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===================================================================================

Redactioneel
Het is weer voorbij die mooie zomer, de
bekende melodie gezongen door Gerard
Cox. Nu zit de R al in de maand. We hopen
dat iedereen uitgerust en vol goede moed
weer aan de repetities is begonnen!
Iedereen enorm bedankt voor de
complimenten voor ons eerste nummer!
We kregen naast vele mondelinge
complimenten en aanmoedigingen ook
nog eens meer dan 20 positieve reacties in
onze mail-box. We hebben dan ook met
overgave en heel veel plezier aan dit
tweede nummer gewerkt.
Wat kunt u verwachten in deze Vivace?
Natuurlijk een enthousiasmerend bericht
van onze voorzitter. Ad Melman doet

verslag van de prachtige koorweek in
Frankrijk waaraan hij voor het eerst
deelnam. De redactie sprak met Tineke de
Haas. Wij vroegen haar wat er allemaal
komt kijken bij het organiseren van een
concert, met alle verrassingen die daarbij
horen.
Janny van der Kam was onder de indruk
van Sounds of Change, een organisatie die
vluchtelingenkinderen probeert te helpen
door met hen muziek te maken.
De Vivace-puzzel is dit keer geen
cryptogram maar een echte zang-puzzel
en daarom volgens ons een eitje voor
iedereen die goed kan zingen!
We wensen iedereen veel leesplezier.
Suggesties en eigen initiatieven voor
artikelen zijn zeer welkom welkom op
vivacewv@gmail.com.

===================================================================================

Van de voorzitter
Beste koorleden,
Na een zinderende zomer met
temperaturen van 35 tot 40 graden –
zeker in Zuid-Frankrijk tegen de Pyreneeën
waar Mirjam en ik veertien dagen
bivakkeerden – zijn we blij dat we nu weer
normale zomerse temperaturen hebben!
Zoals dat gaat, komt ook aan deze
vakantieperiode een einde en gingen we

op maandag 20 augustus weer van start
met onze repetities. Er staat voor dit
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najaar een gevarieerd programma op de
rol. Vooral de drie fuga’s in de Mis in G
van J.S. Bach zijn pittig! Loopjes waar geen
einde aan lijkt te komen en die nauwelijks
mogelijkheid geven om weer ergens in te
haken als je even de weg of het tempo
kwijt bent. Dus veel oefenen is het devies!
In augustus startten de tenoren – sowieso
de kleinste partij in ons gezelschap – met
een achterstand. Zowel Lonne als
Marjolein hebben aangekondigd ons
(tijdelijk) te verlaten. Weliswaar tot hun
spijt, maar toch… Lonne kwakkelt met
haar gezondheid en Marjolein gaat

verhuizen. Laten we hopen dat zij in 2019
ons weer komen versterken!
Komende weken zal de achterkamer in het
NPB-gebouw worden gerenoveerd. Dat
betekent dat we daar even geen gebruik
van kunnen maken. Of er toch koffie
geschonken gaat worden, moeten we
afwachten. In het ergste geval: gewoon
een flesje water of thermoskannetje van
huis meenemen.
Ik wens jullie allen een heel goed nieuw
zangseizoen toe!
Constant Gevers Deynoot

=====================================================================================

Zingen in Franse sferen
Ad Melman
Enthousiast gemaakt door verhalen van
enkele leden van Vocaliter heb ik mij in
mei aangemeld voor een koorweek in
Frankrijk. De datum valt goed tussen onze
andere vakantieplannen en vooral bassen
en tenoren zijn welkom, zoals uit
bijgaande poster blijkt.

Studio Dagny
Studio Dagny, geleid door zangpedagoge
Tineke van Geuns, organiseert sinds 2002
koorweken met projectkoren voor
gevorderde amateurzangers o.l.v.
professionele dirigenten in de omgeving
van het Noord-Franse stadje Hirson
(Thiérache). Gevorderd qua leeftijd ben ik
volgens mijn jaartal enigszins, maar qua
zang is een bijspijkercursus zeker
aan te raden. De koorweek met als thema
“Tristis et Gaudium” ( verdriet en vreugde)
lijkt mij aantrekkelijk. Verdriet achterlaten
en vreugde ervaren: mooier kan het niet.

