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Opening 
 
Vrijdag 13 maart was, in ieder geval voorlopig, mijn laatste dag op kantoor. De corona-
lockdown duurt op het moment van dit schrijven nu twee maanden. De Leidse universiteit 
ging als gevolg van de lockdown voor studenten en staf op slot. Ik noem deze dertiende maart 
zo expliciet, omdat dat moment in mijn geheugen gegrift staat. Dat gebeurt wel vaker, bij 
markante historische of heel persoonlijke gebeurtenissen. Wie herinnert zich niet de dag dat… 
en vul dan maar zelf in. ‘Ingegrift’ betekent letterlijk een inkeping in iets wat eerst effen en 
glad was. Het is niet meer als vanouds. Wat vroeger is geweest, is niet meer eigen maar in 
zekere zin vreemd geworden. Om L.P. Hartley in zijn roman The Go-Between te citeren: ‘The 
past is a foreign country; they do things differently there.’  

Dat impliceert ook de mogelijkheid dat een niet eerder betreden pad open kan (of lijkt 
te) liggen. Het biedt mogelijkheden tot een opening van nieuwe onderlinge verhoudingen en 
patronen in het intermenselijk verkeer, tot persoonlijke en maatschappelijke verandering op 
allerlei terreinen en een bewustwording van wat echt belangrijk is in ten tijde van de crisis. 
Dat zal ik in deze bijdrage gaan verkennen. Dit kunnen veranderingen ten goede of ten kwade 
inhouden, maar zeker ook een ‘verkleden’ van de huidige toestand en een vermomd behoud 
van de status quo.  
 
De meeste mensen deugen 
 
Laat ik met een positieve noot beginnen, de lockdown bracht in eerste instantie als 
compensatie van de opsluiting met zich mee: iets meer contact op straat en elders, met 
mensen met wie dat eerder nauwelijks het geval was. Niet zo vreemd, men is deelgenoot in de 
(zelf) opgelegde afzondering. Niets verbroedert zo goed als gedeelde smart. In het zogeheten 
coronatijdperk zien we een uitvergroting van menselijke eigenschappen. Iets wat eerder al in 
het verborgene aanwezig was, werd sterker en moest onder deze omstandigheden wel aan de 
oppervlakte komen.  

Wat mij opvalt en dat is een bevestiging van iets wat ik eigenlijk wel wist: de meeste 
mensen deugen, ze zijn ook invoelend en hebben medegevoel (zie ook het boek De meeste 
mensen deugen van Rutger Bregman). Natuurlijk gaat dat soms verscholen achter een 
nukkigheid of gevoelde irritatie, maar ook dat – mits uitgesproken en goedgemaakt – kruidt 
het leven. Dat positieve oordeel spreken we liever niet uit, want dat staat zo klef, overdreven 
en pathetisch, maar nu we meer fysieke afstand moeten bewaren tot de ander en de buitenste 



laag wat wordt afgepeld, wordt dat momenteel wat minder gevoeld. Het is interessant te zien 
of dat blijft of weer afneemt naar mate de tijd voortduurt en het nieuwe normaal het ‘echte’ 
wordt.  

Van dat af nemen van de onderlinge meegaandheid en inschikkelijkheid zijn al wat 
indicaties te vinden. De routine herneemt zich. Dan blijft een gevoel over van opgesloten te 
zijn. Dat gevoel is meer een psychologische dan een daadwerkelijke ervaring, gegeven andere 
mogelijkheden van contact (op afstand) via telefoon en sociale media. Je merkt, nu de lock-
down langer duurt, dat het buiten meer en meer druk wordt. Die beperkingen worden 
langzamerhand sleets en zijn ook moeilijker vol te houden, met als gevolg een toenemende 
kans op onderlinge frictie. Ook lijkt de medische urgentie wat af te nemen. De maatregelen 
lijken vooreffect te hebben gehad.  

