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Colofon
Deze uitgave ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Ledenlijstkoor (LLK) is tot stand
gekomen met behulp van de leden van het koor in het algemeen en de volgende personen (in
alfabetische volgorde) in het bijzonder:
Mia Davidson
Tineke Gerrits
Joost van Hilten
Anneke Hohmann
Anita Korringa
Toppy de Kroon
Jaap van der Laag
Marry van der Laag
Cora van de Marel
Trineke Visser
Ed Wertwijn
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LEDENLIJSTKOOR, DERTIG JAAR
“Ik zing in een koor.”
“Tjé, wat leuk. Al lang?”
“Oh ja, bijna vanaf het begin.”
“Wow! Gaat dat dan niet vervelen?”
“Nee hoor, er is zo ontzettend veel koormuziek geschreven - bovendien is het heel ontspannend.”
“…ik heb er ook wel eens aan zitten denken…”
“kom dan een keer luisteren, we hebben altijd stemmen nodig.”
“ Daar ben ik te verlegen voor.”
“Ik kan nooit op donderdag avond.”
“Ik zing vast vals en ik kan ook geen noten lezen.”
Niet proberen is nooit weten wat je mist. Jammer, want als je een leuke stem hebt, is zingen zowel
voor jezelf als voor je collega’s een plezier.
(Voor de amateur die niet altijd bij stem is ook, maar het plezier is die avond
dan alleen voor eigen rekening…).
De geboorte
Het koor werd geboren in 1978. Het was een niet al te moeilijke bevalling,
vol hoopvolle verwachting voor de toekomst. Tineke herinnert zich: “een
paar vriendinnen, Yvonne, Truus en ik, hadden wel zin om te zingen.
Destijds woonde ik naast de bekende dirigent Nico van der Linden senior. Ik
belde aan en vroeg of hij dirigent wilde worden van een koor in oprichting.”
Hij had geen tijd: “… maar ik heb wel een dochter, die is ook koordirigent,
maar ja die heeft al een koor in Landsmeer…” Ze stemde desondanks toe.
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Sigrid van der Linden werd onze eerste dirigent en de
samenwerking heeft 22 jaar geduurd. Vanaf februari 1979
veranderde het dameskoor dankzij het enthousiasmeren
van partners, familieleden en vrienden in een gemengd
koor. De leeftijd van de koorleden was tussen de 30 en 40
jaar. Het was de tijd van gezinsvorming, carrièreplanning
en het maken van een volwassen ‘Ledenlijst – Koor’. Bij
het opmaken van de eerste adreslijst bleek de spatie tussen
‘ledenlijst’ en ‘koor’ vergeten. Zo, nu begrijpt u het en
heeft u inzicht in de lichte, maar hardnekkige gemakzucht
van die tijd.

We begonnen om 20.30 uur, dronken een kop thee in de pauze
en gingen door tot 22.30 uur. Onze eetcultuur werd geboren
toen Tineke een grote paté had gekregen en het koor aan het
eind van de avond uitnodigde deze onder het genot van een
glas wijn te helpen opeten. Het hek was van de dam. De pauze
werd afgeschaft. Deze tijd werd na afloop ruimschoots
gecompenseerd met eten, drinken en eindeloos kletsen. Soms
tot in de kleine uurtjes.
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Muzikaliteit en ambitie van koor en dirigente
Over de muzikaliteit en het absolute gehoor van Sigrid van der Linden was nooit enige discussie.
Je zag haar letterlijk in elkaar krimpen bij iedere valse of snerpende toon. Cora: “Vóór ik erbij
kwam zei ik: ik zing vals. Toen Sigrid dat hoorde, zei ze: hóórt ze dat ze vals zingt? Prima, laat d’r
dan maar komen!” Ze was ambitieus. Via haar werkzaamheden bij de TROS zag ze voor het koor
regelmatig mogelijkheden om deel te nemen aan grote evenementen, al of niet uitgezonden via de
TV. Een aantal beginnende en gevestigde zangers was altijd bereid een solistenrol in een van onze
missen of requiems te zingen.
Er moest echter nog veel gebeuren. Onze stemmen waren, hoewel
enthousiast, ongeschoold en zoals eerder vermeld, we waren gemakzuchtig.
Enkele koorleden: “Het was soms net een schoolklasje; jeugdige overmoed,
geprikkeld door een strenge meesteres.” We schreven elkaar briefjes, we
kwebbelden onophoudelijk, een tenor las de krant en we kauwden
voortdurend op drop, kilo’s (dat laatste doen we nog steeds, voornamelijk
dankzij Lena).
Er was veel vrijblijvende afwezigheid. Sigrid accepteerde dat niet en haar onvermoeibare, felle
betrokkenheid en hartstocht voor het vak brachten meestal een – zij het tijdelijke – verandering.
We realiseerden ons dat thuis oefenen, vooral met een uitvoering in zicht, een noodzaak was – en
natuurlijk nog steeds is. Een aantal koorleden nam zangles. Trineke: “We waren altijd gespannen
voor een concert, de laatste repetities gingen meestal slecht, vooral de generale. Ook Sigrid was
altijd ‘geladen’ maar als we op het podium stonden, knikte ze ons geruststellend toe en zongen we
de sterren van de hemel. Als ze ons na afloop met een tevreden lach beloonde, liepen we op
wolken.”
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Weet je nog wel oudje
1984, ‘Operette Naar Wens’ in het Concertgebouw Amsterdam. Eerbetoon aan de componist
Ralph Benatzky. Onder andere Liesbeth List en Ramses Shaffy deden hieraan mee. De dirigent
Heinz Geese (Kölner Rundfunk Orchester) gaf ons, na eerste sceptische blikken, na afloop
enthousiaste complimenten.
Aïda

