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Van de voorzitter
Als deze Toonzetting uitkomt loopt de zomer van 2017 alweer op zijn einde. Wij
kijken terug op een seizoen met hoogte- en dieptepunten, met twee succesvolle
optredens tijdens het Gouds Korenfestival en een kerstconcertje in Gouwestein,
met een gezellige seizoen afsluiting samen met Toonkunst Gouda en een uitstapje
naar Het Loo. Maar ook een periode waarin een aantal koorleden ons ontviel. Wij
herdachten Rie Willems, An Herstel en Kees Scheijgrond, maar ook de man van
Bep Perquin en An Calatz, de vrouw van Theo en schoonzus van Tineke
Biesmeijer. We hebben Enneke van Ingen sterkte gewenst met het verlies van haar
man Teus.
De dag van onze laatste repetitie van het seizoen hebben we besteed aan een
uitstapje naar Paleis Het Loo. Het weer werkte prima mee, de ontvangst was
uitstekend en met alle bijzonderheden had men “ten paleize” rekening gehouden. Ik
denk dat de heren het meest genoten hebben van de oude auto’s en koetsen en de
meeste dames van de hoedjes van Beatrix…..De tuinen waren voor iedereen fijn
om te vertoeven en in het paleis zelf was ook genoeg te zien. Kortom: een heel
geslaagde dag!
Het nieuwe koorseizoen is begonnen en gaan wij full speed verder
werken aan de voorbereiding van ons jubileumconcert. Dat vindt
plaats op 7 oktober en die datum ligt niet meer zo heel erg ver weg.
We zullen dan zingen in het koorgedeelte van de Sint Jan, waar de
zijschotten verwijderd worden zodat er voldoende publiek bij ons
optreden aanwezig kan zijn!
Wij zullen tijdens dit concert drie feestelijke stukken zingen: van Mozart, Hasse en
Vivaldi. Dat alle drie de stukken behoren tot de kerkmuziek is min of meer toevallig.
Het is nu eenmaal zo dat in de loop der eeuwen heel veel kerkmuziek voor koren is
geschreven. Daarom bestaat het overgrote deel van het koorrepertoire uit die soort
muziek, al dan niet gecomponeerd voor liturgisch gebruik (gebruik tijdens
kerkdiensten). Bij de keuze van het jubileumprogramma heeft de muziekcommissie
zich vooral laten leiden door het feestelijke karakter van de stukken! Verderop in
deze Toonzetting treft u meer informatie aan over het programma, over de stukken
en over de componisten.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen een heel fijn en succesvol nieuw seizoen
toewensen, waarin we in goede gezondheid en met veel muzikaal plezier ons 20jarig bestaan zullen afronden!
Erica de Wijs
voorzitter
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Agenda
Jubileumconcert
Generale concert
Herfstvakantie
Kerstvakantie

7 oktober 2017
donderdagavond 5 oktober
18 oktober 2017
27 december en 3 januari 2018 geen koor

Jubileumconcert, 20 jarig bestaan
Wolfgang Amadeum Mozart – Missa brevis in D, KV 194
Zoals bekend was Mozart een ‘wonderkind’, wiens muzikale talent al op heel jonge
leeftijd door vader Leopold werd ontdekt. Uit bewaard gebleven oefenboekjes blijkt
dat het ‘lesprogramma’ dat Leopold hanteerde bestond uit composities van onder
meer Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach en Johann Adolph Hasse. In 1769
werd de jonge Mozart benoemd tot onbezoldigd ‘Hofkonzertmeister’ aan het hof van
Salzburg. Toen hij echter 2 jaar later van een Italiëreis terugkwam was zijn oude
werkgever overleden en opgevolgd door de nogal autoritaire en niet erg
kunstminnende Aartsbisschop Hieronymus von Colloredo. Deze was bepaald niet
tevreden over zijn tamelijk vrijgevochten en zeer reislustige hof componist, vooral
ook omdat deze vaak onaangekondigd op reis ging en dan niet op tijd terug was.
Deze wrevel leidde in 1781 uiteindelijk tot ontslag op staande voet!
Een Missa Brevis, letterlijk vertaald Korte Mis, is
meestal een mis waarvan de componist het Credo
(= de geloofsbelijdenis) niet heeft gecomponeerd.
Als een dergelijke mis tijdens een kerkdienst wordt
uitgevoerd zal het Credo als Gregoriaanse muziek
worden gezongen. Maar bij de Missa Brevis in D,
KV 194 van Mozart heeft de toevoeging ‘brevis’
een andere achtergrond. Deze mis is in 1774
gecomponeerd voor liturgisch gebruik in de Dom
van Salzburg, in opdracht van Aartsbisschop
Colloredo. Mozart, 18 jaar oud, moest voldoen aan
de wensen van deze Aartsbisschop, die absoluut
niet hield van lange stukken. Hij eiste korte en
bondige composities en daar voldoet dit stuk zéker
aan: uitvoeringen van de complete mis variëren
tussen de 15 en 20 minuten.
Tijdens een kerkdienst werd het stuk uiteraard niet achter elkaar uitgevoerd, maar
volgens de liturgie van de Mis. De beknoptheid wordt bijvoorbeeld gerealiseerd
doordat geen enkel deel een instrumentale inleiding of naspel heeft; ook zitten er
nauwelijks polyfone gedeeltes in; een gebruikelijke grote slotfuga ontbreekt.
Zoals vaak het geval is worden de beginwoorden (de zgn. ‘intonatie’) van het Gloria
en van het Credo door de priester (hier: een van de solisten) gezongen.
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Johann Adolph Hasse – Te Deum in D
Johann Adolph Hasse wordt gerekend tot de grootste vertegenwoordigers van de
Italiaanse Opera seria van de 18e eeuw; hij componeerde er meer dan 50! De
opera seria was serieuze opera, dit in tegenstelling tot de opera buffa, de komische
opera, een genre dat Hasse nauwelijks heeft beoefend. Er is van hem maar één
‘commedia per musica’ bekend. Hij studeerde o.a. in Napels en in Venetië en
maakte de opera in Duitsland geliefd. Dat was niet in het minst te danken aan het
feit dat zijn vrouw, de mezzosopraan Faustina Bordoni, tot de grootste operadiva’s
van haar tijd hoorde. Händel heeft haar bv. 2 jaar lang naar Londen gehaald.
Van 1735 tot 1764, verbleef Hasse vaak
in Dresden, waar hij onder meer werkzaam
was als 'Ober-Hofkapellmeister' voor
keurvorst Friedrich August II van Saksen.
Deze had de stad zodanig tot bloei gebracht
dat men wel sprak van Dresden als het
Florence aan de Elbe. Tijdens zijn verblijf in
Italië had Hasse zich bekeerd tot het
Katholicisme. Dat werkte in zijn voordeel bij
zijn benoeming in Dresden, want om Koning
van Polen te kunnen worden was de
keurvorst in 1697 Katholiek geworden.
Het was natuurlijk de verantwoordelijkheid van de kapelmeester om bij belangrijke
gebeurtenissen toepasselijke (kerk-) muziek te schrijven. Zo’n belangrijke
gebeurtenis was de inwijding van de nieuwe Hofkerk in 1751. Dit vond plaats op 29
juni, de feestdag van de H. Petrus en Paulus, hoewel noch het interieur van de
kerk, noch het orgel op tijd klaar waren. Tijdens de dienst werd de plechtige Mis in d
klein van Hasse uitgevoerd, maar de liturgie eindigde met de ‘Ambrosiaanse
lofzang’, waarvoor Hasse het Te Deum in D groot had gecomponeerd.
Het stuk heeft een tamelijk grote orkestbezetting, waarbij -zoals gebruikelijktrompetten en pauken het feestelijke karakter onderstrepen. Het feit dat er maar
weinig polyfone passages en tamelijk veel unisono-momenten in dit stuk voorkomen
heeft ongetwijfeld een heel praktische akoestische achtergrond: de lange nagalm
van de kerk maakte dat veel polyfonie onduidelijk zou worden. Een uitzondering
vormt het slotgedeelte “In te Domine Speravi”, dat zoals de traditie wilde in fugavorm is gecomponeerd.
Tussen de twee hoekdelen schreef Hasse het “Salvum fac”, oorspronkelijk een aria
voor sopraan solo. Op een later moment schreef hij echter een tweede versie
hiervan voor solokwartet; dit is de versie die wij zullen uitvoeren.
Antonio Vivaldi - Introductie RV 639 en Gloria RV 588
De reden dat dit Gloria veel minder bekend is dan het stuk met dezelfde titel maar
met ‘opusnummer’ RV 589 is waarschijnlijk dat dit stuk vermoedelijk niet is
gecomponeerd voor liturgisch gebruik. Dat is in elk geval op te maken uit het feit dat
de Introductie (alt solo Sonoro modulamine) zonder onderbreking overgaat in het
Gloria en dit Gloria ook steeds solistisch aangevuld wordt met niet-liturgische
teksten.
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Uit het feit dat Vivaldi ook solopartijen gaf aan mannenstemmen kan worden
opgemaakt dat dit stuk niet bedoeld is voor het meisjesweeshuis Ospedale della
Pietà waar Vivaldi vanaf 1703 als musicus/muziekleraar werkte. Immers: in dat
weeshuis was geen plaats voor mannen (met uitzondering van de priester Vivaldi).
Het is niet bekend wanneer dit Gloria is gecomponeerd, maar uit een aantal
eigenschappen van het -ongedateerde- manuscript blijkt dat het geschreven moet
zijn na 1713, toen Vivaldi zich intensiever ging toeleggen op het componeren van
geestelijke muziek.
Bij een aantal van Vivaldi’s grotere werken
schrijft hij een introductie, geheel volgens de
toenmalige (en waarschijnlijk ook plaatselijke)
gewoonte. De teksten daarvan waren vaak heel
poëtisch en soms werden mythologische
onderwerpen vermengd met Christelijke
lofzangen. De introductie bij dit Gloria bestaat uit
een virtuoze alt aria: Jubilate o amoeni chori en
daarna een recitatief, In tua solemni pompa,
eveneens voor alt solo. De daaropvolgende alt
aria Sonoro modulamine gaat zonder
onderbreking over in het koor-Gloria, dat ook
nog onderbroken wordt door gedeelten uit deze
alt aria.
Aan het feestelijke concert werkt -behalve het Holland Symfonie Orkest- een keur
van solisten mee: sopraan Nicole Fiselier, alt Mirjam Schreur, tenor Sebastian
Brouwer, bas/bariton Willem de Vries en voor de continuo partijen de organist Bas
de Vroome. We kunnen ons dus verheugen op een prachtig concert!
EdW