Bovendien leidt een ons aller bekende
dirigent de tocht van dal naar top.
Het inschrijven vormt geen probleem. Een
ballotage middels een stemtest en 2
studiedagen in Nederland, waarbij
verwacht wordt, dat de koorleden hun
partij goed kennen, zijn wel een
voorwaarde tot deelname aan de Franse
koorweek.
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Voorbereiding
In onze NPB Kerk in Wassenaar is de
eerste studiedag. Een voldoende stemtest
is mijn resultaat. Gelukkig maar, want ik
heb de partituur al doorgenomen en een
mens wil toch graag beloond worden voor
zijn inspanningen. Direct legt onze dirigent
geconcentreerd de bekende lat hoog .
Stemmen van Groningen tot Tilburg en
van Borne tot Wassenaar beginnen aan
het avontuur van een welluidende
koorklank. Een week later is de tweede
studiedag in Utrecht en begint er al een
vertrouwen in de groep te komen.
Vocaliter is goed vertegenwoordigd in dit
projectkoor. 7 Sopranen, 3 alten, 1 tenor +
eega en 1 bas is onze bijdrage aan het 40
personen tellende koor.

De koorweek
Zondag 15 juli worden wij rond 18 uur in
Aubenton verwacht voor een welkom en
een diner in “La Table de Maya”. Met de
caravan rijden wij ( mijn eega en ik) naar
een camping in Hirson. Het is daar warm
en erg rustig, voorlopig althans. De weg
naar Aubenton is leeg. Frankrijk moet
immers wereldkampioen voetbal worden.
Op een groot scherm buiten op het terras
zien wij hoe het Franse geluk zich voltrekt
en intussen kwettert eenieder dat het een
lieve lust is.

Vroeg op na een douche, die niet erg
warm wordt, vertrek ik naar Wimy, een
dorpje ten westen van Hirson. In het
gemeenschapshuis, tevens gemeentehuis
in deeltijd, zijn onze repetities. Aan de
overzijde ligt één van de oude
vestingskerken, die je in deze streek vaker
aantreft. Een soort combinatie van
geestelijk en lichamelijk vluchtoord in
woelige tijden.

Om 9 uur beginnen we met een fysieke
opwarming gevolgd door stemoefeningen.
Een half uur later weerklinken de eerste
tonen. Onze dirigent heb ik nog niet
genoemd, maar u hebt het al geraden: dat
is Frank de Groot. U kent hem.
Enthousiasmerend met een feilloos
gehoor leidend naar een muzikaal
fijnzinnige uitvoering. André Poortvliet
begeleidt ons soepel op het orgeltje. We
zingen elke dag van 9:00 uur tot 12:30 uur,
met halverwege een koffiepauze, daarna
een heerlijke lunch, en van 13:30 tot 15:00
uur.
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Deze componist heeft geen saai leven
gehad. Hij werkte in Rome, in Bologna, in
Venetië waar hij directeur van een
conservatorium werd. Korte tijd was hij
hulpkapelmeester in de St .Pieter te Rome
en vanaf 1753 vijftien jaar kapelmeester in
Stuttgart.

Na 15:00 uur is iedereen vrij. Wel worden
verscheidene excursies in de omgeving
aangeboden. Later in de avond kun je
kiezen of je het gezamenlijke diner
meemaakt of dat je op de individuele toer
gaat. Logeren doe je in een zelf te
bespreken locatie, camping,
zomerhuis(gite) of hotel.