Opvallend daarbij is het onderscheid tussen rekkelijken en preciezen. Wie neemt 
anderhalf meter afstand en wie niet? Wie houdt zich strikt aan de omgangscode op straat, en 
ook in huis? Wie voelt zich slachtoffer en wie wil zichzelf opofferen? Hoe makkelijk kan je 
met isolement omgaan of juist niet? Genoeg scheidslijnen, maar daar valt met redelijkheid uit 
te komen.  
 
Deskundigen in de media 
 
Er zijn ook meer diepgaand verontrustende verschijnselen. Niet zozeer doel ik op 
onaangenaam gedrag op straat. Natuurlijk er zijn ook onaangepasten, die hun bestaan schijnen 
te moeten rechtvaardigen met bedreigende gedragingen waaronder sarren van en het spugen 
naar anderen op straat. Dat gaat overigens om een zeer beperkt aantal personen, die zich 
wellicht wat vervelen. Wellicht vervullen ze een nuttige rol doordat opborrelende gevoelens 
van irritatie ergens op gericht kunnen worden. Dat kan beter op het abstracte ‘gemeen’ dan op 
onschuldige burgers gericht worden.  

Dat onschuldige gaat minder op voor gedachtewisselingen in 
actualiteitenprogramma’s op radio en tv, bijdragen in kranten en op de sociale media naar 
mate de coronacrisis langer voortduurt en het ook langduriger effect heeft op het leven van 
alledag. Aanvankelijk was er terecht vooral inhoudelijke aandacht voor de medische aspecten 
en voor de diepingrijpende maatschappelijke consequenties van de epidemie. Geleidelijk 
kwam er meer aandacht voor de zorgen over psychologische, economische en andere 
maatschappelijke neveneffecten. Er verschenen nieuwe experts en (meer of minder) bekende 
Nederlanders aan de gesprekstafels, die via soms opzienbarende en verontrustende uitspraken, 
de aandacht probeerden te trekken. Dat is niet alleen goed voor de verkoop van de kranten en 
de hoogte van de kijkcijfers, maar ook voor de profilering van deze deskundigen en BN’ers. 
Onder de gerekruteerde deskundigen zijn economen, crisisdeskundigen, 
bestuurswetenschappers, filosofen en andere niet-medische experts in allerlei soorten en 
maten te vinden, die hun stellingnames met veel aplomb en in een overtreffende trap naar 
buiten brengen. De goeden daargelaten, die er gelukkig ook nog zijn, maar die vaker 
bescheidener zijn in het ventileren van hun informatieve meningen. Wanneer men zich 
verdiept in de achtergrond van menig expert, dan is de relevantie van hun deskundigheid niet 
zonder meer evident. Een zekere terughoudendheid wat betreft mediaoptredens is ontzettend 
moeilijk. Dat was overigens al voor de coronacrisis het geval.  



Een gevaar ontstaat wanneer deze psychologen, crisis- en duurzaamheidsdeskundigen, 
economen en andere al dan niet zelfverklaarde experts ons iets gaan vertellen over hoe we ons 
moeten gedragen en dat wij in de crisis een kans voor een betere toekomst moeten zien, 
waarheen zij de weg weten. Over die toekomst kom ik nog te spreken, maar eerst over het 
oneigenlijk gebruik van het ‘wij-woord’. Dat ‘we’ en ‘ons’ is niet een geheel onschuldig 
woordgebruik. Het zijn eigenlijk de veralgemeniseerde opvattingen van degenen die dit ‘wij’ 
en ‘ons’ te pas en te onpas gebruiken in het journaal, opiniebijdragen en op persconferenties. 
Het is een poging tot een objectivering van een bepaalde eigen mening over hoe iedereen zich 
moet gedragen door zich achter de rug van ‘wij’ te verschuilen. ‘Wij’ gaan te veel op straat, 
‘wij’ houden ons al dan niet aan de anderhalvemetersamenleving.  

‘Men’ (ook een dergelijke mooie objectivering) bekleedt zich met de autoriteit van de 
communis opinio, terwijl onder ‘ons’ en ‘wij’ de grootste verschillen in gedrag, belangen, 
opvattingen en posities (kunnen) schuilgaan. Zo gebruikt, wordt de eigen opvatting tot de 
dominante opvatting gemaakt. Dit betekent niet dat per definitie wat ‘we’ moeten doen 
onverstandig is en dat individuen bewust en onbewust te kortschieten, maar het is vooral de 
‘verkleutering’ en ‘onmondiging’ van mensen in de samenleving aan de hand van als objectief 
gepresenteerde eigen, maar ook persoonlijk gekleurde, eigen inzichten.  
 
