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’Staat van de natie’
kan meer inhoud aan
Prinsjesdag geven
Het kabinet heeft goede redenen
om de Troonrede een andere opzet
te geven. Deze krant kwalificeerde
haar al eens als ’een verzameling
gortdroge departementale medede-
lingen, waar de premier een nietje
doorheen jast’. Zo is het ook: uit
communicatief oogpunt is dit
staatsstuk een onding, dat vanwege
de vele voortijdige lekkages nauwe-
lijks nieuws bevat. Zelfs zonder lek-
kages kan iedereen die het beleid
volgt tamelijk nauwkeurig voor-
spellen hoe de nieuwe begroting er-
uit zal zien. De parlementaire jour-
nalist Henry Faas toonde dat al aan
in de jaren vijftig, tot ontsteltenis
van premier Drees die niet kon ge-
loven dat hij gewoon wat bereke-
ningen had gemaakt op de achter-
kant van een sigarendoos.

Degenen die menen dat het voor-
tijdig uitlekken van nieuws een be-
lediging is van het staatshoofd hou-
den dus een illusie overeind. Als de
Troonrede de afgelopen decennia al
eens iets nieuws bevatte, betrof dat
een verandering in ’de bede’, waar-
over dan ook prompt politiek ru-
moer uitbrak. Het is dus niet zo gek
dat het kabinet een opzet over-
weegt die de begroting in perspec-
tief plaatst en is gericht op commu-
nicatie met de burgers.

In zo’n opzet past het niet de Mil-
joenennota vier dagen eerder pu-

bliek te maken. Een verschuiving
van de opening van het parlemen-
taire jaar naar de tweede of derde
vrijdag van september zou al met-
een de doodsteek van de Troonrede-
nieuwe stijl betekenen en Prinsjes-
dag tot louter vertoon degraderen.
Niemand zit te wachten op wat oud-
VVD-leider Wiegel smalend om-
schreef als een schep mosterd na de
maaltijd, zelfs als die uit koninklij-
ke hand wordt opgediend.

Van meer belang is de vraag of
een ’visionaire Troonrede’, zoals vi-
cepremier Bos voorstaat, niet te
veel in strijd komt met de positie
van de koningin als symbool van de
eenheid der natie. Sommige oud-
ministers vrezen een politisering
van het koningschap. Puur staats-
rechtelijk is dat onzin. De Troonre-
de wordt opgesteld onder verant-
woordelijkheid van een zittend ka-
binet en is dus altijd een politiek
stuk, hoezeer opeenvolgende pre-
miers ook hun best hebben gedaan
dat karakter te bemantelen door
het van alle geur en kleur te ont-
doen.

Koudwatervrees lijkt hier de voor-
naamste drijfveer. Het is best moge-
lijk, zoals in 2002 is bewezen, de
Troonrede het karakter te geven
van een ’staat van de natie’, die
recht doet aan de zorgen en ver-
wachtingen van alle Nederlanders.
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„Individuality!” moedigt dirigent Mi-
chael Gohl aan. De ruim vijfentwin-
tig studenten rondom hem begin-
nen dwars door elkaar te neuriën,
alsof de zaal in een gigantische bijen-
korf is veranderd. Wanneer de chaos
compleet is roept Gohl opeens: „One
chord!”. De zangers gaan schijnbaar
willekeurig op zoek naar harmonie
en het wonderlijke gebeurt: ze ko-
men vanzelf tot een zuiver akkoord.

Het zijn ook niet de eersten de bes-
ten, deze zangers. Ongeveer een
kwart studeert zang aan het conser-
vatorium, de rest zingt op hoog ni-
veau naast een universitaire oplei-
ding. Het Nederlands Studenten
Kamerkoor vormt de muzikale rug-
gengraat van de zogeheten Open
Singings, een vast onderdeel op
Europa Cantat Utrecht, het grootste
korenfestival ter wereld dat vandaag
begint.

