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Bloemendaal – Voor corona was er 
voor de kerst altijd de jaarlijkse ‘Jazz 
Kerst Sing In’! Nu na corona staat de 
26e en eerstvolgende ‘Jazz Kerst Sing 
In’ weer op het programma. Ditmaal 
niet op een vrijdagavond maar op 
zondagmiddag 18 december in de 
feeërieke Dorpskerk aan het Kerk-
plein 1 te Bloemendaal.

Zoals vanouds met het Hans Keune 
trio, Hans Keune piano, John Erich 
contrabas en Joop Kooger drums. 
Zij begeleiden zoals ook de afge-
lopen jaren weer Europa’s meest 
swingen-de klarinettist Bernard 
Berkhout, wegenbouwer Jacco 
Griekspoor op vibrafoon en niet te 
vergeten Voice Senior !nalist zanger, 
bassist en percussionist Evert Brau-
muller.

Natuurlijk wordt ook weer met elkaar 
gezongen de swingende American 
Carols zoals: Rudolph the Red Nosed 
Reindeer, Jingle Bell Rock, Winter 
Wonderland, Gloria in Excelsis Deo 
e.v.a.

Kaarten vooraf te bestellen à "20,- 
via musicplace@hetnet.nl met daarin 
graag voorzien van een telefoon-
nummer. Indien nog voorradig voor 

aanvang van het concert bij de 
ingang van de kerk.
Gezien de !nale van het wereldkam-
pioenschap voetballen dat om 17.00 
uur zal beginnen, begint het kerst-
concert om 13.30 uur, zodat iedereen 
nog voor donker thuis kan zijn om de 
wedstrijd te kunnen zien.

Wellicht een goed ideetje om vooraf 
te lunchen of achteraf de wedstrijd te 
bekijken met aansluitend voor een 
dinertje een tafeltje te bestellen. 

P.S.: zie ook YouTube: Bernard Berk-
hout - Jacco Griekspoor - Evert 
Braumuller.

‘Jazz Kerst Sing 
In’ in Dorpskerk 
Bloemendaal

Hans Keune Trio. Foto aangeleverd.
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Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Het was een koude dag die 
zondagochtend in 
november. Toch liep een 
tiental geïnteresseerden als 
makke schapen achter herder Rogier aan, want we 
kregen tijdens de rondleiding uitleg van de boswachter 
over wat er staat te gebeuren in het Engelse Bos.  
 
U zult denken: waar is dat nu weer? Zuiderbos, Noor-
derbos, honden-los-bos, honden-verboden-bos, alle-
maal Groenendaalse bos. Waar is dan het Engelse Bos? 
Dat is het bos dat aansluit aan de kinderboerderij. Dat 
bos met de blauwe paaltjesroute. Waar je hond wel 
mee mag, maar aangelijnd moet blijven. Waar het er 
heel anders uitziet dan in het Noorderbos. 
 
De naam Engelse Bos stamt uit de periode dat de 
Engelse landschapsstijl in zwang raakte in Nederland, 
zo tweede helft negentiende eeuw. Buitenplaatsen, 
bolwerken, paleistuinen gingen graag met de mode 
mee en zo ontstonden op allerlei plaatsen Engelse 
werken. In Zwolle heet het letterlijk het Engelse Werk. 
Achter paleis Huis ten Bosch vindt onze koning een 
Engelse Tuin en wij hebben dankzij de beroemde tuin-
architect Zocher een Engels Bos.  

Een kenmerk van de Engelse stijl is de natuurlijke in- 
richting. Kromme laantjes, maar ook lange lanen als 
zichtlijnen, een waterpartij, een bijzondere brug, een 
bouwwerk, omgevallen bomen. Heel idyllisch allemaal 
en goed voor de kleinere dieren zoals eekhoorns, kleine 
knaagdieren, vleermuizen en (holen)broedvogels. 
De buizerd heeft er zijn stek gevonden en ook de ‘huis-
poes’ van Groenendaal zit graag aan de rand van het 
Engelse bos op een omgelegde stam, duidelijk geen 
last van loslopende honden.  
 
Ondanks de idylle van het laat-maar-waaien bos moet 
er af en toe wat gebeuren omdat het bos anders op een 
gewoon stukje groen gaat lijken. Dat gaat deze winter 
gebeuren. Als u gaat kijken zult u regelmatig bomen 
met een oranje merkteken aantre#en. Die gaan om. 
Volgens een heel nauwkeurig plan zullen de boswach-
ters gaan zagen om ruimte en licht te krijgen tussen de 
bomen en op de bodem. 
 
