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Voorwoord

door Job Nel

 
 Verkennen en vernieuwen
De Waalse Kerk – in 1578 gesticht als vluchtelingen
kerk – wil een gemeenschap blijven die geloof in 
waarden hoog in het vaandel heeft staan. Tegelijker
tijd beseffen wij dat we met de tijdgeest mee moeten 
gaan. Daarom stellen we de kerk en de kosterij in het 
hartje van de stad beschikbaar als ontmoetingsplaats 
voor mensen met verschillende interesses die aan
sluiten bij het dna van de kerk: muziek, Franse taal en 
cultuur, historie en beschouwing. 

Dit kwartet niet-kerkelijke activiteiten kan op grond van z’n 
eigen merites een plaats verdienen in het culturele en intellec-
tuele leven van Amsterdam. En het levert ook een stimulans op 
voor de revitalisatie van de kerk als centrum voor bezinning.
De maatschappij ontkerkelijkt, maar is tegelijkertijd doordrenkt 
van traditionele kerkelijke waarden. Dat biedt een interessant 
en uitdagend aanknopingspunt voor programmering op de 
raakvlakken tussen cultuur en ethiek, tussen beschouwing en 
verbinding en tussen maatschappij en mens.

Job Nel is lid van het bestuur van de Waalse Kerk en 
kerkrentmeester.
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i n t ro d u c t i e

De (tijd)geest

door Barend Toet 

 Een huis, vier verdiepingen
Met dit boekje openen wij het culturele en educatieve 
seizoen 20172018, dat in september van start gaat 
met concerten en bijeenkomsten in de kerk, met een 
nieuw semester in ons taalinstituut en met kleinscha
lige ateliers (workshops) in de consistoire, de prachtige 
bestuurskamer in de kosterij. 

 Muziek
In de Waalse Kerk komt klassieke muziek volledig tot zijn recht 
door de schitterende akoestiek. De kerk is dan ook al decennia 
een geliefd podium voor klassiek geschoolde en georiënteerde 
ensembles, koren en organisten die het magnifieke Müller-orgel 
graag bespelen. Wij koesteren die traditie, maar zoeken ook naar 
vernieuwing door innovatieve ‘crossover’-musici en -gezel-
schappen een podium te bieden; en door zangers en zangeressen 
ruimte te geven die hedendaags repertoire met een boodschap 
vertolken. 

 Franse taal en cultuur
Aan het Walenpleintje wordt al eeuwen Frans gesproken: bij de 
wekelijkse preek, bij de vergaderingen van het kerkbestuur en 
bij samenkomsten met vertegenwoordigers van andere Waalse 
kerken in het land. 
Sinds vorig jaar staat deze prachtige taal ook centraal bij de 
cursussen Frans, die uitstekende docenten van het voormalige 
Institut Français - dat in het Maison Descartes was gehuisvest - 
thans onder ons dak verzorgen. 
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 Historie
Amsterdam heeft een ongelooflijk interessante geschiedenis op 
het vlak van kerkvernieuwing en religieuze beleving. Kloosters 
en kerken schoten op in de vroeg-middeleeuwse stad rond het 
gebied dat wij nu de Wallen noemen. Katholieken, protestanten 
en joden wonen en bidden hier al eeuwen in hun eigen kerken 
en synagogen. De Waalse Kerk speelt een geheel eigen rol in dit 
multireligieuze, multiculturele verhaal. Een rijke bodem voor 
lezingen en seminars. Terzake deskundige historici dragen 
hun steentje bij aan de programmering op dit boeiende terrein. 
Samenwerking met kerken en musea om ons heen versterkt dit 
deel van de programmering. 

 Beschouwing
Uitwisseling van gedachten over maatschappelijke en/of morele 
onderwerpen is onlosmakelijk verbonden met het fenomeen 
kerk. Bezinning is de kernfunctie van elk godshuis. Beschouwing 
leidt tot bezinning. Vanuit die gedachte gaan wij de komende 
jaren nadrukkelijk werken aan een inspirerende programmering 
rond vitale thema’s als solidariteit, tolerantie, armoedebestrij-
ding, zorg voor Moeder Aarde, zingeving en kerkvernieuwing. 
Door de nieuwe vrijheid van de individuele zelfbeschikking 
is het gezamenlijke verband dat kerken ooit vormden minder 
hecht. Wij gaan op zoek naar de invulling van het vacuüm dat zo 
is ontstaan.

 L’ Église Wallonne
Al eeuwen is de kerk aan het Walenpleintje een vrijhaven voor 
vluchtelingen – vooral Franse protestanten – die vanaf het mid-
den van de zeventiende eeuw hun land verlieten om aan vervol-
ging, discriminatie en moord en doodslag te ontkomen. Het 
verloop van hun geschiedenis in Amsterdam is een wonderbaar-
lijk succesverhaal dat wonderwel past in de bredere context van 
religieuze golfbewegingen in deze stad. 
De kerkgangers spreken er nog steeds Frans en houden zo een 
traditie in stand die langzamerhand toe is aan renovatie en her-
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overweging. De moed waarmee de laatsten der Walen dat proces 
tegemoet treden is bewonderenswaardig en motiveert ook de 
– deels niet-kerkelijke – staf van het cultureel-maatschappelijke 
ontmoetingscentrum dat wij er – naast de diensten op zondag – 
proberen op te bouwen. 

 Het geheel 
De som der delen – hoe interessant die ook los van elkaar zijn – 
levert een meerwaarde op: verschillende wegen die elk leiden 
naar nieuw elan en esprit. Beschouwen, bezinnen en beleven. Een 
gemeenschap die denkt, praat, luistert en leeft.

Barend Toet studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de 
UvA. Oprichter/hoofdredacteur/directeur van Muziekkrant Oor en 
de Hitkrant. Uitgever pur sang. Ontwikkelde bladen en boeken en 
andere mediaconcepten. Sedert de oprichting in 2015 directeur 
van Walenpleintje bv, de wereldse tak aan de boom van de Waalse 
Kerk.
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k l ass i e k

Levende traditie

door Nienke Meuleman

 Buiten de gebaande paden
Een muzikale traditie blijft alleen levend als je er steeds 
met andere oren naar luistert. Daarom programmeert 
de Waalse Kerk – in haar hoedanigheid van muzikaal 
podium – naast de gevestigde namen ook orkesten, 
ensembles, zangers en instrumentalisten die het 
experiment niet schuwen.

Muziek leeft. Natuurlijk bepaalt de componist structuur en 
gevoel – maar hoe langer een stuk wordt gespeeld, hoe meer 
je er mee blijkt te kunnen doen. Dat is spannend, die nieuwe 
interpretaties van werk dat soms al eeuwen wordt uitgevoerd. 
 Misschien nòg spannender zijn de pogingen van 
hedendaagse musici om elementen uit de oude muziek, of uit 
volksmuziek van her en der, of jazz, te integreren in nieuwe 
klankcombinaties. “Het einddoel is niet belangrijk”, zeggen 
Taoïsten, “maar de reis.”
 Een toegevoegde attractie is de overgave van musici aan de 
muziek – het woord ‘passie’ wordt vaak misbruikt, maar is hier 
op zijn plaats. In de Waalse kerk kun je hun betrokkenheid bijna 
voelen, zo klein is de afstand tussen muziekmaker en luisteraar. 
 En dan is daar de akoestiek die het een feest maakt om in deze 
kerk te spelen maar ook te luisteren naar de muziek waarvan elke 
klankwisseling, iedere nuance ragfijn overkomt. 

Nienke Meuleman is koster/beheerder van de Waalse Kerk en de 
drijvende kracht achter het concertaanbod van de laatste decennia. 
Academisch gevormd in muziekwetenschap, Franse taal en letteren 
en theologie is zij ook een van de inspiratoren van het vernieuwings
proces dat rondom het Walenpleintje gaande is. 
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vast e  gast e n 

Vierstemmig traditie

Gerben Houba

 Concerten in theatrale vorm 
Quatre Bouches bestaat uit twee zangers en twee 
zangeressen. Wij hebben alle vier ruime ervaring met 
concerteren in de Waalse Kerk. De bijzondere, warme 
sfeer en de uitmuntende akoestiek voor vocaal werk 
maken deze concertlocatie tot een van onze favorieten. 
Op de vraag of wij een van de vaste ensembles van de 
Waalse Kerk wilden zijn, klonk dan ook een volmondig: ja!

Onze programmering is aansprekend voor een breed publiek 
met vocale muziek uit de 19e, 20e en 21e eeuw. Soms begeven wij 
ons op het experimentele vlak of geven we zelf opdracht voor een 
nieuwe compositie. Alle concerten zijn in een theatrale vorm 
gegoten, vaak met een humoristische inslag. Onze succesvolle 
programma’s Subtext, FusionKitchen en Nowell zijn alle in de 
Waalse Kerk uitgevoerd.

 Verwacht:
Zigeunerlieder, met muziek van Brahms, Schumann en Dvořák, 
waarin de zigeunerziel wordt blootgelegd, staat voor januari 
2018 geprogrammeerd.
 In november van dat jaar volgt Rossini.nu  ter gelegenheid van 
de 150e sterfdag van Gioacchino Rossini (teksten: Don Duyns, 
regie: Vincent van den Elshout). De Belgische acteur Luk de 
Bruyker kruipt in de huid van de operacomponist en kijkt terug 
op zijn leven aan de hand van een van zijn laatste werken, de 
Petite Messe Solennelle. Quatre Bouches vertolkt alle overige rollen.
 Het derde project dat het komende seizoen in de Waalse 
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Kerk te horen zal zijn, is het experimentele muziektheaterwerk 
Ordinary People, van componist Falk Hübner. In dit stuk gaan 
wij samen met het publiek op zoek naar de verhalen achter de 
zangers.

Quatre Bouches Vocaal kwartet Quatre Bouches is opgericht in 
2005 en bestaat uit Bauwien van der Meer (sopraan), Petra Ehris
mann (alt), Gerben Houba (tenor) en Michel Poels (bariton). De vier 
zangers zijn actief als solist, kamermusicus of ensemblezanger in 
binnen en buitenland. Het kwartet bracht haar programma’s op 
gerenommeerde festivals als Kamerklanken ’s Hertogenbosch, de 
Operadagen Rotterdam en het Grachtenfestival Amsterdam. Het 
voerde tal van muziektheaterwerken uit en werkte daarvoor samen 
met onder meer Prompt, Zangstudio Haarlem en het Bredeweg
festival. Het kwartet heeft diverse opnamen op haar naam staan, 
waaronder de film Media Me (rvu) en de Bètacanon (ter gelegen
heid van het gelijknamige boek). In 2011 verscheen de eerste eigen 
cd Nowell met acapella werken in kerstsfeer, in 2013 gevolgd door 
de multidisciplinaire The William Blake Experience met muziek van 
Harke Jan van der Meulen, in samenwerking met het Eisler Trio en 
kunstschilder Anthony Paul.
www.quatrebouches.com



vast e  gast e n 

Grensoverschrijdend en 
spraakmakend

door Remco Roovers

 Muzikale reiziger of reizende musicus?
Marc Pantus is net als de Waalse Kerk grenzeloos. Zijn 
stem laat zich niet vatten in simpele beschrijvingen als 
operazanger of liedinterpreet. Transformatie, passie 
en pluriformiteit zijn de geloofspilaren van zijn vocale 
credo.

Het dagblad Trouw schreef dat Marc Pantus de stem van Jezus 
‘hemels vertolkte’ in de Matthäus Passion van Bach. Onder leiding 
van Jos Vermunt zong hij ook in de spraakmakende Nederlandse 
hertaling van Jan Rot.
 Maar met Pantus valt ook hartelijk te lachen in Rossini’s La 
Gazzetta of in vrolijke barok-opera’s zoals Mammalucca, Bagatella 
e Pattatocco van Francesco Conti of La Fantesca van Johann 
Adolf Hasse. Voor de Magische Muziekfabriek en de Radio 
Kamer Philharmonie regisseerde hij de opera El retablo de Maese 
Pedro van Manuel de Falla.

Remco Roovers Musicoloog en directeur van musico Reizen, een 
reisorganisatie gespecialiseerd in muziekreizen. De band tussen 
Marc en Remco ontstond op het Koninklijk Conservatorium 
waar zij samen hun zangopleiding voltooiden. Samen met Taco 
Stronks organiseerde Roovers in de Waalse Kerk het Bach Festival 
Amsterdam en de muziek4daagse. 

