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Het is bijna Pasen! Eindelijk maken de sombere 
winterdagen plaats voor de lente, een nieuw begin! 
Pasen, dat is ieder jaar weer een vrolijk familiefeest. 
Opa verstopt chocolade-eitjes en wie het gouden 
ei vindt, die wint! Wie kent het niet? Of gezellig 
samen met oma hardgekookte eieren schilderen 
voor het paasontbijt. Voor veel kinderen zit dat er 
niet in, dit jaar.  

Opa en oma zijn het niet vergeten, ook al doet hun 
hoofd het niet meer zo goed, ze hebben het gewoon te druk! Ze doen namelijk mee 
aan het derde Passie-project van Het Participatiekoor.

Met veel genoegen presenteren wij de familieconcerten: Erbarme dich.
Vier Participatiekoren brengen voor u in aanloop naar Pasen een bijzonder passie-
concert. Een groot deel van de koorzangers heeft een vorm van dementie, afasie of 
parkinson. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze houden van zingen en gaan 
graag een artistieke uitdaging aan. 

Onder leiding van vier dirigenten en samen met 150 projectzangers, professionele 
muzikanten en solisten, brengen zij de hoogtepunten uit de Passies van Johann 
Sebastian Bach! 
In Haarlem, Bergen en Midden Delfland voeren we de mooiste koralen en aria’s uit de 
Matthäus Passion op. In Helmond zingen we de mooiste stukken uit de Johannes 
Passion. Tussen de koralen en aria’s worden onvergetelijke verhalen verteld. 
Ontroerende vertellingen over liefde en vriendschap, gedichten over verdriet en 
onvergetelijke speeches die oproepen om een arm om elkaar heen te slaan. 
Geschreven en verteld door mensen met dementie, hun partners en vrienden. 

Dit jaar zijn de Passieconcerten meer dan eens echte familievoorstellingen, want er 
doen nu ook maar liefst tachtig kinderen mee! Zo zingen in Haarlem twintig meisjes 
van de Koorschool Sint Bavo mee. Met hun zuivere sopranen tillen zij het koor naar 
nog grotere hoogte dan u uit voorgaande jaren al van ons gewend bent. 

In Helmond zijn zestig kinderen van basisschool De Vlier met kinderboekenschrijfster 
Marloes van Loon in gesprek gegaan over opa’s en oma’s die vergeten. Zijn die nog 
steeds even lief of jouw superheld? Onder leiding van beeldend kunstenaar Jullienne 
Tullemans zijn de kinderen samen met mensen met dementie op zoek gegaan naar 
antwoorden. Het resultaat is een bijzondere serie schilderijen over over liefde, verdriet, 
verraad en superhelden die tijdens het concert worden geëxposeerd.

Kortom, de Passieconcerten staan dit jaar in het teken van samen doen en beloven 
een onvergetelijke middag of avond uit te worden! Komt u ook? 

Erik Zwiers
Artistiek leider
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Het is dus een religieus verhaal. 
Of je nu gelovig bent of niet, 
veel of weinig kennis hebt van 
muziek, het bijzondere aan de 
Matthäus Passion is dat iedereen 
erdoor geraakt wordt. Want veel 
meer dan over het lijdensverhaal 
van Jezus, gaat de Passie van 
Bach over mensen en emoties 
die iedereen herkent. Het is een 
tijdloos verhaal van lijden, van 
vriendschap en verraad, eerzucht 
en opoffering, verzoening en 
vergeving. 
Midden in dit verhaal staat het 
Erbarme dich. Het is een van 
de geliefdste en ontroerendste 
delen uit de Matthäus Passion.

De aria wordt gezongen direct 
nadat Petrus zich realiseert dat 
hij Jezus heeft verloochend. Als 
Jezus gevangen is genomen en 
in nood verkeert, doet Petrus 
net alsof hij hem niet kent. 
Tot driemaal toe! Pas als de 
haan kraait beseft Petrus wat 
hij heeft gedaan en wordt hij 

overmand door schaamte en 
intens verdriet. Zoveel dat hij 
om vergiffenis smeekt. Die 
smeekbede, dat is Erbarme dich. 

Dit stuk gaat dus over de 
onvolmaaktheid van de mens en 
zijn verlangen naar steun. Help 
mij! Laat mij niet in de steek, 
want ik kan het niet alleen. Die 
nood aan steun zal iedereen wel 
herkennen. En de meesten onder 
ons zullen ook herkennen dat het 
moeilijk kan zijn om die steun 
te vragen. Dit besef, van nood 
en schaamte, en afhankelijkheid 
raakt het wezen van ons zijn. 
Zonder die ander zijn we 
niemand. 

Als we de houvast zijn verloren, 
hou elkaar dan vast. Sla een 
arm om elkaars schouder. 
Ontferm je. Zo kunnen we in 
de moeilijkheden van het leven 
de sleutel vinden naar nieuwe 
wegen.

De Matthäus 
Passion vertelt het 
lijdensverhaal van 
Jezus. Het verhaal 
begint bij het 
Laatste Avondmaal 
en eindigt bij de 
graflegging van 
Jezus.
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Mein Gott,
Um meiner Zähren willen!

Schaue hier,
Herz und Auge weint von dir

Bitterlich



Franc Janssen heeft beginnende alzheimer en hij had nooit 
gedacht dat hij zich aan de Matthäus Passion zou wagen. 

Naar aanleiding van een oproep in het Alzheimercafé is 
hij de uitdaging aangegaan en heeft hij ontdekt hoezeer 
het Lijdensverhaal ook over hemzelf gaat. Dat maakt hem 

melancholisch en het geeft hem kracht.
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Eens in de zes maanden doet Franc een test.  
Op een vijfpuntsschaal geeft hij aan in hoeverre 
een zestigtal stellingen op hem van toepassing 
zijn. Van helemaal onwaar, tot helemaal waar. 
‘Mensen accepteren me niet omdat ik fouten 
maak’ of ‘ik kan geen inhoudelijke gesprekken 
meer voeren’. De resultaten laten hem zien hoe 
hij ervoor staat. Het is een thermometer van het 
brein die langzaam van groen naar oranje en  
rood kleurt. 

“Ik noem het de vooruitgang van de achteruit-
gang”, zegt Franc nuchter. Van huis uit is hij 
socioloog en dit soort onderzoeken heeft hij zelf 
ook vaak opgezet. “Maar ja, het is natuurlijk wel 
confronterend dat ik inderdaad merk dat mijn 
veranderende gedrag weleens tot gedoe leidt. 
Daarom wil ik zoveel mogelijk zelf de regie  
blijven houden, wat er vooral op neerkomt dat  
ik moet loslaten en op zoek moet naar 
alternatieven waar ik ook plezier en voldoening 
uit haal.”

Kom op Franc, waar wacht je op!
De rijzige zestiger met kloeke bril en baardje weet 
precies hoe hij ervoor staat. Drie jaar geleden 
kreeg hij te horen dat hij een mild cognitieve 
stoornis had. Daar had het bij kunnen blijven, 
maar inmiddels heeft de diagnose zich tot 
alzheimer ontwikkeld. Dat verklaarde waarom hij 
op de gekste momenten niet meer wist hoe hij de 
akkoorden van de liedjes moest spelen. “Kom op 
Franc, waar wacht je op”, riepen de andere leden 
van zijn band dan. Een half jaar geleden heeft hij 
na zeventien jaar afscheid genomen. 
“Als je samen in een band speelt, dan moeten 
de anderen er wel van op aan kunnen dat je  je 
partij kunt spelen. Als dat niet kan, dan krijg je 
ruzie. Daarom heb ik zelf besloten om ermee te 
stoppen, zodat we als vrienden onze jarenlange 
samenwerking met een prachtig concert hebben 
kunnen afsluiten.”

Natuurlijk blijft Franc zo lang mogelijk zelf muziek 
maken, maar om het gemis van het sámen 

Zanger 
Franc Janssen

“Dat ik de  
Matthäus Passion zing  

is een statement”
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“Samen een passieverhaal maken 
heeft onze band enorm versterkt.”