Een programma met allemaal stukken in D groot!
Je zou zeggen: dat kan haast geen toeval zijn! Voor het programma van het
jubileumconcert heeft de muziekcommissie uiteraard gezocht naar feestelijke
muziek en wat blijkt? Dergelijke stukken staan vaak in bovengenoemde toonsoort!
Denk bv. aan het openingskoor van het Weihnachtsoratorium, het Halleluja uit
Händels Messiah maar ook het beroemde slotkoor uit Beethovens 9 e symfonie
(Ode an die Freude): allemaal in D groot, ofwel D-majeur.
Veel componisten en schrijvers over muziek hebben hun mening gegeven over het
karakter van de verschillende toonsoorten, ja zelfs over de vraag òf de
verschillende toonsoorten wel eigen karakters hebben. Die meningen daarover
waren (en zijn nog steeds) verdeeld. Er zijn diverse stellingen die elkaar soms
tegenspreken en ook hebben allerlei experimenten aangetoond dat beweringen die
in de richting van duidelijke karaktereigenschappen wijzen, beslist niet altijd
opgaan.
Toch is het niet te ontkennen dat veel vreugdevolle muziek in D groot is
geschreven. In de 17e eeuw is eens beweerd dat deze toonsoort gekoppeld is aan
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de Romeinse oppergod Jupiter. De toonsoort werd gekarakteriseerd als vrolijk en
krijgshaftig en gepast voor muziek die grootse zaken weergeeft. De beroemde 18e
eeuwse componist Rameau achtte de toonsoort geschikt voor liederen met een
vrolijke inhoud en daarnaast vond hij deze eveneens geschikt voor grootse,
magnifieke zaken.

In de late 18e en 19e eeuw zijn er nog meer componisten en muziektheoretici die
vergelijkbare karaktertrekken aan die toonsoort D-majeur toekennen. Heel bekend
is de karakteristiek die Berlioz vermeldt in zijn Instrumentatieleer (“Grand
traitéd'instrumentation et d'orchestration moderne”), een studieboek dat later is
bewerkt door Richard Strauss. Beiden waren het erover eens dat D groot een heel
opgewekte, wat rumoerige toonsoort is, maar soms ook wel wat ‘gewoontjes’. En
als Berlioz en Strauss dat vonden dan kunnen wij hen voor wat betreft ons
feestelijke jubileumprogramma toch alleen maar gelijk geven, nietwaar? Al vinden
wij natuurlijk dat dat ‘gewoontjes’ niet opgaat!
EdW