 Verwacht:
 1e concert, in november of december
 Winterreise – Winterreise
Marc Pantus voert andermaal in de Waalse Kerk Schuberts 
meesterwerk Winterreise uit. Later op de avond klinkt het stuk 
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nog een keer, nu bewerkt door Maurice Lammerts van Bueren 
voor vijf vrouwenstemmen en piano, in een verhelderende, 
poëtische en onverwacht geestige enscenering van Marc 
Pantus. Met het Coco Collectief: Maurice Lammerts van Bueren, 
Merlijn Runia, Wendeline van Houten, Jannelieke Schmidt, 
Nikki Treurniet en Ellen Valkenburg.

 2e concert, 10 maart 2018 om 15 uur
 Mattheuspassie
Het Luthers Bach Ensemble voert onder leiding van Tymen 
Jan Bronda Mattheuspassie van Bach uit in kleine bezetting, 
op authentieke instrumenten en in een bijzondere regie van 
Marc Pantus, die zelf ook de rol van Christus zingt. Een no-tech 
voorstelling waarin de luisteraar/toeschouwer direct naar de 
kern van het verhaal wordt gezogen. 

 3e concert, eind juni 2018
 Zomerreisje - récital-conférence 
Een zomers recital dat behalve zonnige, regenachtige, bloedhete 
liederen en liederen met een briesje, ook een verhaal bevat over 
de reis die Marc Pantus met een collega maakte, dat wil zeggen 
over de poging die reis te maken. Kom luisteren naar dit vrolijke 
concert met lichte en zware liederen van Ravel, Strauss, Wolf, 
Liszt, Loewe, Poulenc en vele anderen. De zingende collega en 
reisgenoot komt hopelijk ook.
Met Maarten Hillenius, piano, en een nader bekend te maken 
collega-zanger. 

Marc Pantus Na zijn opleiding als beeldend kunstenaar aan de 
Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam studeerde Marc Pantus 
zang in Utrecht, Den Haag en Chicago. Zong bij gerenommeerde 
gezelschappen onder leiding van Kenneth Montgomery, Reinbert 
de Leeuw en andere grote namen. Regisseerde opera’s. Werkte 
met Acteurscollectief Wunderbaum en dansgezelschap ish.
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vast e  gast e n

Twintig jaar avontuur

De favoriete muziek van de Van Swieten Society 
De Van Swieten Society wijdt zich aan klassieke 
en romantische kamermuziek uit de periode 1760
1850. De leden van het ensemble behoren tot de 
internationale top van het muziekleven. Ze zoeken 
met hun rijke podiumervaring en grote kennis van de 
uitvoeringspraktijk naar het originele geluid en de 
speelwijze van toen. 

In 2017 bestaat de Van Swieten Society 20 jaar. Na 
bijna 100 programma’s die ook allemaal in Amsterdam 
hebben geklonken openen we daarom dit seizoen met 
onze favoriete muziek. Hoewel ons repertoire zich 
uitstrekt van de zonen van Bach tot en met Brahms 
is Mozart in elk seizoen te horen geweest. Daar zit de 
kern van ons musiceren in en die vatten we samen in 
een programma dat volledig gewijd is aan Mozart. 
De andere drie programma’s zijn een combinatie van 
bekend en onbekend, van alltime meesterwerken en 
onterecht vergeten meesters. 

 zondag 8 oktober 15.30 uur
 Mozarts Gouden Jaren
Mozarts ‘Gouden Jaren’ waren de jaren van zijn Weense 
meesterwerken, waaronder de pianokwartetten en het 
klarinetkwintet. Zijn klarinetkwintet schreef hij voor de 
basset-variant, een instrument dat verdween in de nevelen 
van de geschiedenis. Pas in 1992 dook er een afbeelding van op. 
Frank van den Brink speelt op een reconstructie van dit even 
geheimzinnige als wonderlijke instrument.
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Frank van den Brink, klarinet, Heleen Hulst, viool, Sara DeCorso, 
viool, Bernadette Verhagen altviool, en Bart van Oort piano. 

 zondag 10 december 15.30 uur
 Jong geleerd
Rond 1800 ontdekten componisten ‘de burger’. Er was goudgeld 
te verdienen met muziek voor beginners en liefhebbers. Net als 
in het korte verhaal, de schets of het kleine porseleinen beeldje 
van Hummel, stond het miniatuur in hoog aanzien. Het vereist, 
toen en nu, een meester om groot in het kleine te zijn.
Heleen Hulst, viool, Bernadette Verhagen, altviool, Steuart Pincom
be, cello en Bart van Oort, piano.

 zondag 18 februari 2018, 15.30 uur
 De geboorte van het strijkkwartet
De wortels van het strijkkwartet liggen in de Barok, toen 
componisten als Scarlatti en Tartini als eersten componeerden 
voor vier gelijkwaardige stemmen. Uiteindelijk culmineerde 
dit in het Weense kwartet van Joseph Haydn, de ‘Vader van het 
Strijkkwartet’. Het strijkkwartet begon vervolgens aan een 
ongeëvenaarde zegetocht.
Heleen Hulst, viool, Sara DeCorso, viool, Bernadette Verhagen, 
altviool en Albert Brüggen cello.

 zondag 15 apr 15.30 uur
 Wilde Romantiek
Revolutie rond 1800. Galante muziek had afgedaan. Beethoven 
stond bekend als een wildebras op de piano. Kranten schreven 
over de ‘wilde romantiek’ van de bohemien Ries. De virtuoos 
Dussek betoverde en verbijsterde zijn publiek. Met Beethoven 
in de voorhoede deed de Romantiek met donderend geraas zijn 
intrede.
Heleen Hulst, viool, Bernadette Verhagen, altviool, Albert Brüggen, 
cello en Bart van Oort, piano.
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Baanbrekende barok

door Eelke Bakker

 Tonale tijdmachine
Onder de bezielende leiding van de Argentijns
Nederlandse Adrián Rodríguez Van der Spoel brengt 
Música Temprana de muzikale ontwikkelingen van 
Latijns Amerika in kaart; vanaf het moment dat de 
eerste conquistadores voet aan wal zetten in de ‘Nieuwe 
Wereld’ tot en met de volwassenwording van de eigen 
barokmuziek op LatijnsAmerikaanse bodem. 

Zuid-Amerika kent een ongemeen rijke muziekgeschiedenis 
die elders – ten onrechte! – nog amper bekend is. De ontmoeting 
van drie muzikale culturen, Europees, Indiaans en Afrikaans, 
resulteerde in het ontstaan van een totaal nieuwe en spannende 
klankwereld. Per project verrast Música Temprana haar 
bezoekers met nieuwe ongehoorde muziek. Net zolang totdat de 
barokmuziek uit Latijns-Amerika net zo bekend en geliefd is als 
de muziek van Bach…

 Verwacht:
In het seizoen 2017 - 2018 brengen we twee nieuwe programma’s 
in première in de Waalse Kerk. In december 2017 laten we 
horen welke muziek er in de kathedraal van Quito, Ecuador 
heeft geklonken. Gloedvolle villancicos (kerstliederen) voor 
koor en basso continuo. En bijzonder: bijna alle teksten in dit 
programma zijn geschreven door nonnen uit het klooster van 
Quito.
 In april 2018 reist Música Temprana af naar Spanje omtrent 
1500. De muziek die in deze periode werd geschreven is de 
bakermat van de Latijns-Amerikaanse muziek. In dit programma 
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stappen we af van het idee dat klassieke muziek alleen voor de 
elite is. Weliswaar werd de muziek uit het Cancionero de Palacio 
geschreven voor het paleis, maar de liederen vertelden over het 
leven van de gewone Spanjaarden: liefde, oorlog, ziekte, drank. 
De kans bestaat dat u na afloop van het concert samen met de 
musici in de kroeg belandt...
 
Adrián Rodríguez Van der Spoel werd geboren in Rosario, Argenti
nië. Na een muziekopleiding in zijn geboorteplaats waar hij trom
pet, compositie, koor en hafabradirectie studeerde, volgde hij een 
studie koordirectie in Buenos Aires. Daar leerde hij ook verschillende 
instrumenten bespelen. In Nederland studeerde hij verder aan het 
Sweelinck Conservatorium, bij Daniel Reuss en bij Daan Manneke. 
Hierna specialiseerde hij zich in oude muziek bij Jos van Veldhoven 
en Paul van Nevel. 
Van der Spoel werkt met ensembles als Elyma, La Sfera Armonio
sa, Cappella Amsterdam, Holland Baroque Society, Anthonello en 
L’Arpeggiata.  
Hij speelde en/of dirigeerde op het Festival Oude Muziek Utrecht, 
Musica Sacra in Maastricht, het Festival van Vlaanderen, Borealis 
in Noorwegen, Festival de Chiquitos in Bolivia, Early Music Festival 
in Stockholm, Mejiro Barok in Tokyo, Vaanta Barokki in Finland en 
Festival Bach de Rosario in Argentinië.

Eelke Bakker heeft als cultureel ondernemer maar één doel: mensen 
overtuigen van de absolute schoonheid én diversiteit van klassieke 
muziek. Hij mijdt gebaande paden en wil zich voornamelijk toeleg
gen op onontdekte pareltjes.
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s e r i es

De stem van de stad

door Jeroen Spitteler

Een keur aan koren
Het koorleven in Amsterdam en omstreken is wijd
vertakt en springlevend. De stad kent vele kamerkoren 
en ensembles waarin door enthousiaste en ervaren 
zangers op hoog niveau muziek gemaakt wordt. 
De koren streven naar perfectie en programmeren 
spannende en originele concerten. In de hoofdstad is 
het culturele aanbod echter zo groot en zijn er zo veel 
professionele gezelschappen aan het werk dat het vaak 
lastig is aandacht te genereren. Publiek trekken wordt 
dan een ware opgave. Echte parels van koren blijven zo 
onderbelicht.

 Couleur Vocale
En dit is waar de Waalse Kerk in beeld komt. Al vele jaren is 
de kerk een geliefd podium voor deze gezelschappen en op 
haar beurt draagt de kerk deze koren een warm hart toe. Aan 
het begin van dit jaar zijn we daarom begonnen met een serie 
voor kamerkoren en vocale ensembles: Couleur Vocale. Het 
combineert de professionele kracht van de Waalse Kerk met de 
kwaliteit en de ambitie van de beste kamerkoren van Amsterdam. 
Memorabel was de aftrap van de serie op zaterdag 25 februari 2017 
waarbij alle ensembles zich presenteerden. Een mooie dag vol 
vocaal enthousiasme waar we zeker vervolg aan willen geven. We 
zetten de  reeks in 2018 met nog meer energie voort.
 In mijn leven als musicus was de Waalse Kerk altijd al een 
plek om thuis te komen. Ik hou van deze kerk en haar stijlvolle 
gemoedelijkheid. Hier vonden voor mij belangrijke muzikale 
belevenissen plaats. Zo dirigeerde ik hier in 2002 mijn eerste 
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Johannespassie met vocaal ensemble Photonen, gaf mijn 
ensemble Hermes haar eerste concert in 2010 en zong ik met 
luitist Israel Golani een van mijn eerste solo recitals. Dat de 
Waalse Kerk haar functie als muzikaal en cultureel podium wil 
uitbouwen ondersteun ik dan ook van harte als artistiek adviseur 
van de serie Couleur Vocale.

 Verwacht:
De laatste optredens van de lopende reeks concerten staan 
geprogrammeerd op de laatste zondagmiddag van de maanden 
september t/m december 2017. Vanaf februari t/m juni en na de 
zomer van september t/m december komt de tweede serie van de 
reeks aan bod.