“Ik heb mijn vrouw in geen tijden 
meer zo gelukkig gezien.”

“Dit concert heeft mijn  
ogen geopend. Nu begrijp  
ik waar mijn moeder al die 
jaren doorheen is gegaan.”

musiceren te compenseren heeft Franc zich 
aangemeld bij Het Participatiekoor. Aanvankelijk 
dacht hij dat de Matthäus Passion veel te 
hoog gegrepen zou zijn, maar tot zijn eigen 
verbazing valt dat nogal mee. “Het mooie van 
Het Participatiekoor is dat je ondersteund wordt 
door andere zangers. Iedereen heeft een maatje 
waarmee hij samen zingt. Ik zing samen met 
Cees. Hij is vol lof over mijn stem en dat ik het zo 
snel oppak”, lacht Franc. “Wat ik me pas onlangs 
realiseerde is dat een aantal koralen dezelfde 
melodie hebben. Sinds ik dat door heb, gaat het 
instuderen een stuk vlotter!”

Dit gaat over mij
“Vroeger stond ik er niet zo bij stil”, gaat hij verder 
“maar de teksten van Bach krijgen nu een veel 
diepere betekenis. Zoals het verhaal van Petrus. 
Hij verloochent Jezus, zijn beste vriend, tot drie 
keer toe. Voorheen dacht ik: ‘dat is knap stom’, 
maar nu kan ik het me heel goed voorstellen. Hij 
was bang voor zijn hachje en moest zijn vriend 
laten vallen. Ik maak dat ook mee.”

Ook het lijdensverhaal van Jezus is in een ander 
licht komen staan. “Het proces dat Jezus moet 
doorstaan, het verraad, de beschimpingen, de 
angst, verlaten worden en er uiteindelijk helemaal 
alleen voor staan”, voor Franc is het allemaal erg 
herkenbaar. “Als ik O Haupt voll Blutt und Wunden 
zing, dan denk ik: dat gaat over mij. Dat maakt 
me enerzijds heel melancholisch en tegelijk biedt 
het me ook troost. Al blijft er wel een wezenlijk 
verschil tussen Jezus en mij”, haast hij zich eraan 
toe te voegen. “Hij heeft het lijden kunnen 
overwinnen en is weer uit de dood opgestaan. 
Dat zal ons niet gegund zijn.”

Franc is blij dat hij zich bij Het Participatiekoor 
heeft aangesloten en zich aan de Passie van 
Bach waagt. “Het is een mooie uitdaging om de 
hoogtepunten uit dit prachtige muziekstuk te 
zingen. Dat voelt goed. Ik overtref mezelf en dat 
had ik van tevoren niet gedacht. De Matthäus 
Passion zingen ben ik dan ook gaan zien als een 
statement: ‘zie je wel, dit kunnen wij nog!’ We 
zullen het publiek eens een poepie laten ruiken!”
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Mantelzanger 
Allard Everts

“De eerste keer begeleidde ik iemand met 
parkinson en dementie”, vertelt Allard. “Na 
een repetitie bleven we even hangen toen de 
solisten gingen repeteren. Ik zag dat de muziek 
hem enorm raakte. Mij ontroerde het door 
omstandigheden ook meer dan anders. Dan deel 
je iets. Heel bijzonder. Door zijn ziekte zakte hij 
heel ver voorover, maar bij de uitvoering kwam 
hij zelf helemaal overeind. Er zat een rijtje diep 
geroerde mensen in de zaal, zijn familie, zo blij 
dat hun naaste kon meezingen. Dat doet wat  
met je, hun emotie komt dan ook bij mij binnen.”
 
Passie delen
Reden genoeg om te blijven meedoen. Alhoewel 
hij vindt dat er wat krampachtig wordt omgegaan 
met de term steunzanger. Zou mantelzanger 
beter zijn? “Misschien wel, het is tenslotte zo 
dat wij de schil eromheen zijn, wij zijn degenen 
die het verband geven. Maar het gaat vooral om 
het delen van een passie. Coen, degene die ik nu 
begeleid, is van tenor bas geworden. Dat is wat 
prettiger voor hem. We rijden wel samen naar de 
repetitie. We praten over het koor, over van alles, 
een goede sparringpartner. Hij zegt ook: ‘zolang  
ik kan zingen, doe ik mee’.”

Meer dan Bach
De Matthäus Passion vindt Allard een prachtig 
stuk, maar die collectieve behoefte om tientallen 
diverse versies ervan uit te voeren vindt hij 
redelijk onzinnig. “Er is zo ontzettend veel anders. 
Tegelijk is dit wel een stuk dat me raakt. Toen 
Erik bij de eerste repetitie weer even toelichtte 
wat Erbarme dich betekent was ik ontroerd. Het 
gaat over ons moreel kompas, hoe dapper ben ik. 
Het gaat allemaal over menselijke roerselen en 
daarom is het prachtig. En de muziek is op zich 
al kunstig. Het is gewoon genieten. Maar ik kijk 
ook uit naar Turandot van Puccini dat ik met het 
Velser koor Bel canto onder de regie van Xandra 
Mizée ga zingen.

Ik ben echt een projectzanger. We gaan dit doen, 
dan en dan repetitie, tussendoor je het apezuur 
studeren, zorgen dat de performance staat en dat 
is het. Zingen is toch echt een moeilijk kunstje en 
ik geniet van die schaarse momenten dat het er 
goed uitkomt. Daar oefen ik voor, daarvoor ga ik 
ook op les.”
 
‘Dansen met dilemma’s’
Na 15 jaar internationaal werk als mijnbouw- 

De ervaren tenor Allard Everts doet voor de derde keer mee.  
Niet alleen omdat hij Felix een briljant dirigent vindt en hij in 

artistiek leider Erik Zwiers een verwante ziel vond, ook omdat zijn 
moeder dementie had en hij ziet wat zingen met mensen doet.  

“Samen zingen raakt aan de kern van de dingen.”

“Je wilt geraakt worden  
in je eigen waarden”



kundig ingenieur koos hij voor organisatie- 
advieswerk. Zijn boek ‘Dansen met dilemma’s’ 
met de ondertitel: op weg naar wederzijdse winst, 
dat hij samen met Steven Olthof schreef, 
verscheen in maart 2018. “In de loop van mijn 
carrière ben ik steeds meer uitgegaan van de 
menselijke motivatie, en dan kom je bij 
kernwaarden. Die waarden leven, brengt je bij 
dilemma’s. Dan kun je kiezen voor het een of het 
ander, of je zorgt dat het ene het andere kan 
helpen verwezenlijken. Zo krijg je wederkerige 
winst.

“Ook in Het Participatiekoor hebben de zangers 
een gevoel van: dit is leuk voor mij, maar ook goed 
voor hen, mijn moeder had ook dementie, en ik 
ken de Matthäus, dus ik kan helpen. Het gaat vaak 
meer om persoonlijke behoeften en belangen. Je 
wilt geraakt worden in je eigen waarden. Iedereen 
wil zich gezien voelen. Ik was ook geraakt door de 
reactie van die familie.”
 

Van Bach tot Claudia de Breij
Niet alleen in Het Participatiekoor gebruikt 
Allard zijn zangstem, ook zingt hij mee in Nieuw 
Unicum, een woonoord voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). Zijn vrouw helpt 
één van de bewoners die eens per week voor zijn 
medebewoners een zangochtend organiseert. 
“Prachtig om te zien hoeveel impact muziek 
heeft. Ook dit zijn mensen die in een moeilijke 
levensfase verkeren. Ze zingen populaire muziek, 
maar wel muziek die ook een bepaalde lading 
heeft. Zo’n nummer als dat van Claudia de Breij 
bijvoorbeeld, ‘Mag ik dan bij jou?’ Dat doet de 
mensen wat. Muziek, maar vooral zingen is voor 
mij enorm belangrijk. En dat wil ik graag met 
anderen delen.”
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Het is vast de oudste vorm 
van vermaak die de mensheid 
kent: het vertellen van verhalen. 
We doen het allemaal, we zien 
het dagelijks om ons heen. Bij 
de bakker, in de supermarkt, 
mensen ontmoeten elkaar en 
vertellen verhalen. Mensen die 
de hond uitlaten, in de kroeg. 
Zelfs tijdens een wandeling in de 
duinen, hoor je meer gekakel van 
groepjes sporters of wandelaars 
dan de vogels. Waarom doen we 
dat? Waarom hebben we daar 
blijkbaar behoefte aan?
 