“Oh, en die keer dat we in 1990 een stukje Aida zongen in De Beurs van
Berlage! We waren slavinnen, gekleed als een soort haremdames. Tijdens
het zingen van de triomfmars sukkelen twee kalme kamelen van de ene
kant van het podium naar het andere. Rakelings langs ons heen.
En ze stónken!”
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Iemand vult aan: “en het schijnt dat Heidi even een buikdansje
deed (…?)”
Ledenlijstslaven en -slavinnen
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… En dan ‘Melk De Witte Motor’, bekroonde reclamefilm
(Gouden Roos van Montreux!) van Frans Weisz. We
zongen in combinatie met een mannenkoor, dat in de
kroeg al flink had zitten hijsen. Beslist geen melk, roken
we…in tegenstelling tot de jonge Engelse acteur die voor
de dirigentenrol was overgevlogen en alleen maar, met
onverminderd enthousiasme, melk moest drinken. Een
paar sopranen klagen dat het zes uur duurde, er niet
genoeg stoelen waren en ze al die tijd moesten staan!!

We werden enkele keren ingezet bij een
operetteprogramma voor de TROS met onder
andere Marco Bakker. De ‘meisjes’, als
Barbiepoppen, schrijdend door het decor in lange,
fondantkleurige jurken, de ‘jongens’ in smoking.
Marco Bakker een zoetgevooisde jeune premier
naar wie verschillende van onze ‘meisjes - veertigplus’ smachtend lonkten.
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Een avond voor de Kerst; we traden op met Zang & Vriendschap, het andere
koor van Sigrid, in het stemmig versierde Dorpshuis te Landsmeer. “De
versiering bij de kleedruimte was op de grond gevallen”, zegt Joost, “en ik
raapte een roodgouden strikje op”. Op mijn vraag:” waar zou dit moeten?”,
antwoordde één van mijn dochters: “Doe maar in je haar”. En tja, waarom
niet? Sigrid merkte dit op en daagde me uit met dat strikje (midden op mijn
voorhoofd) op te treden. De deal was snel gemaakt. Vanwege mijn positie in
het koor – middenvoor ongeveer – werd de afwijking al snel opgemerkt. Een
licht geroezemoes trok door de zaal van het Dorpshuis. Tijdens de pauze werd
er zelf openbaar schande van gesproken. Sigrid liet zich niet op andere gedachten brengen! Als
bewegende, vocale kerstversiering moest ik ook de tweede helft meespelen, totdat de dirigent de
armen voor de laatste keer liet zakken…”
En, ach ja, 23 december 1990 kerstliederen zingen in Vreeland, met een optreden van prinses
Christina als soliste.
Weet je nog wel oudje (vervolg)
“Was het niet met ons 10 jarig bestaan, dat iemand
op het idee kwam om onze kinderen een lied te laten
zingen? De leeftijd was zo ongeveer zes tot vijftien
jaar! Er werd gerepeteerd bij Babette Treumann en
Johanneke van Kooten had de tekst geschreven.
Waarom heeft niemand van die schatjes zich bij ons
aangesloten toen ze de leeftijd des onderscheids
hadden bereikt? ...wat zeg je? ... Juist daarom? ...”
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The Ledenlijstchoir went overseas in 1991, to sing in St. Paul’s Church in Chipperfield, England.
Logeren bij leden van ‘The Chiltern Choir’ of Chorleywood, waarin Heidi’s zuster meezong.
Lena: “Terwijl we het requiem van Fauré stonden te zingen, liepen de rillingen over mijn rug en
bij de Engelse sopraan die naast mij stond, liepen tranen over haar wangen. Het was één van de
meest ontroerende momenten in mijn koorcarrière”.
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…En weet je nog dat we in 1987 een klein en select madrigalenkoor hadden?... Dat was in alle
stilte opgericht en riep nogal wat afgunst op. Ze zongen mooi. Wij uitgestotenen konden niet
anders zeggen!

