Ver-Dragen
Het jaar 2020 in 12 columns van Danielle Braun - antropoloog

Januari

Kan je het je nog voorstellen? We ergerden ons aan zoenen
op nieuwjaarsrecepties. We hadden het druk. Oud- en
Nieuw liep uit de hand. Gender-Neutrale-WC debatten.
Klimaatdemo's. Links- en rechts in de politiek. Wachtlijsten
in de zorg.

Nieuwjaarsreceptie survival tips

Je hebt natuurlijk lieden die het zalig vinden. Je collega's zien na de vakantie.
Gruwelverhalen uitwisselen over mislukte kerstkalkoenen. Manische
omzetplannen maken voor 2020. Zoenen met hipster baard van de 4e en
blonde stagiaire van de 6e.
Als jij echter tot de categorie 'hoe overleef ik de nieuwjaarsreceptie' hoort, drie
tips.
Laat je nooit opsluiten
Rampscenario. Dat die ene van de 3e je te pakken heeft en een lang verhaal
begint over zijn nieuwe scooter. Zorg dat je nooit opgesloten staat. Pas op met
hoeken; die zijn dodelijk. Kies voor een open veld. Draai één voet licht naar
buiten, dat suggereert tijdelijkheid. Wil je weg: kijk rond, vang een blik aan de
overkant van het zaaltje, hef je glas op zodat hij of zij gaat zwaaien. Zwaai
overdreven terug. Zeg tegen scooter dat je echt éven Fred gedag moet
zeggen. Been weg. Geen Fred? Ga hysterisch knipperen met je ogen en zeg
dat je in de wc je contactlens goed gaat doen.
Doe de draai
Haat je dat gezoen met naar zalmtoastjes ruikende collega's met
blokjesoverhemd van de 10e? Doe de draai. Als er iemand met getuite lippen
en uitgestoken hand op je af komt lopen, dan pak je die hand krachtig vast

met jouw rechterhand. Je linkerhand positioneer je stevig tegen zijn of haar
rechterschouder zodat afstand gegarandeerd blijft. Tuitmond zal trachten je
naar zich toe te trekken. Dan volgt de draai. Maak een soort rondedansje met
hand nog steeds op schouder. Je moet er flink bij glimlachen, anders lijk je een
bot ijskonijn. Roep iets als: 'wat léuk, vertel me alles over de nieuwe
invoerprotocollen'. Als de trekkracht vermindert, kan je de draai langzaam
stoppen en een stapje achteruit zetten. Blijf waakzaam bij afscheid.
Vermijd chit-chat gesprekjes
Weinig mensen die het van me weten, ik lul namelijk veel, maar toch ben ik
slecht in small talk. Ik vind de doelloosheid en ongestructureerdheid ervan
lastig. Krijg ik last van de Mieke Telkamp vraag: 'waarheen leidt de weg'. Heb
ik last van continue zelfevaluatie: hoe lang, diep, ver praat je over je
kerstkalkoen. En dan komt er een nieuwe collega-met-tomaten-mozzarella
spiesje bij staan en begint de ellende opnieuw. Mijn tip: Dive Deep. Direct. Pak
een toastje, zoek je leukste collega uit, troon hem of haar mee achter een
kamerplant en stel een vraag als: 'waar lig jij nou echt wakker van'. Kleed jezelf
en de ander volledig mentaal uit. Onderwerpen als werkbezieling, je laatste
psychiatrische consult en of je liever bloot- of in pyjama slaapt doen het
uitstekend. Wil er iemand aansluiten: duik achter kamerplant, veins tranen, pak
zakdoek, keer rug toe. Na een uur heb je tenminste een écht gesprek gevoerd.
Wees echt. Skip de bullshit. Ga niet meer voor nep in 2020.
Aandacht is het nieuwe goud. Happy nieuwjaar!

Februari

En spannend virus duikt op in China. Daar doen ze rare
dingen met mensen. Testblokkades langs de wegen. Maar
hee... Sars was ook ver weg en bleef daar. Maar al snel...
worden we aangeraden om handen te wassen. De eerste
coronapatiënt in Loon op Zand wordt vastgesteld.

Corona? Liever huggen dan handen wassen

Natuurlijk denk ook ik 'oh jee'... bij de nieuwsberichten over de verspreiding van
het Corona virus. Hamster wat blikken soep. Maar ik ben ook geboeid en mijn
antropologeninstict gaat aan. Ik verbaas me voor de zoveelste keer over ons
mensen. Over Homo Sapiens. Over dat wij ten diepste tribale wezens zijn. Die
vanuit hun mammoetjagersbrein handelen. Zeker in een angstige situatie als
deze.
Een hotel op Tenerife waar mensen niet uit mogen omdat iemand Corona
heeft. Een van de gedupeerde gasten wordt geïnterviewd; een montere
Nederlandse meneer. 'We zijn gewoon gaan ontbijten. Daarna moesten we
terug naar onze kamers. Maar dat doen we natuurlijk niet. We maken een
gezellig kletspraatje bij de receptie'. Damn... rare tribale wezens. Willen direct
bij een crises een tribe vormen. Met mensen die je de vorige dag nog nijdig
hebt aangekeken omdat ze om 6 uur 's chtends hun handdoek op jouw
favoriete zwembadstoel hadden gelegd. Maar nu... loop je liever het risico
besmet te worden, dan dat je de 'hoe-verslaan-we-als-tribe-desabeltandtijger-gathering' mist. Wij mensen zoeken direct tribale veiligheid als
het spannend wordt. Ons optimum voor dat veiligheidsgevoel is een tribe van
ongeveer 150 personen. Groot genoeg om een mammoet te vangen, klein

genoeg om iedereen nog bij naam te kennen. Lijkt me een prima aantal bij de
hotelreceptie.
Halina Reijn geeft in DWDD een demonstratie handen wassen. 20 seconden en
goed boenen. En liever geen hugs en handen geven, maar zwaaien of een
box. Ik film mijzelf even terug. Ik lag vorige week in het ziekenhuis. Net
geopereerd. Een dierbaar iemand kwam binnen met een flinke verkoudheid.
Zwaaien zou vanuit RIVM en Halina Reijn gedachte in deze situatie best een
goed plan zijn geweest. Maar we gaven elkaar een fijne hug; blij elkaar te zien.
In een soort van 'we gaan niet spetteren standje'. De behoefte aan tribale
serotonine en oprecht contact was groter dan het waarschuwende vingertje
vanuit de prefrontale context.
Echt contact... laten wij ons als tribale wezens niet zomaar afnemen. We zijn
niet rationeel. Niet altijd verstandig. Ons limbisch tribale brein is vaak gewoon
zo veel sterker dan dat nieuwe verlichte cortexgebiedje dat we nog maar zo
kort als mensheid hebben. Sociale media is leuk, maar vervangt groepshugs
nooit. Dus openen we onze ramen en schreeuwen we 'houd vol' tegen elkaar.
Life. We huggen en verzamelen bij de receptie. In China weten ze dat heel
goed. Dat wij mensen zo zijn. Dus nemen ze draconische maatregelen en
slepen iemand soms aan handen en voeten de isolatie in. Dan gaan wij
fronsen. Met vingers wijzen. Maar misschien is het wel het enige dat de
overheid moet doen: onze vrijheid inperken, omdat we van nature liever
huggen dan handen wassen.

