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Actuele Motie Een Blijvende Herinnering
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering digitaal bijeen op 5 juni 2020,

Constaterende dat
« Door het Coronavirus veel mensen getroffen zijn;
* Door alle regels en maatregelen maar een paar nabestaanden bij de uitvaart aanwezig mogen zijn;
« Daardoor is het verdriet weinig zichtbaar;
» Er vele initiatieven zijn om de mensen die overleden zijn een gezicht te geven zoals de gedenkenhoek en ‘zij worden 

gemist’ rubriek van Omroep Brabant, 1 minuut stilte bij raadsvergaderingen, een hartjesboom in Uden, en nog vele 
initiatieven meer.

Overwegende dat
« Het virus nog lang aanwezig zal zijn en slachtoffers zal maken;
« We er met zijn allen voor staan om dit virus te bestrijden;
« Dit vraagt om blijvende aandacht voor alle slachtoffers van Coronavirus.

Verzoeken Gedeputeerde Staten daarom te onderzoeken of in Brabant draagvlak is voor een blijvende tastbare herinnering voor alle 
slachtoffers van het Coronavirus. En indíén hier draagvlak voor is, dit uit te werken samen met de Brabanders.

En gaat over tot de orde van de dag
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Toelichting
Een blijvende herinnering

De afgelopen maanden zijn in Brabant heel veel mensen overleden aan het coronavirus. Zij die 
hersteld zijn, zullen nog lang de gevolgen ervaren. Alleen is het rouwen door alle regels onzichtbaar. 
We mogen elkaar niet aanraken om te troosten. Er mogen maar enkele nabestaanden bij de dienst 
aanwezig zijn. En dit zal nog even de realiteit zijn, omdat het virus zelf nog lang aanwezig zal zijn.

Vandaag lees ik dat Omroep Brabant een digitaal gedenkboek maakt voor alle slachtoffers van 
Corona. Door nabestaanden aan het woord te laten om hun geliefden te eren. Een hele mooie 
gedachte die wat mij betreft ook een blijvende tastbare herinnering verdient. Onze provincie is erg 
hard getroffen door dit virus. Wat zou het mooi als de provincie hier een bijdrage aan levert door het 
mogelijk maken van een monument. Een monument voor al deze mensen en hun familie en 
vrienden. Voorde nabestaanden.

De vorm waarin, dat laat ik graag aan Brabantse kunstenaars en cultuurmakers over. Zij kunnen dit 
leed veroorzaakt door het coronavirus verbeelden. Een beeld voor het verdriet, en voor de toekomst. 
Een toekomst van hoop. Een beeld dat laat zien dat we elkaar niet in de steek laten, waarin we onze 
waardering uitspreken voor al die mensen die in stilte achter de klapdeuren in de ziekenhuizen en 
zorginstellingen strijden voor ons, die beetje bij beetje weer naar buiten mogen. En voor hen die dat 
nog niet mogen, omdat we ze willen beschermen.

Dit is iets wat we samen moeten doen voor de Brabanders. Iets wat wij als provinciale 
volksvertegenwoordigers kunnen initiëren. Geef de mensen die zijn weggevallen een plek in ons 
gezamenlijk geheugen. Want de plek die ze zo vanzelfsprekend hadden in ons leven is er nu niet
meer.


