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Woordje van de redactie 
 

Beste koorleden, 

 

Op het moment dat ik dit voorwoord aan het schrijven ben is het 

halverwege april. De natuur zit vol bloesem en het groen zie je 

overal opkomen. De avonden zijn weer lang en de geur van 

dampende barbecues weet met regelmaat mijn neus te vinden.  

‘Ik heb de zomer in mijn bol, al de terrassen zijn weer vol. Het 

strand bezaait met mensen, wat valt er nog te wensen?  

Voor mij begint nu echt de lol’.   

 

Op het moment dat jullie dit boekje in handen hebben, heeft ons 

koor de laatste repetitie voor de zomervakantie alweer achter de 

rug. Het afgelopen halfjaar zijn weer diverse memorabele 

momenten de revue gepasseerd. Onder andere onze 

jaarvergadering waarin we afscheid hebben genomen van de 

bestuursleden Maria en Janny, maar ook van Romunde als 

voorzitter.  Vervolgens was er wederom een geslaagde 

meezingavond, waarna we Riet Dorrestein als nieuw lid bij de 

alten mochten verwelkomen.  

Op 4 maart verzorgde ons koor de Mis in de 40-dagentijd op weg 

naar Pasen, om op 1 april een schitterende paasviering te 

verzorgen. Het Hallelujah van Händel was een fantastisch 

sluitstuk. Ik heb er als toeschouwer erg van genoten!  

Ons laatste muzikale optreden dit afgelopen half jaar was bij de 

nationale herdenking op 4 mei. Het is mooi en dankbaar om daar 

als vereniging een steentje aan bij te kunnen dragen.  

De redactie heeft weer met erg veel plezier invulling gegeven aan 

de zomereditie van de Koorklanken.  
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Een boekje dat mede dankzij onze sponsoren, die dit vaak al jaren 

doen, uitgegeven kan worden.  

Namens Vivace wil ik hen daarvoor heel hartelijk bedanken!  

In deze uitgave o.a. een interview met oud-koorlid Wim de Bruyn, 

een verslag van de workshop met zangpedagoge Bernadette 

Ritzen en we maken de opbrengst bekend van de deelname aan 

de braderie op Koningsdag. Natuurlijk staat er nog veel meer in, 

maar dat ga ik op voorhand niet verklappen.  

 

Ik wens koorleden, dirigent en organist, vrienden van Vivace, 

sponsoren en alle anderen die Vivace een warm hart toedragen 

een hele fijne zomer. Rust lekker uit. Geniet op je vakantieadres 

(of gewoon lekker thuis) en ik hoop de koorleden gezond en 

uitgerust weer te zien op dinsdag 21 augustus. Dan gaan we de 

puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ zetten voor ons 

najaarsconcert op 30 september.  

 

Namens de redactie, 

Sander den Os    
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Vivace op Koningsdag t.b.v. 

ons jubileumjaar  
 

Ons koor was dit jaar vertegenwoordigd 

met 2 kramen op Koningsdag. Het comité 

50-jaar Vivace had aan de leden gevraagd 

om (bruikbare) spulletjes te doneren voor 

de verkoop. De opbrengst komt ten goede 

aan ons jubileumjaar in 2019. Onze 

kramen waren een groot succes. Mede 

dankzij de enthousiaste vrijwilligers uit 

het koor en de leuke spulletjes.  

 

Stef heeft zelfs flink de handen uit 

zijn mouwen gestoken en leuke 

tuinsnuisterijtjes gemaakt.  

De opbrengst tot nu toe is ruim € 

390,- En daar komt nog wat bij, 

want Stef heeft op het moment dat 

dit stukje geschreven wordt nog 

enkele orders lopen.  

 

Dat is een heel mooi bedrag! 

De koorleden die zich hebben 

ingezet voor deze dag (ook 

degenen die niet op de foto 

staan) heel hartelijk bedankt! 
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Een “Vader Jacob”- achtig 

inzingliedje 

 
Regelmatig zingen wij dit “Vader Jacob” achtig werkje als 

inzingliedje, onlangs nog vóór de Paasmis. 

Bij mijn zoektocht naar wie dit werkje heeft geschreven was het 

mij wel duidelijk dat ik, als fervent aanhanger van Mahler, het bij 

deze componist moest zoeken. Maar welke symfonie, want 

Mahler heeft tien symfonieën op zijn naam staan.  