Maart

Op 6 maart overlijdt de eerste coronapatient. Uit Italië
komen schokkende beelden van overvolle ziekenhuizen.
In China roepen mensen elkaar toe vanuit de flats. In het
begin worden er alleen maatregelen voor Brabant
genomen. Van Dissel is onze oppermagiër en doet op 9
maart een dansje met Rutte; we gaan geen handen meer
geven. Nieuwe woorden komen ons leven binnen.
Huidhonger. Social Distancing. COVID. We klappen voor de
zorg en gaan thuis werken. We maken ons zorgen over de
IC capaciteit. De minister van gezondheidszorg valt om.
We gaan van gebarentolk Irma houden. We hebben
frontliniewerkers en bullshitjobers. We sturen grapjes en zijn
lief voor onze buren. We beginnen te testen. En... we
hamsteren. Pasta. Rijst. Weed. Vooral WC-papier.

Benader de hamster anders

We hamsteren. En proberen het hamsteren te stoppen. Het argument dat
Rutte, de supermarktdirecteuren en andere politici en beleidsmakers
gebruiken, is dat er winkelvoorraden genoeg zijn. Dat je dus niet hoeft te
hamsteren.
En daar gaat iets mis in het denken en de aanpak. We hamsteren helemaal
niet omdat we denken dat de schappen leeg raken. We hamsterren omdat
we voor onszelf willen kunnen zorgen als we drie weken ziek zijn en de deur niet
uit kunnen of mogen.
De tendens van de afgelopen jaren is om zorg en ouderenzorg naar huis te
verplaatsen. Het maatschappelijk en politiek adagium was: 'blijf zo lang
mogelijk zelfstandig'. We hebben ouderenzorg gedecentraliseerd,
gehandicapten uit de bossen in de wijk geplaatst onder het mom van 'zo
gewoon mogelijk', speciaal onderwijs geïntegreerd in regulier onderwijs. In het
ziekenhuis wordt je zo snel mogelijk ontslagen na een operatie en ook nu in
deze corona crisestijd wordt je aangeraden om te bellen met de huisarts, niet
langs te gaan en voor jezelf te zorgen als je maar licht ziek bent.
Nou en dat doen we dus. Ons voorbereiden op zelfzorg. Dus starten we met
de basale eerste levensfase behoefte: wc papier. Daarna paracetamol en nu
een run op vitamines zoals kiwi en sinaasappels. En eten wil je ook, dus kom
maar door met de blikken soep, pasta en rijst.

Het heeft dus geen enkele zin om te zeggen: stop met hamsterren van wc
papier, er is voorraad genoeg. Ons probleem in de samenleving is dat we geen
vertrouwen meer hebben in de systemen, de zorg en de naastenliefde van
onze buren, dat die een rolletje komen brengen als het zover is. Dus regelen
we het liever vooraf zelf. In Cuba zouden ze het wel weten. Rutte, GGDen,
beleidsmakers en supermarktdirecteuren zouden beter hamsterboxes kunnen
samenstellen. Een keurig doosje met wat je echt nodig hebt voor drie weken
thuisisolatie. Een pakje wc papier, paracetamol doosje, thermometer, pakje
rijst, koffie, desnoods een flesje wijn en een pak kaarten. En dan een goede
folder erbij hoe je thuis goed voor jezelf zorgt en wanneer je écht de dokter
moet bellen.
Probeer niet tegen de instincten van mensen in te regeren. Zeker niet als je hun
autonomie eerst zelf in gang hebt gezet. Wees trots op zelfvoorzienende
burgers. Maar reguleer ze een beetje. Want zonder enige grenzen en sturing
zijn mensen beesten. Hamsters in dit geval.

April

Nederland gaat plat. We noemen het een intelligente lockdown. Evenementen worden afgelast. Testen wordt
gemakkelijker. Er zijn eindelijk genoeg beschermingsmiddelen in de zorg. We maken kennis met de teststraat.
Ons leven speelt zich buiten af. Het is een mooie lente. De
magnolia's bloeien. We wandelen. Pick-Nicken met onze
ouders in de tuin. De horeca sjouwt druk heen-en-weer met
1,5 meter terrasopstellingen voor als het weer kan.
Halverwege de maand keren we terug. Ikea en de
Bijenkorf gaan weer open. De zorg snakt naar adem.
Ouders brengen hun kroost weer naar school. Tot aan het
hek. De eerste 5 G palen zijn doelwit van vernieling. Er komt
een spoedwet corona. Geluiden over de keerzijde van de
lock down en de economische schade bereiken de grote
media.

Mag je nu gelukkig zijn?

Het is Pesach. En bijna Pasen. Feesten van opstanding uit de dood. Van
bevrijding uit slavernij. Van thuiskomen. Of zo je wilt van kuikentjes en frisgroen
gras. Feesten van optimisme, vertrouwen en van levensgeluk.
En juist deze dagen vieren we in een periode van ziekte, dood, isolatie en
angst. Maar ik merk... dat ik soms happy ben. Door het lenteweer. Door
bloeiende magnolia's. Door rust. En gewoon door de dingen waar ik altijd al blij
van word. Als ik dat zeg, in een 'hoe-is-het-met je-rondje' voorafgaand aan een
online-meeting, beginnen mensen vaak wat te fluisteren en een beetje te
glimlachen. En zeggen dan: 'ik mag het natuurlijk niet zeggen en ik maak me
ook écht zorgen om mijn ouders, maar ik geniet ook wel van....'. En dan komt
er iets fijns.
De vraag die mij enorm bezig houdt is of het kan; gelukkig zijn als er veel ellende
om je heen is. Tuurlijk kan dat. Waarom niet? Er is zoiets als macro niveau; de
ellende van de wereld en er is je eigen kleine micro wereld. En daarin mag je
best gelukkig zijn. Maar toch... kan je op dit moment gelukkig zijn terwijl er
zoveel mensen eenzaam zijn, vechten voor hun adem, armoede tegemoet
zien?
Ik kom uit een gezin met Holocaust verleden. Over vreugde zit altijd een sausje
voorouderlijk verdriet. Als kind, als ik blij magnolia's liep te tellen in de lente,
vroeg ik mij af hoe dat in de oorlog was. Of er mensen waren, in die vijf jaar

