
150 Psalms in New York 
 
door Tido Visser, algemeen directeur 
 
Dag 1 & 2 
Daar zijn we dan. New York City, de Big Apple. Althans, ik, moi, in mijn eentje. 
Als een vooruitgeschoven pion, een verkenner voor het Nederlands Kamerkoor 
dat hier op 9, 10 en 11 november optreedt in het kader van ons bloedeigen 
project 150 Psalms in Lincoln Center’s White Light Festival. 
Hier speelt het project zich niet – zoals in Utrecht – af in 2 dagen, maar in 
liefst 11 dagen. En dus ben ik vooruitgereisd. Als frontsoldaat. En die metafoor 
blijkt niet eens zo heel ver bezijden de waarheid. Want ik ben nog maar net 
aangekomen, of de stad wordt opgeschrikt door een aanslag. Wederom een 
man in een grote auto, over het fietspad, die 8 mensen om het leven brengt. 
Wat bezielt dit soort mensen toch? Ik kan er met mijn verstand niet bij dat je 
op een punt aanbelandt, waarin de geestelijke staat zo bewustzijnsvernauwd is 
dat je hiertoe in staat bent. De sms-jes van het thuisfront komen al snel 
binnen. Gelukkig kan ik ze geruststellen. Wat ik dan nog niet weet, is dat ons 
collega-koor, The Choir of Trinity Wall Street, dat in Utrecht zovele koorharten 
sneller deed kloppen, op nog geen 100 meter van de aanslag aan het repeteren 
is. Met 9/11 nog op het netvlies (dezelfde buurt) worden vele wonden 
opengereten, wanneer ze de sirenes buiten horen gillen. Dit gaat je niet in de 
koude kleren zitten met instortende Twintowers die op het netvlies gebrand 
staan. Misschien is het zingen van psalmen wel het enige mogelijke antwoord 
op dit soort idiotie. Geen wapens trekken, maar de gedeelde lessen uit het 
verleden herhalen, opdat er lering uit wordt getrokken. Mogen we in 
vredesnaam onze kalmte en wijsheid bewaren. 
De reis was pittig. De dag ervoor was ik vanuit Taiwan naar Nederland 
gevlogen, en het tijdsverschil tussen Taiwan en NYC is liefst 11 uur. Het lukt 
me toch om de ogen open te houden. Om 22:00, of 10PM, zoals ze hier 
schrijven, val ik op mijn bed, om 5 uur later nog geheel gekleed en wel weer 
wakker te worden. 
Om 6 uur ’s ochtends is het echt gedaan met de slaap, dus de dag begint vroeg. 
Er is geen ontbijt in het hotel, maar overal in deze stad zijn tentjes open om 
deze tijd. Het wordt de Viand Café, op Broadway, een echte Amerikaanse 
‘diner’, op de hoek van Broadway met 74th Street. Geen bruisende buurt, wel 
relatief rustig en dicht in de buurt van waar het feestgedruis wel klinkt. Na wat 
zakelijke afspraken is het tijd voor de opmaat van de psalmen.  
Het David Rubinstein Atrium, vlakbij Lincoln Center, zit vrijwel vol. 
Driehonderd mensen zijn in afwachting van een panelgesprek tussen 
professoren die een geanimeerd gesprek houden over de psalmen. Het blijkt 
maar weer eens: dit onderwerp kun je op 1000 verschillende manieren 
aansnijden. Hier gaat het vooral over de ontstaansgeschiedenis. Persoonlijk 
had ik gehoopt op iets meer verbanden met het hier en nu, per slot van 
rekening een belangrijk doel van dit project: het verbinden van kunst en 
actualiteit. Maar we zijn afgetrapt. Bijna mogen we echt beginnen. Morgen het 



eerste concert, van de Amerikanen. Een rare gedachte: drie jaar geleden iets te 
hebben bedacht dat nu zijn eigen leven leidt, in een stad ver van Nederland. En 
niet zomaar een stad, niet zo maar een kunstinstelling. Het Lincoln Center in 
NYC. Jazeker. 
 

 
De paneldiscussie als opmaat voor The Psalms Experience in het David Rubinstein Atrium. 
 

