
Een onderzoek in Nederland naar ‘het nieuwe normaal’. 

Degene die dit leest is SLIM ! 


In dit rapport lees je alles dat je altijd wilde weten over…

Corona en hoe we daar met zijn allen mee omgaan. 

En vooral: denk je dat er veranderingen zijn die blijven?


Hoe gaan we nou eigenlijk om met corona? Welke veranderingen 
zijn er in jouw leven gekomen en welke veranderingen blijven, 
denk je? Er is een onderzoek geweest naar hoe corona het leven 
van kinderen en hun ouders heeft veranderd. Hier lees je de 
resultaten. Zo weet je wat meer over corona en de gevolgen. 


En je kunt er zelf ook over nadenken. Misschien is het ook een leuk 
onderwerp om eens op school te bespreken? Daarom vind je als bijlage 
een aantal vraagkaartjes die je kan printen en die je hierbij kunnen helpen.


Je oude leventje 

Weet je nog? 
… dat je je verjaardag met veel mensen tegelijk vierde in een opgepropte huiskamer? (ja, ook met 
dat vervelende neefje)

… dat je moeder zei dat je die mensen even netjes een hand moest geven?

… dat je je juf of meester een high five gaf als je de klas binnenkwam?

… dat je opa en oma gewoon mocht knuffelen?

… dat we geen rekening hoefden te houden met 1,5 meter afstand tussen mensen?

… dat volwassenen zonder mondkapje boodschappen konden doen?

En dat je nog niet wist wat een ‘lockdown’ was?

 


En toen kwam corona.  
 

Corona houdt ons nu al paar maanden bezig. Sinds februari 2020 ongeveer. Toen hoorden we 
voor het eerst in het nieuws dat het ook in Nederland was.

 

Ziek 
Waarschijnlijk weet je het al, maar corona is een virus. Net zoals de griep of verkoudheid, dat zijn 
ook virussen. Het is een klein onzichtbaar iets dat tussen mensen reist, bijvoorbeeld doordat 
mensen niezen of hoesten. Volwassenen en kinderen kunnen het virus corona krijgen. Kinderen 
worden er meestal niet heel ziek van. Je krijgt bijvoorbeeld koorts en gaat hoesten. Vaak gaat het 
vanzelf weer over. Maar vooral voor oudere mensen en voor mensen die al een ziekte hebben, kan 
het coronavirus gevaarlijk zijn. Zij kunnen het bijvoorbeeld heel benauwd krijgen.

 

Regels 
De overheid is de groep mensen in het land die de regels maakt, met – je kent hem wel – Mark 
Rutte als ‘de baas’, ofwel de minister-president. De overheid zag, dat steeds meer mensen het 
coronavirus kregen. De heel zieke mensen werden naar ziekenhuizen gebracht. Daar kwamen 
zoveel mensen naar toe, dat de verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis bijna alleen maar 
hun aandacht aan mensen met het coronavirus konden besteden. Verpleegkundigen en artsen 
moesten dag en nacht werken om deze mensen te proberen beter te maken. En er was minder 
plek om mensen met andere ziektes te behandelen. Daarom heeft de overheid regels bedacht om 
ervoor te zorgen, dat we het coronavirus niet zo makkelijk kunnen verspreiden. En het liefst ook 
dat we met zijn allen het virus laten weggaan. 




Je kent ze wel, die regels, zoals:

• 1,5 meter afstand houden

• in je elleboog hoesten of niezen

• geen handen meer geven of knuffelen

• zoveel mogelijk thuiswerken (nou ja, je ouders dan)

• niet met teveel mensen bij elkaar komen

• je handen vaker wassen en (kijk maar eens naar het filmpje hierover) 


Daardoor gingen we veel dingen anders doen. En gaan we een beetje anders met elkaar om. 

Wat denk je? Blijven die veranderingen als het virus weg gaat, of gaan we weer helemaal terug 
naar hoe het was voor corona?




Speurneuzen zoeken snotneuzen 
 

Een groep antropologen (antropo-wattes?!) uit Nederland, was nieuwsgierig 
naar de antwoorden op die vragen. Hoe gaan we dan anders met elkaar om 
door corona? En wat leren volwassenen die snótneuzen van kinderen (jawel, dat 
zijn jullie! Nee, grapje natuurlijk) daar eigenlijk over?

