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Nr3 - mei 2020 
 Redactie: 

Wie had een paar maanden geleden gedacht dat 
we alle sociale en culturele activiteiten, 
waaronder ook de zanghobby, voor langere tijd 
moesten bevriezen. Met alle malaise zit er toch 
ook een positief tintje aan deze periode. We 
zien ineens de vindingrijkheid in de 
samenleving opbloeien en we kunnen 
plotseling een creativiteit aan de dag leggen, 
die we vooraf nog niet in onze stoutste dromen 
durfden te overwegen en één van de 
uitvloeisels ligt nu voor u. 
Koormunicatie Nr 3. Jawel en geheel 
verzorgd door leden en partners, petje af. 
 

 
 

Van de voorzitter: 
 
Hallo	Mannenbroeders	
	
Geweldig	 dit	 is	 nummer	 DRIE	 van	 ons	 koor	
communicatieblad.	 Zonder	 enige	 schroom	
schrijf	 ik	 geweldig	 en	 zeker	 als	 ik	 zie	 dat	 de	
Dames	ook	hun	bijdrage	leveren.	
Ja	 we	 zijn	 alweer	 een	 maand	 verder	 en	 ons	
privé-	 en	 koorleven	 staat	 ondanks	 enige	
lichtpuntjes	nog	steeds	op	hold.	
Maar	beste	koorfamilie	we	zullen	samen	verder	
moeten	in	deze	moeilijke	tijd,	och	ja	ik	was	bezig	
met	 het	 opschonen	 van	 mijn	 archiefkast	 en	
mooie	 koorherinneringen	 aan	 het	 ophalen,	 de	
concertreizen	 naar	 Oostenrijk	 waar	 de	 dames	
ook	 een	 rol	 in	 hadden,	 samen	met	 de	 zangers	
ontstond	daar	de	volksdansgroep	 't	KLUMPKE	
die	grote	triomfen	vierde,	zelfs	in	de	latere	reis	
naar	Zwitserland.	Onze	succesvolle	concerten	in	
de	regio	lieten	me	nogmaals	genieten.	
	
Maar	 opeens	 sloegen	 mijn	 gedachten	 om,	 het	
was	allemaal	mooi,	gezellig	en	muzikaal	perfect	
maar	wat	nu?	
Geen	 repetities,	 onder	 leiding	 van	 Wim	 met	
volle	aandacht	voor	de	uitvoeringen,	het	samen	
genieten	 van	 het	 resultaat	 met	 het	

welverdiende	 pilsje	 na	 afloop.	 Helaas	 dat	 is	
voorlopig	niet	aan	de	orde.	
We	leven	nu	met	de	computer,	iPad,	telefoon	en	
.	.	.	.	.	.	.	.		ons	Koormunicatieblad	om	de	contacten	
te	onderhouden.	
Toch	 heb	 ik	 het	 gevoel,	 dat	 ondanks	 alle	
problematieken	 ons	 familiegevoel	 blijft.	
Periodiek	maak	 een	 telefoonrondje	 en	 ontdek	
dat	de	communicatie	onderling	goed	is.	
Aan	mijn	 rondje	 [telefonisch]	 Schinnen	heb	 ik	
een	goed	gevoel	overgehouden,	het	is	niet	alleen	
samen	zingen	maar	het	naobuurschap	voert	in	
de	 HEGGE	 de	 boventoon,	 samen	 met	 een	
adviseur	uit	de	dorpskern.	Een	ding	wil	ik	jullie	
verklappen,	 als	 we	 weer	 “mogen”,	 het	 Bos	 is	
opgeschoond	 en	 de	 tuinen	 zien	 er	 perfect	
uit.	Ook	heb	ik	ontdekt	dat	een	van	onze	leden	
een	superbiljarter	is	en	dat	een	van	de	Dames	op	
sociaal	gebied	bijzonder	actief	is,	natuurlijk	heb	
ik	beide	uitgenodigd	om	een	stukje	in	ons	blad	
te	schrijven.	
	
