
Oké column

Tweemaal de wereld rond in 48 
verhalen in de Paulus
MUZIEK n In de Zondagma-
tinee van 12 maart, aanvang 
16.00 uur, staan de 24 Preludes 
van Chopin en de 24 Preludes 
van de Russisch/Amerikaanse 
componiste Lera Auerbach op 
het programma. Dit recital is 
opgedragen aan het Chopin 
Genootschap, twee jaar gele-
den in Oegstgeest opgericht.
Allemaal voorspelen? “Dit is wat 
merkwaardig in een programma 
met 48 preludes”, erkent Sara Crom-
bach. “Schreef Bach in alle toonsoor-
ten preludes voorafgaand aan zijn 
fuga’s, Chopin heeft deze koppeling 
losgelaten. Bij hem zijn de 24 prelu-
des even zoveel bespiegelingen in 
een groter raamwerk: een verhaal 
over heimwee, nostalgie, weemoed 
naar een vervlogen wereld, hersen-
schimmen. Chopin was een balling, 
ernstig ziek, hij had tuberculose, 
kampte met koortsdromen. Breekt 
de zon in sommige van zijn prelu-
des door, is dit een herinnering aan 
gelukkiger tijden. In zijn preludes 
belicht hij weemoed in alle kleu-
ren van onze muzikale regenboog.” 
Over muziek van jongs af aan: “Pia-
noles werd thuis gezien als een deel 
van de opvoeding. Ik was zolang ik 
mij kan herinneren verknocht aan 
muziek. Bij mij behelsde dit intrin-
sieke liefde voor muziek en muziek 
als een tegenwicht in een boze we-
reld. Ik was de enige in mijn omge-
ving die zo met muziek bezig was.” 
Ook met literatuur. Wat heeft die 

met muziek gemeen? “De wereld 
van de kunst is gesublimeerde wer-
kelijkheid. Kunst vermag alles. Het 
kan een vlucht zijn, een poging om 
door schoonheid een glimp te zien 
van de eeuwigheid, of het tegen-
deel: in al zijn gruwelijkheid ons 
confronteren met de wereld om ons 
heen zoals we die gecreëerd heb-
ben. Beide elementen van kunst zijn 
cruciaal: troost of verzoening en 

ook confrontatie en huiver. Muziek 
is wellicht universeler omdat zij 
abstract is.” En: “Af en toe schrijf ik 
liedjes op Russische poëzie, van Ach-
matova, Poesjkin, Tsvetajeva. Maar 
anders dan Lera Auerbach ben ik 
zeker geen componist, wel slavist en 
historicus, zij het in de eerste plaats 
musicus.” Over de 24 Preludes van 
Auerbach (1998) zegt Crombach: 
“Met respect voor eeuwenoude 

tradities, verwijzend naar Chopin, 
maar vooral naar Bachs Wohltempe-
riertes Clavier, schept zij een geheel 
eigen wereld vol weemoed, herin-
neringen, vervreemding, poëzie, 
sprookjes, weidse landschappen en 
smartelijke melodieën.”
Kaarten zijn te koop bij de Rijnland-
se Boekhandel, reserveren via tic-
kets@musaix.org. Zie voorts www.
muziekkamer-oegstgeest.nl

n Sara Cormbach vertolkt preludes van Chopin en van Auerbach

Beeldhouwatelier Simone van Olst 
exposeert in bibliotheek
KUNST n In de bibliotheek van 
Oegstgeest is een gevarieerde 
beeldenexpositie te zien van 
leerlingen van het beeldhouw-
atelier Simone van Olst.

De leerlingen van de donderdag-
ochtend groep van het Leidse ate-
lier creëerden de meeste van de ge-
exposeerde beelden van speksteen, 
maar er werd ook gewerkt met on-

der andere serpentijn en albast.
Er worden verschillende gereed-
schappen gebruikt om de stenen te 
bewerken. De cursisten gebruikten 
beitels en vijlen, en voor de afwer-
king werd er geschuurd, waardoor 
de steen een mooi glad uiterlijk 
krijgt.
Het resultaat is een verscheiden-
heid aan vormen en kleuren.

   

Zin op Zondag - Muziek & Poëzie
KUNST n Dr. Boukje van den Berg-
Thijs, neerlandica uit Oegst-
geest, verzorgt op 12 maart in het 
Dorpscentrum een bloemlezing 
van Nederlandse dichters rond 
het thema ‘Ontluiken’.

