H O O F D A RT I K E L

Mooie
’t Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je ’t weet is heel die zomer alweer lang voorbij
Na na na na na aaaaaa…..
Het bovenstaande refrein van het liedje van Gerard Cox
zat tijdens een bloedhete dag in augustus ineens in
mijn hoofd. Tot een aantal jaren geleden heb ik het nog
regelmatig gezongen bij ‘De Waterlanders’. Dit was een
koortje van leden van de AWV (Almelose Watersport
Vereniging) dat elke week in de kantine repeteerde (koffie,
zingen, koffie, zingen, borrel) en dat ook optredens in
o.a. verpleeghuizen verzorgde. Een enthousiaste, sociaal
betrokken club mensen. De naam ‘De Waterlanders’
verwees natuurlijk naar de jachthaven, voor het geval
je nu zou denken dat er alleen ‘tranentrekkers’ werden
gezongen, hoewel die er ook tussen zaten. Wat dacht je
van bij voorbeeld ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer,
‘Marina’ van Rocco Granata en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Bijna niemand die een noot kon lezen maar hey,
met enthousiasme, een map met teksten in ‘koeienletters’
goede muziek en geluidsinstallatie kom je een heel eind.
Na enig speurwerk ontdekte ik dat het liedje van Cox al
in 1973 een hitsingle was. Het origineel komt van Steve
Goodman ‘City of New Orleans’ in 1971. In 1972 werd het
een hit voor Arlo Guthrie en in 1989 voor Willy Nelson. De
laatste twee zijn vooral een aanrader voor liefhebbers van
countrymuziek en nog te vinden via YouTube. Toen Cox in
Campiègn de Nederlandse tekst schreef, baseerde hij zich
echter op de versie van Joe Dassin ‘Salut les amoureux’.
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En zo blijkt maar weer dat bepaalde melodieën van liedjes
in verschillende uitvoeringen, taal, tekst en muziekstijlen
het gewoon ‘hebben’ en tijdloos blijken te zijn. Dat is niet
alleen ‘weggelegd’ voor klassieke muziek, waar ik ook
enorm van kan genieten. Om mijn geheugen weer wat op
te frissen had ik de volledige tekst van ’t Is weer voorbij
die mooie zomer’ opgezocht. Ik vind het een heerlijke tekst.
Het onbezorgde genieten van de zomer ‘spat’ ervan af. En
tegelijkertijd geeft het mij een gevoel van heimwee en
bezorgdheid als ik stukjes tekst eruit haal zoals ‘De wereld
was toen vol van licht en leven’ en ‘Dit wordt minstens een
zomer van de eeuw’.

Voor mijn gevoel heeft de zomer nog nooit
zo lang geduurd
We kunnen op dit moment alleen nog maar dromen
van ‘een wereld vol van licht en leven’. Het ‘licht’ is
ver te zoeken. Het leven van mens, dier en natuur is
ondergeschikt gemaakt aan geld, macht, hebzucht en
onverdraagzaamheid van een minderheid die het nog
steeds voor het zeggen heeft. Dat het ‘minstens een zomer
van de eeuw’ is moge ook duidelijk zijn. Voor mijn gevoel
heeft een zomer nog nooit zo lang geduurd en kan ik mij
niet herinneren dat we zoveel extreem warme dagen
achter elkaar hebben gehad. De droogte, overstromingen,
klimaatveranderingen wereldwijd, het uitsterven van
diersoorten en de natuur, met alle gevolgen van dien komt
natuurlijk niet ‘zomaar ineens uit de lucht vallen’. Daar zijn
wij grotendeels zelf verantwoordelijk voor.

zomer?
Er is, nog niet zolang geleden, een periode geweest dat
het erop leek dat de natuur zich een beetje begon te
herstellen. Niet dat dit aan ons, mensen, te danken was.
Het was niet zo dat wij (tijdelijk) tot het inzicht waren
gekomen dat we ons anders zouden moeten gedragen
en consumeren om de aarde voor de generaties na ons
nog leefbaar te houden. Nee, helaas niets van dit alles. De
waarheid is gewoon dat wij werden gedwongen door een
afschuwelijke pandemie. We hadden als mens even niets in
te brengen, de chaos was compleet en we werden beperkt
in ons doen en laten. De wereld vertraagde. En toen zag
je hoe dieren en de natuur voorzichtig haar plaats weer
begon in te nemen. In die periode zag ik ook mensen, waar
je het niet van verwachtte, opbloeien, creatief worden
en initiatieven ontwikkelen. Dit terwijl de ‘roeptoeters en
betweters’ het af lieten weten en alleen maar kreunden en
steunden. Wat overigens ook maar van tijdelijke aard was.
Toen het weer kon gingen ze weer ‘los’.

Ondertussen mogen we weer leren om te
kunnen genieten van de kleine
eenvoudige dingen
En nu is die lange warme zomer bijna weer voorbij
en staat ons een ‘hete herfst en kille, koude winter te
wachten’. En dan is de grote vraag hoe we daarmee om
zullen gaan. Gaan we door op de ‘oude voet’ en verwoesten
we alles en iedereen of zijn we toch in staat het tij te
keren en onze toekomst radicaal te veranderen? Dit

zullen we niet binnen afzienbare tijd voor elkaar krijgen
maar zal iets van de ‘lange adem’ worden waarbij veel
verdraagzaamheid en doorzettingsvermogen gevraagd zal
worden. Ondertussen mogen we weer leren om te kunnen
genieten van de kleine eenvoudige dingen. Het samenzijn
met familie en vrienden, het niet uitsluiten van mensen
die we niet kennen of ‘anders’ zijn dan we gewend zijn,
het lezen van goede boeken en genieten van kunst en
muziek. Er is zo’n ongelofelijk breed aanbod aan boeken,
kunst en muziek dat bij velen onbekend is en te vaak
ondergewaardeerd wordt. Terwijl het juist in moeilijke
tijden net dat verschil kan maken dat we zo nodig hebben.
En laten we daarnaast ook vooral niet vergeten dat we zelf
iets kunnen organiseren voor ontspanning en hilariteit
om de lachspieren los te maken. Het hoeft echt niet van
hoogstaande kwaliteit te zijn. Het enige wat je nodig hebt
is een stel betrokken mensen en een beetje organisatie.
Hoe moeilijk kan het zijn? Zo droom ik er bijvoorbeeld
nog steeds van om in een playbackshow op te treden als
Tina Turner. Compleet met naaldhakken, mini-jurk en een
enorme pruik want: ‘The higher the hair, the closer to God’.
En zo zijn er vast wel meer ideeën te bedenken!
En misschien kunnen we het refrein van het liedje dan ooit
veranderen in:
Daar is ie weer die mooie lange zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je hoopt dat er geen einde aan zal komen
Maar voor je ’t weet is heel die zomer alweer lang voorbij
Na na na na na aaaaaa…..
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