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FDheft glas
op hen diemet
ons spraken
2020washet jaar vandeonheil-
spellendemetaforen, zoals ‘we
dansenmethet virus’ en ‘aande
frontlinie vecht het zorgperso-
neel’. FD-redacteurenproosten
opdemensendiedit nieuwsjaar
hun verhaal hebben verteld in
dekrant: vanwoningzoekende
tot vaatchirurg, vanfilosoof tot
horecaondernemer.OokBruno
Bruins, die alsminister vanMe-
discheZorg&Sport tenprooi viel
aanoververmoeidheid, verdient
eenheildronk.
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S A M E N L E V I N G

Het
FD
heft
het
glas
De grote hamer deelt
klappen uit, we dansen met
het virus en aan de frontlinie
vecht het zorgpersoneel.
2020 is het jaar van de
onheilspellende metaforen.
FD-redacteuren proosten
vandaag op de mensen die
het nieuwsjaar — tegen wil
en dank — met hun verhalen
hebben geïllustreerd. Op
hun moed, hun lot, hun
veerkracht en in een enkel
geval als aansporing om het
volgend jaar beter te doen.
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Kostuummaker
Nicky Nina de Jong

Filosoof
Awee Prins

Dokter
Maarten Dinkelman

Horecaondernemer
Tsibo Lin

Hetwas een jaar van incasseren
voorNickyNinade Jong, de-
cor- enkostuumontwerper.Half

maart, tijdensde voorbereiding van
eennieuw toneelstuk, gingNederland
op slot.Geenpubliek, geenwerk, geen
inkomen.Toenhoorde zedat de zorg
ommondkapjes schreeuwde. Zekroop
achter haarwerklozenaaimachine
enmaakte ze zelf.Honderden, sinds
maart. Een tantedeelde ze gratis uit bij
organisaties voor thuiszorg. Tot zeweer
metmiljoenenuitChinakwamen. Inde
zomer leefdehet theater heel evenop,
er kwamenwatdecoropdrachten.De
laatstewas voor Ikbener evenniet inhet
RotterdamseMaastheater.Maarhelaas,
geenpremière.Nederlandgingweer op
slot.

‘Netflix jenoueensniet doordeze
crisis heen.Durf eenshelemaal
niks tedoen.’ Eenwijze raad van

filosoofAweePrins, fervent bepleiter
van verveling. En in een samenleving
waarin alles altijdnutmoethebben,
klonk zijnpleidooi haast als eendaad
van verzet. Ikmerktede afgelopen
maandendatmaarweinigen zich aan
de stilte vandepandemiesamenleving
durfdenover te geven.

Ik zagmensendegekstehobby’s
oppakken, nogharderwerkenen ja,
heel veel netflixen. Endandacht ik aan
Prins.Wehebbennogwat crisismaan-
den te gaan.Hopelijk komenweeruit
‘metmeer schroom,minder ongeduld
enmeer aandacht voordebrozewezens
diewij zijn’.

Hetwasde laatsteweekvanmaart,
deweekvandewaarheid voor
Noord-Brabantse ziekenhuizen:

gingende ic’shethoudenofwasde toe-
stroomtegroot?Eenweek langsprak ik
Maarten,die als vaatchirurg inhet crisis-
teamvanhetElisabeth-TweeStedenZie-
kenhuis ervoormoest zorgendat alles
goedging.Hij verteldeoverdeambulan-
cesmet coronapatiëntendie incolonne
kwamenaanrijden.Eenpatiëntdieplots
opdewc inelkaar zakte enoverleed.

Verpleegkundigendiehuilenduit
denachtdienst kwamen.Deze toost is
danookeigenlijk voor ál het zorgperso-
neel dat alweer keihardmoetwerken.
Nu vaak zonder applaus,maarmet een
beveiliger voor dedeur.Hou vol, 2021
wordtbeter!

Precorona schreef ik eenprofiel
over horecaondernemerTsiboLin.
Hij is ondermeer eigenaar vanhet

LindenHotel inde Jordaan inAmster-
dam.Elkekeer als ik er langsloop, denk
ik: ikwoudat ik toeristwas.

Deze zomerkeek ikweer eensnaar
binnen.Dicht, donker.Hethadmeniet
moeten verbazen.Dehorecahadhet al
maandenmoeilijk. Toch schrok ik.