durende wanhoop, die gewoon hun verjaardag vierden. Zouden er mensen
verliefd zijn geworden? Studeren voor later? Zou je blij kunnen worden van een
magnolia in het concentratiekamp? Later begreep ik dat dat kan. Dat je gek
van verdriet- en begeistert van vreugde tegelijk kunt zijn.
In concentratiekamp Teresiënstadt en later in Auschwitz werkte Viktor Frankl.
Zelf gevangene omdat hij Joods was, en in die gevangenschap werkzaam als
neurologisch arts en psychiater. Hij gaf in de concentratiekampen
psychotherapie aan medegevangenen die kampten met doodsangst of
suïcidaliteit. Hij ontwikelde de 'logotherapie': een psycho-analyse die erop
gericht is doel in je bestaan te vinden, hoe uitzichtloos je feitelijke levenssituatie
ook is.
Het past bijna niet in mijn hoofd. Waarom zou je mensen helpen het leven te
willen leven die de dood wellicht heel snel en gedwongen zouden moeten
omarmen? Welke onuitputtelijke levensbron moet Frankl zelf hebben gekend
om in staat te zijn tot geloof in de levenskracht van zijn 'patiënten'? Met
dezelfde bewondering kijk ik nu naar artsen, psychiaters, IC verpleegkundigen
die blijven hopen en vechten voor het leven en het levensgeluk van elk mens
afzonderlijk, zonder te vervallen in het nihilisme van de grote getallen en zonder
de waarde van het leven noodzakelijkerwijs te berekenen aan de hand van
gewonnen levensjaren.
Ik denk dat Viktor Frankl vond dat je ook in Auschwitz gelukkig kon zijn. Dat het
fijn is als er een magnolia voor het raam van de IC staat. Dat je verliefd kunt
worden in het verzorgingshuis op je 83ste. Dat je je eenzaam kunt voelen in
thuisisolatie, en toch kunt meedansen op mooie muziek. Ik denk dat hij
geloofde in opstanding en in bevrijding. Uit de ademnood van de angst.

Mei

We krijgen weer hoop. Mogen weer een beetje losser gaan
leven. Grenzen met buurlanden gaan open. De nieuwe
boodschap luidt: 'blijf thuis als je klachten hebt'. De horeca
gaat weer open. Corona blijft echter onderdeel van ons
leven. Er worden besmette nertsen gesignaleerd en
besmettingen in slachthuizen. De behandelmethodes op
de IC worden beter, we leren het virus een beetje kennen.
We wennen aan een term die 'het Nieuwe Normaal' heet.
We werken thuis. Al een tijdje. We bouwen walk in closets
om tot webinar studio. We zoomen, skypen, teamen.
Armoede wordt zichtbaar. In Nederland, maar zeker ook in
ontwikkelingslanden. Links en rechts in de politiek
verdwijnt. We hebben een gemeenschappelijke vijand.
Met de naam COVID.

Wat we van de nomaden kunnen leren over thuiswerken

Thuiswerkmoe
We werken thuis. Nou ja... en heleboel mensen dan. Sommigen van ons
hebben de plicht, of het geprivilegieerde geluk, om in de frontlinie of in een
ambachtelijk of maakberoep te werken. Maar veel van ons hebben de kinderlegokamer, de logeerplek voor oma of de walk-in kast omgebouwd tot
kantoorhok. Een hoop mensen zijn na acht maanden corona- en
thuiswerkmoe. De hele dag online, weinig beweging, saaiheid en een slechte
bureaustoel.
We hebben een tribe nodig
Coronamoeheid is niet alleen maar terug te voeren op fysiek ongemak. We zijn
een beetje eenzaam en ongelukkig, omdat we onze collega's, met wie we lief
en leed deelden en op wie we soms ook lekker konden zeiken en zeuren,
eigenlijk echt missen. Als je wilt weten hoe je je dat doet, werken en leven op
afstand en toch een hechte, verbonden tribe blijft, kijk dan de kunst af van
nomadische volken. Veel volken op onze aarde leefden of leven nomadisch.
Hoe doen ze dat? Een tribe bouwen op afstand? Lessen van de nomaden.

Laat het statusspel gespeeld worden
We zijn nu eenmaal primaten. En bouwen apenrotsen. Zonder statusspel geen
binding. Nomaden regelen dat met schatten die ze zichtbaar kunnen dragen
of uitstallen. Gouden tanden en kettingen. Oprolbare Perzische tapijten.
Kamelen en vee. Thuiswerken? Op kantoor geef je iemand wel eens een
compliment in het bijzijn van collega's. Dat geeft een fijn apenrotsgevoel. Ook
privileges als een mooie kamer doen iets met je status. Dat valt in het
thuiswerken weg. Denk na over momenten en statussymbolen die online
zichtbaar zijn. Een premium plek op het intranet voor medewerkers met
innovatieve ideeën. Uitnodiging voor een 1,5 meter ontbijtwandeling met de
directeur. Stuur een mail rond als iemand uitzonderlijk goed heeft gepresteerd.
Naar het hele team. Lekker cc-en op de online apenrots.
Organiseer bezielde bijeenkomsten
Bij nomaden zijn gatherings en samenkomsten belangrijk. Hier worden
huwelijken gesloten, wordt er recht gesproken en familiebanden aangehaald.
Wie niet komt opdagen, wordt voor eeuwig verbannen. Live events en
samenkomsten kunnen nu natuurlijk niet. Des te meer reden om te zorgen dat
je heel erge goeie online events organiseert. Huur een mooie studio. Stuur een
high tea mand rond voor erbij. Nodig goede sprekers uit. Doe een bizarre pub
quiz. Stelregel zou kunnen zijn; hoe meer mensen thuiswerken, des te
belangrijker de meetings. Verwar ze niet met verplichte old-school
vergaderingen, waar informatie wordt uitgewisseld die ook prima over de mail
kan. Je reist niet voor niks als nomade zes weken door de Sahara.
Mondelinge overlevering
Bij Nomadische volkeren is mondelinge overlevering belangrijk en zijn boeken
en geschriften dat minder. Vertel liever een goed verhaal aan die jonge
medewerker dan dat je de zoveelste beleidsnotitie meegeeft. Zorg dat je een
missie hebt die binding geeft. Geef als leider knettergoede, verhalende
speeches.
Dus; wil je je tribe bijeenhouden, ook als je nu veel thuiswerkt, zorg dan dat de
“spirit” van de organisatie galmt in hoofden en harten van alle medewerkers
en leef en werk als nomaden.

