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"Gereformeerd… Ja, daar hou je 'n tikkie aan over, he?"

Bert Beenen steekt
kerstboom in de fik

BUSSUM - Met nummers als Steek de
kerstboom in de fik, Stop in godsnaam
met geloven en Als het maar niet
sneeuwt met kerst, is onomstotelijk
duidelijk dat de zanger in kwestie, de
Bussumer Bert Beenen, niets heeft met
Kerstmis. En inderdaad, Bert koestert
op z'n zachtst gezegd geen warme herinneringen aan de kerstdagen in zijn door het gereformeerde geloof getekende - jeugd. Tja, feit is dat lang niet
iedereen de kerstdagen tot hét hoogtepunt van het jaar ziet. Voor hen - en
voor degene die houdt van lekkere muziek, doorspekt met pop- en rapachtige
invloeden - en mensen met een gezonde dosis humor, is de kerstcd van
Platvorm Beenen een absolute aanrader. Bert Beenen vertelt. Over het geloof, de ellende die sneeuw heet, en
opgeprikte gezelligheid "die ik overigens nooit heb kunnen vinden''.
Relaxed onderuit hangend in z'n

studio, in hartje Bussum, verklaart Beenen zich nader. "Nee, ik
heb inderdaad niet veel met kerst.
Nooit gehad ook. Misschien is dat
te verklaren doordat ik als kind zo
vaak mee naar de kerk gesleept
ben door mijn ouders. Gereformeerd… Ja, daar hou je 'n tikkie
aan over, hè. Ik vond kerst ongezellig. Ik mocht bijna niks, moest
naar de kerk, de winkels waren
niet open, er viel gewoon niks te
beleven. Kijk, Oud en Nieuw, dat
was prima. Kon ik tenminste
vuurwerk afsteken." En het leven
rond kerst veranderde voor Bert
nooit. Nog altijd is het voor hem
een zoektocht naar de opgeprikte
gezelligheid.
Stop in godsnaam met geloven is geen
aantijging tegen het geloof op
zich, zo verklaart de muzikant.
Integendeel. "Ik heb niets tegen
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sen Paay en Theo Maassen. De laatste had er wel
een heel duidelijke mening over. De reportage
Patricia Paay. Te laat! Nu
vond de man, die er zelf
heb ik haar naam geuitziet alsof hij een granoemd en kan ik niet meer
naat in zijn gezicht heeft
terug. Het is haast onmogedoor
laten ontploffen en daarlijk er niet iets van te vinden,
dat ze zich naakt heeft la- Peter Willemsen na nog een, afschuwelijk.
Persoonlijk maak ik me
ten fotograferen. Iedereen
vindt er iets van. Zelf vertelde ze in meer druk om mijn kerstboom die
De Wereld Draait Door dat het nu al haar naalden laat vallen. Ik
haar geen mallemoer kan schelen heb helemaal geen zin in een
wat ervan gevonden wordt, als er naakte kerstboom en dat die dan
maar over haar gesproken wordt. in de Playboy komt als de eerste
Zo ontstaan eigenlijk twee stro- naakte kerstboom, want dan heeft
men. Een 60-jarige die het blijk- iedereen een mening over mijn
baar erg belangrijk vindt dat over naakte kerstboom. Mijn kerstboom
haar wordt gesproken, en een heeft echter al laten weten dat ze
stroom over hoe en wat we zou- niets liever wil dan dat over haar
den moeten vinden van haar wordt gesproken, want ze vindt
blootsreportage. Met welk doel en dat een naakte kerstboom geom welke reden moet je hier nu woon gezien mag worden, omdat
iets van vinden, vraag ik me in alle naalden uit zijn anno 2009. Welke
ernst af. En wat draagt die mening vrouwtjeskerstboom wil zich nu
bij aan… aan wat? De Nederland- nog pijnigen met naalden. Ze is
se media die het onderwerp zielig- ook al door Playboy gefotografjes tot op het bot afkauwt, omdat eerd voor een sfeervolle kerstrehet even weer eens iets anders is portage en mijn boom zweert dat
dan Afghanistan, de verhoging ze niet gefotoshopt is en dat ze
van de aardgasprijs en schapen niets aan zichzelf heeft laten doen.
met Q-koorts, De ophef draagt in Ze wil een voorbeeld zijn voor alle
ieder geval bij aan de portemon- kerstbomen van de wereld en ze
nee van Paay en de omzet van wil ook in de show van Oprah en in
Playboy. Het is blijkbaar wereld- De Wereld Draait Door. Naar Patrinieuws, dit hele gedoe met spin of- cia Paay hoef ik niet te kijken,
fs zoals een ordinaire woordenwis- maar mijn kerstboom staat hier
seling in de Wereld Draait Door tus- recht tegenover me.

