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‘Er is maar één manier om de mensen bij elkaar te krijgen: 
stuur ze de pest op hun dak.’

‘De tijd van het lijden was voorbij en de tijd van vergeten 
was nog niet aangebroken.’

De pest – Albert Camus
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WOORD VOORAF

Het was, zo dacht menigeen, een griepje in een ver land. Maar 
het kwam snel dichterbij. In Europa eerst in Italië, maar toen 
ook bij ons, in Brabant. Het was carnaval, corona stond niet op 
het netvlies. De vraag was of het wel veilig was om de optoch-
ten door te laten gaan, gezien het weer. Daarna zijn Brabant, 
Nederland, Europa en de wereld ingrijpend veranderd.

In Brabant, meer in het bijzonder in Noordoost-Brabant, 
sloeg de ziekte snel en onbarmhartig toe. Iedereen kent wel 
iemand die ziek werd, velen verloren naasten. Sociale contac-
ten werden moeilijk, ingewikkeld en soms zelfs onmogelijk. 
Het veranderingsproces van de economie heeft een versnel-
ling ondergaan. De effecten zijn zichtbaar in winkelstraten en 
in werkprocessen. De druk op de gezondheidszorg, de zieken-
huizen en de verzorgingstehuizen werd groot, zodanig dat 
gevreesd moest worden dat de capaciteit niet toereikend zou 
zijn.

Het leed dat corona veroorzaakte en nog veroorzaakt, wordt 
gevat in statistieken. Statistieken en kaartbeelden met, diep 
donkerrood gekleurd, de gebieden die het zwaarst getroffen 
zijn. Brabant, meer in het bijzonder Noordoost-Brabant, is in 
Nederland een van die regio’s. De vraag wat daarvan de oor-
zaak is, ligt op tafel bij de wetenschap.

Er worden vele oorzaken genoemd. Maar wat blijft is het 
effect dat de coronacrisis had en heeft op mensen en gemeen-
schappen. Op families, de buren, het dorp of de stad. Op het 
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woord vooraf

verzorgingstehuis, het klooster, de woongemeenschap. Op men-
sen in de zorg, mensen die de samenleving draaiende houden, 
mensen in supermarkten, mensen bij de overheid, mensen die 
uitvaarten verzorgen. Zij allen werden geconfronteerd met 
leed. Dit boek laat hen aan het woord, zij vertellen hun verhaal. 
Zij vertellen wat hun overkwam, hoe zij zich overeind hielden. 
Wat zij konden betekenen voor hun medemens.

Brabant is een ander woord voor ‘samen’. Want ook dat is 
zichtbaar. Mensen zorgen voor elkaar, voor hun buren en 
naasten. Er zijn volop creatieve initiatieven te zien waarbij de 
samenleving en de saamhorigheid op een nieuwe manier vorm 
en inhoud krijgen. Een lichtende rand rond een inktzwarte 
wolk. 

Het aantal zieke mensen loopt terug. Er is weer meer moge-
lijk. Maar het risico is nog niet voorbij. Toch is het goed dat 
deze streekkroniek in tijden van corona verschijnt. Het geeft 
een beeld, het stemt tot bezinning en geeft hoop omdat het de 
kracht van het individu, de Brabantse mens en de veerkracht 
van de samenleving laat zien.

 
Wim van de Donk, voormalig commissaris van de Koning in de 
provincie Noord-Brabant (tot 30 september 2020)
Geboren en getogen in Veghel, epicentrum van de coronacrisis
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#ALLEENSAMEN

Ineens staat alles stil. Op 12 maart om half een ’s middags gaat 
mijn telefoon. Het diner in Rotterdam, waar ik zou spreken, 
wordt afgelast. Ik hang mijn jurk weer in de kast, schakel de 
printer uit en besluit de rest van de dag maar als een welkome 
vrije dag te beschouwen. Net als de dag erna trouwens. 

