
THE BOSS in Groot- en Kleinschalig Muzikaal Contact 

Bruce Springsteen, THE BOSS in Groot- en Kleinschalig Muzikaal Contact. Met groot respect zal ik 
voortaan de naam Bruce Springsteen uitspreken. Ja, dat beloof ik. Gisteravond mijn 2e bezoekje aan 
meneer Springsteen gehad. Als ik nog jong gehuwd was zou ik mijn eerste zoontje Bruce noemen. 
Voor de 3 keer dat ik helemaal blown away was van een muzikaal gebeuren. De 1e keer gebeurde dat 
toen ik de Heideroosjes voor de 1e keer zag in De Vlies in Horst. Voor de 2e en 3e keer tijdens een 
bezoek aan Bruce Springsteen. Voor de 1e keer heb ik gisteren een cap gekocht aan de kraam van 
de band. Dat had ik niet voor mogelijk gehouden. En ik zal nog een bekentenis afleggen. Ik heb er een 
plastic zakje bij gevraagd, alleen omdat erop staat; BRUCE SPRINGSTEEN and the E-STREET 
BAND. Ik had zo'n zakje natuurlijk helemaal niet nodig maar ik wilde dat zakje gewoon hebben. En 
sterker nog, ik heb er helemaal geen vervelend gevoel bij gehad. Het voelde goed met zo'n plastic 
zakje in mijn achterzak en die cap op mijn kale kop. Niemand die me raar aankeek. En in 1 keer lijkt 
het wel of ik alles snap. Waarom ik hier midden in de nacht achter mijn pc zit om dit artikel te  
schrijven, waarom een schrijver moét schrijven, waarom een kunstenaar moét schilderen, waarom 
een muzikant moét musiceren, waarom iemand die in de zorg werkt daarin moét werken. Alles lijkt me 
duidelijk. Alles heeft met passie en bevlogenheid te maken. Van een vriend (Joop Mittelmeyer) van 
me heb ik vorige week mijn grootste levensles gekregen. Hij zei; WIE HET LEVEN WIL, MOET 
DURVEN DELEN MET EEN ANDER. En zo is het. Het is geen verdienste om een goede schrijver, 
kunstenaar, muzikant, verpleeg- of verzorgster te zijn. Het is een talent dat je gekregen hebt en dat je 
zult moeten delen met een ander. Dat is de basis. Doe je dat niet zul je een minder prettig leven 
hebben. Iedereen die mij kent weet dat ik veel met kleinschalig muzikale contacten bezig ben voor 
zorgafhankelijke mensen. Nee nee, dit is niet wat U denkt. Ik probeer nu niet om mezelf 'n beetje op 
de borst te kloppen. Dat ik dit doe is geen verdienste. Het is iets wat ik moét doen en waar ik gelukkig 
van wordt. Ik zie altijd blije gezichten, of een traan. Maar BRUCE IS THE BOSS. Hij doet dit klein- en 
grootschalig. Waar ik gisteren ook keek, allemaal blije gezichten. Ook heb ik mensen zien huilen. Ik 
heb mensen zien meezingen met bekende liedjes, met elkaar zien dansen, met de handjes zien 
zwaaien, zien drinken, onbekenden die elkaars schouder vastpakten. Allemaal dingen die ik op de 
afdelingen van een verpleegtehuis ook zie. Geen enkel verschil. Maar BRUCE IS THE BOSS. Voor 
het concert sprak ik een onbekende. Hij bezocht voor de 80e keer een BS-concert. Een ander voor de 
14e keer etc etc. Het lijkt wel een enge religie. Maar ik snap in een keer alles. De laatste jaren ga ik 
regelmatig mee op Lourdesbedevaart als brancardier/muzikant. Nee, wederom geen borstklopperij. 
Gewoon omdat ik er zelf een goed gevoel van krijg. Je zou het zelfs egoïsme kunnen noemen. Maar 
dat is 't niet. Dit is gewoon delen met een ander. Niet meer of minder. En in Lourdes hoor ik ook alleen 
maar geluiden hoe vaak iedereen al in Lourdes is geweest. De een voor de 80e keer, de ander voor 
de 14e keer etc etc.. Geen enkel verschil. Maar alles met een gemene deler, het delen met elkaar. Of 
het nu 60.000 man zijn, of 15, of 1 op 1 in een zorgafhankelijk omgeving. Maar van 1 ding ben ik 
overtuigd. BRUCE IS THE BOSS. Wat hij ook doet. Met zijn uitstraling en levensvreugde zal hij overal 
mensen kunnen betoveren en een goed gevoel kunnen geven. Groot- en Kleinschalig.  Ik vrees echter 
dat ik altijd met 1 groot verlangen zal blijven zitten. Dat ik BRUCE 'n keer kan strikken om voor onze 
stichting te komen spelen op de afdeling. Maar er is 1 grote troost; Als iedereen de boodschap 
overneemt die BRUCE uitstraalt dan zal er nooit meer een tekort zijn aan vrijwilligers. Dan zal de 
wereld beter worden. Want dan gaan we delen, met de talenten die we gekregen hebben. AMEN   (dit 
artikel is vanwege een dreigend slaaptekort ingekort)  

Groetjes, Math Craenmehr 

 



	  


