
Corona-verhalen 

Nu we gedwongen thuis zitten en elkaar niet meer wekelijks in de kerk ontmoeten. Nu we de 

samenkomsten en het koffiedrinken na de dienst en vooral elkaar moeten missen lijkt het me een 

goed idee om elkaar verhalen te schrijven of bemoedigende teksten te delen. Jong en oud kan 

meedoen. Hoe vergaat het jou/u nu je verplicht thuis moet zitten. Bijna niet meer, of zelfs helemaal 

niet meer de deur uitkomt? Nu je thuis werkt, of in huis moet blijven omdat er geen school, studie of 

activiteiten meer zijn. Of heb je iets anders dat je met de gemeente wilt delen? Vandaag maak ik een 

begin, het zou leuk zijn als meer gemeenteleden mijn voorbeeld volgen, zodat we nog een beetje, al 

is het maar via deze verhalen of gedeelde teksten, contact met elkaar houden. 

Mijn verhaal begint eigenlijk al in februari, toen de eerste signalen van corona ons land bereikten. Op 

school (ik werk op een scholengemeenschap in Friesland, 5 scholen in Drachten, Burgum en 

Waskemeer met 3200 leerlingen en ongeveer 400 personeelsleden) besloten we reizen naar Rome en 

later ook naar andere steden in Europa alleen door te laten gaan als onze leerlingen, hun ouders en 

het begeleidend personeel zich veilig genoeg voelden. Al gauw werd duidelijk dat dit niet het geval 

was. Nog een reis naar Liverpool ging door, maar alle andere reizen en uitwisselingen bliezen we af. 

We konden toen nog niet voorzien welke impact het coronavirus zou krijgen. 

Eind februari mogen leerlingen en personeel nog “gewoon” naar school. Als ze maar thuis blijven met 

griep- en verkoudheidsverschijnselen, hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog, gebruik 

maken van papieren zakdoekjes en regelmatig hun handen wassen met water en zeep. Nog steeds 

lijkt het of het allemaal wel meevalt. Dan komt de minister-president met een oproep om elkaar 

geen handen meer te geven. Op school, op de Centrale Dienst waar ik mijn werk doe, besluiten we 

het advies heel serieus te nemen. We geven elkaar en anderen geen handen meer. Even later 

besluiten we om alle afspraken die we hebben, binnen en buiten de school, af te zeggen. 

Op vrijdag 13 maart begint de situatie ernstige proporties aan te nemen. We vergaderen naar 

aanleiding van nieuwe instructies en berichtgeving met de hele schoolleiding. De overheid blaast alle 

evenementen waar meer dan 100 mensen bij elkaar komen af, ook wordt geadviseerd om zoveel als 

mogelijk thuis te werken. Scholen blijven voorlopig nog open, omdat jongeren minder gevaar lopen 

op besmetting. We vormen een crisisteam  van twee directeuren, de communicatiemedewerkers en 

mijzelf (ik ben de bestuurder van de school). Dat team houdt de ontwikkelingen in de gaten en heeft 

in het weekend contact met elkaar. 

Eerder die week, op woensdag, had ik al aan de directeuren en de afdeling ICT gevraagd om de 

mogelijkheden van digitaal lesgeven (over afstand en vanuit huis of school) te verkennen. 

Het weekend van 14 en 15 maart wordt voor mij een gekkenhuis. De onrust in het land, en zeker ook 

onder ouders van onze leerlingen en vooral het personeel neemt enorm toe. Het wordt niet 

begrepen dat bijeenkomsten met meer dan meer dan 100 mensen worden verboden en dat scholen 

open mogen blijven. Ik bel, app en mail zowel op zaterdag en zondag regelmatig met mijn 

directeuren, met collega’s in de regio en ook heb ik contact met de voorzitter van de VO-raad, de 

werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs. Op zondag komt het verlossende woord: de 

scholen worden gesloten, maar onderwijs moet doorgaan! Ook de schoolexamens en de centraal 

schriftelijke eindexamens gaan door. Ook moet er opvang komen voor kinderen van ouders in vitale 

functies. 

We vergaderen op 16 maart voor de laatste keer op school met de gehele schoolleiding in een grote 

personeelskamer. We nemen goed afstand van elkaar en bespreken de situatie. Er moet nu heel veel 

geregeld worden. Een opsomming: de leerlingen moeten hun boeken en digitale hulpmiddelen op 



dinsdag uit de schoolkluisjes halen (dat moet in kleine groepjes!), we moeten digitaal les gaan geven. 

Dat betekent dat docenten geïnstrueerd moeten worden en geholpen bij het opzetten van hun 

digitale lessen en toetsen. Er is in het bijzonder aandacht nodig voor de eindexamenleerlingen. En 

ook de leerlingen uit de andere klassen moeten thuis onderwijs kunnen volgen. We houden de 

scholen voorlopig voor het personeel open, om hen de mogelijkheid te geven zich alleen en samen 

voor te bereiden op de nieuwe situatie. We maken afspraken over de communicatie met ouders, 

leerlingen en personeel. Ook regelen we de telefonische en digitale (via mail) bereikbaarheid van de 

scholen. Via de mail vragen we ouders in vitale functies of ze de school nodig hebben als opvang. 

Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden, maar we gaan aan de slag. De bedoeling is dat we 

woensdag alles in de lucht hebben. 