Juni

Het is mooi weer en dat is fijn. Nederland gaat weer wat
verder open. We leven buiten. Het voortgezet onderwijs
start weer op. Hardlopen dat het een lieve lust is.
Fantaseren over hoe veel mooie lessen corona ons leert.
Dat we nu echt anders gaan leven. Bewuster. We mogen
weer
sporten.
En
naar
de
kerk.
Onthaaster.
Klimaatvriendelijker. Aardiger. De economische gevolgen
tekenen zich af. We redden omgevallen bedrijven.
Ondertussen vergeten we de zorg. Die de uitgestelde
behandelingen gaat oppakken. We knappen onze huizen
op. En verbouwen groentes in kweekbakjes. De eerste
protesten tegen de coronamaatreglen zijn een feit.

Nationaliseringsplan

Hema
De Hema nationaliseren. Uitstekend plan. Want de Hema is cultureel erfgoed.
Onderdeel van onze Oranje identiteit. De Hema maakt Nederland tot wat het
is. Ik stel wel een opfriskuurtje voor om het huishoudboekje weer financieel
gezond te krijgen. Zo zou ik graag zien dat de Hema een selfie spot wordt voor
touroperators uit China, Korea, Japan, India. Ga je er heen in een oranje bus.
En dan kan je een instakiekje maken met een gender neutraal rompertje, bij
een oranje tompouce, met een bloemetjesfietsbel of terwijl je lekker in een precorona-bak rookworsten graait, en er vast een hapje uit neemt, nog voor het
afrekenen. Bij het weggaan krijg je een goodie bag met een stukje kaas, een
nertsbont portemonee en een klein puntje cannabis-cake.
Klein cultureel erfgoed
Ik stel voor dat de Hema nationalisatie niet op zichzelf staat, maar onderdeel
wordt van een Oranje Deltaplan. Uiteráárd redden wij alles wat blauw is en
vliegt. Maar laten we klein poldergeluk niet vergeten. De geitenboerderij in het
Amsterdamse bos als eerste. Voordat je het weet wordt het opgekocht door
een Russische investeerder die ook al de skipistes in Tirol aan zijn bucketlist heeft
toegevoegd. De Wallen kunnen we per direct ontdoen van markwerking.
Aanvragen van hunkerende zielen wijzen we voortaan toe op doktersrecept.
In mijn eigen Soest pleit ik voor het nationaliseren van pannenkoekenboerderij
de Smikkel, al jaren de Snikkel voor ingewijden. Bakfiets-punt-nl moet zeker uit

buitenlandse investeerdershanden blijven. Over de Stint twijfel ik nog wat.
Andere kleine initiatieven zouden kunnen worden voorgedragen middels een
Bokaal verkiezing.
Als er dan nog geld over is
Als we dan dat Oranje geluk hebben veilig gesteld, is er wellicht budget over
voor de GGZ. Waar behandelingen op sommige plekken staakten, wat toch
zo maar tot suïcides en verwarring zou kunnen leiden als we niet snel tot
nationale redding over gaan. De jeugdzorg kan ook wel wat oer-hollandse
steun gebruiken. Heel graag zou ik zien dat we de productie van medicijnen
en medische hulpmiddelen als mondkapjes en beandemingsapparatuur
tussen onze eigen bollenvelden gaan oppakken in plaats van in Azië; die
afhankelijkheid was toch wat traumatisch. Maar ja... alleen als er geld over is
natuurlijk. We moeten wel prio's stellen. Eerst die rookworst.

Juli

Na maanden is er nieuws dat corona van de voorpagina's
verdrijft. Racisme. Black Lifes Matters demonstraties. De
woede overstijgt angst voor samenkomsten. Rellen in de
Verenigde Staten. Demo's op de Dam. Bewustwording.
Ergernis. I See You. We zeggen vakanties op en rommelen
met vakantiehuisjes en vouchers. Het virus lijkt te muteren.
We komen erachter wat aerosolen zijn en dat het virus dus
ook door de lucht verspreidt. Ventilatie wordt een thema.
Ex corona patienten blijken veel last van restklachten te
hebben. We debatteren over mondkapjes wel of niet. Er zijn
illegale feestjes op stranden en in parken.

Je hoeft maar één vraag te stellen: wat heb je nodig?

Gouden randje
Jong, wild, vrouw, droeg lippenstift, best cute om te zien én gay was ik toen ik
bij de politie ging werken. Het duurde maar een paar uur... voor de eerste
homograppen om mijn oren vlogen. Ik vond ze eigenlijk wel leuk. De meeste
dan. En eigenlijk; wist ik zelf altijd betere. Hardere. Wat steevast in gezelligheid
ontaardde. Op de flirts en 'kan ik je bekeren, ik heb er een met een gouden
randje' reageerde ik met gegaap, wat doorgaans uiterst effectief was.
Papegaaien
Later kreeg ik bestuurlijke rollen in meer ambtelijke organisaties. Nog steeds was
ik jong, cute en ik werd dan ook vaak voor de secretaresse aangezien, als ik
met mijn mannelijke beleidsmedewerker ergens binnen stapte. In
directieoverleggen was ik met nog wat andere vrouwen echt dik in de
minderheid. Apenrots gedrag was hier wellicht wat minder ruig, doch niet
minder riskant. Nieuwe strategieën volgden. Zo spraken we met het kleine
groepje vrouwen af, dat als een van ons een goed punt inbracht waar niet
naar werd geluisterd, we 'de papegaai' deden. Dan zeiden we bijvoorbeeld:
'zoals Irma net uitstekend naar voren bracht, wil ik nog eens herhalen...', net
zolang tot de voorzitter het wel oppakte. Werkte uitstekend. Een keer riepen