Dan	 even	 naar	 de	 toekomst	 kijken,	 eerlijk	
gezegd	maak	 ik	me	 zorgen	 over	 de	 voortgang	
van	ons	programma,	 laat	 ik	 de	 tijd	maar	 even	
voorrang	geven	en	niet	al	te	pessimistisch	zijn.	
Ook	onze	zangers	bond	heeft	hier	omtrent	ook	
grote	 zorgen	 en	 zij	 toonde	 afgelopen	 week	
belangstelling	hoe	het	wel	en	wee	was	binnen	
ons	 koor.	 De	manier	 van	 communiceren	zoals	
wij	 dit	 samen	 doen	 verdiende	 een	 pluim	 een	
voorbeeld	voor	anderen.	
Samen	 kwamen	 we	 tot	 de	 conclusie	 BLIEF	
GEZONDJ	en	dan	zien	we	weer	verder.	
	
Groet, Wim  
 

 
 
Van Jan Geurts: 
 
Dankzij	Corona	VAKANTIE	
	
Sinds	ik,	dankzij	corona,	nergens	meer	naar	toe	
moet	 of	 op	 tijd	 aanwezig	 moet	 zijn,	 is	 er	 een	
vakantiegevoel	over	mij	heen	gekomen.	Ik	heb	
een	zeer	uitgebreid	lijstje	gemaakt	van	alles	wat	
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er	 gedaan	 moet	 worden	 aan	 huis,	 tuin	 en	
hobby’s.	
Het	is	wel	zo	dat	het	begin	van	de	dag	niet	8	uur	
is,	het	resulteert	al	in	later	op	staan.	Tot	de	lunch	
ontbijten	 (kan	 ook	 samenvallen)	 krant	
uitgebreid	 lezen,	 puzzels	 in	 de	 krant	 oplossen	
en	 koffiedrinken.	 Na	 deze	 intelligente	
onderneming	 begint	 het	 afwerken	 van	 het	
lijstje.	 Je	 merkt	 wel	 dat	 de	 dagen	 niet	 zolang	
duren.	 ’t	Is	gauw	al	vier	uur	’s	middags	en	dan	
wordt	het	tijd	om	iets	anders	te	doen.	
Met	dit	schone	weer	heeft	de	tuin	de	voorkeur.	
Vooreerst	het	onkruid	wegbranden	op	de	oprit,	
vervolgens	stenen	plateau	achter	huis	en	dan	als	
laatste	 de	 moostuin.	 Borders	 veranderen	 of	
opknappen.	 Ik	 merk	 wel	 dat	 waar	 ik	 vroeger	
fysiek	 vijf	 minuten	 over	 deed	 er	 nu	 vijftien	
minuten	 voor	 nodig	 zijn.	 Alles	 onkruid	 vrij	
maken	 en	 de	 moostuin	 klaarmaken	 voor	 de	
peultjes,	 sperziebonen,	 snijbonen,	 tomaten	 en	
koolrabi.	Gezien	de	start	van	dit	verhaal	(begin	
april)	 en	 de	 lange	 duur	 van	 dit	 verhaal,	 staat	
alles	nu	(23/4)	al	in	de	moostuin.	
Tussen	 door	 ben	 ik	 dan	 nog	 bezig	 met	 de	
postzegels	om	daar	de	puntjes	op	de	ie	te	zetten	
en	de	stapels	tijdschriften	omtrent	postzegels	(-
tig	 jaren	bewaard)	in	te	zien	en	te	kijken	of	er	
iets	instaat	wat	betrekking	heeft	op	een	uitgifte	
van	postzegels	in	de	loop	der	jaren.	Zo	niet	dan	
oud	 papier.	 Twee	 bananen	 dozen	 al	 vol	 oud	
papier	
Onder	in	de	kelder	staat	ongeveer	60	ltr	wijn	op	
mij	te	wachten	om	in	de	fles	gedaan	te	worden.	
Dat	 is	 werk	 voor	 de	 komende	 week.	 De	 wijn	
moet	 nog	 geklaard	worden	 en	 er	moeten	 nog	
wat	 metingen	 gedaan	 worden	 (alcoholgehalte	
en	zuurgetal)	en	het	voornaamste	of	hij	smaakt.	
Weet	je	dat	ik	iedere	fles	vijftien	keren	in	mijn	
hand	 heb	 gehad	 vanaf	 voorraad	 lege	 flessen	
naar	wijn	 inschudden	 in	 de	 glazen.	Nu	 (23/4)	
heb	ik	er	nog	niets	aan	gedaan.	Als	dit	verhaal	
uitkomt	 hoop	 ik	 dat	 deze	 klus	 geklaard	 is.	
Proost.	
Ik hoop dat de gezondheid van mijn mede 
koorleden en huisgenoten nog altijd goed is en 
dat dan ook zo kan blijven. 
 
