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’Omikron zou weleens de genadeklap kunnen zijn voor de wereld vóór corona’, zo schrijft 
Maarten Keulemans in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. De door corona gepokt en 
gemazelde journalist schetst met uitspraken van anderen hoe het virus steeds dieper ’in de 
haarvaten van de maatschappij’ doordringt. Zelf meent hij al een omslag te zien in onze 
sociale rituelen. Hij citeert burgemeester Depla van de gemeente Breda die voorstelt om de 
nieuwsjaarsreceptie te vervangen voor een zomerreceptie, voor het voetbal de zomerstop 
in de winter te plannen en het carnaval in de zomer te feesten. Menig abonnee zal deze 
toekomstschets hoofdschuddend hebben gelezen.  
 
In de gelauwerde en historische roman ’Publieke Werken’ beschrijft Thomas Rosenboom 
hoe einde 19e eeuw nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen het private leven van mensen 
ingrijpend veranderde. Zo verhaalt Rosenboom over de eigenzinnige eigenaar van twee 
kleine huisjes die tegen wil en dank letterlijk door het Amsterdamse Victoria Hotel wordt 
ingebouwd terwijl de bewoner ervan overtuigd was de ontwikkeling van het bouwproject 
ingrijpend te kunnen beïnvloeden. Het is ironie dat anno 2021 deze panden voor het 
centraal station het decor zijn van individueel protest tegen de algemene maatregelen die 
het coronavirus moeten beteugelen.  
 
Op wie hebben de demonstranten hun pijlen gericht; overheidsdienaren, virologen, artsen 
of epidemiologen? Of is het een uiting van onmacht om te verhinderen dat een virale 
indringer ons leven ingrijpend overhoopgooit? Met de komst van omikron blijkt de 
vaccinatiewedloop onhoudbaar te worden en is het boven twijfel verheven dat ons sociale 
verkeer blijvend en ingrijpend moet worden aangepast om de R over een lange periode laag 
te houden. Om daar zindelijke alternatieven voor aan te dragen zullen we het stof van de 
publieke gezondheidzorg moeten wegvegen en haar nieuw leven moeten inblazen. 
 
Het corona vraagstuk is een typisch ongestructureerd probleem – ‘a wicked problem’ – en 
moeilijk oplosbaar omdat er voortdurend veranderingen optreden die tegenstrijdig zijn en 
een eenduidige oplossing in de weg staan. De opmars van corona is onlosmakelijk 
verbonden met immuniteit, vaccinaties en ziekenhuizen maar ook met economische groei, 
reizen, tradities en gebruiken. Zo leidt de initiële aanpak van de epidemie tot nieuwe 
kwesties, anders gezegd, diepgaande kennis en kunde is onontbeerlijk maar enkelvoudige 
oplossingen zijn niet voldoende om de pandemie te pareren. 
 
Van problemen kun je leren. Hoeveel beter zou het zijn om voor de oplossing van de nieuwe 
publieke werken er stelselmatig voor te kiezen om het samen te doen in plaats van alleen. 