Corona als kans 
 
Dat gebruik van de coronacrisis komt ook duidelijk naar voren in de zienswijze dat een goede 
crisis de kans op verandering vergroot. Een Engels uitdrukking luidt: 'It is an ill wind that 
blows nobody any good.’ Hoe groter, hoe dieper ingrijpend en langduriger een crisis, hoe 
eerder de mogelijkheid van een wezenlijke verandering op persoonlijk en op maatschappelijk 
niveau. Er wordt gesproken van een window of opportunity. Een mooie metafoor om duidelijk 
te maken dat er zicht op verandering bestaat, omdat het gebruikelijke evenwicht doorgebroken 
is. Het ijs is gebroken: bevroren gedrag en verhoudingen ontdooien. Er staat een raam open 
voor verandering naar een betere tijd. Wie kan daarop tegen zijn? Die gedroomde wereld en 
persoonlijke wensen zijn voor de meesten momenteel niet echt dichterbij gekomen, maar dat 
waren ze al niet voor het coronatijdperk.  

Over de maatschappelijke veranderingen wil ik het straks hebben, na eerst de basis aan 
de orde gesteld te hebben: het individuele niveau. Op persoonlijk vlak kan die verandering 
betekenen dat het fundament van je bestaan ter discussie komt te staan, aan het trillen wordt 
gebracht of misschien zelfs opnieuw gegrondvest moeten worden tot een lichtere variant, 
zoals de goede voornemens bij oud en nieuw. Daadwerkelijke kenteringen in de trant van de 
bijna spreekwoordelijke omslag van Saulus naar Paulus op de weg naar Damascus 
(Handelingen 26:12-18), zijn vrij zeldzaam en voor de meesten niet weggelegd. Dat geldt ook 
voor de duurzaamheid van een omslag. Op banaal niveau weten we dit van het moeizame 
volhouden van de goede voornemens. Dat betekent niet dat het niet geprobeerd moet worden: 
beter tien keer gefaald dan één keer niet geprobeerd. Dit is wat ik de ‘meerwaarde van 
heroïsch falen’ zou wil noemen. Bovendien wellicht lukt de poging toch nog een keer, al is 
het maar gedeeltelijk. 

Een andere type window of opportunity heeft betrekking op het realiseren van 
fundamentele veranderingen op collectief en maatschappelijk niveau. Kan de crisis niet een 



betere en verstandige samenleving nabij brengen? Een ‘hemel op aarde’ zowel in opzicht van 
het gezegde, als in religieuze termen. Er is genoeg om je druk over te maken. Het falen van 
het maatschappelijk systeem en financieel-economisch systeem is allang een doorn in het oog 
van velen. Dat geldt evenzeer voor een oneerlijke inkomens- en welvaartsverdeling, met grote 
gevolgen buiten- en binnenlands voor de garantie van een gelukkig en verzekerd bestaan van 
mensen. Andere onderwerpen zijn een fundamentele aanpak van de problemen van 
maatschappelijke en ecologische duurzaamheid, de vraag naar een daadwerkelijke 
beïnvloeding van het eigen leven en van de naasten in een democratische orde en de aloude 
vraag en verlangen naar rechtvaardige rechters en wetten. De lijst is lang. Ook voor dit alles 
wordt een crisis als katalysator gezien.  

Het adagium never waste a good crisis doet ook nu weer opgeld. Daar is wat voor te 
zeggen, cruciale veranderingen in de Nederlandse maatschappelijke en staatskundige 
geschiedenis zijn door belangrijke crises gestimuleerd. Voorbeelden zijn te vinden in de 
opstand tegen de Spaanse Koning Philips II, de val van de Republiek in 1795 en de 
opeenvolgende woelingen, de Europese Revolutie van 1848 en de sociale gevolgen van de 
afloop van de Eerste Wereldoorlog in 1918.  