Er zullenongetwijfeldhordenmen-
sen zijndiehet zwaarderhebbendan
Tsibo,wanthij en zijn gezin zijn gezond
en zijn anderehotels zijn open. Toch
proost ik ophem, als exponent vanalle
ondernemersdiebijna tienmaanden
indemist hebbengeredenenniet
wistenwanneer de volgendebocht er
aankwam.

Jan Fred vanWijnen
schreef over Nicky Nina de
Jong in de krant van 6 april.

Sandra Olsthoorn schreef
over filosoof Awee Prins
in de krant van 11 april.

Anna Dijkman schreef
over Maarten Dinkelman
in de krant van 28 maart.

Alex Ruitenbeek schreef
over Tsibo Lin in de krant
van 2 januari.

Wiltudeverhalenvanaldezemensen lezen?
Kijkop fd.nl/hefthetglas
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Directeur
Richard Abma

Ex-minister
Bruno Bruins

Woningzoekende
Marc Claassen

Bestuurder
S. BediakoWaterberg

Bestuur
UVSV/NVVSU

Zzp’er
Ina Sok

Ceo
Pieter Elbers

Directeur
Mijke Loeven

Het leekwel of SamuelBediako
Waterberg ‘leefdemethaast’, zei
iemandoverhem.Waterberg,

eenNederlandseGhanees,was overal
enkende iedereen.Hijwerktebij Rabo-
bank,maar keerde terugnaar zijn ge-
boorteland. InAccrawerdhijmanager
vanDiagnosticCentre, eenprivékliniek
waar ookgewonemensenwerdenbe-
handeld. Vervolgenswerdhij bestuurs-
voorzitter vandePeople’s Pension
Trust, een laagdrempelig pensioen-
fonds. ‘Hij heeft impact gehadophet le-
ven vanhonderdduizendenmensen in
Ghana’, schreef een site die een inzame-
lingsactie hield.Want eindmaart stierf
Waterberg, vader vandrie kinderen, in
Ghana, aan corona.Dehardewerker
metde glimlach,werd slechts 41 jaar.

Dertig jaar geledenwerd ik lid van
deUtrechtse studentenvereni-
gingUVSV/NVVSU. Ik kwamuit

Enschede enkendebijnaniemand in
de stad. Al snel had ik vriendinnen,met
wie ik kon lachenendoorhalen,maar
die ookmeehuildenals het leven eens
tegenzat.

Afgelopen september ging ik terug
naarDrift 19, omeenportret temaken
vanhet bestuur.Het kabinethadnet
dekennismakingstijd verboden.De
zesmeidenmoesten alles uit dekast
trekkenom300eerstejaars tochgoed
te laten landen. Ikhefmijn glas opálle
studentendie zichbij hun vereniging
hebben ingezet omeerstejaars opweg te
helpen. Jullie hebben ze eenanker gege-
ven in eennieuwe, vreemde stad.

MarcClaassen (28) zette dit voor-
jaar eenbureaunaast zijnbeden
dacht: nuheb ikwel ergweinig

ruimte.Maar zijnhuisgenoot videobel-
de al aandekeukentafel enMarcwilde
privacy.

Hetmassale thuiswerken legdeook
het groteNederlandsewoningtekort
bloot. Vooral koopstarters zoalsMarc
zitten vast. Zebetalen veel huur voor een
huisdat ze (noodgedwongen)moeten
delen.Hunstudieschulddrukt vaakhet
hypotheekbedragdat ze kunnen lenen
enkoophuizen zijn schaarser danooit
endusduur.

Marcboodmeerdere keren tever-
geefs, al hoopthij begin 2021 alsnog
metde sleutel van eeneigenwoning in
handen te staan. Ikhoophetmethem.

‘Let eenbeetje op elkaar’, zeiminis-
ter voorMedischeZorg enSport
BrunoBruins.

Hetwashalfmaart.Nederlandging voor
het eerst op slot.
Hetwarengevleugeldewoorden van

eenmandie iets teweinig op zichzelf
lette.Drie dagen later viel Bruins tijdens
een slopendKamerdebat om.
Eennacht goed slapen zouwonderen

doen, bleef deVVD’erhoopvol.Opgeven
ligt niet in zijn aard.Maar éénnacht
slaapbleek teweinig. Bruins’ energie
wasop.Het altijdmaar aanstaanwerd
hemte veel.Hij zag zich gedwongenaf
te treden.
Tochblijft Bruinsdoordie ene zin

voor altijd verbondenaancoronajaar
2020. Let eenbeetje op elkaar.

