
Nieuwe helden 

 

mondkapjes in allerlei vormen en kleuren, 

zijn er voldoende beschikbaar voor mensen die onze dierbaren verzorgen? 

Chinese vliegtuigen worden in allerijl ingevlogen, liever vandaag dan morgen 

al die politici die aan de kop van onze Leider Rutte zeuren  

   In plaats van hem op te beuren 

 

plastic overjassen, schorten, zuurstof en beademingsapparatuur 

met elkaar zitten wij vast in dit nieuwe grote onbekende avontuur 

onzichtbaar geworden mensen door plastic verpakkingsmateriaal, 

0nze Nieuwe Helden gaan maar door, ieder met een eigen verhaal   

 

maar die onzichtbaarheid krijgt gelukkig steeds meer een gezicht 

voor al deze Nieuwe Helden, schrijf ik daarom dit Corona-gedicht 

langzamerhand dringen hun verhalen onze huiskamers binnen 

onze ‘frontsoldaten’ van deze Pandemie, zij geven mij deze zinnen 

 

mondkapjes in allerlei vormen en kleuren 

mooie bloemen die voor hen worden bezorgd (anders doorgedraaid)  

om onze Nieuwe Helden tussendoor een beetje op te fleuren 

mondkapjes die in haastig ingerichte fabriekjes worden genaaid 

 

de snelheid waarmee het Coronavirus om zich heen heeft kunnen grijpen 

politici, burgers, maar vooral artsen en verpleegkundigen,die hem zaten te knijpen 

voldoende beademingsapparaten, toch wel op tijd bij Philips besteld?  

en die Feike Sijbesma (ex CEO DSM) is toch eigenlijk ook een held?  
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mondkapjes in allerlei vormen en kleuren, 

menige discussie voeren ze aan, op grote afstand in de stille straten 

mensen gaan toch over de Coronacrisis nadenken en praten 

moeten we nu wel of niet die Mondkapjes in ons leven toelaten? 

 

de Nieuwe Helden moeten er in ieder geval over kunnen beschikken  

waar ze ook werkzaam zijn in zieken- of verzorgingshuis 

niet eerst die zorgmensen in belangrijkheid gaan rangschikken! 

de politiek die eerst weken hierover gaat wegen en wikken? 

 

schaarste in beschermingsmiddelen is een nachtmerrie voor menigeen 

wereldwijde strijd hierover krijgen we hopelijk niet ook nog over ons heen? 

de Nieuwe Helden doen ondanks deze onzekerheid, dag in dag uit hun goede werk 

zij leveren iedere dag - haast onmenselijk- weer hun levensreddende maatwerk 

 

mondkapjes in allerlei vormen en kleuren, 

gekke filmpjes op Youtube die ons allen moeten opbeuren 

verdrietige verhalen spelen toch de hoofdrol in deze Pandemie 

maar in de EU maken ze zich vooral zorgen om de eigen Economie 

 

de Nieuwe Helden verdienen een oorkonde, op zijn minst 

wat deze mensen allemaal doen voor ons land is Pure Winst 

zoals zij in #Frontberichten met onbekende nabestaanden mee treuren   

    mondkapjes in allerlei vormen en kleuren 
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