Jeroen Spitteler is zanger en dirigent. Hij is actief bij Capella 
Pratensis, een ensemble dat zich toelegt op de authentieke 
uitvoering van muziek van Josquin des Prez en tijdgenoten. 
Daarnaast vormt hij samen met luitist Israel Golani een duo voor 
oude muziek genaamd Der Stemme Lusthof. Hij is vaste dirigent 
van het Utrechts Vocaal Ensemble en Vocaal Ensemble Photonen te 
Amsterdam. Verder is hij initiator en dirigent van Ensemble Hermes 
en vervult hij regelmatig gastdirigentschappen.
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h e t o rg e l

Mokums magnifieke Müller

door Gerben Gritter

Krachtig doch lieflijk
Onder de vele Duitsers die in de 18e eeuw naar Neder
land trokken, bevonden zich enkele briljante figuren. Een 
van hen was de orgelbouwer Christian Müller (1690
1763). Müller moet rond 1716 naar Amsterdam zijn geko
men, alwaar hij in 1720 zijn eigen orgelmakerij vestigde. 
Hij was productief en leverde instrumenten van hoge 
kwaliteit. Vooral na de voltooiing van het reusachtige or
gel in de Grote of St.Bavokerk te Haarlem in 1738 strek
te Müllers roem zich uit tot ver buiten de landsgrenzen.

De klank van zijn instrumenten werd door enkele 18e- en 
19e-eeuwse orgelkenners treffend gekarakteriseerd als ‘krachtig 
doch lieflijk’. Fraaie specimina van zijn kunst zijn thans nog te 
bewonderen in onder meer Haarlem, Leeuwarden, Amsterdam 
(Waalse Kerk), Beverwijk, Alkmaar – Kapelkerk, en Westerbork.
 Het orgel van de Waalse Kerk werd in de jaren 1733-1734 
gebouwd in de kast van het oude orgel uit 1680. Het is een van de 
best bewaard gebleven orgels van Müller, en het is zelfs de enige 
Amsterdamse Müller die nog bestaat. Het instrument munt uit 
door zijn buitengewoon fraaie klank.
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat talloze orgelliefhebbers 
van over de hele wereld het orgel komen bezoeken, en dat hier 
in de loop der jaren vele plaat- en cd-opnamen zijn gemaakt, 
onder meer door Gustav Leonhardt, Jacques van Oortmerssen 
(voormalige organisten van de Waalse Kerk) en Ton Koopman. 
Het orgel is niet alleen te beluisteren tijdens de kerkdiensten 
op zondagochtend, maar ook tijdens de orgelconcerten die op 
gezette tijden plaatshebben.
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Gerben Gritter is organist, musicoloog en muziektheoreticus. 
Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht op een 
proefschrift over het leven en werk van de orgelbouwer Christian 
Müller. Hij is docent aan het Conservatorium van Amsterdam en 
organiste titulaire van de Waalse Kerk.

n.b. Gerben Gritter bespeelt het orgel op elke zondagmorgen 
tijdens de kerkdienst. 
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s e r i es

Broodje Bach

door Pieter van Dijk

 Een plek van stilte en muziek
Iedere tweede dinsdag van de maand laten getalen
teerde jonge organisten, studenten aan het Conserva
torium van Amsterdam, zich horen tijdens de serie 
lunchconcerten in de Waalse Kerk. 

De kerk, met het prachtige Müllerorgel, is sinds de 
jaren tachtig een vaste en geliefde leslocatie voor de 
orgelafdeling. Spelen op een goed bewaard historisch 
orgel, hartje Amsterdam. Zelfs in de koude winter blijven 
de vingers er warm. De klanken van dit instrument 
inspireren de studenten en docenten in hun ontwikkeling 
en zoektocht naar een vertellende manier van muziek 
maken. 
De lunch concerten ondersteunen dit leertraject – 
muziek, een verhaal vol emoties, moet immers worden 
overgedragen aan een publiek. De onzichtbare 
organist(e) leert tijdens deze concerten met de 
spanning om te gaan met als hoogste doel instrument 
en repertoire optimaal te presenteren.

 Gustav Leonhardt 
Mijn eerste indruk van het orgel in de Waalse Kerk kreeg ik door 
de Bachopnamen van Gustav Leonhardt, opnames die een grote 
indruk op mij maakten. In de vroege jaren tachtig kwam mijn 
droom uit om enkele lessen van Leonhardt te krijgen in deze 
kerk, lessen die mijn visie op muziek maken in een belangrijke 
mate hebben bepaald. In dezelfde tijd bezocht ik regelmatig de 
oude-muziekserie in de Waalse Kerk. Onvergetelijke ervaringen 
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om Frans Brüggen, Musica Antiqua Köln, Bart Kuyken en vele 
anderen daar te beluisteren. De Waalse Kerk midden in de stad, 
een plek van stilte en muziek.

Pieter van Dijk is stadsorganist en organist van de Grote Sint 
Laurenskerk in Alkmaar. Hij is hoofdvakdocent en hoofd van de 
orgelafdeling aan het Conservatorium van Amsterdam, en docent 
aan de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

 Maandelijkse orgelconcerten
Door afstuderende pupillen van het Conservatorium op elke 
derde dinsdag van de maand, van september 2017 tot en met juni 
2018. De concerten zijn gratis toegankelijk. Men speelt repertoire 
dat past in de voorbereiding voor het eindexamen. 
We beginnen om 12.30 uur en zijn rond 13.15 uur klaar. 



h e d e n da ags 
IJzersterk en breekbaar

door Barend Toet

 Vliegende start
Ontstaan in het muzikale studentenleven van het 
Amsterdamse Conservatorium, lanceerde Ikarai in 2015 
een thematisch album vol ijzersterk origineel materiaal 
onder de titel ‘Fly’ – waarop het verhaal van Icarus op 
geheel eigen wijze wordt herverteld. Was Icarus een 
lichtzinnige dwaas die te veel risico nam, of een moedige 
zoeker naar extase en ultieme vrijheid? 

Hun werk is bijzonder omdat het zeskoppige gezelschap er in 
slaagt een aantal lastig te combineren elementen naadloos aan 
elkaar te koppelen. De muziek vloeit van klassiek naar jazz en 
terug, zonder dat je het gevoel krijgt naar knip- en plakwerk 
te luisteren. Hun geluid is gestructureerd in fijnzinnige 
arrangementen, maar er is ook ruimte voor improvisatie. De 
mise en scène is sober en toch overtuigend en verhalend. Je 
hebt geen moment de indruk naar jonge jongens en meisjes 
te luisteren, zo volwassen en tegelijk verfrissend is wat ze ten 
gehore brengen. 
 ‘Fly’ is een film voor je oren, een bijna cinematografisch, 
compositorisch en muzikaal hoogstandje, én meer dan genoeg 
aanleiding reikhalzend uit te zien naar hun nieuwe programma. 

 Verwacht:
In het seizoen 2017-2018 presenteert Ikarai een prachtig nieuw 
programma, dat in de Waalse Kerk te bewonderen zal zijn: het 
levensverhaal van Muhammad Ali. We volgen de legendarische 
bokser in zijn strijd naar erkenning, in de ring en daarbuiten. Via 
de ‘Rumble in the Jungle’ naar zijn gevecht tegen racisme. Maar 
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ook de innerlijke strijd, die leidde tot zijn bekering. Dat alles 
gegoten in de typische stijl die Ikarai kenmerkt. Het ritme van 
een bokswedstrijd, getoonzet in een mengeling van klassiek, jazz 
en filmmuziek. 

 Tv-presentator Tijl Beckand over Fly: 
“Een reis die ik iedereen kan aanbevelen.”

 Violiste Rosanne Philippens schreef: 
“Je voelt de vlucht van Icarus – meeslepend.”

 Jazzsaxofonist Ben van Gelder over Ikarai: 
“Gespeeld vanuit het hart met geduld en overtuiging.”

Ikarai werd opgericht door pianist Julian Schneemann en bassist 
Camiel Jansen, twee Amsterdamse conservatoriumstudenten met 
een gedeelde interesse in de verkenning van ongebaande paden 
in muziekland. Hun ensemble koppelt lyrische strijkinstrumenten 
aan het ritme van piano, bas en drums en bereikt daarmee een 
prachtige mix van klassieke muziek en jazz. Hun grote voorbeelden 
zijn Bach, Beethoven, Debussy en Stravinsky, componisten die 
allemaal ook vindingrijke improvisaties in de vingers hadden. Ikarai 
wil de kloof dichten tussen componeren en improviseren, en zo een 
middenweg vinden tussen contemplatie en spontaniteit. 
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h e d e n da ags

Sugar and sense

door Jan-Maarten de Winter

 Muziek zonder Muren
Vijftig jaar geleden had Amsterdam nog geen Paradiso, 
laat staan een Melkweg. De opening van het Bimhuis lag 
nog in een ver verschiet. Voor belangwekkende pop en 
jazzconcerten moest je naar het Concertgebouw. De 
afgelopen decennia breidde het aantal locaties zich 
gestaag uit, net als de subgenres in de populaire muziek. 
Maar de podiaontwikkeling van de laatste jaren is 
helemaal stormachtig.

Elke avond –  dus ook door de week – kunnen liefhebbers 
kiezen uit een riant aanbod aan live muziek. Verdeeld tot in de 
uithoeken van de stad, in grootte variërend van kleine clubs tot 
megaconcerthallen. Wat helpt is dat muzikanten hun inkomsten 
uit de verkoop van geluidsdragers zien opdrogen en optredens 
weer als essentieel onderdeel van hun bestaan erkennen. En het 
publiek omarmt op zijn beurt de ervaring van een concert als 
nooit tevoren. 
 Samen met de Sugarfactory biedt De Waalse Kerk komend 
seizoen een aantal intieme concerten aan. Verwacht experiment 
en kruisbestuiving tussen culturele disciplines. Artiesten 
met een authentiek verhaal die het best tot hun recht komen 
in een semi-akoestisch decor. Ook een pianist die in het kader 
van het Amsterdam Dance Event zijn instrument koppelt aan 
elektronica wordt niet geschuwd. Concerten voor connaisseurs, 
maar zeker ook voor verkenners. Muziek zonder Muren.

Jan-Maarten de Winter was van 1973 tot 1990 hoofdredacteur van 
(Muziekkrant) oor. Daarna 20 jaar chefredacteur bij Elsevier, 
onder meer van de Kennis & Cultuurredactie.
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at e l i e rs

Goddelijke inspiratie

door Barend Toet 

 A match made in heaven
Terwijl popmuziek een werelds imago heeft – sex, drugs 
en rock ‘n roll – wordt er in songteksten veel vaker 
naar het goddelijke verwezen dan men denkt. Uit de 
losse pols: Johnny Cash, Van Morrison, Bob Dylan, The 
Byrds, The Beach Boys, Darlene Love, Claudia Lennear, 
Otis Redding, Tata Vega, Lisa Fischer, Sting, Luther 
Vandross, Stevie Wonder, Ray Charles, Merry Clayton, 
Aretha Franklin en U2... En dit rijtje is verre van volledig! 

Soms gaat het om sterren die uit een kerkelijke gospeltraditie 
stammen, in andere gevallen om zoekers die op een gegeven 
moment in hun leven het licht hebben gezien, en in nog weer 
andere gevallen om opportunisten die een extra centje aan Onze 
Lieve Heer willen verdienen. 
 Het bestaan van zo veel goddelijk geïnspireerde popmuziek 
roept de vraag op of er een patroon en/of enige ratio te ontdekken 
valt in dit fenomeen. Heeft de interesse van deze musici zijn 
basis in geloofsovertuiging, in tradities, in het verlangen naar 
zingeving of geestelijke kompaswerking? Zijn het krachtige 
karakters die over God zingen of juist niet? Begrijpen we beter 
wat de Heer ons wil vertellen door hun songs? Zit de luisteraar er 
wel op te wachten en – zo ja – wat trekt hem/haar dan aan in het 
genre? Is het wel een genre? Et cetera. 

 Verwacht:
 Atelier - God in de pop
Wij plannen een atelier waarbij de moderatoren en deelnemers 
diep in zullen gaan op deze materie. 
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Gezien de complexiteit van het thema, zal het nog even duren 
voor we exact kunnen afficheren wie deze reeks sessies gaan 
leiden en welke onderwerpen er aan de orde komen. Zodra we 
man en paard kunnen noemen, hoort u meer van ons... 
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taal & cultuur
Centre Français Néerlandais

seizoen 2017  2018
esprit & elan in de Waalse Kerk



c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

De erfenis van Maison Descartes

door Edie Peters

 Professioneel en tegelijkertijd ontspannen
Nederlanders die zich de afgelopen decennia wilden 
verdiepen in de Franse cultuur, konden terecht in 
een gebouw dat uitgroeide tot een begrip: Maison 
Descartes. Ruim een jaar geleden deed de Franse 
overheid er de deur op slot. Een belangrijk deel van de 
erfenis van het instituut is nu te vinden in de Waalse 
Kerk in Amsterdam. Docent Samuel Bauer: “Toen we 
overstapten naar de kerk voelde dat gelijk als familie.”