… En dat Sigrid een keer op 1 april een groot aantal mensen in een andere stemsoort
onderbracht, tot grote ergernis, onrust en hilariteit. Pas in de loop van de avond realiseerden we
ons dat het 1 april was!...
In NRC Handelsblad hadden we een keer een recensie van een journalist, die dacht dat wij een
deel van het Groot Omroepkoor waren “met de curieuze naam ledenlijstkoor”. Het was een
goede recensie!
“…De ogenblikken dat ze (Sigrid) ons met haar ogen dwong alert te zijn en mooi te zingen. De
muzikaliteit werd als het ware uit ons getrokken. Dat vond ik werkelijk heel bijzonder”.
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“Herinner je je nog dat oefenweekend in Mennorode in Elspeet, toen we repeteerden voor het
Magnificat? We overnachten daar in een jongens- en meisjesslaapzaal. Koud. Smalle bedden.
Dunne dekens. Ik dacht: wat doe ik hier! Sigrid en een paar getrouwen sliepen nota bene mooi
thuis! Tijdens een middagpauze verdwaalde Kitty al wandelend in het bos en kwam uren later
tevoorschijn. Iedereen was knap ongerust”.
“…En dat we bijna huilend zongen op de extra repetitie bij Joost thuis, na het abrupte overlijden
van Lietje. We moesten gewoon bij elkaar zijn…”
Weet je nog wel oudje (vervolg 2)

“De avond voordat ons studieweekend in de
zeilschool in Friesland begon, waren we, een zestal
koorleden, al aanwezig om de volgende ochtend
heel vroeg uit te varen. De overige koorleden
zouden er dan omstreeks 10 uur zijn voor de koffie,
om direct daarna twee dagen hard te studeren op de
‘Dido’. Olaf had een boot geregeld, scheepstoeters
en een aantal gouden maskers. We kozen het ruime
sop, het zat ‘potdicht’, mist alom. Tijdens onze korte
zeiltocht repeteerden wij onder gezamenlijke leiding
van Olaf en Pauline het ‘Come away fellow sailors’.
We voeren terug richting zeilschool, zetten de
maskers op, scheepstoeters voor de mond en brachten de ‘sailors’ ten gehore. De andere
koorleden hadden zich op de steiger verzameld, zagen een boot uit het niets opdoemen en
ontvingen de aubade in opperste verbazing en verrukking.”
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Tijdens en na de repetitie voor de Dido

Met dezelfde uitrusting, minus de
scheepstoeters, heeft het hele koor de complete
‘Dido’ later in Olaf’s grachtentuin ten gehore
gebracht, maar nooit heeft het ‘Come away
fellow sailors’ toepasselijker geklonken dan
toen…”.
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“We hadden een jubileumconcert in de voormalige kerk op de Keizersgracht. De zaal was zo
ongelofelijk vol, dat Sigrid vlak vóór de eerste rij publiek stond, als het ware op hun tenen.
En als ze dan een stapje achteruit deed, trokken ze hun voeten in en hielden haar met hun handen
tegen. Ik zag hoe één van de mannen een gebaar maakte alsof hij haar op schoot wilde trekken!”