De muziekstukken
Jullie branden waarschijnlijk van
nieuwsgierigheid om te weten welke
muziekstukken uitgezocht waren. Het
thema “ Tristis et Gaudium” geeft al aan,
dat de uitvoering van een “Requiem” voor
de hand ligt. Er schijnen circa 3000
componisten te zijn, die een Requiem
gemaakt hebben. Voldoende keuze dus.
Wij maken kennis met NICOLLO
JOMMELLI, een Napolitaan, geboren in
1714 en gestorven in zijn geboortestad in
1774.

Naast vele opera’s componeerde Nicollò
Jommelli veel kerkmuziek. Beroemd is zijn
Miserere voor 2 stemmen en orkest.
Voorwaar geen kleine jongen en ook fysiek
beschikkend over een weldoorvoed
uiterlijk: Duitse Schnitzels en wijn zullen
hem (te) goed hebben gedaan.
Met veel plezier gaan wij mee met de
mooie klanken van dit Requiem fur Soli,
Chor, Streichorchester und Orgel. Het mag
rustgevend klinken, soms stoer en dan
weer teder, maar vooral hoopgevend. Het
droevige gevoel kan er zelfs door
verdwijnen. Zo vormen de twee andere
muziekstukken een mooie verbinding met
de meer vreugdevolle momenten van ons
bestaan. Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) laat ons genieten van zijn
Kyrie in d/D minor, KV 341 en Benedictus
sit Deus, KV 117.

Het concert
Vier dagen achtereen zingen wij met inzet
en vooral plezier in ons oefenlokaal. De
hitte deert ons niet en Frank stimuleert
ons onvermoeibaar. Een sportschool
bezoeken lijkt mij voor hem niet nodig. De
vijfde dag verplaatsen wij ons naar de
mooie kerk van de abdij van St. Michel en
Thiérache. Samen met de strijkers, de
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organist en de solisten krijgen wij het
gevoel dat het mooi klinkt in deze dan nog
lege kerk.

Om 18.30 uur staan wij voor een volledig
gevulde abdijkerk. De loco-burgemeester
houdt een toespraak, Tineke van Geuns,
de organisator, geeft in mooi Frans een
welkomstwoord en dan…. Iedereen is
geconcentreerd en alert, de strijkers
zetten in en op maat twaalf zingen wij een
krachtig “Kyrie”. Het concert is begonnen.
Het plezier en de inzet van vijf dagen
samen zingen kan nu een hoog “Gaudium”
gevoel geven.

Een uur later is er een klaterend applaus
voor Frank, de strijkers, de organist, de
solisten en het projectkoor. Als toegift
zingen wij nogmaals een gedeelte van het
Benedictus sit Deus, maar nu terwijl het
koor tussen de strijkers staat met de
verschillende stemmen door elkaar.

Een toast in de kelder van de abdij gevolgd
door het afscheidsdiner met vele lovende
woorden van en aan Frank en Tineke van
Geuns geeft een mooi slot aan deze
koorweek.
In de locale krant verscheen een leuk
verslag onder de kop “ Un grand moment
de musique avec l”ensemble “ Studio
Dagny” !

Kwartaalblad van Wassenaar Vocaliter september 2018

5

Een aanrader
Elk lid van Vocaliter zal dat wel herkennen.
Na een repetitie ga je vaak zingend naar
huis. In een dergelijke sfeer rijden wij naar
de camping.
Jullie begrijpen, dat enig enthousiasme mij
niet vreemd is, wanneer ik terugkijk op
deze Noord-Franse koorweek. Het is weer
een aparte ervaring om een hele week
geleid te worden, zoals vroeger op school.
Nu vond ik school niet altijd leuk, maar
zo’n week zangles kan ik iedereen van
harte aanraden.
=====================================================================================

Sounds of Change
“Music changes the world
because it changes
people”
Janny van der Kam
Afgelopen 4 mei was ik bij de
dodenherdenking in de Pieterskerk in
Leiden. Daarna was er in de schouwburg
van Leiden een aanvullend programma:
“Theater na de Dam”. Ik was daar erg van
onder de indruk. Er werden verhalen
verteld door een Nederlandse acteur en
door iemand uit Egypte. Een aantal
mensen uit Syrië maakte muziek en er was
een ensemble uit Nederland.

