat ik niet goed begreep wat ze precies 
bedoelde. 

‘Of ze iets beslist hebben. Over wanneer we terug naar kantoor 
moeten.’ 

‘Wil je al terug dan? De lockdown geldt toch nog.’ 

‘Nee! Ik wil niet terug. Ik wil het gewoon weten.’ 

‘Er is niks beslist. Er valt niks te beslissen. De maatregelen 
gelden nog.’ 

‘Op het nieuws zeiden ze dat ze erover denken om die weer te 
versoepelen, binnenkort.’ 

 

Toen ik Belinda vertelde dat Margot elke week belde en me die 
vraag stelde, zei ze dat Margot waarschijnlijk gewoon heel 
bang was. 

‘Dat is nu eenmaal hoe het nu gaat, tegenwoordig,’ zei ze. 
‘Dat is heel normaal. Sommige mensen doen alsof het allemaal 
wel meevalt en we gewoon door moeten gaan en andere mensen 
zijn juist heel bang.’ 

Ik vroeg Belinda tot welke categorie van mensen wij dan 
behoorden. Ze zei: ‘Bij ons is het anders. Daar ergens 
tussenin.’ 

 

‘Wat hebben ze gezegd vandaag in de raad van bestuur, Manu?’ 

‘Niets bijzonders.’ 

‘Iets over…?’ 

‘Nee, geen sprake van terugkeren voorlopig.’ 

‘Heb je dat artikel gelezen in de krant vandaag? Over die 
jonge vrouw?’ 

‘Nee, niet gelezen, Margot.’ 

‘Ze zeggen nu dat jonge mensen het toch kunnen krijgen. En als 
je overgewicht hebt is het ook heel gevaarlijk. Het virus 
vormt klonters in je bloed en als dat op de verkeerde plaats 
gebeurt val je zomaar dood neer. Raar toch, hè, dat ze dat nu 
pas zeggen? Wie weet wat ze allemaal nog meer geheimhouden.’ 

 

Een paar weken geleden kwam ik thuis na een wandeling en 
Belinda zat zachtjes te huilen op de bank. Ik liep naar haar 
toe en vroeg wat er aan de hand was. Toch niks met de baby? 



‘Nee,’ zei ze, ‘het is niets. Het is gewoon dat het me zo boos 
maakt. Waarom doen ze dat toch?’ 

Met een plotse beweging slingerde ze haar tablet naar de 
andere kant van de bank. Hij stuiterde een paar keer, maar 
viel niet op de grond. Op het scherm zag ik dat de krantenapp 
openstond. 

‘Wie? Wie doet wat?’ 

‘Die horrorverhalen plaatsen over welke symptomen je allemaal 
kan krijgen. Tot in detail beschrijven hoe mensen stikken, 
opbranden van de koorts, lijden.’ 

‘Ik denk dat ze gewoon hun werk doen’, begon ik.  

Maar ze sneed me meteen af. ‘Nee. Echt niet. Eerst vragen ze 
aan iedereen om zich dapper en verantwoordelijk te gedragen, 
“samen komen we hierdoor”, en vervolgens proberen ze elkaar de 
loef af te steken door zo gruwelijk mogelijke getuigenissen te 
verzamelen en in detail te plaatsen. Elke dag opnieuw. Kijk, 
dit doet het virus. En als je pech hebt ook dit. En dit. En 
net als je denkt dat het niet erger kan: ook dit nog! Maar het 
is “allemaal niet zo erg” en we moeten ons “verantwoordelijk 
gedragen”. Hier, lees dan nu dit ooggetuigenverslag van 
stikkende bejaarden. Want de hele krant moet ermee vol. Gewoon 
voor de verkoopcijfers. Het liefst nog zouden ze met een 
camera en microfoon naast elk beademingsapparaat staan en live 
uitzenden. “Hoe voelt u zich nu, mijnheer?” Wie ziek wordt, 
wordt opeens anoniem, verliest zijn identiteit. Een cijfer op 
een grafiek en een gruwelverhaal in de krant, dat is wat er 
overblijft. Ze worden ziek en als bij toverslag zijn ze geen 
vaders, grootouders of kinderen meer, alleen nog clickbait.’ 

De tranen stroomden nu over haar wangen. Ze zat in 
kleermakerszit op de bank en hield haar beide handen op haar 
bolle buik. Ik zag opeens voor me hoe ze, ergens jaren in de 
toekomst, daar op bank zou zitten met onze dochter op haar 
schoot. En wanneer er iets engs op televisie zou komen, iets 
wat volgens haar niet voor kinderogen bestemd was, dan zou ze 
haar handen voor de ogen van onze dochter leggen om haar 
ervoor te behoeden. 

Ik ging naast haar zitten en nam haar in mijn armen. 

‘We lezen ze gewoon niet meer, die verhalen. Oké? We lezen ze 
gewoon niet meer.’ 

‘Oké, zei ze.’ 



En sindsdien zitten wij, op de schaal van mensen die gewoon 
doorgaan of die heel bang zijn, er ergens tussenin. 
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(De drie soorten pest) 

 

De pest wordt veroorzaakt door een bacterie, Yersinia pestis. 
De bacterie komt in de mens terecht door de beet van een vlo. 
Wanneer de vlo geïnfecteerd is, wordt de slokdarm van het dier 
geblokkeerd. Het krijgt nog slechts een fractie van het bloed 
dat het opzuigt in zijn maag, de rest blijft steken onderweg. 
Zo raakt de vlo langzaamaan ondervoed en wordt hij bevangen 
door een onverzadigbare honger. Die honger maakt dat de vlo 
als een razende alles en iedereen om zich heen begint te 
bijten, op zoek naar een manier om zijn maag te vullen. Bij 
elke beet injecteert de vlo via het besmette bloed dat nog in 
zijn bek vastzit weer een nieuw slachtoffer. Uiteindelijk 
sterft de vlo de hongerdood. 

Via de beten komt de bacterie in de bloedbaan van de mens. 
Daarna nestelt het zich in de lymfeklieren. In de oksels, de 
nek en de liezen beginnen zich gezwellen te ontwikkelen die 
eruitzien als builen. Vandaar de naam ‘builenpest’. De builen 
zijn erg pijnlijk en wanneer ze opengesneden worden, 
verspreiden ze een afgrijselijke stank. Ze maken soms ook een 
vreemd, gorgelend geluid. Naast de builen zijn er ook andere 
symptomen: hoofdpijn, hoge koorts, duizeligheid en buikloop. 
In de veertiende eeuw had je een week na de besmetting 
gemiddeld ongeveer dertig procent kans dat de builen weer 
verdwenen waren en je het zou overleven. 