DE KRACHT VAN VERHALEN
Het gevoel dat een ander het 
de moeite waard vindt om naar 
je te luisteren, geeft zin aan het 
leven. Of je nu over koetjes en 
kalfjes praat of over persoonlijke 
zaken, diepere thema’s over 
waarden en overtuigingen, 
over zorgen en verdriet of juist 
over inspiratie en drijfveren, 
als een ander naar je luistert 
voelt dat goed. Zo ontstaan 

relaties. De kracht van het delen 
van verhalen is het voelen van 
verbinding. Als je goed luistert 
geef je de ander het gevoel dat 
diens verhaal ook echt verteld 
mag worden. Door je reactie 
laat je zien dat je het werkelijk 
van belang vindt wat je hoort, 
dat zijn verhaal ertoe doet. Dat 
hij ertoe doet. Dat versterkt zijn 
of haar eigenwaarde. Verhalen 
vertellen we niet alleen met 
woorden, ook mimiek en gebaren 
spreken vaak boekdelen. Je moet 
er als luisteraar alleen wel op 
letten.
 
ZINVOL
Iedereen vertelt wel eens over 
vroeger. Als je ouder wordt doe 
je dat steeds vaker. Logisch, er 
is gewoon méér vroeger. Als je 
vertelt over een gebeurtenis van 
toen, zal je dat meestal doen 
met het gevoel dat je er nu bij 
hebt. Je vertelt over je eigen rol, 
zoals je die nu ziet. Daarmee 
geven verhalen die je nu vertelt 

over vroeger een beeld van 
wat nu belangrijk voor je is. 
Wat nu zinvol is, wat er nu toe 
doet voor jou. Al die specifieke 
eigenschappen, waarden en 
overtuigingen die je maken tot 
wat je nu bent, schuilen in je 
verhalen. Door ze te kunnen 
delen met anderen, doe je mee.
 
MENS MET EEN MISSIE
De verhalen van mensen die 
met dementie te maken hebben 
zijn een onderdeel van het 
programma van elk concert van 
Het Participatiekoor. Verhalen 
waaruit spreekt wat mensen 
nog wél kunnen, of willen 
om hun leven aangenaam te 
houden. Hun verhalen spelen een 
wezenlijke rol bij de verandering 
van de beeldvorming van patiënt 
met dementie naar een mens 
met een missie. De ervaring 
leert dat deze verhalen niet 
alleen verbinden, maar ook 
verwonderen en verrassen. Het 
zijn onvergetelijke verhalen.

verwonderen

verrassen
verbinden 

Verhalen



Het is inmiddels acht jaar geleden dat Michèle’s 
moeder, Marlis Verdurmen, een attaque kreeg. 
Haar halsslagader bleek verstopt en na een 
operatie was vooral haar spraakvermogen flink 
verstoord. Na het overlijden van haar man twee 
jaar terug werd de verwardheid wat erger. Als 
Michèle tijdens een lezing van professor Scherder 
hoort over wat muziek met de hersenen doet en 
het positieve effect van zingen voor mensen met 
alzheimer en afasie, weet ze wat haar te doen 
staat: zorgen dat haar moeder kan gaan zingen. 
Dat bleek niet zo gemakkelijk, tot ze een flyer 
kreeg van Het Participatiekoor: “Een schot in 
de roos! Ik heb haar eerst wel over een drempel 
moeten helpen, maar ze ging. En als je haar nu 
ziet: ze geniet, kijkt er elke keer naar uit om te 
gaan en het verbetert haar spraak.”
 
Zingen is heerlijk!
“Het was opvallend hoe snel ze zich op haar 
gemak leek te voelen”, vindt Michèle. Met Ery 
heeft ze een klik. En zingen gaat haar makkelijker 
af dan praten. De passies van Bach heeft ze nooit 
gezongen, maar ze kent ze wel. Ze is Duits van 
geboorte, dus de taal klinkt vertrouwd. Eerlijk 
gezegd merkten we pas op de uitvaart van mijn 
vader dat ze nog steeds goed kon zingen. Voor 
haar attaque was ze meer in zichzelf, nu lijkt ze 
opener, is altijd te porren voor spontane uitjes. 
En ze zegt vaker: zingen is heerlijk!

Uit liefde
“Mijn oma heeft moeite de juiste woorden te 
vinden”, vertelt kleindochter Zoë, “maar als ik 
met haar samen ben, gebruikt ze haar mimiek en 
gebaren. Dan is ze echt gewoon oma.” Zoë lacht: 
“Dan kan ze weer dingen zeggen als: ‘Vind je zelf 
dat je haar zo leuk zit?’”
Door de telefoon is het lastiger om haar te 
begrijpen. “Mijn moeder belt haar elke ochtend, 
terwijl ook de thuiszorg dan komt voor haar 
medicijnen.” 
Michèle: “Ik wil horen hoe het met haar is, soms 
is ze zo verward... Ik bel ook om haar te helpen 
herinneren dat ze naar de dagbesteding gaat of 
juist om haar te vertellen dat ze niet gaat. Terwijl 
ze eerst beslist niet wilde, is ze nu teleurgesteld 
op zo’n dag. Maar nog een extra dag, dat wil ze 
dan weer niet.”
 
Spijt
“Ik ben niet zo’n zachtaardig zorgtype, ik ben 
meer een regelaar. Ik heb weinig geduld. Mijn 
moeder ook niet, dus we knetteren nogal eens. 
Altijd gedaan. Voorheen was het daarna over. 
Maar nu heb ik soms spijt, heb ook met haar te 
doen. Ik denk dat ze het mij wel vergeeft, maar 
ze blijft voelen dat ik boos op haar was. Ik zie 
niet goed hoe ik dat anders moet doen. Als haar 
gezondheid op het spel staat en ik zie wat goed 
voor haar is, dan frustreert het enorm dat ze niet 

“Mama geniet  
van het zingen  
én haar spraak  

verbetert”

Michèle Donker, 
dochter van 
zangeres Marlis

Elke repetitie brengt en haalt Michèle haar moeder Marlis. Soms 
komt Zoë haar oma brengen. Marlis straalt altijd, haar ogen 

zoeken naar Ery, haar maatje bij het koor. Ook naar de andere 
aanwezigen lacht ze vrolijk. Ze heeft er duidelijk zin in. Marlis 

zingt dit jaar voor de tweede keer mee: “Ze zeggen dat het goed 
voor me is!”
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gewoon naar me luistert!”  
Zoë vult aan: “Af en toe kan ik ze wel door elkaar 
rammelen, ze kunnen het elkaar soms zo moeilijk 
maken. Ik begrijp ze allebei. Mijn moeder doet 
zoveel voor oma, maar oma wil zelf bepalen wat 
ze doet, ook al kan dat niet altijd. Het lijkt mij 
ook lastig om dat evenwicht te vinden.”
 
Wonderlijk effect
Michèle is heel blij met Het Participatiekoor.  
“Ik wil graag leuke dingen met haar doen, maar 
er is altijd wat te regelen. Als ik haar naar het 
koor breng, doe ik voor mijn gevoel iets voor 
haar dat ze echt fijn vindt. Ze vergeet nooit de 
repetities en ze weet waar de partituur ligt, dat 

bewijst voor mij dat ze veel plezier beleeft aan 
het zingen. Ik weet van vorig jaar dat het effect 
enorm op viel. Na de repetities sprak ze weer 
hele zinnen, zo wonderlijk! En dat bleef dan een 
paar dagen doorwerken. Dat merkte ze zelf ook. 
Ik hoop dat dat nu ook weer zo gaat werken. Ze 
geniet er in elk geval van. En straks zien we haar 
weer met de hele familie schitteren tijdens het 
concert!” 
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“Sinds ik mijn vrienden heb verteld dat ik Alzheimer heb, zie ik 
ze bijna niet meer. Daarom heb ik mij aangesloten bij Het 
Participatiekoor. Hier doe ik nieuwe sociale contacten op met 
mensen die er niet bang voor zijn.”

