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Woordje van de redactie

1,2,3,4……

Beste koorleden,
Voor jullie ligt alweer de herfstuitgave van de Koorklanken. Inderdaad, het
is alweer herfst. Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben
hebben we te maken met een heuse herfststorm. De zomer lijkt verder
weg dan ooit. Toch vind ik het najaar en de winter een van de fijnste
periodes van het jaar. De knusheid en gezelligheid overheersen in de
woonkamer met sfeerverlichting en waxinelichtjes. Ieder jaargetij heeft zo
zijn charmes.

Tineke

We een extra rondje Kekerdom hebben gereden,
onderweg naar het Bevrijdingsconcert? Tineke vond
haar tas toch wat minder zwaar dan anders en
realiseerde zich dat ze haar map niet bij zich had!

En nog een paar concert-wist-u-datjes:

Wist u dat:
Het woord 'ria' van Maria uit het Nederlandstalige
Weesgegroet wel erg vals gezongen werd op de repetitie?
En dat Frans toen zei dat Ria vals was, waarop iedereen
dacht dat Ria Tissen een valse meid zou zijn, wat natuurlijk
helemaal niet zo is.

Afgelopen periode heeft de redactie afscheid genomen van Cor Joosten als
‘draaiende motor’ van de Koorklanken. Hij heeft het clubblad een aantal
jaar geleden weer nieuw leven ingeblazen en vond het tijd om het stokje
over te dragen. Dat vinden wij als redactie natuurlijk erg jammer, maar we
respecteren zijn besluit en zijn Cor dankbaar voor het vele werk dat hij voor
het clubblad heeft verricht. In deze editie neemt de redactie uitgebreid
afscheid van Cor in een interview. Bep heeft hem het hemd van het lijf
gevraagd over de ‘ins en outs’ van de Koorklanken.

We de pastoor weer superblij gaan maken met een nieuw
Wees Gegroet Maria?

Frans van mening was dat het 'Bogoroditse Devo' te nuchter
gezongen werd? Waarop de mannen op het idee kwamen om
dan maar een flinke hoeveelheid Wodka in te slaan om mee te
nemen naar het concert.

Gelukkig hebben we Ben Janssen mogen verwelkomen als nieuw
redactielid. Wij hopen dat hij, net als de overige redactieleden, veel plezier
zal beleven aan het invulling geven van ons mooie clubblad. Wanneer jullie
leuke ideeën hebben over de inhoud van dit boekje, of denken: “van die
gezellige redactie wil ik ook wel deel uitmaken”, schroom dan niet en meld
je aan bij Bep of mij. Hoe meer zielen hoe meer vreugd luidt een bekende
uitspraak. Verder blikken we in deze editie onder andere terug op de
gezellige barbecue en ons mooie concert op 1 oktober. Het is weer een
‘bomvolle’ koorklanken geworden.

Sander en Bep

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van deze herfstuitgave.
Namens de redactie.
Sander den Os
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Wist U dat………..

Cor Joosten
Mijn drijfveer? Enthousiaste leden!

Een aantal van deze “wist u datjes” eigenlijk in de
vorige Koorklanken hadden moeten staan? Nu eens
kijken of jullie je het allemaal nog kunnen
herinneren. Hier komen ze:

Cor Joosten zei vorige maand nogal plotseling, “Ik stop met Koorklanken”.
Daar schrokken wij, redactieleden, toch wel even van want, naast kort
overleg tijdens een redactievergadering en het door ons schrijven en
inzenden van de stukjes, regelde Cor in feite alles. Maar wat komt er dan
bij kijken zou je zeggen?

Naast het regelmatige gekwebbel van de heren, het
geluid van schurende panty’s begeleiders van koren
erg in verwarring kan brengen?
Dat, hoe goed je (onlangs: Angela, Gemmie, maar
ook anderen) het ook probeert te verbergen, Frans
het altijd doorheeft als je je partij niet bij je hebt en
je dan eerst lang laat zweten, terwijl jij wanhopig je
best doet? Pas later vraagt hij poeslief of je soms je
partij niet hebt.