In overleg met Gonda besluit ik om vanaf dinsdag (18 maart) niet meer naar school te gaan en vanuit 

huis te gaan werken. Onze zoon Jorn is namelijk op dat moment al weer twee weken continue bij ons 

thuis en kan zolang de crisis duurt niet naar zijn eigen woonvorm. Gonda werkte al vanuit huis en ik 

ga ook niet meer naar mijn werk. We zitten in thuisisolatie. Directe sociale contacten beperken we 

vanaf nu tot ons drieën.  

We proberen een goed dagritme aan te houden. We staan om 07.00 uur op (wel een halfuurtje later 

dan anders). We ontbijten rustig en lezen de krant, waarna we om ongeveer 08.15 uur aan het werk 

gaan. We houden onze pauzes en doen ’s ochtends zoveel mogelijk mee aan “Nederland in 

beweging”. ’s Middags maken we met z’n drieën een kleine wandeling. Als we “tegenliggers” tegen 

komen gaan we er met een grote boog omheen. Gelukkig was het mooi weer de afgelopen periode. 

Na het wandelingetje maken we wat er nog ligt aan werk af. Na het avondeten zijn we redelijk 

uitgeblust. Het thuiswerken vraagt veel. We kijken nog een tijdje televisie en gaan rond 22.15 uur 

naar bed. 

Mijn dag bestaat vooral uit veel mailcontact, whatsappen, telefoneren en beeldbellen 

(videoconferencing). We hebben vergaderingen waar soms wel 15 mensen aan deelnemen. Het is 

een oefening in je beurt afwachten en anderen uit laten praten, anders valt er niets te volgen. En ook 

geduld omdat de kwaliteit van het wifi zo nu en dan tot storingen leidt of er voor zorgt dat iemand 

“uit de vergadering wordt gegooid”. Zo heeft elk nadeel ook een groot voordeel: je bent wel verplicht 

om goed naar elkaar te luisteren. 

Na een dagje achter alle digitale hulpmiddelen (een laptop, Ipad en telefoon) ben ik vermoeider dan 

normaal. Werken aan een tafel in de kamer is toch niet zo ideaal als achter je bureau op school. 

Aan het begin van deze week werd duidelijk dat de centraal schriftelijke eindexamens komen te 

vervallen. De leerlingen krijgen nu een diploma op basis van de cijfers die ze met hun schoolexamens 

hebben gehaald. Dat vraagt opnieuw veel organisatie en afstemming. Ik zal u de details besparen. 

Voor leerlingen lijkt dit een uitkomst, maar is het lang niet in alle gevallen. Er zijn leerlingen die 

ingezet hebben op het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE), zij staan er nu misschien nog niet goed 

voor. Ook worden sommige onderdelen alleen op een CSE getoetst en niet bij de schoolexamens. Het 

pakt voor elke leerling dus niet altijd goed uit. Ook daar houd ik me nu en de komende tijd mee 

bezig. Voor onze leerlingen zo gunstig mogelijke voorwaarden te creëren, zodat ze met een goed 

diploma de deur uit kunnen, op naar hun vervolgstudies. 

Ik hoop dat u een beetje een inkijkje hebt gekregen in hoe ik mijn werk vanuit huis doe en mijn 

dagritme eruit ziet.  

Joop Vogel 



Ik wil afsluiten met een gedicht van Huub Oosterhuis, ter bemoediging… 

TOEN HEBT GIJ, GOD DIE LEEFT 

Toen hebt gij, God die leeft, 

mijn droefheid in vreugde veranderd. 

Toen hebt gij geroepen: o mens, 

en niet langer zwegen de stenen, 

wij werden geboren –  

Gij hebt ons mensen gemaakt, 

een voor een. 

Toen hebt gij uw naam gegeven 

Ik zal er zijn 

Ik zal er zijn zoals brood, 

dichtbij als een mens 

als een woord. 

 

Toen hebt gij een van de velen 

geroepen en hem gevraagd 

of hij licht wilde zijn 

van uw licht, 

of hij een mens wilde zijn 

zoals gij de mensen bedoeld hebt. 

Hem vieren, zingen en gedenken wij, 

Jezus van Nazareth. 

 

Toen hij in zijn uur gekomen was 

toen hij was in grote angst 

heeft hij geroepen omhoog naar u 

en om zich heen gekeken 

naar alle kanten 

en heeft geen helper gevonden. 

 

Toen is hij, 

uit de geest die in hem was, 

overeind gebleven tot het laatste, 

en heeft roekeloos, zonder bedenken 

het allergewoonste gedaan 

als een mens 

die onverwoestbaar een mens is. 

 

Hij heeft zichzelf gegeven 

als een stem die weerklank zoekt, 

als iemand die zijn brood deelt 

met een ander 

en zegt, of niet eens zegt: 

dit is mijn lichaam –  

zoals een mens 

zijn beker rond laat gaan 



en zegt: hier ben ik, 

wil je van mij drinken. 

 

Zijn naam, en wat hij heeft gedaan, 

gedenken wij, 

om ooit te worden wie hij was: 

Uw zoon –  

om ooit te komen waar hij is: 

bij U. 

 

Dus nemen wij 

dit brood en deze beker 

en zoeken naar elkaar 

om mens te zijn. 

 

Uit: Huub Oosterhuis, Zien Soms Even, Kampen 1996. blz. 99 en 100. 