Via de CD verzameling en YouTube is het mij uiteindelijk gelukt.    

Het komt uit het “derde deel” van de 1e symfonie van Mahler. 

Deze symfonie genaamd “Der Titan” is voor het eerst uitgevoerd 

in Boedapest.  

Het derde deel is een soort ironische dodenmars. Het moet 

“kräftig bewegt, doch nicht zu schnell” uitgevoerd worden.  

 
Voor dit deel heeft Mahler zich laten inspireren door een bij 

Oostenrijkse kinderen bekend schilderij van Moritz Ludwig von 

Schwind, waarop de dieren in een bos een overledene ten grave 

dragen. Ze doen hun best om zich treurig te gedragen, maar 

eigenlijk zijn ze erg vrolijk. Het deel is grotendeels gebaseerd op 

het eerdergenoemde liedje “Vader Jacob”, maar dan in mineur.      
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Bijzonder is dat contrabas het thema inzet, waarna de andere 

instrumenten in canon volgen. Mahler laat duidelijk horen dat in 

de stoet ook een Boheems muzikantengroepje meeloopt.  

Deze symfonie is door Mahler gecomponeerd voor een uitgebreid 

symfonisch orkest; 4 fluiten, 4 hobo’s, 4 klarinetten, 3 fagotten, 7 

hoorns, 4 of 5 trompetten, 3 of 4 trombones, een bastuba en een 

versterkt slagwerk met 2 extra pauken. Vooral de toevoeging van 

een versterkte kopergroep (hoorns, trombones) doet mij als 

voormalig actief fanfare musicus deugd, want alleen strijkers met 

een enkel hout- en koperinstrument trekt mij niet zo. 

Overigens is deze uitgebreide bezetting van het orkest niet alleen 

bij deze symfonie; al zijn symfonieën zijn voor een uitgebreid 

symfonisch orkest geschreven. Ook maakt Mahler gebruik van 

solisten, met koren. Luister maar eens naar de 3e symfonie.  

 

Bernard Haitink, geboren in 1929 

en chef dirigent van 1961 tot 1989 

van het  Koninklijk Concertgebouw 

Orkest. Dit orkest heeft Mahler’s  

symfonieën uitgevoerd.  

 

 

Haitink geldt als een Mahler kenner, vandaar hij ook Mahler‘s 

symfonieën heeft uitgevoerd met onder meer het London 

Philharmonic Orchestra, waarvan hij ook chef dirigent was en als 

gastdirigent bij de Berliner Philharmoniker en de Wiener 

Philharmoniker. Ook ons eigen Gelders Orkest speelt veelvuldig 

Mahler. Onlangs nog heeft dit orkest in Nijmegen de 5e symfonie 

uitgevoerd.  
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Maar tussen 1998 en 2002 ten tijde van de 

jonge chef-dirigent Lawrence Renes (foto, 

geboren in 1970, je mag dus gerust spreken 

over een jonge dirigent) heeft dit orkest in de 

Kersttijd een aantal symfonieën van Mahler 

uitgevoerd, waaronder ook de 5e symfonie.  

Een belangrijke solistische stem in het eerste deel van deze 

symfonie is weggelegd voor de 1e trompettist van het orkest t.w. 

onze (voormalig) dorpsgenoot Tonny Kievits. Ook Dick Bolt, die 

ons vorig jaar bij het concert “Maestro” heeft gedirigeerd, maakt 

als bastrombonist deel uit van het Gelders Orkest. 

Overigens vind je op YouTube een opname van het Gelders 

Orkest van het “Vader Jacob” achtig werk samen met het publiek.  

 

Wie was Gustav Mahler? 

 

Gustav Mahler is op 7 juli 1860 in Kaliste in 

Bohemen (een regio in het huidige Tsjechië) 

geboren. In datzelfde jaar verhuist het gezin 

Mahler naar Iglau in Oostenrijk. Mahler is 

joods, zij het niet orthodox, opgevoed. In 1896 

bekeerde hij zich tot het katholicisme om aan de vereisten te 

kunnen voldoen om een positie te verwerven aan het Weense 

Hofoper. Mahler zei dan ook van zichzelf het volgende; 

“ ik ben in drie opzichten een vreemdeling; als Bohemer in 

Oostenrijk, als Oostenrijker te midden van de Duitsers en als jood 

in de hele wereld”. 