Dag 3, 4 & 5 
Het is zover, we zijn begonnen. En hoe! Vier spetterende concerten gaf The 
Choir of Trinity Wall Street, in 3 dagen. En de sfeer zit er goed in. Mensen zijn 
al even enthousiast als in Utrecht: er worden driftig ervaringen uitgewisseld: 
‘Deze psalm was mooier', 'Nee, die!’ ‘Waarom wordt er eigenlijk niet een 
psalmzetting van Duke Ellington uitgevoerd?’ ‘Kende jij die Nicole LeFanu, wat 
goed, zeg.’ 
Bezoekers besluiten na het horen van één concert toch ook maar een kaartje 
voor het volgende, en dat daarna, te kopen. En o ja, dan volgende week ook 
nog even die andere koren horen. Het is verslavend. En dat is te merken in de 
kaartverkoop. Liefst 9 van 12 concerten zijn al uitverkocht. En als kers op de 
taart afgelopen zaterdag een groot artikel in de New York Times. 
De dominee van dienst, ‘Reverend’ Phillip Jackson, verkoopt niet alleen zijn 
kerk goed, ook het project wordt nog eens stevig aangeprezen bij het begin van 
elk concert. En diepgang hebben zijn inleidingen ook. Wat opvalt bij zijn 
inleidingen, en ook bij de openingsspeech van artistiek directeur van Lincoln 
Center, Jane Moss, is hoe sterk politiek getint de boodschap is. Er is geen 



woord Chinees bij, hoewel de naam van het heerschap dat dit land regeert niet 
wordt uitgesproken. Alsof het Voldemort zelve betreft. Het huidige politiek 
bewind in de Verenigde Staten maakt de mensen in deze kringen zeer 
ongerust, zoveel is duidelijk. Laat ik me bij Jane aansluiten. Ik deel die 
ongerustheid. 
 

 
Phillip Jackson leidt de concerten van The Choir of Trinity Wall Street in. 

 
Elke stad heeft zijn eigen versie van 150 Psalms. De muziek is identiek, de 
koren ook. Maar er zijn ook grote verschillen. Natuurlijk, we hadden geheel 
volgens de regels van marketing, alles strak kunnen vastleggen. Maar wij gaven 
Jane Moss, artistiek directeur van Lincoln Center, liever de ruimte om het naar 
eigen goeddunken in te vullen. Zij wilde – in tegenstelling tot de Utrechtse 
variant – veel verschillende concertlocaties gebruiken, door de hele stad heen. 
Dus zo kruisen we van 128th Street midden in Harlem naar St. Paul’s Church. 
St. Paul’s is een prachtige kerk die werd gebouwd in de 17e eeuw. De kerk werd 
gebouwd als dependance van Trinity Church, een paar honderd meter 
verderop, omdat men ook in de ‘buitenwijken’ een kerk wilde. Hilarisch, de 
‘buitenwijk’. Nu beslaat die paar honderd meter nog niet eens een duizendste 
van Manhattan. De kerk staat vrijwel aan de voet van het World Trade Center, 
dat als enkele toren is herbouwd na 9/11. 
En Jane wilde de concerten verspreiden over een langere periode. Een aanloop 
van vier concerten, dan even een adempauze, en dan een intensieve driedaagse 
serie van nog eens 8 concerten. Die serie gaat van start op donderdag 9 



november. Er valt wat te zeggen voor de Utrechtse variant, van 12 concerten in 
2 dagen. Maar dit heeft ook zijn charme. 
Het Nederlands Kamerkoor vliegt aan op de 8e, en ik kan niet wachten tot ze 
er zijn. Ik mis mijn zangers, mijn staf, hoewel ik het enorm naar mijn zin heb 
in deze immer bruisende stad. Er valt genoeg te doen. Een bezoekje aan het 
Modern Museum of Art, maar ook even aansluiten in de massa’s mensen die 
de marathonlopers toejuichen. Voor 24 uur lijkt de stad werkelijk alleen maar 
uit hardlopers te bestaan. Ik voel me bijna een outcast in mijn normale kloffie. 
Maar het blijkt dat er ook veel collega’s, vrienden, kennissen de stad aandoen. 
Dus is de agenda steeds rijkelijker gevuld met afspraakjes, naast de 
werkafspraken die er ook in flinke getalen zijn. Met het consulaat spreek ik 
over de borrel die ze voor ons organiseren na afloop van het tweede concert. 
Wie nog even uit te nodigen, wat te vertellen, protocol. Dat werk. En vandaag 
een afspraak met de producent van Huang Yi, de Taiwanese choreograaf, met 
wie we gaan samenwerken in een nu al spraakmakende voorstelling, Under the 
Horizon. 
 

