Voerendaal 30 april 2020, 4de update
Beste mensen,
”Haw pin” is een oud artillerie-bevel uit de tijd dat Maastricht nog een vesting was.
De kostbare kanonnen mochten pas in het uiterste geval worden prijs gegeven. Dan werden
ze onklaar gemaakt door een pin in het lontgat te slaan. Daarmee werd het kanon definitief
onbruikbaar, vooral voor de veroverende vijand. De manschappen moesten dus koelbloedig
“pin hawwe”: doorgaan met schieten, niet opgeven. De laatste man op de te verliezen
positie “houwde de pin d’rin”.
Meer dan de vergelijking met “oorlog” doet deze crisis aan een zo’n beleg denken.
Het is niet zozeer het fysieke vechten maar het ingesloten zijn en beroofd van vrijheid,
afhankelijk van de zorg voor elkaar en de voorraden in de vesting. “My home is my castle”,
krijgt een heel andere betekenis. En met ‘alleen’ en ‘samen’, blijkt het hoe gevoelig het is
van elkaar afhankelijk en toch op afstand te moeten zijn.
En dan zeggen ze dat dit het ‘nieuwe normaal’ is. Ik durf dat te ontkennen. Dit is het
‘tijdelijk abnormaal’ zoals een oorlog of beleg abnormaal is. Al kan zoiets lang duren. Het zal
ook nooit wennen. Wat is een mens zonder schouderklop, knuffel, intimiteit, sociale
contacten, samenzijn in rouw en trouw? Wat zouden we moeten vrezen bij een tweede
“golf” als we nu te gemakkelijk denken “gewonnen” te hebben? Nee het is geen veldslag, het
is een beleg. Een eerste aanval lijkt doorstaan.
En in deze nieuwe fase waarbij de intencive care bedden eindelijk weer naar normaal
maximaal gaan vraagt de overheid om aandacht voor huiselijk geweld. De minister maakt
zich zorgen, want de laatste maand zijn er niet meer meldingen bij de betreffende
hulpinstanties binnen gekomen dan gebruikelijk daarvoor. Letten wij niet goed genoeg op
elkaar en onze omgeving? Dat aantal meldingen werd in België verviervoudigd en in andere
Europese landen met lockdown was dat niet veel anders. We hebben er dus moeite mee en
realiseren ons dan ook vaak te laat dat agressie niet helpt; realiseren ons mogelijk te weinig
dat het vooral aan onszelf ligt. Gewoon menselijke beperking. Onze en zijn/haar eigen
onmacht. En natuurlijk komt het bij zo’n “opsluiting” voor dat u één of alle van uw
huisgenoten even “niet meer ziet zitten”. Daar is een remedie voor: vraag en geef
complimenten, maak er een kleine competitie van. Dat levert in ieder geval positieve energie
en mogelijk ook wat hilariteit (en dat helpt ook).
Alle twee, aan het begin van de crisis, door uw bestuur ontwikkelde sporen zijn
inmiddels doorlopen. Voor de docenten en leerlingen zijn oplossingen gevonden en met
onze andere professionals zijn afspraken gemaakt.

Aan het landelijk onderzoek naar de (financiële) consequenties hebben wij onze
bijdrage geleverd en dat is bij de overheden ingebracht.
De schadepost voor de Nederlandse muziekverenigingen (op basis van 5000
respondenten) komt op zo’n € 12 mln., gemiddeld zo’n € 1.250 per verening. En dat als beeld
voor de eerste maand. Dat is het zo ongeveer ook voor ons. Een gemiddelde vereniging dus.
Gelukkig werken we nog steeds aan een agenda:
4 mei hangen we de vlag half stok en blazen we om 19u58 de taptoe met aansluitend
om 20u00 twee minuten stilte. Het vlagprotocol is deze dag anders dan anders. Zoals
gebruikelijk wordt de vlag rustig naar top gehesen en vervolgens naar half stok gezakt.
Gebruikelijk was dat om 18u00, nu vanaf zonsopgang. Heeft u een zogenoemde steekstok
aan de gevel, dan knoopt u geen tip van de vlag aan de stok, maar legt u in de vlag zelf een
knoop. De vlag wordt met zonsondergang binnen gehaald. Eerst naar top en vervolgens
geheel strijken.
5 mei hijsen we de vlag naar top.
9 augustus. De processie gaat niet door.
15 augustus (het daadwerkelijke einde van de oorlog): vlag in top
11 tot en met 20 september Zomerfestival Voerendaal, waarbij we ervan uitgaan dat
de eerdere afspraken met het koperblazers- en klarinettenensemble gehandhaafd kunnen
worden en we 13 september (Open Monumentendag) hopelijk een concert(je) op Hoeve
ten Hove kunnen geven. Alles is natuurlijk afhankelijk van de vraag wanneer er weer (iets)
gerepeteerd kan worden en of het voor ons onder de dan geldende richtlijnen te
organiseren valt. Dus echt geen zekerheden.
27 september. Eerste communie. Vorm en inhoud nog onbekend.
30 oktober: Lichtjesavond op het kerkhof. Vorm en inhoud staan nog helemaal open.
Mogelijk zal die avond tevens een - bijzondere - herdenking van alle in de gemeenschap
overledenen vanaf maart plaatsvinden.
1 november: Allerheiligen, vorm en inhoud nog onbekend (maar wel beschikbaar
gemeld).
2 november: Allerzielen, vorm en inhoud nog onbekend (maar wel beschikbaar
gemeld).
20 december: Kerstconcert in de Laurentius, indien mogelijk, vorm en inhoud nog
onbekend.
U mist in dit overzicht twee gelegenheden die voor de vereniging van echt belang
zijn: enerzijds de huldiging van onze jubilarissen (die aanvankelijk voor eind augustus was
voorzien); anderzijds de algemene ledenvergadering die in maart moest worden geschrapt.
Op die najaarsvergadering was het ook de bedoeling om de uitwerking van onze
toekomstvisie aan de orde te stellen. Alle geledingen en ensembles worden bij deze

