
Naar het oude normaal of naar het nieuwe normaal? Dat is de vraag! 

Of je het nu wilt of niet, ook jij bent veranderd! 

 

 
 

Het is bijna niet mogelijk ergens anders over te schrijven. Toch vind ik het artikel ‘Corona 

cultuurshock; crisis of transformatie’ van Jitske Kramer (antropoloog) zo interessant dat ik er een blog 

aan moet besteden. Het artikel gaat over de coronacrisis, maar het model is voor elke crisis 

toepasbaar. 

 

Nu de (eerste?) golf van de coronacrisis aardig op zijn retour is, zie je steeds meer artikelen 

verschijnen die vooruitblikken. En dat is goed. Vooruitblikken geeft moed en energie. Het einde van 

de tunnel is in zicht. In veel artikelen lees je twee mogelijke wegen om uit onze intelligente insluiting 

te kruipen.  

 

De ene route is zo snel mogelijk terug naar het oude normaal van voor de crisis. Weg met al die 

beperkende maatregelen. Horecagelegenheden weer open, fabrieken weer op volle toeren laten 

draaien, vliegen weer toestaan, enzovoort. Net doen alsof er niets gebeurd is. 

 

De andere route is juist de weg inslaan naar een andere toekomst, zeg maar de zoektocht naar het 

nieuwe normaal. We hebben nu gezien hoe het niet moet, ben nu verstandig en maak van de 

gelegenheid gebruik de maatschappij anders in te richten. 

 

In de Volkskrant van woensdag 20 mei 2020 staat een prachtig voorbeeld van het nieuwe normaal. 

Het artikel heeft betrekking op de CO2-crisis. De openingszin wil ik graag citeren: “Als de coronacrisis 

één ding heeft duidelijk gemaakt, horen we deze dagen voortdurend, is het dat alles anders moet.” 

Daarna volgt een mooi verhaal hoe we in Europa de natuur zouden kunnen inzetten om de 

klimaatcrisis aan te pakken. Maar daarover een andere keer meer. 

 

Kramer beschrijft in haar artikel ‘Corona cultuurshock: crisis of transformatie’ op een prachtige manier 

wat de coronacrisis met de mens doet (of elke andere crisis). Ze gebruikt hiervoor een model met een 

viertal fases, te weten: de aanloopfase; de honeymoonfase; de veranderfase en de terugkeerfase.  

 



In de eerste fase, de aanloopfase, die slechts een paar dagen hoeft te duren, zie je dat mensen eten, 

drinken en wc-rollen gaan hamsteren 

 

In de honeymoonfase ontdek je dat er ook leuke kanten aan de crisis kunnen zitten, bijvoorbeeld je 

hoeft niet meer naar je werk of school en kijkt de hele dag Netflix. En dan maar hopen dat er geen 

slachtoffer in je naaste familie- of vriendenkring is te betreuren.  

 

In de veranderfase gaat de morele kracht op en neer. Het bevat twee cultuurshocks waar elk mens 

mee te maken krijgt. Het tempo van het doorlopen van deze fases is per mens verschillend.  

Bij de eerste shock voel je de druk die uitgaat van de gedwongen gedragsverandering, zoals 

bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden, thuis blijven, en dus niet meer op bezoek bij opa en oma 

in het verzorgingstehuis.  

Bij de tweede shock komen de diepere vragen aan bod die onze eigen overtuigingen en waarden op 

de proef stellen. Moet ik als jongere wel binnen blijven om de ouderen te beschermen? Welke 

mensen krijgen voorrang op de intensieve zorgafdelingen? Hoeveel geld moet je uittrekken om de 

economie te redden? In deze fase denkt een deel van de mensen dat het om een tijdelijke crisis gaat 

die je met beperkte aanpassingen te lijf kunt gaan. Een ander deel van de mensen denkt juist dat het 

nu tijd is voor grote structurele aanpassingen en veranderingen.  

 

De vierde en laatste fase is de terugkeerfase. Na aanvankelijke blijdschap krijgt iedereen ook in deze 

fase een shock te verwerken, want of je het nu wil of niet: iedereen van ons is door de coronacrisis 

veranderd.  

 

Kramer roept ons op om oude patronen los te laten en nieuwe oplossingen te introduceren. Als we 

dit voor elkaar krijgen, dan kan een crisis ons veel opleveren. Dit geldt voor ieder van ons persoonlijk, 

maar ook voor ons als mensheid.  

 

En ik wandel mijn rondes door onze mooie natuur en vraag me steeds 

af: 

‘Onze basisschool leerlingen mogen binnenkort weer hele dagen naar 

school. Gaan leraren en leerlingen weer verder op oude manier van voor 

de crisis? Of zijn er aanpassingen die blijvend zijn bijvoorbeeld vier dagen 

naar school en op woensdag afstandsonderwijs? 

Kruipen we na de crisis allemaal weer massaal in onze auto? Of is het 

deels mogelijk om thuis te  werken en zo de files van voor de crisis te 

voorkomen? 

Gaan we allemaal weer massaal op vakantie met het vliegtuig? Of zien 

we in dat een dagje funshoppen in Barcelona voor 39 Euro toch echt niet 

meer kan? En een dagje op en neer naar Londen voor een vergadering?’  

 

Wat vraag jij je af? Wat zou jij doen? 

 

Mvg Jan 

 

Link naar artikel Jitske Kramer. Titel: Corona cultuurshock: crisis of transformatie? 

Link naar filmpje over cultuurshock. Title: Corona cultuurshock: crisis of transformatie? 

 

Dagje vergaderen in Londen straks verleden tijd? 
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