Lucas Dols was een van deze muzikanten
en vertelde hoe hij bij een project
betrokken raakte, dat kinderen in
vluchtelingenkampen en conflictgebieden
weer leert kind te zijn.
Deze kinderen hebben veel ellende gezien
en gehoord en door de kracht van muziek
en theater in te zetten hopen ze dat de
kinderen weer vertrouwen krijgen in hun
toekomst. Lucas heeft trainingen gevolgd
en geeft deze nu door aan andere
vrijwilligers.
Waarom dit in Vivace? Als koorleden
weten we hoe belangrijk muziek kan zijn
en hoe fijn het is om samen te zingen. En
dat muziek mensen verbindt waar ook ter
wereld. Op de website
”soundsofchange.org” of kun je de
vrijwilligers in actie zien met de kinderen
en ook hoeveel plezier ze hebben.
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Concert geluk(t)!
Interview met Tineke de
Haas

dirigent hebben hierin hun taak. Doordat
we al zo lang met elkaar omgaan hebben
we aan een half woord genoeg en weten
we ook wanneer we wél – en net zo
belangrijk – wanneer we géén overleg
nodig hebben.

Janny van der Kam en Harry Verkleij
Stel, je zingt in een koor. Je hebt een
uitvoering. Je zingt zo goed als je kan. Er
klinkt applaus en je gaat met een voldaan
gevoel naar huis. En dan bedenk je
wellicht: hoe kon dit allemaal zo
vlekkeloos verlopen? Een van degenen die
daarvoor verantwoordelijk is, is Tineke de
Haas. Zij doet de concertorganisatie. De
redactie van Vivace wilde graag weten
wat daar bij komt kijken en ging bij haar
op bezoek.
Zittend in haar zonnige tuin vertelt Tineke
honderd uit. Ze begint met hoe ze
betrokken raakte bij de
concertorganisatie. Ze heeft acht jaar als
algemeen lid in het bestuur van
Wassenaar Vocaliter deelgenomen.
Daarbij heeft zij Els Baart geassisteerd bij
de concertorganisatie. Na een aantal jaren
heeft zij dit van Els Baart overgenomen. Ze
heeft vroeger ookg bij een ander koor de
concert-organisatie gedaan, maar dat was
minder omvangrijk Het organiseren zit
haar in het bloed. Dat heeft ze van thuis
uit meegekregen op de boerderij in
Drenthe waar altijd van alles moest
gebeuren. En daarna in haar werk onder
andere bij het onderwijs. .
Er zijn heel veel voorbereidingen nodig
voor een concert. Afspraken maken met
de kerk, solisten, orkest, catering,
toegangskaartjes, programmaboekjes,
posters en ga zo maar door. Er is een
draaiboek. Alle bestuursleden en de

De voorbereidingen beginnen gewoonlijk
al een jaar tevoren. De dirigent doet het
meeste denkwerk. Samen met het bestuur
bedenkt hij wat we gaan uitvoeren. Hij
nodigt de solisten en het orkest uit. De
verdere afspraken doet Tineke. De
contracten met solisten en orkest regelt ze
via de Bond (KCZB) of via impresario s. Dat
laatste is soms fijn, omdat die zo nodig
ook voor een invaller kunnen zorgen. Een
kleiner concert lijkt misschien minder
omvangrijk, maar dan worden er vaak
afzonderlijke musici gecontracteerd en dat
geeft juist weer meer werk.