“Ik dacht, dat lukt hem 
nooit, maar ik ben echt 
verbaast dat hij alle partijen 
op het gehoor mee kan 
zingen want hij kan geen 
noten meer lezen.” 

“Moeder heeft nooit ergens zin in 
en praat weinig, maar ze staat elke 
donderdag te popelen om weer te gaan 
zingen. Als ze na de repetitie thuiskomt 
heeft ze praatjes voor tien!” 
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Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die wij bieden? We komen graag een presentatie 
geven van onze programma’s en werkwijze. Neem daarvoor contact met ons op. Stuur een  

e-mail naar bureau@participatiekoor.nl of bel onze bureaumanager Angelique van der Moezel,  
06 50 47 64 92 of artistiek leider Erik Zwiers, 06 23 88 01 12.

De Participatiekoren zijn er voor mensen mét  
en zónder haperend brein. Samen maken we kunst. We zingen, 

vertellen verhalen en schilderen. Niet alleen voor onszelf, óók 
voor het publiek. Elk programma wordt afgesloten met een 

concert in een kerk, theater of museum. We doen dit met maar 
één doel: de culturele participatie van mensen met dementie 

een beetje rugwind geven. 

Artistiek uitdagend en zingevend
Onze programma’s zijn artistiek uitdagend en 
zo opgezet dat mensen met dementie, afasie of 
parkinson eraan kunnen deelnemen in een sociale 
omgeving. Door de hoge artistieke kwaliteit leren 
zij hiervan en worden ze uitgenodigd hun grenzen 
te verleggen. Dat is goed voor het behoud van 
de hersenfuncties, het zelfvertrouwen en het 
zelfbeeld. Bovendien helpt hen om zich op een 
nieuwe manier te manifesteren. Opeens is moeder 
niet meer de vrouw die altijd alles vergeet, maar 
een zangeres in een koor die een concert geeft! 

Doe met ons mee!
Onze programma’s zijn sinds ons eerste concert 
in 2018 een groot succes bij zowel de deelnemers 

als het publiek. We krijgen dan ook veel vragen 
of onze programma’s ook elders in het land 
gerealiseerd kunnen worden. Het antwoord daarop 
is: dat kan! 

Wij werken graag samen met zorg- en welzijns-
organisaties en culturele instellingen die onze 
programma’s ook in hun regio willen aanbieden. 
We bieden complete kunst- en cultuurprogramma’s 
en trainingen. Ook zorgen wij voor fondsen-
werving en we ondersteunen bij de communicatie. 
Zo maken we het samen mogelijk dat nog meer 
mensen met dementie, afasie of parkinson kunnen 
blijven genieten van kunst en cultuur!

De kunst van het leven

Vraag nu een presentatie aan!



CONCERT
Zondag 22 maart, 15.00 uur

Dorpskerk Schiedam
Noordeinde 10, Schiedam

Tickets
Volwassenen € 17,50
Kinderen t/m 12 jaar € 10

Kaarten verkrijgbaar op: 
www.participatiekoor.nl

Dirigent Bas van Houte 

Het Participatiekoor Midden Delfland

Erbarme dich

Het Participatiekoor 
Midden Delfland

Koraal 62. Wenn is einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. 
In Het Participatiekoor Midden Delfland zingen drie generaties 
samen de hoogtepunten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. 
De mooiste koralen en aria’s worden afgewisseld met 
onvergetelijke verhalen van mensen met dementie over liefde, 
hoop en verbinding.

Dirigent: Bas van Houte 
Correptitor: Arjen Leistra 
Solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan); 
 Marie Anne Jacobs (alt) 
Orkest: Collegium Delft. Quirine van Hoek,    
 Machteld van Delft (viool 1), Tinka Regter (viool 2),  
 Siebe Visser (altviool), Lotte Beukman (cello),   
 Mattia Corso (bas), Imre Rolleman,  
 Karen Langendonk (fluit), Ingrid Nissen,  
 Benno Simonis (hobo), Arjen Leistra (orgel)
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“Mensen met een haperend brein moeten zich 
beseffen dat ze ertoe doen én dat ze mee kunnen 
blijven doen, ook al hapert hun brein. Het is voor mij 
belangrijk om aan dat besef bij te dragen.” 
Wat maakt de passies van Bach zo geschikt om 
met Het Participatiekoor te zingen? “Met muziek 
kan iedereen mee blijven doen, vooral met Bach. 
De passies hebben zoveel uitdrukkingskracht en 
de muziek is complex, maar zo veelzeggend. Het is 
geweldig om dat met elkaar te beleven. We doen het 
met elkaar. We werken als team naar het concert toe.”
Bas vertelt enthousiast over het verloop van de 
repetities en geniet van het effect dat de muziek 
op de koorleden heeft: “Tijdens de repetities is het 
genieten. Een vrouw op de eerste rij werd zo duidelijk 
geraakt door de noten, door de klanken. Ze zong, uit 
haar hoofd, met gesloten ogen. Prachtig om te zien 
hoe muziek het geheugen aanspreekt. Ze hoort er als 
vanzelf helemaal bij.” 



Marloes is de dochter van 
projectleider Marian Schoone: 
“Mijn moeder organiseert altijd 
van alles, maar dit project raakt 
haar echt. Ik wilde haar graag 
helpen, en ze zei: ‘zing dan mee!’ 
En dat blijkt ontzettend leuk. 
De kennismakingsbijeenkomst 
was al interessant. Het werd 
meteen al duidelijk hoe bewust 
aanspreken en echt contact 
maken deze mensen kan helpen. 
Toen we gingen zingen ben ik 
naast mijn oppas gaan zitten. 
Ze vergat wel telkens waarom 
we daar waren, en wat we 
dan gingen zingen. Maar zodra 
ze de eerste woorden hoorde, 
kwam de herkenning in haar 
ogen en kon ze meezingen. Heel 
fascinerend, hoe dat er dus in 

zit. Aan mijn andere kant zat een 
mevrouw die niet veel zag, maar 
ze zong echt vlekkeloos mee 
zodra ze de eerste noten hoorde. 
Bizar hoe dat werkt.” 

“De Matthäus Passion heb ik nog 
niet eerder gezongen, leuk om 
dat nu te doen. En ik heb dus 
blijkbaar geoefende zangers in 
mijn omgeving”, lacht Marloes. 
“Ik heb Bach wel gezongen in 
het kinderkoor. Ik heb ook eens 
een dubbelconcert voor twee 
violen van Bach gespeeld, het is 
bijzonder hoe hij die stemmen 
door elkaar vlecht. Dat hoor 
je ook in de Matthäus Passion. 
Heel gaaf hoe iemand dat voor 
zich kan zien. Dat je elkaar in 
een soort fuga achtervolgt. Voor 

mij is dat wel de grootste kracht 
van Bach.”
“Mensen knappen zichtbaar 
op van het zingen. En ik ben 
eigenlijk wel verrast hoeveel 
het mezelf ook brengt. Iemand 
helpen is altijd fijn, maar dit 
voelt echt goed. Ik ga er naartoe 
voor iemand anders. Ik ben 
meer bezig met die ander, dan 
met mijn eigen zang. Dat werkt 
fantastisch. Als je je focust op 
andere mensen, en dan ziet hoe 
blij ze zijn. Dat het helpt als je 
iemands hand even vast houdt, 
of helpt met een aanwijzing. 
Dat zulke kleine dingen ertoe bij 
kunnen dragen, dat zij een fijne 
tijd hebben, dat is echt prachtig 
om te ervaren.”