 
The Choir of Trinity Wall Street gaf vier spetterende concerten in drie dagen. 

 
Morgen een gesprek met Caroline Shaw, de jonge Pulitzerprice winnende 
componiste, die een psalm voor ons toonzette. 
In feite ben je als directeur de soms weerbarstige, soms verrassende 
werkelijkheid naar je hand aan het zetten. Je doet ideeën op in de gesprekken 
met talloze inspirerende mensen, je trekt een componist die je al heel lang wilt 
vastleggen, nog even iets dichter naar je toe (in figuurlijke zin, dames en 



heren), na jaren koffiedrinken met die ene programmeur, zonder concreet te 
worden, ontstaat er plotseling een fantastisch gezamenlijk idee voor 
samenwerking. Het is dus vooral zaaien en oogsten. Steeds weer. Maar wat ik 
vooral merk met zo’n fantastisch team naast me, is dat je als directeur steeds 
meer faciliteert. Ik sta in dienst van mijn staf, niet andersom. En dat is een 
prachtig gevoel.  
 
Dag 6 t/m 9 
Een aantal dagen radiostilte – de psalmenreeks stond even stil. Na het mooie 
artikel in de New York Times, dat de kaartverkoop nog verder aanzwengelde, 
was het vooral even terugblikken op deel 1 van The Psalms Experience. De 

berichten zijn fantastisch. Artistiek 
directeur Jane Moss is ‘over the moon’, 
het hele team van Lincoln Center is 
bevangen door het psalmvirus. Ze hebben 
besloten dat koormuziek centraler moet 
komen te staan in hun programmering. 
Zo mag ik het graag horen. Ik rust pas als 
er een Minister voor Koormuziek is. Of ik 
ook even een filmpje wil komen opnemen. 
Ik mag vrijuit praten over wat de kracht is 
van koormuziek. Ze gaan het gebruiken in 
een grootse campagne. Die Amerikanen, 
ze nemen geen halve maatregelen. Als ze 
iets doen, dan doen ze het goed en groots 
en meeslepend. 
De zaken lopen gewoon door en de 
mailbox mag niet dichtslibben. Dus de 
vrije dagen komen van pas. Ondertussen 
loop ik een paar afspraken af, en die zijn 
op zijn zachtst gezegd inspirerend. De  
contouren van een nieuw groot project 
rijzen aan de horizon. Ik houd mijn kaken 
nog even op elkaar. We laten het even 
rijpen.  
 

Nederlands Kamerkoor koffers op het vliegveld  
 
Op 8 november is het dan zover: The Tallis Scholars en het Nederlands 
Kamerkoor strijken neer in de Big Apple. Ik ben blij de zangers in de armen te 
kunnen sluiten. Je ziet bij iedereen de vermoeidheid én de opwinding op het 
gezicht. De dag van het eerste concert van het Nederlands Kamerkoor is een 
intense. Vrijwel niemand heeft echt lekker geslapen. De meesten zijn om een 
uurtje of drie wakker. Verder slapen blijkt geen sine cure. En dus zie je de 
eerste zangers om 06:30 al in de lobby, op zoek naar een koffietentje. Om 
15:00 is er een repetitie. Die verloopt goed. Maar de wallen spreken boekdelen. 



Toch: het concert gaat fantastisch. Het publiek is muisstil. Dat was mij bij de 
concerten The Choir of Trinity Wall Street ook al opgevallen. 
En ook nu weer een inspirerende inleiding door een vrouwelijke dominee, die 
de zeer goed gevulde Society for Ethical Culture meekrijgt als ware het een 
gospelkerk. Veel gelach, instemmend gemurmel, een ‘You’re so right’ klinkt 
door de zaal. Ze heeft het over dankbaarheid. En over hoe moeilijk het is om in 
deze tijden dankbaar te zijn. Dat spreekt velen aan. Ook hier komt de meeste 
opwinding in de zaal weer van de opmerkingen die een indirecte aanval op het 
bewind van Trump zijn. Het is overduidelijk: er zijn weinig mensen hier die 
iets op hebben met wat ze ‘not my President’ noemen. Het publiek is niet 
elitair, maar tot vreugde van Lincoln Center, juist buitengewoon gemengd. 
Jong en oud, welgesteld en minder welgesteld. De kaartjes zijn ook niet duur 
voor New Yorkse begrippen: 25 dollar.  
 