we in koor toen de Bokito's erg over de top gingen: 'oké, jullie hebben allemaal
de grootste'. Het was drie maanden verdomd rustig in het MT.
Kerstdiner
Waar ik absoluut niet om kon lachen, was toen ik bij het kerstdiner bij een
volgende werkgever, een groot consultancybureau, samen met mijn
echtgenote waarmee ik inmiddels kinderen had en een gezin vormde, in de
tafelschikking bij 'de vrijgezellen' werd gezet. Omdat we 'moeilijk plaatsbaar'
waren. Totaal ongepaste gesprekken werden ons deel. Boos en verdrietig was
ik. Als je mij nou zou vragen wat me zou helpen om me goed te voelen in een
organisatie; dan heb ik dus liever een fijne tafelschikking bij het kerstdiner dan
stoppen met grappen. Ik hoef geen mandje tampons op het toilet, maar wel
graag een rookvrij kantoor als ik zwanger ben. Liever een spiegel voor mijn
lippenstift, dan een voorkeursbehandeling bij sollicitatie. En dat zal voor een
ander weer andersom zijn.
I don't need youre white guilt
Op internet werd ik geraakt door een filmpje van een man in de Verenigde
Staten. Een zwarte man. Die een emotioneel betoog hield, over dat hij niet zat
te wachten op white excuses en voeten kussen. Dat hij naar werd van die
zieligheid en gewoon respectvol behandeld wilde worden als VS burger. Hij gaf
het een term die voor mij nieuw en interessant is: low expectations racism. Ik
dacht aan de column die ik schreef over dat ik vind dat homograppen soms
bést moeten kunnen, zolang je daarna ook gewoon een goed gesprek hebt
over relaties of zo. En dat als je als iemand ze wel storend vindt je even 'sorry
joh' tegen je collega zegt. Die column leidde tot woede; mocht ik niet zeggen.
Ik zou leiden aan mij door heteroseksuelen opgelegde zelfhaat. Ook het feit
dat ik lippenstift droeg, kwam vast omdat ik wilde voldoen aan de heteronorm.
Mijn reactie, dat ik val op vrouwen en vrouwelijkheid gewoon erg aantrekkelijk
vind, zowel bij mezelf als bij anderen, was maar raar.
Wat heb je nodig?
Ik zou het echt heel fijn vinden als we stoppen met 'angel winging'. Met
goedbedoelde hulp-hokjs maken, die net zo benauwend zijn als racistische,
homofobe, anti-semitische en puntje puntje hokjes. Als we als samenleving niet
bedenken wat collega's of burgers van welke minderheidsgroepering dan ook
nodig hebben om volledig mee te doen en zichzelf te zijn. Vrouwen, homo's,
Joden, vluchtelingen, laaggeletterden, anderstaligen, Moslims, Chinezen,
zwarten, Christenen, mensen met een handicap, chronisch zieken, kinderen,
en noem nog maar eens heel veel andere labeltjes zijn écht niet allemaal
hetzelfde. Zijn net zo uniek als menswezens uit een meerderheidsgroep. Ze
hebben een mond. Kunnen praten. Je hoeft alleen maar je handen uit je oren
te halen. Je keel te schrapen. En de enige relevante vraag te stellen: wat heb
jíj nodig om hier jezelf te kunnen zijn en je talent te laten zien? That's all.

Augustus

We gaan toch op vakantie. In Nederland, maar ook over
de grens. Dat heeft een prijs. Na de vakanties stijgen de
besmettingen. We worden klaar gemaakt voor de tweede
golf. De demonstraties tegen coronamaatregelen worden
heftiger en op social media circuleren gesprekken over
wel of niet meedoen. We hebben Viruswaanzin en
Viruswaarheid
als
actiegroepen,
ze
vergelijken
coronamaatregelen met de Jodenvervolging. Een op de
tien Nederlanders gelooft, dat corona het gevolg van een
complot is. Voor delen van grote steden gaat de
mondkapjesplicht in. Stranden puiilen uit; het is warm. Er
komen nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven. Minister
Grapperhaus trouwt en overschrijdt daarbij de
coronamaatregelen.

In een pandemie heb je wij-taal nodig

Geen verplichte quarantaine
Reizigers komen terug uit vakantielanden. In talkshows beantwoorden
virologen en politici keer op keer de prangende vraag: 'maar moeten we niet
iedereen die terug komt uit een oranje gebied twee weken in verplichte
quarantain laten gaan'. Het antwoord is: 'de quarantaine na bezoek aan het
buitenland is niet verplicht, maar een dringend advies'.
Advies
Mijn brein struikelt over de term advies. Advies is een ik-woord. Een advies is iets
fijns dat ik krijg, ter harte kan nemen of naast me neer kan leggen. Persoonlijk
en individueel. Op maat, zoals door elk reclamespotje aanbevolen.
'Gepersonaliseerd studieadvies'. 'Specialistisch hypotheek advies op maat.
'Stylingadvies door uw kleurspecialist'. 'Geluksadvies van uw lifecoach'. Een
advies is een cadeautje. Een liefkozend pakketje wijsheid met een vleugje
zorgzame strengheid, verpakt in bloemetjescadeaupapier dat je wel of niet
kunt uitpakken. Een advies is voor mij, helemaal voor mij.
Verzoek
Een pandemie doet niet aan ik. Het virus vraagt niet netjes aan de deur of het
binnen mag komen. Tegen een virus kan je je niet individueel wapenen. Dat
lukt alleen maar en-groupe. Een virus de baas worden vraagt om
gecoördineerd teamwork. Dat begint met het gebruik van wij-woorden. 'Als u