Vooral rust creëren op spannende
momenten
Er zijn altijd spannende zaken. Uit het
vorige koor, lang geleden, herinnert ze
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zich een voorval. Er was toen een tenorsolist uitgevallen, en er kwam een jonge,
beginnende invaller. De toenmalige
dirigent was teleurgesteld hoe die zong
tijdens de repetitie en liet dat ook merken.
In de pauze stond die tenor te bibberen op
zijn benen van de zenuwen. Toen is Tineke
naar de dirigent gegaan en heeft hem
kordaat gezegd: zo gaat het niet, wees wat
aardiger. En de tenor heeft ze een pilletje
gegeven. Slik die maar. De uitvoering ging
uiteindelijk geweldig.
Of die keer in Woerden. Het orkest wordt
voor een bepaalde tijdsduur ingehuurd en
dat luistert heel nauw. De afspraak met
het orkest was dat het concert om acht
uur zou beginnen, maar in het
programmaboekje stond kwart over acht.
Dus begonnen we later dan afgesproken.
Toen de pauze ook nog eens extra lang
duurde omdat de kerk zo vol was, kwam
de orkestleider naar haar toe: we moeten
absoluut nú beginnen anders gaan we
naar huis! Het is daardoor tijdens een
concert altijd spannend om de tijd goed te
bewaken.
En dan die keer met de Mattheus Passion.
Ineens deed het orgel het niet toen we na
de pauze weer zouden beginnen. Dan
moet ik er ook op af. En vooral voor “rust”
zorgen. Ook dat kwam goed.

De Arnhemsche Psalm
De Arnhemsche psalm is een goed
voorbeeld van wat er allemaal kan spelen.
We moesten bijvoorbeeld toestemming
vragen voor het kopiëren van de
koormuziek en daar rechten voor betalen.
Dan moet je er ook op letten dat
koorleden het niet zelf gaan kopiëren en
doorgeven.

De orkestleider belde enkele dagen voor
de orkestrepetitie op. In paniek. Hij kon de
muziek nergens vinden. Toen is Tineke aan
het zoeken geslagen. Uiteindelijk bleek de
dirigent de muziek te hebben! Maar die
had de muziek op dat moment ook zelf
nodig. Gelukkig konden de dirigent en de
orkestleider het samen oplossen.
Vervolgens belde de dirigent vlak voor het
concert: ik heb maar vier violisten en heb
er eigenlijk zes nodig. Maar dat kon niet
meer omdat er nu eenmaal vier
gecontracteerd waren.
Toen kwam de declamator te laat op de
generale repetitie. De repetitie was al
begonnen. Ook dan is het zaak om rustig
te blijven. Ik heb geroepen dat die in de
file zat. Wat blijkt, de declamator dacht op
tijd te zijn, want in de toneelwereld begint
de repetitie altijd met een half uur koffie!
Tot overmaat van ramp stortte de
lessenaar van de declamator in op de
avond van de uitvoering. Snel met de auto
van de Stoeplaan in Wassenaar naar
Voorschoten om daar mijn eigen lessenaar
op te halen. Staat er midden op de
Papelaan een KOE op de weg! Kom ik nog
op tijd terug? Gelukkig wel. De lessenaar
opgesteld. De goede hoogte bepaald.
Tegen de pastoor gezegd dat hij bij zijn
welkomstwoord niet aan de lessenaar
mocht komen! Achteraf is dat natuurlijk
geweldig spannend.
Ze heeft ook veel contact met de kosters
van de kerken. Het was een bijzonder
gevoel toen ze in goed vertrouwen de
sleutel van de kerk kreeg om die op tijd te
kunnen openen, toen de geluidsman al
heel vroeg de apparatuur wilde
installeren.
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Achteraf stuurt ze bedankjes aan de
solisten en het orkest, en nu bijvoorbeeld
ook nog eens de CD van ons
voorjaarsconcert. De declamator stuurde
nog een leuk briefje terug.