Zijn kinderjaren werden overschaduwd door de slechte relatie 

tussen zijn joodse ouders. Hij vluchtte dan ook in zijn 

droomwereld; hij zocht troost in de muziek.  
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Hoewel zijn vader een harde en onbuigzame man was, toonde hij 

zich wel degelijk gevoelig voor de talenten van Gustav. Er kwam 

een piano in huis en Gustav kreeg alle kansen zich te ontplooien. 

Vanaf 1875 studeerde hij drie jaren aan het conservatorium in 

Wenen, waar hij zich een allround opleiding verschafte, die hem 

niet alleen voorbereidde op een carrière als concertpianist, maar 

tevens de weg plaveide naar een dirigentenloopbaan. Mahler 

voelde zich al vroeg genoodzaakt te gaan dirigeren, want zoals 

ook destijds, moest er brood op de plank zijn. Hij werd een zeer 

gerespecteerde dirigent. Hij dirigeerde onder andere de 

operahuizen van Boedapest en Hamburg en de hofopera te 

Wenen en was tevens dirigent van de Wiener Philharmoniker.  

 

Ook heeft hij tussen 1903 en 1909 een aantal keren het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest gedirigeerd. In die tijd echter zag men in 

hem op de eerste plaats als dirigent, niet als componist. Veel van 

zijn composities zijn dan ook in de vakantietijd, in de 

zomermaanden, gecomponeerd. Echter, door de muzikale elite 

en critici in die tijd werd hij niet van harte beloond, waarbij zijn 

joodse achtergrond als een negatieve omstandigheid gold. Maar 

door zijn bekering tot het katholieke geloof werd zijn reputatie 

als dirigent en als componist uiteindelijk bevestigd.  

Typerend voor Mahler’s werk is de unieke wijze waarop hij zang 

kon verbinden met instrumentale muziek. Er is verondersteld dat 

zijn vroegere kennismaking met de militaire traditie van de 

Oostenrijkse kapellen in de garnizoensstad Iglau zijn muziek heeft 

beïnvloed. 

 

Mahler onderzocht de symfonische vorm en instrumentatie tot 

het uiterste.  
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Hij schrok er niet voor terug om persoonlijke elementen in zijn 

muziek te verwerken; “een symfonie zou een hele wereld moeten 

omvatten” zoals hij zelf heeft aangegeven. 

De meeste van zijn symfonieën zijn groots van structuur, hebben 

een tijdsduur van minstens een vol uur en doen een beroep op de 

maximale orkestrale middelen.  

Zo maakte Mahler in een aantal symfonieën gebruik van 

zangstemmen en (kinder-) koren. Luister of kijk maar eens in 

YouTube naar de 3e symfonie van de Berliner Philharmoniker 

o.l.v. Bernard Haitink met onder meer Jard van Nes en Tölzer 

Knabenchor. 

Bekende werken voor solisten, koor en orkest zijn ook  “Das 

klagende Lied” en “Das Lied von der Erde”. Ook deze werken zijn 

te vinden op YouTube. 

 

Gustav Mahler had gedurende zijn hele leven veel last van 

keelontstekingen. In april 1911 keert hij ziek terug vanuit New 

York naar Europa, waar hij wordt behandeld in het Parijse 

Instituut Pasteur, maar de behandeling daar hielp niet. Ernstig 

ziek gaat Mahler terug naar Wenen waar hij op 18 mei 1911 in 

overleed. 

 

Ben Janssen 
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Even voorstellen:  

Riet Dorrestein 
 

Hallo allemaal, 

 

In februari van dit jaar las ik in de Rozet dat 

er een meezingavond was van het koor 

Vivace. Dat leek me leuk om een keer mee te 

zingen. Ik vond het zo leuk dat ik bij het koor ben gebleven en nu 

alweer een aantal maanden lid ben. 

 

Ik ben Riet Dorrestein en woon sinds juni 2013 in Millingen aan 

de Rijn met veel plezier. De eerste jaren, tot december 2016, heb 

ik nog in Amsterdam gewerkt maar nu geniet ik van mijn 

pensioen. 

Ik ben geboren in juli 1951 in Gennep daarna op vele plekken in 

het land gewoond, in Gemert, Eefde, Enschede, Zaandam en als 

laatste Amsterdam. Ik heb 2 dochters en 5 kleinkinderen in de 

leeftijd van 1 tot 7 jaar. 