uit het buitenland komt, dan verzoeken wij u uit beleefdheid om twee weken
in quarantaine te gaan'. (U bent namelijk mogelijk besmettelijk. En het is
ongelooflijk a-sociaal en onbeleefd als u lekker met uw billen in een Spaanse
hangmat heeft gelegen, om vervolgens relaxed en wel uw collega's onder te
kuchen bij het koffieiezetapparaat). In quarantaine gaan doe je voor de
ander.
Mondkapjes
We weten niet of ze helpen. De meningen zijn verdeeld. Ik hoor mensen
zeggen; 'ik zou het fijn vinden een mondkapje te dragen. Maar dat heeft alleen
nut als iedereen het doet'. In Nederlandse discussies over mondkapjesnut,
wordt in ik-woorden gesproken. 'Het mondkapje beschermt mij niet'. 'Ik voel mij
gemuilkorfd'. 'Ik voel me veiliger met een mondkapje in de supermarkt'. Dat
slaat nergens op. Een lonely cowboy met een mondkapje op is pathetisch
zielig. In Azië draag je een mondkapje om een ánder niet te besmetten. Een
fundamenteel verschil. Al ver voor corona is het gewoon een teken van
beleefdheid, en Jort Kelder dandy deftigheid dat je een mondkapje draagt,
en een ander niet ondersnottert als je een beetje verkouden bent. Aziaten
denken in elkaar niet lastig vallen. Niemand gezichtverlies laten leiden in een
debat. Zorg voor welzijn van de ander. Wij-woorden.
Op de bank
De suggestie om oudere mensen en gehandicapten op de bank te laten
zitten, terwijl de rest van de samenleving weer los kan gaan, is in de ogen van
mensen uit een collectieve samenleving in Azië en Afrika volstrekt ondenkbaar
en ridicuul. Ubuntu: 'ik ben omdat jij bent'. Ik kan dochter zijn omdat ik een
vader heb. Ik kan moeder zijn omdat ik een zoon heb. Ik kan jong zijn, omdat
er ouderen zijn op wiens schouders ik sta.
Oranje gevoel
Een pandemie bestrijden vraagt om samen doen. Wij-woorden. Het virus doet
niet aan persoonlijk maatwerkadvies en selectie. Virologen en politici; start met
praten in wij-woorden. Je snot bij je houden en in quarantaine gaan doe je
voor wij. Voor het voetbalteam Nederlandse samenleving. Voor het
oranjegevoel. Zonder hossen. Oh ja... Overigens helpt het bijzonder bij wijdenken als koningen en ministers op partijen en vakanties daarbij voorbeeldig
zijn.

September

Aan het begin van de maand zijn er protestacties tegen de
coronamaatregelen. Naarmate de maand vordert neemt
het aantal positief geteste personen flink toe. Op 22
september spreekt het RIVM over de start van de tweede
golf. De angst voor een nieuwe lockdown wordt aan het
eind van de maand groter. Het kabinet lijkt te aarzelen met
het nemen van maatregelen. We zien op tegen wéér
corona. We starten met sneltesten. Zorgpersoneel is moe.
Onderwijzers klagen over het grote aantal besmettingen
op scholen en voelen zich onveilig.

Hoe blijf je in verbinding als je online werkt?

Pfoeh...
Bij een waterschap, in een regio met veel corona, waar ik het team op orde
help, blijkt dat de leidingevende niet eens weet of iedereen überhaupt nog
leeft. In een gemeente spreek ik een jonge beleidsmedewerkster. Net
afgestudeerd, het is haar eerste baan. Ze werkt er al drie maanden en heeft
nog nooit iemand echt live gesproken en ook niet één op één online. Wat haar
collega's niet weten, is dat ze weer bij haar ouders is gaan wonen, omdat
vanuit huis online werken niet te doen was vanuit haar studentenhuis. In een
ziekenhuis spreek ik een vrouw die net terug is van bevallingsverlof. Haar
collega's hebben haar nooit met dikke buik gezien en ze kreeg nauwelijks
geboortekaartjes. Nu heeft ze eigenlijk geen zin in haar collega's. Een CEO van
een grote international die altijd door heel Europa reist, is in Wenen gestrand.
Zijn personal assistant, die vanuit Nederland werkt, maakt zich zorgen over
hem. Hij komt steeds later uit bed en ziet er onverzorgd uit achter de webcam.
Eenzaamheid
Bovenstaande voorvallen zijn er maar een paar uit de enorme waslijst
kantooreenzaamheid, die ik de laatste maanden in mijn werk als
bedrijfsantropoloog tegenkom. Het is dan ook niet gek dat steeds vaker de
vraag opdoemt: hoe houden we verbinding op kantoor en zorgen we voor ons
team en voor elkaar?

Doe niet zo efficient
Wee, de mensen die vinden dat vergaderingen alleen maar korter moeten en
we ons als robotjes moeten gedragen op kantoor. Dat gaat uit van één type
mensbeeld; de Homo Economicus. De efficiente, doelgerichte medewerker.
Gelukkig is de mens meer dan een Human Resource. Hij of zij is ook een Homo
Significance, zingevende mens, een Homo Ludens, spelende mens, een Homo
Faber, makende mens, een Homo Hiërarchicus, apenrots mens, een Homo
Volens, willende mens, een Homo eroticus, flirtende mens. In een efficient 'wetikken-de-agendapunten-af-in-een-zoom-van-40-minuten-meeting' voed je
alleen de tribale geneugten van de Homo Economicus. De anderen delen van
ons mens zijn blijven koud, ondervoed en verwaarloost achter. We brengen
ongelooflijk veel tijd door op kantoor, en nu dus op zolderkamertjes, achter
online meetingen. Meer dan met onze partner en kinderen, als je slapen niet
meetelt. Waar in onze evolutie zijn we toch ooit gaan bedenken dat we al die
andere oerinstincten dan de economische, kunnen uitschakelen om een
beetje salaris?
Flirt knop
Het is de schone taak van leiders, begeleiders, HR medewekers om te zorgen
dat we extra moeite doen om onze menselijkheid te bewaren, in een angstige
en saaie pandemische tijd, waarin we monddoekjes dragen en hunkeren naar
hugs. Dat zijn we aan onze soort en de volgende generatie verplicht. Dus wees
eens níet efficient in je online meeting. Lees om de beurt een gedicht voor.
Check goed in met de vraag; 'hoe is het thuis'. Vraag aan alle zoomers om te
laten zien welk schoeisel ze nu dragen, om de slappe lach te krijgen over lelijke
sloffen. Maak een appgroep met ieders babyfoto. Zorg dat er een flirt knop
onder je microsoft teams meeting zit, zodat je kunt blinken met die leuke
nieuwe. Maak een wandelrooster in je team, en ga elke vrijdag wandelen in
duo's. Heb een beoordelingsgesprek op een picknickkleedje in het bos. Speel
doe, durf of de waarheid met de jonge, nieuwe collega's. Verstop geo catch
cadeautjes in het bos voor elkaar en organiseer ingewikkelde graafmarathons.
Wees creatief, stout en niet efficient en vergeet nooit dat de mens niet te
verengen is tot een zoomvakje en een salarisstrook.