Bijna dagelijks mee bezig
Tineke is er in feite bijna dagelijks mee
bezig. Ze heeft altijd een opschrijfboekje
bij zich. Eigenlijk, zegt ze, is het een job
voor twee personen, ook met het oog op
de noodzaak van vervanging bij ziekte.
Maar het is ook heel leuk om te doen en
vaak ook lachen.

perfect zijn, ook al heeft iedereen zijn best
gedaan. Het podium is voor de één
misschien net te laag en voor de andere
juist te hoog, zodat de dirigent ver weg
staat. Of de kerstboom staat in de weg of
een plant die naast het koor staat, stinkt.
Mag die weg? Tineke zal het vragen. Ze
blijft rustig, kalm en vriendelijk. Daarna
kan ze de spanning van elk voorval
gelukkig naast zich neerleggen, en is ze –
heel bijzonder - in staat om toch ook zelf
fijn mee te zingen!
Hartelijk dank voor al de puzzelstukjes die
jij zo mooi in elkaar past, Tineke. En voor
de heerlijke chocolaatjes natuurlijk!

En natuurlijk moet je met kritiek kunnen
om gaan. Niet alles kan honderd procent
===================================================================================

Koninklijke onderscheiding voor Geert van Maanen
Bij zijn afscheid van de Rijksdienst op
donderdag 28 juni 2018 is Geert van
Maanen benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau. Minister Ollogren van
Binnenlandse zaken reikte deze
onderscheiding uit. Geert van Maanen
heeft vanaf 1976 zijn beste krachten
ingezet voor Het Rijk als top-ambtenaar bij
verschillende ministeries.
Bron: De Wassenaarse Krant, 4 juli 2018.
=====================================================================================

Nieuwe leden
Chiquita Snippe, sopraan
Hanny Schijff, alt
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Vivace puzzel: puzzel mee en maak kans op een prijs
Wie zingt onderstaande melodie het beste?

Stuur uw oplossing vóór 30 september naar het email-adres: vivacewv@gmail.com
Uit de goede oplossingen wordt een winnaar geloot.
De prijs is wederom een fijne fles rode wijn uit de wijngaard van Dick Remmerswaal.
De winnaar wordt bekend gemaakt op de repetitie-avond van 1 oktober.

Oplossing cryptogram juni 2018
Het cryptogram luidde: Het beest in die Belgische stad zwaait meestal met een stokje
De oplossing was: dirigent
Winnares: Marina Korff.(alt)
=====================================================================================

Zomaar een repetitiemoment

Foto: Anne van der Veur
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Agenda
Zaterdag 17 november 2018 hebben we
een studiedag in het NPB gebouw.
Zondagavond 25 november 2018 zingen
we Cantate 116 van Johann Sebastian
Bach in de Cantatedienst in de Pieterskerk
te Leiden. De generale repetitie is
diezelfde middag.

Woensdag 12 december brengen we in de
Dorpskerk te Wassenaar een bijzonder
concert. Op het programma staan:
 de Lutherse Mis in G dur van J.S.
Bach
 drie Coronation Anthems van G.F.
Handel en ook van deze componist
 delen uit de Messiah.
Vrijdag 12 april 2019 het voorjaarsconcert.

=====================================================================================

Vrienden van Wassenaar
Vocaliter
De vrienden kijken alweer uit naar de
volgende uitvoering van hun koor en het
bestuur van de Vrienden van Wassenaar
Vocaliter weet dat er veel Vrienden bij
aanwezig zullen zijn. Maar ze weten ook
dat meer Vrienden nog leuker en nog
beter voor het koor zouden zijn. Daarom
een beroep op u allen om op zoek te gaan
bij uw familie, vrienden en kennissen om

te kijken of ook zij lid willen worden van
de Vrienden van Wassenaar Vocaliter.
Voor een kleine jaarlijkse bijdrage heb je
recht op een gratis kaartje per jaar en zit
je bij de uitvoering vorstelijk op een van
de eerste rijen. Wat echter nog
belangrijker is, is dat de Vrienden het koor
financieel kunnen steunen en dan geldt
helemaal hoe meer hoe beter. Schroom
niet en meldt nieuwe Vrienden aan bij:
marie-france@planet.nl

===================================================================================

Colofon Redactie: Harry Verkleij, Janny Dijkstra, Ad Melman. Kopij voor het december
nummer kan tot woensdag 14 november 2018 worden ingeleverd bij vivacewv@gmail.com
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