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Nr1	-	april	2020	
	Redactie:	

Dit	 is	 de	 eerste	 uitgave	 van	 ons	 interne	
koorblaadje,	dat	is	ontstaan	uit	een	“blijf	thuis”	
verordening	 en	 een	 daaruit	 voortvloeiend	
initiatief	van	onze	voorzitter.	Het	plan	was	om	
midden	april	een	eerste	uitgave	te	hebben,	maar	
gezien	de	 snelle	 reacties	 van	de	 leden	hebben	
we	de	eerste	uitgave	wat	vervroegd.	Ik	hoop	dat	
jullie	er	een	beetje	plezier	aan	kunnen	beleven	
en	 dat	 het	 jullie	 aanspoort	 om	 dit	 blaadje	
misschien	 ook	 in	 de	 toekomst	 in	 leven	 te	
houden.	
	

	
	

Van	de	dirigent:	
	
Dag	beste	vrienden	in	music.	
	
Ik	vind	dit	wel	iets	om	over	na	te	denken	en	per	
mail	te	delen.	
Mijn	dagen	zien	er	zoals	jullie	je	wellicht	
kunnen	voorstellen,	heel	anders	uit.	Alles	ligt	
op	zijn	kant,	niet	veel	meer	om	over	na	te	
denken	,	betreft	repetities,	concerten	,	
planningen,	nou	ja	het	hangt	er	allemaal	maar	
wat	bij.	
Dat	is	ook	in	deze	situatie	niet	anders,	zoals	zo	
vaak	gezegd	,	als	je	gezondheid	goed	is	kun	je	
heel	veel	aan	en	dat	is	op	dit	moment	het	
allerbelangrijkste,		
	
BLIEF	GEZONDJ,	LET	OP	ELKAAR,	MAAR	OP	
AFSTAND.	
	
Dan	kunnen	wij	wellicht	eerder	dan	dat	wij	dat	
verwachten	weer	met	elkaar	ine	n	aan	de	slag.	
Tot	dan	is	het	overleven	met	elkaar	een	beetje	
eenzaam	voor	de	een	en	ander,	maar	blijf	
vooruit	kijken	en	hopen.	
	
Tot	snel	maar	weer	
Den	eenzamen	dirigent	in	tijdelijke	ruste	
	
Wim	
	
	

Van	Paul	Meens:	
	
Hallo	mannenbroeders,	
	
Na	 een	 winter	 van	 kwakkelen	 met	 mijn	
gezondheid,	hadden	José	en	ik	ons	verheugd	op	
een	 leuke	 zomer	 met	 fietsen,	 wandelen,	
natuurlijk	 zingen	 met	 jullie	 en	 wat	 babbelen	
onder	de	pauze.	
Maar	het	leven	bepaald	anders.	Iedereen	maakt	
nu	hetzelfde	mee.	Thuis	zitten	en	dromen	over	
betere	 tijden	 en	 medelijden	 met	 iedereen	 die	
hier	mee	te	maken	heeft.	En	natuurlijk	met	de	
mensen	 die	 dag	 en	 nacht	 voor	 iedereen	 klaar	
staan.	
Het	initiatief	van	ons	opperhoofd	Wim	is	weer	
eens	goed	doordacht.	Zoals	hij	alle	dingen	weet	
te	 brengen,	 met	 humor	 en	 een	 warm	 woord	
voor	ons	allen.	Petje	af	voor	Wim.	
Telkens	 mis	 ik	 de	 woensdagavonden,	 heerlijk	
met	 elkaar	 praten,	 maar	 zeker	 het	 zingen	
samen.	 Heerlijk	 die	 broederschap	 die	 je	 die	
boost	 geeft.	 Maar	 broeders	 wij	 laten	 ons	 niet	
kisten.	
Wij	 helpen	 braaf	 onze	 vrouwen	 mee	 in	 het	
huishouden.	Misschien	leren	wij	wat	koken?	.	.	.	
.	of	??	.	.	.	.	
Hopelijk	doet	iedereen	mee	aan	dit	initiatief	van	
de	voorzitter.	
Gezellig	 even	 wat	 anders	 horen	 dan	 allemaal	
ellende.	
	
Heren	tot	vlug,	Groetend,	
Paul	José	Meens	
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Via	Cap	Hünen:	
	
Ik	verveel	me	niet	echt	thuis,	maar	ik	zou	
wel	eens	willen	weten	waarom	er	in	de	zak	
rijst	van	1	kg	van	AH	2.927	korrels	zitten	en	
in	die	van	de	JUMBO	3.144?	
	
En	wat	denk	je	van	hagelslag	.	.	.	.	in	één	pak	
1.321	korreltjes	en	in	het	andere	maar	
1.296?	
	