Oktober

We zitten midden in de tweede golf inclusief een tweede
lockdown. De horeca is dicht. De cultuursector zucht. De
evenementensector is online gegaan of omgevallen. De
besmettingen stijgen in rap tempo. Banken geven geen
verlengd krediet mee aan omvallnde bedrijven. De
regering maakt zich zorgen en komt met maatregelen.
Ook elders in Europa gaat van alles op slot. Aan het eind
van de maand neemt ook het aantal doden toe. Sommige
mensen zijn het niet eens met de maatregelen, artsen laten
een tegengeluid horen. Studenten protesteren tegen online
lessen. Er is agressie tegen zorgpersoneel in ziekenhuizen.
Tegelijk ropen veel mensen juist om heldere beleidslijnen
van het kabinet en strengere maatregelen.

Pompen of verzuipen

Land van polders en water
Vijftien miljoen mensen... op dat hele klein stukje aarde... Wij Nederlanders,
inmiddels een ruime zeventien miljoen, wij polderen. De laatste week zeggen
veel mensen dat ze corona poldermoe zijn. Dat ben ik ook. Maar om met iets
te kunnen stoppen, moet je eerst weten waarmee je eigenlijk bezig bent.
Nederland is een polderland. 'Het poldermodel' wordt veel gebruikt als
zelfkastijdingswoord. Zoals je tegen expats uitlegt dat Nederlanders op een
verjaardag in een kringetje zitten, en slechts één plakje leverworst met een
vlaggetje rond laten gaan. Waarom wij polderen? Dat zit diep in ons culturele
DNA. Polderen deden we op boerenland, wat we met verweerde handen zelf
hadden veroverd op de zee. In het polderland ben je altijd met water bezig.
Op je land staat te veel water of juist te weinig. De afwatering regelden wij
polderaars met slootjes, greppeltjes, sluisjes en watermolens. Dat kan je
onmogelijk in je eentje doen. Ook als je buurman een notoire minkukel is, zal je
er toch een beetje in het reine mee moeten komen. Want elke dag moet je
het eens worden. Bij te weinig water verdeel je het schaarse goud, bij teveel
ben je heel blij als je wat mag lozen op buurmans akkertje. Met een ferme
handdruk en een beker koude melk met koek werd dat geregeld in
boerenschuren. Een te grote mond of teveel autonomie kon je duur komen te
staan. Kraantje dicht of een plens water over je groene zoden. Polderen is
geven en nemen, met een beetje knorrig kijken erbij.

Handje klap in de koeienstal
We polderen nog steeds. Jaren zeeklei zijn in ons culturele bewustzijn gaan
kleven. We zien het in deze tijd overduidelijk. Coronacijfers die oplopen?
Polderstand aan. Het begint met aangeven dat het water over de schoenen
begint te lopen. Het hoogwaterscript is dat Rutte op een persconferentie zegt
dat het heel erg is en we iets moeten doen. Met een paar onduidelijkheden of
uitzonderingen. Een mondkapjesadvíes. Lock down, maar scholen open.
Doorgaan met sporten. Vervolgens is het poldertijd. In talkshows, op twitter en
een paar kranten verschijnt een boze schooldirecteur, een burn-out
verpleegkundige, een bange winkelier. Het handen klappen in de koeienstal
kan beginnen. Een paar scholen sluiten. Mondkapjes op in grote steden. Geen
uitwedstrijdpubliek bij het voetbal. Maar ach... het waterpeil blijft stijgen. Er
wordt gescholden op de minister die te weinig doortastend is. De minister zegt
het volk te horen. Gommers doet een tik tokje met Famke. En dan wordt de
boel alsnog drooggelegd en gesloten. Zo doen wij dat. In ons polderland.
Stapje voor stapje. Akkertje voor akkertje. Schuurtje voor schuurtje.
Dijkdoorbraak
Polderen getuigt van grote romantiek en esthetische schoonheid. Maar waar
wij dénken spin in het web te zijn en daadkrachtig met de hashtag
#doorpakkkkkeeeen het slappe polderbeleid te hebben beïnvloed, zijn wij in
wezen vlieg in het web van het grote polderspel. Moeten we ons neerleggen
bij de Zuiderzee klei mentaliteit? Zijn wij tot polderen verdoemd? Ten dele wel.
Het gaat zoals het gaat. Duitse gehoorzaamheid of Chinese doortastendheid
passen ons niet. Maar... Ook in een polderlandschap past soms
crisismanagement. Een regering die durft. Omdat de dijken doorbreken. Dan
is het aan de dorpsoudste om te schreeuwen: 'en nu gewoon je bek houden
en die zandzakken sjouwen'. En zelf als eerste je vinger in de dijk te steken. Die
tijd is het nu. Kaplaarzen aan. Draaimolens open. Met wuivende haren in de
wind. Het is nu pompen of verzuipen.

November

November 2020 is niet de maand geworden waarop was
gehoopt. Het dagelijks aantal positief geteste personen
daalde wel, maar stabiliseerde tussen de 4000 en 6000
personen per dag. Er worden patiënten naar Duitsland
verplaatst. Ziekenhuizen weten meer van het virus en
kunnen beter en sneller behandelen. De protesten tegen
de coronamaatregelen worden minder maar soms
heviger. Een teststraat wordt vernield. We raken gewend
aan thuiswerken, maar vinden het niet leuk. Op scholen
wordt hybride les gegeven, fysiek en online. Er wordt
gesproken over een verlengde kerstvakantie op de
scholen. Op Black Friday is het overvol in de winkelstraten.
Er zijn illegale feesten en er wordt vuurwerk afgestoken en
verhandeld. Ondertussen vergapen we ons aan de
verkiezingen in de VS. En mondkapjs... zijn een feit.

Mondkapjes dating code

Picknick-kleedje
Ik ben in de gelukkige omstandigheid van 27 jaar getrouwd, maar als ik nu op
een date uit zou zijn, lijkt me dat knap lastig in corona tijd. Hoe doe je dat? 15%
van de relaties ontstaat op het werk en 1 op de 4 werknemers heeft wel eens
flink met een collega geflirt of seks op het werk gehad. Zit je dan met je sloffen
achter zoom op je zolderkamer. Geen festivals, clubs en carnavalsfeestjes. En
de supermarkt is ook geen jachtterrein meer. Met die medische mondkapjes
ziet iedereen eruit alsof ie Trumperiaans uit de IC is opgestaan. Geen
zakenreisjes,
geen
vrijdagmiddagborrels,
geen
Amsterdamse
bos
wandelingetje meer op de Zuid-As met die leuke collega.
Weemoed
In de jaren ‘70-’80 had niemand nog een Tinder- of Grindr-profiel om aan te
geven met wie je het liefste zou willen daten en hoe dan precies. Maar wat er
wel was... de Hanky code. De Hanky code ontstond in de gayscene van San
Francisco, deed het goed in de nog weinig homovriendelijke States en bereikte
toen onze Hollandse polder. Met name in de leather scene in Amsterdam

