
Één Petje teveel ...  

In de rubriek ‘de dirigent’ schrijf ik zo af en toe een columnpje, zoals nu dus ook weer eentje. Ik wil 

de lezer steeds een inkijkje geven in de gevoels- en gedachtenwereld van ‘de dirigent’. Ik zou dat in 

principe aardig moeten kunnen aangezien ik zelf een dirigent ben, maar bij mij rijst tevens de vraag: 

wanneer bén je nou eigenlijk dirigent en wat doet een dirigent nou eigenlijk zo allemaal? Waar is ‘de 

dirigent’ voor verantwoordelijk? Welke rol(len) vervult een koordirigent zoal? 

Pratend met enkele collega’s kwamen we al snel tot de conclusie dat het bestaan van een 

koordirigent niet makkelijk valt samen te vatten in slechts een paar woorden. Een grappige illustratie 

maakt dat aardig inzichtelijk: een bijna door haar kniën zakkende koordirigent, balancerend, zoniet al 

enigszins bezwijkende onder de last die zij draagt van maar liefst 36 verschillende Petten/Hoeden die 

zij/hij draagt (er is ook een mannelijke versie☺). Zo op het eerste gezicht denk je: dat is overdreven, 

maar als je ze allemaal naleest denk je ineens: ja, dat is waar ook eigenlijk!!  

In willekeurige volgorde: docent, mentor, ronselaar, fondsenwerver, motivator, rolmodel, leider, 

faciliteerder, technicus, cheerleader, manager, penningmeester, reisagent, arrangeur, diëtist, 

(auto)bestuurder, historicus, adviseur, therapeut, mediator, verpleger, bibliothecaris, collega, 

inventarisbeheerder, monteur, verkoper, uitgever, babysitter, ontwerper, reparateur, diplomaat, 

entertainer, administrateur, coördinator, musicus, dirigent. En dan staat: initiatior, organisator, 

artistieke persoonlijkheid, vakman en inspirator er nog niet eens bij ..... 

Het is dan ook geen wonder, dat sommigen van ‘ons koordirigenten’ af en toe een beetje vreemd 

kunnen overkomen op hun omgeving. Dat ‘wij’ soms (?) lichtelijk autistische, trotse, koppige, 

eigenwijze, valse trekjes kunnen vertonen..... 

Dus lieve, beste koorzangers: heb een beetje medelijden met uw leiders en laat u in uw denken en  

doen niet slechts leiden door uw eigen lijden, aangedaan door uw koorleiders.......  

 

 