Algemene Ledenvergadering 19 april 2017
We gaan eerst nog even een uurtje zingen. Na de koffie opent Erica de
vergadering met een zacht tikje van haar mooie hamer. Het verslag van de A.L.V.
van 13 april 2016 wordt goedgekeurd. Marja heeft nog een vraag over de
sponsoring, maar dat komt later aan de orde.
Plannen
Op 7 oktober geven wij ons jubileum concert in de St. Jan met een orkest. Op 4 juli
is de zomerborrel met Toonkunst, we zullen dan eerst nog samen zingen. Vijf juli
maken wij ons tweejaarlijks uitstapje. We gaan met twee bussen naar ‘het Loo’.
Lian Zopfi is bezig een goed plan te maken voor die dag waarin we ook een lunch
krijgen. Bovendien kun je er een tentoonstelling van de hoeden van Beatrix
bekijken. Kosten van deze dagreis met lunch zijn 25 euro per lid, de rest van de
kosten wordt uit de pot van de penningmeester betaald. De hoedententoonstelling
kost 3 euro.
We zingen dit jaar geen kerstconcert, dat zou te dicht op het jubileum concert
komen. In 2018 maken wij onze tweejaarlijkse reis naar Duitsland. In de
reiscommissie zitten Joke Hofstra, Marian Helmer en Piet Hofstra. Het plan is om
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naar de Ebernburg te gaan, waar wij in 2010 ook zijn geweest. Een middeleeuwse
burcht hoog op een berg te midden van wijnvelden en het land van de kuur-stadjes.
Hier kunnen de mensen met ademhalingsproblemen de zilte nevel inademen uit de
onderaardse bronnen. Thema van de koorreis is ‘vrede’. Daar worden nog
muziekstukken bij gezocht.
Mededelingen van de dirigent
Dan is het woord aan Leo met de nieuwe
plannen. Volgend jaar bestaat Toonkunst
Gouda 100 jaar. Zij geven dan 2
concerten. Op het concert van 2 juni wil
Leo zoveel mogelijk facetten van het
repertoire van Toonkunst, van barok tot
modern laten horen. Waarbij wij,
Toonkunst Plus, onze medewerking zullen
geven aan het laatste stuk, te Deum van
Dvorák. Acht december zingt Toonkunst in
de St. Jan de Messiah.
In december 2017 bestaat de Vereniging Toonkunst Nederland 10 jaar. Daar heerst
nog een moeizame toestand omdat er geen bestuursleden te vinden zijn. In 2018 is
Leo 25 jaar dirigent, in 1992 bij Toonkunst begonnen voor een inval periode en in
1993 aangesteld als vaste dirigent. Leo stopt bij Toonkunst. Maar niet bij Toonkunst
Plus, hij blijft gelukkig!
Bestuurszaken
Voor Ben Hoetjes, aftredend bestuurslid, zijn geen tegenkandidaten.
Financiën
Na een uitgebreide toelichting van Arie komt de kascommissie aan de beurt.
Namens de kascommissie spreekt Hilda haar goedkeuring uit, op 1 maart is alles
gecontroleerd. Er zijn wat steekproeven gehouden in de dagafschriften, alles is
goed bevonden. Complimenten voor Arie, hij doet buitengewoon goed werk en zij
zijn goed te spreken over de hartelijke ontvangst met lekkere koffie.
Kascommissieleden Hilda Zuijdwijk, Riet de Valk en Arie van der Brugge keuren de
boeken goed en verlenen décharge aan de penningmeester. De nieuwe
kascommissie bestaat uit Hilda Zuijdwijk, Arie van der Brugge en Wil van Putten.
Dank je wel Arie Ernst.
Arie geeft nog toelichting over de sponsors. Een prachtig bedrag is toegezegd door
de volgende sponsors: Prins Bernhard cultuurfonds, Rabo Bank, Stichting. Jac.
Bezemer, Kringloop winkel Reeuwijk, Stichting Oude Mannenhuis.
Albertien heeft vragen over haar stokpaardje: de Toonzetting Plus
en het drukken van een kleurenomslag. Er is 430 euro begroot voor
de tweejaarlijkse Toonzetting Plus. Marja en Albertien hebben
twee drukkers bezocht voor offertes, onze vorige drukker is
gestopt. De drukkerij in Stolwijk was het gunstigste, daar kunnen
wij voor euro 162,50 en 6% btw, totaal 172,25 euro, 28 pagina’s
laten drukken inclusief kleur omslag. Bovendien is daarbij de
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mogelijkheid de kleur ook op de achterkant te gebruiken, zodat daar dan nog een
leuke foto van een gebeurtenis of concert op kan. Vorig jaar was de prijs voor 26
pagina’s zwart wit 142,50 euro. Het zou mooi zijn om voor 3 tientjes meer een
kleuromslag te kunnen drukken.
De sponsorfietstocht
De Rabobank organiseert een sponsorfietstocht voor verenigingen, mededelingen
daarover volgen nog.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen wij niet
draaien. Dan start het grote bedanken in
alfabetisch volgorde. Maar eerst Marja
en Tony. Zij verzetten zo veel werk op
allerlei gebied. Behalve
koorvertegenwoordigster is Marja
redacteur van de Toonzetting Plus, zit zij
in de concertcommissie, doet ze de PR.
en verzorgt met Tony samen de
boekjes, flyers en posters. Zij krijgen
een VVV bon. Lia bedankt nog de
koffieploeg die ook wekelijks voor ons
klaar staat.
Jam en chutney
Voor alle vrijwilligers staat er weer een heerlijk potje jam of chutney klaar,
‘homegrown’ en ‘home-made’ door Ben. Mijn potje bevat de heerlijke combinatie
van aalbessen, tayberry en rabarber, lekker op een toastje of beschuitje aan het
ontbijt! Dank je wel Ben voor al het werk wat jij voor ons doet.
Rondvraag
Piet bedankt het bestuur. Lian heeft vragen
over de vrienden. Ben geeft toelichting over
hoe het systeem werkt. We hebben twee
soorten vrienden: van 25 euro, die krijgen
een vrijkaart en 2 gereserveerde plaatsen,
die van 10 euro krijgen gereserveerde
plaatsen. Iedereen krijgt een Toonzetting als
hij dat wil. De Toonzetting wordt indien
mogelijk via de leden rondgebracht, dit om
postzegels uit te sparen.
Het was weer een constructieve vergadering met veel nieuwe plannen. Met een
hamertikje sluit Erica de vergadering exact om 4 uur, knappe timing, Erica van harte
bedankt voor je strakke en efficiënte voorzitterschap.
Albertien Massee
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Interview met Kobie Koorengevel
Kobie is lang penningmeester geweest bij Toonkunst Plus en heeft in de
concertcommissie gezeten. Op de achterbladzij van het jubileumnummer van de
Toonzetting Plus staat een mooie groepsfoto, door Kobie gemaakt in Avifauna, tien
jaar geleden bij het uitje voor het 10-jarig bestaan. En ze zingt nog steeds bij de
tenoren. Allemaal redenen om haar te interviewen.
Hoe ben je bij Toonkunst Plus gekomen?
Via Piet Hofstra. Die is van dezelfde kerk als wij en we
wonen allebei in Waddinxveen. Hij kwam een attentie van
de kerk voor de kerst brengen. Ik vertelde dat ik met ruzie
bij Krea Musica weg was. Piet vroeg zich af of ik dat niet
miste. “Ja, natuurlijk mis ik dat, maar welk koor heeft nou
belangstelling voor een 70- jarige lage alt?” Piet heeft me
verwezen naar Nico Kroese. Die zag er wel wat in dat ik bij
de tenoren ging zingen. Ik werd gestemd door Leo en die
vond tenor wel bij me passen.
Had je ervaring met zingen in een koor?
Ik zong bij Krea Musica. En thuis werd veel gezongen. Ik had twee zussen, die
allebei de kweekschool deden met intensieve zangles, in de tijd van Gehrels. We
zongen elke avond met z’n drieën tijdens de afwas: Signor Abate, Dona nobis
pacem, Rosen fra Fyn en dergelijke liederen. Meestal improviseerde ik de tweede
stem daarbij. Mijn moeder zong ook heel graag. Voor haar trouwen woonde ze in
Steenwijk en was ze lid van de toneel- en zangvereniging. Na haar huwelijk is ze
naar Rotterdam verhuisd en na de oorlog is ze in het kerkkoor gaan zingen.
Waarom ben je tenor gaan zingen en geen alt of sopraan?
Ik ben tenor gaan zingen omdat ik niet hoger kwam dan de C. Alles daarboven playbackte ik. Bovendien vind ik de tenorpartij boeiender dan de altpartij. Je hebt een
eigen melodielijn.
Je werd penningmeester bij Plus; had je daar ervaring mee?
Ik zat vier jaar in het bestuur en heb veel bestuurservaring, ook als penningmeester.
Maar ik had geen ervaring met de computer. Dat heeft Annelies van Bommel me
geleerd. Dubbel boekhouden had ik nog nooit gedaan, ik deed enkel boekhouden
(verenigingsboekhouden). Ik kwam in de problemen met het opstellen van het
financieel jaarverslag. Maar gelukkig: Nico Kroese, bij Tineke Ernst thuis om haar
te vragen voor het bestuur, ontdekte daar dat Arie boekhouder van beroep was
