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Op een enkele kuch na was
het tijdens de traditionele
uitvoering van de Matthü
‘ijs Passion doodstil in de
met 1500 mensen bomvolle
Grote Kerk van Naarden.
Heel bijzonder was dat
dirigent Stephan MacLeod
niet alleen het geweldige
orkest en Bachkoor leidde,
maar ook meezong. Het
ga.fdeze keer een extra
dimensie aan de Matthüus
Passion. Nedertand is een
voorbeeld voor de zang-
cultuur in Europa”, zei
MacLeod met respect.

M ïnister Ronald Plas-
terk (Binnenlandse
Zaken en Konink

rijksrelatïes) vertelde bij de
ontvangst door burgemees
ter Joyce Sylvester tegen-
over de kerk in het stad-
huis van Naarden, dat hij
recent twee keer in het
Koninklijk Concertgebouw
in de Matthiîus had meege
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Excelsior. Hij was als baas
van de veiligheidsdienst
AWD blij met het mogelijke
veiligheidsakkoord over
kernenergie van de grote
landen met Iran. NEen
akkoord is altijd beter dan
geen akkoord. Het is goed
voor de wereldvrede. We
moeten Iran alleen wel
goed in de gaten houden.”

Behalve Plasterk was
namens het kabinet alleen
Staatssecretaris Martin
van Rijn van Volksgezond
heid, Welzijn en Sport
aanwezig evenals de voor-
zitters van de Eerste en
Tweede Kamer, respectie
veljk Ankie Broekers-Knol
en Anouchka van Milten
burg. De laatste werd har
telijk omhelsd door haar
voorganger Gerdi Verbeet,
secretaris van de Neder
landse Bachvereniging.

De Utrechtse commissa
ns van de koning Witli
brord van Beek keek alvast
vooruit op d Grand Dé

part. De stad Utrecht
ademt en leeft de Tour de
France. Als stad gaan we
jaren plezier hebben van
de spin-off. Utrecht is heel
even het centrum van de
wereld”, zei hij. Oud-corn-
rnissaris van de koning in
Zuid-Holland, Jan Frans-
sen vertelde het zeer naar
zijn zin te hebben bij de
Raad van State. Vicepresi
dent Piet Hein Donner van
de Raad van State zei dat
de circa vijftig staatsraden
efficiënter werken dan
rechtbanken. De afdeling
rechtspraak doet liefst
13.000 uitspraken per jaar.
Dat is veel.”

In Naarden waren veel
topmensen uit het bedrjfs
leven, onder wie Randstad-
oprichter Frits Gotdschme
ding, Atzo Nicolaï van
DSM en NS-baas Timo
Hughes. Siernens-bestuurs
voorzitter Ab van der
Touw, voorzitter van de
Nederlandse Bachvereni

Er is maar één prijs
die door ons Ko
ninkljk Huis stee
vast wordt uitge
reikt in het buiten-
land. Het zijn de
Prinses Margriet
Prijzen van de Eu
ropese culturele
stichting ECF. In
Brussel vereerde de
naamgeefster een
organisatie uit
Griekenland en een
uit Oekraïne met de
prijs en het bijbe
horende bedrag van
€50.000
ECF-voorzitter
prinses Lauren
tien sprak de zaal
in cultureel cen
trum Bozar toe over
de probleemgebïe
den in Europa.
Culturele initiatïe
ven, zoals de win-
nende Biënnale van
Athene en de even-
eens bekroonde
studentengalerie in
1Gev, kunnen in
haar ogen gevoelig-
heden blootleggen.
Zo komen onder-
werpen in Europa
op tafel”, klonk
haar stem, die haar
vanwege een ver-
koudheid bijna in
de steek liet. Zij
verhuist met prins
Constantijn en
hun kinderen deze

zomer van Brussel
naar Den Haag.
In Europa praten
we allemaal wel,
maar we zijn ver-
leerd om te luiste
ren”, zei voormalig
minister Frans
Timmermans, eer-
ste vicepresident
van de Europese
Unie. Niet onze
welvaart of ons geld
worden bedreigd in
Europa, maar onze
waarden. Zoals
luisteren. Kunst
leert luisteren.”
Liefst vier prinses-
sen knikten instem
mend op de eerste
rij. In de Belgische
hoofdstad werd
prinses Margriet
niet alleen ontvan
gen door prinses
Laurentien maar
ook door de Belgi
sche prinsessen
Astrid, zus van
koning Fifip, en
haar schoondochter
prinses Liii.
De Europese prijzen
hebben een Oranje
tintje: prinses Lau
rentien nam de
voorzittershamer
over van prinses
Margriet. Zij was
jarenlang voorzitter
in navolging van
haar vader prins
Bernhard.

Jezus moest lijden, maar aan massaal bunkeren in supermârkt te zien,
lijkt de Apocalyps naLij Karren vol, aisofer nooit meer dageraad komt.
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Een optimist is de menselijke verpersoonljking van de lente.
Susan J. Bissonette

Royaal
Journaal

door
Pieter Klein Beernink

Prinses Margriet en prinses Laurentien in Brussel
met achter hen Frans Timmermans.
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Vïer op een rij

Voorzitter Tweede Kamer Anouchka van Miften
burg (L) de Utrechtse commissaris van de
Koning Willibrord van Beek en Gerdi Verbeet,
secretaris Nederlandse Bachvereniging.

Unilever Europa-president Jan
Zijderveld (1.) en Kees Storm,
Unilever-commissaris en voor-
zitter bierbrouwer AB Inbev.

Hemelse Bach in Naatden

Vicepresident
Raad van
State Piet
Hein Donner.

ging, bedankte zijn voor-
ganger Aart van Bochove
voor veertien jaar voorzit

—. terschap. Bachs getallen-
symboliek was veertien,
het aantal koralen. Het is
geen toeval dat de letters
van Aarts naam ook veer-
tien in totaal zijn”, lachte
Van der Touw.

Hij had een heerlijke
anekdote over Israëls oud-
premier Golda Meir, die
over de 40-jarige tocht van
Mozes door de woestijn
had opgemerkt: Dat is
toch die man die ons door
de woestijn naar het enige
stukje land in het Midden-
Oosten voerde waar geen
olie onder de grond zit?”
Van der Touw deelde mee
dat iedereen die het con-
cert heeft gemist, dit nu
kan bekijken en beluiste
ren via www.allofbach.nl.
Al ruim 16.000 mensen
gingen u voor.

Een vrolijk en zalig Pa-
sen!

Prinses Astrid met haar schoondochter prinses
Lili geboren Rasboch von Wolkonstein.


