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Mijn eerste verjaardag in het Coronatijdperk, 68 geworden. Een donderdag zoals zovele in het verleden, een verjaardag
zoals geen een in het verleden. Ik heb nog nooit zoveel appjes gehad en zo weinig bezoek. De dag begint met een
typisch mannelijk cadeau: een grondboor. Eerder had ik ook al een cadeau gekregen: een fotocursus concertfotografie,
ook een typisch mannelijk cadeau. Deelnemers aan de cursus zijn voor 90% mannen met grijs haar en een duur
fototoestel. Ik voldoe moeiteloos aan dat profiel. Halverwege de cursus, vlak voor de start van het interessantste deel –
het liveoptreden van een ruige band – gooide Corona roet in het eten.

De ochtend ging verloren aan een zoomproefpromotie en een ander zoomoverleg. De zoomproefpromotie zal op 25
mei gevolgd worden door een zoompromotie. Als copromotor word ik, hoewel thuis zittend achter mijn scherm, toch
geacht een zwart pak met wit overhemd en een stropdas te dragen, of in elk geval om de bovenste helft van mijn lijf zo
te kleden. Ik vind het jammer dat de gebruikelijke plechtigheid vervalt. Het binnenschrijden van de rector magnificus
gevolgd door promotoren en copromotoren en vervolgens de corona; ditmaal zijn dat mannen en vrouwen in toga plus
hoofddeksel. Het verlaten van de zaal na het klinken van het hora est gevolgd door de beraadslaging. Het weer
binnenschrijden. Het overhandigen van de bul. De laudatio. Het slotgebed. Het naar buiten schrijden.

Aan het eind van de ochtend samen eten met twee van onze kleinkinderen, de normale bezoeksters op een donderdag.
De middag begint rustig. Onze kinderen druppelen geleidelijk binnen vanaf de tijd dat de scholen uit zijn. Samen met
de kinderen. Partners komen later of eerder. We overtreden de Coronaregels door met zovelen bij elkaar te zijn. De
kleinkinderen vermaken zich prima. En rond etenstijd bestellen we per app een eenvoudige maaltijd bij de Smuller. Het
is gezellig om weer eens met z’n allen bij elkaar te zijn.

Als iedereen weg is, hangen wij moe in de bank. Deels door de drukte en deels door de overdag gebruikte alcohol.