Enkele gedichten zullen kort toe-
gelicht worden. De inspirerende 
woorden worden omlijst met mu-
ziek, gespeeld door jonge musici, 

celliste Wilma de Bruijn en violiste 
Hadewych de Vos. Na afloop is ge-
legenheid elkaar te ontmoeten. 
Bijdrage in de kosten: richtbedrag 
€ 5.-.
Info: Gerrie Kooijman-van Andel, 
pastoraal werker en coördinator ac-
tiviteiten vrijzinnige protestanten 
tel. 06-1839 2604
Dorpscentrum - Zondag 12 maart: 
14.30 tot 16.30 uur.

   

Maaltijdstillevens bij K&O
KUNST n Voor wie benieuwd is 
naar de ontwikkeling van de 
vroege maaltijdstillevens in het 
Holland en Vlaanderen van de 
Gouden Eeuw geeft Marie-Claire 
Valck Lucassen op 24 maart een 
lezing bij K&O in Oegstgeest over 
de tentoonstelling Slow Food.

Zij leidt belangstellenden op 31 
maart ook rond in het Mauritshuis 
in Den Haag waar deze prachtige 
collectie is samengebracht. Er zijn 
zo’n vijfentwintig schilderijen te 
bewonderen. Het sleutelstuk in de 

tentoonstelling is het stilleven van 
de Vlaamse schilderes Clara Peeters 
dat het Mauritshuis enkele jaren 
geleden verwierf. Haar werk loopt 
vooruit op dat van latere Haarlemse 
meesters als Pieter Claesz en Willem 
Heda, de bekendste vertegenwoor-
digers van het maaltijdstilleven. 
Andere belangrijke schilders in de 
tentoonstelling zijn Osias Beert, Ja-
cob van Hulsdonck, Jacob Foppens 
van Es, Floris van Dijck, Floris van 
Schooten en Nicolaes Gillis.
K&O Oegstgeest, Lange Voort 2u, 
(071) 5237165. www.ko-oegstgeest.nl

Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed V
ONTMOETING n Het Platform voor 
Kunst, Cultuur en Erfgoed in 
Oegstgeest is een ‘ontmoetings-
plaats’ voor zo’n twintig mensen 
en organisaties die zich inzetten 
voor kunst, cultuur en erfgoed 
in Oegstgeest. De deelnemers 
zijn van heel verschillende kom-
af: variërend van Bibliotheek en 
Dorpscentrum tot Jeugdtheater 
en gedreven particulieren en 
ondernemers. Komende weken 
stellen de platformleden zich in 
deze rubriek voor. Deze week: De 
Vereniging Oud Oegstgeest.

Het is deze maand precies dertig 
jaar geleden dat de Vereniging Oud 
Oegstgeest is opgericht. De aanlei-
ding was de onvrede over de onver-
wachte sloop van het historische 
pand ‘Curium’, dat stond tegenover 
de H. Willibrordkerk op de plaats 
waar nu Residence Alexander staat. 
Een van de eerste acties van de VOO 
was het opstellen van de Paarse 
Nota, een lijst met alle bescherm-
waardige panden in Oegstgeest en 
het aanbieden van die nota aan het 
toenmalige college van B&W.
De VOO zet zich ook in voor behoud 

en versterking van ruimtelijke kwa-
liteit in Oegstgeest. Ons dorp is 
karakteristiek en moet dat ook blij-
ven. Daarom voelt de VOO zich ook 
betrokken bij nieuwe ontwikkelin-
gen in het dorp op het gebied van 
ruimtelijke ordening. De VOO heeft 
ongeveer 650 leden. Zij ontvangen 
tweemaal per jaar een tijdschrift 
getiteld “Over Oegstgeest”. In dat 
tijdschrift komen vele onderwer-
pen aan de orde betreffende de ge-
schiedenis van ons dorp. Ook heeft 
de vereniging een belangrijke rol 
gespeeld bij het in gang zetten van 
de opgravingen in Nieuw-Rhijn-
geest die uiteindelijk geleid heb-
ben tot de vondst van de ‘Schaal van 
Oegstgeest’, een prachtige schaal 
die dateert uit de Merovingische 
periode, ongeveer de zevende eeuw 
van onze jaartelling. De schaal staat 
nu te pronken in het museum van 
Oudheden in Leiden.
Ongeveer om het jaar reikt de VOO 
een prijs uit aan een organisatie 
of persoon die door restauratie of 
nieuwbouw een belangrijke bij-
drage heeft geleverd aan het moois 
van Oegstgeest. Voorbeelden zijn 
de oude School aan de Geversstraat 
(huidige sportschool Rob van der 
Hoorn) en de restauratie van de wit-
te huisjes bij Hofwijck, de Vijverhof.
Bij het afscheid van burgemeester 
Els Timmers heeft de VOO een spe-
ciale uitgave gemaakt van “Over 
Oegstgeest”, met als onderwerp alle 
burgemeesters die Oegstgeest in de 
laatste twee eeuwen gehad heeft. 
De bijgevoegde foto toont de voor-
pagina van dit speciale nummer.
Speciaal voor het huidige lustrum 
en als bijdrage aan de erfgoednota 
die de gemeente dit jaar moet gaan 
produceren heeft de VOO op haar 
website een overzicht gemaakt 
van alle erfgoed in Oegstgeest. Kijk 
daarvoor op www.oudoegstgeest.
nl, onder de tab erfgoed.
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Sara Crombach: ‘Kunst vermag alles’. | Foto Ilya Rabinovich