Als je de builenpest had, dan had je geluk. Yersinia pestis 
kan ook in twee andere varianten voorkomen. Als de bacterie 
niet je lymfeklieren aantast maar zich nestelt in je longen, 
dan ontwikkelt ze zich tot longpest. De kans dat je het 
overleeft neemt af tot minder dan vijf procent. Bovendien ben 
je nu zelf ook extra besmettelijk voor iedereen om je heen. De 
kans dat je door het hoesten je geliefden besmet is 
buitengewoon groot. Uiteindelijk sterf je gemiddeld na twee 
dagen al, doorgaans omdat je verdrinkt in je eigen bloed. 

De derde vorm van de pest is de bloedvergiftigingspest. 
Daarbij veroorzaakt de bacterie in het hele lichaam her en der 
kleine bloedklontertjes, die de betrokken plekken op het 
lichaam doen afsterven, wat tot rode en zwarte vlekken overal 
op de huid leidt. Je bloed stolt verder ook niet meer en loopt 



in je organen. In een tijdsbestek van vierentwintig uur ben je 
dood. 
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Vandaag moet ik de trein naar het werk nemen. Mijn laptop is 
kapotgegaan en ik heb met de IT’ers afgesproken dat ik een 
nieuwe krijg. Maar daar moeten eerst programma’s van ons 
bedrijf op geïnstalleerd worden en daarom moet ik het toestel 
op kantoor afhalen. Of zo heb ik de uitleg toch begrepen, ik 
weet alleen dat heropstarten niet hielp en controleren of de 
stekker goed in het stopcontact zat ook niet en dat ik nu dus 
naar kantoor moet. Ik kreeg een speciaal briefje voor 
onderweg, om te bewijzen dat ik een essentiële verplaatsing 
doe. 

In het station is er nagenoeg niemand. Het hele perron, dat 
normaal vol pendelaars staat, is leeg. Het lijkt wel of ik een 
spooktrein ga nemen. Dan komt er toch nog iemand het perron 
oplopen. Het is een meisje in een groene jurk. Ik lach naar 
haar, maar ze lacht niet terug en loopt in een boog om me 
heen, helemaal naar de andere kant van het perron. 

De reden dat ze niet teruglacht, en misschien ook dat ze zo’n 
boog maakt, is dat ik een mondmasker draag. Ik zie eruit als 
een chirurg. Een chirurg die op een trein wacht. 

Het jeukt en kriebelt, zo’n masker. Het voelt ook erg benauwd, 
maar dat is eerder psychologisch, denk ik, want het materiaal 
laat goed toe om te ademen. Dat stond op de doos. 

De trein komt aan. Het meisje en ik stappen allebei op een 
ander deel van het perron in en gaan in een andere wagon 
zitten. We hebben de trein helemaal voor ons alleen, er zit 
voor zover ik kan zien niemand anders in. 

Onderweg kriebelt mijn neus twee keer, maar ik durf niet te 
krabben omdat ik dan het mondmasker opzij moet schuiven en van 
Belinda mocht ik dat op de trein niet doen. Ze was ongerust 
toen ik zei dat ik naar kantoor moest. Ze probeerde het niet 
te laten merken, maar omdat ze te hard probeerde zag ik het 
toch. Overdag zei ze er bijna niets over, maar toen we in bed 
lagen en ik haar gezicht niet kon zien omdat het te donker was 
en ze met haar rug tegen me aan lag, begon ze advies na advies 
te geven. ‘Vergeet morgen de ontsmettingsgel niet. En draag 
handschoenen. En als er al iemand op de trein zit, neem je 
meteen een andere wagon.’ Ik liet haar begaan en antwoordde op 
elke raad met een rustig ‘Ja, zal ik doen, schat’. Ik had mijn 
handen ondertussen op haar buik gelegd en voelde hoe Wensje 
daar binnenin ook onrustig bewoog. In mijn hoofd deed ik nog 



een keer het rekensommetje dat ik al zo vaak had gedaan. Naar 
alle statistische waarschijnlijkheid zou de bevalling 
plaatsvinden ergens tussen 10 mei en 14 juni. Dat waren de 
belangrijkste parameters waarbinnen onze wereld zich momenteel 
afspeelde. De maatregelen tegen het virus hadden onze fysieke 
realiteit beperkt, de ruimte waarbinnen we ons bewogen kleiner 
gemaakt. De wereld was gekrompen. Maar deze twee data 
bepaalden de grenzen van ons voorstellingsvermogen. Daartussen 
lag ergens de dag dat onze hele wereld zou veranderen en 
naarmate die dag dichterbij kwam, werd hij steeds groter, tot 
hij uiteindelijk ons hele gezichtsveld zou vullen. 10 mei. 14 
juni. Dat was echt niet meer zo lang. 

‘Alles wordt kleiner, behalve jouw buik’, fluisterde ik, maar 
Belinda was ondertussen opgehouden met advies geven en ademde 
heel rustig naast me. Net voor ik zelf wegzonk ging er nog een 
gedachte door mijn hoofd: hé, 10 mei, dat is Moederdag. 

 

De trein is aangekomen. Wanneer het lampje brandt dat aangeeft 
dat je kan uitstappen, doe ik mijn mouw over mijn duim en druk 
zo op de knop om de deur open te maken, met de stof van mijn 
jas tussen mijn duim en de knop. Ook in het station van 
aankomst, waar het tot voor kort elke dag krioelde van de 
pendelaars, is het akelig stil en leeg. Terwijl ik naar de 
ingang van ons gebouw wandel, houd ik het masker nog even op, 
ook al hoeft dat eigenlijk niet. 

‘Die dingen verkopen ze binnenkort langs de straat in 
automaten’, hoor ik iemand lachend zeggen. Het is Frati, een 
van de arbeiders. Hij komt naast me lopen, op een paar meter 
afstand, en lacht me toe. In elke hand draagt hij een emmer 
verf. 

‘Die maskers, bedoel ik.’ 

‘O ja, echt?’ 

Frati is een vriendelijke man. Hij ziet er heel streng uit en 
zit vol tatoeages, wat hem er nog dreigender doet uitzien, 
maar eigenlijk is hij heel beleefd. 

‘Het is mijn dag. Vandaag moet ik een paar kantoren 
schilderen. Morgen gaat Kelvin verder en vrijdag Mo. Nog wel 
leuk eigenlijk. Het is best rustig daarbinnen. En zo zijn we 
toch niet de hele tijd werkloos. Scheelt hem weer op het einde 
van de maand.’ 

Kelvin is van oorsprong een Nederlander. Frati is van 
oorsprong een Kosovaar. Mo is van oorsprong een Belg. Zijn 



grootouders wonen gewoon in Marokko. We krijgen subsidies voor 
hun drieën, maar het zijn niet dezelfde subsidies. 