Ben	nu	bezig	met	1	kg	zout.	
	
	

	
	
	
Van	Wim	Hendrix:	
	

	
	

Corona	gewoon	zes	letters	één	woord,																																																																																											
waar	we	vroeger	nog	nooit	van	hadden	gehoord!																																																																																																															
Een	virusje	reukloos	en	onzichtbaar	klein,																																																																																																																																	
maar	hoe	groot	zou	de	invloed	niet	zijn!!	
	
Na	China	heel	ver	hier	vandaan,																																																																																																																											
kan	nu	ook	België	het	virus	niet	weerstaan!																																																																																																											
Ongrijpbaar	voor	ons	allemaal,																																																																																																																																							
zonder	medicijnen	zijn	maatregelen	maximaal!!	
	
Het	gevaar	voor	besmetting	is	erg	groot,																																																																																																																									
daarom	dit	briefje	als	redder	in	nood.																																																																																																																																		
Enkele	woorden	een	kort	bericht,																																																																																																																																													
hopelijk	tovert	het	een	glimlach	op	je	gezicht!!	
	
Zes	letters	het	zet	iedereen	even	stil,																																																																																																																					
binnen	blijven	in	maart	en	straks	ook	april.																																																																																																																														
Niemand	weet	echt	hoe	lang	het	duurt,																																																																																																															
daarom	hebben	wij	dit	kaartje	gestuurd	!!!	
	
We	wensen	je	ook	in	deze	moeilijke	tijd,																																													
het	allerbeste	in	de	Corona	strijd.																																																																					
We	denken	aan	je	iedere	dag,	dat	dit	alles	goed	
aflopen	mag!	
	
	

	
	

	

Van	Frits	Dols:	
	
Ik	wil	graag	voldoen	aan	het	verzoek	van	het	DB	
om	 een	 klein	 stukje	 te	 schrijven	 over	 onze	
activiteiten	tijdens	deze	C-crisis.	
	
Uiteraard	mis	ook	ik:	
De	woorden	van	de	voorzitter	Ma....Br....	en	zijn	
opbeurende	openingsspeech.		
Het	 samen	 zingen	 en	 auw	 hoeren	 met	 de	
collega's		
De	aanwijzingen	van	de	collega's	naast	mij	
Het	positief	geknoter	van	onze	dirigent	
	
Net	 als	 de	 meesten	 van	 ons	 leven	 wij	 ook	 in	
isolatie	d.w.z.	geen	bezoek	van	(klein)kinderen,	
familie	en	bekenden.	
Mijn	vrouw	en	ik	hebben	ons	wel	voorgenomen	
om	met	een	regelmaat	de	dagen	door	te	komen.	
Na	het	ontbijt	en	de	krant	maken	we	ons	op	om	
van	10.00	uur	tot	10.30	uur	te	sporten.	Op	L1	en	
NPO	1	wordt	ons	alles	voorgedaan.	Dit	doen	we	
iedere	dag!	Hierna	is	het	tijd	voor	koffie.	
Vervolgens	gaan	we	wat	klussen.	Marlies	doet	
dat	binnen	en	 ik	buiten	 in	de	 tuin	of	bij	slecht	
weer	wat	schilderwerkzaamheden	binnen.	
Om	13.00	uur	is	het	tijd	voor	de	lunch.	Bij	goed	
weer	 gaan	 we	 ca.	 drie	 kwartier	 wandelen,	 bij	
minder	goed	weer	gaan	we	verder	met	klussen.	
Rond	17.00	uur	gaan	we	ons	opmaken	voor	het	
warm	eten.	
Of	de	vrouw	kookt	en	ruim	ik	erna	de	tafel	op	
of	andersom.	Zo	levert	toch	iedereen	zijn	
bijdrage.	Vervolgens	kijken	we	naar	een	
praatprogramma	of	het	journaal.	
Het	commentaar	over	het	C-virus	willen	we	
niet	de	hele	avond	aanhoren,	daar	slaap	je	
slecht	van	of	je	wordt	er	deprie	van.	
Voordat	we	naar	bed	gaan	kijken	we	nog	naar	
een	of	ander	luchtig	programma.	
Dit	is	in	het	kort	onze	dagindeling.	
	
M.v.g.	
Frits	Dols	
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Van	Johan	Wierts:	
	
Wat	we	nodig	hebben	in	deze	tijd	is	
GEDÖLDJ,	misschien	iets	voor	in	de	
nieuwsbrief.	
Met	vriendelijke	groeten	Johan	Wierts	
	
	
Gedöldj	is	zóó	gewichtig	veur	òs,	oos	laeve-
langk!	
Gedöldj,	oug	went	me	sjpich	zig	!	krig	laater	
zienen	dangk	!	
	