De Open Singing – een dagelijks
meezingfestijn – staat prominent op
de agenda van Europa Cantat. Dat is
een bewuste keuze. Michael Gohl
zag om zich heen het muzikale
niveau van koren stijgen, maar ook
de competitiedrang groeien. „De
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Stevige buien
Vandaag wordt de zomerwarmte
verdreven door stevige buien. Lo-
kaal komt het tot onweer en valt er
zware regen.
In de loop van de middag trekken
de buien weg en klaart het op. Het
wordt 18-21 graden.
Weeroverzicht, de vrijdagGids 25

Korenfestival

Samen zingen, daar gaat het om
Het koor De
Steegzangers
draait vast
warm met een
’Open Singing’
op de Utrechtse
stadhuisbrug.
Vanaf vandaag
mag iedereen ’s
middags
meezingen op
het Domplein.
FOTO MAARTEN
H A RT M A N

Drieduizend zangers treden
vanaf vandaag op in Utrecht
tijdens Europa Cantat, het
grootste korenfestival voor
professionals en amateurs.

• Europa Cantat is een erfenis van de wederopbouw, maar trekt verrassend veel 27-minners

Leren, luisteren of meedoen

Voedsel telen in de stad
Voormalig basketballer Will Allen
(59) is in de VS uitgegroeid tot een
icoon van de urbane landbouw. On-
langs was hij even in Nederland en
vertelde hij over zijn passie: gezond
voedsel telen in de stad,zodat ook
arme zwarten vers kunnen eten.
de Verdieping 18|19

Crisis verbetert sfeer
Het kan altijd nóg beter, maar de
voorheen vaak moeizame betrek-
kingen tussen de bedrijfstop en hun
ondernemingsraad blijken door de
crisis sterk verbeterd. Vooral het
eerder bij saneringsplannen betrok-
ken worden, draagt daartoe bij.
Economie 11

De vluchtelingetjesschool
Volgens de wet heeft elk kind in
Zuid-Afrika recht op onderwijs.
Voor vluchtelingetjes zonder papie-
ren ligt dat een stuk moeilijker. In
Johannesburg wordt een aantal op-
gevangen op een speciale school,
met hoop op een beter leven.
Wereld 8

Fort Asperen: toevluchtsoord
Als de vleermuizen uit hun winter-
slaap zijn gekomen en weggevlo-
gen, is Fort Asperen weer het do-
mein van de mens. De kunstenaar
in dit geval. Daar is nu de tentoon-
stelling ’Retreat’ te zien. Het fort als
toevluchtsoord.
de vrijdagGids 23

anton dingeman Pieter Geenen

klein gesprek

Ruigoord
rouwt

De dood van Simon Vinkenoog is
voor het hele land een ramp, zegt
zijn goede vriend en schrijver Ger-
ben Hellinga. En op één plek laat de
zondag overleden levenskunstenaar
wel een heel grote leegte achter: in
het kunstenaarsdorpje Ruigoord.

Voor Vinkenoog was dit dorp – dat
Hellinga en zijn vrienden 36 jaar ge-
leden kraakten – een ’vrijplaats
voor de homo ludens’. Hier ont-
moette hij geestverwanten, met
hen vierde hij de poëzie en het
’recht op roes’. In Ruigoord, zei Vin-
kenoog, zou hij graag begraven
worden.

Dat gaat niet gebeuren, Vinken-
oog wordt morgen ter aarde besteld
op de Amsterdamse begraafplaats
St. Barbara. Na de plechtigheid ont-
steekt de Ruigoord-Tribe, zoals Vin-
kenoog zijn vrije vrienden noemde,
een groot vuur. Naast de kerk in het
dorpje, op verzoek van Vinkenoogs
weduwe Edith Ringnalda. Het
wordt een vreugdevuur, zegt Ru-
dolph Stokvis (74), de officieuze
burgemeester van de kunstenaars-
kolonie. De Ruigoord Percussieband

trommelt mogelijk tot het ochtend-
gloren. De roffels zijn een heart beat,
zegt Stokvis, een hommage aan de
man die zelfs de amputatie van zijn
been blijmoedig aanvaardde.