We lopen achter elkaar het gebouw binnen. Hij verdwijnt meteen 
naar een lokaal op de benedenverdieping, waarschijnlijk staat 
daar het schildermateriaal. Ik loop door naar de lift, maar 
voor ik daar ben klinkt er een zoemend geluid. Vanachter een 
muurtje komt de robot aangereden. Zijn hele lijf is glanzend 
wit. Hij heeft menselijk ogende witte armen en handen, zijn 
romp eindigt onderaan niet in benen maar in één massief blok 
en hij rijdt op wieltjes. Het lijkt meer alsof hij glijdt dan 
rijdt. Zijn gezicht is rond en wit, met een uitstulpend bultje 
dat de suggestie van een neus moet voorstellen. Zijn mond is 
een fijn zwart streepje en twee grote zwarte cirkels met 
onderaan een platte zijde, waarin zich tekenfilmachtige 
pupillen vormen, dienen als zijn ogen. 

‘Goeiemorgen, mijnheer Calw, hoe kan ik u van dienst zijn?’ 

‘Dag HC-315’ zeg ik. ‘Ik ben hier gewoon om mijn nieuwe laptop 
op te halen.’ 

‘Dat is leuk. Het is fijn u nog eens te zien. Een mooie dag 
gewenst.’ 

Ik loop door naar de lift, maar dan stop ik nog even en draai 
me om. 

‘Lukt het hier een beetje? Ben je hier al de hele tijd 
alleen?’ 

De robot kijkt me even aan. Dan zegt hij: ‘Het gaat prima, 
dank u. Wat vriendelijk van u om ernaar te vragen. Ik 
functioneer op topniveau-efficiëntie.’ 

‘Word je nooit eenzaam?’ 

‘Soms zijn er hier wel collega’s aanwezig. Voor het onderhoud. 
En verder ben ik natuurlijk nooit echt alleen, mijnheer, ik 
ben online verbonden.’  

Hij wijst naar zijn borst. Daar hangt een zwarte rechthoek. 
Het is een soort tablet, waarop je dingen kan opzoeken of 
waarop hij je dingen kan tonen. Het scherm licht op en er 
verschijnt een knipogende smiley. 

 

Mijn bureau staat er nog net zo bij zoals ik het heb 
achtergelaten, ondertussen dik anderhalve maand geleden. Ik 
moet hier een tijdje wachten tot de IT klaar is en me het 
nieuwe toestel komt brengen. De oranje stoel bungelt nog 
steeds met zijn koord aan het plafond. Ik ga erin zitten, laat 



me een beetje wiebelen en geniet van het uitzicht. Mijn 
uitzicht is minder mooi dan dat van Guy, maar slecht is het 
niet. De hele stad lijkt in een soort halfslaap verwikkeld. De 
straten die anders vol staan met lange rijen auto’s zijn 
nagenoeg leeg. Hier en daar rijdt er een eenzame fietser, een 
bus, een individuele auto die zijn geluk niet op lijkt te 
kunnen omwille van zijn herwonnen bewegingsvrijheid. Het doet 
me denken aan het kasteel van Doornroosje, nadat ze zich 
prikte aan het spinnenwiel en iedereen gewoon in slaap viel 
waar hij stond. Hoelang zou het hier duren, in de stad, 
voordat alles overwoekerd zou zijn met doornenstruiken en 
klimop? 

Een hele poos later komt de IT’er binnen. Hij draagt een 
mondmasker, dat hij naar beneden heeft getrokken, en blauwe 
plastic handschoenen. Hij heeft mijn nieuwe laptop bij zich en 
geeft me een uitleg van tien minuten over hoe ik hem hoor te 
gebruiken. Hoewel het net hetzelfde soort toestel is als ik 
had, luister ik gehoorzaam. Dan zegt hij gedag en verdwijnt 
weer door de deur. 

 

Het is nu rond de middag en op mijn nieuwe laptop kijk ik naar 
het middagjournaal. Er is, zoals het de gewoonte is dezer 
dagen, eigenlijk slechts één onderwerp: het virus. Er worden 
verschillende formats gebruikt, ze wisselen af tussen 
interviews, reportages en infographics, maar het onderwerp is 
altijd hetzelfde. 

In de studio zitten twee gasten. De ene is de viroloog met de 
trui, de andere een stamboompoliticus in een maatpak. De 
viroloog praat vrij onbewogen, antwoordt altijd op dezelfde 
toon, beleefd en correct. Ondanks het feit dat de 
omstandigheden hem tot een beroemdheid hebben gebombardeerd en 
hij dagelijks op het scherm komt, straalt hij nog steeds een 
aura van geruststelling uit, nu al weken aan een stuk. 

De politicus naast hem lijkt daarentegen opgetrokken uit 
onrust en agitatie. Hij zit er verkrampt bij, trekt af en toe 
met zijn wenkbrauwen en loert zijdelings naar de viroloog, met 
zichtbaar ongeduld om diens spreektijd. Wanneer hij zelf aan 
de beurt is, spreekt hij alsof hij de woorden al heel lang 
heeft opgespaard in zijn keel en ze nu plots ontkurkt worden. 

Dat de economische schade enorm dreigt te zijn, zegt hij. Dat 
het goed was dat we maatregelen genomen hebben, maar dat we nu 
toch maar moeten nadenken over herstarten, doorstarten, 
opstarten, opstaan… Allerlei van dat soort woorden gebruikt 



hij, telkens met de connotatie van ‘opnieuw doorgaan’, van 
‘niet meer stilstaan’, van ‘terug naar meer meer meer van 
hetzelfde’. Hij klinkt als een van de roepers die tot voor 
kort onze zintuigen overlaadden en onze wereld beheersten. Hij 
klinkt als iemand die niet wil dat we elke steen kennen op de 
wandelroute achter ons huis. 

Wanneer de journalist aan de viroloog vraagt hoe snel we 
volgens hem de maatregelen zullen kunnen versoepelen, stoort 
de politicus zich daar zichtbaar aan, nog voor het antwoord is 
gegeven. Hij stoort zich aan het feit dat hij die vraag niet 
krijgt. Hij is wakker geworden in een wereld waarin het opeens 
heel natuurlijk is dat dingen als logica en wetenschap en 
gezondheid voorgaan op al het andere, en hij vindt dat maar 
niks. Hij wil terug, terug naar vroeger, toen de realiteit nog 
kneedbaar en gehoorzaam was. 

De viroloog geeft het antwoord dat hij nu al weken geeft, ook 
al blijven ze keer op keer dezelfde vraag stellen, alsof 
daardoor het antwoord zou kunnen veranderen. Dat we het best 
geleidelijk en omzichtig te werk kunnen gaan. Dat we niet te 
overhaast moeten zijn, om erger te vermijden. Dat het nog een 
lange tijd allemaal wat minder, wat kleiner zal moeten zijn. 

De politicus reageert als van een wesp gestoken en begint aan 
de opsomming van een reeks zorgvuldig ingestudeerde cijfers. 
Prestatie-indicatoren, dataonderzoek, marktparameters. Het 
zijn woorden waarmee hij zijn boodschap in een geïmproviseerd 
harnas van wetenschappelijkheid probeert te hijsen. 

