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OPDRACHT
aan Mevrouw Weetikveel

U zal veel worden vergeven
				 want
gij hebt veel films gezien
				 Netflix gekeken
					
Spotify geluisterd
								Plague Inc. gespeeld
										 nieuwssites bezocht
							
		
de natuur leert ons de natuur leert de natuur leert ons de natuur leert de natuur leert ons de natuur

Wat is dat Operatie Sophia? Oké, oké, wat wàs dat dan?
zee zee zee wrak drenkelingen
aardappelen gooien naar uitgestrekte hand zinkende hand

Onze stad
Onze
Notre
Our
Hamaare
Unsere
Onze
Eigen
Onze
eigen haard is goud waard

sorry, corny, maar ik heb zoiets van fuck mijn ego
lockdownpartycriminelen
verdommen en vertikken
uw moraal the one plausible thing for us to do
#ikredlevens

呆在家裡
DĀI ZÀI JIĀLǏ (huisemoticon)
Wat zegt u? Dat versta ik niet hoor.
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VIRUSVERSPREIDERS vleermuizen beestjes markten gastcellen mutaties genomen

HELPKOMHIERKOMSNELHELPHAARHELPHAAR
Wij verstaan er niks van!
(Uit het gesprek hebben wij niet kunnen opmaken wat de nood was.)

laatste bedrijf (angstemoticon)
of

opmaat (emoticon met kusjes en hartjes)
te veel mensen te veel kinderen te veel skivakanties te veel varkens te veel kippen te
veel eieren te veel levens te veel lockdown laars te veel bloemen te veel vluchten te veel
boodschappen te veel stikstof te veel doden te veel ouderen te veel dor hout te veel
Heel dubbel, dit.
Heel tegenstrijdig.

BLIJF IN UW KOT
cultiver notre jardin il faut cultiver il faut
focus!
there’s a fraction too much fiction
In mijn eigen stad? Niet op een bankje? Echt niet?

Statistiekers Curves Groepsimmumumumumm
allemaal in een labo gemaakt
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‘CORONA VIRUS SYMPTOMS DO NOT INCLUDE SHITTING YOURSELF’
(rij tranen-van-het-lachen-emoticons op hun kant)
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KINDEREN, VERDEDIGT U MET VERVELING EN EENZAAMHEID!
weldra broertje zusje co-ouderschap
Kom op bezoek bij Barbapapa

BLIJF THUIS

We’re in this together
we are the wooooorld
we are the virus
#globalcitizens

en in al hun talen op een poster in onze straat klacht indienen dat is hier toch vlaams
nederlands dat is hier toch wij
#tousensemble
			 tousse
				 ensemble
		

RESTEZ CHEZ VOUS
BLEIBT ZUHAUSE
BLEIB ZUHAUSE FESTIVAL
Blijf gezond en tot een volgende keer!

KOOOOrtsemoticons

te weinig mondkapjes te weinig veiligheidsbrillen te weinig onderzoek te weinig tijd te
weinig testen te weinig bedden te weinig verplegers te weinig betaald te weinig
voorraad te weinig kennis te weinig proefpersonen te weinig spaargeld te weinig
voorstellingsvermogen

Virtual Try on Serv ice
Virtual Care
Virtual Showroom Softw
Virtual Cla room
Virtual Cof e Brea
k Virtual Bir day Cake
Virtual Hug Gif
Virtual eukenhof
Virtual Leadededededededershi
Virtual Zoo
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UITBRAAK
leegte hol longen liggen lijf

Sarah, uw afdrukassistente denkt nog aan u
(virus-icoontjes in heel licht lichtblauw)
nu gratis correcte Corona-communicatie voor uw winkel/bedrijf

Saúde! SALUT!

