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Oorlogswinter
Heb je in een ver verleden ook ooit “Oorlogswinter” van Jan Terlouw gelezen?
Ik moest enkele weken geleden aan “Oorlogswinter” terugdenken. Een week
lang een besneeuwd landschap; het vroor dat het kraakte. En her en der hoorde je de huidige covidpandemie vergeleken worden met “oorlogstijd”.
Maar die vergelijking loopt natuurlijk compleet mank. We zijn uiteraard niet
in oorlog. We moeten niet bang zijn voor lijf en leden. We hebben eten en
drinken genoeg. We slapen in een warm bed en we hoeven ons niet te verschuilen of beschutting te zoeken.
Voor vele van onze cliënten is de economische situatie niet mals. Sommige
sectoren zijn héél hard getroffen. Maar de meeste bedrijven zullen de pandemie overleven. Dankzij een creatieve en flexibele aanpak. Dankzij overheidssteun. Dankzij goed management en leiderschap. Dankzij een eerder opgebouwd spaarpotje.
Een minderheid van de bedrijven zal dat helaas niet doen. Ervaring leert mij
intussen dat voor een aantal van de bedrijven die nu kopje onder gaan, het
water vóór corona ook al aan de lippen stond. Anderen hebben gewoon écht
“pech”.
Er is helaas veel menselijk leed en verdriet door corona. Er is economisch leed.
Maar dit is nog steeds niet vergelijkbaar met échte oorlog. Gelukkig maar.
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