 
De repetitie van het Nederlands Kamerkoor 

 
De mensen zijn niet te stoppen in hun enthousiasme over dit project. Het 
belang van de lessen die de psalmen herbergen, de noodzaak om de actualiteit 
in een breder perspectief te plaatsen, de behoefte aan verstilling. Die is hier 
even groot, of misschien nog wel groter dan in Nederland. Het is niet voor 
niets een land dat lijdt onder de interne conflicten. Een land dat verward lijkt, 
maar toch telkens weer die opgetogen vechtlust om aan een betere wereld te 
geraken. Ja, de psalmen zijn hier wel op hun plek. Vandaag nog twee 
concerten: de Noren zingen over eenzaamheid, en het Nederlands Kamerkoor, 
brengt een programma over lijden. Twee thema’s die hier ongetwijfeld zullen 
resoneren. Het leven, het gaat helaas ook daarover, over eenzaamheid en 
lijden. Maar troost zullen we vinden, een klein beetje. Vandaag. 
 
Dag 10 & 11 
Het is niet makkelijk als je in een van de meest bruisende steden ter wereld 
bent, en de tijd ontbreekt om even toerist te zijn. Zangers en staf worstelen er 



duidelijk mee: je moet een topprestatie 
leveren, maar je wilt ook de Freedom Tower 
even op. Het gaat maar moeilijk samen. Dus 
wordt het een kort bezoekje aan Central Park, 
een vluchtige rondgang door het Guggenheim 
Museum of het Museum of Modern Art. Of 
toch maar gewoon niet, en kiezen voor een 
goede kop koffie. Geen heerlijk geslenter, 
maar zo je iets wilt bezoeken, dan recht op je 
doel af. Pressure cooker tourism. Een 
topprestatie leveren, dat is waarvoor we zijn 
gekomen. Net als de Noren, de Engelsen en de 
Amerikanen. 
 
We treden op de een na laatste dag van The 
Psalms Experience wederom op in de Society for 

Ethical Culture. Een extra speciaal concert, want er zijn bijzondere gasten. 
Voor een deel op uitnodiging van ons, voor een deel van het Consulaat. Dus 
ook veel Nederlandse gasten, zoals Robbert Dijkgraaf en schrijver en columnist 
Pia de Jong. Uiteraard is Dolph Hogewoning, onze consul-generaal in NYC er, 
maar ook zijn Belgische evenknie. En Joost Taverne, de cultureel attaché. 
Programmeurs, zakelijke relaties, geïnteresseerde Nederlanders die in NYC 
wonen. En we zijn heel blij dat een aantal van onze donateurs, zoals Joop en 
Maartje Daalmeijer, er zijn, en twee leden van onze Raad van Toezicht: 
Huibrecht Bos en zijn vrouw Mandy, en onze voorzitter Julienne Straatman, en 
haar man Robert Bausch. Fantastisch, al die betrokkenheid, door de hele 
organisatie heen. 
 

 



 
Het concert gaat over lijden. Een programma met veel schurende noten, veel 
smartelijke klanken. Mensen kruipen dicht tegen elkaar aan. Twee mensen 
pakken elkaars hand vast. De man naast mij pinkt een traantje weg. Het is het 
bijzondere van de psalmen: ze spreken recht tot het hart. De teksten zijn zo 
persoonlijk, zo tijdloos. Ons eigen verleden opent zich voor even. Pia de Jong is 
ook geraakt, ziet en voelt die persoonlijke toon van de psalmen, en besluit er de 
volgende dag een column aan te wijden. Deze week staat het in de NRC. 
 
