
Op dit moment zit ik te schrijven aan mijn krakemikkige

bureautje in mijn piepkleine studentenkamer. Ik heb besloten

om zo mijn brood te smeren en dan in de bieb verder te

studeren. Ik ben deze kamer en muren namelijk helemaal

spuugzat. 

Anderhalf jaar geleden brak de coronapandemie uit. Als

negentienjarig meisje uit het oosten net verhuisd naar een

nieuwe stad: Amsterdam. Dit was geen gemakkelijke periode.

Ik kende geen mensen hier en ik had een Belgische

huisgenoot die hier niet meer mocht zijn. Mijn studie was niet

meer fysiek en mijn ouders hadden liever ook niet dat ik

thuiskwam. Eindstand? Ongeveer 7 dagen per week aan dit

bureautje online lessen volgen, naar de Albert Heijn eten

halen, koken en vervolgens slapen. In de bloei van mijn leven,

leefde ik als een 80-jarige. 

Ik probeerde mezelf te vermaken door elke ochtend te gaan

sporten, zo kwam ik tenminste nog een beetje buiten. Ik sloeg

hier uiteindelijk in door waardoor ik last kreeg van mijn

zelfbeeld en mentale gezondheid. Ik was mezelf, de vrijheid

van het dagelijks leven en mijn sociale leven kwijt. Ik was

overigens niet de enige, uit onderzoek van de rijksoverheid

blijkt dat jongeren en studenten die depressieve gevoelens

en psychische klachten ervaren met wel 45% procent is

gestegen sinds de coronacrisis. 

Twee prikken later, en trouwens helemaal gezond, kan ik

eindelijk weer de dingen doen die een student van mijn

leeftijd hoort te doen: eten met vrienden, dansjes doen,

zoenen met jongens en met huisgenootjes nakletsen over je

schooldag en deadlines. 

.

Hé anti-vaxers, luisteren jullie nu maar een keer! 
 



 Op de dag van heden bestaat er een groep die gelooft dat je

door een vaccin onder invloed komt van een corrupte

“elitegroep”. Het enige corrupte hieraan vind ik dat je het leven

voor heel veel Nederlanders alleen maar moeilijker maakt.

Geloven jullie nou echt dat Mark Rutte zich in een beruchte elite

bevindt en zijn dagelijkse appeltje inruilt voor een glaasje

bloed? Sorry maar heb je jezelf wel is opgenomen en het

vervolgens voor je neus afgespeeld? Lachwekkend.

De overheid doet er alles aan om iedereen tevreden te houden.

Had jij graag in de plaats van onze Mark en Hugo gestaan? Had

jij kunnen omgaan met die stress en de verantwoordelijkheid

van heel Nederland willen dragen?

 

Ik ben het ook niet altijd eens geweest met de keuzes die zij

hebben gemaakt binnen het corona beleid. Studenten werden

bijvoorbeeld volledig achterwegen gelaten. Dit betekent echter

niet dat zij niet handelen vanuit solidariteit en het beste beentje

voor hebben met onze samenleving. 

De 82,4 procent van Nederland die zich namelijk wél hebben

laten vaccineren hebben ervoor gezorgd dat er weer vrijheid

ontstaat binnen ons land. We kunnen weer onze normale

dagelijkse dingen doen en een grootschalige lockdown is niet

meer nodig. Toch protesteren anti-vaxers dat zij hun vrijheid

terug willen. Zorgen de mensen die wel zo verstandig zijn om

een vaccin te nemen daar niet juist voor? 

Een solidaire en democratische samenleving begint niet bij

zeuren dat je geen QR-code wil laten zien en protesteren tegen

een ‘bloeddorstig’ kabinet. Vrijheid begint bij het inzien van de

feiten van deze pandemie. Want alleen op die manier kan ik mijn

krakkemikkige bureautje en piepkleine studentenkamer achter

mij laten en weer verder met mijn leven. Net zoals de andere

82,4 procent van Nederland. 