Tot ziens!!!!!!! 
Jan 
 
 

 

Van Peter van Heijst: 
 
Even	voorstellen	
	
Zo’n	 Nieuwsbrief	 is	 natuurlijk	 ook	 een	 mooie	
gelegenheid	om	mezelf	als	“jongste”	lid	voor	te	
stellen.	Een	kans	om	dat	te	proberen	in	het	kort	
te	doen.	
Mijn	naam	is	Peter	van	Heijst,	ik	ben	66	jaar	oud	
en	sinds	juli	2019	formeel	met	pensioen.	Ik	ben	
trotse	vader	van	Patrick	(33	jr.),	Frédérique	(30	
jr.)	en	Nadine	(29	 jr.)	en	opa	van	kleindochter	
Carensa	 (7	 jr.).	 Hun	 moeder	 is	 in	 1992	 aan	
kanker	overleden.	Sinds	enige	jaren	heb	ik	een	
LAT-relatie	met	steun	en	toeverlaat	Mieke.	
In	 Limburg	 geboren	met	 Brabantse	 ouders	 en	
ook	 in	 een	 Brabantse	 traditie	 heb	 ik	 op	 veel	
plaatsen	 In	 Nederlands	 gewoond.	 Ik	 voel	 me	
daarbij	 meer	 Rijnlander	 dan	 Nederlander.	
Lastig	dat	mijn	dochters	in	de	Randstad	wonen.	
Zoveel	als	 ik	met	mijn	dochters	heb,	zo	weinig	
heb	ik	met	de	Randstad…..	
In	het	grijze	verleden	heb	ik	een	jaar	of	tien	in	
Den	 Haag	 gewerkt	 op	 het	 ministerie	 van	
Economische	 Zaken.	 Waar	 ik	 amper	 in	
Roermond	 was	 begonnen	 bij	 de	 Kamer	 van	
Koophandel	daar,	is	mijn	vrouw	ziek	geworden	
en	drie	jaar	later	overleden.	Dat	betekende	een	
streep	 door	 de	 toekomstplannen,	 ik	 wilde	 in	
Düsseldorf	gaan	werken.	De	kinderen	waren	6,	
3	en	1	 jaar.	Geholpen	door	mijn	werkgever	en	
met	 hulp	 van	 de	 thuiszorg	 en	 heel	 veel	 lieve	
mensen	 heb	 ik	 me	 door	 de	 eerste	 jaren	 heen	
kunnen	 slaan.	 Mijn	 leven	 is	 er	 totaal	 door	
veranderd.	Zoals	ik	er	nu	naar	kijk,	heeft	die	tijd	
me	heel	veel	gegeven.	Ik	kan	er	heel	dankbaar	
voor	zijn.		
Ik	had	een	druk	bestaan.	Naast	het	werk	had	ik	
mijn	rol	als	vader	en	moeder	tegelijk.	Wat	me	er	
niet	van	weerhield	om	ook	nog	in	de	MR	van	de	
basisschool	te	zitten,	de	sportactiviteiten	van	de	
kinderen	op	zaterdag	te	begeleiden	en	zondags	
teamcaptain	 te	 zijn	 van	 het	 gemengde	 jeugd	
tennisteam	van	TC	Rulec	in	Heythuysen.	Op	het	
werk	kon	ik	me	voor	en	vanuit	de	KvK	en	enkele	
Duitse	 IHK’s	 ontwikkelen	 tot	 projectmanager	
van	 Europese	 projecten	 in	 de	 Euregio’s	 Rijn	
Waal,	 Rijn-Maas-Noord	 en	 het	 Benelux	
Middengebied.	 Het	 ging	 om	 grote	
miljoenenprojecten	 in	 o.a.	 het	 onderwijs,	 de	
tuinbouw,	 industrie,	 transport	 en	 logistiek	 en	
het	 toerisme.	 Leuke	 tussendooractiviteit	 was	
het	 als	 triënnale	 organiseren	 van	 drie	
designtentoonstellingen	 in	 het	 museum	 Van	
Bommel	van	Dam	in	Venlo.		



