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            maart 2020 
 
Corona.  
Sociale onthouding  
of sociale uitsluiting. 
 
Velen van ons hebben onderstaand liedje 
ooit geleerd en gezongen. Wat ik tot voor 
kort niet wist was dat het betrekking had 
op melaatsheid, op lijders aan lepra.  
 

Klikspaan, halve maan, 
mag niet door mijn straatje gaan, 
hondje zal je bijten 
poesje zal je knabbelen, 
komt van al je brabbelen. 

 
Naar schatting zijn er nog 1 miljoen 
leprozen, melaatsen, op de wereld en de 
verwachting is dat het langzaam zal 
uitsterven. Er was een tijd dat lepra de 
vitaliteit van de mensheid aantastte. Lepra 
bestond al 600 voor Christus (Egypte, 
India, China). Afhankelijk van regio had 
tussen de 12de en de 14de eeuw naar 
schatting 0,5 tot 4 % van de bevolking 
lepra. Kinderen waren het meest vatbaar. 
De incubatietijd was (en is) 2 tot 6 jaar of 
langer. Het besef van besmettelijkheid 
was al heel vroeg aanwezig. Lepralijders 
moesten handschoenen dragen en 
bewoners werden met geluid of lawaai 
gewaarschuwd wanneer er een lepralijder 
in de buurt was. De lepralijder had ook 
zelf de verplichting zich aan te kondigen: 
hij blies op een hoorn of klepperde met 
houten plankjes, met de zogeheten 
clapspaen. 
 
Lepralijders mochten niet door smalle 
straten gaan en ze mochten niet iemand 
aanspreken, zeker geen kinderen. Het was 
ze verboden om te huwen, om naar  

     
 
openbare gelegenheden zoals kerk, 
gasthuis, kroeg of herberg te gaan.  
En: ze mochten alleen tegen de wind in 
spreken. 
 
Tot zover de tekst van mijn bijdrage aan 
LABconnect vóór het weekend. 
Aan het einde van het weekend heb ik ons 
ETZ op het 20.00 uur journaal gezien 
(21/3), heb ik de NRC gelezen, vanmiddag 
Buitenhof gekeken, en het laatste artikel 
van Harari gelezen. 
Corona verandert alles met de dag. 
 
Directeur van het Instituut Clingendael, 
Monika Sie Dhian, wees in de NRC op 
culturele verschillen tussen Nederland en 
China. "Chinezen dragen mondkapjes ook 
en vooral om anderen niet te besmetten 
(daartegen helpt een eenvoudig 
mondkapje), Nederlanders vooral om zelf 
niet besmet te worden (daarvoor is een 
‘FFP2-masker’ vereist). In Nederland 
bekijken we bescherming vooral vanuit het 
individuele perspectief, in China vanuit het 
collectief. Iedereen draagt ze voor het 
geval hij of zij die zieke is." 
 
Relativering was er van Dick Heederik, 
hoogleraar One Health en Roel Coutinho, 
hoogleraar epidemiologie. Zoönosen 
hebben altijd bestaan. Wanneer er 
gejaagd werd en mannen een aantal 
dagen in het wild leefden en wilde dieren 
aten dan kwamen ze daarmee terug in de 
nederzetting of het dorp. Mensen werden 
er ziek van gingen dood en daar bleef het 
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bij. Nu is de verstedelijking en het 
internationale reisverkeer dermate groot 
geworden dat een besmettelijke ziekte 
gemakkelijk de hele wereld over gaat.  De 
jagers gaan niet meer de rimboe in om 
met hun vleesvoorraad naar de eigen stam 
of clan terug te keren, maar er worden nu 
allerlei levende dieren verhandeld op 
markten om op te eten: vleermuizen, 
katten, honden, sprinkhanen, etc. Kortom 
dit soort markten zijn de 
overdrachtsplaatsen geworden voor 
zoönosen. De wetenschappelijke conclusie 
voor de toekomst: we weten heel veel nog 
niet, aldus deze hoogleraren. 
 
Het beperkte reisgedrag in India zou 
vooral de reden zijn dat de uitbraak daar 
vooralsnog zo beperkt is: 360 mensen met 
Corona in een land van bijna 1,3 miljard 
mensen. India heeft op proef voor een dag 
de treinen stilgezet; maatregelen voor het 
openbare leven gaan er komen. De 
consequenties zullen dramatisch zijn 
wanneer besmetting ontstaat in een grote 
stad als New Delhi waar 27 miljoen 
inwoners relatief dicht op elkaar wonen.  
De waarde van de roepie is inmiddels 
dramatisch gekelderd.  
 

 
 
Femke Halsema gaf de reden in Buitenhof 
waarom de markten in Amsterdam tot op 
heden doorgaan. Veel Amsterdammers 
kopen hun levensmiddelen op de markt. 
De supermarkten zijn relatief klein en die 
zouden snel veel te veel mensen binnen 
krijgen wanneer ze markten zou 

verbieden. Vooralsnog hoopt ze op meer 
verstandig gedrag van Amsterdammers 
om vooral afstand tot elkaar te houden. 
 
Mijn ervaring bij Albert Hein gisteren: 
lange rijen en relatief weinig voorraad in 
de schappen. Vermoedelijk zijn veel 
mensen weer zelf aan het koken om niet 
naar buiten te hoeven, omdat het huiselijk 
is (lekker ruikt), en als tijdverdrijf. Pasta en 
bloem waren overigens op.  
De kassière zat achter een scherm. Bij de 
Action zat de kassière helemaal in een 
plastic tent.  En zowel bij AH als bij de 
Action hoorde ik mensen op strenge 
vermanende toon tegen anderen in de rij 
achter zich zeggen dat ze áchter de streep 
moesten blijven die op de vloer geplakt is. 
"Die is er niet voor niets!" Alles wat voor-
verpakt kan worden zoals de vertrouwde 
verse broodjes was al in de plastic. Hoe 
contrastrijk als je je zo'n drukke markt in 
China voor de geest haalt waar levende 
consumptiedieren worden verhandeld. 
 