‘Eigenlijk moeten we allemaal helden worden’, besluit hij 
terwijl hij in de camera kijkt. ‘Zodat we niet langer 
stilstaan. De mensen zijn dat beu, stilstaan.’ 

 

Achter me klinkt een luide lach. 

‘Helden, haha. Alles om de winkel te laten draaien hè.’ 

Frati staat in de deuropening, een natte verfborstel in zijn 
hand. Hij schudt zijn hoofd. 

‘Ze zijn ermee begonnen. De winkel moet draaien. Binnenkort 
staan we hier allemaal weer. Wat verder uit elkaar dan wel.’ 
Hij lijkt het allemaal niet zo ernstig te nemen. 

‘Denk je?’ vraag ik. ‘Zou het zo snel allemaal weer als 
vroeger worden?’ 

‘Hetzelfde wordt het niet’, zegt Frati met een grijns. ‘Maar 
één ding is zeker: mensen als jij en ik zullen weer in ons 



ronddraaiende rad gestoken worden. Wij mogen weer rennen. Met 
of zonder mondmasker.’ 

Ik denk even na over zijn woorden. 

‘En zie je dat zitten dan? Gewoon doorgaan als voorheen?’ 

Vanonder zijn strenge wenkbrauwen kijkt hij me even aan. 

‘Ik? Ik ben al bezig, vriend. Ik ben hier de gang aan het 
schilderen. In het frisse grijs waar jullie hier op deze 
verdieping zo van houden. En het brengt brood op de plank. Dus 
tja…’ 

Hij maakt aanstalten om weg te gaan en knipoogt nog even naar 
me bij zijn laatste woorden: ‘Niet iedereen heeft zo’n oranje 
stoel om gezellig in te gaan zitten.’ 
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(De pestdokter en de politicus) 

 

De eerste afbeelding van het zo karakteristieke en 
bevreemdende kostuum van de middeleeuwse pestdokter stamt uit 
de zeventiende eeuw, maar historici leiden uit beschrijvende 
bronnen af dat al in de veertiende eeuw een enigszins 
gelijkaardige outfit de norm was. De pestdokter droeg een 
lange jas, handschoenen en laarzen, allemaal vervaardigd uit 
een soort geolied leer dat vermoedelijk behandeld werd met 
geurige kruiden. Daaronder droeg hij een lederen versie van 
een waadbroek zoals riviervissers die gebruiken. Op zijn hoofd 
droeg hij een hoed met brede rand en in zijn hand hield hij 
een lange stok, waarmee hij mensen op afstand kon houden of 
dingen kon verplaatsen zonder die aan te hoeven raken. 

Het meest kenmerkende kledingstuk van de pestdokters was 
echter hun masker. Het was een lederen lap die voor het 
gezicht gebonden werd. Er waren uitsparingen uitgeknipt voor 
de ogen, en in latere versies kwamen daar ook glazen lenzen 
bij kijken die de ogen beschermden. Het akeligste aan het 
masker was dat het vooraan uitmondde in een lange bek die leek 
op de snavel van een vogel. Daarin legde men sterk geurende 
bloemen en kruiden die de dokter met hun aangename geur 
moesten beschermen tegen de slechte lucht waaraan men de 
overdracht van de besmetting toewees. Zo werd hij beschermd en 
had hij toch zijn handen vrij. 

Door een mengeling van intuïtie en blind geluk bood het 
kostuum van de pestdokter een beperkte maar zeker niet 
onbelangrijke mate van bescherming. Vlooien konden niet door 
de kledij bijten om de builenpest over te dragen en het masker 
verhinderde ook het contact met speekseldruppels of bloed van 
hoestende patiënten met longpest. Mensen zagen dat pestdokters 
veel minder vaak ziek werden dan anderen die in contact kwamen 
met besmette burgers, en samen met hun excentrieke uiterlijk 
en typerende kledij droeg dat bij tot de mengeling van vrees 
en ontzag die men voor de pestdokter ging voelen. Hij kreeg 
mythische proporties. Natuurlijk zag men hem niet graag komen, 
want waar hij was, was ook de ziekte. Maar het belangrijkste 
is misschien dat de dokter door zijn verschijning en optreden 
de mensen de hoop gaf dat een oplossing mogelijk was en dat er 
iemand was die zich daarmee bezighield. 



De middeleeuwse politicus daarentegen bleek niet in staat om 
veel bescherming te bieden tegen de Zwarte Dood. En soms wordt 
er in de bronnen een nog minder flatterend beeld geschetst. In 
het Firenze van de jaren 1349 tot 1370 bijvoorbeeld kwam het 
veelvuldig voor dat politici, publieke ambtenaren en 
bestuurders van de stad hun dagelijkse plichten verzaakten en 
de stad in het holst van de nacht ontvluchtten om zich te 
verschansen in hun buitenverblijven op het platteland, in de 
hoop daar de danse macabre van de pestepidemie te kunnen 
ontlopen. De respons van de achterblijvende bevolking hierop 
was om zware boetes en extra belastingen te heffen op het 
inkomen van iedereen die uit zijn publieke functie 
deserteerde. 
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‘Voor de presentatie van de tussentijdse cijfers schakelen we 
even over naar Paul. Paul, het woord is aan jou. Eh, wacht, 
eerst je microfoon nog even aanzetten, Paul, we horen je 
niet.’ 

In de beeldvullende mozaïek van zoomschermen op mijn laptop 
zoek ik naar het hokje waarin Paul gevangenzit. De raad van 
bestuur is al even bezig en mijn aandacht is er niet helemaal 
meer bij, waardoor het even duurt voordat ik hem vind. Uit de 
achtergrond leid ik af dat hij net als ik in een soort 
tijdelijk tot kantoor omgebouwde kinderkamer zit. Achter hem 
zie je een stapelbed staan en aan de muur hangt een 
levensgrote poster van Elmo uit Sesamstraat. Paul spreekt de 
vergadering toe op zijn normale toon, vol zelfvertrouwen, en 
dat geeft in combinatie met de poster een heel gek effect. 
Alsof hij het is die een rol speelt, die verzonnen is, en de 
Elmo een beeld uit de echte wereld. Hij deelt fluks bestanden 
met de vergadering waarop grafieken en tabellen afgebeeld 
staan. De tabellen kleuren rood, de lijnen op de grafieken 
lopen gestaag neerwaarts. 

‘Dit kan zo niet verder’, reageert de dikke man in het blauwe 
maatpak na afloop van de presentatie als eerste. ‘Eh, kunnen 
jullie allemaal even je microfoon afzetten? Ik krijg een echo. 
Waar was ik? Ja, we moeten dringend iets ondernemen. We moeten 
heropstarten! Maar volgens mijn contacten is er goed nieuws. 
Eerstdaags zou de versoepeling worden aangekondigd.’ 