Marloes Schoone zingt samen met haar vroegere oppas:

Marloes studeert bouwkunde aan de TU Delft, zingt in een 
studentenkoor, speelt viool in een orkest en vindt ook nog tijd om 
mee te zingen in Het Participatiekoor. “Om hier samen met mijn 
vroegere oppas te zingen is wel heel bijzonder. Fijn dat ik haar 

kan helpen!”

Het Participatiekoor 
Midden Delfland

“Fascinerend hoe die muziek 
weer naar boven komt!”

»
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Het Participatiekoor Haarlem

Dirigent  
Felix van den Hombergh

Erbarme dich
Koraal 54. O haupt voll Blut un Wunden, 
voll Schmerz und voller Hohn. 
“Ik vind dit een van de aangrijpendste stukken uit de 
Matthäus Passion. Dit gaat over mij. Het maakt me 
melancholisch en troost me tegelijk”, zegt Franc Janssen, 
zanger met dementie.

Dirigent: Felix van den Hombergh 
Correpetitor: Hans van Beelen
Solisten: Marina Besselink (sopraan),  
 Annelies van der Vlies (alt), 
 Gerard Smits (bas)
Kinderkoor: Koorschool St Bavo Kathedraal 
Concertmeester: Loeki Poncin
Orkest: Ter Cleeff Ensemble en  
 Hans van Beelen (orgel)

Het Participatiekoor Haarlem bestaat uit 55 
zangers met en zonder dementie. Samen met 
een twintig sopranen tellend kinderkoor van de 
St. Bavo Koorschool, zingen we de hoogte-
punten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. 
Zeven vertellers wisselen de zestien mooiste 
koralen en aria’s af met onvergetelijke verhalen.

Het Participatiekoor 
Haarlem

CONCERT
Woensdag 8 april, 20.00 uur

Immanuelkerk
Van Egmondstraat 5, Haarlem

Tickets
Volwassenen € 17,50
Kinderen t/m 12 jaar € 10

Kaarten verkrijgbaar op: 
www.participatiekoor.nl
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Dirigent Felix van den Hombergh groeide op met 
Bach en geniet er nog altijd van.
Dat plezier gunt hij iedereen. Hij dirigeert in 2020 
voor de derde keer Het Participatiekoor Haarlem: “Als 
je graag de Passies van Bach zingt, moet je dat zolang 
mogelijk kunnen blijven doen. Ik probeer zo goed 
mogelijk in te spelen op de muzikale kwaliteiten van 
de koorleden en dan klinkt het opeens prachtig. Het 
is telkens weer bijzonder om te zien hoe de zangers 
genieten tijdens de repetities en het concert.” Wat is 
voor Felix de aantrekkingskracht van de muziek van 
Bach? “Bach heeft iets mysterieus, iets raadselachtigs.  
Dat vond ik als jongen van 10 jaar bij de Koorschool 
St Bavo al. Pas later begreep ik hoe diep religieus  
en hoe geniaal het is gecomponeerd.” 



Het Participatiekoor 
Haarlem

Het Participatiekoor 
Haarlem

Voor soliste Annelies van der Vlies komt in de Matthäusuitvoering 
van Het Participatiekoor alles samen. “Mijn passie voor 

dementie-onderzoek, zingen, verhalen vertellen én mijn 
geloofsbeleving, vind ik hierin terug.” 

In Het Participatiekoor 
komt alles samen

Annelies heeft een niet alle-daags 
curriculum. Enerzijds geeft zij als 
wetenschapper in het Alzheimer-
centrum van het Amsterdam 
UMC haar hersenen stevig de 
kost met de verwerking van 
diagnostische onderzoeksdata. 
Anderzijds wijdt zij zich als 
mezzosopraan op diverse podia 
in het land aan hartezaken.  
“Het is inderdaad geen alledaagse 
carrière”, beaamt ze, “maar het is 
een fantastische combinatie.  
Ik heb het erg getroffen, want  
in de wetenschap is het niet 
evident dat je je parttime met 
onderzoek bezighoudt.” 

Haar duo-carriere heeft ze mede 
te danken aan haar leidinggeven- 
de, Wiesje van der Flier, zelf 
fanatiek amateurzangeres en 
groot Bach-liefhebster (zie pag. 
36). Het Alzheimercentrum  
heeft sowieso een warm hart 
voor muziek. Ieder jaar vieren  
de onderzoekers, samen met  
onder meer hun cliënten,  
Wereld Alzheimerdag met een  
programma met ruimte voor 
muziek. 

Dit gaat om meer dan 
perfectie
Annelies zingt in Het 
Participatiekoor Haarlem drie 
aria’s uit de Matthäus Passion en 
ze ondersteunt de alt-zangers in 
het koor. “Ik ben heel benieuwd 
om straks te zien wat er muzikaal 
allemaal mogelijk blijkt te zijn 
voor mensen met dementie. 
Een perfecte uitvoering, voor 
zover die al bestaat, zal het 
misschien niet worden. Dat is 
ook niet erg, want dit concert 
gaat om meer dan dat. Voor mij 
komt in de Matthäusuitvoering 
van Het Participatiekoor alles 
samen”, concludeert ze. “Mijn 
passie voor dementie-onderzoek, 
zingen, verhalen vertellen én mijn 
geloofsbeleving, vind ik hierin 
terug.”

Help mij, ik kan het niet 
alleen
Als belijdend christen ligt het 
Lijdensverhaal haar na aan het 
hart. De aria Erbarme dich die 
Annelies zal zingen, neemt hierbij 
een bijzondere plaats in. “Dit stuk 
gaat over de onvolmaaktheid van 

de mens en zijn verlangen naar 
steun. Help mij, want ik kan het 
niet alleen. Dit geldt niet alleen 
voor mensen met dementie 
die in Het Participatiekoor een 
bijzondere plaats innemen. Dat 
geldt voor iedereen”, en daartoe 
rekent zij ook zichzelf. “Zoals 
Petrus zich tot Jezus wendt en 
om steun vraagt, zo bid ik ook 
tot God. Door hem om steun te 
vragen en op hem te vertrouwen, 
ontvang ik rust, vrede en kunnen 
de moeilijkheden van het leven 
weer een nieuwe wending 
krijgen.”

Vooruitkijkend op het concert op 
8 april, spreekt Annelies de wens 
uit dat deze uitvoering ook een 
wending kan geven aan het leven 
van iedereen die bij dementie 
betrokken is.  
“Ik hoop dat we met dit concert 
iedereen weer in het hart kunnen 
raken. Dat we kunnen laten zien 
wat nog mogelijk is als we het 
samen doen en hoe betekenisvol 
dit is. Niet alleen voor mensen 
met dementie, maar voor ons 
allemaal.” »
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CONCERT
Zaterdag 11 april, 15.00 uur

Auditorium Elkerliek Ziekenhuis
Wesselmanlaan 25, Helmond

Tickets
Volwassenen € 17,50
Kinderen t/m 12 jaar € 10

Kaarten verkrijgbaar op:  
www.lambertusconcerten.nl

Het Participatiekoor Helmond  
is een samenwerking met  
St. Lambertus Concerten.

Het Participatiekoor Helmond

Erbarme dich

Het Participatiekoor 
Helmond

Dirigent Ramon van den Boom

Het Participatiekoor Helmond zingt de hoogtepunten uit de 
Johannes Passion van J.S. Bach die worden afgewisseld met 
persoonlijke passieverhalen van mensen met dementie. Het koor 
staat onder leiding van dirigent Ramon van den Boom en wordt 
begeleid door Ensemble 1685. Het concert wordt omlijst met een 
tentoonstelling van vijftien kunstwerken gemaakt door leerlingen 
van basisschool De Vlier en mensen met dementie.

