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We zijn allebei beter aan het worden. Waarvan? We denken van een corona-infectie, maar dat is niet echt zeker, omdat
er in Nederland weinig getest wordt, eigenlijk alleen bij mensen die naar het ziekenhuis gaan. Wij zouden dus net zo
goed een ordinaire griep gehad kunnen hebben. Maar goed, we gaan uit van een infectie met het corona virus, of
COVID-19 zo je wilt. Het enige verschijnsel waar we allebei nog last van hebben is dat we nog steeds niks ruiken. Er
komen steeds meer berichten in de media dat anosmie (niet kunnen ruiken) een verschijnsel zou kunnen zijn van de
COVID-19 infectie. Anderzijds, anosmie is ook al jaren bekend als – niet zo vaak voorkomend – verschijnsel van de
gewone griep.

En nu denken we beter te zijn, maar hoe zeker is dat? We zijn 2 weken echt in quarantaine geweest en hebben gisteren
onze eerste schreden gezet in het dorp. Wat mijzelf betreft: ik blijft altijd nog wekenlang hoesten na een verkoudheid.
Zo ook nu. Ik hoest nog regelmatig. Ik denk zelf niet meer besmettelijk te zijn. Maar wat denken mensen die mij in hun
buurt horen hoesten? Ik zie ze kijken en voel me niet op mijn gemak. Het is alsof ik een regel overtreedt, terwijl ik er vrij
zeker van ben niemand meer te kunnen besmetten. Het is net alsof die mensen denken: blijf toch thuis! Ik schipper dan
maar een beetje en probeer mijn kriebelhoest te onderdrukken.

Wat mij verbaasd heeft in deze tijd en waar ik blij van ben geworden, is de stroom telefoontjes, e-mails en appjes. Veel
van die contacten kwamen van mensen die wij in ons dagelijks leven regelmatig zagen, maar ik kreeg er ook veel van
mensen die ik heel lang niet gesproken of gezien had, oud-collega's, mensen die ik begeleid heb, mensen met wie ik
een beetje op afstand samenwerk. Die berichtjes doen veel goed en herstelt weer een beetje mijn gebrek aan
vertrouwen in de medemens na het zien van de overvolle stranden en kluswinkels van afgelopen weekend.