Maison Descartes is een van de slachtoffers van de bezuinigin-
gen die de Franse regering de afgelopen jaren op cultuur en de 
diplomatieke dienst heeft doorgevoerd. Misschien niet zo gek 
als je in de krant Le Monde leest dat Frankrijk na de VS en China 
de meeste buitenlandse vertegenwoordigingen heeft. Een beetje 
te grote jas, zou je mogen zeggen. Vorig jaar is Maison Descartes 
– het vier eeuwen oude gebouw van 4000 vierkante meter met 
een prachtige tuin in Franse stijl – verkocht. Ook in Wenen is bij 
voorbeeld een historisch pand – met een park van vier hectare  – 
door de Franse staat verkocht, evenals grote complexen in Kuala 
Lumpur en New York.
 Docent Bauer – geboren en getogen in Picardië – herinnert 
zich de overstap die zich afspeelde tussen april en september 
2016: “Ik ken Richard Bennahmias, een van de predikanten in de 
kerk. Hij zei dat de kerk graag onderwijs in de kerk wilde opzet-
ten. Na wat gesprekken en twee maanden hard werken konden 
we aan de slag met cursussen in de consistoire, een prachtige en 
prestigieuze ruimte. We benaderden onze studenten en verzeker-
den ze dat het niveau van de cursussen even hoog zou blijven. 
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Het was goed voor de Waalse Kerk en het was goed voor ons.”
 Cursisten voelen zich in de Waalse Kerk ook thuis. Matthijs 
de Bruijne, getrouwd met een Française: “De lessen zijn altijd 
interactief en worden gegeven aan de hand van actuele thema’s 
uit de politiek, maatschappij, kunst en cultuur. Ik vind het in-
spirerend om met een gevarieerd gezelschap bezig te zijn met de 
Franse taal en cultuur.” Cursist Marc Jansen – die graag een taal 
bijhoudt naast zijn werk – over de nieuwe plek: “Misschien nog 
wel leuker dan waar Maison Descartes zat. Zeker de grote zaal 
waar wij wel eens les krijgen is heel mooi.”
 Intussen geniet Bauer van het lesgeven bij het Centre 
Français Néerlandais: “Hier ligt veel geschiedenis. Ik ben niet 
religieus, net als de meerderheid van de Fransen.” Met een glim-
lach: “Ik had vroeger niet kunnen bedenken dat ik ooit in een 
kerk zou werken. In Frankrijk is de kerk altijd nog plechtig. Hier 
is de sfeer open. Er lopen altijd mensen rond die bezig zijn. Als 
ik de trap oploop, hoor ik mensen repeteren: opera, viool. En dat 
midden in het oude centrum van de stad. Enchanté.”
 De kerk belemmert niet? Bauer: “Integendeel. Klinkt mis-
schien gek als je bij een kerk werkt, maar toch is het zo. Het is hier 
toch wat makkelijker praten over politiek en andere polemieken 
dan bij een overheidsinstantie als Maison Descartes. Ik vind 
trouwens wel dat kritiek uiten moet samengaan met respect voor 
anderen. Dat is mijn filosofie.”

Edie Peters is all round journalist en fotoexpert (photoq.nl). Werkt 
samen met de Waalse Kerk op redactioneel en adviserend gebied.
 
 Verwacht:
Op 9 september 2017 bent u van harte welkom bij de open dag 
(10.00-17.30 uur) van het Centre, zoals gebruikelijk met een fees-
telijk tintje. We starten met koffie en croissants in de ochtend-
uren en sluiten af met een proeverij van biologische wijn tegen 
het eind van de middag. De gehele dag kan men een taaltest 
afleggen, is er ruimte voor een kinderklasje, en is er muziek te 
beluisteren.
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c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

Een nieuwe kans

door Jasper Bartlema

“Waar heb ik dit aan verdiend?” heb ik het afgelopen jaar 
vaak gedacht… Laat ik me nader verklaren.

Ooit was ik, scholier, puber, adolescent: de wereld behoorde mij 
toe, ik voelde me het centrum van het universum. Dat leidde 
soms tot ondoordachte besluiten. Zo zag ik in die tijd de schoon-
heid van de Franse taal niet – en kon  de docent mij ook niet boei-
en. Ik liet het vak daarom als een baksteen vallen zodra dat kon. 
Tijdens de vele vakanties die later volgden naar – hoe kan het ook 
anders – Frankrijk, had ik hier behoorlijk spijt van. Vaak kwam ik 
pas na een hoop gestamel en gebarentaal terug met de dagelijkse 
boodschappen. 
 Toen het Franse taalinstituut dat in het Maison Descartes 
huisde vorig jaar pardoes werd opgeheven, kreeg ik een onver-
wachte herkansing. Met zes docenten van dit voormalige topin-
sti¬tuut hebben we razendsnel een nieuwe start gemaakt en zo 
een traditie veilig gesteld. Op die manier kan ik deze prachtige 
taal leren. Formidable...
 Het Centre Français Néerlandais (voorheen: École Wallonne) 
is een bovengemiddelde instelling. Alle docenten zijn locuteurs 
natifs met jarenlange onderwijservaring. Aan beginners en ver-
gevorderden, maar ook aan bedrijven, multinationals en ngo ’s. 
Zij zijn van alle markten thuis, vormen de kern, en ma¬ken het 
verschil. De historische locatie, de prachtige Waalse Kerk in het 
centrum van Amsterdam, is de kers op de taart.

Jasper Bartlema is bedrijfsleider en manager Muziek bij de Waalse 
Kerk. In het afgelopen jaar hield hij zich fanatiek bezig met de 
opstart van het taalonderwijs aan het Walenpleintje. 
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c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

In woord en beeld

door Pierre Pascal Bruneau

 

Met de Franse slag
Het aantal Fransen en Franssprekenden in de regio 
groeit. Zij hebben behoefte aan toegang tot literatuur 
in de Franse taal en aan plekken waar ze andere Frans
taligen kunnen ontmoeten.

Le Temps Retrouvé
De boekwinkel Le Temps Retrouvé aan de Keizersgracht 
(nr. 529)  bestaat sinds september 2014. Het aanbod loopt van 
nouveautés tot de klassieken, maar je treft er ook filosofie, ge-
schiedenis, leerboeken en kookboeken aan, plus een aparte afde-
ling voor jonge lezers.

 L’Échappée Belle
Bij de sluiting van het Maison Descartes in juni 2016 zijn alle cul-
turele activiteiten van dit instituut gestaakt. Stichting l’Échap-
pée Belle, voorziet deels in de daardoor ontstane leemte door het 
organiseren van literaire avonden op diverse locaties, en door de 
maandelijkse vertoning van een Franse film in het kader van haar 
‘Cinémathèque’ in samenwerking met het Ketelhuis. 
 In juni 2017 is La Maison de L’Échappée Belle geopend op de 
Spiegelgracht, een ontmoetingsplek voor Fransen, Franstaligen 
en Francofielen. Er zijn Franse kranten, koffie, diabolo, cake en 
koek, en Franstalige boeken om te ruilen.

Pierre Pascal Bruneau  is de drijvende kracht achter beide 
initiatieven, gedreven door zijn passie voor de Franse literatuur. 
Pierre Pascal organiseerde al diverse literaire evenementen met de 
Waalse Kerk en hoopt dat in de nabije toekomst te herhalen.
www.letempsretrouvee.nl en/of www.lechappeebelle.nl



c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

Perdu en traduction

door Andy Arnts

 De wereldtaal der liefde
Waarom wij noordelingen zo van de Franse taal houden? 
Ik vermoed door de synthese van die zwoele melodie 
en dat fluwelen klankarsenaal. Als een vrouw Frans 
spreekt, heeft ze je al voor de helft op de knieën, omdat 
ze de wereldtaal der liefde spreekt. Waarschijnlijk geldt 
hetzelfde voor de Franse man... 

Nu rijst de vraag: geldt die romantische blik op deze charmante 
taal ook voor de Fransen zelf ? Dankzij een verhaal van mijn neef 
Hans – die ooit aan een Parijse hoteleigenaar vroeg of er nog een 
kamer beschikbaar was – ben ik daar aan gaan twijfelen. Hans 
kreeg antwoord in een taal waar hij geen woord van begreep. 
Hij spreekt best aardig Frans, maar dit vreemde gebrabbel klónk 
alleen maar als Frans. 
 Hierop vroeg Hans of de hotelier misschien wat langzamer 
kon spreken. Dat ontstemde de man. Hij zuchtte en begon toen 
aan een betoog waar Hans opnieuw geen touw aan vast kon kno-
pen. Het beste was toen geweest om beleefd met een foldertje het 
hotel te verlaten, maar hij maakte de noodlottige vergissing om 
de hotelier voor de tweede maal te vragen wat hij zei, maar dan, 
als het kon, in het Engels. Hierop had de ander hem wanhopig 
aangekeken en hem geïrriteerd en overdreven articulerend toe-
gebeten: “But-I-am-spea-king-Eng-lish-to-you-sir!”
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Andy Arnts is auteur en hoofdredacteur van de Frankrijk
magazines En Route en Maison en France. Zijn verhalenbundels 
Van Bouillabaisse tot Bruni (2010) en Parisiennes herken je aan hun 
benen (2014) werden landelijk met veel lof ontvangen. Naast zijn 
redactionele werk maakt Arnts promotiefilms voor Franse steden 
en vakantieparken, en verzorgt hij door het hele land causerieën 
waarin zijn passie voor Frankrijk centraal staat. 

 Publièra Publishers
“La France et rien que la France” 
Het beste van Frankrijk met tijdschriften (En Route, Maison en 
France en Côte & Provence), websites (onder meer www.chambres-
dhoteswijzer.nl) en evenementen (de Franse Vakantie Dagen en 
de Maison en France Dagen).  

En Route is al meer dan 30 jaar hét kwartaalblad voor de 
Frankrijkliefhebber die een grote belangstelling heeft voor de 
Franse cultuur, taal, geschiedenis en actualiteit. Elke editie 
bevat interviews, (achtergrond)artikelen, prikkelende columns, 
streekreportages, uitgebreide culturele agenda’s en meerdere 
prijsvragen.

Maison en France is een inspirerend magazine over huizen, wonen, 
leven en werken in Frankrijk. Het blad verschijnt viermaal per jaar 
en biedt een schat aan praktische informatie voor (toekomstige) 
huiseigenaren, boeiende ervaringsverhalen en een uitgebreid 
huizenaanbod.

 Let op! 
Het Centre Français Néerlandais en uitgeverij Publièra ontwik-
kelen twee nieuwe taalcursussen met een sterke koppeling naar 
beide bladen. De eerste leergang focust op – hoe kan het ook 
anders? – Frans voor onderweg. Bij het tweede lespakket ligt het 
accent op Frans voor huizenkopers en -bezitters. U kunt deze 
lessen klassikaal volgen of thuis zelf studeren met een leraar van 
het Centre Français Néerlandais als privé-coach. 
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c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

Academisch voorportaal

door Jelle Koopmans

Frankrijk als venster op de wereld
In 1913 is Gustave Cohen de eerste hoogleraar Frans in 
Amsterdam. In 1921 publiceert hij een studie over Fran
se schrijvers in Nederland in de eerste helft van de 17e 
eeuw; in 1933 richt hij het Maison Descartes op. De uni
versiteit, het Frans in Amsterdam en een centrum voor 
francofonie zijn altijd verbonden geweest.