MkDSM Koormunicatie 

	 3	

Vanaf	 2014	 ben	 ik	 nog	 vijf	 jaar	 min	 of	 meer	
zzp’er	 geweest	 en	 heb	 ik	 voor	 Brainport	
Eindhoven,	het	hoofdkantoor	van	de	KvK	en	de	
ZZP-fabriek	in	Maastricht	gewerkt.	Het	ging	om	
activiteiten	gericht	op	Noordrijn	Westfalen.	
Ik	 ben	 door	 mijn	 euregio-activiteiten	
ambassadeur	geworden	van	onze	buurtalen,	i.c.	
het	Duits	en	het	Frans.	Bij	het	Goethe-instituut	
ben	 ik	nog	bezig	met	mijn	C2	certificaat	Duits.	
Mijn	 Frans	 is	 een	 stuk	 minder,	 maar	 zit	 nog	
altijd	op	behoorlijk	niveau.	Wat	mij	betreft	zijn	
er	 veel	 onderwijsopleidingen	 die	 eens	 zouden	
moeten	stoppen	met	dat	onderwijs	in	dat	quasi-
Engels	dat	ze	spreken.		
Als	 “overal-mens”	 heb	 ik	 al	 heel	 wat	 van	 de	
wereld	mogen	zien:	o.a.	Rusland,	China,	Canada,	
Zuid-Afrika,	 Indonesië	 en	 Thailand.	 Ook	
Midden-	 en	 Oost-Europa	 hebben	 mijn	
belangstelling.	 De	 bucket-list	 van	
bestemmingen	 omvat	 o.a.	 nog	 Colombia,	 Peru	
en	 Vietnam.	 Of	 dat	 na	 Corona	 allemaal	 nog	
mogelijk	gaat	zijn…?	
Bijzondere	 belangstelling	 heeft	 momenteel	 de	
Kaukasus,	 in	het	bijzonder	de	 landen	Armenië	
en	 Georgië.	 Met	 Azerbeidzjan	 liggen	 deze	 nu	
onafhankelijke	 republieken	 tussen	 Oriënt	 en	
Avondland.	Samen	met	een	stukje	Zuid-Rusland	
en	wat	 uitlopers	 naar	 Oost-Turkije	 en	 Noord-
Iran	vormen	zij	de	Kaukasus,	een	regio	die	altijd	
zeer	 in	 beweging	 is	 geweest	 en	 die	 de	 laatste	
dertig	 jaar	nagenoeg	continu	het	 toneel	 is	 van	
economische	 teloorgang,	 van	 etnische	
conflicten	 en	 gruwelijke	 burgeroorlogen.	 Dat	
zijn	 dan	 tevens	 de	 ingrediënten	 voor	 de	
aanhoudende	 berichtgeving	 over	 de	 regio,	
waarbij	helaas	vergeten	wordt	over	een	van	de	
mooiste	streken	waar	een	aardbewoner	terecht	
kan	komen.	Ik	had	gehoopt	dit	jaar	met	een	reis	
mee	 te	 kunnen.	 Maar	 die	 is	 begrijpelijkerwijs	
ook	gecanceld.		
Tenslotte	 mijn	 hobby’s:	 schilderen,	
kunsthistorie,	 klassieke	 muziek	 (helaas	 niet	
actief!),	 lezen	en	reizen.	En	natuurlijk	het	DSM	
koor!	 Als	 vrijwilliger	 ben	 ik	 nog	 actief	 als	
ambassadeur	 van	 de	 ZZP-fabriek	 en	 als	
taalmaatje	voor	2	Indonesische	vrouwen,	die	op	
academisch	niveau	willen	gaan	werken	 in	hun	
eigen	vakgebied.	
	
Sittard,	28	april	2020	
PvH	
	
	

	

Van Irene Nagtzaam: 
 
Zangzaad.	
	