Proost! Santé! Cheers! Živjeli! Na zdrwie! Jamas!
(Kettingroken uit angst voor mijn longen)
OP UW GEZONDHEID HAHAHAhahahahmm

ommetje maken
uitgestorven straten lege winkels
wij kunnen uw bril nu niet voor u afstellen
shit got real
verlaten perrons
blokje om

angstige stelletjes met volgeniesde elleboogholten
scheppen luchtjes
in de anderhalvemetermaatschappij
Koopgoot: altijd iets te beleven
do not travel unless absolutely essential
opgestapelde terrasmeubels afzetlinten om speeltuinen glijbanen wip afzetlinten
dichte deuren afzetlinten

IN UW KOT!
Zeg,
Ik weet er eigenlijk wel van te genieten
OOOh ik ook ik ook mijn Langverlangde Onthaasting tuinieren houthakken mijn
struikjes mijn brandhout mijn burnout
Als je nu in een ziekenhuis of in een dinges bij oude mensen als je daar nu
Applaus! Spandoeken! Tulpen! Hartjes! Helikokokokokokokokokokokokokokokokokok!

luie

treinen

door

lamme

land
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loopt iedereen op straat nu langzamer of lijkt dat zo omdat
de treinen hebben het matte ritme van moeë mensen

NIHIL is de nacht
		
is een autoraam stukslaan niets stelen kapot niemand gehoord niemand in

Kare Tepe Idomeni Malakassa Moria
Malaka
Mort
stilte

JUNGLE JAZZ
PLAYLIST
in tenten bomen als dieren als dieren NIHIL drinkwater zeep eten maandverband
dokters vrijwilligers gutmenschen weggepest eilandbewoners doodop failliet verboden
te redden te weinig te weinig te weinig NIHIL afspraken nagekomen en dat alles en dat
alles alles alles veel te

BOEMerang
Wegklikken! Opkuisen! Afblijven!
Afstannnd!
en blijf van je gezicht

EVDE KAL
DODENTAL

TOGAL CI KEURGUI
amai als dat daar als dat daar die kunnen dat niet die hebben dat niet die als dat daar die
weten dat niet die ocharme als dat daar helpen uitproberen eens zien wat dat geeft want
ocharme die als dat als dat
daar
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(wegklikken omdraaien tijdelijk voordelig online yoga-abonnement nemen film kijken
flinter flimpje mensen in films te dicht bij elkaar)

!!! TOGAL CI KEURGUI !!! TOGAL CI KEURGUI !!! TOGAL CI KEURGUI !!!
Wat zegt die? Ocharme als dat daar
restez chez vous, blanc

coronareceptje mislukt
HUIDHONGER / HOLTEN
Today
I am instructing my administration to halt
funding of the World Health Organization
while our review is conducted

to assess the World 									 COP
Health Organization’s role in

severely mismanaging								 KILL
and
covering up
the spread of the corona
virus. (EVERYBODY knows what’s going on there...)
American Taxpayers provide
between 400 million and 500 million dollars per year to the
Double You Eich Oow.
China
contributes 40 million dollars a year.
And even less.
As the organizations leading sponsor,
The United States
has a duty to insist on

Full Accountability. 									
One of the most
dangerous
and costly
decisions from the Double You Eich Oow
was its disastrous decision
to oppose travel restrictions from
China
and Other Nations.
the Double You Eich Oow
failed in this basic duty
and must be held accountable

A
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In contrast,

It’s time
after all of these decades.
The plans to reopen
The Country
are close to being finalised
and we will soon be sharing

details										 CREEP
and new guidelines
with EVERYBODY.
I will be speaking
to all 50 governors
very shortly
and
I will then be
authorizing
each individual
governor
of each individual
state
to impliment a reopening
and a
very

POW!erful							

reopening plan
of their state
and
in a manner
as most
appropriate.
The day will be very close
because certain states
(as you know)
are in much
different
euhm			

POW!

			

condition
and in a much
different
place
than
other states.
It’s going to be very,
Maybe even

very close.			

