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De ziekenhuizen lopen leeg, de vaccinatiegraad schiet omhoog. En dit weekeinde zijn er opnieuw 

versoepelingen. Het einde van de grootste crisis na de oorlog lijkt nu echt in zicht. Wacht er een 

bruisende inhaalzomer? En keert het oude normaal terug? 

Heeft u voor zaterdagavond al een restaurant geboekt, misschien wel uw favoriete tafel bij het 

raam? Of een bioscoopkaartje gekocht voor De Oost, de geprezen en verguisde film die we nu 

eindelijk op het grote scherm kunnen zien? Vakantie al geboekt wellicht, in Frankrijk, Spanje, Italië of 

waar dan ook in de buurt van zand en zee, hopende dat het befaamde gele vaccinatieboekje ons over 

elke grens loodst? Een ticket weten te scoren voor Solar Roermond, eind juli, dat al was uitverkocht 

voordat het programma bekend was? En wie zijn de uitverkorenen met een entreebewijs voor de 

Dutch Grand Prix in Zandvoort, op 5 september, als er mogelijk 105.000 Verstappen-fans op de 

tribune zullen zitten, een vooruitzicht dat tot voor kort ondenkbaar was? 

Bruisen 

Na lockdowns die oneindig lang leken te duren, wacht een inhaalzomer die voor velen een terugkeer 

naar de vrijheid zal markeren. Met het vaccin als de heilige graal wordt het coronavirus in Nederland, 

en ook in de rest van Europa, steeds verder de hoek in gedreven. De dorpspleinen, de historische 

binnensteden, de straten met cafés en restaurants: ze gaan weer volop bruisen. Ja, de verleiding is 

groot om als een moraalridder met het vingertje te gaan zwaaien. Volle terrassen, weldadige tafels 

met pasta en wijn, zonvakanties: zijn dat dan onze grootste levensbehoeften na een zeer ingrijpende, 

verwoestende crisis? Maar de vraag is wie het recht heeft om daarover te oordelen. Veel mensen zijn 

al bijna anderhalf jaar uit hun comfortzone getrokken, snakken naar verlichting. En al die 

zorgmedewerkers die in ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben moeten buffelen: mogen zij straks 

ook even genieten? 

Remmen 

Vreemd is het niet als mensen straks een ontembare drang zullen voelen om zich over te geven aan 

joie de vivre. Het is een klassieke reactie na elke pandemie, zo toont de geschiedenis. Mensen willen 

de ellende vergeten, hebben grote behoefte aan herstel van sociaal contact en laten de remmen los. 

Na de Spaanse griep (1918-1920) die wereldwijd 20 tot 50 miljoen levens kostte, werden de roaring 

twenties ingeluid. Wilde jaren vol euforie, feesten, geld spenderen, nieuwe mode en culturele 

renaissance. Tegelijk toonde die periode ook aan dat behoedzaamheid niet achteloos kan worden 

weggegooid. De jubeljaren eindigden toen de aandelenbeurzen crashten en de wereld in een 

ongekende economische recessie werd gestort. Onvermijdelijk dringt zich de vraag op: welke lessen 

zijn er geleerd? 

Suriname 

Het gevaar dat nu loert, honderd jaar later, is dat wijd verbreid het idee gaat overheersen dat de 

coronapandemie onder controle is. Want dat is nog lang niet zo, op wereldschaal bezien. Terwijl in 

Europa de vaccinatiegraad snel stijgt en het aantal besmettingen en doden terugloopt, zuchten 

andere continenten meer dan ooit onder de crisis. Vrijdagmiddag vertrok vanaf Schiphol nog een 

vliegtuig met twintig Nederlandse artsen en verpleegkundigen om in Suriname te gaan helpen, waar 

in menig ziekenhuis sprake is van de gevreesde code zwart. India en Brazilië, landen met een 



bevolking van honderden miljoenen, zijn zwaar getroffen. In bijna geheel Afrika heeft slechts een 

paar procent van de bevolking een prik gehad. De rijke landen, waaronder Nederland, kunnen niet in 

hun leunstoel blijven zitten. Enerzijds uit humaniteit, anderzijds uit eigenbelang: als een groot deel 

van de wereldbevolking niet tijdig gevaccineerd wordt, bestaat het risico dat nieuwe mutanten deze 

richting opkomen. 

Glas 

Wellicht zijn het allemaal zorgen en overpeinzingen waarop niet iedereen nu, in het weekeinde 

waarin Nederland weer vrijwel opengaat, zit te wachten. De restaurants gaan van het slot, de 

kroegen mogen binnen weer hun stamgasten begroeten, theaters en bioscopen gaan weer draaien. 

Menigeen, misschien u ook, zal het glas heffen. Op het einde van de lockdown, op het begin van de 

zomer. Een zomer die, zo hopen velen, een donkere en verwarrende crisis naar de achtergrond zal 

drijven. Of het ook een terugkeer naar normaal wordt? Dat zal de tijd moeten uitwijzen. 