Dirigent: Ramon van den Boom 
Correpetitor: Tannie van Loon 
Solisten: Tinka Pijpker (sopraan), Woojin Kim (bas) 
Orkest: Ensemble 1685. Anna Jane Lester (viool 1),   
 Noortje Zanen (viool 2), Emma van Schoonhoven  
 (altviool), Rebecca Rosen (cello), Hendrik-Jan   
 Wolfert (contrabas), Punto Bawono (theorbe),  
 Tineke Steenbrink (orgel), Mario Topper (hobo),  
 Florencia Gómez (fluit), Kim Stockx (fagot)
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Ramon van den Boom twijfelde geen moment 
toen hij werd gevraagd om Het Participatiekoor 
Helmond te dirigeren. Hij dirigeert al vanaf zijn 26e 
uiteenlopende koren met zowel jonge en beginnende 
als ervaren zangers. Zo leidde hij jarenlang het 
Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap 
Quadrivium en is hij dirigent van het Hasselts 
Gemengd Kapelle Koor. Met zijn ervaring als docent 
aan onder meer het Fontys Conservatorium, weet hij 
in iedere zanger het beste naar boven te halen. Jong 
of oud, met of zonder haperend brein, dankzij zijn 
bevlogenheid en enthousiasme voelt iedere zanger 
zich bij hem thuis. Het Participatiekoor Helmond en 
het Ensemble 1685 staan onder zijn leiding garant 
voor een authentiek geluid!



‘Mijn oma is een superheld’
is een prachtig prentenboek 
van Marloes van Loon. Een 
boekje voor kinderen vanaf 
4 jaar (en volwassenen) waarin 
spelenderwijs het onderwerp 
dementie bespreekbaar wordt. 
Een ideaal uitgangspunt 

voor een kunstproject voor 
kinderen met ouderen met 
dementie, vond Tabu Elsgeest, 
mede-projectleider van Het 
Participatiekoor Helmond. 
Marloes studeerde al aan de 
kunstacademie toen haar opa 
dementie kreeg. “Ik vond dat al 
lastig om mee om te gaan. Hoe 
zou dat voor een klein kind zijn? 
Zonder middelen om informatie 
te vinden. Ik wilde iets maken 
wat makkelijk toegankelijk is 
voor deze doelgroep.” En dat is 
gelukt. Tijdens haar afstuderen 
als illustratrice heeft ze haar 
plan na gedegen onderzoek 
uitgevoerd. “Het was best 
een struggle om met weinig 

woorden, met vooral illustraties, 
uit te leggen wat dementie is 
en met mensen doet. Zodat 
duidelijk wordt dat oma van 
binnen nog steeds dezelfde is, 
ook al verandert de ziekte haar. 
Zonder dat het iets engs wordt. 
Herkenbare alledaagse situaties 

helpen ouders en kinderen 
erover in gesprek te gaan.”

JOUW SUPERHELD
Tijdens het Kunstproject  
‘Mijn oma is een superheld’ zal 
Marloes eerst met kinderen uit 
groep 3 en 4 het boekje lezen. 
“Daarna stel ik vragen als ‘wat 
is voor jou een superheld? 
Is dat iemand die sterk is, of 
snel kan rennen, of kan het 
ook iemand zijn die lief is, die 
kracht uitstraalt.’ Ik vraag of 
ze al eens een situatie uit het 
boekje hebben meegemaakt, 
hoe dat voelde. Zeker bij deze 
leeftijd werkt dat heel goed. En 
ik hou het luchtig. In het boekje 

staat bijvoorbeeld een situatie 
waarbij oma puzzelstukjes kwijt 
is. Daarvoor heb ik een puzzel 
laten maken van een vergrote 
illustratie. De stukjes verstop 
ik vooraf en die mogen ze dan 
zoeken om oma te helpen. 
Laaiend enthousiast!”

JOHANNES PASSION
In de tweede sessie vindt de 
ontwerpfase van het kunstwerk 
plaats onder begeleiding 
van Julienne Tullemans 
(Kunstkwartier). De kinderen 
maken klassikaal aan de hand 
van de muziek van de Johannes 
Passion, met de bijbehorende 
thema’s als verdriet, liefde, 
hoop, acceptatie, een ontwerp 
van een superheld. In de laatste 
vier bijeenkomsten gaan ze in 
tweetallen samen met iemand 
met dementie het uiteindelijke 
schilderij maken. De schilderijen 
zijn vanaf 30 maart te zien in de 
Cacaofabriek, en daarna tijdens 
het concert op 11 april. 
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Hoe Bach, Superhelden 
en Kunst elkaar vinden

Marloes van Loon



CONCERT

Zaterdag 11 april, 15.00 uur

Museum Kranenburgh, 
Hoflaan 26, Bergen

Tickets
Volwassenen € 17,50
Kinderen t/m 12 jaar € 10

Kaarten verkrijgbaar op: 
www.participatiekoor.nl

Dirigent Maria Delver

Het Participatiekoor Bergen

Erbarme dich

Het Participatiekoor 
Bergen

Koraal 17. Ich will hier bei dir stehen.  
“Sinds ik mijn vrienden heb verteld dat ik alzheimer heb, 
durven ze me niet meer te vragen hoe het met me gaat”, 
zegt zangeres Mieke.

Het Participatiekoor Bergen NH zingt de hoogtepunten uit 
de Matthäus Passion. Vijf vertellers met dementie wisselen 
de koralen en aria’s af met hun onvergetelijke verhalen.

Dirigent: Maria Delver 
Correpetitor: Corinne Moerbeek 
Solisten: Sabine Kirsten (sopraan) en  
 Ingrid Stijsiger (alt) 
Instrumentalisten: Iris de Leur (viool),  
 Martin Rozema (fluit), 
 Corinne Moerbeek (vleugel)
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Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. 
Deze openingszin uit koraal 23 is voor Maria de 
essentie: “Samen zingen versterkt de verbinding met 
en acceptatie van elkaar.” Tijdens de repetities probeert 
ze, zelf ook zangeres, het beste uit iedere zanger naar 
boven te halen. “Zingen is net als het leven; je wilt  
alles controleren, maar als je loslaat gaat het beter.
Ik zie hoe dementie een leven verandert”, zegt Maria, 
“van de mensen zelf en van hun omgeving. Het is heel 
bijzonder om te ervaren wat zingen dan kan doen. 
Melodieën zitten zo diep dat ze naar boven komen 
door samen te zingen. Met goede mantelzangers gaat 
het dan bijna vanzelf. Dat is prachtig voor iedereen  
die hier aan deelneemt.”



Het Participatiekoor 
Bergen

Soliste Ingrid Stijsiger

“Ik ben een bevoorrecht mens”, weet zangeres en zangdocente 
Ingrid Stijsiger. “Ik vind het prachtig om te zien als ik mensen met 
mijn stem kan beroeren. Het kan dan gaan om een plezierig en 

blij gevoel of juist om verdriet. Er wordt iets geraakt bij het publiek 
en er ontstaat verbinding. Dat is voor mij het mooiste.”

Dat gebeurt ook als je samen 
muziek maakt en voor elkaar 
openstaat, dan voel je zonder 
woorden wat je van elkaar wilt.”
 
Ingrid heeft 23 jaar bij het 
koor van de Nationale Opera 
gewerkt en heeft al veel mooie 
producties gemaakt, waaronder 
kinderopera. Ze houdt van 
drama en romantische muziek. 
Erbarme dich is voor haar de 
meest romantische aria van 
Bach: “Bach heeft deze aria op 
het kruispunt van de Matthäus 
Passion geplaatst, alsof hij de 
vraag in het lied bij het hart van 
de gekruisigde wilde brengen. 
Dat heeft hij zo treffend gedaan! 
Het verdriet van Petrus herkent 
iedereen, we doen allemaal 

weleens iets waar we niet trots 
op zijn. De muziek geeft troost, 
zeker als daarna de vergeving 
van Jezus duidelijk wordt. Het 
kennen van die context geeft 
verdieping en herkenning.”

Ingrid beschouwt zichzelf als 
een instrument als ze zingt, 
met haar stem in dienst van de 
bedoeling van de componist: 
“Als ik zing geef ik me over aan 
de muziek. De viool geeft met 
de verzuchtingen de tranen 
mee. De lijnen naar elkaar gaan 
letterlijk open. Met mijn stem wil 
ik een schilderij maken, tastbaar 
voor het publiek. Ik verwacht 
dat de sfeer tijdens het concert 
van Het Participatiekoor heel is. 
Met een zaal vol mensen die al 

voor elkaar en voor de muziek 
openstaan, zal de verbinding 
voelbaar zijn. Zo werkt dat met 
muziek.”

