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Taakstraf voor koorlid Bert Breed 

 

Oktoplus-koorlid Bert Breed heeft een taakstraf opgelegd gekregen. Vorige week had hij dirigent 

Joop Beenakker van Oktoplus beledigd. Hij had tegen Beenakker gezegd: “Anderzijds, het stoort ook 

niet, dat jij dirigeert.” De maestro was hierop in grote woede ontstoken. Aanvankelijk dreigde hij de 

rebellerende zanger met een lijfstraf. Na bemiddeling door koorlid Bas Warnink zag hij hiervan af. 

Breed kreeg de keus tussen een geldboete van duizend euro of een taakstraf.   

Breed: “Als bibliothecaris en vader van een groot gezin heb ik het niet breed. Dankzij mijn moestuin 

en wat  prijzengeld van het schaatsen kan ik maar net rondkomen. Dan is duizend euro veel geld, 

heel veel geld. Ik hoest dat niet zomaar een twee drie op. Dat is de reden, dat ik voor een taakstraf 

heb gekozen. Maar kinderachtig vind ik het wel van Joop. Ik dacht het nog wel voor hem op te 

nemen, maar kennelijk legt hij mijn uitspraak anders uit. Heel jammer.” 

Beenakker: “Het viel me rauw op mijn dak. We staan aan de vooravond van een reünie. Bert zit 

notabene in de voorbereidingscommissie. En dan krijg je dit, gemuit. Nee, hier moest iets gebeuren.” 

Koorlid Carla Beenakker: “Als zus heb ik wel begrip voor de maatregel. Een dirigent hoeft niet alles te 

pikken. Ik vind het wel goed van mijn lieve broertje, dat hij Bert op zijn nummer zet.” 

We vragen Beenakker, waaruit de taakstraf bestaat. 

De dirigent: “Het zingen, tijdens de reüniedienst, van het lied ‘'t Was op een dag, Jeruzalem’, op een 

melodie van Adamo. Normaal zingen wij dit als koor, nu mag Bertje dit als solist zingen. Als koorlid 

staat hij altijd graag aan de zijkant, het liefst met zijn partituur voor zijn mond, zodat hij maar niet 

gezien en gehoord wordt. Nu staat hij voor één keer volop in de schijnwerpers. Dat zal hem leren.” 

We vragen Breed, hoe hij aankijkt tegen deze taakstraf: “Ach, als Joop denkt dat hij me hiermee 

heeft, moet hij dat vooral doen. Ik zie wel. Ik ga me er niet speciaal op voorbereiden. Gelukkig kan ik 

het goed vinden met het combo. Die kunnen hard spelen. Meer zeg ik er niet over.” 

 

Wie Bert Breed als solist wil horen, kan terecht op 30 juni in de rk kerk te Nieuw Vennep. Kaarten: 

twee euro vijftig. Wees snel! 

             

 