Na afloop van het concert is er een receptie, georganiseerd door het Consulaat 
en het Nederlands Kamerkoor samen. In de chique lobby van het Empire 
Hotel, tegenover Lincoln Center en om de hoek van de concertlocatie, stromen 
de gasten na het concert binnen. Wat vooral opvalt is de enthousiaste, 
opgetogen sfeer. Iedereen is duidelijk geïnspireerd uit het concert gekomen en 
zangers, genodigden, dirigenten, staf, iedereen raakt verzeilt in geanimeerde 
gesprekken. 
Als de laatste gasten de lobby bar verlaten, is het al 2 uur. De laatste ronde. 
Nog één drankje. En dan valt mijn oog op iets eigenaardigs: in de chique bank 
schuin tegenover mij in deze fikse lobby hebben inmiddels 5 mensen plaats 
genomen. En ze laten zich herkennen als zwervers. Dat kan niet anders. 
Tandeloos, afgedragen kleding, grote supermarkttassen vol met van alles, maar 
zeker geen boodschappen, en overduidelijk hebben ze het heel koud. Het 
personeel loopt langs. Ik vermoed een snel ingrijpen, om deze mensen terug de 
ondraaglijke kou – het is min 7 graden – in te sturen. Maar dat doen ze niet. 
Wij blijven nog anderhalf uur napraten, en deze zwervers blijven er zitten, al 
die tijd. Personeel loopt af en aan, maar maakt geen enkele aanstalten deze 
mensen weg te sturen. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik ga een brief 
schrijven naar het Empire Hotel. Om te zeggen dat ik het fantastisch vind. Dit 
zou elk hotel moeten doen, bij deze kou. 
De volgende dag zijn er liefst vier concerten. De laatste vier, wel te verstaan, 
met een climax om 20:30 in Alice Tully Hall, waar The Tallis Scholars 
concerteren, en Peter Dijkstra tot slot Thomas Tallis’ Spem in Alium zal 
dirigeren, met zangers van alle vier de koren. 
Het Nederlands Kamerkoor zingt zijn laatste concert fabuleus, om 17:00 in 
James Memorial Chapel, bij 121th Street. De kleurschakeringen zijn zo rijk, zo 
vol, dat elke frase een belevenis op zich wordt. Het vertrouwen binnen het koor 
is groot. Geen arrogantie, dat staan we onszelf nooit meer toe, maar gewoon, 
met vertrouwen. En dat heb je ook nodig, want de druk is immens om hier het 
allerbeste uit onszelf te halen.  
Na het concert zakken we af naar 64th Street en Broadway. Als we bij de grote 
glazen pui van het Lincoln Center aankomen, weten we inmiddels al dat ook 
dit concert is uitverkocht. 1100 mensen stromen het gebouw binnen, vanaf 
Broadway. Het is bijna onvoorstelbaar. Ons eigen project, op Broadway. Hoe is 
het mogelijk? Wat een promotie voor de koormuziek is dit toch. 
Jane Moss, artistiek directeur van het Lincoln Center, opent het concert met 
een hartverwarmende speech. Leo Samama, voormalig directeur van het 
Nederlands Kamerkoor en musicoloog voor dit psalmenproject, wordt 



uitgebreid bewierookt. Terecht! En Jane geeft aan: “Toen ik dit project 
omarmde, was ik bang dat 12 concerten wel erg veel zou zijn. Nu heb ik het 
gevoel: het waren er lang niet genoeg.” Een instemmend applaus is haar deel. 
 

 
Spem in Alium samen met The Tallis Scholars, The Choir of Trinity Wall Street en Det Norske Solistkor. 

 
The Tallis Scholars zingen prachtig, juist ook Haydn, Schubert en Gavin Bryars 
en niet alleen het vertrouwde renaissance repertoire. En dan, tot slot het zo 
indrukwekkende Spem. Net als in Utrecht een daverend applaus voor alle 
dirigenten. Een staande ovatie. Door mensen die zijn aangereisd vanuit alle 
uithoeken: ik sprak mensen die speciaal voor dit project overkwamen uit 
Minneapolis, uit Delaware, uit Vancouver, en zelfs uit Utrecht waren twee van 
onze donateurs speciaal overgekomen, de familie Kranendonk. Wat 
waanzinnig toch. 
Na een laatste pop-up optreden in de foyer is The Psalms Experience voorbij. 
Prachtige PR voor alle vier de koren, maar ik ben het meest verheugd over het 
enthousiasme van het publiek én van de zangers. Ik heb zelden zangers zo 
enthousiast bevangen zien raken van een project. Ze komen met suggesties 
voor nieuwe speelplekken, ze delen hun ervaringen, met elkaar en met mij. 
Iedereen weet: dit was bijzonder. Heel bijzonder. Op naar Brussel. 
 