Mocht u dit zagen tijdens uw wandeling horen, dat 
weet u wat er gebeurt en waarom. Misschien leuk om 
na de winter het verschil te gaan bekijken.  

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

English Style   

Door Harry Opheikens 
 
Bennebroek -Waarom duikt Charles 
Dickens altijd op met kerst? Dick 
Kooiman ging er dieper op in bij 
Welzijn Bloemendaal op de Kerklaan 
6 in Bennebroek, waar hij uitgeno-
digd was om een lezing te geven.

Dick Kooiman leerde een meisje 
kennen, waar hij later mee getrouwd 
is. Zo werd hij verbonden aan schoon- 
ouders, die grote fan waren van 
Charles Dickens. Om in het gevlij te 
komen van de familie, toonde hij 
interesse in Dickens en dat groeide 
uiteindelijk tot een groot Dickens fan 
en is hij lid geworden van ‘De Dickens 
Fellowship’ (opgericht in 1902), een 
internationale organisatie, waar ook 
een Nederlandse tak van is. Dat is 
ooit opgericht door Godfried 
Bomans in 1956. Volgens het Haar-
lems Dagblad van 11 december 1956 
kwam deze Nederlandse Fellowship 
tot stand op 8 december 1956 in 
Kraantje Lek. 
 
Charles (John Hu#am) Dickens (geb. 
7 februari 1812–overleden 9 juni 
1870) was een van de belangrijkste 
Engelse schrijvers tijdens het victori-
aans tijdperk. Enkele bekende 
boeken van hem zijn: Oliver Twist, 
Nicholas Nickleby, David Copper!eld 
en A Christmas Carol (1843), ook wel 
bekend door Scrooge. Dick Kooiman 
moest erkennen dat hij elk boek van 
Dickens wel op de plank heeft en 
vooral oude exemplaren. Zo bestaat 
er een boek ‘A Christmas Carol’ met 
op de rechterpagina een kopie van 
het handgeschreven werk en op de 
linker pagina de vertaling er van, 
eveneens in bezit van Dick. 
 
Humor en kerst
Volgens Kooiman staat Dickens om 
twee zaken bekend: humor en kerst. 
Hij is ooit de grootste Engelse humo-
rist genoemd na zijn overlijden. 
Hij schreef veel over misstanden op 
kostscholen, de rechtspraak, 
armoede en maakte daarbij veel 
(prominente) mensen belachelijk. 
Volgens Dick Kooiman is humor een 
beschrijving van iets waar om gela-
chen kan worden. Het is geen de!-
nitie, maar een e#ect en Charles 
Dickens kon dat soort beschrijvingen 
uitstekend maken. Dickens had een 

scherp oog voor zijn omgeving en, 
o.a. bij lezingen, wist hij de vele 
gebeurtenissen lachwekkend te 
vertellen. 
 
Dickens wordt veelal geassocieerd 
met kerst. Zo zijn er veel Dickens 
kerstmarkten, kerst!lms (Scrooge 
wordt elk jaar wel ergens vertoond of 
opnieuw ver!lmd). 
Dickens’ voorliefde voor kerst blijkt al 
in zijn eerste echte roman (1836), de 
Pickwick Papers (in de twintigste 
eeuw meerdere malen ver!lmd en 
bewerkt). Het verhaal vertelt hoe 
kerst wordt gevierd bij de familie 
Wardles in hun landhuis. Een tevre- 
den gezelschap viert kerstfeest met 
hulst en mistletoe, dans en spel, in 
aanwezigheid van al het personeel. 

Enkele elementen keren steeds terug 
in de teksten van Dickens over kerst. 
Allereerst zijn er natuurlijk de uitbun-
dige vrolijkheid en gastvrijheid, de 
gezellig gedekte tafel, de vele versie-
ringen en de liedjes en spelletjes 
waarmee de gasten zich vermaken. 
De sfeer is er een van grote welwil-
lendheid, onderlinge liefde, saam- 
horigheid en van goodwill. 
 
Wat al even ter sprake kwam tijdens 
de lezing waren de Dickens Kerst-
markten. In Deventer is deze zeer 
bekend, maar een aantal jaar was 
deze ook op het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Wellicht een idee dit 
weer een nieuw leven in te blazen, 
want deze markt wordt gemist.

Boeiende lezing over  
Charles Dickens in Bennebroek

Dick Kooiman. Foto’s: Harry Opheikens.

Omslag boek Kersvertellingen van 
Dickens. 


