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Voorwoord: Begin en Eind

Adem halen. Vaak is de werkelijkheid poëtischer dan een 
schrijver kan bedenken. De corona crisis draaide om mensen 
die naar adem snakten vanwege volgelopen longen. Maar het 
draaide ook om mensen die thuis moesten blijven, om 
mensen die hun bedrijven moesten sluiten. Ook die mensen 
snakten naar adem, naar vrijheid, naar perspectief. Precies 
datgene waar George Floyd ook naar verlangde. Hij stierf op 
het plaveisel, gewurgd door de sterke arm van Uncle Sam. In 
één klap was corona geschiedenis.
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Zo bizar de crisis losbarstte in maart, zo onverwachts 
eindigde hij afgelopen week. Corona zal voor altijd onder ons 
blijven. Net als racisme. Net als vele mensen in de 
maatschappij, die snakken naar adem.

Een virus is niet altijd biologisch van aard. Ideeën gedragen 
zich identiek. Als maatschappij kunnen we heel veel leren 
van deze biologische crisis. Natuurlijk, hoe we met de natuur 
omgaan en de bio-industrie. Maar vooral dat wanneer de 
dreigende, onderliggende filosofische crisis wereldwijd 
uitbreekt, we helemaal ver van huis zijn. Nu is de tijd voor 
een herijking van het fundament van onze samenleving. 

Ik hoop dat dit eind een begin zal zijn. Dat klinkt cliché en dat 
is het ook. Maar goed, Toon Hermans heeft er hele wc’s mee 
vol gehangen en die is er ook niet slechter van geworden. Dus 
het leek me wel aardig om mee te eindigen. 

Veel leesplezier en hartelijke groet,

Don Q.

PS: Dit is het voorwoord op Don Quirona’s Antidotum, het 
begin. Als ik iemand moet bedanken, en waar zijn 
voorwoorden anders voor, dan is het die Chinese idioot uit 
Wuhan. De rukker die dacht dat het een goed idee was een 
stuk vleermuis op de barbecue te smijten. Ik hoop dat hij 
dood is (de rukker, niet de vleermuis). Maar eerlijk is eerlijk, 
zonder Corona was dit literaire experiment nooit tot stand 
gekomen.

PS2: Ik dank mijn vrienden Robert, Gregory, Karin en Laura 
voor het geweldige werk dat ze hebben willen bijdragen bij 
de totstandkoming van dit boek. 
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Minigolf

- 23 maart –

Dictators. Het zijn kleurrijke types. Vaak beginnen ze vanuit 
een volkseuforie. Nog vaker eindigen ze als dirigent van een 
eindeloze nachtmerrie. Als componist van een coronalied. En 
laten we eerlijk zijn, deze crisis biedt de gemiddelde 
machtswellusteling prachtige mogelijkheden. Het ijzer 
smeden als het heet is en mijn god, die is gloeiend 
momenteel. 

Al je subjecten als bange rietjes, verscholen in hun holen. Je 
hebt ze exact waar je ze wil hebben. Hoe je ze wil hebben. En 
alles is geoorloofd. Want we kunnen dit alleen samen doen, 
weet je nog? Anders gaan we er allemaal aan. Befehl ist 
Befehl. Jammer dat Mugabe net dood is. Die had hier zo van 
genoten. Ik weet het zeker.