Cees in de Groesbeeks protestantse kerk niet
meteen de goede plek kon vinden om het podium te
beklimmen, waarop Frans hem aanraadde voortaan
een tomtom mee te brengen?
Nou, daar komt-ie: het inzamelen van de kopij, het bijzoeken, eventueel
opvragen, van foto’s of plaatjes. Nabellen waar het beloofde stukje blijft.
De pagina’s verkleinen van A4 naar A5. Dat betekent dat de letters wel
groot genoeg moeten blijven, dus de aangeleverde lay out en het formaat
van de foto’s aanpassen. De advertenties van de sponsors opvragen en op
de juiste grootte inpassen tussen de artikeltjes. De cover maken, leuk of
passend plaatje of een foto op die voorkant erbij zoeken.

Bij het koor de Cantates, waar Elske nu afscheid van heeft genomen als
leidster en dirigent, ze ook een ‘versiertante’ hebben? Iets voor de
activiteitencommissie van Vivace?
Wat Glyphodes perspectalis is? Nou, dat is de rups van de Buxusmot, die in
heel Millingen alle buxussen opvrat.

Uitrekenen hoeveel pagina’s het gaan worden en hoe dat in elkaar moet
steken van A4 naar A5. Overleg met de drukkerij: wanneer, hoeveel en dan
de boekjes ophalen. Namen van de leden, sponsors en Vrienden van Vivace
erop zetten en gaan brengen bij laatstgenoemden. Soms komt er op het
laatste moment nog een artikeltje dat er echt nog in moet. Pas- en
meetwerk dus.
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Dan de index maken - wat komt op welke pagina - en een stukje “van de
redactie” schrijven en de agenda inplannen. En dan: wat kost het? Kan het
boekje zichzelf bedruipen? Dus gaat Cor ook nog altijd op zoek naar en op
bezoek bij onze middenstand, de sponsors.
Dan is wel duidelijk waarom we best even schrokken toen Cor vertelde dat
hij nog zoveel andere dingen deed en nu, na al die jaren, stopte met het
werk voor Koorklanken. Reden om hem en Tiny eens te bezoeken in hun
nieuwe stek aan de Distel en een interview te houden met Cor.
Nou, het huis is top kan ik je vertellen. Best wel trots laat Cor zien wat er is
aangepast en vernieuwd en het was fijn om te zien dat Tiny boven energiek
een strijkje stond te plegen, want ze voelde zich die dag een stuk beter dan
voorheen. De tuin is, met behulp van familie, helemaal opgeknapt en is hun
oase, waar ze, ook als het minder weertje is, toch heerlijk buiten kunnen
zitten.

Je hebt dan de tijd om wat uitgebreider met elkaar te praten en andere
koorleden beter te leren kennen. Dat alles gebeurde onder het genot van
lekker eten en drinken. Mimi, Marga, Riny en Marianne hadden gezorgd
voor de overheerlijke salades. Onze top-grillers: Willem, Jan en René
zorgden voor een lekker worstje, hamburger, kip en nog meer. Het was een
gezellige en geslaagde avond. Zo gezellig dat om 03:00 ’s nachts het licht
pas werd uitgedaan.
Dankjewel allemaal voor de gezelligheid! Stef en Sander hebben leuke
foto’s gemaakt. Daar laten we jullie graag van meegenieten.

Koorklanken A5 formaat
Weer binnen gaan we praten. Eerst over het werk voor Koorklanken, zoals
ik hierboven al heb beschreven. Uiteraard komt ook het verleden aan bod.
Tiny was al vanaf het begin lid van Vivace, destijds kerkkoor tot 1988 en
toen zij hem vertelde dat er bestuursleden werden gezocht, kwam Cor er in
2007 bij. Maar zingen deed hij toen nog niet.
En nog vóór die tijd was Jos Brink 18 jaar lang de dirigent en Frans
Coerwinkel verzorgde de muzikale begeleiding, zo verhalen Cor en Tiny.
Ook een leuk weetje: Hans Lamers, dirigent van het Gelders Opera- en
Operette Gezelschap, heeft als jonge knul de trouwmis van Cor en Tiny op
21 augustus 1971 meegezongen bij Vivace en later viel hij ook wel eens in
als dirigent.
Cor was dan wel bestuurslid, maar werd pas een enthousiaste zanger, toen
hij eindelijk eens met Tiny meekwam naar een meezingavond in 2010.
Aangezien er gedurende een periode geen Koorklanken meer verscheen,
kwam Cor op het idee het blaadje opnieuw op te starten in 2011 en om dat
financieel haalbaar te maken ging hij sponsors zoeken.
Vanaf die tijd komt Koorklanken weer regelmatig uit als boekje in A5
formaat, uiteraard met medewerking van de andere redactieleden.

