
   

                                            

van de Werff: Corona, Corona, Corona 

 

Alles gaat over het virus en de verspreiding ervan. Wat mij verbaast is, dat nu heel veel mensen wel 

dezelfde kant op kijken, samen dingen doen en aan anderen denken. Normaal in de politiek ziet het 

er wel anders uit. Zeg nou zelf, Helmond, 37 raadszetels en 12 partijen. Dat is pas verdeeldheid. Als 

er één positief ding uit Corona te halen is, is het wel de saamhorigheid die er dan ineens is. Het 

applaus voor de zorg, het samen zingen voor de zorg etc. Natuurlijk zijn er wel altijd een paar 

schreeuwende betweters bij, maar die laat ik helemaal links (of rechts) liggen.  

 

Toch moet ik wel iets kwijt. Één groep heeft er weer moeite mee en dat is diezelfde groep die ook al 

met het vuurwerk bezig was: de jongeren. Albert Heijn Dierdonk laat geen groepjes jongeren meer 

toe, ze scholen samen en blijven in de winkel hangen alsof er niks aan de hand is. De Nederlands 

Belgische grens wordt geregeld overschreden voor benzine tanken en uitgaan. Dus de grenzen maar 

op slot. Ook Duitsland zit te denken aan het sluiten van de grenzen vanwege o.a. de jongeren die de 

regels negeren. Ikzelf liep vrijdag 20 maart door Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en de enigen die te dicht 

bijeen stonden waren jongeren, adolescenten. In de supermarkt stonden ze te dicht bijeen en te 

dicht bij oudere klanten. Dit ondanks de oproep van de overheid: houd afstand.  

 

Hoe kan het dat zo’n groep eigenlijk lak heeft aan de regels. Ik denk dat “ik” en niet “wij” een te 

grote rol speelt in hun leven. Ik denk dat ze zelf denken dat alles wel goed komt en dat het wel wordt 

geregeld. Deze groep heeft alleen maar luxe gekend en geen tegenslagen, waarvoor drastische 

maatregelen nodig zijn. Ik hoop dat Corona ervoor zorgt dat deze groep mensen meer aan anderen 

gaat denken en zich aan wat simpele afspraken kunnen houden, want het is nodig. Samen staan we 

sterk. 
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