geweest. Arie heeft toen alles keurig netjes op papier gezet met dezelfde
uitkomsten als ik had. Hij heeft me vier jaar geholpen met het opstellen van de
stukken voor de jaarvergadering, daarna is hij zelf penningmeester geworden.
Je zat in de concertcommissie?
Vanuit het bestuur willen ze het liefst de penningmeester in de concertcommissie.
Annelies van Bommel zat er in met die functie. Zij trad af en daarna nam ik die
plaats in. Ik maakte de financiële afspraken met de solisten, het orkest, de zaal,
vleugelhuur, Leo en Martin. De secretaris, dat was Truuk van Muiswinkel, maakte
de contracten. De concertcommissie heeft niets met het programma te maken.
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Wat heb je gedaan in je werkzame leven?
Na de HBS wilde ik diëtiste worden. Daarvoor moest je toen de akte N8 (koken- en
voedingsleer) halen en daarna nog een jaar de opleiding tot diëtiste volgen. Toen ik
klaar was werkte ik twee jaar als diëtiste in het Academisch Ziekenhuis Leiden.
Toen ging ik trouwen met Jan en in Rotterdam wonen en zou ik voor dag en dauw
met de trein naar Leiden moeten om op tijd op m’n werk te zijn. We begonnen daar
om half acht; niet te doen om daar dagelijks zo vroeg te zijn. Dus heb ik mijn baan
opgezegd.
Daarna heb ik een jaar voor de klas gestaan op een huishoudschool. Ik gaf daar
koken, maar ook wassen, strijken en huishoudelijk werk, want die bevoegdheid had
ik ook. Toen ik in verwachting was heb ik mijn baan opgezegd om full time zelf voor
m’n kind te kunnen zorgen. Daar heb ik geen spijt van gehad. Twee en een half jaar
later kwam nummertje twee.
In 1966 verhuisden we met twee kinderen van 2 en 4 jaar naar Waddinxveen. Mijn
kinderen hadden allebei al direct een vriendje. Het was zo close tussen Ankie en de
buurjongen, dat, toen ze allebei 5 jaar waren, Edwin mijn tuin in kwam gerend en
aan mij vroeg: ”Mama Ankie, wij gaan samen trouwen, mag dat?“. De kinderen zijn
niet samen getrouwd, maar de buurvrouw en ik wonen na 50 jaar nog steeds naast
elkaar. Ons derde kind werd geboren, ik ging weer op pianoles. Er bleek vlak bij
mijn huis een goede pianolerares te wonen. Van haar heb ik tien jaar les gehad.
En ik rolde in het bestuursleven. Als eerste D’66. In 1970 raakten wij geïnteresseerd
in deze partij. Al snel waren wij de spil van de verspreiding van de
verkiezingsfolders door het hele dorp. D66 had zo’n 20 leden. Iedereen kende
elkaar. Het was een hechte, gezellige groep. We hebben er nog vrienden aan
overgehouden. Jan zat eerst in het bestuur, later ik.
In diezelfde tijd werd er door de gemeente met hulp van ouders een speeltuintje
aangelegd, waar ik ook aan meewerkte. En zo stapelden de bestuursfuncties zich
op: bestuur Vereniging Openbaar Onderwijs, redactieraad van de middelbare
school van onze kinderen, schoolbestuur van die school, etc. Soms was ik 4
avonden in de week aan het vergaderen (plus al het werk dat dat opleverde!).
Jan vond dat niet leuk, vandaar dat ik al die bestuursfuncties afgebouwd heb.
Daarnaast bleef ik wel piano spelen. En we gingen weer volksdansen. Dat deden
we al voor ons trouwen. In het begin was er nog geen groep in Waddinxveen, maar
toen die er was zijn we er samen opgegaan. We gingen ook elk jaar naar een z.g.
Folkcamp: een week lang dansen, muziek maken en aanverwante zaken. Het
waren gezinskampen, dus onze pubers vonden daar altijd wel leeftijdgenoten. De
sfeer daar was heel warm. Ik was geheel verslingerd aan dansen en zingen.
In een zo’n kamp kreeg ik op een zondag een zweepslag. Daar zat je dan in een
volksdanskamp Van arren moede ben ik toen foto’s gaan maken. Mensen wilden
die foto’s graag hebben en ik dacht: ”Goh, ik kan fotograferen”. Het werd een
nieuwe hobby. Ik ging een cursus DOKA techniek doen, er werd een vergroter
aangeschaft en ik kon dus zelf m’n foto’s afdrukken. Ik dacht: “Hier ga ik mee
door”. In het najaar van 1983 vroeg ik aan een vriend: ”Wat vind jij van m’n foto’s?”
Antwoord: ”Nog geen professioneel niveau”. Voor de leut ben ik toen een
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schriftelijke cursus reportagefotografie bij de Fotovakschool gaan doen. Elke 14
dagen een les, twee jaar lang foto’s opsturen en met (soms verpletterend)
commentaar terug, en zo ging het van leuke foto’s naar professioneel werk.
Twee jaar na aanmelding deed ik examen. Waarom niet? Ik had niets te verliezen
en als je slaagt ben je echt fotograaf. Voor het examen was er nog een
samenkomweek (soort proefexamen dus). Daar bleek dat ik toch veel te weinig
kennis had om te kunnen slagen, dus ging ik keihard aan het studeren, o.a. hele
jaargangen fototijdschriften doorspitten. Ik heb het examen gehaald, van de 144
kandidaten waren er 42 geslaagd.
Mijn eerste klant was de Nevo. Daar leverde ik al gratis foto’s aan, maar als ze bv.
met een festival een fotograaf inhuurden, was dat niet Kobie. Toen ik telefonisch om
een vergoeding vroeg, was het antwoord: ”Kom maar eens praten”. Ik kreeg f 25,per geplaatste foto. Toen heb ik een artikeltje geplaatst in “Volksdans: ” Hoera,
Kobie Koorengevel is fotograaf. Wil je ook foto’s van haar, bel haar op.” Ik was goed
in bewegende beelden dankzij veelvuldig oefenen op mijn dansende dochter.
Ine Jellema van “Huismuziek” belde me daarna op om te vragen of ik ook bij hun
wilde fotografen. Ook f 25,- per foto. Mijn tweede klant dus. En dochter Anneke zag
een advertentie in “De Havenloods” waarin ze fotografen in de Randstad zochten.
Mijn rayon ging van Leiden tot Haastrecht. Journalist en fotograaf kwamen naar een
bedrijf (meestal een winkel) voor een advertorial in die huis-aan-huis bladen. Ook
dat heb ik tot m’n pensioen gedaan.
Bruidsreportages was weer wat anders. Het is een hele dag hard werken en het
was moeilijk binnen komen in het begin. Omdat je nog niet veel gemaakt hebt kun
je de trouwlustigen ook nog niet veel laten zien. Bovendien gaf ik na de trouwerij
direct de negatieven aan het bruidspaar ( familie of vrienden). De laatste 5 jaar van
mijn bedrijfje heb ik met hart en ziel zo’n 50 reportages gemaakt. Als ik op
reportage was (bruidsreportage of iets anders) zat Jan natuurlijk de hele dag alleen.
Ook niet leuk. Maar hij gunde het mij van harte.
Soms viel door mijn werk een halve vakantie weg. Bij voorbeeld in 1998, toen we
plannen hadden om 6 weken naar Frankrijk te gaan. In die zes weken had ik geen
werk. Maar al snel meldde zich toch nog een bruidspaar aan vlak voor het begin
van die zes weken. Na overleg met Jan nam ik dat aan. Toen kwam er een
bruidspaar dat in de steek gelaten was door hun fotograaf. Natuurlijk, die help je. En
nog zo’n “noodgeval”. Kortom… van de 6 weken bleven 10 dagen over.
Bij Kreater in Waddinxveen heb ik ook nog fotografie les gegeven. Ook dat deed ik
met veel plezier. Omdat fotograferen en piano spelen allebei veel aandacht en
concentratie van mij vroegen, ben ik uiteindelijk rond 1985 met pianospelen gestopt
en heb de piano een aantal jaren later verkocht. Op 1 januari 2000 heb ik mijn
“bedrijf” opgeheven en zijn Jan en ik samen van het leven gaan genieten . We
gingen veel wandelen en kamperen.
Wat vind je het leukste aan Toonkunst Plus?
De laatste fase van het instuderen, als het noten spellen voorbij is en we er muziek
van gaan maken.
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Welk repertoire zou je nog eens willen zingen?
Moderne muziek. De fabels van Aesopus zijn heel leuk. Hoe langer je er mee bezig
bent, hoe mooier ze worden. Na het lied van “the Goose and the Swan” zat ik in de
auto op weg naar huis te huilen. Als nieuw stuk wil ik wel weer iets van Mozart. Ik
ben een Mozartliefhebber en Hasse steekt daarbij zo af.
Welke goede raad zou je de koorleden nog mee willen geven?
Zuiver zingen. Niet zakken. Het maakt - ook voor niet zulke geoefende luisteraars zo’n verschil of een koor zuiver zingt of er tegen aan zit. Gelukkig besteedt Leo er
terecht veel aandacht aan.
En… Blijf zingen, ook als het niet altijd gemakkelijk is.
Marja van Wickevoort, Albertien Massee
Muziek