Veel hobby’s 

Naast het zingen heb ik een passie 

voor de Argentijnse Tango. Deze 

dans ik nu 20 jaar door heel 

Europa, meestal combineer ik 

reizen met dansen; een hele leuke 

combinatie. Overdag rijden of een 

stad, museum of expositie 

bezoeken en 's avonds dansen en 

zielsverwanten ontmoeten.  
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Ook hier in de regio zijn een aantal mogelijkheden zoals in 

Nijmegen, El Corte, en in Arnhem bij Flor de Fango. Ook dans ik 

graag in Duitsland b.v. in Keulen, Wuppertal, Essen, Osnabrück. 

Bijna in iedere stad is er wel een mogelijkheid om de tango te 

dansen. 

 
Ik heb veel hobby's: mijn eigen kleding maken, met name kleding om te 

dansen. Piano spelen; daar ben ik 2 jaar geleden mee begonnen.  

Wandelen, op dit moment loop ik de Walk of Wisdom, een pelgrimspad 

van 136 km in een ruime ronde om Nijmegen. 

 

Het is heerlijk om bij Vivace te zingen, elke dinsdag ga ik weer heel blij 

naar huis. 

 

Tot dinsdag bij de repetitie 

Riet Dorrestein 
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Vivace viert 50-jarig 

jubileum in 2019  
 

In 2019 bestaat ons koor maar liefst 

een halve eeuw. Dat is een 

bijzondere gebeurtenis die wij niet 

zomaar mogen laten passeren. Het 

comité 50-jaar Vivace, bestaande uit 

Sander, Romunde, Cor, Janny, Trudy, 

Marian, Elske en Corrie heeft daarom 

al heel wat uurtjes vergaderd om een 

leuk programma voor 2019 samen te 

stellen. Daarom laten we graag via deze editie van de 

Koorklanken weten hoe het programma er in 2019 uit komt te 

zien. 

 

Nieuwjaarsconcert  

Wij als Vivace zijn niet de enige die feest vieren in 2019. 

Fanfarekorps St. Cecilia doet er een schepje bovenop en bestaat 

100 jaar. Aangezien beide verenigingen iets te vieren hebben, 

leek het ons leuk om gezamenlijk een evenement te organiseren. 

Je kunt elkaar aanvullen en versterken. St. Cecilia en Vivace 

organiseren daarom op zaterdagavond 12 januari 2019 

gezamenlijk een nieuwjaarsconcert. Dit concert is geheel in de 

sfeer van het nieuwjaarsconcert in Wenen. Om de vele arbeid te 

verrichten is er een aparte werkgroep gevormd uit leden van 

St.Cecilia en Vivace. Namens Vivace zitten Cor, Romunde en Stef 

in de werkgroep. Momenteel is de werkgroep hard aan het werk 

om de plannen uitvoerbaar te maken.  
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Daarnaast gaan beide dirigenten en de muziekcommissies op 

zoek naar muziek voor deze gelegenheid. Zoals jullie begrijpen is 

er nog niet veel meer over te zeggen. Daar komt het comité of 

bestuur op een later moment op terug.  
 

Uitstapje 

Het comité leek het leuk om 

een uitstapje te organiseren 

(alleen koorleden, zonder 

partners). Onze concert-

presentator Isidoor Willems is 

tevens touringcarchauffeur 

en weet daardoor tal van 

leuke activiteiten. Hij is 

ingeschakeld om mee te 

denken. Hoe het uitstapje er 

precies uit komt te zien, 

wordt later in het jaar samen 

met het bestuur besloten. 

Wordt vervolgd…  

 

Jubileumconcert  

Ons jubileumconcert staat gepland voor het najaar van 2019. Dit 

moet natuurlijk hét hoogtepunt van het jaar worden. Het comité 

wil graag groots uitpakken. Daarvoor hebben we een mogelijke 

partner gevonden in Flos Campi.  

Flos Campi is een semiprofessioneel symfonieorkest uit Nijmegen 

en staat onder leiding van dirigent Dick Bolt. Dick is ook dirigent 

van St. Cecilia.  
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Kerstconcert met afsluitende feestavond  

In 2019 sluit Vivace haar jubileumjaar af met een traditioneel 

kerstconcert.  

Met wie we dat samen gaan doen is nog niet bekend. Daarna 

volgt een gezellige feestavond voor leden, partner, vrienden van 

Vivace, sponsoren en andere geïnteresseerden.  

