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“Mam, wanneer mogen we weer naar buiten?”  
Dat was zo’n beetje de meest gestelde vraag de afgelopen dagen.  

We zaten met ons samengestelde gezin met vier pubers in quarantaine. 
Oef.  
Een aanspraak op onze flexibiliteit en mentale veerkracht. In mijn geval: afspraken uitstellen of 
online coaching. Gelukkig heb ik de tijd nuttig kunnen besteden aan het updaten van mijn 

website. Dat was nodig na drie jaar om weer overzicht en structuur te krijgen. 
 
Voor de kids was het SAAI!!!! 
Aan het eind van de week wilden ze zowaar weer spontaan buiten gaan spelen.  

Juist als iets niet meer vanzelfsprekend is, wordt het des te aantrekkelijker.  
Het is net als de foto van een prachtige herfstdag bij deze blog: de lucht is blauw en de wei 
is uitnodigend groen. Er waait een heerlijk briesje en je kunt je nog koesteren in de laatste 
warmte van de terugtrekkende zon.  

Maar er staat al een hele tijd een bijna onzichtbaar hek van prikkeldraad voor. Covid-
prikkeldraad. We mogen niet meer buiten spelen. 
 

Omdat wij met z’n zessen in quarantaine zijn gegaan, hebben we de quarantaine van de 
kippen maar opgeheven. Voor hen was de afgelopen week de hemel op aarde want ze 
mochten letterlijk en figuurlijk los. Ze konden zich in de moestuin begaaien aan het laatste 
groen en dikke vette regenwormen. 

 
Over kippen gesproken. Tijdens mijn adem-opleiding kregen we de opdracht een ‘zinloze 
oefening’ doen. Om de aandacht te trainen. En om te leren daadwerkelijk te doen wat je je 
hebt voorgenomen. Het mocht niks opleveren als puur het volhouden om te werken aan een 

gesteld doel, ook al is het zinloos.  
In mijn geval: twee weken lang een kwartiertje per dag bij de kippen gaan zitten en kijken. 
Totaal zinloos. Althans dat leek het op voorhand. 
Al gauw merkte ik dat het enorm rustgevend werkt. Focus op één ding: de kippen. Die kippen 

zijn gewoon, maken zich niet druk. Hun aandacht gericht op alles wat eetbaar is. En op 
elkaar. Ze blijven constant bij elkaar in de buurt. Waar de ene is, volgen de andere twee in 
rap tempo.  
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Als mens ben ik ook graag in de buurt van andere mensen. Zeker nu het sociaal en fysiek 
contact opnieuw is ingeperkt, wordt het des te meer voelbaar. Hoezeer we verlangen naar 

aanraking, nabijheid en het vanzelfsprekende van gewoon samen zijn en samen dingen 
ondernemen. De glans van het leven gaat er een beetje vanaf. Die glans moeten we nu 
vooral uit onszelf halen.  

 
Er is geen ontkomen aan. We worden met onszelf geconfronteerd. Met onze 
onhebbelijkheden, patronen en angsten. Met onze kop zonder kip1. 
Er is minder externe afleiding waar je je geluk en relativering uit kunt halen. Je moet het 

meer dan ooit uit jezelf halen om de verveling, de verwarring, de angst, de bezorgdheid en 
het niet-weten te hanteren. 
Een quarantaine is dan als een soort snelkookpan. Alles wordt uitvergroot. Gelukkig hebben 
we een aantal jaren kunnen oefenen zodat ik kan zeggen dat we de quarantaine met het 

samengesteld gezin goed hebben doorstaan.  
 
Het moeilijkste vond ik de afstand tot één van de gezinsleden die positief was getest. Het 
afzonderen en niet aanraken voelt zo tegennatuurlijk en druist in tegen alle gevoel. Het liefst 

wil je omarmen en knuffelen. Afstand is zó niet de bedoeling van wie zij zijn. 
Wat wel de bedoeling is van Covid-19? Heeft Covid-19 een bedoeling? 
Wie het weet mag het zeggen. 

 
Feit is dat ons weinig anders te doen staat dan te accepteren wat er nu is en ons zo goed 
mogelijk aan de gezamenlijk gemaakte afspraken te houden. Het is zoals het is. Ook een 
quarantaine. Niet leuk maar het levert zeker ook positieve dingen op. Tijd voor uitgestelde 

klusjes. Samen de schouders zetten onder het huishouden. Wafels bakken volgens oma’s 
recept. 
Maar bovenal bewustwording van de vanzelfsprekendheid van vrijheid. 
  

Ik verheug me erop om straks weer onbezorgd buiten te gaan spelen. 
 

 
1 zie mijn vorige blog: mijn hoofd is een liga 