Moeilijk

Vraag van een leek

Als we een koorwerk uitvoeren
in het gewenste tempo,
met de vereiste dynamiek,
correcte interpretatie,
perfecte zangtechniek,
ontstaat dan automatisch
het wonder der muziek?

Moeilijke noten,
moeilijke teksten.
Dat betekent aanpoten,
we kunnen niet heksen.

Die man daar voor het koor,
die steeds maar staat te
zwaaien
en heen en weer te draaien,
waar is die eigenlijk voor?

Nee, daar moet nog bij de gloed,
die in oeroude tijden al
in zangersogen blonk.
Als dát ingrediënt ontbreekt
wordt ons zingen ijdele pronk.
Er moet van binnen iets branden,
al is het maar een vonk.

Oefenen, oefenen,
voor- en nazingen
tot het langzaam aan
begint door te dringen.
De grote verrukking
na al dit geklooi
is de ontdekking:
moeilijk is mooi!
Jan van der Kaaden

Jan van der Kaaden
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Deskundig antwoord
Die man is een soort kok.
Wil je muziek uitvoeren
dan moet je er flink in roeren.
Vergelijk het maar met een
wok.
Jan van der Kaaden

Toonkunst en Toonkunst Plus jaarlijkse slotborrel
Op 4 juli, vlak voor de vakantie hadden wij onze jaarlijkse borrel en samen zingen
met Toonkunst. Het was al heel lang de liefste wens van Kees Scheijgrond om een
goede band tussen de beide koren in stand te houden en daarom jaarlijks samen
bijeen te komen. Samen zingen en samen feesten.
Na een hartelijk welkom van Erica, voorzitter van beide koren, gaat Leo de avond
toelichten. Volgend jaar is het een jubileumjaar van Toonkunst, zij bestaan 100 jaar.
Zij zingen dan een concert waarin diverse facetten van muziek van barok tot
moderne muziek aan bod komen. Ons koor zal meezingen met het Te Deum van
Dvorák. Dat zij de partituur daarvan nu pas in handen kregen was geen enkele
belemmering. Het was een feest om door deze krachtige stemmen omringd te zijn.
Aan twee kanten van mij zitten alten van Toonkunst. Ook die zware
mannenstemmen van de bassen zijn een mooie ondersteuning voor ons. Jammer
dat de bas solo ontbrak, die vind ik zo schitterend.
Dan kregen wij nog een stuk, Bell Moods, van Boudewijn Zwart met tekst
van Kamiel Lefèvre. Tenslotte nog een vlammende speech van Ingrid Moons over
het aanstaand jubileum van Toonkunst in 2018. Het jubileum van Toonkunst Gouda
zal gevierd worden met talloze happenings. Er komt een jubileumboek, een
jubileum dag met workshops en er komt een concert in het Houtman plantsoen. En
natuurlijk het bovengenoemd concert waar wij aan meezingen. Dit is maar een
greep uit de dingen die gebeuren gaan, ik laat het graag aan mijn collega Hans
Sluijs over om alles haarfijn uit de doeken te doen.
De hapjes
Na het zingen op deze warme avond doen wij een run naar de bar. Ik kijk vanavond
iets te diep in het glaasje, waardoor alles nog mooier en kleuriger wordt, maar ik
word gereden, oh wat heerlijk. Wat een verrassing om een parade van met alu-folie
gedekte schotels te zien binnen wandelen, en wat een variatie aan lekkere hapjes,
baksels, quiches. Saté prikkertjes met groen, wit, rood; tomaatjes, mozzarella,
basilicumblaadjes, prosciutto rolletjes met meloen, halve eitjes en plakjes worst en
nog onnoemelijk veel meer.
De drukte in de keuken is groot. Aad loopt daar wat verdwaasd rond en verschuift
een ditje en een datje tussen een tsunami van damesgeweld. Voor de “sweet
tooth” onder ons staan daar de potjes jam van Ben, met toastje en mesjes, of zoals
hij het zelf noemt ”Jam van Hoetjes”.
Het is een mooie avond geworden, gezien
het oorverdovend gekakel en vermenging
der koorleden. Inmiddels hebben zovelen
de oversteek gewaagd naar Toonkunst
Plus. Kijk ze nu eens lekker kletsen en
borrelen en happetappen.
Albertien Massee
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Tussen de buien door, Rabo sponsorfietstocht
De weg was nog amper droog van de laatste bui. En daar fietsten we met 2848
anderen, voor een zaterdagstochtje, en om geld te verdienen voor onze
verenigingen, € 5 voor 15 km met een rondje Waddinxveen, wij een tientje voor 30
km, en voor de dappersten onder ons € 20 voor 60 km. Waar die laatste route
heenging, weten we niet. Die fietsers zetten er de vaart in en waren al snel uit zicht
verdwenen. Dat deden ook de wielrenners in hun strakke pakken, met volle vaart
tussen ons vaak ouderen door over de smalle weggetjes rond Gouda. Maar het
weer was goed, echt Hollands met mooie wolkenluchten en af en toe een bui.
Nanda en ik hebben het droog gehouden. De Toonkunst Plus-leden hebben op 1
juli 2017 voor € 80 bij elkaar gefietst, de Toonkunst-leden voor € 170. Zouden ze
verder gefietst hebben, of waren ze met meer?
Voor ons, 30 km fietsers, ging de route door de Krugerlaan naar Stolwijkersluis, en
over de dijk langs en de nieuwe brug via de fly-over bij het Sluiseiland naar
Moordrecht. Eerste afstempelpunt lag bij de sportvereniging De IJsselvogels. Koffie
en een warme hap als je dat wilde. De dames achter de bar vertelden ons dat ze in
tijden niet zo’n goede omzet gedraaid hadden. Druk en heel gezellig. Fietsen
konden daar gerepareerd worden. Maar banden werden zo nodig ook onderweg
geplakt. Verder buitenom, langs Zevenhuizen naar het fietspad langs de A12. De
Coenecoopbrug, onder langs de snelweg naar het mooiste fietspad van Gouda, de
Bloemendaalseweg.
Met z’n allen fietsen over smalle weggetjes, rustieke bruggetjes en ingewikkelde
rotondes vergde enige discipline. E-bikers en muscle-bikers voegden zich
wonderwel samen over een en hetzelfde strookje asfalt. Maar je moest wel opletten
elkaar niet kwijt te raken. Pas terug uit Frankrijk waar we ook gefietst hebben,
hadden we onze les geleerd. Daar hebben we petjes gebruikt, Nanda een fel rode
en ik een fel blauwe. Zo konden
we elkaar met onze kleine
achteruitkijkspiegeltjes in de
gaten houden tussen alle andere
weggebruikers door. Dat werkte
hier ook heel goed. Na zo’n twee
en een half uur waren we terug
bij Ad Astra voor het tweede
stempel, verstrekt door
behulpzame RABO vrijwilligers.
Een mooie tocht, sportief en voor
herhaling vatbaar. Een goed idee
van de RABO bank om zo
verenigingen te sponsoren waar
je ook nog wat voor moet doen.

Henk Lijding
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Duitslandreis 2018

Tijdens het schrijven van dit stukje zijn we nog volop bezig met de repetities voor
ons jubileumconcert in oktober, dan is Toonkunst Plus, het seniorenkoor van
