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Half april tikte ik dit stukje op. De scho-

len waren toen dicht. Vervelend voor 

jullie, je ouders en voor de harde werkers 

op school die naar jullie verlangden. Let 

op. Hier komt een advies:

‘Als je geen invloed hebt over de situatie 

waar je in zit, laat je dan niet meeslepen 

in een draaikolk naar beneden. Zet jezelf 

in je eigen bubbeltje.’ 

Ik had een interviewtje in Magazine van 

de Volkskrant over mijn Muzikaal Medi-

cijnkastje.* Muziek om er weer tegenaan 

te kunnen.

Boek

Het onwijs grote Filosofie Doeboek 

geschreven door filosoof Sabine Wassen-

berg. Een ‘quarantaine’-boek. Al heel lang 

geleden stelde ik voor dat in het basison-

derwijs een uurtje filosofie gegeven werd. 

Samen al pratend leren nadenken. Lekker 

doorvragen: Waarom? Hoe weet je dat? Is 

dat echt zo? Leg eens uit. Wat is daarvoor 

je argument?

Raadsels (met de oplossing).   Filosofische 

recepten. En mijn vrienden Socrates en 

Seneca komen voorbij. Veel geestige 

plaatjes.  Boek voor alle (!) leeftijden.

Ik heb er veel van geleerd. Wat dacht je 

van dit zinnetje: “Ik weet het zeker, 

denk ik.” 

Mailen naar: 

edwinrutten@edwinrutten.nl 

Alle Leeftijden welkom.  

Iedere mailer krijgt de  

intussen  felbegeerde KKZ  konde.* 

PS. De Volkskrant:  

www.edwinrutten.nl. Bij NIEUWS. 

Muzikaal medicijnkastje.

PPS. Zoek maar eens op Muziek en 

Mythologie. Mooie dingen.

PS. “Zeg Edwin, beantwoord je altijd 

elke mail?” Jazeker wel!

GEEN SCHOOL

Nou dág!

Edwin Rutten

CHIMES OF FREEDOM

LYNNE ARRIALE TRIO
CHALLENGE RECORDS 0608917349429

VKZ.NL/20314 € 22,99

TÜÜR
MYTHOS
ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA 

O.L.V. PAAVO JÄRVI

ALPHA CLASSICS 3760014195952

VKZ.NL/20219 € 22,99

Jullie hebben vast wel muziek die je 

opvrolijkt. Onder de muzikale dokters 

die mij de best werkende medicijnen 

sturen, verloot ik cd’tjes. 

Kreeg een mailtje naar aanleiding van 

mijn vorige stukje over de Kindermu-

ziekweek:

“Beste Edwin, ik weet niet of ik te oud 

ben om te reageren op uw oproep in 

Klassieke Zaken, ik ga er zeker iets met 

mijn kleinkinderen mee doen. […] Vrien-

delijke groeten, Ari te Enkhuizen.”

HOERA! Ari heeft het begrepen. Nie-

mand is te oud om te reageren! Kom op, 

geachte lezers: mailen maar! De 11de 

mailer krijgt een setje cd’s. 

In de vorige Klassieke Zaken las ik bij een 

cd ‘Oerspannend’. Dat wilde ik horen. 

Cd’tje besteld. 

Cd klassiek 

Mythos.* Componist Erkki-Sven Tüür. Hij 

komt uit Estland. Inderdaad oerspan-

nend. Geheimzinnig. Onheilspellend. Je 

Fantasieknop gaat tollend in het rond. 

Track 1. Welk instrument hoor je op 2’51”? 

12’48” Daar komen ze aan! 24’24” Een 

woodblock. 33’01” Een geweldig cres-

cendo. Track 3. 13’43” Wat daar gebeurt!

Cd jazz

Chimes of Freedom - Lynne Arriale. Pia-

nist. Haar 15de cd.

Zij swingt geweldig. Ook eigen composi-

ties. Gastvocaliste is de verrassende K.J. 

Denhert. Wat een stem. Zij zingt onder 

andere American Tune, oorspronkelijk 

een 17e-eeuwse hymne, onder meer 

door Bach gebruikt in de Matthäus-Pas-

sion. De Nederlandse bassist Jasper 

Somsen speelt bas (goed opgenomen) 

en is de medeproducer.
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