De huidige opleiding Frans van de Faculteit der Geestesweten-
schappen verzorgt twee profielen, waarvan er één gericht is op 
Taal en Cultuur, en het andere op regio-studies. Daarnaast doen 
de medewerkers onderzoek naar uiteenlopende aspecten van 
Franse taal en cultuur, als Maghreb-literatuur, de extreem con-
temporaine roman, de structuren van de Franse taal, de Franse 
cinéma, de vroegere literatuurgeschiedenis en hoe je nu eigenlijk 
Frans leert. 
 Aandacht is er voor Frans in Europa, en voor het Frans in de 
wereld – maar dat gaat niet zonder kennis en begrip van ‘la Fran-
ce profonde’. Om het ware Frankrijk echt te begrijpen moeten we 
tegels lichten op het pad van de recente geschiedenis en de soci-
aal-culturele ontwikkeling die het land de afgelopen decennia - 
maar zeker ook daarvoor - heeft doorgemaakt. Tussen De Gaulles 
une certaine idée de la France, Wesselings Vele ideeën over Frankrijk 
en Braudels Identité de la France is nogal wat verschil, en tussen wat 
de Académie française als correct Frans beschouwt en het Frans 
dat mensen werkelijk spreken eveneens. De spanning tussen 
regionale identiteiten en het bindend karakter van Franse taal en 
cultuur, ook buiten Frankrijk, legt een interessante dubbelheid 
bloot. Toch blijft voor velen de Franse cultuur een intellectueel, 
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soms zelfs moreel anker. En voor de universiteit voor alles een 
fascinerend object van onderzoek.
 Studenten en medewerkers van de opleiding Frans gaan in de 
toekomst projecten organiseren samen met de Waalse Kerk. Die 
samenwerking is goed voor de studenten, goed voor het Frans in 
Amsterdam – en daarom goed voor de cultuur in onze stad.

Jelle Koopmans Verbonden aan de opleiding Frans van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij doet voornamelijk onderzoek naar 
middeleeuwse en vroegmoderne theatercultuur en is lid van de 
knaw.



c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

Maatwerk

door Myriam Bouzid

Wij willen het beste instituut voor de Franse taal zijn 
dat men in Amsterdam kan vinden. Onze docenten 
hebben in Frankrijk gestudeerd en hebben duizenden 
uren lespraktijk in een Nederlandse omgeving. Zij 
beheersen de taal tot in het kleinste detail en kennen 
de cultuur. Elke leerling moet de aandacht krijgen die 
past bij zijn/haar taalgevoel, voorkennis van het Frans 
en doelstellingen. Daarom gaan we steevast uit van de 
individuele cursist – of dat nu in een groep is of in een 
privéles.

Didactische aanpak
Interactie, authentieke situaties creëren op verschillende ge¬-
bieden (persoonlijk, publiek, professioneel) en strategieën op-
bouwen om beter te leren zijn belangrijke punten bij onze didac-
tische aanpak. Maar het be¬langrijkste is dat Frans leren leuk is. 
Want als een cursist plezier heeft in het leren van de taal verhoogt 
dat automatisch het zelfvertrouwen en daarmee het rendement 
van de cursus. Bij Centre Français Néerlandais ontwikkelen cur-
sisten hun savoir-faire en voelen zich op hun gemak met de Fran-
se codes door kennis te maken met de francofone wereld. 

Lesmethoden
Wij gebruiken de nieuwste Franse lesmethodes, die het Euro-
pees Referentiekader volgen. De lessen zijn gestructureerd rond 
een pragmatisch doel en een specifieke thematiek. Bij iedere les 
komen gesproken en geschreven uitdrukkings-vaardigheden 
nadrukkelijk aan bod.
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Afstemming op de leerling
Onze cursisten krijgen altijd een persoonlijke en gratis taaltest 
om hun niveau te bepalen en hun doelen te verduidelijken. Het 
Centre Français Néerlandais biedt een groot scala aan the¬mati-
sche cursussen aan. Of je nu geïnteresseerd bent in Franse li-te-
ratuur, chansons, wijnproeverijen, vertalingen, filosofie, films, 
hedendaagse politiek, geschiedenis of gastronomie, wij hebben 
het allemaal in huis. 

Frans voor bedrijven en instellingen
Het Centre Français Néerlandais geeft een-op-eenlessen maar 
ook groepstrainingen voor bedrijven. Al onze docenten hebben 
een ruime ervaring met lesgeven voor professionals. Zij hebben 
met grote bedrijven gewerkt, waaronder Greenpeace, Heineken, 
klm, Danone, Deloitte, Wageningen Universiteit, L’Oréal en 
English Foreign Affairs. Onze instelling heeft ook een exclusief 
partnerschap met Artsen zonder Grenzen. 

Myriam Bouzid is manager van het Centre Français Néerlandais. 
Zij heeft een rijke ervaring als docente Frans bij onder meer de 
universiteit van Straatsburg, Regina Coeli (‘de Nonnetjes’) te 
Vught en bij Institut Français des PaysBas (Maison Descartes) 
in Amsterdam. Ze vertaalt boeken vanuit het Nederlands naar 
het Frans (fictie, nonfictie, kinderboeken) en is medeauteur van 
D’accord, de nieuwe lesmethode voor de bovenbouw van havo en 
vwo (Malmberg).
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c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

De docenten Frans

Samuel Bauer werd 1976 in Picardië, Noord-Frankrijk, 
geboren. In 2004 studeerde hij aan de universiteit van 
Toulouse af in literatuur en Frans als tweede taal. Van 2005 
tot 2010 gaf hij les in literatuur bij het gerenommeerde Liceo 
Galvani in Bologna, Italië, en de Alliance Française. Van 2010 tot 
juli 2016 was hij verbonden aan het Institut Français des Pays-Bas 
(Maison Descartes) te Amsterdam. Samuel is een liefhebber van 
literatuur en films over hedendaagse geschiedenis. Lesgeven is 
zijn tweede natuur.

Myriam Bouzid werd geboren in Parijs, groeide op in de 
Elzas en studeerde en werkte in Duitsland, Nieuw-Zeeland 
en Australië. Ze is gepokt en gemazeld als docente Frans als 
tweede taal (fle). Haar passies zijn sociologie, literatuur en 
lesgeven. Myriam is getrouwd met een Nederlander en heeft twee 
kinderen. 

Marc Cathéline werd geboren in Noord-Frankrijk en studeerde 
sociologie, antropologie en management in Lille. Aansluitend 
gaf hij enkele jaren les op een middelbare school in Frankrijk. 
Daarna besloot hij om Frans en Nederlands te studeren. De 
laatste taal uit interesse, omdat een deel van zijn familie in 
Nederland woont.  Hij werkte achtereenvolgens in Amersfoort 
en bij het Institut Français des Pays-Bas in Amsterdam. Marc 
houdt van reizen, natuur, politiek en muziek, en vooral van 
Franse chansons.
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Emma Favreau heeft ruim 30 jaar ervaring in het 
volwassenenonderwijs als docente Frans als tweede taal. 
Eerst in Parijs en daarna in Japan. In 1989 verhuisde ze naar 
Nederland, waar ze voor vele taalinstituten werkte, waaronder 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de Alliance Française 
te Rotterdam, Language Partners, Institut Français des Pays-Bas 
(tot juni  2016) en de Volksuniversiteit Amsterdam. Vanwege 
haar passie voor theater leidt ze een atelier ‘Coup de théâtre!’, 
waarmee ze elk jaar een voorstelling geeft.

Shirley Heuveling werd geboren in Touraine, de regio van 
wijngaarden, de kastelen langs de Loire en de geboorteplaats 
van de schrijver Honoré de Balzac. Ze studeerde literatuur en 
communicatie aan de Sorbonne universiteit in Parijs. Daarnaast 
behaalde ze haar master alsleraar Frans voor niet-Franstaligen 
aan de Universiteit van Grenoble. Shirley woont sinds 2000 
in Nederland en gaf de afgelopen tien jaar les aan het Institut 
Français te Amsterdam. Ze werkt ook bij de ‘Fondation en 
Famille’ met tweetalige kinderen. In haar vrije tijd fotografeert 
Shirley en gaat graag naar concerten.

Adrien Scharff werd in 1977 geboren in Straatsburg, in 
de Elzas.  Hij studeerde Franse taal en letteren, Frans als 
tweede taal en boekwetenschappen. Hij werkte enkele jaren 
als bibliothecaris en conservator van bibliotheken, o.a. bij 
Musée du Louvre en bij het Conservatoire National des Arts et 
Métiers in Parijs. Sinds 2007 heeft hij Frans gedoceerd aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool InHolland en het 
Institut Français des Pays-Bas. Zijn vrije tijd besteedt Adrien aan 
reizen, wetenschap, talen, zingen en de Finse cultuur en muziek.
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c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

De docenten Nederlands

Natasja Andringa maakte als taalcoach kennis met 
taalonderwijs aan anderstaligen en laaggeletterden. Ze werkte 
bij Vluchtelingenwerk en maakt zich sterk voor een samenleving 
waarin er voor medelanders optimale mogelijkheden zijn om 
te wonen en te werken. Naast haar werk als taaldocent aan het 
MO, helpt ze kinderen met begrijpend lezen en organiseert ze 
workshops in de Franse taal voor het basisonderwijs. 

Malou Nozeman werd geboren in Den Bosch. Ze studeerde 
kunstgeschiedenis aan de École du Louvre (Parijs) en culturele 
antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, werkte als 
journaliste en als persvoorlichter voor Médecins sans Frontières 
(Artsen zonder Grenzen), studeerde Nederlands als Tweede Taal 
aan de Hogeschool van Amsterdam, en heeft ruime ervaring als 
docente NT2 bij diverse taalinstituten, waaronder het Institut 
Français des Pays-Bas (Maison Descartes) en het bedrijfsleven 
(Decathlon, Otto Work Force, Boeing). 



c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

De cursussen Frans

door Myriam Bouzid

Een waaier aan mogelijkheden, 
gefundeerd op een brede basis

De redenen om Frans te leren zijn heel divers: erk, plezier, 
cultuur, vakantie. Het gaat altijd om communicatie: 
in staat zijn om je verstaanbaar te maken, of het nu 
gaat om de weg vragen in een Frans stadje of om 
spreken in een vergadering, een maaltijd bestellen in een 
restaurant of discussiëren over literatuur. 
Daarom bieden wij een breed scala aan cursussen. Van 
algemene cursussen voor beginners tot gevorderden, en 
themacursussen die op een brede interesse aansluiten.

Algemene cursussen
Het Centre Français Néerlandais volgt het Europees 
Referentiekader voor de indeling van de algemene cursussen. 
Ons doel is de leerlingen een cursus aan te bieden die zo precies 
mogelijk op hun niveau is afgestemd. Daarom zijn er voor alle 
niveaus minimaal twee verschillende cursussen. Zo verdelen 
wij bijvoorbeeld a1 in  a1-1 en a1-2. Vaak bieden wij zelfs vier 
cursussen per niveau aan.

beginners
— a1 voor cursisten die geen of een paar woorden Frans spreken 

en beter willen communiceren in simpele en concrete 
situaties.

— a2 voor leerlingen die zich al enigszins mondeling en 
schriftelijk kunnen uiten in het Frans maar deze basiskennis 
graag willen versterken.
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gevorderden
— b1 voor cursisten die de basis van de Franse taal redelijk 

beheersen en zich willen redden in de meest voorkomende 
situaties binnen het sociale en professionele leven.

— b2 voor cursisten die de Franse taal al goed beheersen. Aan 
het einde van deze cursus kunnen de cursisten zich spontaan 
en gemakkelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

vergevorderden
— c1 en c2  voor ambitieuze cursisten die de Franse taal op een 

effectieve en goed gestructureerde manier willen beheersen 
en hun vaardigheden volledig willen optimaliseren.

Conversatie
Spreken in het Frans staat hier centraal. De nadruk ligt op de 
praktijk. De docent helpt de cursisten hun spontaniteit tijdens 
het spreken te bevorderen aan de hand van tekst-, audio- en 
videofragmenten.

Kindercursussen
Door deze cursussen leren de kinderen Frans op een interactieve 
manier. 
 De benadering is aangepast aan de leeftijd en het kennis-
niveau van de kinderen. Het accent ligt op de mondelinge 
vaardigheden via verschillende speelse en creatieve activiteiten. 
Wij bieden cursussen voor zowel Franstalige als niet-Franstalige 
kinderen aan.

Themacursussen
— Café littéraire Gedurende de cursus wordt er gelezen en 

gediscussieerd over stijl en inhoud van stukken uit boeken 
en gedichten, gesorteerd op thema. Vanaf niveau C1. 

— Actualité et société  Cursus over de actualiteit  en de 
verschillende aspecten van het sociale, politieke en culturele 
leven van het hedendaagse Frankrijk aan de hand van tekst-, 
audio- en videofragmenten. Vanaf niveau C1. 