	
	
Geen	concerten	deze	zomer.	
Niet	lekker	mee	neuriën	met	de	zo	bekende	en	
geliefde	 melodieën.	 Niet	 al	 anderhalf	 uur	 van	
tevoren	de	mannen	afzetten	en	 samen	met	de	
andere	 dames	wat	 koffie	 proberen	 te	 drinken	
als	er	iets	open	is	of	rondwandelen.	
Nu	 heb	 ik	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 een	 hele	
verzameling	opgebouwd	van	“zangzaad	“.	
Zodra	 ik	 tijdens	 het	 wandelen	 ergens	
zaaddoosjes	aan	mooie	bloemen	zie,	moet	ik	er	
een	 paar	meenemen.	Mijn	 droombloemen	 zijn	
stokrozen	helaas	zijn	ze	tweejarig	dus	meestal	
overleven	ze	de	schoffelrondes	niet.	Maar	voor	
mooie	éénjarige	ga	ik	graag	door	de	knieën.	
We	krijgen	altijd	een	programma	of	een	
routebeschrijving	en	dat	is	ideaal	
verpakkingsmateriaal	voor	dat	soort	geoogste	
zaden.	
En	 hoe	 gaat	 het	 dan?	 Thuisgekomen	 hang	 ik	
mijn	jas	aan	de	kapstok	en	vergeet	ik	ze.	
Of	 ik	 hang	mijn	 “zondagse”	 tas	 op	 en	ook	dan	
denk	ik	er	niet	aan	om	mijn	zorgvuldig	geplukte	
oogst	veiliger	op	te	bergen	totdat	het	zaaitijd	is.	
Maar	goed	in	de	 loop	van	de	 jaren	heb	 ik	toch	
een	 aardig	 laatje	 gevuld	 met	 envelopjes	 en	
pakketjes	met	diverse	zaadjes.	
Op	 de	 een	 staat	 “Brunssum	 juffertje	 in	 het	
groen”	op	een	ander	“zonnebloemen	
Wijnandsrade”	en	een	met	“mooie	afrikaantjes	
Wittem”.	
Nu	 we	 gedwongen	 veel	 te	 veel	 thuis	 zijn,	
worden	 ook	 stukjes	 huis	 opgeruimd	 waar	 je	
meestal	niet	aan	toe	komt.	
Laatjes	opruimen	kan	mijns	 inziens	maar	op	1	
manier.	Prullenbak	erbij	en	omdraaien	zonder	
ernaar	te	kijken.	
Tenslotte	heb	je	er	al	3	of	5	of	8	jaar	niet	naar	
omgekeken	dus	het	kan	allemaal	best	weg,	want	
je	hebt	het	al	die	tijd	niet	gemist.	
Nou	.	.	.	.	.	.	.	Niet	bij	mij.	Helaas.	Maar	het	wordt	
beter.	
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Nu	vond	ik	dus	die	zaadjes.	

	
En	wat	mis	ik	nu	al	die	wachtuurtjes	en	die	
concerten	van	onze	mannen.	

	
Valkenburg	 het	 openluchtconcert	 met	 grote	
glazen	rosé	op	een	terras.	
Wittem	in	de	fraaie	bibliotheek	met	John	
Bröcheler	(Gerardus	Kloosterbier)	de	
Hanenhof	met	Ernst	Daniel	Smit	(gewoon	
koffie)	en	geen	zaadjes	want	rond	de	Hanenhof	
kom	je	niet	veel	verder	dan	paardenbloemen	

en	madeliefjes	en	daar	is	mijn	
tuin	al	meer	dan	goed	genoeg	
van	voorzien.	
Meteen	actie	erop	gezet.	Potjes	
gevuld	met	tuinaarde.	Zaadjes	

erin.	En	nu	maar	afwachten	wat	het	wordt.	
Veel	herken	ik	wel	maar	onder	in	mijn	tassen	
zitten	ook	nog	erg	veel	losse	zaden	waarvan	ik	
echt	geen	idee	heb	wat	het	is.	
	
Dus	dat	wordt	gemengd	4-stemmig	zangtapijt.	

	
Nu	maar	hopen	dat	er	snel	een	“anderhalve	
meter”	concert	kan	worden	georganiseerd.	
Desnoods	ergens	in	een	park	met	veel	
bloemen.	
	

