
Led-slang
Ja daar gaan we weer. Lockdown. Uit met de pret. Dat was natuurlijk geen 

verrassing meer. Volle winkelstraten, mensenmassa’s voor de check-in op 

Schiphol, feestende studenten die verraden worden door de buren en in 

de handboeien worden geslagen. Maar ook in de rij staan voor de mooiste, 

grootste stukken carbid en de grens over om zoveel mogelijk illegaal vuur-

werk in te slaan om niet met die zielige knalerwtjes voor paal te staan.

We gingen helemaal los. Hoezo corona. We zijn het zo zat. We willen weer 

leven, plezier maken en graag op onze eigen manier zonder rekening te hou-

den met anderen. Obstinaat, boos en zelfs woedend zijn we. Alles en iedereen 

moet er aan geloven. Politici worden uitgescholden en bedreigd, boa’s uitge-

lachen en medewerkers in de zorg niet meer gehoord. Wat is er toch aan de 

hand? Het is wel even anders dan in maart.

In maart was het lockdown 1.0. Nu zitten we in een ‘next level’. Ook beschaaf-

de, brave burgers, zeg maar al die mensen die de maatregelen wel accepteren, 

leven zich volgens mij al wekenlang op een andere manier uit. Velen onder 

ons, die normaal een paar lampjes in de vensterbank leggen, gaan helemaal 

los op de buitenkant van hun huis. Niet een sliertje van witte lampjes bij de 

voordeur, niet een paar knipperende dingetjes in de ligusterhaag of een ja-

ren zeventig kerstster voor het raam, maar uitbundige versieringen waar 

een gemiddelde dorpskermis nog heel wat van kan leren. Zo hebben we de 

knipperende sliert voor in de heg van dertig meter lang, de bekende lekkende 

ijsdruipers voor zestig meter regengoot of de led-slang die eigenlijk overal 

wel leuk is. Deze krijg je natuurlijk ‘op de haspel’ en rolt zeker 50 meter uit. 

Instapmodel zullen we maar zeggen. Ik kan nog even uitleggen wat een ‘me-

teorenregen’ is en een ‘flash string’, maar google dat maar even.

Gelukkig hebben we burgemeesters en andere natuurliefhebbers die dit na-

tuurlijk allemaal veel te ver vinden gaan. Hebben we eindelijk een vuurwerk-

verbod, gaan die irritante Nederlanders weer op een andere manier eigenzin-

nig gedrag vertonen. Slapen de egels, vleermuizen en alle andere dieren weer 

slecht. En dan heb ik het nog niet over de verspilling van elektriciteit. Maar 

goed die zullen niet opwegen tegen wat we normaal aan vuurwerk de lucht 

inschieten. Dat was zo’n 80 miljoen vorig jaar. Daar kun je heel wat vaccins 

voor kopen.

Wat duidelijk is, is dat we willen leven, feesten, genieten met elkaar. En dat 

kan nog even niet. Helaas. Geduld is een schone zaak. Zeker als je een eigen 

bedrijf hebt, het water je misschien aan de lippen staat. Dan red je het niet 

met wat afleiding thuis en een wandeling door de buurt. Dan maak je je grote 

zorgen. En terecht. Toch geloof ik dat het goed komt. Dat moet en kan niet 

anders. We leven in een mooi land en behoren niet tot de dertig procent in de 

wereld die economisch aan hun lot worden over gelaten.

Het is inmiddels 2021. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! En laat de buitenver-

lichting gerust even hangen. Best wel gezellig en grappig. Ook in de donkere 

januarimaand geeft dat wat hoopvol licht! Hoop is ‘uitgestelde teleurstelling’ 

zegt de pessimist. En ‘hoop doet leven’ zegt de optimist. Doe mij het laatste 

maar! Goed nieuwjaar gewenst!
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