Onze grillers in actie!

Opstarten
Cor is altijd al zo’n type geweest dat graag – en het liefst op eigen houtje –
dingen regelt. Delegeren kan hij niet zo goed, zo zegt hij zelf.
Hij begon als jongen al met organiseren in het schoolbestuur van de Mavo.

Er wordt wat op los gekletst!
Sander den Os
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BBQ wederom groot succes

Later richtte hij het clubblad op van
Volleybalvereniging Aksios en zette het
buitentoernooi op. Als bestuurslid bij de
supportersvereniging van St. Cecilia
organiseerde Cor onder andere
kerstmarkten en andere activiteiten
(waaronder ’Blues Brothers’).

Op 2 september hadden we een repetitiemiddag. Wel drie uur lang
moesten de koorleden geconcentreerd blijven op het repertoire van ons
najaarsconcert. Bij het ene lied nog noten studeren, bij het andere werken
aan de afwerking. Zo waren we deze middag intensief bezig.

In 2004 heeft Cor de toneelvereniging ‘Zeg
Maar Pang’ opgericht en heeft veel moeite
gedaan om ook daarvoor aan financiële
middelen te komen. Hij ging achter subsidie
aan en zocht sponsors voor die club.
Toen hij bij het Kerkbestuur zat organiseerde Cor een tocht naar Banneux,
een bedevaartsoord in België en ging sinds 1984 maar liefst 25 keer mee
naar Lourdes als brancardier, gesponsord door CZ waar Cor werkte als
verzekeringsadviseur in de buitendienst.

Gelukkig konden we allemaal uitkijken naar een heerlijke barbecue. Want
na al die inspanning heeft de innerlijke mens zeker behoefte aan wat
lekkers. Dat lekkers, dat was er zeker. Dit jaar had het speciaal gevormde
comité, bestaande uit Marga, Jacqueline, Marianne, Mimi, Stef, Romunde,
Jan, Riny en Sander een heerlijke barbecue georganiseerd. Wederom
mochten we gebruik maken van het terrein van Harry en Sylvie, dat
feestelijk was versierd. Na de nodige voorpret tijdens de voorbereiding,
kwamen ongeveer 54 koorleden en Vrienden van Vivace gezellig
barbecueën. Het is leuk om elkaar eens in een andere setting te
ontmoeten. De foto’s zijn gemaakt door Karola Hendriks.

Posters
Voor Vivace was en is hij als bestuurder zeer actief. Maar hij maakt
bijvoorbeeld ook graag de posters voor de concerten en bezorgt deze bij de
sponsors en andere plaatsen waar ze goed opvallen. Hij maakt eveneens de
programmaboekjes en hij stuurt de uitnodigingen voor concerten naar ‘De
Vrienden Van Vivace’, sponsors, B&W en andere genodigden. Ook het
jaarlijkse koorrooster verzorgt hij, uiteraard in overleg met dirigent en
bestuur. Cor zegt dat hij altijd met plezier aan Koorklanken heeft
meegewerkt. Het was altijd leuk als de leden hun boekjes enthousiast in
ontvangst namen. Dat was zijn drijfveer.
Hij genoot ook zeer van uitjes met het koor, zoals de tocht met de
Pannenkoekenboot. Maar de allermooiste herinnering bij Vivace heeft hij
aan ons optreden en ook het uitstapje daarna in de Kathedraal in Den
Bosch in 2012.
En laat dat nou voor mij precies het allereerste concert zijn, waar ik, onder
het toeziend oog van Wim en Cees, mee mocht zingen bij de tenoren.
Cor, bedankt voor je verhalen, je Koorklanken en het vertrouwen in de
huidige redactieleden (Sander, Elise, Tineke, Ben en Bep), die nu al jouw
werkzaamheden eerlijk proberen te verdelen.