Bij de rest van de leden van de raad van bestuur klinkt er 
instemmend gemompel, of dat kan je toch afleiden uit de mimiek 
op al die kleine schermpjes, want met de microfoon op mute 
hoor je niets. De man met de bruine baard vraagt wanneer we 
het zeker weten, en of we wel klaar zijn. 

‘Op zich zijn we bijna klaar,’ zegt Guy, ‘alleen moeten we wel 
er zeker van zijn dat het allemaal veilig kan. Ik heb met de 
staf een heropstartplan uitgewerkt en hier en daar zijn er nog 
een paar punten die we moeten bekijken. Zoals de regels nu 
zijn, kunnen we ze nog niet veilig toepassen. De vakbond eist 
trouwens ook dat we extra beschermingsmateriaal aanschaffen.’ 

‘Hoelang nog?’ vraagt de man met de bruine baard. ‘Ik bedoel 
als de regering het oké geeft, hoelang hebben we dan nog nodig 
om klaar te zijn?’ 

‘Moeilijk te zeggen, maar voor de zekerheid toch een week.’ 



‘Een week? Heb je die cijfers daarnet gezien, jongen?’ De 
dikke man was vroeger heel close met de vader van Guy, die 
toen hij nog leefde de baas van het bedrijf was. Hij spreekt 
Guy elke vergadering minstens één keer aan met ‘jongen’. 

‘Ik weet het.’ 

‘Kunnen we niet gewoon meer van die robots kopen?’ vraagt de 
dunne man met de smalle lippen. ‘Die worden niet ziek, 
veronderstel ik?’  

Hier en daar lacht er iemand. Toch verwachten ze een antwoord 
op de vraag. 

‘Moeilijk’, zegt Guy. ‘De robots zelf kosten niet meer zo heel 
veel, maar ze programmeren om allerlei verschillende functies 
in te vullen is peperduur. Bovendien zijn ze in de meeste 
taken nog lang niet zo goed als mensen.’ 

 

‘Als we nog lang wegblijven, nemen de robots ons werk over. 
Let op mijn woorden.’ Gisteren pas had Josse die zin 
uitgesproken. Hij had opeens zomaar voor de deur gestaan. 
Belinda zat boven in de werkkamer en ik beneden in de keuken, 
toen ik plots een fietsbel aanhoudend hoorde rinkelen. Ik ging 
naar het raam en zag Josse in wieleroutfit met zijn fiets op 
onze oprit staan. Hij zwaaide naar me toen hij me zag, en 
lachte breed. 

‘Hé Josse, wat, eh, kom je doen?’ 

‘Gewoon even dag zeggen. Ik was in de buurt aan het fietsen, 
dus ik dacht: ik ga even langs.’ 

Hij woonde zeker twintig kilometer van ons huis vandaan. Even 
verwachtte ik dat hij zou vragen of hij binnen mocht komen, 
maar dan zei hij: ‘Geen zorgen, ik blijf op een veilige 
afstand. We mogen misschien niet afspreken, maar als ik hier 
toevallig voorbijfiets, dan mogen we wel gewoon een praatje 
maken.’ Hij knipoogde triomfantelijk, met de trots van een 
Belg die een achterpoortje heeft ontdekt. 

We praatten een tijdje. Nu ja, Josse praatte vooral en ik 
luisterde. Het was een uitbarsting van woorden en anekdotes, 
zonder duidelijke hiërarchie of logisch vervolg. Hij vertelde 
over zijn ouders, over een televisieserie die hij had ontdekt, 
wat hij allemaal had gegeten. Ik werd er een beetje door 
overdonderd en voor een buitenstaander moet het vreemd geleken 
hebben hoe ik daar zomaar wat onnozel stond te knikken. 
Terwijl hij aan het vertellen was, kon ik de hele tijd alleen 



maar denken aan hoe Josse een twintigtal kilometer hiervandaan 
’s avonds alleen in zijn appartement zat, en zorgvuldig 
verhalen opspaarde om bij zijn fietsronde mee te nemen op zijn 
bagagerek. Hij was duidelijk een van de mensen die gek werd 
thuis en tegen de muren op liep. Tussen zijn anekdotes door 
zat keer op keer de suggestie dat het allemaal toch wat 
overdreven was, dat het tijd werd dat het ophield. 

‘Ze kunnen ons toch moeilijk tijdens de zomermaanden nog 
binnenhouden.’ 

‘Ik had vorige week last van mijn darmen, dus ik denk dat ik 
het al heb gehad.’ 

‘De mensen zijn het beu, beu zijn ze het.’ 

‘En zo onduidelijk, die regels, volgens mij weten ze het zelf 
niet goed en willen ze het gewoon niet toegeven.’ 

‘Als we nog lang wegblijven, nemen de robots ons werk over. 
Let op mijn woorden.’ 

‘Door de griep sterven er elk jaar duizenden mensen.’ 

Bij elk van die uitspraken leek hij meer en meer op een 
mimespeler die achter een denkbeeldige muur gevangenzit en 
wanhopig op zoek is naar de uitgang. Laat me eruit! Laat me 
eruit! 

Pas een hele tijd later namen we afscheid. Josse stapte weer 
op zijn fiets en draaide met een grote boog de lege straat op. 
Hij stak zijn hand in de lucht en zei nog: ‘Tot binnenkort, 
wanneer alles weer normaal is!’ 

‘Ik denk niet dat alles nog normaal wordt’, zei ik toen Josse 
al uit het zicht verdwenen was, en die gedachte luchtte me op 
een of andere manier heel erg op. Josse was mijn vriend, maar 
ik voelde plots een grote afkeer voor de schreeuwerige, 
aanklampende figuur achter de denkbeeldige muur en ik hoopte 
vurig dat hij nooit zou ontsnappen. Dat de wereld niet zomaar 
weer normaal zou worden, maar iets anders. Iets beters. 

 

‘Bon, dan zit er dus niets anders op dan dat we nog even 
afwachten’, zegt de dikke man met het blauwe pak. ‘Maar er is 
ondertussen ook goed nieuws. Ik kreeg net een bericht binnen: 
er zijn weer een paar nieuwe steunmaatregelen afgekondigd, 
daarmee komen we weer enkele weken door. Mijn contacten zijn 
bovendien optimistisch over het versoepelen van de 
maatregelen. Blijkbaar beginnen ze in de Wetstraat toe te 
geven. Nog even geduld.’ 



‘Er komt een soort lijst, hoor ik’, zei de dunne man met de 
smalle lippen. ‘Een lijst met bedrijven die weer mogen 
opstarten. Misschien moeten we ons netwerk aanspreken zodat 
die lijst… gunstig is samengesteld?’ 

Opnieuw zie ik in het mozaïek van hokjes op het scherm de 
leden van de raad van bestuur instemmend en geluidloos 
knikken. Hier en daar gaan ook gele emoticonduimpjes omhoog. 

‘Oké’, zegt Guy een hele tijd later. ‘Ik denk dat we de 
vergadering hier dan kunnen afronden?’ 