 

 
Kerstconcert 2017 i.s.m. het mannenkoor uit Griethausen  

 

Speciale uitgave Koorklanken 

Een speciale uitgave van de 

Koorklanken mag natuurlijk niet 

ontbreken in ons jubileumjaar. We 

willen onder anderen oud-leden 

en oud-voorzitters interviewen. 

Daarnaast is er nog heel veel 

beeldmateriaal van de afgelopen 

50-jaar. 

Heb je leuke foto’s van Vivace? 

Stuur ze naar 

sanderdenos@gmail.com 

 

mailto:sanderdenos@gmail.com
mailto:sanderdenos@gmail.com
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Indien jullie foto’s hebben van Vivace, zowel ouder als recenter, 

dan ontvangen wij die graag. Je mag ze sturen naar 

sanderdenos@gmail.com  

 

Wij als organiserend comité hopen dat we jullie enthousiast 

hebben kunnen maken voor ons jubileumjaar. Wij hebben er veel 

zin in! 

 

Namens het comité 50-jaar Vivace  

Sander den Os  

   

 

  

mailto:sanderdenos@gmail.com
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Op vakantie met….. Vivace! 
 

Het is weer zomer. Met een cocktail en een rieten hoedje lig je 

languit op een parelwit strand. Je hebt uitzicht over een 

azuurblauwe zee en in de verte vaart een vissersbootje voorbij. Jij 

denkt niet aan Vivace, maar Vivace wel aan jou!  

 

De redactie verzamelt 

graag jullie leukste 

vakantiefoto’s. Print 

bijvoorbeeld het 

onderstaande logo uit en 

zet dat op de foto in jouw 

vakantieland. De winnaar 

kan een lekkere fles wijn 

tegemoetzien! Foto’s 

mogen gestuurd worden 

naar sanderdenos@gmail.com  

 

mailto:sanderdenos@gmail.com
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Workshop zang  
door Bernadette Ritzen 

 

Op zaterdag 21 april 2018 verzorgde ik bij 

jullie koor een workshop zangtechniek. 

Reeds vele jaren geef ik als gediplomeerd 

zangpedagoog les. Ik ben afgestudeerd aan 

de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem 

met als hoofdvak solozang bij Tom Sol en 

Carolyn Watkinson. Na jaren veel zelf 

gezongen te hebben (o.a. in het koor van 

het Nederlands Danstheater, 

operavoorstellingen, solistische werken) 

geef ik mijn opgedane kennis nu graag door aan de vele kinderen, 

jongeren en volwassenen, die zich willen bekwamen in het 

zingen. Bij De Lindenberg, Centrum voor de Kunsten in Nijmegen, 

verzorgde ik 15 jaar lang lessen bij de afdeling Muziektheater en 

ook gaf ik daar zangles aan individuele leerlingen. Sinds 2006 ben 

ik als zangdocent klassiek verbonden aan Zinder, Huis voor de 

kunsten in Tiel en sinds een aantal jaren heb ik een privépraktijk 

bij Toff muziekpraktijk in Sambeek bij Boxmeer. Ik verzorg zeer 

regelmatig korte workshops bij koren en ensembles en ook geef 

ik op verzoek vaak langere periodes les in zangtechniek bij koren. 

Van 2009 tot 2017 verzorgde ik samen met mijn echtgenoot 

Olard Derks twee of drie keer per jaar zangcursussen in Zuid-

Frankrijk. 

 

Tips 

In de workshop heb ik een aantal zaken behandeld: 

➢ Zorg ervoor dat je goed staat d.w.z. voeten iets uit elkaar 

recht onder de heupen en knieën niet op slot. 
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➢ Zittend zingen: op je zitbotjes en los van arm – of rugleuning. 

➢ Maak de klapper niet te zwaar. Stop er alleen de stukken in, 

waar je mee bezig bent. 

➢ Zingen is uitademen op een toon. Geef je adem weg!! Alle 

lucht moet klank worden. 

➢ Adem komt weer naar binnen nadat je hem hebt losgelaten. 

Het is een reflex. Je hoeft je mond maar een heel klein beetje 

open te doen. 

➢ Mondstand natuurlijk. Oefening mie – ee- è – enz. 

➢ In de hoogte onderkaak loslaten en denk aan ademsteun. 

➢ Ademsteun: Maak je lang, denkbeeldig touwtje aan je kruin 

dat je oprekt. Adem komt in de flanken. De adem wordt 

ondersteund door je middenrif, waardoor hij gedoseerd gaat 

stromen. Als de uitademing op gang is gekomen houd je het 

lichaam open. 