Is er een dokter in de zaal? Ja hoor, geen nood. In ons koor zat/zit altijd wel een huisarts,
tandarts, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, chirurg en fysiotherapeut. En als je
daarna helemaal in de knoop zit, maak je nog even een afspraak met onze personal organiser. Maar
dit alles terzijde. Ho, ho, niet zo snel: weet je nog dat tijdens de generale repetitie in het
Concertgebouw voor de Kalman-avond, een cellist onwel werd? Toen liep er toch mooi even een
arts van de sopranen en een van de tenoren naar hem toe. Dat was wel een uniek moment: één
arts in smoking en één in een lange zwarte avondjurk van de lange rode trappen te zien schrijden!
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Op afbetaling
“Herinner je je nog die keer”, vraagt Mia, “toen we 11 januari 1992 voor de film ‘Op afbetaling’
van Frans Weisz een paar uur in de vrieskou buiten stonden te wachten tot de opnames waren
gelukt? Huize Flevorama was het, een landhuis in Naarden. We moesten er al om 8.30 uur zijn.
Heidi en ik stonden gearmd en ze viel flauw. Ik voelde haar zó uit mijn arm glijden en had nooit
geweten dat een slap lichaam zo zwaar en onhandelbaar kon zijn.”
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De hoofdrolspelers ...
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... en de figuranten
Weet je nog wel oudje (vervolg 3)
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En dan was er in 1998 een gezamenlijk optreden met het
koor uit Landsmeer en het Amstelveens Symfonie orkest
onder leiding van Saskia Boon. We zongen drie avonden
Mendelssohn’s Lobgesang. Het was een imposant en machtig
geluid dat uit zo’n 75 kelen klonk.
“De kennismaking met het ledenlijstkoor is een belangrijk
punt in mijn leven geweest. Het is 1986. Ik ben sinds kort
met Nel en nodig haar uit om in de Sonesta koepelkerk te
Amsterdam te luisteren naar een concert van het
ledenlijstkoor, waarin destijds Truus en mijn oudste zoon
David meezongen. Na afloop komt Lietje naar Nel toe en
zegt enigszins verbijsterd: “Hoe kom Jij hier?!” Ze hadden
namelijk lang geleden samen de verpleegstersopleiding
gevolgd in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. (Lietje had
onder de assistenten de bijnaam Cleopatra, vanwege haar
mooie verschijning, haar zwarte haar en haar pony). Tot mijn onuitsprekelijk genoegen luidde dit
moment de voortzetting in van mijn oude vriendschap met Lietje en haar man Udo; we waren
elkaar namelijk uit het oog verloren. Een tijdje later vroeg Lietje me: “Mike, wil je niet komen
zingen in ons koor!”
Na ongelooflijk inspannende, vaak frustrerende repetities op het Gloria van Francis Poulenc (wat
moet deze – zeer katholieke – man de koorzangers gehaat hebben) ‘zat’ dit zware werk eindelijk.
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Joost herinnert zich: “Het leuke was, dat hoe meer de noten en maatstrepen vervaagden en tot
muziek werden, des te harmonieuzer het voor mij werd. Zelfs in de beperking van mijn
musicologische kennis ontstond enig inzicht en waardering voor zijn versie van het loflied op de
Allerhoogste.” We hadden de Parkkerk bij het Vondelpark voor ons optreden afgehuurd. Er
stond een helaas enigszins wankele podiumconstructie.
“Smoking aan, strikje goed en op weg naar dat podium”, vervolgt Joost, ”opeens voel ik een
zware migraineaanval opkomen. Weggaan was geen optie: zingen! De uitvoering van (o.m.)
Poulenc was een zware klus, een tour de force voor ons huiskameramateurkoor, die overigens
wonderwel ons keeltje uitkwam. We konden terugzien op een geslaagde uitvoering. Tijdens de
ontspannen nazit merkte ik, bijna terloops, dat ik mijn migraine vergeten was; sterker nog, hij was
geheel verdwenen.
De grote mate van concentratie die Poulenc en Sigrid eisten, hadden niet alleen hoofden en harten
van ons publiek geraakt, maar ook die van mij…”
Was er leven na de eerste dirigente?
Absoluut. En daar hadden we ook niet aan getwijfeld.
We schrijven het jaar 2000; we wisten dat we wilden blijven
zingen. Dat we verknocht waren aan de muziek en aan
elkaar; we hadden in de loop der jaren veel met elkaar
meegemaakt. Dat ook de ‘jonkies’ die 15 of 10 jaar geleden
ingestapt waren bij het koor hoorden, alsof ze er vanaf
1978 bij hadden gezeten.
Lena vroeg haar zwager, dirigent Geert van Tijn, om ons in
de interimperiode bij te staan en te behoeden voor verval. Een interimperiode vond Geert
uitstekend, want ons repertoire was niet het zijne “maar ik zal mijn vriend Ed meenemen, die zal
jullie wel liggen.”
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Ed bleek een veelzijdig musicus, een vriendelijke man, die zich spontaan tussen de koorleden
mengt en een ontspannen sfeer met zich meebrengt. Sigrid was een dirigent die voorzong, Ed legt
de muziek uit. Hij probeert ons te laten delen in de bedoeling van de componist, in diens
technische grapjes en vindingrijkheid. Hij zet ons op een milde en geestige manier op ons nummer
als het van geen kant klinkt. Of als we er gewoon maar een beetje met de pet naar gooien. Zijn
geduld is schier grenzeloos. Wat onze wensen ten aanzien van repertoirekeuze betreft, knikt hij
belangstellend en instemmend en knijpt zijn ogen tot spleetjes als een oude wijze kater. Maar dit is
slechts schijn. Dirigenten, zo blijkt ons, hanteren hun eigen programmakeuze!
We hebben een paar interessante concerten ten gehore gebracht, te
beginnen met het ongedwongen optreden bij boekhandel Scheltema in
Amsterdam, onder leiding van Geert van Tijn.