‘Guy, ik heb nog een variapuntje’, zegt de man met de bruine 
baard. ‘Ik had gisteren een Zoommeeting met een van de 
bestuurders van IMEC. Blijkbaar hebben ze daar beslist om de 
vergoeding voor de bestuursleden te verdubbelen. Die was al 
een lange tijd niet meer marktconform en met alle risico’s van 
vandaag… Als bestuurder dragen we toch een grote 
verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke tijden. Misschien 
is dat iets waar wij ook eens over moeten nadenken?’ 

De microfoons staan nog op mute, dus het blijft ijzig stil, 
maar na een paar seconden licht het scherm op door een hele 
hoop gele duimpjes. 
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(Manieren waarop de wereld veranderde) 

 

Dat de Grote Sterfte die Europa van 1346 tot 1353 overspoelde 
een diepe indruk heeft nagelaten op onze cultuur en 
samenleving, valt niet te ontkennen. In de eerste plaats 
natuurlijk vanwege de schier onbevattelijke omvang van het 
dodental. Een derde tot de helft, op sommige plaatsen meer, 
van de lokale bevolking werd uitgewist. 

Hoewel de eerste golf van de pest eindigde in 1353, was dat 
verre van het einde van de ziekte. Vanaf dan zou ze regelmatig 
terug de kop opsteken. Voor minstens de komende driehonderd 
jaar zouden sporadisch terugkerende pestepidemieën dus de norm 
worden. Ze waren niet altijd even zwaar of even dodelijk als 
de eerste golf, maar het effect ervan bleef niettemin 
verwoestend. 

We zien pestepidemieën uitbreken van 1360 tot 1363, in 1374, 
in 1400, 1438, 1456, 1464, van 1481 tot 1485, in 1500, van 
1518 tot 1532, in 1544, 1563, 1573, 1596, van 1602 tot 1612, 
van 1623 tot 1632, van 1644 tot 1654, en van 1664 tot 1667. 

Daarna blijft de ziekte lange tijd van de radar, tot er aan 
het einde van de negentiende eeuw opnieuw een uitbraak is in 
India en China. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw 
zijn er in de Verenigde Staten elk jaar tussen de twee en de 
twintig gevallen van pest vastgesteld. De ziekte is nu 
behandelbaar, maar het probleem is dat zowat geen enkele 
dokter nog verwacht dat hij de pest zal tegenkomen, waardoor 
er in die zeldzame gevallen weleens te laat een diagnose wordt 
gesteld. De eerste symptomen van de ziekte lijken immers nogal 
op die van een doorsneegriep. In 2015 stierven en er in de VS 
vier mensen aan de pest. 

Maar al na die eerste doortocht van de pest was de wereld 
nooit meer hetzelfde in Europa. De hele ordening van de 
samenleving ging overstag. In veel opzichten versnelde de 
Zwarte Dood vooral een aantal evoluties die al gaande waren, 
maar dat maakt de impact niet minder ingrijpend. Het 
middeleeuwse maatschappijmodel, waarin vijf procent van de 
mensen de politieke macht uitoefenden, nog eens vijf procent 
de dag doorbracht met bidden en moraliseren over eenieders 
gedrag, en de resterende negentig procent zich kapotwerkte op 
het veld, was voorgoed beschadigd. De vele sterfgevallen, vaak 



van volledige families, maakten dat de erfenissen die eruit 
voortvloeiden regelmatig geconcentreerd raakten bij slechts 
een of twee personen. Voor heel wat overlevenden van de pest 
kwam dat neer op de lotto winnen, en de opkomende klasse van 
nieuwe, niet-adellijke rijken kreeg een flinke boost. 
Daarnaast had de kerk als instituut een flinke deuk gekregen, 
niet alleen omdat priesters en pausen machteloos waren 
gebleken tegen de ziekte, maar ook vanwege een wildgroei aan 
lucratieve handeltjes in aflaten tijdens de Grote Sterfte. 

Ook de laagste treden van de sociale ladder kwamen op een of 
andere wijze versterkt uit de rampspoed. Er waren zo weinig 
handarbeiders overgebleven om de velden en tuinen van de 
rijken te bewerken dat ze plots niet alleen meer loon konden 
krijgen voor hun werk, maar ze waren nu zelfs zo gewild dat ze 
werden weggekocht door andere voorname heren. Voor het eerst 
in een heel lange tijd kregen ook zij zo een beperkte mate van 
keuze over hun eigen lot. 

Natuurlijk werd er teruggevochten. De adel kondigde wetten af 
die de lonen en vrijheden van gewone mensen inperkten, de kerk 
trad hard op tegen iedereen die afweek van de heersende 
geloofsdoctrine. Er werden zelfs kledingvoorschriften 
opgelegd, omdat de nieuwe burgerij zich met haar geld begon te 
kleden als edellieden, en dat kon toch niet zijn? 

Maar ondanks al dat vastklampen aan hoe het was, was de geest 
voorgoed uit de fles. De zaadjes voor de tijd van het 
verlichtingsdenken, voor de revoluties en reformaties van de 
komende eeuwen, waren geplant. De wereld waarin eenieders lot 
vanaf de geboorte vastlag, stond op instorten. Die waarin 
verandering mogelijk was, waarin vrijheid bevochten kon 
worden, waarin kinderen het beter konden hebben dan hun 
ouders, werd geboren. 
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Het is nacht en ik heb een heel vreemde droom. Het is een 
droom over de toekomst. Het jaar 2024 is net aangebroken. Ik 
weet dat omdat de droom begint met een scène waarin Belinda en 
ik aan het aftellen zijn naar het nieuwe jaar. We doen dat 
heel stil, al fluisterend. Ook op de televisie wordt er 
geluidloos afgeteld met flitsende, kleurrijke cijfers. Tien, 
negen, acht… We zijn thuis, in onze woonkamer, en tussen ons 
in op de bank ligt een kleutertje te slapen. Ze heeft prachtig 
blond haar. 

Dan verspringt de droom als wordt hij weggezapt en ben ik 
opeens op het werk. Ik loop het gebouw binnen, word begroet 
door HC-315 en neem de lift. De gang waar mijn kantoor is ziet 
er nog precies hetzelfde uit, maar achter de balie waar 
normaal de secretaresse zit, is niemand te bespeuren. Ik krijg 
het gevoel dat er maar erg weinig mensen aanwezig zijn. Het is 
hier doodstil. 

Ik wandel door de gang en hoor plots een zacht gezoem de hoek 
om komen. Het is de witte robot. Dat kan niet. Hij was net nog 
beneden en kan onmogelijk voor mij hier aangekomen zijn. Hij 
komt mijn richting uit gereden. Wat verderop, achter hem, komt 
uit een ander kantoor nog een robot en aan het einde van de 
gang zie ik er nog een verschijnen. 

