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Doodskisten. Overal zie je doodskisten. Vol. In Italië in een grote hoge gotische kerk staat het hele schip vol
doodskisten op ongeveer 1,5m afstand. In New York worden de doodskisten met heftrucks in een grote vrachtwagen
geladen. In Barcelona staat een parkeergarage vol doodskisten (ik denk leeg). In Parijs worden de Coronadoden
geborgen in een gekoelde hal van Georges Helfer SA, een bedrijf dat in tropisch fruit uit Frankrijks overzeese gebieden
verhandelt; het is er 4 à 5 graden. Een foto vanuit een drone van Staten Island waar de naamloze doden van New York
worden begraven: een grote langwerpige kuil met minstens 40 kisten gestapeld.

Geen doodskisten. Soms zie je geen doodskisten. Op de foto in de krant twee dode lichamen gehuld in witte lakens op
brancards met wielen buiten aan de achterkant van een ziekenhuis in New York. In die plaats zijn ook 45 koeltrucks, met
nog eens 85 in aantocht. Iemand zei: ‘Er lagen zeker 130 lichamen in die koeltruck.’ In Guayaquil, hoofdstad van
Ecuador, liggen de lijken op straat met een zeil erover – ‘cadaveres en las calles de Guayaquil’. In Madrid worden de
lijken gekoeld in het Palacio de Hielo, een kunstijsbaan.

Maar straks, over enkele maanden, zullen er geen doodkisten of lijken op foto’s in de krant meer staan. Cameraploegen
zijn dan elders aan het werk. En dan lijkt het allemaal wat minder erg. Maar er gaan dan veel meer mensen dood. Die
gaan niet dood aan een longontsteking door het Coronavirus maar door de verslechterde economische toestand bij hun
tevoren al slechte gezondheid, slecht eten en slechte woonomstandigheden. Miljoenen mensen in de Verenigde Staten
raken met hun baan immers ook hun ziekteverzekering kwijt. Vaak zijn dat mensen met lage inkomens. Deze mensen
worden extra zwaar getroffen via de economische schade van de pandemie. De VN stelt dat voor het eerst in dertig jaar
de armoede wereldwijd zal toenemen. In Indonesië verwacht men – bij uitblijven van economische maatregelen – een
verdubbeling van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft. In het rooskleurigste scenario belanden 100 miljoen
mensen onder de armoede grens, ergens tussen twee tot vijf dollar per dag. Vooral het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-
Amerika en grote delen van Zuidoost-Azië zullen hiermee te maken krijgen. En wat zijn dan de gevolgen voor de
migratie? Waarschijnlijk en begrijpelijkerwijs een toename van het aantal mensen dat naar de rijkere gebieden gaat
vertrekken.


