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Corona herdenkingsgedicht ‘er zijn nog steeds mensen die je naam
fluisteren’
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Op vrijdag 5 november j.l. is tijdens de Provinciale Statenvergadering een
herdenkingsgedicht voor de slachtoffers van het coronavirus
voorgedragen. Het gedicht is het resultaat van een motie uit 2020 waarin
werd opgeroepen een blijvende tastbare herinnering voor de slachtoffers
van het coronavirus te maken. Het gedicht ‘er zijn nog steeds mensen die
je naam fluisteren’ is geschreven door Elianne van Elderen.
Elianne van Elderen is een jong Brabants literair talent en heeft in 20192020 deelgenomen aan WOLK, het talentontwikkelingstraject van
TalentHub Brabant. TalentHub Brabant helpt artistieke talenten zich
verder te ontwikkelen en is een initiatief van de Brabantse professionele
kunst- en cultuursector, Kunstloc en de provincie Noord-Brabant.
Van Elderen: “De betrokkenheid bij elkaar, het ons kent ons, is voor mij
typisch Brabants en een van de redenen waarom de pandemie hier
misschien nog extra voelbaar was in vergelijking met grote steden waar
mensen toch al wat afstandelijker van elkaar leven, naar mijn gevoel. Ik
hoop dat mensen zich in het gedicht kunnen herkennen en weten dat ze
niet de enige zijn hierin: we voelen het verdriet allemaal en toch op onze
eigen manier. En tegelijkertijd wil ik de mensen ook zeggen: het komt
goed, er is hoop, zonder dat we vergeten wie en wat we verloren zijn.”
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De coronacrisis heeft Brabant als eerste en hard geraakt. De crisis heeft
veel pijn en verdriet veroorzaakt, maar ook het dagelijks leven
omgegooid. Hoewel we hopen snel weer terug naar normaal te kunnen
gaan, zal dit voor veel Brabanders nooit meer helemaal zo zijn. Met dit
herdenkingsgedicht hopen we dat zij deze periode en het verdriet een
plekje kunnen geven.
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Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bied ik het gedicht u
hierbij aan. Indien gewenst kunt u bij uw lokale herdenkingen dit gedicht
gebruiken. Het gedicht is door iedereen vrij te gebruiken ter herdenking
aan de slachtoffers van het coronavirus

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mr. I.R. Adema,
commissaris van de Koning
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