➢ Houd dus nooit in of ga sparen op je adem. Daarmee maak je 

het jezelf moeilijk. Hoe meer je weggeeft, hoe lekkerder je 

zingt. De adem gaat dan stromen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_t2FOFb2p-0 

Bovenstaande link verwijst naar een kerstconcert van Zinder 

Centrum voor de Kunsten in Tiel, waar ik werk. Een onderdeel 

van het programma was een optreden van een 

vrouwenensemble van mijn leerlingen. Ook te zoeken op 

YouTube kerstconcert 2017 Zinder Tiel zangensemble. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_t2FOFb2p-0
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In gesprek met Wim de 

Bruijn 

lid van 1997 t/m 8 mei 2012 

voorzitter in 1998 t/m 2002 

vriend van Vivace sinds 2012 

Lid van Vivace 

In 1996 is Wim met zijn vrouw 

Rietje verhuisd van Nijmegen 

naar Millingen. Rietje had toen net 2 maanden geleden te horen 

gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was en zij vond dat Wim zich zo 

spoedig mogelijk moest integreren in de Millingse gemeenschap. 

In datzelfde jaar heeft Wim zich aangemeld als lid van Vivace.  

Ons oud actief lid Door Heijmink – Engelen heeft in de 

aanmelding van Wim een actieve rol gespeeld, want buiten een 

aantal kinder- en jeugdkoren had Wim geen zangervaring.  

Hij wilde best zingen, maar dan na zijn pensionering. Door vond 

dat flauwekul want Vivace heeft maar één repetitieavond en zij 

gaf aan, dat Vivace ook een heel gezellige vereniging is.  

Daar had Wim wel oren naar en zo zou Wim ook snel integreren 

in de Millingse gemeenschap. Wim heeft van die stap nooit spijt 

gehad; hij heeft altijd met plezier gezongen met gezellige en fijne 

collega’s om zich heen.  Deze vriendschap en plezier is Wim nog 

steeds bijgebleven. Ook na het overlijden van zijn Rietje heeft 

Wim heel veel steun van Vivace ondervonden. 
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Zijn voorzitterschap  

Wim was amper één jaar lid van Vivace of hij werd gevraagd om 

voorzitter te worden, wat hij een grote eer vond. Gedurende die 

5 jaar dat hij voorzitter is geweest kijkt hij terug op een fijne tijd 

met geweldige collega-bestuurders. Ook toen telde Vivace 

ongeveer 60 leden, dus werk genoeg aan de winkel. Zijn collega-

bestuurders deden volgens Wim het meeste werk en hij keek 

heel gelukkig toe. Wim zegt dan ook “een goede generaal vecht 

zelf ook niet, maar regelt alleen maar dat alles lekker loopt”. 

Kortom: Wim kijkt met groot plezier terug aan zijn tijd als 

voorzitter.  

Zijn mooiste herinneringen  

De reis naar Fertöd Hongarije 

(foto: Wim als reisleider) 

Niet alleen leden van Vivace 

maar ook van andere koren uit 

Millingen werden gevraagd of zij 

in Fertöd, waarmee Millingen 

was verbonden voor kennismaking en verbroedering, wilden gaan 

zingen. 35 tot 40 leden van alle Millingse koren wilden de reis 

naar Hongarije meemaken en dat ging er volgens Wim goed in. 

Overigens gaf hij aan, dat de meeste deelnemers van Vivace 

waren en dat de muzikale leiding van het koor in handen was van 

de dirigent van Vivace, Jos Brink. Wat een feest was de reis 

volgens Wim. Vrijdagmorgen om 04.00 uur was het vertrek en ’s-

avonds om 21.30 uur was het gezelschap in Fertöd.  
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In de bus werd wat afgezongen. Cees Broens en zoonlief Wouter 

hadden boekjes en accordeons mee en de deelnemers hun beste 

humeur. De meesten sliepen in het internaat van de 

landbouwschool met 4 mensen op een kamertje. Maar armoede 

was daar troef en het eten was blijkbaar een luxe, want je wilt 

niet weten, zegt Wim, wat we daar kregen. Maar plezier hebben 

we  wel gehad, vertelt Wim, want elke avond was het feest op de 

gang. 

