De randen van de bui.
Je kent ’t wel.
Een mooie voorjaarsdag waarin de temperatuur langzaam oploopt. Zo tegen ’t eind van de
middag trekt de lucht wat dicht en ontstaan er wolken. Sommige rijzen tot enorme hoogte
en zijn indrukwekkend om te zien. Maar je weet uit ervaring ook dat het een voorbode is.
Het zal niet zonnig en warm blijven; er komt een regen- of misschien wel een onweersbui.
Als watersporter ben je tijdens ’t varen op groter water regelmatig bezig met de lucht.
Wanneer een situatie zoals hierboven zich voordoet, weet je dat je richting de wal moet.
Beschutting en bescherming zoeken, want de natuur kent ongelofelijke krachten.
Wanneer je pech hebt ben je met je boot in ’t zicht van de haven, hoeven alleen de zeilen
nog maar gestreken te worden en je bent binnen. Maar net op dat moment breekt ’t los. Een
enorme hoeveelheid water komt op je neer in buitengewoon korte tijd en daarna zwakt de
hoeveelheid water die neervalt vaak wat af. Maar...net op het moment dat je denkt het is
achter de rug, komt er nogmaals zo’n enorme hoeveelheid water naar beneden en luttele
momenten daarna breekt de zon door en kan alles weer drogen en opwarmen en het weer
is zoals kort daarvoor, maar je herinnert je die laatste waterhoos nog maar al te goed.
Al zeilend op de Nederlandse wateren constateerde ik zodoende ooit dat de randen van de
bui het natst zijn.
Aan dit beeld moest ik vandaag denken. De Corona periode voelt als de bui die we zagen
aankomen. Na een imposant begin nam na verloop van tijd de heftigheid af, zagen we de
hemel alweer lichter worden, met zelfs hier en daar een zonnestraal. In de maand
september konden we samenkomen, zingen, repeteren en weer genieten van de actieve
samenzang. Daarna konden we nog door. Wel iets meer aangepast. Nog kleinere groepen,
goed blijven ventileren en de regels streng naleven. Zelf stond ik op ’t punt om vanaf deze
week bij bijna alle koren weer te repeteren. Dacht dat we de dans ontsprongen waren.
Toen kwam gisteravond de laatste hoos.
Geen samenkomsten in de amateurkunst tot en met de tweede helft van november. Alles
ligt weer stil en ik was er ook even stil van. Een stap terug. Toch ook even een moment van
uitzichtloosheid, waarop moet ik me nu oriënteren?
Sowieso geen enkel optreden met de kerstdagen. Geen groot kerstconcert, maar ook geen
samenzang in de Adventsweken, zoals de laatste jaren op zoveel plekken zijn ontstaan. Geen
Haarlems Kerstkorenlint, Geen Onderweg naar Kerst in de Oude Kerk van Ede, Geen Huissen
bij Kaarslicht, Geen avondje Christmas Carols zingen. Zelfs niet één keer Stille Nacht....
Ik hoop echt dat we gisteren het randje van de bui over ons heen gekregen hebben en dat
het straks in de donkere dagen van december lichter mag worden.
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