bijzonder populair. Het gebruik doofde door de Aidsepidemie, wat sowieso tot
een verdrietige uitdunning van kinky Nederland leidde. Daarna kwam internet.
Zakdoeken
Met de Hanky code werd daten spannend, direct en overzichtelijk. In je
kontzak hing je een zakdoek of bandana. De kleurcode gaf je seksuele
voorkeur aan, tamelijk expliciet doorgaans. Een greep uit de zak:
•
•
•
•

wit
paars
lichtblauw
zwart

wederzijdse masturbatie
ik draag een piercing
orale seks
SM

Het was wel handig om nog even een check praatje te maken voor je iemand
mee naar huis nam, want na een paar keer in de wasmachine verbleekte je
zakdoek al gauw van groen = ik wil op schoot zitten, tot geel = ik doe aan
plasseks.
Nood en deugd
Ik pleit dan ook voor een mondkapjescode. De antropologen roddel is dat die
in Korea en Japan al ontstaat. Mintgroen betekent getrouwd bijvoorbeeld. Ik
doe een voorzetje.
Groen
Geel
Rood
Blauw
Zwart
Fluo roze
Oranje

ik wil graag vegan beschuitje met je eten
ik wil samen op zonvakantie
ik bijt, maandelijkse ellende
ik zoek vriendschap voor wandelen en sporten
good old SM
niet lullen, maar vrijen
als het maar niet politiek correct met consent vooraf hoeft,
neem mij gewoon.

Creavariaties die tot nadenken stemmen mogelijk, zoals de-regenboog-metkat = ik ben homo en heb drie katten die op je bed komen liggen als wij net...
Mondkapjes: let's make them fun and sexy. Voor een nieuw normaal en minder
eenzaam Nederland, waar de jaren ‘90 verpreutsing voorbij is.

December

De strenge maatregelen leiden niet tot dalende
besmettingen. Duidelijk wordt dat kerst in kleine kring
gevierd zal worden. We keren naar binnen. Buiten is er ook
niet zoveel te beleven. De horeca zucht en wil weer open
gaan in Januari. Vaccineren komt in zicht, maar ook
duidelijk is dat het nog een tijd gaat duren voordat
iedereen ingeënt kan worden. Een groot deel van de
Nederlanders wil zich niet laten vaccineren of twijfelt. OMT
leden worden bedreigd. We gaan niet op wintersport. We
pakken massaal uit met kerstverlichting en kerstbomen.
Op straat staan tentjes met glühwein en hapjes om de
horeca nog wat in de weer te houden.

Ver-Dragen

Deze column schreef ik pre-corona, in januari 2020. De cirkel is rond. Toen
leerde ik ver-dragen. Door een operatie. Ik wist toen nog niet dat het verdragen zou gelden voor het hele jaar. En niet voor mij, maar voor ons allemaal.
Wereldwijd. 2012. Het jaar van Ver-Dragen.

Januari 2020
Mijn lijf doet het even niet. Een operatie gaat het euvel verhelpen en het
uitzicht staat vrolijk op volledig herstel. Maar lastig is het. Ik wil doen wat ik altijd
al deed en in hetzelfde tempo of liefst nog ietsjes meer en hoger. En dat gaat
niet. Een dierbaar iemand raakte me met de woorden: 'probeer het te
verdragen'. Dat helpt. Een beetje.
Het woord resoneert na. Een prachtwoord is het. Niet alleen bij ziekte. Je hoort
het best veel op het moment. Dat we verdraagzamer moeten zijn. Dat we
minder verdragen. Te snel boos en triggerd zijn. Raken we de kunst tot
verdraagzaamheid kwijt?
Het woord proef je het beste als je er een streepje tussen zet. Ver - Dragen. Dat
je iets, of iemand ver kunt dragen. Zijn of haar pijn, een kruis, maar misschien
ook het anders zijn, een andere mening hebben, iets doen wat je irriteert. Dat

je in de basis iemand echt ziet, wezenlijk aankijkt en dan zegt: ik draag je ver.
Omdat die ander de moeite waard is om niet direct los te laten. Maar je hem
of haar met je mee wilt nemen... ondanks.
Eén op één is ver-dragen nog niet eens niet zo ingewikkeld. Als je een goede
band hebt met de ander, neem je diegene best graag een tijdje op je rug, ook
al is er tijdelijk een minder begrijpen. Maar hoe anders wordt het als je iemand
moet ver - dragen die in een andere wereld leeft dan jij. We leven steeds meer
samen met mensen die in andere bubbels leven. Een andere achtergrond
hebben. Politiek, religieus, cultureel, qua opleiding, mening, sociale media,
leeftijd, identiteit. Onze bubbels hebben niet-permiabele celwanden. Zijn
ondoordringbaar. Schermen we af met venijn, karaktermoord en serveren we
af met woorden als 'ja maar zij werkt bij...' of 'ja maar hij schrijft voor die ene
krant...' of 'ja maar zij heeft een Turkse naam...' of ja maar hij is zelf lid van ...'.
Het lijkt of we de verzuiling achter ons hebben gelaten, maar we hebben meer
hokjes gebouwd dan ooit. We onderscheiden ons ver en snel van
medemensen door ons terug te trekken op eigen identiteitsgrond. Zorgen
minder voor elkaar. Denken meer in ik dan in wij. Het is zwaar om iemand die
je niet kent en waarvan je je ver-vreemdt voelt ver-te-dragen. Wat moet je met
die vreemdeling op je nek?
Verdragen betekent volgens het woordenboek bestand zijn, doorstaan,
dulden, harden, uithouden. Die woorden hebben voor mij een te zuinige
bijsmaak. Ver-dragen is optimistischer. Als je iemand ver-draagt wil je diegene
oppakken, vasthouden en weer neer zetten op een betere plek dan waar hij
of zij vandaag kwam. Bij de hand nemen. Groter maken. Optillen. Een verdrag
betekent de belofte dat je niet stopt met elkaar te dragen. In goede- en in
slechte tijden. Daarom zijn verdragen zo wezenlijk, en mogen ze niet uit
behoefte aan licht - voetigheid zomaar eenzijdig worden opgzegd. Verdragen is wezenlijk anders dan tolereren; dat gedogen betekent.
Ik leef graag in een samenleving die niet vergeet hoe ver-te-dragen. En oefen
mij daar zelf nu in.