 Voor de verbroedering was het de bedoeling om in de kerk een 

mis te zingen, maar degene, die het daar zou regelen was met 

vakantie. Er is wel gezongen, maar op een ander tijdstip, zodat er 

volgens Wim zeker 10 mensen in de kerk waren, waarvan er 6 of 

7, die waren meegereisd uit Millingen! Het koor stond boven bij 

het orgel en kon ook niet in de kerk kijken, maar volgens Wim 

was toch een mooie mis. Hij zou deze belevenis niet gemist willen 

hebben. 

   
(foto: Wim danst een Hongaarse dans) 
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Naar  Heeze 

(foto: diep in gesprek in Heeze) 

Het dagje Heeze, dat georganiseerd was 

in mei 2009 in het kader van het 40-jarig 

bestaan van Vivace staat Wim ook nog 

goed bij. Pastoor Mutsaerts was van 

Millingen naar Heeze overgeplaatst en 

Wim kende de pastoor nog goed uit zijn 

tijd als lid van het kerkbestuur. Na het 

zingen van de mis werd een bezoek 

gebracht aan het kasteeltje van Heeze. 

Maar het meeste weet Wim nog te 

vertellen over het gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie, 

waar pastoor Mutsaerts als BBQ kok voor de inwendige mens 

zorgde, maar, zoals hoort in het Brabantse land, zorgde de 

pastoor ervoor dat er voldoende te drinken was. 

Zijn laatste optreden 

foto: Wim voor zijn laatste optreden) 

Het zingen van de mis in de basiliek in 

Den Bosch in mei 2012 was het laatste 

optreden van Wim als actief lid van 

Vivace. Het zingen in de basiliek vond 

Wim een mooie gelegenheid om na 15 

jaar als actief zanger van Vivace afscheid 

te nemen. Hij woonde al een aantal 

jaren in het stadje Grave met Henny, 

zijn nieuwe relatie.  
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Hij vond het heel fijn en chique dat de bus hem in Grave kwam 

ophalen en terugbracht. 

Een gastoptreden. 

In 2014 werd Vivace gevraagd mee te werken aan de uitvoering 

van de Missa Santa Cecilia van Jacob de Haan. Wim kwam dit te 

horen en wilde ook graag meezingen, want hij vond dat een 

uitdaging. Natuurlijk kon Vivace dit verzoek niet weigeren. Wim 

vond het fantastisch en hij heeft het geweldig gevonden dat hij 

als gastzanger van Vivace deze mis mee mocht instuderen en 

meezingen.  Hij is daar Vivace en Frans Coerwinkel heel dankbaar 

voor, dat hij dit mee heeft mogen maken  

Eén grote wens van Wim. 

Momenteel zingt Wim in het stadje Grave bij 2 koren; bij het 

stadskoor Grave, eenzelfde koor als Vivace. Hij vindt dat dit koor 

en Vivace maar eens samen moeten optreden; een 

uitwisselingsconcert wellicht? Het lijkt Wim een geweldig 

weerzien. Het andere koor is het schipperskoor “de 

Maessanghers”. Kees Broens weet wat een geweldig koor van 

ongeveer 63 leden dat is; allemaal kerels, kun je nagaan zegt 

Wim. 

En…..tot slot “een groet van Wim”.     

Wim kijkt terug op een geweldige tijd bij Vivace, maar ook fijne 

tijd in Millingen aan de Rijn.  

Met liefde voor ons koor blijft Wim Vivace als “vriend” volgen en 

hij wenst ons allemaal alle goeds en veel zangplezier toe.  

Ben Janssen 
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Wist U datjes 
 

een aantal koorleden spulletjes op de Koningsdagmarkt hebben 

verkocht ten behoeve van ons jubileumjaar; 

Stef de handen flink uit de mouwen heeft 

gestoken. Hij heeft met afvalhout, afkomstig 

van ons koorlid Theo, hele leuke 

tuinsnuisterijtjes gemaakt. Deze vielen bij 

iedereen goed in de smaak. Zo goed dat Stef 

het er nog steeds druk mee heeft, want er 

staan nog wat orders.  

Kees Broens op deze dag een mooi schilderij heeft verkocht, wat 

de opbrengst flink heeft doen stijgen; 

dat het een hele gezellige happening is geweest en maar liefst 

ruim 390 euro heeft opgebracht! 