Gedöldj	haet	ooze	Vaader	mit	jeeder	minsje-
kèndj,	
Bewis	dat	vruig-of-laat	!	lèt	op	!	en	zeet	niet	
blèntj	!	
	
Gedöldj	in	de	femieje	haet	meistal	groote	waerd	!	
Dat	leere'ver	mit	tieje	toes…	aan	den	eigen	
haerd	!	
	
Gedöldj	oug	mit	dien	buure	…	dat	vilt	niet	
ummer	mit	!	
Vergaef'em	mer	zien	kuure	WAAT	hae	dig	oug	
verwit	!	
	
Gedöldj	mit	de	gemeinte	…	de	raod	deit	dèks	
verkeert	!	
Gedöldj	mit	hun	gebeinte	…	mit	jaore	wurt	
geleert	!	
	
Gedöldj	oug	mit	et	wirke	!	wurp	meistel	vruchte	
aaf	!	
Me	wurt	dan	…	geit	me	mirke,	neit	zienen	eige	
sjlaaf	!	
	
Gedöldj	oug	mit	et	wachte	!	al	sjpringk	me	oet	
zie	vel	!	
Me	zit	dèks	te	versjmachte	…	en	dèngk	…	sjat	
kòm	noe	…	hel	!	
	
Jeeder	mörge	mòt	me	dèngke:	
dit	is	den	eesjten	daag	van	de	rest	van	mie	laeve!	
	
	
	

	
	
	

Van	Fred	Wissink:	
	
Mis	ik	’t	echt?	
	
Ik	heb	geen	cruciaal/vitaal	beroep,	ben	(allang)	
gepensioneerd,	 dus	 voor	mijn	 doelgroep	 is	 de	
noodzaak	om	thuis	te	werken	niet	aanwezig.	Dat	
was	tot	voor	kort	wel	anders,	ik	kreeg	van	mijn	
“thuis-chef”	 regelmatig	 vriendelijk	 doch	
dringend	het	verzoek	om	de	handen	toch	maar	
eens	even	te	laten	wapperen.	Ik	kan	dat	nu	even	
allemaal	afdoen	met	een	onschuldige	blik	in	de	
ogen,	vergezeld	van	de	onnozele	vraag:	“Is	dat	
in	deze	situatie	wel	cruciaal?”	
Ik	geniet	dan	ook	met	volle	teugen	van	het	niet	
thuis	moeten	werken.	Echter	ondanks	dat	thuis	
werken	 niet	 verplicht	 is,	 moet	 ik	 wel	 zoveel	
mogelijk	thuisblijven.	Dat	is	toch	andere	koek	
en	als	je	thuis	móét	blijven	en	verder	niets	moet,	
ga	je	toch	wat	meer	over	je	eigen	situatie	zitten	
mijmeren.	Wat	doe	ik	anders	dan	anders?	Wat	
mis	ik	eigenlijk?	
En	 als	 ik	 heel	 eerlijk	 ben	 is	 het	 allemaal	 niet	
zoveel	 anders	 en	 mis	 ik	 niet	 zoveel.	 Ik	 loop	
dagelijks	 m’n	 rondje	 met	 de	 hond	 weliswaar	
met	 een	 iets	 grotere	 boog	 om	 de	 andere	
hondenbezitters	 die	 je	 onderweg	 tegenkomt,	
maar	de	beleefde	groet	en	het	 “lekker	weertje	
vandaag,	 hè?”	 of	 het	 “tjonge	waar	 komt	 al	 die	
regen	toch	vandaan?”	is	er	nog	steeds.	Ook	het	
langere	praatje	op	afstand	kan	eigenlijk	ook	nog	
wel	door	de	beugel.	
Wat	 kan	 absoluut	 niet?	 Nou	 Eredivisie,	
Keukenkampioendivisie,	 Champions-League,	
UEFA-League,	 Guus	met	 een	 zachte	 “G”	 in	 het	
PSV-stadion,	Toppers	in	Ahoy,	Koningsdag	met	
het	traditionele	wc-pot-werpen	en	wat	er	zo	nog	
meer	 aan	 volksvermaak	 te	 beleven	 valt,	 kan	
niet.	M’n	haar	is	wat	langer	door	de	uitgestelde	
knipbeurt,	 ik	 kan	 niet	 bij	m’n	 arts	 of	 tandarts	
terecht	 als	 ik	 niet	 duidelijk	 terminale	
verschijnselen	heb.	Maar	ik	mis	’t	niet!!!	
Wat	 ik	wél	 mis,	 is	 die	 woensdagavond,	 als	 je	
echt	even	loskomt	van	jezelf	en	alles	even	van	je	
af	kunt	zingen,	je	vrij	van	alle	beslommeringen	
voelen	 en	 even	 gezellig	 met	 de	 koormaten	
babbelen	of	met	ze	van	gedachten	te	wisselen.	
En	 het	 is	 dan	 ook	 heel	 frustrerend	 als	 op	
woensdagavond	 twee	 paar	 ogen	 (vrouw	 en	
hond)	je	aankijken	met	een	blik	van:	
“Moet	jij	niet	gaan	zingen?”	
Dat	is	zo	gezellig,!	.	.	.	ook	voor	ons!!	
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Van	Fer	Janken:	
	