Op de barbecue heb je ook eens tijd de tijd om elkaar een knuffel te geven.

Bep Kooloos
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Nazomerconcert Vivace Solo

Herfst
Betoverd door kleurend blad
sta ik stil tussen de bomen
kijk tegen ze op
het is een feest van goud en brons
Ze voelen de herfst in hun lijf
doen mee aan het spel
van weer en wind,
tapijten van dwarrelende bladeren
Stilte streelt mijn oor
en mijn hoofd vol dromen
beleef ik opnieuw
de kringloop der seizoenen.

Wat heb ik genoten van de uitvoering van ons najaarsconcert. Mijn
ervaring deel ik graag met jullie in deze Koorklanken.
Nadat onze voorzitter de middag had geopend, waarin ze onder andere de
twee wethouders met echtgenoten verwelkomde, nam Isidoor het stokje
van haar over en praatte hij de muziekstukken aan elkaar.

Sander den Os

Het programma was goed opgebouwd. De samenzang was een geweldige
binnenkomer. Het publiek -en de kerk was goed bezet- zong uit volle borst
mee met de bekende openingszang “Wij groeten u, o Koningin”.
En zoals Frans vaak zegt: als het begin goed gaat, kan de rest haast niet
meer fout gaan.
Dat ging ook hier zeker op. Ik hoorde tijdens de repetitie geregeld zeggen: "
Oh, als ik die noot maar hoog genoeg neem", maar daar was tijdens de
uitvoering weinig van te merken. Want de eerste zangstukken gingen
meteen gesmeerd.
Het blokfluitkwartet mocht daarna het spits afbijten in samenzang met het
koor. Het klonk mooi en teer.
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Najaarsperikelen

Wat ik ook heel bijzonder vond was het muziekstuk waarin vader Cees zong
en zoon Wouter piano speelde.
Mooi om als familie samen muziek te maken!

Najaar perikelen
Al menig blad is van de boom
gevallen. Ook de dieren zijn
zich aan het voorbereiden op
de winter. Onze hond en kat
hebben hun zomerbontje
vervangen voor een dikkere
jas. Ook de kippen zijn van
verenpak gewisseld, al weet ik
niet of dat het gevolg is van
onze pup, die het heerlijk
vindt om ze al spelend op te
jagen. Het is schitterend om te zien.

Staande ovatie
Het repertoire was het hele concert veelzijdig, soms teder, soms weer
indringend; er was veel afwisseling.
Het quatre mains stuk van Elske en Wouter was ook prachtig. Mooi als men
zo vingervlug en zuiver de piano kan bespelen. En leuk ook lijkt me: zo weer
eens met je ‘oude’ pianolerares samen te spelen.
Het grootste en staande applaus was toch voor Sander. Hij wist de mensen
met zijn ‘Maria’ uit de West Side Story zo te raken dat sommigen het niet
droog konden houden. Echt geweldig.
Het blokfluitkwartet speelde tussendoor geregeld mooie stukken. Ik had
geen idee dat er zoveel verschillende blokfluiten waren.

Het najaar is net als het voorjaar een periode om orde op zaken te stellen.
Ik heb het dan bijvoorbeeld over de tuin. Blad rapen, tuinmeubilair de
schuur in, bomen en planten snoeien, grasmaaien en wéér blad rapen.
Want ja, het valt nu eenmaal ‘als blad van de bomen’.
De herfst is een heerlijke periode om naar buiten te gaan. De nevel al
hangend over de uiterwaarden geeft zo’n knus gevoel. De bossen die
langzaam veranderen van een groene massa naar een groot kleurenpallet.
Prachtig! Of de herfstbezigheden. Ik kan me nog herinneren hoe wij als
kind kastanjes gingen zoeken of boombladeren verzamelden. Die kun je
mooi drogen tussen de papieren van een telefoonboek. Ook zo nostalgisch.
Ja, de herfst is mooi.
Ook in huis kun je lekker aan de slag. Ik vind het heerlijk om alles weer
sfeervol te maken. Sfeerlampjes, een herfststukje op tafel, waxinelichtjes
aan. De opmaat naar de winter begint. Gezelligheid!
Genieten
Toen kwam het prachtige La Vergine. Ik zag de mannen genieten omdat ze
hiermee zo mooi konden laten horen hoe diep of hoog een bas- of
tenorstem kan gaan, met daarbij de mooie hoge sopraanstem van Linda.
Het wiegenlied van het vrouwenkoor daarna was prachtig ingetogen en
lieflijk.