— Ma maison en France Heeft u een tweede huis in Frankrijk 
of plannen om er een te kopen? Deze cursus is dan geknipt 
voor u! Alles wat aan het hebben/kopen van een huis in 
Frankrijk kan kleven wordt besproken: van onderhandelen, 
verhuizen, verbouwen tot tuinieren en... genieten!

— Le français par le théâtre Spreekt u de taal van Molière? 
Brullen van het lachen, huilen van verdriet, boos worden of 
rustig blijven. Dankzij het theater leert u een heel scala aan 
emoties in het Frans te uiten (dictie, intonatie, teksten, het 
spelen van korte scènes). 

— Coup de théâtre Deze theatergroep is bedoeld voor 
Franstaligen en iedereen die vloeiend Frans spreekt, en biedt 
de voorbereiding van een toneelstuk aan die tijdens een 
theatrale avond in het voorjaar wordt opgevoerd. 

Ateliers
Het Centre Français Néerlandais biedt het hele jaar door ateliers 
aan liefhebbers die zich willen verdiepen in uiteenlopende 
thema’s.

— Un mois un livre Liefhebbers van Franse en Franstalige 
literatuur komen eens per maand samen om het plezier van 
het lezen te delen. In deze cursus bespreekt de groep een boek 
dat vooraf thuis is gelezen. Vanaf niveau B2. 

 — Cercle Marcel Proust  De deelnemers van de ‘Cercle 
Marcel Proust’ lezen À la recherche du temps perdu onder 
begeleiding van een deskundige docent. Acht bijeenkomsten 
per jaar. Vanaf niveau c1.

— Atelier d’oenologie De deelnemers van het Atelier 
d’oenologie leren verschillende wijnen proeven onder 
begeleiding van een Franse sommelier. Genieten verzekerd!

— Atelier philosophie Gedurende een Atelier philosophie 
discussiëren wij onder het genot van een kopje koffie over 
thema’s uiteenlopend van zelfkennis tot wereldkennis. Vanaf 
niveau B2.
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— Atelier petits et grands Ouders kunnen soms advies van 
een deskundige gebruiken voor de opvoeding. In dit Atelier 
praten ouders, soms vergezeld door hun kinderen over 
verschillende thema’s rond de opvoeding. Vanaf niveau b2.

— Atelier de traduction littéraire du français au 
néerlandais et du néerlandais au français. Gedurende een 
Atelier de traduction vertalen wij literaire fragmenten onder 
begeleiding van professionele vertalers (m/v).

Professionele & persoonlijke focus: cours privé
De ‘Cours privé’ is volledig afgestemd op de verwachtingen en 
de doelstellingen van de cursist(en). Vrijheid en flexibiliteit 
zijn hier sleutelwoorden. Wij geven een-op-eenlessen maar ook 
groepstrainingen. Indien gewenst op locatie of via telefoon/
Skype. 

Zelfstudie
— En Route, Frans voor onderweg  
 De cursist studeert in zijn eigen tempo en in zijn eigen 

omgeving, begeleid door een vaste docent. Het lespakket is 
speciaal ontwikkeld voor het taalgebruik en vacances - en de 
begeleiding wordt aangepast aan het  niveau van de cursist 
op het moment van instromen. 

— Ma Maison, Frans voor huizenkopers en bezitters  
 De cursist studeert in zijn eigen tempo en omgeving, 

begeleid door een vaste docent. Het lespakket is speciaal 
ontwikkeld voor het taalgebruik van huizenkopers en 
-bezitters. De begeleiding wordt aangepast aan het  niveau 
van de cursist op het moment van instromen.



c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

Éducation permanente

door Myriam Bouzid

Bijzonder pakket voor docenten MO Frans
Taal is een levend organisme dat de tijdgeest in zich 
opneemt, de stem van de straat hoort en nieuwe 
woorden en begrippen zoekt als er innovaties en 
veranderingen opduiken. Dat is een gegeven voor de 
makers van woordenboeken, maar natuurlijk nog veel 
meer voor docenten die dagelijks voor een klas leerlingen 
staan die niets liever willen dan bij de tijd te zijn – ook als 
ze een mondje Frans spreken. Daarom hebben wij een 
reeks geconcentreerde sessies bedacht die leraren in 
staat stellen om optimaal bij te blijven:
— Politieke instellingen Na de verkiezing van Emmanuel 

Macron als Président de la République zijn er veel vragen 
over de politieke instellingen. Hoe werken ze, wat gaat er 
veranderen? 

— Franse geschiedenis Van Vercingétorix tot Charles De 
Gaulle, van Jeanne d’Arc tot Simone Veil, van Lascaux tot de 
Pyramide du Louvre. Maak (opnieuw) kennis met de Franse 
geschiedenis.

— Grote literaire stromingen Verfris je kennis van de 
Franse literatuur en maak (opnieuw) kennis met de grote 
literaire teksten en auteurs.

— Franse media Ontdek de Franse media en gebruik ze in de 
klas.

— Film Van Lumière tot Eric Klapisch via Godard, Tati en 
Truffaut. Verfris je kennis van de Franse film en leer Franse 
beroemde scènes optimaal gebruiken in de klas.

 — Taal Verbeter je luister- en leesvaardigheid en je 
schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
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c e n t r e  f ra n ça i s  n é e r l a n da i s

De Cursussen Nederlands

door Malou Nozeman

Inburgeren zonder chagrijn
Steeds meer Fransen komen in Amsterdam wonen en 
werken, aangetrokken door de internationale sfeer. 
Amsterdam is een kosmopolitische stad door de aanwe-
zigheid van veel verschillende nationaliteiten. Als Euro-
peanen hoeven Fransen niet in te burgeren, maar vroeg of 
laat is het ook prettig om je in een stad echt thuis te voe-
len. Dat lukt het best door de taal te leren. Niet gemakke-
lijk, maar de lessen zijn prettig en van hoge kwaliteit.

— Beginners Hier gaan we uit van de gewone omgangstaal 
die je gebruikt in winkels, op straat en in het café. Taal om je 
weg te vinden in de stad. De nadruk ligt op interactie: spre-
ken en luisteren, uiteraard ondersteund door grammatica. 
Daarnaast besteden we aandacht aan culturele aspecten: Ne-
derlandse feesten als Sinterklaas, Koningsdag, het fenomeen 
fiets, maar ook de Nederlandse keuken en de smartlap.

— Intermediair Een natuurlijk vervolg op de beginners-
cursus. Aandacht voor onderwerpen als wonen, kleding, 
gezondheid en de eetcultuur. Grammatica wordt uitgediept. 
Daarnaast veel spreken en luisteren, en eenvoudige schrijf-
oefeningen. Uitgangspunt bij de lessen is het Europees Refe-
rentiekader voor talen.

— Gevorderden Voor mensen die het Nederlands al aardig 
onder de knie hebben, maar zich verder willen bekwamen. 
De cursus omvat zowel grammatica als het aanscherpen van  
lees- en luistervaardigheden. Plus aandacht voor aspecten als 
de informele, weinig hiërarchische verhoudingen of de strijd 
tegen het water.

50



51

beschouwing
historie en discours

seizoen 2017  2018
esprit & elan in de Waalse Kerk



h i sto r i e

Religieus erfgoed

door August den Hollander

 

Een blijvende inspiratiebron
Het onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke 
dienstverlening van de leerstoel Religieus erfgoed aan 
de VU concentreren zich op het roerend materieel en 
immaterieel religieus erfgoed in Nederland. De leerstoel 
besteedt daarin vooral aandacht aan het erfgoed dat in 
relatie staat tot de cultuur en de identiteit van religieuze 
migrantengemeenschappen in Nederland, in het 
bijzonder die van de Waalse kerk. 

De Waalse kerken in Nederland werden gevormd door protes-
tantse (geloofs)vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden 
en Frankrijk in de 16e en 17e eeuw (Walen en hugenoten). De 
geschiedenis van de Waalse kerken in Nederland is een blijvende 
inspiratiebron, ook voor jongeren. Dat illustreert het belang om 
religieus gedachtegoed en erfgoed zodanig levend te houden en 
te beheren, dat ze mensen in de toekomst nog kunnen inspire-
ren.
Ook voor de geschiedenis van economie, wetenschap, literatuur 
en (boek)cultuur in de vroegmoderne tijd blijft het bestuderen 
van de geschiedenis van de Walen en hugenoten en hun kerken 
belangrijk. Een grote rol daarin spelen de lokale archieven zoals 
in Amsterdam en in het bijzonder de Waalse bibliotheek, die 
onder beheer staat van de Leidse universiteitsbibliotheek,  waar 
nog vele schatten wachten om te worden opgedolven.
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August den Hollander bekleedt als hoogleraar de leerstoel Religieus 
erfgoed bij de faculteit Godgeleerdheid aan de vu. Het is een 
uitbreiding en verbreding van de bestaande (deeltijdse) leerstoel 
‘Geschiedenis van het religieuze boek’ waaraan Den Hollander sinds 
2006 verbonden is. De leerstoel Religieus erfgoed is mede mogelijk 
gemaakt door de De Ruusscher Stichting, die nauw verbonden is 
met de Waalse Kerk in Amsterdam. August den Hollander is tevens 
lid van de raad van advies van de Waalse Kerk. 



h i sto r i e

Een Franse enclave

door Barend Toet

 De Walen op de Wallen
Achter de sobere gevel van de Waalse Kerk aan het 
Walenpleintje ligt een onwaarschijnlijk rijke en boeiende 
geschiedenis verborgen dan wel begraven; want haast 
niemand weet er meer wat van. De gemeente van 
Waalse (lees: Franstalige) origine sterft zoetjesaan 
uit en de nakomelingen van de geslachten die de kerk 
eeuwen hebben gedragen zijn zo goed geïntegreerd in 
hun nieuwe vaderland dat de band met de moederkerk 
is verwaterd. 

Daarom is het verheugend dat een gerenommeerde uitgeverij 
het heeft aangedurfd om een gedegen stuk geschiedschrijving 
te publiceren dat de gehele historie omvat van de kerk en van de 
geloofsgemeenschappen die er domicilie hadden en hebben. 
 De voormalige jurist en rechter Willem van Bennekom 
ontpopt zich als een nauwgezette en ook beschouwende 
kroniekschrijver met een scherp oog voor details en finesse. Dat 
komt mooi uit want hij heeft een uiterst complex en veelgelaagd 
verhaal bij de kop genomen dat loopt van de late middeleeuwen 
van het toen nog oer-katholieke Amsterdam via de Reformatie, 
de Tachtigjarige Oorlog, de massale migratie van hugenoten uit 
de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk, de Gouden Eeuw tot aan 
de Verlichting en het afglijden van de Waalse gemeenschap van 
een strijdvaardige en ondernemende – maar o zo conservatieve – 
groep landverhuizers tot een steeds meer naar binnen gekeerd en 
sterk gekrompen residu. 
 De verwevenheid van de geschiedenis van Nederland, 
België en Frankrijk komt er goed in uit. En de repeterende 
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dynamiek van verdrukking en godsdienstige twisten – die vaak 
een geopolitieke ondergrond hebben – stemt tot nadenken. 
Dat geldt ook voor de onderlinge onverdraagzaamheid en de 
onwaarschijnlijke scherpslijperij waar de Walen toe in staat 
waren. 
 Zonder de moraalridder uit te hangen plaatst de auteur 
vraagtekens bij de opstelling van specifieke kerkleiders binnen 
de Waalse gemeenschap en schetst hij de ontwikkeling door 
de eeuwen heen van de Waalse kerk als geloofsgemeenschap, 
daarbij steunend op een groot inzicht in protestants denken en 
voelen. Het is een eerlijk en liefdevol boek dat echter ook tegels 
licht en de vinger op zere plekken legt waar dat nodig is. 

Mes frères! door Willem van Bennekom is een uitgave van Boom. 
isbn 9789024408924, 328 blz., € 29,90

 Verwacht:
 Atelier - De vele gezichten van het Walenpleintje
Gewerkt wordt aan een reeks lezingen waarbij steeds een deel van 
de rijke (voor)geschiedenis van de Waalse Kerk van Amsterdam 
aan bod komt, met medewerking van Willem van Bennekom. 
Nadere details volgen. 