Beste	mensen,	
Alle	kerkkoorzangers	kregen	van	onze	dirigent	
Margreet	Wesseling	het	volgende	gedicht	
toegestuurd:	
	
Samen	ziek	
Met	de	wereld	om	je	heen	
Allemaal	hetzelfde:		
Dat	is	samen	én	alleen	
		
Even	niet	meer	zingen….	
’t	Is	zo	stil	op	donderdag	
Ik	wens	ons	zeer	van	harte	
Dat	een	groepje	straks	weer	mag	
Ook	al	is	die	groep	verboden	
Lekker	zingen	mag	altijd:	
Zingen	blijft	een	vitamine	
Gooi	een	solo	in	de	strijd!	
		
Heel	veel	sterkte	lieve	zangers,	
Zangeressen,	organist;	
Warme	groetjes	vanuit	Jabeek	
Van	een	mens	dat	jullie	mist.	
		
Een	steuntje	in	de	rug.	
Groetjes,	Fer	
	
	

	
	
	
Van	Frank	Kroese:	
	
Corona,	wat	te	doen?	
	
Wat	een	onwerkelijke	vreemde	wereld	zijn	we	
ingestapt.	Een	virus	dat	niet	te	zien,	te	voelen	of	
te	horen	is	beheerst	ons	leven.	Eerst	kon	ik	het	
nog	niet	geloven	maar	de	media	herinneren	 je	
er	 24	 uur	 per	 dag	 aan	 dat	 het	 virus	 vele	
onschuldige	 slachtoffers	 kan	 maken,	 dus	 ook	
mijzelf,	mijn	geliefden	en	vrienden!	Sodeju,	dat	
komt	hard	aan.	Wat	te	doen?	
Ik	 kan	 me	 nog	 als	 de	 dag	 van	 gisteren	
herinneren	 dat,	 helemaal	 in	 het	 begin	 van	 de	
uitbraak,	ergens	heel	ver	in	China,	Wim	Hendrix	
mij	belde	en	de	vraag	stelde	of	wij	de	repetities	
toch	even	zouden	moeten	opschorten.	 Immers	
onze	leden	zijn	niet	meer	de	jongsten	en	ook	al	
kunnen	 ze	 nog	 steeds	 als	 koorknapen	 zingen	
(zeker	 de	 tenoren),	 de	 RIVM	 was	 bijzonder	
duidelijk,	de	personen	ouder	dan	70	jaar	zitten	
in	de	kwetsbare	groep.	Dus	 ik	heb	rationeel	 ja	
tegen	 het	 voorstel	 van	 de	 voorzitter	 gezegd	