Daarna volgden met Ed de jaarlijkse, min of
meer traditioneel geworden concerten in de
Engelmunduskerk te Velsen, waarbij ons
repertoire werd afgewisseld met optreden van
solisten en musici.
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En wat te denken van ons uitbundige en groots opgezette jubileumconcert in de Amstelkerk te
Amsterdam in 2003, ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan! Oud-koorleden en gasten waren
onder de indruk van wat wij presteerden. Ook op culinair gebied, hoewel onze paté’s, salades,
gevulde broodjes en quiches al sinds lang een begrip zijn voor de trouwe luisteraars!

Er werd enthousiast gedanst op muziek van de jazzband-zondernaam waarin Mike zowel trompet als cornet speelt!

Nee, wij zijn bij lange na nog geen bejaardenkoor!
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Ook de happening in september 2007 op ‘De Kromhoutwerf’,
waar we drie keer optraden met een door Sylvia Maassen voor
deze gelegenheid gecomponeerde cantate met een libretto van
Olaf Mulder, was een vermeldenswaardige en feestelijke
gebeurtenis. Voor een muzikale en volumineuze aanvulling
zongen we met veel plezier samen met een aantal koorleden uit
de stal van dirigent Otto Klap. Een happening, waarvan wij voor
u en voor onszelf hopen dat er nog een aantal zullen volgen.
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Momenten van vreugde en verdriet
Er bloeiden al dan niet zichtbare romances tijdens het zingen. Hoe eenvoudig is het immers om
tijdens die Liebeslieder van Brahms, het Ständchen van Schubert, een madrigal van Thomas
Morley of Orlando di Lasso knipoogjes en glimlachjes uit te wisselen…
Kortom, soms bloeide iets op, soms doofde het weer uit, maar er zijn ook een paar serieuze
verbintenissen ontstaan...
Het koor behoort als een glazen stolp te zijn,
onze hobby die alleen ontspanning biedt en al
het andere weert. Maar helaas staat ook een koor
verankerd in de banale dagelijkse werkelijkheid.
We ontkwamen niet aan de realiteit van ernstige
ziekten die zowel koorleden als hun partners
troffen.
Ook niet aan de dood van geliefden en van
koorleden...
Herinner je je nog de wondermooie boeketten en
corsages die Lietje voor ons maakte?
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De vele aquarellen van Anne,
Lietje hing?

waarvan een stilleven in de keuken van
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Jan Dooijes

Henk Vlaar

Jan van Ketel
En de knakworstjes die Jan van Ketel
ons na het zingen steevast voorzette,
met een schepje van twee gebitten
gesoldeerd aan handvatten…