Maar veel verwachtingen over een andere politieke en maatschappelijke orde en de 
ideale samenleving zijn uitgelopen in bittere teleurstellingen. Niet iedereen heeft hetzelfde 
ideaal voor ogen. Met name was dat geval in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, 
waarvan we het einde 75 jaar geleden in deze wat vreemde omstandigheden recent hebben 
herdacht. Voor het einde en gedurende de bevrijding is een reeks toekomstplannen opgesteld 
voor een betere samenleving en een echte politiek-bestuurlijke vernieuwing, als reactie op de 
verschrikkingen van de oorlog en de inertie van de jaren 1930. Van die prachtige plannen 
kwam, in ieder geval op korte termijn, niet echt iets terecht. Later bleek de oude orde niet 
toekomstbestendig, maar ook toen kwam daarvoor geen voor eenieder ideale samenleving in 
de plaats.  
 
Het maakt wel uit 
 
Maar laten we in het ‘nu’ terugkeren. Ook nu wordt deze ‘never waste’-redenering 
aangehangen door groepen als politici, wetenschappers, publicisten, belanghebbenden op 
allerlei terreinen, belangenorganisaties en propagandisten. Men ziet het als uitgangspunt voor 
het economisch en maatschappelijk herstelwerk. Meer ruimte voor een (verdere) vergroening, 
een betere zorg, het tot stand brengen van een nieuwe economische orde, het verstrekken van 
duurzame economische steun, de komst van nieuwe arbeidsverhoudingen. Meer rekening 
houden met de belangen en gerechtvaardigde eisen van werkgevers, werknemers, ouderen, 
jongeren, voor of tegen minder vliegen, voor minder vlees, et cetera.  

Het idee dat een crisis gebruikt kan en moet worden om de eigen allang bestaande 
opvattingen en ideeën door te kunnen drukken, wekt verzet op. Immers, een van de aardige 
punten van een gezonde en actieve samenleving is dat er verschillende opvattingen naast 
elkaar bestaan, waaruit men op basis van, liefst een fatsoenlijke en eventueel pittige, 
samenspraak probeert te komen met respect voor de diversiteit van opinies. De eigen 
opvattingen erdoorheen proberen te drukken, omdat men geen respect of oog heeft of wenst te 
hebben voormensen die er andere opvattingen op nahouden, getuigt juist van de oude 



arrogante, gesloten mentaliteit in een samenleving, waar juist het verzet groeiende was en is. 
Daarom moeten belangengroepen, smaakmakers in een debat, wetenschappers met een missie, 
zogeheten ‘scientivisten’ (een wetenschapper en activist ineen) zo oppassen. (Dan spreek ik 
nog niet over de boodschappen van futurologen en trendwatchers – daarvoor moet men altijd 
al oppassen. Mits met zekere terughoudendheid, kan dat voor vermaak worden genuttigd.)  

Kortom, de benadering van never waste a good crisis lijkt een doordrukken van eigen 
wensen te impliceren, wanneer verzet en waakzaamheid van anderen is verminderd. Dat 
spreekt te veel van een oude geest en regentenmentaliteit. Dat daartegen verzet komt en dat de 
mogelijkheid van verandering daardoor alleen bemoeilijkt wordt, is dan ook niet vreemd. 
Maar – in Elsschots woorden in zijn gedicht ‘Het huwelijk’ (1910) – ‘…tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren…’  

Maar kan op samenlevingsniveau dan niets door een crisis veranderen? Kan er geen 
verandering komen? Dat wat moeilijk is, is nog niet onmogelijk, mits het ambitieniveau wordt 
ingeperkt. Het probleem van te grote verwachtingen, en ook een instrumenteel gebruik van 
een crisis, is dat men eigenlijk te gulzig en ongeduldig is. Men wil wat uitmaken als 
zogeheten veranderingsagenten die groots en meeslepend willen leven. Wellicht kan men ook 
op beperktere schaal een daadwerkelijke verandering realiseren: beetje bij beetje. 