“Met mijn stem maak 
ik een schilderij”

»
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Wiesje van 
der Flier

“Thuiskomen”, antwoordt Wiesje van der Flier 
onmiddellijk op de vraag wat de Matthäus 
Passion voor haar betekent. Ze maakte voor 
het eerst kennis met Bachs meesterwerk toen 
ze op negentienjarige leeftijd bij het Utrechts 
Studenten Koor en Orkest (USKO) ging zingen. 
Inmiddels zingt ze al jaren bij het Utrechts 
kamerkoor Multiple Voice en heeft ze het 
beroemde oratorium al tientallen keren gezongen. 
“De Matthäus Passion roept heel veel dierbare 
herinneringen bij me op. Met het USKO hebben 
we door de jaren heen zoveel met elkaar 
meegemaakt en lief en leed gedeeld, als ik dit 
stuk zing voelt dat echt als thuiskomen, zoveel 
herinneringen roept het op. De Matthäus gaat 
over het lijdensverhaal van Jezus, maar de 
thema’s zijn universeel. Liefde, angst, boosheid, 
berusting, al deze diepmenselijke emoties worden 
door Bach op zó’n bijzondere manier tot uiting 
gebracht. Dat ontroert me altijd weer. Dan voel 
ik me diep verbonden met de andere zangers van 
het koor.”
Eén van de koralen die de wetenschapper het 
meest raakt is wenn ich einmail soll scheiden.

“Dit koraal grijpt mij iedere keer weer aan. Het 
doet me beseffen dat ieder mens een keer 
afscheid moet nemen van het leven. Ook ikzelf. 
Als het dan mijn tijd is, hoop ik dat ik kan sterven 
in de intimiteit van de mensen die mij dierbaar 
zijn. Dat ze me helpen afscheid te nemen. Dat ik 
berusting kan vinden in de eindigheid van mijn 
leven. De gedachte er dan niet alleen voor te 
staan, vind ik heel troostend.” 

“De Matthäus Passion? 
Dat is thuiskomen!”

Wiesje van der Flier is hoogleraar en hoofd onderzoek aan  
het Alzheimercentrum Amsterdam UMC. Sinds haar studententijd 

is ze ook een fervent zangeres en groot Bach-liefhebber. 
De uitnodiging om met Het Participatiekoor Haarlem de 

hoogtepunten uit de Matthäus Passion mee te zingen wilde ze 
dan ook niet afslaan. 

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir,

Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du denn herfür!

Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,

So reiss mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!



Kunst- en cultuurparticipatie 
voor kwetsbare ouderen krijgt 
de laatste jaren steeds meer 
aandacht. Het biedt zingeving, 
plezier én contact met 
anderen. Dat ervaren wij zelf 
en blijkt ook uit het nationale 
meerjarenprogramma ‘Lang Leve 
Kunst’. Maar wat zijn de effecten 
van kunst op de positieve 
gezondheid en het welbevinden?  
In opdracht van de ministeries 
van OCW en VWS laat de 

Nederlandse organisatie voor 
gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie, ZonMw, hier 
onderzoek naar doen.  

De Participatiekoren Haarlem, 
Bergen en Helmond doen 
aan dit onderzoek mee. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd 
door prof. dr. Tineke Abma, 
hoogleraar Participatie & 
Diversiteit aan Amsterdam UMC 
in samenwerking met de Leyden 
Academy on Vitality and Aging. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van 
dit onderzoek? Word dan vriend 
van Het Participatiekoor!

Leuk, die kunst. Werkt het ook?
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Wat het hoofd vergeet, blijft in het hart 
behouden
Troost, dat is een van de vele dingen die kunst 
ons kan bieden. Ook aan mensen wier geheugen 
begint te haperen. De waarde van kunst voor 
mensen met dementie kan de laatste jaren 
rekenen op een groeiende belangstelling. Zo 
bieden steeds meer musea speciaal voor hen en 
hun naasten rondleidingen en workshops aan en 
neemt de belangstelling voor de Participatiekoren 
een vlucht. Ondanks dat de Matthäus Passion 
beslist geen eenvoudig muziekstuk is. Welke 
magie gaat daar eigenlijk achter schuil?

“Kunst gaat over het leven”, vertelt Wiesje. “In 
de kunsten komen allerlei thema’s aan de orde 
die ons bezighouden. Ze houden ons een spiegel 
voor, roepen vragen op of bieden herkenning. 
Het bijzondere van kunst is dat het via onze 
zintuigen binnenkomt. De kleuren en vormen 
van een schilderij, de melodie en het ritme van 
muziek; ze spreken direct onze emoties aan. Voor 
mensen met dementie is dit heel waardevol. 
Want al verliezen zij hun denkvermogen, met 
hun zintuigen en hun emotionele leven is niets 
mis. In de hersenen raken weliswaar steeds meer 
verbindingen beschadigd, het hart blijft.”

Zingen geeft zin
Omdat kunst direct ons emotionele brein 
binnenkomt biedt kunstparticipatie aan mensen 

met dementie het gevoel van volwaardigheid.  
Ze doen mee, doen ertoe. Dat de passies van  
Bach te moeilijk zouden zijn voor mensen met 
dementie, zoals nogal eens wordt gedacht, 
ontkent de wetenschapper stellig. “Veel mensen 
kennen de de Matthäus Passion. Ze hoorden 
het vroeger al in de kerk of concertzaal of ze 
hebben het zelf gezongen. Dat zit diep in het 
geheugen verankerd, dat gaat niet verloren. Als ze 
nu de koralen weer gaan zingen, dan lichten die 
geheugensporen onmiddellijk op. Daarom zie je 
in de Participatiekoren ook dat sommige zangers 
hele koralen uit het hoofd meezingen. En niet 
alleen dat. Door samen de Matthäus Passion te 
zingen, maak je contact met elkaar en voel je je 
verbonden. Dat geeft zin aan het leven. En ach, 
zoals wij bij ons studentenkoor vroeger al zeiden: 
‘soms niet helemaal zuiver, maar altijd met 
gevoel!’. Daar gaat het om.”

Als vriend van de Participatiekoren helpt u mee 
de drempels naar sociale en culturele inclusie 
weg te nemen en zijn wij minder afhankelijk van 
subsidies en fondsen.  
Zelf nemen wij de verantwoordelijkheid om  
onze kosten zo laag mogelijk te houden en 
betalen onze leden een klein bedrag om aan 
onze programma’s deel te nemen. Ook krijgen 
wij regelmatig steun in natura, zoals gratis 
repetitieruimte en helpen tientallen vrijwilligers 
mee om onze concerten tot een succes te maken. 

Een klein gebaar maakt een groot verschil. 
U kunt al toetreden tot het gilde van vrienden 
voor slechts € 5 per maand. Als dank voor uw 
vriendschap blijven wij mooie voorstellingen voor 
u maken. Via onze nieuwsbrief en ons magazine 
houden we u hiervan op de hoogte. 

Het Participatiekoor is een onderdeel van de 
Stichting Participatie met Dementie. De stichting 
is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Dit betekent dat u uw gift kunt aftrekken van 
de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Meld u aan als vriend op  
www.participatiekoor.nl

Steun ons.  
Word vriend!

Vanaf het eerste passieconcert in 2018 zorgt Het 
Participatiekoor al voor ontroering en verbazing. 
Inmiddels wordt ons passieprogramma in vier 
steden uitgevoerd en blijft de belangstelling 
groeien. Wat is toch die magie van Het 
Participatiekoor? 
In de documentaire ‘Erbarme dich’ gaat regisseur 
Raymon Hilkman (1992) op zoek naar het geheim 
van Het Participatiekoor.  Aan de hand van 
diverse teksten uit de Matthäus Passion volgt 
hij, samen met cameravrouw Maxime van Erp en 
geluidsman Joris Prakken enkele zangers tijdens 
hun voorbereidingen op weg naar het concert  
op 8 april in Haarlem. 