Ook Sigrid’s vaste pianist en rots in de branding
tijdens vele optredens, Ko van der Heide-Wijma,
overleed.
We missen hen allen.
Ledenlijstkoor dertig jaar
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“Ik zing in een koor.”
“Tjé, wat leuk. Al lang?”
Oh ja, al bijna vanaf het begin.”
“Goh, weet je, ik heb er ook wel aan zitten denken maar ja, beginnen hè. Ik weet ook niet of mijn
stem goed genoeg is…”
“Begin je nou alweer! We zijn allemaal amateurs en iedereen die niet echt vals zingt, kan leren
zingen. Ed helpt je bij het kiezen van je stemsoort.”
“Aha, oh. Tja…ik weet het niet…”
“ Maak het toch niet zo ingewikkeld! Kom gewoon een donderdagavond luisteren en proberen.
We zingen bij een aantal koorleden thuis van 20.30 uur tot 22.30 uur.
Daarna is er een hapje en een drankje.
Geef jezelf een paar maanden de tijd en ik garandeer je dat je niet meer weg gaat!”
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Een koor in Amsterdam ...
“Je moet over de Lelylaan en dan na het tankstation rechts, dan weer rechts waarna je de
Comeniusstraat links ingaat. Helemaal uitrijden een brede weg oversteken en dan ben je aan het
juiste adres”, zei Geert. Ik was daar, mijn toekomstig koor zong tijdelijk onder Geerts leiding en
had nu een optreden in boekhandel Scheltema. Met lijn 1 gingen we die zondagmiddag langs het
Suri, het sluisje en de Overtoom, naar het Koningsplein. Een concert tussen de boeken, begeleid
door Maarten Hillenius en met denderende zang van Tom Emlyn Williams.
Lijn 1 bracht me ook naar de eerste repetitie. Het pianolampje zette “To the hills” in een geel
schijnsel. Het koor zat om de hoek en sommige leden deden hun best bij het schaarse licht tekst
en noten te ontwaren, terwijl anderen uit het hoofd meezongen. Kruinen en ogen waren mijn deel.
Mij trof direct het getrainde legato. Dit
leek een koor voor oratoria, voor
cantates en missen! Maar dat liet zich aan
de omvang van het gezelschap, hooguit
35 leden toch niet aflezen.
Al gauw kwamen er verhalen over het
legato rijke verleden. Meer dan vijftig
leden telde het koor toen. Men vond zich
geduld door Dorati en met Marco
Bakker zong men lustig
operettemelodieën. Ook trad men op in
een TV reclamespot.
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Onder de ivoren poort door, precies half negen, maar alles was donker. Het mobieltje stuurde me
naar Amsterdam Oost waar de bewoonster van achter de Bechstein het zingend gezelschap
vaardig naar haar hand zette in de vijfde Nocturno van Mozart.
Men repeteert in kamers. In een
doorgaans gortdroge akoestiek. Dit bleek
een van het prille begin af gekozen vorm
van zelfkastijding, Demosthenes waardig.
Toen we in die werkwijze ooit dreigden te
verzanden, bracht Zandvoort redding.
Het moeizaam geploeg tussen het behang
werd in de Krocht een stralend gezang.
Telkens eindigt deze vrijwillig gekozen
marteling in een gedekte tafel en streelt
men de door nijvere zangkunst schielijk
verdroogde mond en keel met een van
smakelijke spijzen voorziene
troostbrengende dronk.
Passages uit partituren associeer ik met bepaalde huiskamers. De eerste vier maten uit Schuberts
mis gaf ik voor het eerst een crescendo-diminuendo effect in de reeds genoemde schaars verlichte
kamer waar de piano inmiddels tegenover het koor is opgesteld omdat de vorige plaats is
ingenomen door een prachtige keuken. Ver in Noord Holland ligt mijn herinnering aan een studie
van Haydns “Jahreszeiten” en ik herinner me mijn voornemen om van het stuk af te zien,
onneembaar als de moeilijkheden in vooral het deel “Herfst” mij op dat moment toeschenen.
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De piano daar stond voortdurend op een andere plek en diverse koorstukken, waaronder het
Gloria van Vivaldi daar gestudeerd, liggen in verschillend perspectief in mijn herinnering.
Debussy’s “Yver” kreeg zijn eerste opzet in een tuin in Doorn en het toppunt van buitennissig
repeteren was ongetwijfeld paleis Het Loo dat onze stemmen een barokke omlijsting bood.

Een keer was ik op een repetitie, een uitzonderlijke, die op een zondagavond werd gehouden. Het
koor was aanmerkelijk groter dan gewoonlijk. De klank was ook anders, vol en zacht. We
repeteerden een deel uit het requiem van Fauré, ter nagedachtenis aan de zo geliefde Lietje, zo
onherroepelijk van ons weggerukt.
29

Het koor bestond 22 jaar toen ik er voor kwam te staan. Een eenvoudig sommetje maakt duidelijk
hoelang ik er nu mee werk. Het lijkt nog maar zo kort,
Ed Wertwijn
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ACTIVITEITEN LEDENLIJSTKOOR
1978 Oprichting
1979 Eerste concert bij Annemarie Born
1980 Herdenkingsconcert Nico van der Linden sr. met Excelsior en Zang en Vriendschap
1981 31 jan
6 juni
1982 24 mrt
19 nov
1983 8 mei
Musicale
21 okt
22 okt
1984 2 febr

TROS-opname “Vom Reiche Gottes” in Westerkerk
met Excelsior en Zang en Vriendschap
Concert in De Krakeling
TROS-opname Kalmanconcert
TROS-opnames Marco Bakker show
Met Soester Muziekvereniging en Marco Bakker
in Soest
TROS-opname in Concertgebouw: Soirée
o.l.v. Antal Dorati
TROS-opname
“Vom guten Hirten und seinen Schafen”
o.l.v. Kenneth Montgomery in Westerkerk
Jubileumconcert Doopsgezinde Kerk
TROS-opname Benatzky-concert (List, Shaffy)
in Concertgebouw
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17 mei
1985 14 mrt
2 en 3 okt

TROS-opname Classical Beatles in Concertgebouw
TROS-concert
Met Mini en Maxi in Concertgebouw