Er is een wijdverbreide anekdote, die ook in andere vorm wordt verteld. In het westen 
van Ierland, bij de kust, ligt een lager gebied, dat bij een storm door de oceaangolven kan 
worden overspoeld. Daarom is er een zeewering gemaakt, maar bij een hevige storm wordt 
die dam overspoeld, met als gevolg dat vissen aan de verkeerde kant van de zeewering 
terechtkomen en verstikken. Een klein meisje probeert deze vissen in een poel te vangen en 
weer in de zee te gooien. Haar vader ziet het en vraagt haar: ‘Maar dat heeft toch geen zin? Je 
kan ze toch niet allemaal redden. Dat maakt toch niets uit?’ Het meisje antwoordt: ‘Maar het 
maakt wel uit voor die ene vis.’  

De concentratie is te veel gericht op de schaalgrootte van veranderingen; dat maakt 
mensen wat bijziend en belemmert het zicht erop dat veel kleine, positieve veranderingen op 
termijn iets wel kunnen veranderen.  
 
Wat en wie is wezenlijk van waarde? 
 
Een derde aspect van de coronacrisis dat ik noemde in de inleiding betreft de vraag naar wat 
en wie nu wezenlijk van waarde is. Ook hier heeft de inbreng van sommige deelnemers aan 
het maatschappelijke debat rond de aanpak van de coronacrisis mij niet alleen met verbazing 
vervuld, maar me ook bezorgd over de ‘geestelijke hygiëne’ van die bijdragen en hun dragers. 
Dit klinkt zwaar, maar laat ik uitleggen wat ik hiermee bedoel.  

Na de eerste shock van de toch onverwachte komst van de pandemie in Nederland en 
de vraag hoe dat het beste medisch bestreden kon worden, zijn er geleidelijk ook andere 
thema’s geïntroduceerd. Hoever moet en mag je gaan met de bescherming tegen de gevolgen 
van het virus? Wat mag de medische bestrijding in maatschappelijk, economisch en privacy 
opzicht kosten? Welke beperkende maatregelen zet je in en voor wie gelden ze? Hoelang ga je 
daarvoor de samenleving en de economie op slot zetten?  

Dat zijn zinnige vragen, mits inhoudelijk en genuanceerd bediscussieerd. Maar er is 
een ongemakkelijk element in de gedachtewisseling geslopen. Dat is allereerst het geval 



geweest toen, vanuit een ver doorgevoerd economisch nutsdenken met parallel daaraan een 
herleving van de grove versie van het (economisch en filosofisch) utilitarisme, de aandacht is 
gevestigd op de wenselijkheid van een prioritering van de zorg. In eerste instantie betrof het 
vooral de vraag ‘wie komt op de intensive-careafdelingen?’. Terecht, gegeven de 
beschikbaarheid van ic-bedden.  

Meer recent houdt dit verband met de opheffing van de beperkingen van de lockdown. 
Hoe strikt moet de lockdown blijven om ouderen en zwakkeren te beschermen en wat mag 
een medische behandeling kosten van bijvoorbeeld ouderen en mensen met obesitas en een 
hoog risicoprofiel? Moet je de economie vrijwel lamleggen om risicogroepen te beschermen, 
ten koste van anderen die minder last hebben van het virus en zo van de lockdown de dupe 
worden? Hoe ver strekt de solidariteit uit en hoelang moet die solidariteit duren? De bepaling 
van de economische kosten, het maatschappelijk rendement en nut van een mensenleven 
(economisch utiliteitsdenken) vraagt om een nadere beschouwing omdat er, in extremo, 
akelige aspecten aan verbonden zijn. 
 
Qaly 
 
Bij de vraag naar een behandeling van ouderen op de ic speelde de overweging ‘heeft het wel 
zin?’ Komt men nog goed van een ic af, gegeven het slopende karakter van de behandeling? 
Dat zijn inhoudelijke vragen, zonder een beoordeling primair of uitsluitend op grond van de 
leeftijd en de economische meerwaarde van de patiënt. De zin van een ic-opname is een vraag 
die ook vanuit het individu zelf te stellen is. Echter, in sommige mediabijdragen hebben 
gesprekpartners leeftijd als een beoordelingscriterium bij de toelating tot de ic genoemd en 
dan niet omwille van een verminderd succes van de zware behandeling, maar vooral vanwege 
de maatstaf: Heeft men nog voldoende jaren voor de boeg? Wegen de te maken kosten op 
tegen de verwachten verdere (gezonde) levensjaren van de patiënt?  