Wanneer de eerste robot vlakbij is, hoor ik opeens iemand ‘Hé 
Manu, alles goed?’ roepen. De stem is die van Josse en op het 
zwarte scherm op de borst van de robot zie ik Josses gezicht. 
Aan de achtergrond op het beeld kan ik zien dat hij gewoon 
thuis aan de keukentafel zit. Hij zwaait even naar me en 
terwijl hij dat doet zwaait de robot ook. Onderweg kom ik ook 
Paul en Margot tegen, of tenminste voor elk van hen een robot 
met een scherm waarop hun afbeelding te zien is. 

Dan zie ik Guy zijn kantoor binnengaan. Niet een robot met een 
scherm met Guy erop, maar hijzelf, in het echt. Ik loop hem 
achterna en raak zijn arm aan. Wanneer ik dat doe schrikt hij 
heel hard en veert bruusk achteruit. 

‘Voorzichtig, raak me niet aan! Raak me niet aan! O Manu, jij 
bent het.’ 

‘Wat is hier aan de hand, Guy? Waarom rijden er hier zoveel 
robots rond met op hun schermen beelden van onze collega’s?’ 

Hij kijkt me aan alsof ik iets grappigs heb gezegd, iets wat 
hij heel absurd vindt. 



‘Weet je dat niet meer? Het was toch jouw idee, Manu. Ze 
werken thuis en besturen van daaruit de robots. Zo hoefden we 
die dure software niet te kopen en zijn zij veilig.’ 

Veilig, ze zijn veilig. 

‘En wij dan? Waarom zijn wij hier dan wel?’ 

‘Wij hebben een oranje nadenkstoel.’, lacht Guy. Hij lacht 
heel hard en lang, alsof het de beste grap is die hij in jaren 
heeft gehoord. 

Ik loop terug naar buiten en in de gang bots ik tegen iemand 
aan. Het is een grote man, helemaal ingepakt in een 
veiligheidspak van dik wit plastic. Voor zijn gezicht draagt 
hij een soort gasmasker dat met allerlei rubberen slangen aan 
iets op zijn rug verbonden is. 

‘Hé, kijk uit!’ 

Hij antwoordt iets maar ik versta hem niet. Dan zet hij 
langzaam het masker af. Het ernstig kijkende gezicht van Frati 
komt tevoorschijn. Hij knipoogt naar me en ik zie hoe hij in 
zijn hals een vreemde, etterende buil heeft zitten. Het ziet 
er weerzinwekkend uit. Ik schrik en zet het op een rennen. De 
hele gang loop ik door, al wordt die onderweg steeds langer. 
Her en der bots ik tegen een robot aan. Alle robots hebben nu 
hetzelfde beeld op hun scherm staan, dat van een man in een 
donkere lederen jas en hoed en met als gezicht een lange, 
scherpe snavel. Zijn rooddoorlopen ogen kijken me achter dikke 
matglazen lenzen aan en met de lange stok die hij in zijn 
handen draagt, gebaart hij naar me. 

Ik ren nog harder en uiteindelijk gooi ik een willekeurige 
deur open en loop naar binnen. Opeens bevind ik me niet in een 
kamer maar gewoon in het niets. De deur komt uit op een grote 
leegte, oneindig hoog en diep en uitgestrekt, en midden daarin 
sta ik te balanceren op een dunne witte lijn. De lijn strekt 
zich voor me uit en het enige wat ik kan doen is die volgen. 
Ik loop omhoog en omlaag en in bochten, het patroon volgend 
tot op een bepaald moment de lijn verandert in een 
stippellijn. Om verder te gaan zou ik moeten springen, van het 
ene been naar het andere en van het ene lijnstuk naar het 
volgende, met onder me de onmetelijke leegte. Ik aarzel even, 
weet niet goed hoe ik verder moet gaan en of ik het wel durf. 
Vanuit de leegte hoor ik de stem van Belinda die me iets 
probeert te vertellen, iets dringends. ‘Hé’, zegt ze. ‘Hé! 
Hé!’ Ik weet niet waarom, maar opeens vraag ik me af welke 
datum het is. 



‘Hé!’  

Ik schrik wakker en voel Belinda’s nagels in mijn onderarm 
duwen. Ik kijk haar aan. Ze zit rechtop in bed en kijkt naar 
me alsof ze me niet meteen herkent en door me heen kijkt.  

‘Het is tijd. Het is nu tijd’, zegt ze. ‘De baby.’ 

Moederdag, flitst het door mijn hoofd. 

 

Het is nog donker wanneer we de parking van het ziekenhuis op 
rijden. We moeten langs de spoedafdeling, waar het opvallend 
rustig is. ‘Iedereen blijft hier weg’, zegt een vermoeid 
ogende verpleger vanachter zijn mondmasker. Ook Belinda en ik 
krijgen er een. Een tijdje later mogen we door naar de 
materniteit. Daar krijgen we een kamer waar we moeten wachten. 

De uren gaan voorbij. We doden de tijd met tijdschriften, 
luisteren naar de radio, wat praten. We praten over allerlei 
dingen behalve over de vorige keer dat we hier waren. Daar 
durven we gewoon niet aan te denken. De zwangerschap is goed 
verlopen, maar nu bevallen blijft vroeg, zegt een stemmetje 
achteraan in ons hoofd. 

Op de radio speelt de typische ononderbroken stroom aan 
nummers die je ’s nachts hoort, voordat het eerste programma 
begint. Het klinkt raar. Door de afwezigheid van een 
presentator lijkt het niet meer op radio, ook al stoor je je 
er vaak alleen maar aan wanneer die stem er wel is. Midden in 
een nummer wordt de muziek echter onderbroken en horen we de 
jingle die het eerste journaal van de dag aankondigt. 

‘Vandaag gaan we de tweede week in van de versoepeling van de 
crisismaatregelen. Virologen waarschuwen dat het mogelijk te 
vroeg is om deze stap te zetten en hadden liever wat langer 
gewacht. Pas over twee weken zullen we de effecten van de 
eerste versoepeling echt in de cijfers kunnen zien. Te snel 
hervatten zou een potentiële ramp kunnen betekenen. Maar de 
regering heeft beslist om niet te wachten. We gaan over naar 
de Wetstraat, voor een aantal commentaren.’ 

‘Nog langer wachten is niet verantwoord’, zegt de stem van de 
stamboompoliticus. ‘De schade aan de economie zou te groot 
zijn. En de mensen zijn het beu. Het is tijd dat alles zo veel 
mogelijk weer normaal wordt. We moeten dapper blijven. We 
moeten allemaal helden worden.’ 

Door het venster zien we de zon opkomen. ‘Haar wereld wordt 
vandaag ook geboren’, zeg ik. We hebben geen idee hoe die 



eruit zal zien, maar dat hij anders zal zijn dan wat we tot nu 
toe gewend waren, is wel duidelijk. 

‘Hoe dan ook, ze zal dat goed doen’, zegt Belinda en ze knijpt 
in mijn hand. 

