
DE KRACHT VAN SAMEN  

1 jaar geleden werd Brabant het epicentrum 
van de coronacrisis in Nederland. De dodelijkste 
crisis na de Tweede Wereldoorlog zette de 
provincie op z’n kop en liet diepe sporen na.  

In De kracht van samen komen sleutelfiguren 
uit de crisis aan het woord: burgemeester, 
uitvaartondernemer, ic-verpleegkundige en 
anderen. 

Nu, 1 jaar na de eerste golf, is dit boek nog  
steeds actueel en zeer de moeite waard  om te 
lezen. Om terug te lezen hoe het was, om te 
verwerken, om nooit te vergeten.  

Een kort leesfragment uit De kracht van samen: 

Jan van den Elzen verzorgd door zijn kinderen 

Zowel in de familie als in het woonzorgcentrum 
is Jan van den Elzen een graag geziene gast. Zelf 
noemt hij zich een ‘contente mens’, zoals ze dat 
op z’n Brabants zeggen. Hij is net de oudste 
inwoner van Simeonshof en kijkt ernaar uit om 
100 te worden, als corona Erp overvalt. 

Op zaterdag krijgt Jan koorts. De kinderen 
maken zich zorgen of hij misschien besmet is 
met het coronavirus. Maar net als de huisarts 
denken ze aan een zware longontsteking. Als 
het waarschijnlijk toch om covid-19 gaat en Jan 
eigenlijk naar het ziekenhuis zou moeten voor 
beademing besluiten de kinderen samen met de 
huisarts om dit niet meer te doen. 

Op 15 maart vertelt een verzorgende huilend 
dat het woonzorgcentrum de volgende dag op 
slot gaat voor bezoekers. De kinderen nemen 
binnen enkele minuten een bijzondere 
beslissing. ‘We keken elkaar aan en zeiden alle 
drie: dan gaat nu de deur op slot. Wij gaan met 
ons drieën voor papa zorgen.’ 

Dat de kinderen zelf hun vader verzorgen, is 
voor het zorgcentrum een unieke situatie. Elke 
dag is er telefonisch contact met de manager 

van de locatie. Er mag maar één kind tegelijk bij 
vader zijn. Ze besluiten elkaar elke 24 uur af te 
lossen. 

Voor de drie kinderen Van den Elzen volgt een 
in veel opzichten bijzondere, waardevolle en 
intense week. Alles doen ze voor hun vader. 
Zelfs de huisarts blijft buiten de kamer. Bij de 
‘aflossing’ in de morgen verfrissen ze samen 
hun vader en halen ze mooie herinneringen uit 
hun jeugd op. 

Zondagmorgen 22 maart overlijdt Jan van den 
Elzen. Alle drie de kinderen zijn bij hem. 
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