maar	het	voelde	niet	fijn.	Geen	repetities,	geen	
voorbereiding	 op	 de	 concerten,	 niet	 even	
bijpraten	met	deze	of	gene,	niet	genieten	van	de	
mooie	muziek,	geen	expressieve	correcties	van	
onze	dirigent	en	niet	even	je	hoofd	leegmaken.	
Maar	goed	het	zou	maar	een	paar	weekjes	duren	
en	dan	zouden	we	weer	aan	de	gang	kunnen……	
had	ik	gedacht.	Wat	te	doen?	
Niet	 alleen	 de	 koorrepetities	 moesten	 eraan	
geloven	 maar	 ook	 mijn	 wekelijkse	 tennis	
(nondeju)	moest	 eraan	 geloven,	 en	 even	 later	
een	bericht	vanuit	de	school	 in	België,	waar	 ik	
een	digitale	fotografiecursus	volg,	dat	alle	lessen	
per	direct	werden	opgeschort	(balen,	want	we	
zouden	 gaan	 fotograferen	 bij	 het	 station	 van	
Luik,	 getekend	 door	 de	 bekende	 architect	
Santiago	 Calatrava).	 	 Vervolgens	moest	 ik	 ook	
stoppen	 met	 buurtbemiddeling	 (mijn	 nieuwe	
activiteit	na	mijn	pensionering)	en	nog	een	paar	
reguliere	meetings	waren	geannuleerd.	Wat	 te	
doen?	
Nu	 had	 ik	 veel	 tijd	 dacht	 ik	 om	 mijn	
kleinkinderen	te	bezoeken	(niet	dus),	of	even	de	
bioscoop	of	het	theater	bezoeken	(niet	dus),	of	
even	 een	hapje	 buitenshuis	 eten	 (niet	 dus),	 of	
vrienden	of	kennissen	te	bezoeken	die	ik	al	een	
tijd	niet	had	gezien	(niet	dus).	Wat	te	doen?	
Wat	 mocht	 ik	 nu	 eigenlijk	 wel	 doen?	 O	 ja,	
wandelen	als	er	niet	te	veel	mensen	zijn	en	1,5	
meter	afstand	houden.	Gelukkig	toch	even	naar	
buiten	want	ondanks	de	uitbraak	van	het	virus	
was	 het	 de	 afgelopen	 weken	 prachtig	 zonnig	
weer.	 Het	 was	 net	 of	 de	 natuur	 ons	 wilde	
troosten	en	danken	voor	de	verminderde	CO2	
uitstoot.	Ik	wilde	bijna	zeggen,	graag	gedaan.	
	

	
	
Het	mooie	weer	nodigde	mij	uit	om	samen	met	
mijn	 camera	 deze	mooie	 natuur	 in	 het	 mooie	
Munstergeleen	 vast	 te	 leggen.	 En	 de	 natuur	
beloonde	mij	met	een	prachtig	landschap,	zacht	
licht	bij	een	bijzondere	zonsondergang.	Dank	je	
wel,	graag	gedaan	zei	de	natuur.		
Natuurlijk	wil	 ik	 jullie	 ook	 de	 resultaten	 laten	
zien,	 om	 ook	 jullie	 te	 laten	 genieten	 in	 deze	
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angstige	en	onzekere	tijd,	waar	we	samen	door	
heen	moeten	komen.		
Dus	 wat	 te	 doen?	Wees	 voorzichtig,	 houdt	 de	
moed	erin,	blijf	 gezond,	 zorg	goed	voor	elkaar	
en	geniet	van	de	natuur.		
	
Frank	Kroese	
	

	
	
	
	
	
Van	Peter	van	Heijst:	
	
Terwijl	ik	naar	een	heel	mooi	koor	op	de	radio	
aan	het	luisteren	ben,	stuur	ik	je	twee	dingen	
voor	de	nieuwsbrief.	
	
Het	stuk	over	de	Bevrijding	is	persoonlijk,	het	
andere	stuk	is	niet	van	mij	maar	van	Irene	
Vella.	Misschien	is	het	al	bekend	bij	leden	.	.	.	.	
anders	is	het	sowieso	puur	genieten.	
	
75	Jaar	Bevrijding	
	
Als	nieuwbakken	lid	van	het	koor	weet	ik	nog	te	
weinig	van	de	geschiedenis	van	het	koor.	
Zo	 vroeg	 ik	 me	 af	 of	 het	 koor	 al	 wel	 eens	 is	
opgetreden	tijdens	officiële	gelegenheden	voor	
Bevrijdingsdag.	 Waarschijnlijk	 wel	 en	 zo	 niet	
dan	kan	het	er	altijd	nog	van	komen.	
	
Waar	 er	 geheel	 begrijpelijk	 rond	 de	 tijd	 van	
Bevrijdingsdag	 altijd	 veel	 aandacht	 is	 voor	 de	
geallieerde	 bevrijders	 ben	 ik	 me	 in	 de	
negentiger	jaren	steeds	meer	gaan	interesseren	
voor	de	Duitse	kant.	Naast	mijn	belangstelling	
voor	 de	 Duitse	 taal,	 zijn	 daarvoor	 de	
belangrijkste	redenen	dat	ik	lang	gewerkt	heb	in	
Duitsland	en	daar	ook	heel	wat	vrienden	heb…	
Toen	oud-burgemeester	van	Venray	 Jos	Waals	
de	 toenmalige	 Duitse	 ambassadeur	 voor	 de	
eerste	 keer	 uitnodigde	 om	 op	 4	 mei	 deel	 te	
nemen	 aan	 de	 officiële	 Dodenherdenking	 in	
Venray	stuitte	dat	daar	nog	op	behoorlijk	 felle	

oppositie.	 Er	 waren	 zelfs	 heel	 pijnlijke,	
persoonlijke	 bedreigingen	 voor	 Waals!	 Het	
initiatief	van	Waals	is	toch	doorgegaan	en	in	de	
jaren	 sindsdien	 is	 het	 geaccepteerd	 geworden	
dat	er	bij	de	herdenking	Duitse	
vertegenwoordigers	aanwezig	zijn.	
Waar	ik	zelf	woonachtig	ben	aan	de	Kromstraat	
in	Ophoven	vond	ik	het	ook	mooi	om	te	horen	
dat	 er	 tegenwoordig	 altijd	 een	 Duits	 officier	
aanwezig	 is	 bij	 de	 jaarlijkse	 herdenking	 eind	
januari.	
	