Ik wil eindigen met een mooi gedicht en jullie vooral aansporen om de
natuur op te zoeken, want het is zo mooi!
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Klokkenluiders

Na het Russische Marialied en het Mo Maria van de Maori’s, was er als
klapstuk nog het Joyful Magnificat.
En als afsluiting weer een samenzang met het Magnificat van Taizé.
Het was een heel geslaagd concert, waarvoor na afloop Isodoor werd
bedankt voor de uitleg en het aan elkaar praten van de middag, Wouter
voor zijn veelzijdige muzikale bijdrage (wat zouden we zonder hem
moeten) en Frans, die met zijn geweldige inzet weer een knap staaltje werk
had laten zien. Ook, de helaas afwezige, Bep Kooloos werd bedankt voor
het schrijven van de teksten bij de muziekstukken.

Tijdens de Monumentendag zag ik dit grappige tafereel in Beek.
Sommige leden van het koor De Hofbrouwers, verkleed als klok, die op de
wiegende tonen van de muziek de kerkklokken nabootsten, waardoor we
de klepel onderaan de klok ook steeds heen en weer zagen bewegen.
Met deze hilarische actie vroegen ze aandacht voor het veelvuldig spelen
van hun carillon: namelijk ieder kwartier.

Ik zag de koorleden en het publiek met een tevreden gevoel naar huis gaan.
Wat zijn er toch een mooie Marialiedjes. En ik heb ervaren wat bijzonder
het is te mogen genieten van zoveel, voor mij nog onbekende, extra
muziektalenten binnen ons koor.

Tineke Mulders

Namens de redactie
Tineke Mulders
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Universiteit van de bieb

Moeten of mogen?
Mijn ervaring is dat Nederland financieel en materieel goed voor de
vluchtelingen zorgt. Maar niet alles gaat goed. Het merendeel van de
Eritrese vluchtelingen zijn jonge mannen van rond de 20 jaar. De precieze
leeftijd weten we niet, Idris is net als veel anderen jarig op 1 januari en ik
heb nog steeds het vermoeden, dat hij een paar jaar jonger is dan op zijn
ID- kaart staat.
Jonge jongens die hier in een land van grote welvaart komen waar zij zó
veel maar zo krijgen! Hoe kunnen zij begrijpen, dat het allemaal niet
vanzelf gaat? Hoe komen ze ’s ochtends hun bed uit als ze tot diep in de
nacht samen met vrienden met hun 2de hands PlayStation hebben zitten
spelen?
Of hoe kom je op tijd uit bed als je slecht slaapt door wat je mee maakt?
Wie moet hen vertellen dat ze hun gratis zwemlessen niet mogen afzeggen
omdat het Ramadan is? (Of mag dat wel?). Wie moet hen zeggen dat ze
ondanks de regen toch naar school moeten fietsen, dat het speciaal voor
jou geregelde vrijwilligerswerk belangrijker is dan voetballen of het
bezoeken van de moskee (of is dat niet zo?). En dat je je fiets moet
repareren i.p.v. voor alles je gratis ov- jaarkaart te gebruiken (of hoeft dat
niet?). Dat € 32,- verdienen met folders rondbrengen mooi mee genomen
is en dat je die kans niet moet vergooien omdat je misschien ergens anders
meer kunt verdienen?

In de bibliotheek Beek-Ubbergen, maar ook in andere bibliotheken in onze
regio, kan je bijna elke maand laagdrempelige hoorcolleges volgen over
allerlei onderwerpen.

Het zijn jonge jongens, die net als de Nederlandse jongens en meisjes graag
plezier maken en die willen genieten van alles wat we hen hier te bieden
hebben. Ik neem het Idris niet kwalijk dat hij fouten maakt, dat hij valt en
weer op staat. Hij lacht, is beleefd, heeft goede manieren, maar is gewoon
nog een jongen, die nog een hoop moet leren. Ik had hem zojuist aan de
telefoon, hij mag zaterdag komen proefdraaien in de keuken van een
restaurant. Dan kan hij een centje bijverdienen, als het tenminste goed
gaat. Ik hoop natuurlijk heel erg dat hij hier een mooie toekomst krijgt,
maar ik denk soms ook dat zijn kansen helaas misschien niet zo groot zijn.