Daarvoor bestaat in een bepaalde branche van het economisch nutsdenken over de 
gezondheid een rekenmaat: Qaly (quality-adjusted-life-year-indicatoren) genaamd. Hoeveel 
tijd wordt er gewonnen met een behandeling, afgezet tegen de kwaliteit van leven. De 
gedachte is: Er zijn beperkte geldmiddelen voor de zorg beschikbaar en die moet je efficiënt 
besteden. Er moet een prioritering tussen de te behandelen patiënten gemaakt worden aan de 
hand van een qaly-vergelijking, dit in plaats van een beoordeling aan de hand van het 
‘fingerspitzengefühl’ van de arts en de wensen van de patiënt en de familie. Die qaly-norm 
wordt ook genoemd door gezondheidseconomen in een al langer lopende discussie over de 
inzet van middelen in de gezondheidszorg. Wat mag de behandeling van een zeldzame ziekte 
kosten, gegeven de meeropbrengst in levensduur en in economische termen?  

Aan de technische kant van deze beoordeling schort nog veel. Bovendien is als 
kanttekening te plaatsen dat in de coronacrisis, maar ook daarvoor, de keuze voor een 
‘zinloze’ behandeling met beperkt resultaat in het ziekenhuis door arts en betrokkenen al 
minder vaak wordt gemaakt. Uit eigen ervaring weet ik dat dan liever gekozen wordt voor een 
sterven in de eigen vertrouwde omgeving, in de kring van familie. 

Leeftijd alleen zegt nog niet iets over een gezondheidsverwachting voor de toekomst. 
Een statistisch gemiddelde leeftijd heeft niet betrekking op de individuele situatie. Dat debat 
over de medische en maatschappelijke aanpak van het coronavirus, wordt verder al meer 



vervuild wanneer gezegd wordt: gun bij een tekort aan ic-plaatsen een behandeling liever aan 
een jongere. Immers, eenieder sterft en een oudere heeft al meer jaren geleefd. Dat iedereen 
sterft geldt voor een mens van elke leeftijd. Het wordt als onrechtvaardiger gevoeld wanneer 
iemand op jongere leeftijd overlijdt. Maar dit is slechts een feitelijke constatering, waaraan 
verder weinig ontleend kan worden. Ook vertelt het aantal levensjaren niet of iemand echt een 
waardevol leven heeft gehad: de inhoud telt.  
 
Hellend vlak 
 
Wat ook telt: heeft iemands leven een maatschappelijke meerwaarde gehad, juist ook voor de 
(directe) omgeving. Prioritering bij een beperkte capaciteit betekent het aanleggen van een 
rangorde. Voor wie wordt gekozen bij een beperkte capaciteit, in het geval van patiënten met 
een zekere overlevingskans? Is de economische meerwaarde doorslaggevend? Wat is dan die 
economische meerwaarde: de participatie aan het arbeidsproces, de bijdrage aan het bruto 
nationaal product? Dan krijgen we een zeer interessante ordening en vallen meer groepen af 
dan ouderen.  

Dat is in de tweede fase van de coronacrisis nog meer een brandend punt geworden. 
Moet de samenleving niet van het slot, gegeven de hoge maatschappelijke en economische 
kosten? In hoeverre wegen de economische kosten van een scherpe lockdown op tegen 
minder doden in de kwetsbare groepen? Er zijn experts, smaakmakers en economisch 
belanghebbenden die dit vanuit een utilitaristisch standpunt (hun eigen belangen vaak) 
betwijfelen. Er bestaan methoden om de kwaliteit van een mensenleven te bepalen om zo te 
beoordelen of bepaalde investeringen in infrastructuur renderen. Dat geldt ook voor de 
economische kosten van een lockdown ingesteld om levens te redden binnen de 
risicogroepen.  