Raymon Hilkman is een 
aanstormend talent. In 
2019 studeerde hij af 
aan de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht 
en sleepte met zijn 
debuutfilm Moffenmeid 
meteen de publieksprijs van 
het VERS Awards filmfestival 
in de wacht. De documentaire ‘Erbarme dich’ zal 
naar verwachting op Wereld Alzheimerdag 2020 in 
première gaan. Wilt u uitgenodigd worden om een 
van de première-voorstellingen bij te wonen?  
Word dan vriend van Het Participatiekoor!

Hilkfilm maakt documentaire
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Onze samenleving is leeg en narcistisch, volgens 
Dirk De Wachter. “Steeds beter presteren en meer 
succes hebben is de norm. Een leuk en gelukkig 
leven, dat is wat we nastreven. Voor de zin van 
ons bestaan zijn we op zoek naar prikkels van 
buitenaf. Tegelijkertijd is het aantal mensen dat in 
eenzaamheid en met een gevoel van existentiële 
leegte achter de voordeur verdwijnt, nooit eerder 
zo groot geweest. Een samenleving die zo inzet 
op de individuele prestatie, is een samenleving 
van winners en losers. Wie niet mee kan doen, 
valt uit de boot.” 

Dat is klare taal van de Vlaamse psychiater 
en hij wordt erom geroemd. Mensen met 
dementie ervaren het dikwijls aan den lijve. 
Ze worden benaderd vanuit hun ziekte en de 
veronderstelling dat zij niet meer mee kunnen 
doen. De context van een maatschappij die zo 
overprikkeld, gestresst en angstig is, maakt het 
realiseren van een wat menselijker samenleving 
niet erg vanzelfsprekend. 

Engagez-vous! 
Dirk: “We delegeren doodgewone menselijke 
interacties te vaak naar de hulpverlening. Bij mijn 
grootmoeder kwam vroeger de postbezorger 
aan de deur en die maakte een praatje. Die 
maakte tijd. Mijn tante ging naar de bank met 

haar centjes en ontmoette de mevrouw van de 
bank. Ze ging elke week naar de coiffeur. Het 
sociale contact en de zorg voor elkaar zat in de 
normaliteit van het dagelijks leven. Een postbode 
die tijd heeft voor een praatje, heeft minder kans 
op een burn out en mijn grootmoeder heeft dan 
geen sociaal werker nodig die door de gemeente 
op pad wordt gestuurd. Laat ik duidelijk zijn, 
ik wil niet terug naar vroeger, want de wereld 
verandert. Maar het menselijk contact overlaten 
aan professionele hulpverlening, vind ik raar. 
Dit moet iets van de maatschappij zijn. Van ons 
allemaal.  
Engagez-vous!”

En als je dan meer voor elkaar zorgt, dan is het 
wel belangrijk dat je dit doet op een manier dat 
het je zelf wat oplevert, aldus Dirk: “Er zijn veel 
mensen die dagelijks voor hun naasten zorgen. 
Maar wat je dan vaak weer ziet, is de gedachte 
om al te altruïstisch te zijn en jezelf volledig op te 
offeren. In mijn praktijk ontmoet ik veel van deze 
mensen die daar aan onderdoor zijn gegaan en 
depressief zijn geworden. Dan vraag ik: ‘wat is er 
gebeurd?’ En dan is het antwoord: ‘Ja, mijn vader, 
ik heb hem thuis gehouden want ik wilde dat 
doen voor mijn moeder, dat heb ik ooit beloofd. 
Jarenlang heb ik hem thuis verzorgd en nu ben ik 
kapot’.”

Dirk De Wachter:
“We delegeren doodgewone menselijke interacties te  

vaak naar de hulpverlening. Bij mijn grootmoeder kwam vroeger  
de postbezorger aan de deur en die maakte een praatje.” Om 

mensen met dementie een waardig leven te bieden, moeten we 
niet inzetten op nóg meer zorg, maar op meer menselijkheid. 

Psychiater Dirk De Wachter houdt een pleidooi voor  
meer barmhartigheid.

“Sla eens wat vaker een 
arm om elkaar heen”



Colofon

Erbarme Dich wordt mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning van 
Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, ZonMw, Lang Leve 
Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie, Aanmoedigingsfonds van 
de Koninklijke Facultatieve, Stichting Het R.C. Maagdenhuis, 
Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening, 
Pasman Stichting, Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg, 
Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2019, Stichting Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Holland, J.C. Ruigrokstichting, Sint Jacobs 
Godshuis, Fonds 1818, Stichting Steun Welzijnszorg, Stichting 
Goede Doelen W en H, Dr. Hofstee Stichting, Coöperatiefonds 
Rabobank Helmond Peel Noord, Stichting Voormalig Nederlands 
Hervormd Rusthuis Schiedam, J.E. Jurriaanse Stichting / 
Volkskracht, Stichting NKV Gebouw, Rabobank Alkmaar e.o. Fonds 
Coöperatief Dividend, Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging, 
RDO Balije van Utrecht, Stichting Else
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De Kleine Goedheid 
Dirk opteert voor de Levinasiaanse ethiek: 
“Levinas zegt: ‘De Kleine Goedheid is de  
goedheid van de nederige mens, die in het  
besef van de eindigheid haar hoogmoed achter 
zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt. 
Ze kent haar beperkte plaats, maar maakt van 
haar bescheidenheid geen nieuwe orthodoxie. 
De Kleine Goedheid kiest voor een reële daad 
van barmhartigheid tegenover de unieke Ander.’ 
Kortom, wees niet bang zelf ook plezier te vinden 
in wat je voor een ander doet. Voor een ander 
zorgen is goed voor jezelf, het geeft voldoening 
en maakt je bescheiden.” 
Bovendien biedt het je een zinvol leven, aldus 
Dirk. “In de tekortkomingen van het bestaan, 
in de moeilijkheden van het leven, ontstaat het 
appèl. En dat appèl beantwoorden met zorg 
en barmhartigheid, dat is de zin van het leven. 
Barmhartig zijn betekent ook troost geven, als 
de dingen mislopen. De ander kan troost bieden, 
bijvoorbeeld door je vast te pakken. Zoals ik u  
nu bij de handen pak. Dat is heel essentieel.  
Hou vast. Houvast. Letterlijk. Sla eens wat  
vaker een arm om elkaar heen.” 
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(Dit artikel is een ingekorte en bewerkte versie 
van het interview met Dirk De Wachter uit het 
boek ‘Zolang ik er ben, Alzheimer en het dilemma 
van de vervliegende geest’ van Erik Zwiers, 
Uitgeverij Dilemmaboek, 2017.)

“Wees niet  
bang zelf ook 

plezier te  
vinden in wat  

je voor een  
ander doet.”



MIDDEN DELFLAND
Zondag 22 maart 2020, 

aanvang: 15.00 uur
Dorpskerk Schiedam

HAARLEM
Woensdag 8 april 2020, 

aanvang: 20.00 uur
Immanuelkerk, Haarlem

BERGEN NH
Zaterdag 11 april 2020, 

aanvang: 15.00 uur
Museum Kranenburgh, 

Bergen

HELMOND
Zaterdag 11 april 2020, 

aanvang: 15.00 uur
Auditorium Elkerliek 
ziekenhuis, Helmond

De passieconcerten van de Participatiekoren zijn prachtige familie-
voorstellingen waarover tijdens de paasdagen nog uitgebreid wordt 
nagesproken. De ontroerende muziek van Johann Sebastian Bach en 
de onvergetelijke verhalen van de vertellers brengen je ongetwijfeld 

in vervoering. Driehonderd koorzangers, professionele solisten en 
muzikanten, vertellers en beeldende kunstenaars van 8 tot 80+ staan 

garant voor een onvergetelijke middag of avond. 

TICKETS & INFO:

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.participatiekoor.nl  
Alle concerten duren anderhalf uur en zijn rolstoeltoegankelijk. Na afloop  

van ieder concert is er ruime gelegenheid om met elkaar na te praten  
en de zangers en muzikanten te ontmoeten.  

Voor meer informatie: info@participatiekoor.nl