 

Maar eerst even: een antropoloog, wat is dat eigenlijk?

Een antropoloog is iemand, die het gedrag en de gewoontes van groepen 
mensen wil begrijpen. Daarvoor kijkt en luistert hij of zij heel goed naar wat er 
gebeurt in die groepen met mensen. Vaak door zelf mee te doen met de groep. 
Een antropoloog is súpernieuwsgierig en vraagt ook allerlei dingen aan de mensen uit 
de groep. En uit al die dingen die hij of zij onderzoekt, haalt de antropoloog dan dat wat 
er in de groep vaak gebeurt of opvalt. Echte speurneuzen dus! 


Voor dit onderzoek hebben de antropologen in totaal 232 mensen bevraagd. Naast deze 
interviews zijn ze ook op stap geweest. Een aantal van deze mensen hebben er ook nog een 
filmpje bij gemaakt. Op 70 plekken bekeken ze, hoe volwassen en kinderen met corona 
omgingen, zoals op scholen, bij zwembaden, in de bieb, in winkels en bij speeltuinen.


En? Doen we dingen anders? 
 

Om het maar gelijk te verklappen: ja. Uit dit onderzoek blijkt dat we door corona allerlei dingen 
anders zijn gaan doen dan we eerst deden. 

Sommige dingen zijn leuk anders. Anderen dingen zijn stom. En sommige dingen die we nu doen 
gaan weer weg en andere dingen blijven voor langere tijd.

 


https://www.youtube.com/watch?v=TjwWJje0kE8


Wat doen we nu anders?  
Kijk maar eens naar het filmpje over Tirze uit Haarlem. Zij laat zien wat er bij haar thuis anders is 
geworden. Herken je dit?


Maar er is nog veel meer! 



Begroeten 
Nee, die drie zoenen op de wang (bijvoorbeeld van je rare tante die een beetje 
stinkt)? Die doen we niet meer. En ook hoef je niemand meer een hand te 
geven. Dat handen geven missen sommige mensen wel,Ze vinden dat het 
erbij hoort. [filmpje handen geven komt terug] We begroeten elkaar nu vaak 
met een knikje, een elleboog of een foot-five. Een van de kinderen vertelt: 'Op 
school hebben we een blaadje met begroetingsvormen, bijvoorbeeld hug, 
springen of hartje, waaruit we kunnen kiezen.' 

Hoe doen jullie dat nu?


 


Opa en oma 
Ook al mag het officieel niet, opa en oma willen jullie heel graag knuffelen. De 
eerste maanden dat corona in Nederland was hielden we nog afstand, maar 
inmiddels knuffelen we er weer flink op los met hen, zo hoorden de 
onderzoekers. Best een beetje opvallend, want juist de oudere mensen 
kunnen heel ziek worden van corona. Maar blijkbaar vinden opa en oma het zó 
belangrijk om te knuffelen dat ze dat er graag voor over hebben. Een ouder: 
'Wanneer opa ze wil knuffelen, dan rent er eentje heel snel weg, of pakken ze een 
stok om opa te laten zien wat 1.5 meter is.’


 


https://www.youtube.com/watch?v=aY9ideDoLf4
https://www.youtube.com/watch?v=hK-0faTbDSc


 
Winkelen 
Het viel de onderzoekers op, dat kinderen bijna nooit meer in winkels of 
supermarkten komen. Veel ouders doen hun aankopen online. 

Herken jij dat ook?

 


Spelen 
Soms komt corona terug in jullie tekeningen of is het een onderwerp tijdens het 
spelen. Sommigen doen bijvoorbeeld de persconferentie na, met Irma de 
gebarentolk (hamsteren!). Buiten spelen is ook populairder dan voor het virus 
er was, al zal het nu het kouder wordt misschien wel wat minder worden. En 
jullie gamen vet veel meer! Vooral de jongens in het onderzoek vertelden dat 
ze corona daardoor soms ook wel leuk vinden. Mondkapjes vinden jullie 
interessant en zijn soms al een mode gadget geworden! Sommige ouders leren 
hun kinderen spelend over de corona-regels.