Zo zijn Janny Nuy en Bep Kooloos op 6 september gaan luisteren naar en
leren van Paul Groos, classicus en verhalenverteller.
Dit college ging over Mythische Heldenverhalen. Helden als Achilles,
Odysseus en Theseus. Het ging er vooral om hoe die verhalen in elkaar
steken. Daar zit een vaste lijn in. Niet alleen de verhalen uit de oudheid,
maar ook de moderne helden kwamen aan bod, bijvoorbeeld Harry Potter
of Superman. Die verhalen zitten in feite op dezelfde manier in elkaar. De
held is al een bijzonder kind bij de geboorte; altijd is er sprake van een
voorspelling, er is een grote vijand en een goede beschermer en ze gaan
altijd op reis om heldendaden te verrichten. Bovendien: als ze dood gaan
komen ze ook vaak op een bijzondere manier terug.

Romunde Sissingh
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Maar lesmaterialen zijn er niet, dus ik heb zelf veel moeten improviseren.
Want hoe help je een jongen die de taal nog niet spreekt, onze cultuur niet
kent en niet weet bij wie hij moet zijn om zijn leventje geregeld te krijgen?
Mijn eerste hulp begon met het in orde maken van zijn financiën. Idris had
bepaalde formulieren niet op tijd ingevuld, waardoor hij zijn zorg- en
huurtoeslag al een paar maanden niet had gekregen en hij had inmiddels
geld moeten lenen bij zijn Eritrese vrienden in Lent.
Hij had een huurachterstand en schulden. Uiteraard duurde het enige tijd
voordat zijn financiën weer op orde waren en ik heb hem dan ook tijdelijk
de weg naar de voedselbank gewezen.

Paul Groos begon steeds met het vertellen van een – deel van – een
verhaal en ging daarna op de details in. Dat deed hij op een bijzonder
boeiende, aansprekende en humoristische manier. Janny en ik hebben
ervan genoten. Ook van de ambiance: we zaten midden tussen de boeken
in de bieb in het Kulturhus Beek.
Op 4 oktober is er een college over Tweeduizend jaar stuwwal Berg en Dal.
Op 8 november vertelt Jan Schoots, kunstliefhebber over de schilder
Grégoire.
Op 13 december komt boswachter Thijmen van Heerde verhalen over
natuurgebied De Gelderse Poort aan de hand van zijn foto’s.

Idris heeft zijn familie in Eritrea achter gelaten. In Nederland heeft hij her
en der over het land verspreid Eritrese vrienden die hij regelmatig opzoekt
met het openbaar vervoer. Veel landgenoten (mannen) zitten in Lent. Hij
gaat wekelijks met de jongens voetballen. Maar dan wordt er natuurlijk
onderling Tigrigna gesproken, ook al is dat niet goed en zou hij om de taal
te leren spreken liever Nederlandse vrienden hebben. Opvallend vind ik zijn
voortdurende positiviteit en vrolijkheid, terwijl hij zijn familie en alle
vertrouwde dingen in zijn leven heeft verlaten. Ik heb in de afgelopen
anderhalf jaar al veel met hem mee gemaakt. De taallessen zijn
voornamelijk gesprekken die ik met hem houd, de proefexamens voor de
inburgering die we samen gemaakt hebben en de vele verbeteringen die hij
van mij moet horen. Ik heb hem geleerd dat hij een papagaai moet zijn:
alles herhalen wat de mensen tegen je zeggen, hardop of stilletjes, daar
leer je van- de zinnen herhalen die je hoort. Inmiddels kan hij zich redden,
hij verstaat de taal goed, het spreken gaat af en toe nog moeizaam.

