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BEN JIJ AL BESMET? 



Sketch voor twee Passage vrouwen. 

 

Decor.: huiskamer. (vrouw 1) scharrelt wat rond. Iets 

afstoffen of zoiets. Of ze kijkt op haar telefoon. 

 

VROUW 1: (wijst op haar telefoon) Vrouw 2 komt straks 

even langs. Ze heeft weer wat nieuws te melden over Corona. 

Nou het is elke dag raak. Ze leest de krant van voren naar 

achter en van achter naar voren. Het zal mij benieuwen wat ze 

nu weer opgemerkt heeft. Het is voor mij wel gemakkelijk. 

Hoef ik geen abonnement te nemen. Het belangrijkste nieuws 

staat wel in de streekkrant. Lekker goedkoop.(Op de tafel ligt 

eventueel “De Krant” en “Het Westerkwartier”) O daar zal ze 

zijn. (loopt naar de deur om open te doen.) 

 

VROUW 2: (heeft krant in de hand) Wat ik nu weer in de 

krant gelezen heb. Je kunt het haast niet geloven. 

  

VROUW 1: Over Corona zeker. Nou vanaf half maart kunnen 

ze nergens anders meer over schrijven. Het hangt me zo 

langzamerhand de keel uit. 

 

VROUW 2: Wacht nou even. Ze hebben haar, je weet wel, 

die Corona, het is een zij, naar een onbewoond eiland 

verbannen. 

 

VROUW 1: En dat geloof jij? Laat me niet lachen. 

 

VROUW 2: Weet je waarom? Daar kan ze geen kwaad. 

 

VROUW 1: Denk je nu echt dat ze daar blijft? In haar eentje? 

Natuurlijk niet. 

 

VROUW 2: Het is toch niet zo’n raar idee. 

 



VROUW 1: Als dat echt waar is hè, hoe kan het dan dat er 

vandaag alweer een paar honderd besmettingen zijn 

bijgekomen? En elke dag weer. Dat komt niet zomaar uit de 

lucht vallen. 

 

VROUW 2: Conclusie: (ze maakt gebaar naar haar hoofd. 

Denkt nog even diep na) Ze is terug. 

 

VROUW 1: Hoe kom je er op. 

 

VROUW 2: Heel eenvoudig. Ze voelde hetzelfde als de 

mensen die van Mark Rutte in afzondering moesten 

doorbrengen: eenzaam. Ze had op dat onbewoonde eiland 

niets te doen. Niemand om met corona te besmetten. Zo zit het 

dus. 

 

VROUW 1: Gelukkig je hebt je gezonde verstand weer terug. 

Hoe nu verder? 

 

VROUW 2: We hebben het er al eerder over gehad, ze is een 

zij, met andere woorden, wij als vrouwen krijgen de schuld 

van deze misère. 

 

VROUW 1: Je denkt dus,  dat men ons er de schuld van geeft. 

Dat moeten we zien te voorkomen. 

 

VROUW 2: Want Mark Rutte en Hugo de Jonge, met al hun 

voorschriften, zeggen het niet met zoveel woorden, maar toch 

stiekem hè verwijten zij ons deze slepende ziekte. 

 

VROUW 1: Nou slepende ziekte zo wil ik het nu ook niet 

noemen alhoewel…. Ik weet dit wel, als je het te pakken krijgt 

en je wordt zogenaamd weer beter, ben je haar nog lang niet 

kwijt. Dus hou haar buiten de deur. 

 

VROUW 2: Maar goed, nu het al maanden duurt, zitten we 



nog met de gebakken peren. Wij hebben één geluk, we wonen 

in een dorp. In de vrije natuur. 

 

VROUW 1:  Hoe stel jij je voor hoe die corona vrouw eruit 

ziet? Waar kunnen we haar het beste mee vergelijken?  

 

VROUW 2: Nou….. Misschien moeten we haar vergelijken 

met de witte wieven. Weet je wel die boven de moerassen 

zweven om onschuldige mensen in het moeras te lokken. 

Waar  ze nooit meer uit kunnen komen. En zo wil ze ons ook 

in het ongeluk storten. 

 

VROUW 1: Ik zie haar al aankomen met een onschuldig 

gezicht. Want zo zal ze zich wel voordoen, maar ondertussen. 

 

VROUW 2: Nou ja we staan hier wel een hoop onzin te 

verkondigen vanzelf.  

 

VROUW 1: Blijkbaar is ze wel ontsnapt van dat onbewoonde 

eiland en is ze nu bezig gezellig bij allerhande feestjes langs te 

gaan.  

 

VROUW 2: Bijvoorbeeld: vrouw Corona zit gezellig met 

studenten feest te vieren. Die zich  lekker dronken zuipen. 

Gaat ze iedereen omhelzen zonder dat die sufferds het merken. 

Als ze dan thuiskomen denken die: ”Ik voel me niet helemaal 

goed. Hoe zou dat komen?” En dan de volgende dag… 

 

VROUW 1: Precies. “We hebben toch een boel lol gehad al 

voel ik mij nu harstikke beroerd.” 

 

VROUW 2: Conclusie: was ik maar voorzichtiger geweest. 

Maar nu is het te laat. 

 

VROUW 1:  Nou ja dat hele corona gedoe, hangt me zo 

langzamerhand de keel uit. En hoe langer het duurt, hoe meer 



mensen het anti coronagedrag vertonen. Demonstraties dus. 

En we steeds meer besmettingen krijgen. Ze moeten daar in 

Den Haag niet denken, dat ik weer weken thuis ga zitten te 

niksen. Want daar komt het wel op neer. Daar word ik 

helemaal simpeltjes van. 

 

VROUW 2: Ben ik helemaal met je eens. Toch maar 

mondkapjes dragen en anderhalve meter afstand,  is toch het 

minste wat we kunnen doen. En die corona mevrouw, heeft 

vast een zwarte ziel. Van buiten mooi, maar van binnen….. 

 

VROUW 1:  Waar zullen we haar nog meer van 

beschuldigen? 

 

VROUW 2: Door dat verplicht thuis zitten, zijn er heel wat 

ruzies ontstaan. Komt ook door haar.  

 

VROUW 1: Krijgen we ook nog een hele generaties van 

domme kinderen, want die hebben heel wat onderwijs moeten 

missen. En nog veel meer. 

 

VROUW 2: We hebben nu genoeg over vrouw corona 

gezeurd en we schieten er niks mee op. Kijk eens naar buiten. 

Wat zie je daar staan? 

 

VROUW 1: Jouw fiets. 

 

VROUW 2: Precies. Ik stel voor het is mooi weer, dat we net 

als andere dagen een eind gaan fietsen. Lekker gezond. 

Kunnen we corona uit ons hoofd laten waaien. Misschien weet 

je dan een beter onderwerp om over te praten. 

 

VROUW 1: Jazeker. Dan gaan we het klimaat bespreken. 

Daar raken we vast niet over uitgepraat.  

 

VROUW 2: Want de opwarming van de aarde….. 



 

VROUW 1: Dat komt door al dat oorlog voeren en niet te 

vergeten die bosbranden. 

 

VROUW 2: Maar dat bewaren we voor een volgende keer.  

En dat corona mens sturen we in quarantaine. 

 

 

Samen: We gaan nu lekker fietsen en dames laat vrouw 

corona jullie niet te pakken krijgen.  

AJUUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