1986 Een druk jaar!
12 apr
Beethovenconcert met
Philharmonische Kapel Mozart
in Waalse Kerk
27 apr
Korendag in Paradiso
22 mei
TROS-opname met Kölner Rundfunk Orchester
in Concertgebouw
15 juni
Sonesta Koffieconcert
19 juni
TROS-opname
met Amsterdams Promenade Orkest
29 aug
Brant-project: De vier bergen in de Amstel
31 aug
“Uit tijdens de Uitmarkt”
in Engelse Kerk (Beethoven)
16 okt
Verrassingsconcert Sigrid bij Heidi in Aalsmeer
21 dec
Concert met Amsterdams Promenade Orkest
in Engelse Kerk
1987 13 febr
14, 21 feb
15 juni
27 juni
3 juli

Concert in AMC
Die Jahreszeiten met Amsterdams Promenade Orkest
in De Ark en Westerkerk
Bij opening Tentoonstelling Tuinschilderijen in Vlaams Cultureel Centrum
Concert in Waalse Kerk (Mozart, Schubert, Pergolesi)
Optreden in Kortenhoef
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21 nov
12 dec
1988 6 mrt
24, 27 okt
4 nov

Optreden met Vera Lynn in Huis ter Duin
Concert in Waalse Kerk (Vivaldi: Gloria)
Korendag in Paradiso
Opname spot Melk de witte Motor
in KRO-studio en Dordrecht
Jubileumconcert in Bachzaal
(cabaret, optreden koorkinderen)

1990 2 febr
21 febr
13 mei

Aïda in De Beurs
Met Chiltern Choir in Artemis
Met AmsterdamsPromenade Orkest
“Rondom Fauré” in Monnickendam
23 en 24 nov Met Muziekvereniging Prinses Irene
in Pniëlkerk, in Landsmeer en
in Grote Kerk en
1 dec
Naarden (Serge Lancen)
23 dec
Kerstconcert Vreeland

1991 17 febr
21 apr
15 juni
13 okt
21 okt
16 nov
9, 12 nov
en 21 dec

Met Amsterdams Promenade Orkest in Doopsgezinde Kerk (Beethoven)
Koffieconcert in Duivendrecht
In Engeland met Chiltern Choir
TROS-TV: Solo voor een Kind
Met A'dams Promenade Orkest (en Henk Poort) in Concertgebouw
Mozart-concert met Zang en Vriendschap in Landsmeer
Filmopname “Op afbetaling” op Flevorama
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1992 21 nov

Concert in Engelse Kerk
(Händel, Schubert)

1993 28 jan

Afscheidsviering Henk Vlaar
in Westerkerk
Jubileumconcert in Artemis (Dido)
Kerstconcert in/met Landsmeer

19 nov
11 dec
1995 11 febr

12 mei
11 juni
24 juni
1996 9 mrt
9 juni
16 okt
20 dec

Concert gaat niet door
wegens geringe opkomst
koorleden
bij repetities
Optreden voor Nivra-congres
(Nederlands programma)
Concert in Parkkerk (Poulenc)
Muziekfeest Beets
Met Zang en Vriendschap
(Händel, Mozart, Cherubini)
Tussen de schuifdeuren bij
Tineke Gerrits
Verjaardagsconcert Sigrid in de Hortus
Kerstviering
in Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis
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1997 15 mrt
14 juni

Concert in/met Landsmeer
Openbare repetitie bij Heidi Koning

1998 16, 19
en 25 apr

Met Amstelveens Symphonie Orkest en
Zang en Vriendschap
in Schouwburg Amstelveen
en Willem de Zwijgerkerk ('Spiritueel')

1999 4, 7
en 13 nov

Met Amstelveens Symphonie Orkest en
Zang en Vriendschap
in Schouwburg Amstelveen (Cherubini)
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2000 9 juli

Na doorstart concert o.l.v. Geert van Tijn
bij Scheltema Boekhandel

2001 16, 17 dec

Met Bosch en Vaartkoor
o.l.v. nieuwe dirigent Ed Wertwijn
in Waalse Kerk Haarlem en Bethaniënklooster (Haydn , Buxtehude)

2002 3 apr
23 juni

Afscheid Lietje Heeroma
Tussen de schuifdeuren bij Heidi Koning
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7 sep

Repetitie op Het Loo

16,17 nov

Met Bosch en Vaartkoor
in Waalse Kerk Haarlem en
Oud Katholieke Kerk Amsterdam
(de Andriessens)

2003 29 juni
30 nov

Tussen de schuifdeuren bij
Tineke Gerrits
Jubileumconcert in Amstelkerk
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2004

Schuifdeurconcert bij Tineke Gerrits

2005 24 apr

Concert in Velsen
(Brahms, Hindemith, Debussy)

2006 14 mei

Concert in Velsen (Mozart)