IJken

In het Internationaal Bureau 
voor maten en gewichten in 
Sèvres in Frankrijk ligt een 

speciaal gevormde staaf van 
platina en iridium. Dit is de in-
ternationale lengtemaat voor 
één meter. Alle maatstokken en 
meetlatjes zijn daarvan afgeleid 
en die controle daarop noemen 
we ‘ijken’. Alle voorgaande ma-
nieren van meten waren plaatse-
lijk en soms ook niet te vertrou-
wen. Een ‘el’ was gebruikelijk bij 
het meten van textiel (en zelf nu 
nog in gebruik) en die wilde nog 
wel eens een paar centimeters 
verschillen.
IJken is een zekerstelling. Daar 
kan je van op aan. Iedereen weet 
wat ik bedoel en daarmee is ook 
communicatie mogelijk. Het is 
ook objectief. Er zijn maar wei-
nig zaken in het leven van al-
ledag die zo vast en zeker zijn. 
Ik kreeg een boekje met de titel 
‘Moet kunnen’ geschreven door 
Herman Pleij. Hij laat onze Ne-
derlandse samenleving zien met 
haar discussiecultuur. Niets is 
daar veilig voor: de dagelijkse 
gewoonten, ons handelen, onze 
politiek en zelfs de godsdienst. 
Door deze manier van omgaan 
met elkaar wordt iedereen die 
nog aan vastigheden gelooft, 
voortdurend op een verkeerd 
been gezet. Eerbied voor de 
ouderen? Voor de overheid of 
diensten? Hoffelijkheid naar 
buren? Verantwoordelijk weten 
voor een gemaakte misser? Ver-
geet dat maar! We leven in déze 
tijd en kennelijk zijn daarin de 
waarden van eerder niet meer 
van toepassing. Maar als we een 
gezonde samenleving willen 
zijn, moeten waarden en nor-
men geen molenstenen zijn, 
maar een manier om sociaal met 
elkaar om te gaan. Oog hebben 
voor de mensen naast je. Com-
passie heet dat. Meevoelen en er 
zijn.
Misschien hebt u raar opgeke-
ken bij het bekijken van de laat-
ste Oke. De helft op zijn kop? 
Drukfoutje? Een kronkel van de 
vormgever? Nee, naast alle re-
guliere nieuws vanuit de kerken 
grote aandacht voor de veertig-
dagentijd. Een wekelijks menu 
voor ieder mens die betekenis 
aan zijn/haar eigen bestaan wil 
geven. Niet alleen tijd voor je-
zelf, maar ook om samen te zijn, 
samen op weg naar het ijkpunt 
van die veertigdagentijd: Pasen. 
Om het leven geven, is geven om 
te leven. De goede doelen met 
een goed voorbeeld kunt u mee-
maken bij elke sobere maaltijd, 
elke komende woensdagavond. 
Inspirerend! Lezen, komen en 
doen!  Dik Kompier

Vier het Leven
UITGAAN n Stichting Vier het Leven 
zet zich in om ouderen persoon-
lijk te begeleiden naar musea en 
film-, concert- en theatervoorstel-
lingen. Men wordt thuis opgehaald 
en na afloop weer teruggebracht 
door een vrijwilliger, die zelf ook 
cultuurliefhebber is. De komende 
maanden staan er weer veel activi-
teiten op het programma in deze 
regio. Ruim 40 bewoners uit de 
Haaswijkflat kregen deze week een 
uitgebreide toelichting op het aan-
bod van Vier het Leven. Informatie: 
(035) 5245156 of www.4hetleven.nl