Sinds die dag leven wij allen in een nieuwe werkelijkheid, 
waarin tal van nieuwe vragen opdoemen. Wat zijn vitale beroe-
pen? Hoeveel mag een mensenleven kosten? Hoeveel weten-
schap kan de politiek verdragen? Wat is normaal? En: wat 
betekent ‘samen’ nog? Samen met wie?

Pannetje soep
Alleen de meest primaire relaties blijven in die periode onge-
schonden. Meer dan ooit realiseer ik me het vitale belang van 
een huishouden: relaties waaraan de overheid geen beperkin-
gen oplegt. Voor alle andere verhoudingen, vriendschappen, 
familiebanden en buren geldt: afstand houden.

Met mijn man en mijn twee zoons (10 en 12) proberen we 
onze honderd vierkante meter met kantoor in wisseldiensten 
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#alleen samen

zo goed mogelijk te verdelen. Gezien de leeftijd van mijn kin-
deren overbodig te zeggen dat zij onze plotselinge huiselijk-
heid niet enkel positief ervaren. We zijn naar hun smaak 
ineens iets te veel samen.

Mijn oude vader van 88 zit ondertussen alleen in zijn huis 
in Veghel, de plek die op de kaart van het RIVM vanaf het begin 
dieprood kleurt vanwege de besmettingen. De laatste keer dat 
ik hem voor de quarantaine zag, was een paar weken daarvoor, 
tijdens carnaval, toen we nog samen naar het café gingen. Hij 
is nuchter en houdt dapper stand. Twee maanden lang gaan 
we er niet heen. We bellen. En inderdaad, met regelmaat staat 
er een pannetje soep voor de deur, of een aspergeschotel, of 
een paasbrood. Het dorp doet waar het dorp goed in is …

Strategie van samen
Ik behoor tot die paar bevoorrechte mensen die nog af en toe 
ergens heen mogen, ik heb een perskaart en kennelijk heb ik 
als Denker des Vaderlands een vitaal beroep. Ik schuif aan bij 
de burgemeester van Amsterdam en mag in Den Haag mee-
denken over de communicatiestrategie van het crisisteam, een 
vak apart (en niet het mijne). 

Eén pijler van deze strategie is benadrukken dat de aanpak 
van het coronavirus iets gezamenlijks is. ‘Alleen samen krijgen 
we corona onder controle. We doen het samen.’ Samengevat in 
de hashtag #alleensamen. De beklemtoning van ‘samen’ als 
strategie: het woord lag en ligt premier Rutte op de lippen 
bestorven. 

Net als Hella ervaar ik in deze periode heel sterk dat ik in 
twee werelden leef: die van Noordoost-Brabant, en die van 
mijn huidige woonplaats Amsterdam. Ongevraagd kwam onze 
geboortegrond volop in de schijnwerpers, terwijl we er tegelij-
kertijd wekenlang niet naar toe konden. We keken met angst 
en beven allemaal mee hoe de de eerste haard in Nederland 
zich ontwikkelde. Journalisten deden verslag van de sterfte-
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#alleen samen

cijfers, de ic-capaciteit en de noodbedden. Maar er is zoveel 
meer te vertellen. 

Ik ben blij dat Hella van der Wijst de verhalen en de belevin-
gen uit die periode uit eerste hand heeft opgetekend. Ik ken 
Hella niet alleen als journalist, maar vooral als een rasechte 
verhalenverteller en -vertolker. Zij noteerde de ervaringen van 
talloze mensen, gewone mensen die ineens in het nieuws 
waren, in deze kroniek van Noordoost-Brabant tijdens de eer-
ste coronagolf. Mooie, verdrietige en ook hoopgevende verha-
len, die de moeite waard zijn om blijvend herinnerd te worden. 

Daan Roovers, Denker des Vaderlands 
Geboren en getogen in Veghel, epicentrum van de coronacrisis
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