	
	
Irene	

Van Johan Wierts: 
 
Zomeravondconcert	
	
Het	lieve	land,	waar	ik	ben	geboren,	
dat	had	akkers	vol	met	koren	
en	het	veld	had	honderdduizend	bonte	
bloemen,	het	pleintje	had	z'n	oude	linden.	
een	café	met	blauwe	blinden,	op	't	buffet,	
daar	stond	te	veel	om	op	te	noemen...	
de	danstent	had	z'n	dansen,	de	begijntjes	
rozenkransen	
en	het	park	had	zomers	Sint	Cecilia,	de	
zomeravond	had	muzieken,	
blije	melancholieke	en	m'n	opa	had	zo'n	
koperen	hoempapa...	
en	ik	lag	met	wat	zoethout	in	het	groene	
grasgazon	
en	ik	luisterde	naar	mijn	opa	met	z'n	Franse	
bombardon...	
	
Hoempa,	hoempa,	hoempapa	en	de	maan	was	
zo	rond	als	een	rijstevla,	
hoempa,	hoempa,	hoempapa	hoog	boven	St.	
Cecilia.	
	
Als	't	concert	was	afgelopen	ging	opa	gauw	een	
pilsie	kopen	
de	pluim	nog	op	z'n	pet	en	't	goud	nog	op	z'n	
mouwen...dan	stond'ie	bij	de	tap	te	'tanken'	
en	hij	hield	niet	op	met	schenken	al	hing	de	
hele	kopersectie	in	de	touwen...	
de	pastoor	nam	nog	'n	neutje	gaf	de	koster	ook	
een	scheutje	
en	de	meester	keek	die	avond	niet	zo	schools,	
zelfs	Louis	van	de	gendarmen,	
had	iets	lekkers	in	z'n	armen,	het	vrome	stadje	
had	die	avond	iets	frivools...	
en	ik	vond	m'n	eerste	meisje	in	het	warme	
groene	gras,	
dat	ronder	dan	de	maan	en	zoeter	dan	het	
zoethout	was...	
	
Hoempa,	hoempa,	hoempapa	en	de	maan	was	
zo	rond	als	rijstevla,	
hoempa,	hoempa,	hoempapa	hoog	boven	St.	
Cecilia.	
	
Aan	het	einde	van	zijn	leven,	hij	was	zo	graag	
nog	wat	gebleven,	
werd'ie	soberder,	hij	telde	al	de	glazen,	dan	liep	
hij	bij	de	beukebomen	
van	z'n	bombardon	te	dromen,	de	dokter	zei,	
dat'ie	d'r	niet	meer	op	mocht	blazen,	
in	zijn	stille	witte	huisje	gaf	de	pastoor	hem	
nog	een	kruisje	
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en	in	een	zwart	foedraal	daar	stond	zijn	
hoempapa.	
We	stonden	rond	zijn	bed	te	zwijgen,	toen	zei	
hij	zachies	in	z'n	eigen,	
'ik	zal	de	groeten	doen	aan	St.	Cecilia'...en	toen	
diezelfde	avond	in	het	park	
het	concert	begon...toen	miste	ze	allemaal	die	
lieve	Franse	bombardon...	
	
Hoempa,	hoempa,	hoempapa	en	de	maan	was	
zo	rond	als	de	rijstevla,	
hoempa,	hoempa,	hoempapa	hoog	boven	St.	
Cecilia.	
	
(	Aldus:	TOON	HERMANS	)	
	
	

	
	

Van	Fred	Wissink:	
	
Evalueren	
	
Ons	leven	wordt	nu	al	een	redelijke	tijd	bepaald	
door	coronaregeltjes	en	-adviezen.	
Dus	evalueren,	want	het	is	gebruikelijk	dat	je	na	
een	bepaalde	periode	van	gestructureerd	doen	
en	 laten	 gaat	 evalueren.	 Dus	 waarom	 ik	 niet?	
Maar	.	.	.	.	,	om	te	kunnen	evalueren	is	duidelijk	
een	bepaalde	mate	van	deskundigheid	vereist.	
En	als	het	mij	ergens	aan	ontbreekt	 is	het	wel	
deskundigheid	 met	 betrekking	 tot	 het	
coronavirus.	 Van	 het	 coronavirus	weet	 ik,	 zeg	
maar	 rustig,	 zo	 goed	 als	 niets.	 Maar	 .	 .	 .	 ,	 als	
elektrotechneut,	wel	bijna	alles	van	het	corona-
effect	(corona	ofwel	puntontlading).	

