2 minuten stil
4 mei was vanaf mijn kindertijd altijd al een bijzondere dag. Opgegroeid in een gezin waar
het drieluik God, Nederland en Oranje hoog in t vaandel stond. De vlag hing halfstok vanaf
18.00u. Indrukwekkend vond ik dat. Een paar dagen eerder was het altijd met vlag en
wimpel vanwege Koninginnedag, de verjaardag van koningin Juliana. In 1976 liepen we op
30 april als gezin met bloemen mee in het defilé op Paleis Soestdijk.
Zoals die van 1976, zal de memorabele Koningsdag van 2020 mij ook bijblijven.
Tegenover de uitbundige festiviteiten op Koningsdag en op Bevrijdingsdag is er altijd die
indrukwekkende 2 minuten stilte. Vroeger de uitzending vanaf de Waalsdorper Vlakte op tv
gevolgd en sinds 2011 jaarlijks met het Kon. Haarlems Mannenkoor “Zang & Vriendschap” de
herdenking muzikaal opgeluisterd in de Grote- of St. Bavokerk aldaar. Veel andere koren en
muziekkorpsen hebben ook hun muzikale aandeel op 4 mei, zoals het Lingewaards
Mannenkoor verleden jaar in Huissen en Toonkunst Almelo dat al enkele jaren acte de
présence geeft met het Requiem van Fauré.
En dit jaar zal het overal stil blijven.
Niet alleen de twee minuten om acht uur, maar ook uren ervoor en uren erna.
Er is nauwelijks vliegverkeer; in de stad is het ’s avonds stil op straat.
Wat ik mij afvraag, zal de stilte net zo indrukwekkend zijn wanneer de stilte niet wordt
omgeven door geluid, maar het een stilte binnen stilte is?
En zet iedereen dan zelf na de twee minuten muziek op?
Een Requiem, een treurmars of liedjes van Vera Lynn.
Is er een 4-mei Spotify Playlist?
Hoe zou die laatste er dan uit moeten zien? Wat mag zeker niet ontbreken?
Ik zou zeggen het Lacrymosa uit Mozart’s Requiem; Abide with me, Het thema van
Schindler’s List, Ecce quomodo moritur en zeker in dit Beethovenjaar zijn Hymne “Alle
Menschen werden Brüder”.
En de hamvraag is natuurlijk: wat staat straks op no.1?
Daarom dit idee: mail mij wat jij vindt dat er op de Playlist zou moeten voorkomen. Ook je
favoriete uitvoering mag je vermelden.
Je vindt de Playlist vanaf 4 mei 20.02 uur op mijn site.
Zelf kun je dan jouw muzikale menu samenstellen voor de laatste uren van 4 mei.
Arno Vree

