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De laatste tijd moet ik veel denken aan dit citaat 
van mijn held, Winston Churchill: Never was 
so much owed by so many to so few. Het is een 
oorlogscitaat, maar voor mij van toepassing op de 
huidige situatie rondom de toename van het aantal 
coronapatiënten in onze ziekenhuizen. 

Al bijna 2 jaar werken onze verpleegkundigen, 
artsen en ander medisch personeel keihard om 
ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij 
of zij verdient. Ondanks de volle ic-afdelingen. De 
beelden die ik soms op televisie voorbij zie komen, 
doen denken aan een oorlogssituatie. Wij mogen 
onze helden in de zorg dankbaar zijn voor hun 
tomeloze inzet en energie om ons door deze crisis 
te loodsen. Vandaar het aangehaalde citaat van 
mijn held Churchill.

Churchill sprak zijn befaamde woorden tijdens de 
Battle of Britain; de onophoudelijke luchtaanvallen 
van de Duitse Luftwaffe op steden en militair 
installaties in Engeland. Is het gepast om de huidige 
coronacrisis te vergelijken met de ontberingen van 
de oorlog? Uiteraard gaat de directe vergelijking 
met de Tweede Wereldoorlog mank, maar dat er 
sinds februari 2020 sprake is van een ingrijpende en 
ontwrichtende crisis staat niet ter discussie. Terwijl 
wij met man en macht de gezondheidsschade 
proberen te beperken, loopt de maatschappelijke 
en economische schade alleen maar op en voelen 
wij ons machteloos in onze voortdurende strijd 
tegen een ongrijpbaar virus. 

Wat zou het fijn zijn als wij op de persconferenties, 
die ons de komende tijd te wachten staan, iemand 
voor ons hebben staan, die met een krachtige 
speech, met de juiste woorden, ons moraal hoog 
weet te houden en ons door deze crisis weet 
te lozen. Ik verlang naar een type als Winston 
Churchill. Dat er dan een gebarentolk op de 
achtergrond staat, neem ik op de koop toe. 
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Menno Jansen (55) is getrouwd met Marieke. Samen hebben zij drie 
volwassen kinderen. Menno studeerde politieke wetenschappen 
en rechten in Leiden. Eigenlijk wilde hij de journalistiek in, maar 
toch koos hij in 1993 voor de advocatuur. Inmiddels heeft hij vele 
ondernemers op weg geholpen in het doolhof van het recht. Zijn 
expertise strekt zich uit van het intellectuele eigendomsrecht tot 
ondernemingsrecht. Zijn credo: “Elk juridisch probleem is een puzzel, 
maar laat mij alsjeblieft de stukjes in elkaar passen!”