Dit	 is	 het	 geleidend	
worden	(doorslaan)	van	
een	 gas	 onder	 invloed	
van	een	hoge	elektrische	
veldsterkte,	 zonder	 dat	
een	compleet	
ontladingspad	 ontstaat.	
Om	 een	 geleider	 heen	

ontstaan	kleine	kanaaltjes	met	geïoniseerd	gas,	
vaak	 lucht,	 waarin	 de	 positieve	 en	 negatieve	
ladingdragers	 ten	 opzichte	 van	 elkaar	
verschuiven,	 en	 zo	 het	 veld	 van	 energie	
ontdoen.	Dit	 effect	 kan	worden	opgewekt	met	
laboratoriumproeven,	maar	komt	ook	spontaan	
voor	bij	hoogspanningsleidingen	en	soms	ook	in	
de	vrije	natuur.	Ik	heb	dit	zelf	één	keer	mogen	
aanschouwen	 tijdens	 een	 bergwandeling,	 toen	
ik	 lang	geleden	nog	bergwandelbekwaam	was,	
in	 het	 hooggebergte	 in	 Zwitserland,	 na	 een	
stevig	 onweer.	 De	 corona’s	 ontstonden	 toen	

rond	 de	 steenmannetjes,	 die	 daar	 stonden	 als	
wegmarkering.	

Maar	ter	zake,	we	hadden	
het	 over	 evalueren	 en	
vastgesteld	 dat	 ik	
daarvoor	 niet	 echt	 in	
aanmerking	kom,	maar	ik	
wil	 toch	 graag	 mijn	
gedachten	 (met	 lichte	
frustratie)	 rond	 deze	
pandemie	even	kwijt.	En	

wel	over	een	ontwikkeling	 in	denkwijze	die	 ik	
niet	 helemaal	 kan	 volgen.	 Het	 begon	 allemaal	
met	zorg	voor	en	bescherming	van	mensen	en	
we	doken	er	met	z’n	allen	op	om	’t	aantal	zieken	
en	vooral	doden	zo	laag	mogelijk	te	houden	en	
tegelijkertijd	 te	 voorkomen	 dat	 zorgpersoneel	
overbelast	werd.	Fantastisch,	vol	lof	van	en	voor	
iedereen.	Echter	wat	ik	nu	langzaam	maar	zeker	
ontwaar	is	dat	het	in	de	media	steeds	meer	over	
geld	 gaat,	 de	 verliezen	die	worden	geleden	en	
wat	er	zo	hier	en	daar	ingeleverd	moet	worden.	
En	dan	niet	van	de	essentiële	beroepsgroepen,	
die	 zich	het	vuur	uit	de	 sloffen	werken	om	de	
catastrofe	 binnen	 de	 mogelijke	 perken	 te	
houden,	maar	 van	 de	wereld	waar	 normaliter	
niet	op	een	paar	nulletjes	wordt	gekeken,	zoals	
F1-autosport,	beroeps-(top)	sport,	
bonusmannen	 van	multinationals	 etc.	 Zou	 het	
echt	zo	erg	zijn	om	een	paar	maandjes	financieel	
niet	te	groeien	of	zelfs	iets	in	te	leveren,	om	rond	
te	komen	van	een	salarisje	per	dag	van	pakweg	
toch	4	à	5	cijfertjes	voor	de	komma?	
	
Moest	ik	even	kwijt.	En,	ik	citeer	bij	benadering:	
“Ben	ik	nou	zo	dom	of	zijn	zij	nou	zo	ziek?”	
	