Veel	mensen	zijn	onbekend	met	het	feit	dat	we	
in	het	Limburgse	Ysselsteyn	het	grootste	Duitse	
oorlogskerkhof	 hebben	 met	 ruim	 32.000	
graven.	Persoonlijk	ben	ik	hier	meerdere	malen	
geweest	 ook	 al	 omdat	 ik	 begaan	 ben	 met	 de	
vrijwilligers	 van	 het	 overnachtingscentrum,	
waarin	ieder	jaar	voor	jongeren	van	heinde	en	
verre	vredeskampen	worden	georganiseerd.	
Er	 liggen	 niet	 alleen	 Duitse	 soldaten	 op	 de	
begraafplaats,	 ook	 550	 Nederlanders	 en	
kindsoldaten,	soms	slechts	14	jaar	oud.		
	
Naast	alles	wat	je	er	ziet	aan	ellende	is	het	een	
heel	bijzondere	ervaring	om	stil	te	staan	bij	graf	
BF	 10-238	 van	 de	 18-jarige	 kanonnier	 Karl-
Heinz	 Rosch.	 Op	 vrijdag	 6	 oktober	 1944,	 was	
een	 peloton	 Duitse	 soldaten	 gelegerd	 bij	 een	
boerderij	op	buurtschap	Hoogeind	in	Goirle.	Zij	
bemanden	 een	 daar	 opgesteld	 kanon.	 De	
omgeving	 rond	 de	 boerderij	 werd	 door	 de	
geallieerden	 beschoten	 om	 het	 geschut	 uit	 te	
schakelen.	De	bemanning	ervan	werd	naar	hun	
post	 gecommandeerd.	 Vier	 of	 vijf	man	 renden	
langs	twee	spelende	kinderen	(4	en	5	jaar),	Karl-
Heinz	echter	niet.	
Hij	 greep	 de	 kinderen	 onder	 zijn	 armen	 en	
rende	ermee	naar	een	boerderij	en	zette	ze	bij	
hun	ouders	 in	de	schuilkelder,	om	zich	daarna	
naar	het	kanon	te	begeven.	Op	het	moment	dat	
hij	 de	 plaats	 waar	 de	 kinderen	 hadden	 zitten	
spelen	 passeerde,	 werd	 hij	 dodelijk	 getroffen	
door	een	geallieerde	granaat.	De	boerderij	werd	
uiteindelijk	 behoorlijk	 gehavend,	 maar	 beide	
kinderen	en	hun	ouders	overleefden	de	aanval.	
Naar	aanleiding	van	deze	gebeurtenis	 is	 in	het	
dorp	 Riel	 –	 ergens	 in	 een	 voortuin	 -	 een	
monument	 geplaatst	 als	 nagedachtenis	 aan	
Karl-Heinz,	de	Duitse	soldaat.	Het	beeld	 is	een	
eerbetoon	aan	hem	en	aan	allen	die	het	goede	
doen	in	kwade	tijden.	
	
Hoe	mooi	zou	het	zijn	als	wij	als	DSM	koor	een	
keer	 een	 bijdrage	 kunnen	 leveren	 aan	 een	
Herdenking.	
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Maar	de	lente	wist	het	niet….	
	
Het	was	 begin	 2020…	De	mensen	hadden	 een	
lange	 donkere	 winter	 achter	 de	 rug.	 Februari	
was	een	hele	onrustige	maand	geweest	met	veel	
stormen	en	veel	regen	De	natuur	was	onrustig,	
alsof	ze	de	mensen	iets	wilde	vertellen,	alsof	ze	
de	mensen	ergens	voor	wilde	waarschuwen…	
En	toen	werd	het	Maart…	
	
Het	 was	 Maart	 2020…	 Ineens	 kwamen	 de	
mensen	bijna	niet	meer	buiten	en	dat	over	de	
hele	wereld,	 landen	gingen	op	slot,	de	mensen	
konden	niet	geloven	dat	dit	gebeurde,	het	was	
zo	 surrealistisch!	 De	 straten	 waren	 leeg,	 de	
meeste	 winkels	 waren	 gesloten,	 de	 meeste	
auto’s	 stonden	 langs	 de	 kant	 van	 de	
weg…Iedereen	wist	wat	er	aan	de	hand	was…	
	
Maar	 de	 lente	 wist	 het	 niet.	 En	 de	 bloemen	
bleven	uitkomen.	En	de	zon	scheen…De	eerste	
mooie	lentedag	sinds	lange	tijd	brak	aan.	En	de	
zwaluwen	 kwamen	 weer	 terug.	 En	 de	 lucht	
werd	oranje	en	blauw.	Het	werd	later	donker	en	
’s	ochtends	vroeger	licht.	
	