Nederland, en ook de UK, krijgen veel 
commentaar van andere Europese landen 
en van China dat we te weinig doen: veel 
te slap, veel te laks. Ongetwijfeld heeft u 
vandaag 22/3 om 11.30 uur op uw mobiel 
de noodmelding van de overheid gehad: 
"Volg instructies Rijksoverheid op: houdt 
1,5 meter afstand! Bent u ziek of 
verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en 
de mensen om u heen. Samen tegen 
Corona. Keep your distance to others." 
 
Tenslotte Yuval Harari die 2 dagen 
geleden een artikel schreef in de Financial 
Times onder de titel: De wereld na het 
Coronavirus. De subtitel: "This storm will 
pass. But the choices we make now could 
change our lives for years to come".  
Hij betoogt dat we een surveillance van de 
staat en van commerciële bedrijven 
kunnen gaan krijgen die niet meer op ons 
huidoppervlak, maar onder de huid plaats 
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gaat vinden. Hij doelt daarmee op een 
veelheid van medische datamonitoring ten 
behoeve van de volksgezondheid, die 
wellicht veel langer geaccepteerd en 
toegestaan blijft, dan uit oogpunt van 
diezelfde volksgezondheid nodig is. 
Gezondheid weegt nu zwaarder dan 
privacy maar er zijn doemscenario's voor 
de toekomst bij mogelijk. Harari spreekt 
over vertrouwen, over de noodzaak van 
objectieve en openbare informatie, en hij 
appelleert aan de samenleving zelf, aan 
burgerschap (citizen empowerment, in 
plaats van een totalitaire surveillance 
staat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens meent Harari dat we (lees: de 
wereld) een globaal plan nodig hebben. 
De keuze waar we voor komen te staan is: 
willen we nationalistische isolatie of willen 
we 'globale solidariteit'. De corona 
epidemie als ook de economische crisis 
zijn globale (wereldwijde) problemen die 
alleen maar op te lossen zijn door 
samenwerking op wereldschaal (global co-
operation). Van de VS hoeven we niets te 
verwachten. "De huidige Amerikaanse 
regering ziet af van leiderschap. ... Ze 
heeft heel duidelijk gemaakt zich veel 
sterker te bekommeren om de grootheid 
van Amerika dan om de toekomst van de 
mensheid. ...  Zelfs al zou de regering met 
een plan komen, dan zouden maar weinig 
mensen een leider volgen die nooit 
verantwoordelijkheid neemt, die nooit zijn 
fouten toegeeft, die routinematig alle 
'credits' voor zichzelf claimt terwijl hij de 
schuld op anderen schuift." 
Volgens Harari moet de mensheid een 
keuze maken. Wordt het een route van 

onenigheid of een pad van solidariteit? 
Met het laatste, 'global solidarity', zouden 
we in de 21ste eeuw meer epidemieën en 
crises te lijf kunnen. 
 
De voorbeelden die betrekking hebben op 
mondiale afspraken om de epidemie de 
baas te worden klinken aannemelijk. De 
WHO, vertegenwoordigers uit de landen 
met de grootste bevolking en de grootste 
economieën, en de topexperts 
infectieziekten zouden dan tijdelijk 
verregaande bevoegdheden moeten 
krijgen ten koste van soevereiniteit van 
landen. Ze beslissen over de verdeling van 
mondkapjes, over reis-permissie, over 
testbeleid en testmateriaal, en over de 
toedeling van middelen voor 
vaccinonderzoek - wellicht ook het 
alloceren van wetenschappelijk onderzoek 
bij de gerenommeerde instituten.  
Dit is als het ware te vergelijken met de 
bevoegdheden van het Crisis Beleidsteam 
van een ziekenhuis dat - met de 
organisatorische en de functionele 
crisisteams - alle besluiten neemt en 
implementeert. Deze structuur overstijgt 
tijdelijk de normale organisatiestructuur. 
Het crisis beleidsteam van de wereld zou 
dan tijdelijk de democratische of 
communistische-partij structuren 
overstijgen qua besluitvormende macht. 
 
Wat betreft de corona-geïnduceerde 
economische crisis kan ik me niet echt een 
voorstelling maken van een opwekbare 
wereldwijde solidariteit. Wanneer we het 
komend decennium lessen gaan trekken 
uit deze crisis, kan ik me wel iets 
voorstellen bij meer solidariteit per 
continent, per werelddeel. Willen we de 
toename van economische ongelijkheid 
verminderen (omkeren) dan vraagt dat 
meer bovennationaal denken. 
Dit "continentalisme" gaat niet over 
economische onthouding of economische 
uitsluiting.  

"This storm will pass.  

But the choices we make 

now could change our lives 

for years to come".  
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Dit gaat over cultuur, munteenheid, 
klimaat, beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen, en bovenal over gedeelde 
waarden als democratie, vrijheid en 
rechtvaardigheid.  
 
Terugkomend op de titel: Sociale 
onthouding of sociale uitsluiting. 
Als burger hebben we voor nu plichten - 
jegens onszelf en jegens anderen. 
Medisch ethische reflexies en lessen zijn 
voor later. Alle prioriteit bij de zorg. 
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