© Sanneke van Hassel & Annelies Verbeke | Besmette Stad, deBuren 2020

at a time

before the date
of
May 1st.

So.

That will be for some
states – actually,
there are over 20 that are in
EXTREMELY GOOD SHAPE									
and we think
we’re going to be able
to get them
open
fairly
quickly
and then
others

POW!

will follow.									

protection shortages - Le sport en extérieur interdit à Paris entre 10 heures et 19 heures
- Why We Need Reparations for Black Americans − China registra 27 nuevos casos, 17
de ellos importados - Hundreds of monkeys from rival gangs swarm city of Lopburi,
Thailand - Roger Rabbit inspires Digbeth brewery to launch home delivery - Houthi
shelling kills 3 civilians in central Yemen − Words to Live By: Fighting a Pandemic With
Poetry

REFRESH UPDATE
And counting

berberberberberber-brrrrrberberbertrumporbanbolsonaroborisbaudetberberberbbbrrrrberber ber beb eb Believe in

yourself

sorry, maar ik heb zoiets van fuck mijn ego

er was een land ik weet niet waar waar de bloemen gekweekt waar de kleren genaaid
waar de grondstoffen gedolven waar de

distributie
ketens
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142 299 confirmed deaths - Doctors criticize UK government over coronavirus

HLALA EKHAYA
Waar is de regisseur? Iemand? Iemand?
I’ve been haaaaanging on the telephone all I want is a room with a view will IIIII see you again?

en dit echohol gevoel van
afvlakkingen inperkingen zelfscankassa’s uurtje later open

Samen door de crisis, speciale editie 2
De koning is er, en zo hoort dat.
Club Adventure: veilig op vakantie in eigen land!
Claim NU je vitaminepakket!
Dit is hét gezelligste café voor online kletsen, mailen én flirten!
Erica heeft haar privéfoto’s voor je ontgrendeld! (roze hartje-emoticon)

Milena (1935-2020)
lone ant
alone lonely lost

gewone wondewoorden
eenvoudig stotteren van een mens naar
liefde
(Jezus, alweer heel corny, sorry hoor)
de tuin naast het verpleeghuis plaat tegen het hek de vrouw kust het plexiglas haar
demente man tast verwonderd naar haar gezicht

EXIT strategie
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Start spreading the news
I’m leaving today

We kunnen echt nog niet gaan tennissen.
Communicatie moet helder kunnen zijn.
jammer voor de méditerranée (zo blauw, zo blauw)
maar ja Just
				Dear customers

				Aandacht: take away to go af te halen op bestelling
				NOW: Last days Hurry up
				Schuif aan op de stroken

AVONDLUCHT BLOESEM
TEVEEL BLOESEM

stai acasă
achter onze schermen
schermpjes
beschermd
beschadigd
beschikbaar

Zo bewegen kamerplanten in drie dagen!
							
De handigste cijfers op een rijtje!
ThuisTips voor een zonnige lockdown ... literaire pareltjes vanaf 5,-!
Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente.
Nu De Fassbinder Verzamelbox, gratis bij de betere afhaalmaaltijd!
Het is de soort die het beste reageert op verandering. (Darwin zei het al.)

“Pappa, ik wil niet dat jij de meester bent. Ik wil dat jij weer gewoon mijn vader bent.”
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en attendant Het Nieuwe Normaal
															
									lippenstift op

onbehandelde kankers tuincentra open doe-het-zelf zaken open ssssstiekem
barbecuen op olijfhout Paasbrunch met vrienden buren uitnodigen buren klikken
NIEMAND verrijst

coming soon: geen idee
hier winkelen wij
verantwoord

POW!

doneer aan de voedselbank

WIJ ZIJN OPEN

			

kom binnen maximaal drie klanten geef elkaar de ruimte

			

met onze configurator kun je eenvoudig online je droombed samenstellen

Tabbladen sluiten
Geschiedenis wissen
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