Het	was	Maart	2020…	De	jongeren	studeerden	
online,	 vanuit	 huis.	 Kinderen	 speelden	
onvermijdelijk	 vooral	 in	 huis.	 Pubers	
verveelden	zich,	ouders	wisten	niet	wat	te	doen.	
Mensen	 kwamen	 alleen	 even	 buiten	 om	
boodschappen	 te	 doen	 of	 om	 de	 hond	 uit	 te	
laten.	 Bijna	 alles	 was	 gesloten	 …	 Zelfs	 de	
kantoren,	 hotels,	 restaurants	 en	 bars.	 Mensen	
moesten	 vanuit	 huis	 gaan	 werken.	
Ondernemers	 kwamen	 in	 de	 problemen.	 De	
meeste	kinderen	konden	niet	meer	naar	school.	
Er	was	ineens	niet	genoeg	ruimte	voor	iedereen	
in	 ziekenhuizen,	 operaties	 en	 onderzoeken	
werden	uitgesteld…Iedereen	wist	het…	
	
Maar	de	lente	wist	het	niet	en	het	ontsproot.	Ze	
draaide	 onverstoorbaar	 haar	 jaarlijkse	
programma	 af.	 Ze	 schonk	 de	 mensen	 haar	
mooiste	bloemen	en	haar	heerlijkste	geuren.	
	
Het	 was	 Maart	 2020.	 Iedereen	 zat	 thuis	 in	
quarantaine	 om	 gezondheidsredenen	 of	
preventief.	 Sommige	 mensen	 mochten	 niet	
meer	 naar	 hun	 werk,	 maar	 anderen	móesten.	
Elkaar	omhelzen,	kussen	of	een	hand	geven	was	
ineens	 een	 bedreiging.	 Iedereen	 moest	 flinke	
afstand	 tot	 elkaar	 bewaren,	 dat	 was	
afschuwelijk.	 In	 de	 supermarkt	 waren	 allerlei	
schappen	leeg.	Allerlei	leuke	dingen	gingen	niet	
meer	door,	daar	werd	een	streep	door	gezet	en	

niemand	wist	wanneer	 dat	weer	 kon.	Mensen	
werden	beperkt	in	hun	vrijheid	terwijl	er	vrede	
was.	Over	de	hele	wereld	werden	veel	mensen	
ziek	en	het	was	besmettelijk…	Er	was	 isolatie,	
ziekte	en	paniek	…Toen	werd	de	angst	pas	echt!!	
	
En	de	dagen	zagen	er	allemaal	hetzelfde	uit…	En	
de	 weken	 duurden	 ineens	 veel	 langer…	 En	
iedereen	 hoopte	 dat	 er	 niet	 nóg	meer	 strenge	
maatregelen	zouden	volgen…	De	mensen	zaten	
vast	 in	 een	 film	 en	 hoopten	 dagelijks	 op	 dé	
held…	De	wereld	was	vertraagd	terwijl	het	geen	
vakantie	 was,	 niemand	 had	 dit	
verwacht…Iedereen	 wist	 wat	 er	 gebeurde.	
Maar	de	lente	wist	het	niet	en	de	rozen	bleven	
bloeien.	 De	 Magnolia	 stond	 in	 de	 knop.	 De	
vogeltjes	 begonnen	 aan	 hun	 nestjes.	 De	 lucht	
werd	steeds	gezonder.	
	
En	toen…	Het	plezier	van	koken	en	samen	eten	
werd	herontdekt.	Iedereen	gaf	elkaar	tips	over	
leuke	dingen	die	je	met	je	kinderen	kon	doen.	Er	
was	 weer	 tijd	 om	 te	 schrijven	 en	 te	 lezen.	
Mensen	 lieten	 hun	 fantasie	 de	 vrije	 loop	 en	
verveling	ontsproot	in	creativiteit.	
	