Ze knijpt nog een keer, heel hard opeens. Ze probeert iets te 
zeggen maar het is alsof haar stem in haar keel stokt. Ik kijk 
haar aan en zie nog net hoe haar ogen wegdraaien. Haar hand 
voelt plots heel slap aan. Ik schud haar door elkaar maar ze 
wil niet wakker worden. 

Met een harde klap druk ik op de rode alarmknop die tegen de 
muur hangt. 

Vrijwel meteen komt er een heel bataljon verpleegsters 
aanrennen. Ze storten zich op Belinda, roepen allerlei dingen 
naar elkaar waar ik niets van begrijp. Ik word aan de kant 
geduwd, sta nu met mijn rug tegen het venster waarachter de 
zonsopkomst onverstoord verdergaat. 

De verpleegsters rijden Belinda’s bed de kamer uit. Nu ze 
beslist hebben wat voor actie ze moeten ondernemen, zwijgen 
ze, maar elk gebaar toont dat ze gespannen zijn, ongerust voor 
het vervolg. Een van de verpleegsters blijft achter en houdt 
me tegen wanneer ik door de deur probeer te gaan, Belinda 
achterna. 

‘Sorry,’ zegt ze, ‘u moet hier wachten.’ 
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Hier zit ik nu. In een verder lege wachtkamer. Het mondmasker 
jeukt en prikt, de elastieken trekken pijnlijk aan mijn oren. 
Het is nu al meer dan een uur geleden dat ze Belinda kwamen 
halen. Ik probeer met mijn telefoon mijn gedachten af te 
leiden, want alles is nu beter dan nadenken. Maar het lukt me 
niet. Het scherm met de kleurrijke icoontjes van de apps is nu 
niet langer een poort tot nieuws of entertainment, maar een 
koud stuk plastic waarachter een miniatuurversie van een 
sowieso al te klein geworden wereld schuilt. 

De radio die stilletjes uit onzichtbare luidsprekers klinkt, 
snijdt door mijn hoofd. Het is alsof ik geen geluid meer kan 
verdragen. Mijn hele lichaam is op het heden, op dit moment 
gefocust. Mijn spieren lijken verkrampt. Er is geen gisteren 
of vandaag meer, alleen het nu is overweldigend aanwezig, en 
op de klok die boven de deur hangt tikt elke seconde tergend 
langzaam weg in dikke, gestolde druppels. 

 

In Scandinavië werd er lang geleden een verhaal verteld over 
de Zwarte Dood. De ziekte werd daarin voorgesteld als een 
jongen en een meisje, meestal nog kleine kinderen, die van 
dorp tot dorp trokken. Het meisje hield een bezem vast, de 
jongen een schop. 

Wanneer het meisje je stoep kwam vegen, zou iedereen in het 
huis sterven. Als de jongen met de schop aanklopte, dan zouden 
er sommige leden van het gezin overleven. 

De mythe heeft vermoedelijk zijn oorsprong in de realiteit. 
Weeskinderen wier familie aan de pest was bezweken, waren soms 
genoodzaakt om van dorp tot dorp te zwerven op zoek naar eten. 
En zo brachten ze ook de ziekte met zich mee. 

Hoewel het tegenwoordig niet meer voor waar wordt aangenomen, 
hebben heel wat wetenschappers lange tijd geloofd dat het 
Engelse kinderrijmpje ‘Ring-a-round the rosie’ terug te voeren 
was op de doortocht van de pest. 

Het rijmpje gaat als volgt: 

 

Ring-a-round the rosie, 

A pocket full of posies, 

Ashes! Ashes! 



We all fall down. 

 

De ‘pocket full of posies’ in het versje zou verwijzen naar 
het geloof dat de pest via de neus werd verspreid. Posies zijn 
kleine boeketjes bloemen. In de tijd van de pest werd het op 
sommige plaatsen de gewoonte om bloemen of sterk geurende 
kruiden mee te dragen of in de zakken of mouwen van de kleding 
te naaien, zodat deze voor het gezicht konden worden gehouden 
als een bescherming tegen de slechte lucht. De betekenis die 
men in dit verband toedraagt aan het einde van het rijmpje, 
‘Ashes! Ashes! / We all fall down’, spreekt voor zich. We 
vallen allemaal neer. 

 

‘Mijnheer Calw?’ 

Eindelijk mag ik naar binnen. In de verloskamer ligt Belinda 
in een bed. Ze ziet er erg bleek uit en haar haren hangen in 
slierten om haar gezicht. Op haar buik ligt het kindje, 
uitgeput van de bevalling, met op haar rug een roze dekentje. 
Op haar kleine babyvoorhoofd zit er een blauwe plek, een soort 
paarse halvemaan. De verpleegster heeft het me uitgelegd. Het 
kindje had in een vreemde hoek gelegen. Het lichaam zat goed, 
met het hoofd naar beneden, maar in plaats van naar de grond 
te kijken wanneer ze tevoorschijn kwam, was haar gezicht naar 
boven gedraaid. Een sterrenkijker, noemen ze dat. Omdat ze het 
pas te laat hadden gemerkt, was er gevaar voor complicaties en 
ze hadden een soort zuignap moeten gebruiken om haar snel naar 
buiten te trekken. Daarbij heeft ze die blauwe plek op haar 
voorhoofd opgelopen, maar we hoeven ons daar geen zorgen over 
te maken. Die zal vanzelf verdwijnen. 

Belinda kijkt me aan en zegt: ‘Hé daar. Er wil iemand hallo 
zeggen.’ 

Ik steek mijn hand uit en het kleine roze bundeltje grijpt 
mijn wijsvinger beet en probeert die naar haar mond te 
brengen. Ik vraag me heel even af of dat misschien tegen de 
regels is, maar ik laat haar begaan. 

‘Haar naam is Wen.’ 

‘Wen?’ zeg ik. ‘Toch niet een afkorting van Wendy, hè?’ 

Belinda lacht. 

‘Nee, van Wensje. Of van wendbaarheid, de kracht van het 
menselijke aanpassingsvermogen. Of van “Wen er maar aan dat je 
hele wereld nu gaat veranderen”.’ 



‘Dat is niet erg’, zeg ik. ‘Ik ben heel goed in verandering.’ 



Als je genoten hebt van deze novelle, dan kun je vast ook 
Groter dan ons waarderen, de roman waarin Herman de hoofdrol 
speelt en waarin je kunt lezen wat hem allemaal overkwam 
voordat de coronacrisis toesloeg. Groter dan ons verscheen in 
november 2019 bij Standaard Uitgeverij, imprint Angèle, en is 
verkrijgbaar in de betere boekhandel. 

 

Je kunt de verdere belevenissen en gedachten van Herman ook 
blijven volgen op zijn Instagramaccount. Hij is daar terug te 
vinden onder zijn volledige naam: Herman Calw. 
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