
Dagboek van een ex-coronapatiënt
19 april 2020

Ik hou van woorden. Bokeh vind ik bijvoorbeeld een erg mooi woord. Maar ook goudrenet en huidhonger. Of chagrijn,
sjans en sjacheraar. In deze tijd zijn nieuwe woorden nodig: intelligente lock down, anderhalvemetersamenleving, het
nieuwe normaal en (intelligente?) exitstrategie. In een roman tref ik vaak mooie woorden aan. Nog mooier vind ik
woorden in een lange opsomming, en dan vooral een serie woorden die met dezelfde letter beginnen of woorden in
duo’s die telkens een tegenstelling tonen. Woorden. Ik schreef eerder: ‘Sommige woorden zijn geweerkogels, andere
vioolklanken.’

Deze week stond in de Volkskrant ook een opsomming van woorden. Zonder rijm en zonder tegenstellingen. Ik kan mij
voorstellen dat deze opsomming voor minister Koolmees vooral deed denken aan geweerkogels. Er is in dat stuk in de
krant sprake van een tot wanhoop gedreven minister en de erbij geplaatste foto spreekt boekdelen. Koolmees is de
man die de mensen die economisch gedupeerd worden door de Coronacrisis moet ondersteunen met maatregelen,
geld dus. En dat moet snel. Maar dan komt er een debat in de Tweede Kamer en beginnen Kamerleden de vergeten
groepen te benoemen.

De opsomming wordt voorafgegaan door de zin: Gisteren vroegen veertien Kamerfracties het kabinet onder andere om
specifieke, op maat gesneden crisisregelingen voor – en daar komtie: ‘Flexwerkers, AOW-gerechtigde ondernemers,
studenten met een kleine bijbaan, zorgmedewerkers met inkomensafhankelijke toeslagen, arbeidsmigranten, bedrijven
met een seizoensgebonden omzet, mensen die vanwege de crisis tijdelijk ouders of kinderen in huis nemen,
grenswerkers, mensen die deels werknemer en zzp’er zijn, bedrijven die deel uitmaken van een groter concern,
alleenstaande zzp’er met kinderen en arbeidsongeschikten met een bedrijfje.’

Er is natuurlijk veel nood onder deze mensen. Maar het doet me denken aan hoe het is gegaan met de belastingdienst:
er kwamen vanuit de Kamer zoveel bijzondere regelingen en uitzonderingen dat deze dienst, onder andere hierdoor,
volledig vast liep. Ik hou van woorden. Soms niet van het effect dat ze oproepen.