Toonkunst Gouda, 20 jaar jong. Ja, jong, want...Toonkunst Gouda viert in 2018 zijn
100-jarige bestaan! En dat is pas oud! De woensdagmiddagen zijn voor de meeste
leden een feestje, midden in de week. Samen zingen geeft echt zoveel vreugde. Er
wordt hard gewerkt, maar altijd in een zeer ontspannen sfeer met een gezellige,
drukke koffiepauze tussendoor. En de goede sfeer en saamhorigheid tussen zoveel
leden (een kleine 100!) komt ook altijd tot uiting tijdens de tweejaarlijkse reisjes. Je
leert elkaar op een andere manier kennen, met name de mensen die niet in je eigen
stemgroep zitten, en dat geeft soms heel mooie ontmoetingen en bijzondere
gesprekken.
Na ons jubileumconcert in oktober gaan we werken aan het repertoire voor onze
volgende Duitslandreis. In de ledenvergadering hoorden we dat het thema is:
Vrede. Van 14 tot 18 mei 2018 verblijven
we in het majestueuze slot Burg
Ebernburg in Bad Münster am SteinEbernburg. Uiteraard is het programma
nog niet rond, maar altijd staan de reizen
in het teken van samen zingen. We
maken uitstapjes, bezoeken een
bezienswaardigheid en voor de nieuwe
leden kan ik zeggen: er wordt ook heerlijk
gelachen. We doen ons best om een
ontmoeting met een koor en/of een
concert te realiseren en we hopen weer
op een grote deelname in 2018.
Met hartelijke groet van de reiscommissie
(Joke, Marian, Piet)
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Salinen
Volgend jaar gaat onze koorreis naar Duitsland. We waren er al eerder in 2010 in
Bad Münster am Stein in de Ebernburg. De busreis er heen is al prachtig. Het
kasteel torent letterlijk boven het landschap uit. Na een steile bergweg moeten we
nog even met de koffers sleuren naar de ingang. Wat zo bijzonder is aan deze
streek zijn de Kurparken beneden in het dal van de rivier de Nahe. Langs de Nahe
ligt het Salinental met zijn gradierwerke. Daar liggen de schilderachtige stadjes Bad
Münster am Stein en Bad Kreuznach, die al sinds eeuwen mensen aantrekken om
te baden in de heilzame baden. Of te kuren in de zoutgrotten, een soort
onderaardse sanatoria. In de parken staan bankjes en stoeltjes om de zilte lucht in
te ademen bij de ‘salinen’.
De naam Bad zegt het al, er zijn
prachtige zwembaden met
heilzaam water uit de onderaardse
bronnen, omringd door mooi
aangelegde parken waar het goed
wandelen is. In die parken vinden
we de 9 meter hoge zo genaamde
gradierwerke.
Dit zijn wanden van wel een
kilometer lang waarover het
zoute water uit de bodem wordt
gesproeid. De verdamping
daarvan zorgt voor een heerlijke
zilte lucht, een weldaad om in te
ademen. Ze vormen het grootste inhalatie-laboratorium van Europa.
Gradierwerke
Een stevig staketsel van hout zorgt voor een
frame, daartussen zit een dicht vlechtwerk
van takken, waarover het zoute water siepelt
en voor een deel vernevelt.
Voor het oppompen van het zoute water uit
de diepe onderaardse bronnen gebruikt men
waterkracht van een watermolen. De zilte
lucht verspreidt zich en zorgt voor een licht
zeebriesje. Ik hoop dat de reiscommissie ons
de gelegenheid geeft er even wat van op te
snuiven.
Misschien voor de zwemmers onder ons een idee om in een heilzaam bad wat
baantjes te trekken, hoewel daarin meestal een beetje gedobberd wordt.
Het moet voor ons allen een heel verfrissende ervaring zijn. Het verklaart
misschien waarom wij de vorige keer zo euforisch ‘high’ waren en in de Stube zo
keihard ons oude bekende “songboek” zongen.
Albertien Massee- van Erp
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Chapeau voor ’t Loo
Na vele telefoongesprekken en
mailverkeer met ’t Loo en het
restaurant gaan Erica en ik op een
mooie zondag in juni op pad. Wij
spreken met de mensen van ’t Loo en
het restaurant, bekijken de
doorgangen, liften, een fraaie houten
traplift, de auto’s, koetsen en de
hoedjes en rijden met de pendel. Ik
vraag mij af of ook de latere auto’s
van het koningshuis hier komen te
staan. Alles wordt historie.
De privérondleiding door het paleis door Erica is een feestje. Generaties Oranjes en
familie passeren de revue. In een van de stijlkamers beantwoordt Erica de vragen
van een van de medewerkers over de handel en wandel van een oude voorganger
van onze Beatrix en Alexander in historisch perspectief. De rollen omgekeerd?
En dan staan wij in de zon in Reeuwijk-Brug te wachten op de bussen. Maar die zijn
in Gouda gesignaleerd. Wij komen toch gewoon op tijd voor de koffie in grand café
Prins Hendrik Garage tegenover de stallen met koetsen en auto’s.
Maar eerst moeten wij langs de entree. Dat vraagt wat improvisatie. Alle mensen
met een museumjaarkaart gaan voor en krijgen een speciaal entreebewijs voor het
Paleis. Dan blijkt dat de negen Postcodeloterijbonnen nog niet in het systeem van ’t
Loo kunnen worden verwerkt. Voor elke bon kregen wij 25% korting voor vier
personen. Wij gaan koffie drinken en gebak eten en de mensen van ’t Loo gaan het
oplossen.
Na de koffie met gebak kan ik de
kaartjes komen ophalen. Tja en dan
“springen de kikkers uit de
kruiwagen”. Terwijl ik bij de entree
mijn handtekening zet onder de te
versturen nota gaan de koorleden al
op pad naar ’t Paleis. De mensen met
een museumjaarkaartentreebewijs
kunnen wel het Paleis binnen, maar
de anderen hadden nog geen kaartje.
Tijdens mijn wandeling over de
oprijlaan met de hoge bomen naar
het paleis raak ik de negen
overgebleven kaartjes alsnog kwijt. Ik
heb toch het juiste aantal kaartjes gekocht. Daarna dwalen wij door het paleis en de
tuinen, rijden met de pendel, bezoeken de auto’s en koetsen, bewonderen de
hoedjes van Beatrix of genieten op een van de terrassen. Het is stralend weer.
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Bij de lunch zijn we weer allemaal bij
elkaar. Vooraf zijn de diëten per mail
doorgegeven aan het restaurant: vijf
vegetarisch, twee geen zuivel, één
geen vis en één glutenvrij. Ik kijk
graag achter de schermen en zeker
in restaurants en keukens. Ik was
heel benieuwd hoe de dames en heer
van de bediening dit gingen
onthouden. Dat wilden zij mij wel
laten zien. Zij werken met een
plattegrond van tafels en daarop
tekenen zij de mensen per dieet aan.
Dat gaat goed totdat koorleden van
tafel veranderen. Ik verwacht dat
iedereen toch het goede eten heeft
gekregen.
Na nog een korte wandeling langs de
stallen of een drankje op het terras
gaan we terug naar Reeuwijk-Brug.
Het was een stralende dag.

