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Het podium van Gebr. de Nobel in Leiden is vanavond
voor Kenny B. Voordat de zanger in Nederland doorbrak, was hij met ruim tien nummer-eenhits al een
begrip in Suriname. Hij zingt al vanaf zijn achtste, in
het Engels, Aucaans, Sranantongo en inmiddels dus
ook in het Nederlands. Na zijn eerste Nederlandse
single ’Als je gaat’ kwam met ’Parijs’ de echte knaller.
Het nummer is inmiddels meer dan dertig miljoen
keer gestreamd en bijna 32 miljoen keer op YouTube
bekeken. Freez is vanavond support act in Gebr. de
Nobel. De deuren gaan om 19.30 uur open.

Het muzikale sprookje Peter en de wolf wordt zondag twee keer uitgevoerd in de Leidse Stadsgehoorzaal.
Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de Stadsgehoorzaal en Naturalis Biodiversity Center. Namens
Naturalis geeft bioloog Auke-Florian Hiemstra eerst
een minicollege over de wolf, die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws is. Daarna treedt hij op als verteller
van het sprookje ’Peter en de wolf’. De muzikale begeleiding is in handen van de Nieuwe Philharmonie
onder leiding van dirigent Johannes Leertouwer. De
uitvoeringen zijn om 11.00 en 14.30 uur.

Tonny Hogervorst in 1959.
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oude kapel
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Noordwijk Q In de kapel op landgoed Sancta Maria in Noordwijk is
lang niet meer gezongen. De nonnen zijn weg en kerkdiensten
worden er niet meer gehouden.
Kunstklank brengt de menselijke
stem terug met het muzikale project ’Hear my voice!’.
Vanaf vrijdag 8 maart worden er
zes concerten gegeven. Het Stabat
Mater van Karl Jenkins en nog een
aantal andere stukken worden ten
gehore gebracht. Hiermee viert de
Noordwijkse stichting Kunstklank
haar twintigjarig bestaan. In juli
volgt nog een serie theatervoorstellingen op het strand.
Voor ’Hear my voice!’ heeft artistiek leider Herma van Piekeren een
projectkoor samengesteld. Daarin
zijn alle leeftijden vertegenwoordigd. Opvallend is een drietal vrouwen die uit één familie afkomstig
zijn: Tonny Hogervorst -Philips is
de moeder van Ingrid Hogervorst
en de oma van Sara Mossel. ,,Zingen zit blijkbaar in onze genen’’,
zeggen ze.

Nonnen
Voor Tonny Hogervorst is er nog
een extra reden om aan dit muzikale project mee te doen. Hiermee
keert zij terug naar Sancta Maria,
waar zij in 1954 als 17-jarig meisje
ging werken als leerlingverpleegster. ,,Ik kwam uit Zuid-Limburg
en wilde graag verpleegster worden. Sancta Maria was het domein
van de Zusters van Liefde. Een van
de nonnen was een nicht van mijn
moeder en daarom kon ik hier
terecht. In het begin had ik veel

Artistiek leider Herma van Piekeren.

last van heimwee, maar gaandeweg
vond ik mijn draai.’’
Sancta Maria was in die tijd een
psychiatrisch ziekenhuis voor
vrouwen. Het was de tegenhanger
van St. Bavo in Noordwijkerhout,
waar mannen met een psychiatrische stoornis verpleegd werden.
,,In eerste instantie was ik doodsbang voor de vrouwen die hier
verbleven’’, zegt Tonny. ,,Ze zaten
hier natuurlijk niet voor niets. Er
waren vrouwen die hun gezicht
open krabden of hun haren uittrokken. Soms moesten we ze
noodgedwongen vastbinden.’’

Spoken
Er gaan in de buurt de vreselijkste
verhalen rond over Sancta Maria en
nog steeds zou het in sommige
gebouwen spoken. ,,Ik heb hier
dingen gezien die ik liever niet had
meegemaakt: zelfmoorden, doodgeboren baby’s, miskramen. Toch
wil ik benadrukken dat ik hier een

Drie generaties: Tonny Hogervorst-Philips (82), Ingrid Hogervorst (51) en Sara Mossel (15).

Drie generaties
zingen in kapel
van Sancta Maria
geweldige tijd heb gehad. Onder
het personeel heerste saamhorigheid. We maakten met elkaar bijvoorbeeld muziek en soms konden
patiënten ook meedoen.’’
Muziek is Tonny Hogervorst altijd
blijven maken. Ook toen ze wegens
haar huwelijk met een bollenboer
ontslag moest nemen. Ze zingt al
vijftig jaar bij gemengd koor Sancta Maria en heeft dochter Ingrid en
kleindochter Sara inmiddels ook
met het zangvirus besmet.
Ingrid Hogervorst heeft in bandjes
gezongen, meegedaan aan musicals
in haar woonplaats De Zilk en in

producties van Kunstklank gezongen. Haar dochter Sara zat in de
musicalklas in Voorhout en maakt
inmiddels deel uit van het Kleynkoor van Herma van Piekeren.
Tonny Hogervorst: ,,Het ontroert
me om met mijn dochter en kleindochter het Stabat Mater te zingen.
Dat is immers het lijdensverhaal,
gezien door de ogen van de moeder
van de stervende Christus. Ik zie
mezelf als mater familias, dus als
moeder en grootmoeder voel ik
mee met dat onvoorstelbare leed.’’

Fusie
Dat was de bedoeling van artistiek
leider Herma van Piekeren ook.
,,Na de fusie tussen Noordwijk en
Noordwijkerhout hebben we nu
het themajaar ’Cultuur verbindt’.
Het Stabat Mater van Karl Jenkins
is voor alle generaties. Je kunt als
beginner meezingen, maar ook
voor gevorderde zangers zit er
voldoende uitdaging in.’’
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Het was al langer een wens van Van
Piekeren om gebruik te maken van
de kapel van Sancta Maria, dat tot
een luxe woonpark wordt omgevormd. ,,De kapel stond leeg. De
ziel was eruit. Overal lag duivenpoep. De kapel is inmiddels gerestaureerd en wij brengen hier nu
iets positiefs. Zie het als een tegengif voor de spookverhalen die in de
volksmond nog steeds rondgaan
over Sancta Maria.’’
Naast een bijna honderdkoppig
koor werken ook bekende solisten
mee, zoals pianiste Valentina Tóth
en de vocalisten Aleksandra Popovska en Henk Neven. Verder zijn
er foto’s te zien van Monica Stuurop en bamboekunst van Maria
Blaisse.
Kunstklank: Hear my voice!, 8, 9, 10, 15,
16 en 17 maart, 20.00 uur en op zondag 15.00 uur, landgoed Sancta Maria,
Langevelderlaan 1, Noordwijk, reserveren via www.kunstklank.nl.