Fred	
	

	
	

	
Van	Peter	van	Heijst:	
	
Stilte	
	
Sinds	dit	land	op	slot	is	maak	ik	alle	dagen	een	
wandeling	 door	 het	 Sittardse	 stadspark.	
Heerlijk,	het	lijkt	wel	één	lange	zondag.	En	dan	
bedoel	ik	de	zondagen	uit	mijn	jeugd,	toen	alle	
cafés,	supermarkten,	snoepwinkels	en	alles	wat	
nog	meer	de	kassa	deed	rinkelen	potdicht	was	
en	er	altijd	wel	ergens	klokken	beierden.	Nee,	ik	
had	 geen	 saaie	 jeugd:	 wij	 schiepen	 ons	 eigen	
pretpark,	we	fietsten,	we	vingen	kikkers	uit	de	
sloot,	we	klommen	in	bomen	en	maakten	onze	
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eigen	hut,	we	voetbalden	op	straat,	totaal	offline	
en	wat	een	heerlijke	vrijheid!	Heel	wat	anders	
dan	die	zieltogende	verveling	die	je	
tegenwoordig	in	de	ogen	van	tieners	ziet	als	ze	
op	hun	Samsung-schermpje	staren.		
Maar	wie	bouwt	er	tegenwoordig	nog	hutten?	In	
Sittard	 zie	 ik	 vooral	 veel	 bouwputten	 voor	
nieuwe	 huizen,	 voor	 een	 nieuw	 hotel,	 voor	
winkelcentra	die	vervolgens	leeg	staan...	
Je	hoeft	niet	volledig	op	de	hoogte	te	zijn	van	alle	
werken	van	Griekse	 filosofen	om	 te	weten:	de	
mens	is	in	wezen	geboren	voor	stilte.	Rumoer	is	
niet	zijn	aard	en	geraas	is	niet	zijn	gezel.	Zou	het	
toeval	 zijn	 dat	 de	 alarmerende	 toename	 van	
depressies	 en	 burn-outs,	 ook	 onder	 jongeren,	
parallel	loopt	aan	de	sterk	gestegen	populariteit	
van	 stilteretraites	 en	 stilteboerderijen?	 Ik	
voorspel	dat	als	volgend	jaar,	en	misschien	dit	
jaar	al,	het	begeerde	covid-19	vaccin	er	is	en	we	
massaal	 uit	 onze	winterslaap	 ontwaken	 en	 de	
treinen,	 auto’s,	 vliegtuigen,	 scooters	 weer	
teugelloos	mogen	rondrazend,	sneller	dan	ooit,	
want	we	hebben	wat	in	te	halen,	we	‘s	avonds	in	
bed	 met	 weemoed	 terugdenken	 aan	 die	
heerlijke,	 kalme	 dagen	 van	 weleer,	 toen	 de	
bomen	 en	 vogels	 tot	 ons	 spraken.	 Zeker...we	
zaten	op	slot,	maar	we	voelden	ons	wel	vrij.	
	
Zou	het	niet	een	belangrijke	conclusie	van	deze	
tijd	 moeten	 zijn	 als	 straks	 onze	 24-uur-
economie	weer	draait,	om	dit	vehikel	voor	één	
dag	per	week	te	parkeren?	
Die	 goede	 oude	 zondagsrust	 verdient	
eerherstel,	juist	in	het	dichtbevolkte	Nederland,	
zonder	aanzien	des	kerks,	en	daarbij,	heel	graag,	
zonder	het	boogje	van	150	centimeter.	
	
Peter	
	
	

	

Van	Cap	Hünen:	
	
VIJF	BASISREGELS	OM	TE	ONTHOUDEN	IN	JE	
LEVEN:	

1.	Met	geld	kan	je	geen	geluk	kopen,	maar	het	is	
gewoon	comfortabeler	om	te	janken	in	een	
Mercedes	dan	op	een	fiets.	

2.	Vergeef	uw	vijanden,	maar	onthoud	wel	hun	
naam.	

3.	Bied	hulp	als	iemand	in	de	problemen	zit,	en	
ze	zullen	zich	u	herinneren	als	ze	weer	in	de	
problemen	zitten.	

4.	Sommige	mensen	leven	nog,	om	de	simpele	
reden	dat	het	illegaal	is	om	ze	dood	te	schieten.	

5.	Alcohol	lost	geen	problemen	op,	maar	langs	
de	andere	kant:	melk	doet	dat	ook	niet	...	
	
	
	

	
	
Cap	
	
	

	