2007 10 juni
sept

Concert in Velsen (Schubert)
Kromhoutproject
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2008 20 apr

16 nov

Concert in Velsen
(Engelstalig programma)

Jubileumconcert

En verder nog ....
-

Concert bij RZV Poseidon
Concert in Odeon
Fragment Carmina Burana bij Tineke de Nooy in Openluchttheater Mediacentrum
Repetitieweekends in Elahuizen (Dido), Elspeet en Zandvoort
Concert bij Cristofori
Schuifdeurconcert bij Gerrit van Niftrik 1986
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LEDENLIJSTKOORLEDEN 1978- 2008
A
Tony Adriaans, Paula Adriela, Fransje Aris.
B
Nel Bessem, Elaine van Beurden, Marijke Borchardt, Betty de Boer, Coby de Boer, Annemarie Born, Henk Born,
Bert Bos, Joke Bosma, Elisabeth van Braam, Esperanza den Braber, Evelien Branbergen, Maria Brandt, Ger Broos,
Paulien Bruggeman, Coby Bruyne, Pauline Bulthuis, Rob van der Bunt, Lidwien van Buuren.
C
Eline de Carpentier, Anja Cats, Hein Cats, David Chayes, Esther Chayes, Michael Chayes, Ymmetje Cluysenaar,
Naomi Coan, Tineke Cotterel, Harry van Cranenburgh.
D
René van Dantzig, Mia Davidson, Miets Defesche, Femke van Dijk, Anne Docter, Peep Docter, Jan Dooijes.
E
Job Eisses, Paul Engels, Marius Engelsman, Hans Enklaar, Kitty van der Eyk.
F
Boy Feitsma, Geert Fransen, Jan Freeke, Ruth Freeke.
G
Esther van Gelder, Rob Gerbrands, Tineke Gerrits, Noortje de Gier, Vilja Grandia, Doris Grootenboer.
H
Hanneke den Hartog, Dieuwertje Hazewinkel, Lea Harel, Lietje Heeroma, Esther Heckman, Hanni Hijmans, Joost
van Hilten, Corrie Hindaal, Bibi Hondius, Johan Hunfeld.
J
Marijke Jaburg, Julie Jacobson, Josje Jansse, Ruud Jansen, Manja Jordans.
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K
Sandra Kanner, Jan van Ketel, Annelies Klarenbeek, Otto Klap, Sylvia Kleijnen, Margreet Koekebakker, Heidi
Koning, Johanneke van Kooten, Elsje Kooy, Anita Korringa, Toppy de Kroon, Ellie Kuilman.
L
Marry van der Laag, Liesbeth Lambo, Margot Lammers, Gracia Legerman, Margriet Lenglet, David Lichtenstein,
Nico van der Linden jr., Rex Lobo, Henk Loen, Corrie van Loenhout, Richard Logger.
M
Cora van der Marel, Carola Mans, Anne Manus van der Jagt, Gabrielle Martel, Gerda Meeuwig, Jan Meeuwig, Bo
van der Meulen, Martijn Meijer, Marianne Mok, Gillis Mol, Janine Molier, Hester Mouwes, Olaf Mulder, Mies
Munne.
N
Gerrit van Niftrik.
O
Yona Oberski, Anneke van Oers, Emile Offermans.
P
Harmen Pasman, Anne Plas, Freek Polak, Wiebe Postema, Gerard Prins.
Henk van Raalte, Emond de Roever, Hetty van Rood Speyer, Sytze Roos, Gerda de Rosa,
R
Jan de Ruiter.
S
Truus Schenk, Pierre Schwartz, Nicko Siglé, Froukje Slijper, Hessel Slijper, Yvonne Slijper, Gioia Smid, Mieke Smit,
Alex Stienstra, Andries Suidman, Corrie Swaalep.
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T
Anja Tertoolen, Marieke Teutscher, Hetty Thijssen, Willy Thomassen, Marijke Timmermans, Rita Tingen, Lena van
Tijn, Babette Treumann, Hannet Treumann, Pitt Treumann, Henk Tromp.
V
Frieda van Veen, Claartje Veenema, Monique Vermeulen, Richard Verkooy, Trineke Visser, Henk Vlaar, Francis
Vollebergh, Hans van der Voort, Joris Voskuilen.
W
Hans van der Weide, Jan Weisz, Rob Weller, Ulrike Weller, Rose van der Wieken, Hans Wiersema, Micheline
Willinger, Hans Wilms Floet, Fred van Woerden,.
Y
Aat van Yperen.
Z
Margriet Zandstra, Marchien van Zandwijk, Annelies Zijderveld, Prescilla van Zoest.
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