In de kerk van Ruigoord kunnen
zijn vrienden morgen herinnerin-
gen aan Vinkenoog ophalen. Aan de
gezamenlijke happenings, de poëzie-
festivals, Vinkenoogs opzwepende
stem, zijn woorden die live zoveel
meer zeggingskracht hadden dan
op papier, de Gesamtkunstwerke, de
feesten die vaak dagen duurden en
die als ’bizar vaag’ en ’legendarisch’
werden ervaren.

Dat kunnen de rouwenden desge-
wenst doen met een jointje in de
hand, zegt schrijver Hans Plomp,
ook een Ruigoordman van het eer-
ste uur. „Want alles mag hier, roken
in de kerk, bomen huggen, dansen,
schreeuwen, fikkie stoken. Alles
wat helpt bij de verwerking van het
verlies.” Dat verlies is groot, bena-
drukken Stokvis, Plomp en Hellin-
ga. Voor hen was Vinkenoog ’de gro-
te voorman’, een inspirator, een
gangmaker, een icoon. Op school

lazen ze de door Vinkenoog samen-
gestelde poëziebundel ’At o n a a l ’,
waarmee de dichters van Vijftig
zich vestigden. Later leerden ze
hem kennen, als de onvermoeibare
performer met een open oog voor
het talent van anderen.

Dat zal hij vooral missen, zegt
Plomp: „De meeste schrijvers zijn
aan zichzelf gewijd, maar Simon
was geïnteresseerd in mensen op de
markt, punks, tramconducteurs,
heksen, jonge dichters. Hij had
geen kouwe kak en dat is zeldzaam
in de literatuur.”

Voor Plomp symboliseerde Vin-
kenoog vooral ’de vrijheid om te
zijn wie je bent’: „Simon heeft vijf-
tig jaar lang het progressieve ele-
ment gepredikt. Ik heb altijd ge-
dacht: een land waarin Simon Vin-
kenoog kan leven zonder gearres-
teerd te worden, is een goed land.”

Ruigoord is van plan om Vinken-
oogs vrije geest en levensdrift vast
te houden. Morgen speelt de percus-
sieband onder meer ’P aw a m a ’. ’Niet
meer huilen’ betekent dat.

Iris Pronk

Steken agent: eis 18 jaar
Tegen de man die begin dit jaar een
politie-agent neerstak is gisteren 18
jaar cel geëist. Het slachtoffer, dat
een poging tot zelfmoord wilde
voorkomen, is waarschijnlijk voor
de rest van zijn leven verlamd. De
dader zwijgt als het graf.
Nederland 5
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laatste decennia is het individualis-
me ook de kunstwereld binnenge-
drongen.” Het samen zingen verloor
terrein. Europa Cantat speelt op
unieke wijze in op die ontwikkeling,
volgens Gohl. „Het gaat om zingen
op een hoog niveau én om onderling
contact.”

Gohl stelde, met artistiek leider
Harold Lenselink, een liedboek sa-
men voor de Open Singings, met re-
pertoire uit de hele wereld. Tijdens
de repetitie wordt duidelijk hoe aan-
stekelijk het Nederlands Studenten
Kamerkoor kan zijn. Het swingt alle-
maal, of het nu een sprankelend ba-
rokstuk van G.A. Homilius is of een
twintigste-eeuws jazzy lied. Gohl
houdt zijn koorleden nadrukkelijk
voor om de aandacht van het publiek
te vangen. „Mensen komen de Jaar-

beurs misschien binnen met een ijs-
je in de hand. Dat ijs moet smelten,
ongemerkt.”

Europa Cantat Utrecht heeft een

jeugdig gezicht. Artistiek leider Ha-
rold Lenselink: „De helft van de deel-
nemers is jonger dan zevenentwin-
tig jaar.” Kinderkoren zijn er ook.
Lenselink is blij dat hij dit jaar de in-
ternationale top naar Utrecht heeft
gehaald: „We hebben een optreden

van het Wereld Jeugdkoor en onder
meer de nationale jeugdkoren van
Frankrijk, Zwitserland, Noorwegen,
Estland en IJsland.”

Ook de organisatie wordt – dit jaar
voor het eerst – grotendeels door jon-
geren verzorgd. Vijfentwintig bui-
tenlandse jongeren lopen deze week
stage bij Europa Cantat. „Wij krijgen
hulp en zij scholen zichzelf.”