opgeroepen ook daaraan een begin te maken. Zoals eerder gezegd: het lijken eenvoudige
vragen! Waar staan we, waar willen we naar toe en hoe gaan we daar per
geleding/ensemble komen. Het heest nu nog geen haast, maar een begin moet wel gemaakt
worden. Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uit de geledingen en ensembles hoe zij tegen
hun tijdlijnen aankijken zodat ik een samenhangend geheel kan gaan plannen.
Is er licht aan het eind van de tunnel? We zien een glimp. En niet meer dan dat. Sinds
eergisteren is het bekend dat het weer toegestaan is (met handhaving van alle eisen van de
richtlijnen) individueel muziekonderwijs te geven. We treffen momenteel voorbereidingen
daar 11 mei aanstaande weer mee te beginnen. Dat vergt nog het nodige overleg en het
resultaat daarvan vergt dus ook nog een nader bericht. U wordt zo spoedig mogelijk
geinformeerd.
Tevens hebben we aan de gemeente/veiligheidsregio de vraag voorgelegd of onze
jeugd onder de nieuwe regeling voor de sportsector ook actief mag worden. Dat betekent:
jeugd tot en met 12 ‘zonder afstand’ in de open lucht, jeugd tot 18 op 1,5 meter-afstand in
de open lucht. De samenwerking met de gemeente verloopt vlot (zo vlot mogelijk) en we
hopen en vertrouwen erop dat ook dit snel tot de mogelijkheden kan leiden. De gemeente is
daarbij voor deskundigheid en en bestuurlijke beslissingen afhankelijk van de
veiligheidsregio. Zorgvuldigheid en behoedzaamheid staan daarbij voorop. “Better save than
sorry” heet dat op z’n Engels. Dit is dus nog ongewis.
Van het weer kunnen we natuurlijk zeggen wat we willen, maar het werkt dit
voorjaar wel echt mee. Veel huizen en tuinen waren nog nooit zo goed schoon gemaakt en
onderhouden. En de natuur doet ook extra z’n best om ons plezier en vreugde te geven.
Maak er gebruik van door ten minste de oefeningen, die u allemaal gehad heeft, vol te
houden om zo voor uzelf en uw omgeving een lichtpuntje te zijn. Die zijn niet alleen goed om
muzikaal zo goed mogelijk “op orde” te blijven, maar ook erg goed om fysiek en mentaal
gezond te blijven. Zelf geen verstand van muziek hebbend gebruik ik ze persoonlijk ook, en
het helpt.
Er is nog meer licht aan het einde van de tunnel. Rd4 heeft besloten de inzameling
van oud papier weer op te pakken. Extra werk voor onze (nog altijd te kleine) compagnie die
dat verzorgt. Op 9 mei 2020 aanstaande in Kunrade, en 15 en 16 mei in Voerendaal en
Winthagen wordt dus weer huis-aan-huis oud papier ingezameld. In mijn op de
Cortenbacherdreef (toch echt Voerendaal) afgestemde Rd4-app staat 9 mei als eerste
inzameldatum. Let dus op de goede datum. Ook dit is weer opstarten door mensen die het
goede willen doen en dus ook af en toe de plank kunnen misslaan.
Dat brengt me bij slotopmerkingen:
Via de gemeente is een massa van goede informatie beschikbaar. En met een eigen
“kanaal” waarin ook wij benoemd werden https://www.euregiobizz.be/nl/film/journaal-4voerendaal-samensterk. Via ”voerendaal-samensterk” is de gemeente goed bereikbaar.
Schroom bij vragen, maar ook bij meldingen van ‘net niet goede dingen’ of zorgen, niet om
contact met de gemeente op te nemen. Zij kunnen niet alles weten noch altijd helpen, ik kan
niet alles weten, noch altijd helpen. Zij zullen niet overal een (adequaat) antwoord op uw

vragen hebben, maar dat heeft de KNMO ook niet en ik nog minder. We helpen elkaar en
zijn alleen samen. De gemeente zal u ten minste op een goede manier kunnen
doorverwijzen.
De tweede betreft nep- en vals nieuws: pas op! Dat we dat bonobo alfa aapje dat in
een wit huis aan de andere kant van een grote plas telkens weer de aandacht probeert te
trekken met gemak naast ons neerleggen is één ding, maar er is veel meer en geraffineerder;
met halve beloftes en perspectieven, ‘creatieve oplossingen’ en “aanbiedingen” zonder
verantwoordelijkheid en ordinaire oplichting en fraude. Pas op! Gebruik uw verstand vóór
dat u uw emotie door een bewust of onbewuste zwendelaar laat voeden of leiden. U bent in
een situatie van beleg! Dat is (extra) kwetsbaar!
We hebben niets meer dan elkaar en dat levert per definitie (gebrekkig)
mensenwerk. Inzet en betrokkenheid helpt, maar – hoe slim we ook zijn - we hebben geen
toverstokje als Harry Potter die de werkelijkheid veranderen kan. En slimheid zonder
verantwoordelijkheid is niet veel anders dan ijdelheid.
Haw pin!
Goede groet,
Uw secretaris,
Jan Molleman