Men bevindt zich met deze stellingname op een hellend vlak. Wat is de economische 
waarde van een mens met een lichamelijke en/of geestelijke belemmering en – tegenwoordig 
relevant, gegeven het coronarisicoprofiel in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk – 
van iemand uit een sociaaleconomische en etnische minder geprivilegieerde groep? Het zijn 
categorieën mensen die oververtegenwoordigd zijn onder de coronapatiënten. Natuurlijk, 
wanneer de persoon en het lichaam niet meer wil, dan is het klaar. Los daarvan kan die 
persoon zelf nog waarde hechten aan een voortgezet leven. Ook de omgeving en een 
samenleving als geheel kan betekenis aan dat leven hechten en ontlenen. Dit is dan ook een 
uiting van gemeenschappelijk fatsoen. Economische waarde is daarom niet de enige maatstaf 
om de (meer)waarde van mensen te beoordelen.  

Onterecht is daarom de suggestie van de Leuvense hoogleraar virologie Anne-Mieke 
Vandamme, en ook door enkele spraakmakers hier te lande gespuid, dat bij het opheffen van 
de lockdown zwakkeren en ouderen van boven de 65 maar in isolatie moeten blijven, zodat 
mensen die de economie kunnen opstarten en niet tot de risicogroepen zouden behoren, 
‘vrijgelaten’ kunnen worden. Maar een intellectueel, miljardair, politicus en een ‘celebrity’ 
hebben wellicht minder maatschappelijk toegevoegde waarde in vergelijking met bijvoorbeeld 
die oudere, lichamelijk en geestelijk zwakkere. Wie laat de wereld in groot of kleiner beter 
achter door zijn of haar aanwezigheid?  
 



De les van Scrooge 
 
Wat is de grondslag van je bestaan? Wat zie je als doel in je leven? Heel veel vragen met veel 
mogelijke antwoorden gegeven door veel verschillende mensen met verschillende 
levensposities en levenshoudingen. Die vragen zijn niet alleen bestemd voor de beoefenaars 
van de filosofie, maar behoort aan eenieder.  

Al denkend hierover schiet mij een passage uit de Christmas Carol in Prose uit 1843 
van Charles Dickens te binnen die hier verhelderend kan zijn. Wanneer de vrek Ebenezer 
Scrooge op straat wordt gevraagd vanwege Kerst een bijdrage aan de armen te geven, vraagt 
hij geïrriteerd zijn: ‘Er geen werkhuizen, weeshuizen en gevangenissen?’ De collectanten 
antwoorden: ‘Jammer genoeg wel, maar de mensen die daar op aangewezen zijn, zouden 
liever eerder willen sterven.’ Scrooge merkt op: ‘Laat ze dat maar doen, dan wordt de 
overbevolking verminderd.’  

Later, bij zijn rondtocht met de Geest van het huidige Kerstfeest, wordt Scrooge 
geconfronteerd met de belabberde gezondheid van Tiny Tim, de zoon van zijn kantoorklerk. 
Hij vraagt de geest: ‘Zal hij het overleven?’ De geest vertelt: ‘Ik zie een lege plek, maar wat 
maakt het je uit? Dat vermindert alleen maar de overbevolking.’ Nu komt het essentiële: de 
geest vervolgt: ‘Zolang je niet weet wat de waarde van een mens is en wie tot de 
overbevolking hoort [dus wie gemist kan worden – FvdM], hou dan je mond.’ Wellicht zijn 
zij in de ogen van God meer waard.  

Dus leeftijd, intellect en geestelijke gezondheid doen niet af of toe aan waarde en 
gemis van een mens. Maar met een beetje oprechte vriendelijkheid en empathie proberen die 
onderling solidaire houding te bewaren, dat kan geen kwaad. Dit geldt nu in het 
coronatijdperk, maar ook in het ‘normale’ leven. Een Talmoedisch gezegde luidt: ‘Ieder mens 
is een hele wereld. Wie een leven redt, redt een hele wereld.’ 
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