Willem van Bennekom kwam in het nieuws als advocaat van de 
eerste Amerikaanse Vietnamdeserteur en van de rafterroristen 
Schneider en Wackernagel. Hij was jarenlang asieladvocaat 
voordat hij rechter werd in de Amsterdamse rechtbank. In 2006 
werd hij als vicepresident van die rechtbank gepensioneerd. Na 
zijn afscheid van de rechtbank publiceerde hij vakliteratuur op 
asielrechtelijk gebied en een biografie over de politicus Maarten van 
Traa. Willem van Bennekom is tevens lid van de raad van advies van 
de Waalse Kerk. 
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h i sto r i e

Adellijke migratiepolitiek

door Sandra Rottenberg

Graaf koopt dorp voor vluchtelingen
Eind 17e eeuw waren er, net als nu, grote groepen 
vluchtelingen op drift. Tienduizenden Franse hugenoten 
waren hun leven niet meer zeker onder het regiem van 
Zonnekoning Louis xiv. 

In de doopregisters van de Waalse Kerk in Amsterdam vindt 
Margreet Simons de gegevens van haar Franse voorouders. Ze 
ontdekt dat deze Firmin Navin en zijn vrouw Maria Theresia de 
Ru vluchtelingen uit Picardië waren die enige tijd in Amsterdam 
doorbrachten. Daarna trokken ze naar Duitsland, waar ze terecht 
kwamen in het dorp Daubhausen. Dat blijkt rond 1685 door Graaf 
von Solms opgekocht te zijn om hugenoten onder te brengen. 
 Sandra Rottenberg ging met Margreet Simons mee op 
onderzoek om te weten te komen hoe dat zat. Was het een gebaar 
van solidariteit, zoals bewoners en kerkgemeenschappen 
in dorpen in Friesland het afgelopen jaar toonden? Hun 
radiodocumentaire is op 28 mei 2017 uitgezonden op Radio 1 in 
het programma ovt  van de vpro .

Verwacht:
 Atelier - L’histoire se repète
Er wordt gesleuteld aan een atelier rond dit thema met 
medewerking van Sandra Rottenberg. Details volgen. 

Sandra Rottenberg is organisator en moderator van debatten en 
programmamaker voor instellingen en media als De Balie, publieke 
omroepen, Tropenmuseum, gemeente Amsterdam, de Volkskrant, 
De Cultuurfabriek, Women Inc, knaw, de ser, DutchCulture en de 
Society for International Development.
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d i sco u rs

Spirituele melange

door Barend Toet

Meer, meer, meer
De tijd waarin wij leven is verwarrend. Veel mensen 
voelen zich ontheemd, ook als ze geen vluchteling 
zijn. Dat is een voedingsbodem voor isolationisme, 
afkeer van vreemdelingen, politieke eenkennigheid, 
simplistische schijnoplossingen en wat dies meer zij. 

In de Waalse Kerk wordt al sinds de 15e eeuw gefilosofeerd en 
 nagedacht over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Leken-
broeders werden opgevolgd door nonnen en monniken, die 
op hun beurt plaats maakten voor kerkvernieuwende protes-
tanten. Het academisch leven in de stad begon er toen men een 
 professeur aanstelde die klassieke talen onderwees. Maar er werd 
ook gebeden en gezongen – en veel en heftig gedebatteerd en 
gebekvecht over wat waar is en wat juist. 
 Het lijkt tijd om de bezinning die nodig is in dit tijds-
gewricht aandacht en ruimte te geven, maar ook om een positief, 
construc tief, zo u wilt ethisch-progressief, geluid te laten horen 
dat doordachte en doorleefde alternatieven aanreikt aan het 
individu dat graag deelneemt aan een maatschappij waarin sa-
menhang en verbinding meer kansen krijgen. 
 De nieuwe vorm die de Waalse Kerk zoekt, biedt Amsterdam-
mers de gelegenheid om kennis te maken met klinkende kunst, 
met een taal van filosofen en denkers, met hun voorvaderen en 
met medeburgers die ook op zoek zijn naar antwoorden op pran-
gende levensvragen. 
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d i sco u rs

Integrale ecologie

door Herman Wijffels

Basisvoorwaarden voor het leven
Met het Parijse klimaatakkoord en de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de vn is het streven naar 
duurzaamheid hoog op de politieke en maatschappelijke 
agenda gekomen. Dat streven is erop gericht de relaties 
binnen het geheel van het leven op onze planeet, 
inclusief het menselijk leven, op een hoger niveau van 
kwaliteit te brengen. Daar is ook alle aanleiding toe, 
want in de huidige omstandigheden laat zowel de 
kwaliteit van onze relatie met de aarde als de relatie 
tussen mensen onderling ernstig te wensen over.

Met onze huidige productiemethoden en leefwijzen ondergra-
ven we in feite de basisvoorwaarden voor het leven, waardoor 
ook mensen in grote problemen komen. Er is een sterke samen-
hang en onderlinge afhankelijkheid tussen (de kwaliteit van) 
menselijk en niet-menselijk leven. 
 Tegen deze achtergrond is het begrip ‘integrale ecologie’ 
ontstaan. Er wordt mee aangeduid dat er (meer) evenwicht en 
harmonie moet ontstaan opdat de gemeenschap van het leven 
in zijn verschillende verschijningsvormen kan floreren en zich 
verder kan ontwikkelen.
 Deze zienswijze roept tal van vragen op, onder meer over ons 
wereldbeeld, over antropocentrisme en over een meer circulaire 
organisatie van de economie. Kortom: dit is een tijd die vraagt 
om fundamentele bezinning op de manier waarop we ons leven 
inrichten.
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Herman Wijffels was voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank 
Nederland, voorzitter van de SociaalEconomische Raad (ser) en 
Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Als 
prominent cdalid legde hij de basis voor het KabinetBalkenen
de iv. Momenteel is hij onder meer hoogleraar Duurzaamheid en 
maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht en lid 
van de raad van advies van de Waalse Kerk.
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d i sco u rs

Hersenspoeling

door Ted Tettero

Perspectieven
Het verzet is terug, populisme blijft de vijand,  ontevre
den  heid is de norm, overvloed de realiteit, en juist 
daarom liggen geluk en verlichting meer dan ooit voor 
het oprapen. Tijdens het Brainwash Festival laten 
tegendraadse denkers en kunstenaars uit binnen en 
buitenland hun licht schijnen over de grote vragen van 
vandaag en morgen teneinde bijzondere perspectieven 
aan te reiken op alledaagse vragen, en verheldering te 
bieden in tijden van verwarring. 

brainwash  is in vier jaar uitgegroeid tot het grootste 
denkfestival van Nederland en België. De grondleggers zijn The 
School of Life en Omroep Human, die elkaar vinden in hun grote 
liefde voor fundamentele ideeën voor een mooier en intelligenter 
leven. 

Verwacht:
Zaterdag 28 oktober vinden er zo’n 100 programma’s plaats 
op meer dan 15 locaties, waaronder nu al twee jaar ook in de 
Waalse Kerk. Met o.a. Rosanne Hertzberger, Gustaaf Peek, Emily 
Witt, Simone van Saarloos, Kate Raworth, Jan Terlouw, Lofti el 
Hamidi, Ad Verbrugge en heel veel andere sprekers en denkers.
 www.brainwashfestival.nl

Ted Tettero is directeur van het Brainwash Festival en Head of 
Events bij de School of Life. 
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l’ég l i s e  wa l lo n n e

De heilige geest

door Richard Bennahmias

Uit naam van een ander
Ik preek uit naam van een stem uit een ver verleden: 
Jezus. Mijn inspiratie put ik uit een boek dat nog veel 
ouder is: de Bijbel. Gek genoeg durf ik te wedden dat 
er in de tekst sporen van een god zijn te vinden die 
onze taal nu nog bevruchten. Is het geen wonder om te 
geloven dat de ontwikkeling van de wereld om ons heen 
en de geschiedenis van de mensheid steeds nieuw leven 
wordt ingeblazen door een gulle, vrijgevige geest? 

Wij kunnen het menselijk bestaan niet terugbrengen tot een 
troosteloze kern van  onvermijdelijke uitputting of een langzame 
doodstrijd. Verankerd in de traditionele waarden van de oertijd, 
getuigt de Bijbel juist van het tegenovergestelde. Elk voorjaar 
vieren we de lentewijding: een verlangen zo oud als de mensheid 
en haar goden, ingebed in het hart van onze geschiedenis door de 
passie, het kruis en de wederopstanding van Jezus. 
 Zo is Jezus volop god én mens.
Zijn werk is de scheppende bezieling, het fundament waarop 
onze wereld is gestoeld en waarop wij verder bouwen. Daarom 
mogen we hem God noemen. Want hij opent steeds weer deuren 
naar diversiteit en creativiteit. 

Richard Bennahmias is predikant van de Waalse Kerk.
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l’ég l i s e  wa l lo n n e

Dienstregeling

door Nienke Meuleman

De kerk en de culte
De Waalse Kerk te Amsterdam – een van de twaalf 
Waalse kerken in Nederland waar nog diensten zijn – is 
altijd een huis van gebed en bezinning geweest. Al in 
1409 is er sprake van het gebouw dat oorspronkelijk 
de kapel van het Paulusbroederklooster was. Na de 
Alteratie van 1578 werd de kerk overgedragen aan de 
Franstalige protestantse vluchtelingen uit het zuiden.

Centraal in het functioneren van de kerk staat de zondagsdienst, 
die bij ons nog steeds de ‘culte’ heet, want er wordt nog steeds ge-
preekt en gezongen in de Franse taal. Elke zondagochtend vanaf 
11 uur zijn gemeenteleden en anderen die een preek in het Frans 
willen aanhoren van harte welkom in de kerk.
 De vaste predikant van de Waalse Kerk is Richard 
 Bennahmias, geboren in Frankrijk, waar hij ook theologie stu-
deerde. Hij preekt ook geregeld in Haarlem en Hilversum, waar 
ook Waalse kerken zijn gevestigd, en wordt dan vaak vervangen 
door een van zijn confrères, de heren Beltrami, LaGrouw of Lo-
mon. 
 Organiste titulaire Gerben Gritter bespeelt het wereld-
beroemde orgel. Hij treedt daarmee in de voetsporen van 
 illustere voorgangers als Gustav Leonhardt en Jacques van 
 Oortmerssen. 
 Het koor van de kerk repeteert wekelijks onder leiding van 
dirigent Elly Veldhuizen. Franstalige geestelijke werken van 
componisten uit de 16e eeuw als Bourgeois, Goudimel, Le Jeune, 
Caulery en Janequin, maar ook Sweelinck, Schütz, Bach, Kodaly 
en Martin; en ‘wereldse’ liederen ter afwisseling. 



64

l’ég l i s e  wa l lo n n e

Zelfbeschouwing

door Matthias Smalbrugge

Een pelgrimage in jezelf
Verwarrende tijden, roerige tijden, onzekere tijden, 
ga zo maar door. Allemaal kwalificaties die duiden op 
taalinflatie, want hoe je het ook noemt, het zijn open 
deuren, clichés. De tijd is nu eenmaal onbestendig, dus 
voeg je er niets aan toe door onnodige dramatisering 
of romantisering. De tijden, dat zijn wij en wij zijn 
inderdaad van slag. Behoorlijk van slag. Geen flauw 
idee wat we aan moeten met Trump, maar we worden 
bang van hem. Geen flauw idee wat we aan moeten 
met vluchtelingen, maar we worden bang van hen. 
Sterker nog, geen flauw idee wat we aan moeten met 
religie, maar het boezemt ons – en de politici die het land 
moeten besturen – angst in. Dus proberen veel partijen 
de religie buiten het politieke domein te houden, niet op 
het Binnenhof, maar achter de voordeur.

Dat is in de Waalse Kerk anders. Wij stoppen religie niet achter 
de voordeur en willen bewust de angst die de samenleving in zijn 
greep houdt ter discussie stellen. Want wij vormen de tijden, 
niet omgekeerd. Die perspectiefwisseling, waarbij de focus komt 
te liggen op je eigen bijdrage, is typerend voor de Waalse Kerk. 
Debatten, onderwerpen, religie, het wordt allemaal vanuit die 
perspectiefwisseling bezien. Dat is dan ook het kenmerk van de 
traditie van deze kerk. Een dynamische geschiedenis waarbij 
zelfs de voertaal afweek van de taal der directe omgeving...
 Dat helpt om op een andere manier naar je eigen rol te kijken. 
Vluchtelingen? Ja, dat waren de Walen ook, dus hoeveel vluchte-
ling schuilt er in ons en omgekeerd? Trump en het populisme? 
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Ja, maar dat zelfde populisme kan ook een Macron op de troon 
zetten. Angst voor religie? Nou, protestantisme was wel het 
element dat in de vroegmoderne tijd de gelijkheid van iedereen, 
de democratie dus, aandroeg. 
 Kortom, de Waalse Kerk wil een platform zijn waar mensen 
zichzelf en hun angsten onder de loep kunnen nemen en positief 
kunnen benaderen. Angst is niet gek, maar de oplossingen die 
erdoor worden gevoed soms wel. Leer eens een andere taal, denk 
echt na over gemeenschap, populisme en de grens tussen die 
twee. Wees meer dan braaf progressief en kijk naar jezelf. Pelgri-
meer eens naar jezelf. In de Waalse Kerk. 