De hoorcolleges zijn van
20.30 – 22.00 uur.
Voor de kosten hoef je het
niet te laten.
Leden van de bieb betalen
2,50 Euro en niet-leden
4 Euro en daar hoort dan
ook nog een kopje koffie
of thee bij.
Wel even reserveren.
Zo is er nog veel meer te
beleven, ook in de andere
bibliotheken. Haal het
programmaboekje op of
kijk op de website
www.obgz.nl/agenda

Na een jaar stopt het contact tussen de vluchteling en de taalcoach
officieel, maar ik heb Idris beloofd dat ik hem in ieder geval blijf helpen tot
hij officieel is ingeburgerd. Inmiddels heeft hij vijf van de zes examens
gehaald. Ik help hem ook nog steeds met allerlei andere dingen, het kopen
van een laptop, hij mag mijn boormachine lenen of ik bel samen met hem
een monteur als hij geen warm water heeft. Vorige maand is hij op het ROC
begonnen met een vakopleiding: assistent installatie – en
constructietechniek (loodgieter en/of elektricien). Daar zit hij in een klas
met Nederlandse klasgenoten, het leren van de taal zal nu wel sneller gaan.

Bep Kooloos
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Mijn vrijwilligerswerk bij VWON
Sinds anderhalf jaar ben ik taalcoach
van een Eritrese jongeman Idris (Jan).
Idris is drie jaar geleden gevlucht uit
Eritrea vanwege het strenge regime en
de omstandigheden in zijn
geboorteland. Hij was toen 18 jaar en
had de middelbare school net afgerond.
In Eritrea moeten alle mannen en
vrouwen na het afronden van de school afhankelijk van hun prestaties óf in
(militaire) dienst óf mogen verder studeren aan de universiteit. Dienen in
het leger duurt officieel twee jaar, maar vaak worden mannen en vrouwen
gedwongen om soms wel 12 of 14 jaar lang het land te dienen als militair of
door op een andere wijze voor het regime te werken voor niet meer dan
een klein zakgeld. Er is geen vrijheid van meningsuiting, politieke keuze of
beroepskeuze. Dit strenge regime onder het bewind van een dictator is
begin jaren ’90 begonnen na de oorlog met Ethiopië. Veel jonge mensen
vluchten weg en komen naar Europa om hier een toekomst op te kunnen
bouwen in vrijheid en democratie.
De vlucht
Idris heeft een half jaar over zijn vlucht gedaan, een gevaarlijke reis door
Soudan en Libië om daarna een zo mogelijk nog gevaarlijkere boottocht
over de Middellandse zee te maken, waarna hij op Sicilië aankwam. Na nog
een treinreis kwam hij in Amsterdam aan, het was voorjaar 2014. En na een
half jaar in AZC’s “gewoond” te hebben kreeg hij in het najaar een flatje in
Nijmegen-oost. Nog een half jaar later heb ik Idris leren kennen. Hij ging
toen 5 halve dagen in de week naar school en kreeg daar voornamelijk
taallessen en de leerstof voor zijn inburgeringcursus.
Financiën
Idris is een heel vriendelijke jongen met goede manieren. Hij is dankbaar en
wil graag iets van zijn toekomst maken. Mijn taak was om hem te helpen bij
het leren van de taal. Daarvoor heb ik een dag een soort cursus mogen
volgen.
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Het Duffelt ’s taalgebied met een
“Millingse tongval”.
Op verzoek van onze redacteur Bep heb ik begin dit jaar, naar aanleiding
van mijn 60 jarig lidmaatschap bij fanfare “St.Cecilia”, een stukje voor de
koorklanken geschreven over mijn beleving bij een fanfareorkest
gedurende die 60 jaren.
Bep was zo enthousiast” over het stuk, dat ik een mailtje van haar ontving
met één woord “toppie”.
Ik heb gereageerd, dat zij mij niet moet uitschelden (Millings woord voor
bijnaam), want mijn bijnaam is Top. Wij hebben daarna uitvoerig
gesproken over het Millings dialect en de bijnamen.
Om haar enigszins kennis te laten maken met het Millings heb ik haar het
3e couplet van het liedje “Ald Millingen” waarin bijnamen in het Millings
zijn opgenomen, laten horen. De melodie van het lied is van een Oud
Nimweegs Straatliedje;
Nim now is vör de aordighèèid de names bij de kop
Schreef gij ow èges Ja-nsse of Ja-nse, dan nümde zij ow; Top,
Mar Slaatje koi ok heite, of Schoester of de Kat
De Rus, De Smid of Krootjes, der wazze Ja-nsses of Ja-nse zat
Samen hebben wij geopperd dit liedje de tenoren te laten zingen tijdens
het soloconcert, maar helaas komt ‘Maria’ niet in de tekst voor en hebben
wij het maar niet ingediend bij de ballotagecommissie.
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Overigens hebben onze tenoren Tonnie en Wil Hol het gehele liedje van 5
coupletten gebruikt als begintune van hun film over Millingen getiteld “op
zien Millings”.