Op9maart 2020 ziet directeur
RichardAbmavan vermogens-
beheerderOHVdat definanciële

marktenklapnaklap te verwerkenkrij-
gen.Risicovolle bedrijfsobligaties zijn
haast onverkoopbaar, deolieprijs daalt
metbijna 20%enaandelenbeurzen leg-
genwereldwijddehandel stil, omkoers-
verliezen tebeperken.

‘Vananderhalvemeter afstandhad-
denwenognooit gehoord’, zegt hij ruim
negenmaanden later.Overhedenen
centrale bankenhebbenhunwerk voor-
alsnoggoedgedaan, zegt hij. ‘2021kan
eenmooi jaarworden voordefinanciële
markten.Maarmetde gestegenover-
heidsschuldenmoetenwede inflatie
goed indegatenhouden. Als die begint
te stijgen, kanhet opeens snel gaan.’

Inmaart ronddedekersverse zzp’er
haar eerste opdracht af voorhet Stede-
lijkMuseum. InaSok, tevensbeeldend

kunstenaar,wasna een carrière bij de
AFMvoor zichzelf begonnen.Met inspi-
ratiesessieswilde zij creativiteit opde
werkvloer aanwakkeren.

Toenkwamcorona.Hetwerk viel stil
endeAmsterdamse zag zich genood-
zaakt tijdelijknaarDedemsvaart te
verkassen: haar oudemoederhadhaar
zorgnodig. ‘Dit is eenbijzondereperio-
de en ik accepteerhet gewoon’, zei ze.

Nog steeds is het stil. Sokkreeg
wat kunstopdrachten en schrijft een
boek. Enhaarmoeder?Daarmeegaat
hetminder,maarhaarhumeurwordt
steedsbeter. ‘Rarewereld’, concludeert
Sok.

Ga ermaar aan staan.Wat kun je
nogals ceo?Als een virus jehele
vloot aandegrondhoudt. Als je

speelbalwordt vanpolitiekewensenen
eenopportunistische samenleving. Als
vakbondenelkaarhet leven zuurmaken
ende sfeer opdewerkvloer verzuren.
Als je het personeel dat een jaar eerder
als éénmanachter jouwherbenoe-
ming stond, deelsmoet ontslaan. Als in
Frankrijknogaltijd aande autonomie
vanKLMwordt gezaagd. Als je als graai-
erwordtneergezet vanwege jebeloning.

Pieter Elbersbleef nuchter enprak-
tisch, dehedendaagse verpersoonlij-
king vanKeepCalmandCarryon.Hij
heeft inmiddels eenbedopkantoor, om
zijn energiebalansoppeil te houden in
dezemarathoncrisis.

De gezamenlijke ervaring isweg en
daarmee raakt het virus ons inhet
hart, zei Bimhuis-directeurMijke

Loeven in april. Al eenmaandwashet
stil in deAmsterdamse jazzconcertzaal.
Ze verteldeover de verslagenheid toen
dedeurdichtmoest,maar ookoverhoe
zemethaar teamnadacht overnieuwe
dingen.Want: Jazzmoet. Jazz verbindt.
Improviserend verjoeg zede stilte uit
de zaal. Streamenbood soelaas. Verras-
send: er kwameneen vroeg eneen laat
concert.Da’s tenminste tweekeer een
handjevol publiek.De stukkenworden
betermet jullie erbij, zei eenmuzikant
begindecember tijdens een concert.
Hartverwarmend. Een toost opLoeven
enhaar strijd voordie gezamenlijke
ervaring.

Mathijs Rotteveel schreef
over Richard Abma o.a. in
de krant van 10 maart.

Bas Knoop schreef over
Bruno Bruins, o.a. in de
krant van 20 maart.

Erik van Rein schreef over
Marc Claassen in de krant
van 17 oktober.

Carol Grol schreef over
Samuel BediakoWaterberg
in de krant van 11 april.

HellaHueck schreef over het
bestuur van UVSV/NVVSU
in het FD van 5 september.

Elfanie toe Laer schreef
over Ina Sok in de krant
van 5 juni.

Pieter Couwenbergh
schreef over Pieter Elbers,
o.a. in de krant van 30mei.

Jasper Houtman schreef
over Mijke Loeven in de
krant van 22 april.
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