 

Vieren en feestjes 
Feestjes vieren we veel minder, omdat er niet zoveel mensen bij elkaar mogen 
komen. Dat vinden de kinderen en volwassenen uit het onderzoek best 
jammer. En de feestjes vieren we anders. Jullie zijn heel creatief en verzinnen 
allerlei nieuwe manieren om tóch een gezellig feestje te vieren. Bijvoorbeeld 
door een ‘blokjesverjaardag’ te organiseren waar steeds twee bezoekers na 
elkaar langskomen. Of door te videobellen.


 


https://www.youtube.com/watch?v=nDDLSGnlmTw
https://www.youtube.com/watch?v=7pSQ1SvFaF0


Vakantie 
Vakanties zijn anders geworden. Misschien ging jij wel eens naar het buitenland 
met het vliegtuig? Dat kan nu niet zo makkelijk meer. En je ouders moeten voor 
allerlei uitjes van tevoren reserveren. Stom! Vaak waren jullie thuis in de 
vakantie of gingen in Nederland ergens heen. Sommige ouders namen hun 
kinderen in de vakantie juist mee naar een land met strenge coronamaatregelen. 
Waarschijnlijk omdat ze dachten dat het daar veilig was. Iemand vertelde: 'We 
gaan misschien naar Frankrijk, als het mag van Corona'.

 

 

Angst 
Jullie blijken coole kikkers die niet echt bang zijn voor corona. Alleen soms een 
beetje bezorgd. Jullie zorgen daarom dat je je goed aan de regels houdt en dat 
anderen dat ook doen. Een 9-jarige vertelde: “Zelf ben ik niet bang. Wel voor een 
vaccin! Prikken vind ik eng, doe ik niet.”

 

 

Zelf dingen doen 
Wat de onderzoekers opviel, is dat jullie veel meer dingen zelf doen. En dat 
jullie daar wel blij mee zijn! Je ouders mogen niet meer mee naar binnen op 
school of  je binnen ophalen bij de opvang. En ze kunnen niet meer kijken bij het 
sporten. Veel ouders vonden dat best even wennen. Zeker in het begin.





https://www.youtube.com/watch?v=QhLyzxOd0KU
https://www.youtube.com/watch?v=I5IDuLZQG4A


 
Toekomst 
Maar blijven de dingen die we nu anders doen nou ook voor langere tijd? 
Ongeveer de helft van de mensen die de onderzoekers spraken denkt dit. Zij 
geloven dat we moeten blijven leven met virussen zoals corona en dat het niet 
meer helemaal weg gaat. De andere helft denkt dat het virus weer over gaat.


Vooral kinderen op de basisschool passen zich heel snel aan aan de nieuwe gewoontes. Ze 
denken ook niet zoveel na over de toekomst. Hoewel een kind ook vertelde: “Ik hoop op een 
vaccin en dat corona een normale ziekte is. Ik geloof zeker wel dat we in de toekomst weer 
kunnen knuffelen of handen geven. Ik hoop dat het weer hetzelfde wordt als vroeger.'

 


Wat denken we dat blijft? 

Veranderingen waarvan we denken dat ze wel blijven, zijn bijvoorbeeld dat we meer letten op 
gezondheid, geen drie zoenen meer geven en minder met het vliegtuig op vakantie gaan. 

Ook lijkt het erop, dat de ouders wat meer blijven thuiswerken. 

Een meisje uit groep 8 zei: "Ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe het hiervoor normaal was, 
alles is eigenlijk al heel normaal". 


Veranderingen die we graag weer anders willen zien, zoals het vóór corona was, gaan over het 
knuffelen. Bijna allemaal hopen we dat we weer meer knuffels kunnen uitdelen. 


En zo zijn we met z’n allen door corona toch al een beetje in ‘het nieuwe normaal’ beland! En hoe 
het daarna wordt? Ja, we zijn onderzoekers, he?! We kunnen natuurlijk níet in een glazen bol 
kijken… ;)


———


Dit kinderrapport onderzoekt Het Nieuwe Normaal en is gemaakt door de #polderantropologen: 
Annemarie Vrolijk, Mascha Kreugel, Petra Sommer en Silke van Diemen. 

Onderzoeksleiding: Danielle Braun.

Lees meer over het onderzoek op : 

https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen/onderzoek-het-nieuwe-normaal


Bij dit kinderrapport hoort een ouder-/docentenhandleiding met praatplaat en gesprekskaartjes. 

https://academievoororganisatiecultuur.nl/polder-antropologen/onderzoek-het-nieuwe-normaal