Sommigen	ontdekten	dat	ze	niet	écht	leefden	en	
vonden	 de	 weg	 naar	 zichzelf	 terug.	 Mensen	
hadden	van	de	één	op	de	andere	dag	veel	meer	
tijd	 voor	 het	 gezin.	 Anderen	 verlieten	 hun	
vastgeroeste	relatie	om	de	liefde	van	hun	leven	
te	 vinden.	 Anderen	 boden	 aan	 om	 voor	
kwetsbare	mensen	boodschappen	te	doen	of	te	
koken.	
	
Iedereen	 wist	 ineens	 wat	 een	 ‘vitaal	 beroep’	
was,	 deze	 mensen	 werden	 helden,	 ze	 werden	
meer	gewaardeerd	dan	ooit.	Anderen	gingen	op	
afstand	muziek	met	elkaar	maken	of	zingen	om	
op	deze	manier	 samen	 te	 zijn.	Mensen	kregen	
oog	voor	eenzaamheid	en	verzonnen	dingen	om	
er	iets	aan	te	doen.	Mensen	herstelden	van	hun	
stressvolle	leven.	Mensen	die	elkaar	niet	kenden	
begonnen	 spontaan	 een	 praatje	 met	 elkaar.	
Sommigen	maakten	vliegers	van	papier	met	hun	
telefoonnummer	 erop	 zodat	 eenzame	mensen	
ze	konden	bellen.	
	
De	 overheid	 ging	 bedrijven	 en	 zelfstandigen	
helpen	 zodat	 ze	 niet	 failliet	 zouden	 gaan	 of	
mensen	 zouden	 moeten	 ontslaan	
Gepensioneerd	zorgpersoneel	bood	zichzelf	aan	
om	te	helpen	in	de	Zorg.	Uit	alle	hoeken	kwamen	
vrijwilligers,	 iedereen	 wilde	 iets	 doen.	 Om	
20:00	uur	s	 ‘avonds	gingen	mensen	uit	allerlei	
landen	 klappen	 voor	 alle	 artsen,	
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verpleegkundigen	en	zorgpersoneel	die	keihard	
aan	 het	 werk	 waren	 om	 in	 de	 zorg	 alles	
draaiende	te	houden.	
	
2020	 werd	 het	 jaar	 waarin	 men	 het	 belang	
erkende	 van	 gezondheid	 en	 verbinding,	 van	
saamhorigheid,	 van	 sociale	 contacten	 en	
misschien	ook	van	zijn	roeping,	dit	deed	iets	met	
het	collectieve	bewustzijn,	dit	deed	iets	met	álle	
mensen…	 En	 de	 economie	 ging	 bijna	 kopje	
onder,	 maar	 stopte	 niet,	 het	 vond	 zichzelf	
opnieuw	uit	Het	was	het	jaar	waarin	de	wereld	
leek	te	stoppen,	het	jaar	waarin	we	met	elkaar	
in	de	geschiedenisboeken	zouden	komen	…	Dat	
wisten	we	allemaal.	
	
Maar	 de	 lente	 wist	 het	 niet…	 En	 de	 rivieren	
werden	schoner.	En	de	bomen	kregen	blad.	En	
de	bloembollen	kwamen	uit.	En	het	werd	steeds	
warmer.	En	er	waren	ineens	veel	meer	vogels.	
En	 toen	 kwam	 het	 verlossende	 woord…	 De	
mensen	 keken	 tv	 en	 de	 premier	 vertelde	
iedereen	dat	de	noodsituatie	voorbij	was.	En	dat	
het	 virus	 had	 verloren!	 Dat	 iedereen	 SAMEN	
had	gewonnen!!!	En	toen	ging	iedereen	de	straat	
op…	Met	tranen	in	de	ogen…	Zonder	maskers	en	
handschoenen…	 De	 buren	 werden	 geknuffeld,	
alsof	 het	 familie	 was.	 En	 de	 wereld	 was	
liefdevoller	 geworden.	 En	 de	 mensen	 waren	
humaner	 geworden.	 En	 ze	 hadden	 weer	
waarden	 en	 normen.	 De	 harten	 van	 mensen	
waren	 weer	 open,	 en	 dat	 had	 positieve	
gevolgen.	 Doordat	 alles	 lang	 stil	 had	 gestaan	
kon	de	aarde	weer	ademen,	ook	zij	was	genezen	
van	 wat	 de	 mensen	 háár	 veel	 eerder	 hadden	
aangedaan.	
	
En	toen	kwam	de	zomer….	Omdat	de	lente	het	
niet	 wist.	 En	 hij	 was	 er	 nog	 steeds.	 Ondanks	
alles.	 Ondanks	 het	 virus.	 Ondanks	 de	 dood.	
Omdat	de	lente	het	niet	wist,	leerde	iedereen	de	
zin	van	het	leven.	
	
	

	