welk geloof dan ook, en ik wil gelovigen ook absoluut niet tegen de
borst stuiten. Maar ze moeten mij
er niet mee lastigvallen. Zolang
het niet extreem is, heb ik nergens moeite mee. Feit is natuurlijk weer wel dat tachtig procent
van alle oorlogen voort is gekomen uit religie. Dat zet je aan het
denken, nietwaar? "In rapper Jochum Plat heeft Bert Beenen zijn
ultieme mede-antikerstmaatje gevonden. Een samenwerking kon,
zeker na een eerder succesvol optreden in de Peuk, niet uitblijven.
"Ik was bezig met het nummer
Stop in godsnaam met geloven, en
was na twee coupletten wel zo'n
beetje uitgeluld. toen hebben Jochum en ik het in de Peuk opgepakt. En zo is het gegroeid." Met
de voor Bert 'dramatische' kerstdagen in het verschiet, lonkte het
produceren van een gezamenlijk
kerstalbumpje, als voorproefje op
een heus album dat later moet
verschijnen.
Kerstavond is dan weer een ander
verhaal; die brengt Beenen traditioneel door met vrouw en kinders. "Lekker eten, spelletjes
doen, de hele mikmak. Maar ach,
dat zou ook zomaar op dinsdag 11
oktober kunnen zijn." Eerste en
tweede kerstdag vlucht Bert 't
liefst naar het podium. "Die opgelegde gezelligheid, de hysterie of
het nu wel of niet gaat sneeuwen,
want o o o dat zou zo fijn zijn, een
witte kerst - wat een ellende! - en
alle ophef dat we het in godsnaam
gezellig moeten hebben met elkaar. Nee, ik maak liever wat kabaal met mijn muziek."
Check de site www.bertbeenen.nl
(met clips). De cd kun je daar kopen voor vijf euro. Live meemaken? Ga dan op 27 december naar
café de Peuk aan de Stationsweg 8
in Bussum. Rond 18.00 uur barst
daar het kerstkabaal van Beenen
los.
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Kerstpakket van de baas?
Doneren aan Voedselbank!
NAARDEN - De Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent nodigt ook dit
jaar de inwoners van deze regio uit om
een kerstpakket te doneren. Dat kan een
kerstpakket 'van de baas' zijn, maar natuurlijk ook een zelf samengesteld kerstpakket met houdbare producten.
Kerstpakketten kunnen ingeleverd worden
aan het Wilhelminaplantsoen 14 in Bussum
op zaterdag 19, dinsdag 22 december,
woensdag 23 en donderdag 24 december

tussen 14.00 en 16.00 uur; bij het Kerkelijk
Bureau aan de St. Annastraat 5 in Naarden
op vrijdag 18, dinsdag 22 en donderdag 24
december tussen 10.00 en 12.00 uur; de
Witte Kerk aan de Kon. Wilhelminalaan 15
in Naarden op dinsdag 22 en donderdag
24 december tussen 14.00 en 16.00 uur.
Bedrijven die hun kerstpakketten rechtstreeks willen schenken aan de Voedselbank,
kunnen contact opnemen met Hans Bronder, tel 695 07 80.

Berenbende in 't ziekenhuis
BLARICUM - Altijd welkom in het ziekenhuis, gulle giften van ondernemers.
Afgelopen donderdag werden de
patiënttjes van de kinderafdeling
van Tergooiziekenhuizen bedolven onder de beren, dankzij een
Hilversums bedrijf. Een maand
lang werd voor elke verkochte au-

toband 2.50 opzij gezet voor de
Stichting Good Bears of the
World. En dat leverde maar liefst
1200, - op. En daarvoor heeft de
stichting een berg berenknuffels
aangeschaft. Die beren hebben
sinds donderdag hun eindbestemming bereikt. En de kinderen?
Die vonden het geweldig!

Skating dinner voor Hulphond
LAREN - Lions Club Gooiland geeft
maandag 4 januari het Skating Dinner 2010 op de ijsbaan op de Brink
voor het goede doel, de Stichting
Hulphond. Schaatsen tussen de gangen van het diner, met live-entertainment en een dienstenveiling, een
programma dat garant staat voor een
prachtige én heerlijke avond. En ook
voor wie zelf niet schaatst, is er genoeg te beleven op deze bijzondere
avond.
Lions Club Gooiland is een club
van vrouwen voor vrouwen. De
club heeft zich ten doel gesteld
vrouwen letterlijk en figuurlijk
‘in de benen’ te helpen. De Stichting Hulphond helpt voornamelijk vrouwen met ernstige beper-

kingen in het dagelijks leven
vooruit. De stichting leidt de honden op tot helpers. Zo helpen zij
in de huishouding door bijvoorbeeld de was uit de wasmachine
te halen, of de post van de mat te
halen en naar het baasje te brengen. De opleiding van deze honden een kostbare zaak is en dus is
er steeds veel geld voor nodig.
Lions Club Gooiland draagt hier
graag aan bij, wie ook? Want dat
kun je doen door aan te schuiven
bij het skating dinner. Reserveer
nu kaarten via www.ijsopdebrink.nl.
Het skating dinner vindt plaats op
maandag 4 januari van 18.00 tot
23.00 uur. Deelname kost honderd euro per persoon.
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Vlietlaan 68-70 • Bussum • Tel: 035-692 08 56
Open: di. t/m zat. 10.00 - 18.00 uur
Afspraken: ook ma. en ‘s avonds