Wie was Nol Hell.
Nol is in 1928 geboren in Millingen. Hij was
onderwijzer aan de VGLO.
Ook was hij hopman bij de verkenners.
Later is hij naar Nijmegen verhuisd en heeft les
gegeven in het speciaal onderwijs.
Maar hij bleef Millingenaar.
Zijn leven lang heeft hij gespeurd naar talloze
gezegden en uitdrukkingen in zijn
moer’s taal. Nol was een schrijver en verteller;
een verzamelaar van woorden. Hij hield van
taal. Sommige oudere inwoners van Millingen
hebben hem daarbij geholpen, maar hij heeft
ook veel zelf verzameld door te luisteren naar oude verhalen, vooral ook
van zijn vader en door die vervolgens op te schrijven,
Hij heeft zich ook altijd de vraag gesteld of plat praten, praten in je eigen
dialect, in deze tijd nog wel kan. Natuurlijk kan dat vindt hij, maar hij stelde
ook de vraag wie kàn dat nu nog echt. Vandaar het boek “Kuiere ien de
Duffelt”.
Hij publiceerde talloze artikelen in het tijdschrift van de Heemkundekring.
Nol is ook jarenlang verbonden geweest aan het Millings Jaarboek en al zijn
bijdragen waren natuurlijk in het Duffelt’s met een Millings tongval.
In 2013, op 85 jarige leeftijd, is Nol overleden.
Op zijn bidprentje staat het volgende versje, in het Millings uiteraard.

“Kuiere ien de Duffelt”
Voormeld liedje komt uit het boek “Kuiere ien de Duffelt” van Nol Hell.
In dit boek worden woorden, zegswijzen en anekdotes in de streektaal van
de Duffelt naar Millingse tongval opgetekend “eer het te laat is” zoals Nol
Hell stelt. Het woord “kuieren” heeft in de Duffeltse contreien een dubbele
betekenis.
In beide gevallen duidt het op iets vertrouwds aan, iets gemoedelijks.
Kuieren is rustig wandelen. Niet met het doel een afstand te overbruggen,
maar met een intrinsiek doel: al stappend je gedachten laten gaan, de
vertrouwde omgeving in je op te nemen of onderwijl met nog zo’n stapper
van gedachten te wisselen. En dan zijn we vanzelf bij de tweede betekenis:
kuieren is ook praten. Niet discussiëren of overreden, maar met goede
bekenden de dingen van de dag de revue laten passeren.
Zo stelt Nol Hell ook voor in dit boek te kuieren in de hoop bij de lezers de
gewone dingen van alledag te laten herleven, maar ook samen in
gedachten voort te gaan door onze streek of op onze schreden terug te
keren in de tijd.
In het boek is een woordenlijst en gezegden opgenomen van liefst 88
pagina’s; een aantal voorbeelden;
Onkruid
Knoei
Ik overleef jou royaal
Ik goi mèt ow but nog note knuppele
Stuntelen
Hummele
Keuvelen
Kaöbele
Jakkerde
Jöttere
Geruïneerd
Kammerzaöld
Koudkleum
Ka-ld’fiester

DE MAON
Aj ooit, net as ik, tussen Vöt en Moet
Ien den aovond naar hüs ziet gegaan
Dan wit ge; de èèrd dén stit stil
En bewège düt inkeld de maon
Ben Janssen

Dit boek is als “heemstudie 15” uit gegeven bij de heemkundekring en is
alleszins de moeite waard om te lezen.
Voor degenen, die in Millingen of omstreken zijn geboren is dit boek
wellicht een hernieuwde kennismaking met het Millings en voor de
nieuwkomers een eerste kennismaking of een soort inburgering.
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