Verwacht:
 atelier - Werk aan de kerk, werk aan jezelf
Er wordt heel serieus gedacht over een reeks bijeenkomsten met 
een gevarieerd gezelschap om van gedachten te wisselen over 
kerkvernieuwing in het algemeen en de ‘revitalisatie’ van de 
Waalse Kerk in het bijzonder. Wat verwachten wij van een kerk in 
de 21e eeuw? En wat verwacht de kerk van ons? 

Matthias Smalbrugge is bijzonder hoogleraar Europese cultuur en 
christendom aan de vu te Amsterdam. Onder de titel Een god
vergeten crisis deed hij in 2013 een poging de economische crisis 
theologisch te duiden. Matthias Smalbrugge is tevens lid van de 
raad van advies van de Waalse Kerk. 
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co n c e rt e r e n  i n  d e  k e r k

Verschillende opties

door Jasper Bartlema

Bereidheid om pro-actief mee te werken
De Waalse Kerk is al decennia een geliefde concertzaal, 
waar ook zeer geregeld geluidsopnamen worden 
gemaakt, meestal door klassieke musici, ensembles 
en koren. De fantastische akoestiek, de aanwezigheid 
van een uitstekende vleugel en natuurlijk het prachtige 
orgel – dat alles verklaart een deel van de populariteit 
van de kerk voor partijen die op zoek zijn naar een 
geschikt podium. Denk verder aan de spreekwoordelijke 
gastvrijheid en de bereidheid ‘mee te denken’ en je 
begrijpt waarom deze plek zo gezocht is.

In het verleden werd de kerk zonder veel toeters en bellen aan de 
concerterende partij ter beschikking gesteld. Die zorgde verder 
voor de programmering, organisatie, promotie, kaartverkoop en 
wat dies meer zij. 
 Dat model kennen we nog steeds – maar tegenwoordig willen 
we in voorkomende gevallen ook op partage-basis met geschikte 
partijen in zee gaan. Dan nemen we – samen met de bespelers – 
zelf ook een risico en stellen we een breed scala aan hulpdiensten 
ter beschikking: marketing- en promotie, inzet van analoge en 
social media, ondersteuning van mediarelaties en PR, (digitale) 
kaartverkoop en – ook belangrijk – logistieke en productionele 
begeleiding, stage- en floormanagement etc. 
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 Deze bereidheid om pro-actief mee te werken aan beteke-
nisvolle concerten en interessante reeksen is vooral gestoeld 
op de wens om de programmering steeds actueel en uitdagend 
te houden; wij willen graag dat de kerk de rol van verrassend en 
vernieuwend podium speelt voor muziek die het moet hebben 
van uitnemende akoestiek. 

 Wisselwerking
Om daar een succes van te maken, moeten beide partijen echter 
wel rekening houden met de weerbarstige culturele praktijk. 
In Amsterdam is vreselijk veel cultuuraanbod – vaak van hoog 
niveau – dus we moeten wel kwaliteit en originaliteit leveren 
en zorgen voor voldoende tijd en armslag om voldoende gemo-
tiveerd publiek te kunnen trekken. Dit impliceert een redelijk 
nauwe samenwerking tussen de bespeler(s) en onze productie- 
en promotiestaf. 
 Interesse? Check de website onder de noemer ‘gastvrij’, stuur 
een mail of bel ons.  



70

v e r h u u r  e n  cat e r i n g

Sfeer en ruimte te huur

door Carline Wesdorp

Een plek die verwondert
De Waalse Kerk stelt haar bijzondere historische 
ambiance, sfeer en ruimtes niet alleen beschikbaar voor 
kerkdiensten en concerten, maar ook voor boek en cd
presentaties, lezingen, symposia, bruiloften en andere 
evenementen. Per avond, dag of dagdeel. In het hart 
van de Amsterdamse binnenstad bieden wij unieke en 
stemmige ruimtes voor diners, recepties, ontvangsten, 
beurzen, congressen, tentoonstellingen en huwelijken.

Gelegen op een levendige plek, ervaar je een serene rust zodra 
je je voet over de drempel zet. Een plek die verwondert, die een 
schat aan geschiedenis biedt en daardoor elk evenement tot een 
bijzondere belevenis maakt.

Wat kan er allemaal?
De kerk biedt plaats aan maximaal 400 personen – maar ook bij 
een gezelschap van 100 of zelfs 50 mensen is het er nog prettig 
toeven omdat er tal van zaalopstellingen mogelijk zijn, met een 
podium voor het orgel of onder de kansel. Onder het orgel is 
bovendien een ruimte die uitstekend als café-achtige plek dienst 
kan doen. Met de beschikbare apparatuur voor verlichting en 
geluidsversterking kunnen we alle kanten op. We kunnen zelfs 
zorgen voor passende muzikale omlijsting. Verder hebben we 
een ruime keuze aan hapjes en drankjes en professioneel, vrien-
delijk barpersoneel dat op afroep inzetbaar is. 
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 In het recente verleden werd de kerk ingezet in het kader van 
boekpresentaties, academische bijeenkomsten, besloten bijeen-
komsten en beurzen van vakmatige aard, groepsdiners, open 
dagen, familiereünies en trouwerijen.  
 Ook voor kleinschaliger, intiemer gebeurtenissen staan we 
klaar. De consistoire (consistoriekamer) biedt stijlvol plaats aan 
staande gezelschappen tot 30 of 40 personen - er kunnen tot 24 
personen prettig vergaderen, lunchen of dineren. 
 Daarnaast beschikken we over andere afsluitbare ruimtes 
waar gezelschappen van 4 tot 24 personen kunnen praten, luiste-
ren, oefenen, et cetera. 

We denken graag mee 
We bieden ruime faciliteiten op het gebied van catering, geluids- 
en beeldtechniek; steeds op maat, waar gewenst met passende 
aankleding en altijd met een warm en vriendelijk onthaal van 
onze kant. Kortom, we ontzorgen u zoveel u wilt en we denken 
graag met u mee.

Carline Wesdorp is productieleider en manager Verhuur & Catering. 
Ze reisde mee met een theaterfestival, toerde door het land met 
diverse voorstellingen, bracht kinderen, jongeren en volwassenen 
in contact met kunst en cultuur en hielp mee bij het tot stand 
komen van vele culturele projecten. Na haar studie Culturele en 
Maatschappelijke Vorming ontwikkelde ze een toenemende inzet, 
interesse en ondernemingsdrang die bij de Waalse Kerk helemaal 
tot hun recht kunnen komen.
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st e u n  e n  s p o n so r i n g

Over bereik en bereiken

door Gijsbert Siertsema

Verbinding
In de huidige conceptie is de Waalse Kerk een medaille 
met een wereldse en een geestelijke, spirituele kant. 
Waar het ene aspect ophoudt en het andere begint is 
niet exact vast te stellen. Iemand die intens geniet van 
Bach kan net zo goed tot diep in zijn of haar ziel tasten 
als een gelovige die het woord van een dominee ‘drinkt’...

Juist die versmelting van cultuur en spiritualiteit, van kunst en 
bevlogenheid, van persoonlijke en maatschappelijke verdieping 
- dat alles maakt van de ‘vernieuwende’ Waalse Kerk een unieke 
plek waar in al zijn bescheidenheid iets groots tot stand wordt 
gebracht in termen van betrokkenheid, motivatie en krachtig 
geestelijk leven. 
 Daarom is het de moeite waard om dit initiatief actief te steu-
nen – door kaarten te kopen voor de concerten die er plaatsvin-
den, door je in te schrijven voor een van de boeiende cursussen in 
de Franse (of Nederlandse) taal, door mee te doen aan workshops 
of seminars... maar óók door ‘vriend’ te worden van de Waalse 
Kerk. Wordt lid van de gemeenschap die hier gestalte krijgt, en 
laat merken dat je het de moeite waard vindt wat men aan het 
Walenpleintje voor elkaar probeert te krijgen. 
 let op:  Iedereen die zich voor het eind van 2017 opgeeft als 
vriend, krijgt een gesigneerd exemplaar van het prachtige boek 
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Mes frères! van Willem van Bennekom als welkomstgeschenk 
(winkelwaarde: € 24,90).  
 Als marketing- en communicatiedeskundige van een grote 
speler in de consumentenmarkt (want dat doe ik voor de kost) zie 
ik bovendien aantrekkelijke inhoudelijke sponsor-mogelijkhe-
den voor partijen die op zoek zijn naar verbinding met een groei-
end progressief-cultureel publiek, vooral voor organisaties met 
een Frans tintje... 

Gijsbert Siertsema is Head of Media and Public Relations bij nuon, 
bestuurslid van de Westerkerk te Amsterdam en tevens lid van de 
raad van advies van de Waalse Kerk. 
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ca h i e r,  a rc h i e f

Tijd-schrift

door Barend Toet

In druk en digitaal
Als voormalig bladenmaker kom ik nooit helemaal 
los van de verbale communicatie met doelgroepen  
zoiets koekt je hele leven aan je. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat wij van meet af aan de ambitie 
hebben gehad om –naast alle activiteiten die we 
programmatisch ontplooien – een tijdschriftachtige 
vorm te bedenken om achtergrondinformatie bij 
programmaonderdelen te bieden daar waar dat 
gewenst of nodig is. 

Er wordt wel beweerd dat mensen tegenwoordig niet meer zou-
den willen of kunnen lezen, maar dat is niet mijn/onze perceptie. 
Vandaar dat we onze ‘geloofsbrieven’ thans in de vorm van een 
bundeltje publiceren - in druk en digitaal, dat dan weer wel... We 
zijn zelfs van plan om dat vaker te doen: artikelen en/of essays 
bundelen rond een interessant thema dat ertoe doet. 
 Vandaar ook dat we in de opzet voor de zojuist vernieuwde 
website ruimte hebben geschapen om zogenaamde longreads te 
publiceren die gekoppeld zijn aan specifieke onderdelen van de 
programmering. 

Een paar voorbeelden van wat je zou mogen verwachten onder 
die noemer: 
— een prima achtergrondverhaal over het Müller-orgel;
— profielen van de sprekers die tijdens het Brainwash-festival 

aan het woord komen in de Waalse Kerk;
— een in-depth verhandeling over het boek Mes frères! van 

Willem van Bennekom door Geert Mak;
— bijdragen van Herman Wijffels en/of door hem geselecteerde 
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deskundigen op het vlak van de integrale ecologie;
— een essay van een bekende striptekenaar over Jacques Tardi;
— een gedegen stuk over popmuziek waarin God en/of religie 

aan de orde komt; 
— een verhandeling over ‘het gewicht van geweten’ in de poli-

tiek; 

let op: dit zijn thans nog losse ideetjes, maar ze geven wel de 
richting aan waarin we denken en onderstrepen de ambitie om 
inhoudelijk en informatief rekenschap af te leggen over wat we 
doen en waarom. 
 Dergelijke bijdragen worden opgenomen in het archief - 
zeg maar een kaartenbak met gerubriceerde tekstbijdragen en 
leesverhalen die per deelgebied geordend worden aangeboden. 
Zo kan een muziekliefhebber die stukken inkijken die voor hem/
haar interessant (kunnen) zijn, zonder te verdwalen in kopij over 
heel andere interessegebieden. 
 Deze aanpak maakt het verder mogelijk om van tijd tot tijd 
bijdragen rond een specifiek thema of onderwerp bij elkaar aan 
te bieden in de vorm van een bundel - dat wordt, hopen we, een 
reeksje interessante cahiers, waarmee we opnieuw het streven 
vorm geven om inhoudelijke bijdragen te leveren. 
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