
Alleen maar Corona!!  

Nee, we hebben nog nooit grote prijzen gewonnen. Jaren doe ik al mee met de Staatsloterij, 
maar verder dan een prijs van € 7,50 kwam ik niet. Marga doet al net zo lang mee met de 
Postcodeloterij: af en toe een appeltaart van de Hema, een paar repen (lekkere) chocola, 
daar hield het wel mee op. Maar nu was het dan toch echt raak: vorige week woensdag 18 
maart! Dinsdag daarvoor nog lekker samen gewandeld, het was heerlijk weer! Maar die 
bewuste woensdag begon het: een hele keukenrol voor mijn neus gebruikt! Gelukkig hadden 
we kort daarvoor enkele extra keukenrollen gekocht. Niet gehamsterd hoor, nee hoor, 
natuurlijk niet, wie doet dat nou! Alleen een paar extra rollen ingeslagen!  

De volgende dagen: zwaar verkouden, veel hoesten, koortsig: dan weer warm, dan weer 
koud. Tja, dat leek toch wel een beetje op Corona! Waar loop je zo iets op, hè? In 
Veenendaal was enkele dagen daarvoor volgens de krant nog slechts één man in het 
ziekenhuis Gelderse Vallei belandt en verder scheen alles (nog) in Brabant te gebeuren. 
Maar waar had ik dat toch opgelopen? Ach, dat was in dit geval niet zo moeilijk. Mijn 
moeder (98 jaar) zit in een verzorgings-/verpleegtehuis in Apeldoorn. Daar ga je als 
liefhebbende zoon dan natuurlijk regelmatig op visite: iedere zondagmiddag. De 
maatregelen in dat tehuis werden echter toen al aangescherpt: zondag 15 maart mocht er 
nog maar één persoon per dag op bezoek. En mijn moeder hoestte toen al flink. Toen ging er 
die woensdag 18 maart onder het hoesten een lampje bij ons branden: de oorzaak lag daar!! 
Zondag 22 maart begon ook Marga verschijnselen te vertonen. Alleen in iets erger mate, zij 
heeft astma, en dat maakt het hoesten alleen maar erger. Ze was vaak benauwd. 
Later kregen we regelmatig de stand van zaken in het verzorgingshuis te horen: één persoon 
overleden, 10 personen met Corona-achtige verschijnselen. Ook het hoofd van het tehuis lag 
plat. Ja, er werd gesproken over Corona-achtige verschijnselen, niet over Corona. Dat kon 
ook niet, want er werd niet op Corona getest, dat schijnt alleen in het ziekenhuis te 
gebeuren. 
Nu zitten we dus allebei ziek thuis. In principe weten we niet wat het is, maar alles wijst op 
Corona. Naar de dokter gaan we maar niet, want die heeft het al druk genoeg. We zieken 
maar gewoon uit. Mocht het erger worden dan kunnen we altijd nog contact opnemen met 
de dokter. 
We zijn al dagen niet buiten geweest. Het is voor ons een troost dat niemand nu veel buiten 
komt, iedereen zit min of meer geïsoleerd thuis. De dagen zijn soms wel saai. Je hebt 
nergens zin in. Het enige dat we doen is lezen of TV kijken. We hebben geen Netflix, want we 
geven niet zo om films. En als je gaat zappen is het eerste woord dat je op de TV hoort: 
Corona. Op alle zenders alleen maar Corona!! En zoals bij elke nationale ramp: ook nu steeds 
weer dezelfde deskundigen in beeld, die vertellen wat er aan de hand is, hoe het komt, wat 
eraan gedaan kan worden etc. Elke actualiteitenrubriek en talk-show heeft zijn eigen 
deskundigen die iedere keer weer in beeld zijn. Het gaat nu langzamerhand een beetje over 
naar deskundigen op het gebied van economie, want ja, nukomen ook zo langzamerhand de 
economische gevolgen in beeld: een terugval vam 1,5 tot 7,7 %. Niemand kan echter nog 
zeggen hoeveel precies! Wat een vooruitzichten hè? 
Als je de beelden op de TV ziet en al die vreselijke berichten over volle ziekenhuizen en IC’s, 
dan hebben wij zeker geluk gehad met deze milde vorm! En wij zijn nu waarschijnlijk 
immuun, wij hebben ons portie al gehad!  



Wat indruk op ons heeft gemaakt is de hulpvaardigheid vanuit onze omgeving. Vanuit Wijs 
met je Wijk (vooral voorzitter Piet Segers!), door buren en uiteraard door onze kinderen 
werd regelmatig gevraagd of ze nog boodschappen voor ons konden doen! Ook soep werd 
ons door buren aangereikt! Het wordt regelmatig op de TV aan de orde gesteld en wij 
hebben het nu echt ondervonden: in moeilijke tijden is Nederland toch weer eensgezind!  

Zojuist via dochter Mirjam een rondgestuurd whatsappje van burgemeester Kats gekregen, 
waarin hij aangeeft dat de Veense huisartsen melden dat er honderden mensen in 
Veenendaal zijn die Corona hebben, maar dit niet melden, omdat dit een milde vorm 
betreft. Daar horen wij dan ook bij! 
Beste mensen: blijf zo veel mogelijk binnen, houd buiten en in de winkels de door de 
regering gevraagde afstand aan; zo blijven jullie hopelijk gespaard voor de Corona! Maar je 
kunt je noodlot toch niet altijd ontlopen; mochten jullie het toch óók krijgen: wij hopen voor 
jullie in ieder geval in de milde vorm en dan verder sterkte en beterschap!!  

Hartelijke groet, 
Henk en Marga Klomp.  

 