In het zaaltje in de oude Utrechtse
school waar het Nederlands Studen-
ten Kamerkoor repeteert, stijgt de
temperatuur. Maar het plezier is er
niet minder om: tijdens het laatste
nummer voor de pauze bewegen de
jonge professionals ritmisch mee.
Dit koor kan niet stilzitten. Dat zit in
de aard van het NSK, legt Mylène
(21), student aan het Tilburgs Con-
servatorium uit. „We doen veel met

beweging en theater.” Tijdens de
Open Singings kletsen de koorleden
af en toe op de dijen. Mylène: „Wij
houden van gekke dingen.”

Op 25 juli geeft het NSK een con-
cert in de Pieterskerk. „Dan gaan we
’Bi-ba-bo’ uitvoeren, een spreekstuk
van S. ten Holt”, vertelt Lieke (23),
ook uit Tilburg. „Dat stuk hebben we
al eens gezongen voor allerlei bobo’s
van Europa Cantat.”

Tijdens Europa Cantat zingen ook
voormalige leden van het NSK mee,
zoals Oscar (24). Het gaat de Leidse
student life science and technology
niet om de massaliteit van het festi-
val. „Je zingt samen met anderen.
Dat maakt het de moeite waard.”

Vanaf morgen in De Gids: Europa Can-
tat-dagboek van Monic Slingerland.

Vecht niet, maar maak muziek

Een festivaldag van Europa Cantat
Utrecht heeft een vaste opbouw. In
de ochtend zijn er ateliers voor de
zingende deelnemers en seminars
voor dirigenten. Uit de aanmeldin-
gen voor de ateliers zijn koren ge-
vormd, die ieder toewerken naar
een uitvoering aan het eind van de
week, op één van de festivallocaties
in Utrecht. Het Domplein is het
hart van Europa Cantat 2009. Elke
middag om 17.00 uur is er een
Open Singing voor iedereen, en er
is een aantal gratis concerten in de
binnenstad. Om 15.00 uur treden
dagelijks koren uit veertig landen

op met repertoire in de eigen taal,
onder het motto ’See the World Sin-
ging’, gratis toegankelijk voor ie-
dereen. Tussendoor zijn allerhande
uitvoeringen te beluisteren, van
gregoriaans tot hiphop tot vocale
rock van de band Rock4. Wie een
kaartje voor een avondconcert
heeft (12,50 euro), kan vooraf mee-
doen aan de Open Singing m.m.v.
het Nederlands Studenten Kamer-
koor o.l.v. Michael Gohl, die elke
avond om 19.15 uur gehouden
wordt in de Jaarbeurs Utrecht.
Het festival duurt nog tot 26 juli.
Meer info: www.ecu2009.nl

Het internationale korenfestival
Europa Cantat werd voor het eerst
georganiseerd in 1961. Het was een
Frans-Duits initiatief, in de geest
van de toenmalige regeringsleiders
Adenauer en De Gaulle, die na de
Tweede Wereldoorlog een eensge-
zind Europa wilden. „We moeten
niet vechten maar muziek maken,
dat was de gedachte”, vertelt Ha-
rold Lenselink, artistiek leider van
Europa Cantat Utrecht. Al snel slo-
ten andere Europese landen zich
aan en groeide het festival uit tot
een driejaarlijks evenement. De af-
gelopen jaren vond Europa Cantat

plaats in Mainz en Barcelona. Dit
jaar is de zeventiende editie. Het is
voor het eerst dat een Nederlandse
stad Europa Cantat herbergt. Op-
vallend is het hoge aantal Neder-
landse deelnemers dit jaar. „We
hoopten dat tien procent van de
deelnemende koren van vaderland-
se bodem zou komen en dat aantal
is ruim gehaald.” Lenselink weet
niet precies hoeveel mensen in Ne-
derland in een koor zingen. „Niet
alle koren zijn geregistreerd. We
schatten dat er tienduizend koren
in Nederland zijn, met ongeveer
zeshonderdduizend zangers.”

’Mensen komen
binnen met een
ijsje. Zorg dat het
smelt, ongemerkt.’