Erica dank voor de prettige samenwerking en onze gezellige dag in juni met ieder
onze interesses: jij de auto’s en ik de hoedjes. Hiervan zijn al mooie foto’s in
omloop. Dank aan Arie, onze penningmeester, voor de duidelijke kaders, de vlotte
communicatie en het vertrouwen. Dank aan alle medewerkers van ’t Loo en het
restaurant. De voorbereiding met de vele telefoontjes en mails en de van ons uit
steeds weer wisselende
aantallen en bijbehorende
vragen werden altijd vriendelijk
beantwoord, meedenkend
vanuit de bezoekers en dan
nog een stapje extra. Ik werd
een aantal keren teruggebeld
met aanvullende ideeën en bij
aankomst was alles bij de balie
van de entree en bij het
restaurant bekend. “Het staat
in het systeem.” Maar iemand
moet het er wel in zetten en
steeds weer aanpassen.
Hoedje af voor ’t Loo.
Lian Zopfi
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Muziek op reis
Al ruim 35 jaar speel ik viool in het Rijnlands Symfonie Orkest. Het is een
amateurorkest met een beroepsdirigent en - concertmeester. Elke dinsdagavond
repeteren we in het Centrum voor Kunst en Cultuur in Zoetermeer. Het orkest
bestaat uit zo’n 40 vaste musici. Instrumenten als harp, trombone, piano en
slagwerk zijn niet altijd nodig, dus daarvoor hebben we dan invallers.
Eén van de orkestleden heeft een tweede huis in Noord-Frankrijk in het plaatsje
Marville. Hij is zeer enthousiast en heeft daar ook veel vrienden en kennissen.
Ongeveer een jaar geleden vroeg hij, of wij het leuk vonden om daar met elkaar
naartoe te gaan om een paar concerten te geven. Iedereen reageerde heel positief,
waarop hij aan de slag is gegaan. Hij heeft contact gezocht met een koor en zocht
twee locaties om een concert te geven. De data waren toen ook al snel geregeld.
We zouden starten op Hemelvaartsdag 2016 en eindigen op de zondag erna.
Een aantal van ons werd ondergebracht bij mensen in huis, anderen logeerden in
een hotel en vijf echtparen stonden op een camping in de buurt. Lunchen en
avondeten deden we gezamenlijk in het hotel
.
Op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) startten we met één repetitie van koor en
orkest. De koordirigent zou de koorstukken dirigeren. Gelukkig was hij wel gewend
om met een orkest te werken, maar het was toch wel wederzijds wennen.
Bovendien waren de meesten van ons niet zo goed in de Franse taal. Het liep
echter allemaal redelijk ontspannen en iedereen zat op het puntje van zijn/ haar
stoel.
De volgende dag moesten we ook al ons eerste concert geven!
Met het orkest alleen speelden we 3 stukken:
- Le Tombeau de Couperin van Ravel
- La Boîte à Joujoux ( de speelgoedkist) van Debussy. (Hierbij werd het
verhaal uitgebeeld door het vertonen van een reeks cartoons, getekend door
één van de orkestleden) en
- The unanswered Question van Charles Ives.
Het koor begeleidden we bij de volgende stukken:
- Motet “insanae Invanae curae” van Haydn
- “Lacrimosa” uit het requiem van Mozart
- “Kyrie” uit het requiem van Cherubini
- “Introït en Kyrie” uit het requiem van Fauré
- Pavane op. 50 van Fauré
- Noël des enfants qui n’ont plus de maisons van Debussy
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Het eerste concert was op
vrijdagavond 6 mei in het plaatsje
Harnoncourt, net over de Belgische
grens. Hier was een prachtig
sportcomplex annex concertzaal
gebouwd. Het zag er allemaal zeer
luxe uit, maar het leuke was, dat het
geheel er al anderhalf jaar stond en
wij nu de eersten waren, die er een
concert gaven. Geld speelde daar kennelijk geen rol!! Voor het personeel was het
ook duidelijk wennen. Men wist nog niet hoe de belichting werkte, dus zat eerst de
helft van ons in het donker en de andere helft keek in de schijnwerpers. Maar
uiteindelijk is het toch allemaal voor elkaar gekomen en werd het een mooi concert.
Het tweede concert was in een prachtig
kerkje in het plaatsje Longuyon op
zaterdagmiddag. Hier was het wel even
passen en meten, voordat iedereen
genoeg ruimte had om te spelen, maar
de akoestiek was er geweldig! Na afloop
werden we daar ontvangen door de
“Mairie” en kregen we er een heerlijke
broodmaaltijd.
De mensen in het dorp Marville hadden ook gevraagd of wij in kleine ensembles
wat kamermuziek-concertjes wilden geven. Daar wilden wij natuurlijk geen “nee” op
zeggen en dan is het leuk om te merken, hoe iedereen daarmee aan de slag gaat.
Ineens ontstaan er allerlei ensembles en wordt er gezocht naar data en ruimtes om
te kunnen oefenen.
Zelf heb ik samen met een andere
violiste drie delen van: “5 Pieces for
two Violins and Piano” van Dmitri
Shostakovich gespeeld in de
huiskamer van een prachtig oud
Frans huis. Heel leuk! Daarna
moesten we snel naar de kerk, waar
we optraden met een groter
ensemble.
Eerst uit de Kantate Nr. 170: “Vergnügte Ruh” de aria. Daar speelde ik de altpartij
op de altblokfluit.
Meteen erna stond “Je Te Veux” van Eric Satie op het programma. Daarvoor moest
ik de viool weer oppakken. We speelden een bewerking die onze bassist gemaakt
had voor dit ensemble. Zijn vrouw zong erbij.
Tot slot van alles speelden we met het hele orkest nog een keer “Le Tombeau de
Couperin” van Ravel.
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Het waren vermoeiende dagen, maar iedereen heeft
er erg van genoten! En net als ik ook veel mensen van
Toonkunst Plus heb horen zeggen na een week
samenzijn, je leert elkaar op een heel andere manier
kennen en dat is heel waardevol!
Met elkaar musiceren is geweldig om te doen!
Joke Hofstra.

Nieuwe leden stellen zich voor
Ik ben Helena van Wijngaarden en werkzaam in
Rotterdam. Als ik niet op kantoor ben ga ik vaak naar
buiten de tuin in. Mijn hobby’ s zijn tuinieren en zingen.
Als ik daar ‘s ochtends vroeg de vogels hoor zingen, dan
word ik ontzettend blij. Omdat ik op mijn werk minder
beweging heb, is dat een aangename afwisseling. Want
als je een tuin moet onderhouden ben je nooit klaar.
Deze activiteit doe ik al 20 jaar.
Dat gold ook voor het zingen bij Aurora te Ammerstol.
Omdat deze zangvereniging onlangs is opgeheven, ben
ik op zoek gegaan naar een ander koor. Toen ben ik
uiteindelijk bij jullie terecht gekomen.
Dat zingen en het tuinieren zijn 2 activiteiten die ik niet zou willen missen. Het geeft
mij energie om de dagelijkse beslommeringen het hoofd te kunnen bieden. Verder
vind ik het repertoire dat jullie zingen ook mooi. En de huiswerkopgaven zijn geen
probleem, want dat heeft zo zijn voordelen in het gezamenlijke resultaat.
Ik hoop met jullie nog veel voldoening te kunnen beleven en ga ervoor.
Helena, alt
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In Breda ben ik geboren in 1943 en vanaf mijn achtste jaar
tot aan mijn veertiende heb ik gezongen bij het jongenskoor
van de Sacramentskerk onder Louis Toebosch. Alles wat er
zich aan renaissance muziek aandiende hebben we toen
gezongen: Ockeghem, Obrecht, Dufay, Josquin, Orlando di
Lasso, Palestrina, Gabrieli en Da Victoria, naast het
Gregoriaans natuurlijk. Tien jaar later mocht ik Louis
Toebosch weer tegenkomen als directeur van het Brabants
Conservatorium, waar ik zang zou gaan studeren bij Leon
Combe en Jan Smeets. Tot ik na 3 jaar tot de conclusie
kwam, dat de professionele zangwereld niet mijn ideale
biotoop zou zijn. Daarvoor had ik toentertijd te brede interesses en ik ging naar
Nijmegen om te studeren.
In 1970 trouwde ik met Herma Leussink en samen hebben we 3 mooie, fijne
dochters gekregen die ons thans 7 kleinkinderen hebben geschonken: dikke pret!
Uiteindelijk belandden we in 1977 in Ouderkerk a.d. IJssel, van waaruit ik voor de
gemeente Rotterdam ging werken tot aan mijn pensionering. De laatste 6 jaren als
raadsgriffier ‘op Zuid’.
In de tussentijd, vanaf ’78, ben ik in mijn vrije tijd weer gaan zingen bij het
Rotterdams Kamerkoor en als regelmatige invalkracht bij het Residentie
Kamerkoor, beide onder inspirerende leiding van Gerard Akkerhuis. Ik heb vijftien
jaar met enorm plezier gezongen, met jaarlijkse tournees naar Brussel, Lille, Parijs
en/of Bordeaux met de Mattheüs en de Johannes Passion, Requiems van Mozart,
Faure en Durufle, missen van Rheinberger.
Betrokkenheid bij de beide koren hield op toen begin jaren ’90 Akkerhuis overleed
en de beide koren werden opgeheven. Na nog wat omzwervingen bij de
Laurenscantorij en Kleinkoor Toonkunst meende ik, ook door drukke
werkzaamheden ’s avonds, dat het wellicht tijd werd even te stoppen. Het is er tot
op heden, dus 25 jaar lang, niet meer van gekomen, tot aan recent april toe. En ik
vind het weer fantastisch: aangename sfeer, relaxed en ik hoop, dat langzamerhand
mijn stem zich weer gaat zetten.
Peter Diepstraten, tenor

Bedankt als lid hebben
Helaas zijn overleden en missen we An Herstel, alt; Rie Willems, alt; en Kees
Scheijgrond, bas, de medeoprichter van ons koor. In de Toonzetting van juni 2016
staat een uitgebreid interview met hem.
Anja Daams, sopraan, heeft haar (kortstondige) lidmaatschap opgezegd. Marijke de
Boer, alt, last een pauze in vanwege haar gezondheid. We hopen dat dit niet van
lange duur zal zijn.
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Wat doet Toonkunst Gouda in 2017
Voor 2017 staat nog een mooi concert op het programma:
4 november 2017
Petite Messe Solennelle van Rossini
In 2017 lopen we ook warm voor een bijzonder jubileumjaar dat binnen het
gezichtsveld komt. In 2018 gaat Toonkunst Gouda namelijk zijn 100 ste verjaardag
vieren. Een onlangs opgerichte jubileumcommissie is al volop bezig met het
bedenken van een feestelijk jubileumprogramma.
Rest mij Toonkunst Plus van harte te feliciteren met zijn 20 jarig jubileum, dat
zonder twijfel passend gevierd zal worden.
Hans Sluijs
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