 

ik al lekker met vakantie ben geweest naar Venetië en Zuid Kreta 

en al die weken dus geen wist u datjes heb opgevangen?  Het zou 

heel fijn zijn als ieder koorlid zijn of haar wist-u-datjes ook naar 

de redactie stuurt. We nemen ze op! 

 

Sylvie op vriendelijke, maar zeer 

duidelijke, wijze regelmatig 

correcties de Spiegelzaal inroept als 

het om de Engelse taal gaat?  

 

Ben van Frans zijn mond veel wijder open moest 

zetten, waarop Ben uitriep: “neen, dan schiet hij 

er uit”. Pas later begrepen wij dat het niet om zijn 

gebit ging, maar om zijn kaak! 
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diezelfde Ben wellicht daarom deze halve Koorklanken vol weet 

te schrijven? Kan gewoon met zijn mond dicht 😊 

 

we, om dat lazy, trage, jazzy ritme in 

Summertime goed te kunnen zingen, moeten 

denken dat we een jointje hebben gebruikt? 

Dat het bij de tenoren wel meteen lekker lazy 

ging zegt overigens niets; 

 

mensen die dementeren vaak wel heel goed op muziek reageren? 

Ik was bij mijn vader (98) op bezoek op de gesloten afdeling van 

het tehuis in Tilburg. Om hem wat te vermaken zong ik een stukje 

van The Phantom. Tot mijn grote verbazing ging een, ook 

demente, huisgenoot het hele stuk van de Phantom in 

wonderschoon Engels zingen. Het was echt ontroerend zoals hij 

‘Christine’ zong. Hij wist alle woorden…...ik niet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

er op dinsdag 29 mei maar liefst 28 leden afwezig waren.  

Dat waarschijnlijk kwam door het noodweer. Het 

noodlot had ook Elske getroffen. In plaats van 

zingen op de repetitie moest Elske haar 

ondergelopen kelder droog dweilen. Gelukkig 

kreeg zij hulp van Romunde. Girlpower!  

Hopelijk valt de schade bij iedereen mee.  
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De Mattheus Passion 

ontrafeld 
 

In “de Rozet” had ik gelezen dat 17 maart jl.  in de protestante 

kerk van Groesbeek een uitleg werd gegeven van de alom 

bekende Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach. 

En dus ging ik er heen, gewapend met mijn digitale aanmeldings-

uitnodiging. De kerk was vol tot op de laatste plaats. Jan van 

Ramshorst verzorgde de avond. Hij is een gepensioneerde 

muziekleraar die via zijn site www.muziekmonumenten.nl 

bijeenkomsten organiseert om mensen meer kennis bij te 

brengen over bepaalde muziekstukken.  

 

De Mattheus Passion. Die beluister ik in de Goede Week minstens 

een keer. Als ik dat niet heb gedaan dan voelt Pasen voor mij niet 

als Pasen. En iedere keer word ik weer geraakt door wat deze 

muziek aan emoties bij me oproept. En ik weet nu dat ik daar 

echt niet de enige in ben. Als je het over Holland hebt, vertelt Jan 

van Ramhorst, dan spreek je van Tulpen, Molens en de Mattheus 

Passion. En dat is eigenlijk best gek, want Bach komt toch echt uit 

Duitsland. Terwijl wij hier zelfs een Bachvereniging hebben in 

Naarden. 

 

Onderstaand geef ik weer 

wat ik tijdens de 

bijeenkomst heb geleerd en 

graag met jullie deel. 

Inmiddels zijn er 70 

uitvoeringen van de 

Mattheus Passion.  

http://www.muziekmonumenten.nl/
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Bach zijn geboorteplaats was Leipzig. Hij was koordirigent en 

conrector Van de Thomaskirch aldaar. Hij gaf muziekonderwijs 

aan circa 50 wezen, die ook binnen deze kerkgemeenschap 

woonden.  

Voorwaarde was wel, dat ze behoorlijk slim moesten zijn en goed 

konden zingen. Bach is ook begraven in deze Lutherse kerk.  

De eerste uitvoering van de Mattheüs Passion was in 1727, de 

tweede in 1729 en de derde in 1736. Tijdens de derde uitvoering 

heeft Bach de Mattheüs Passion zelf ook voor het eerst gehoord 

en heeft er toen nog een muziekstuk toegevoegd. 

 

De dubbelkorigheid die je veel hoort in de Mattheus Passion, 

komt eigenlijk uit het Venetië van die tijd, daar verdeelde men de 

koren soms over verschillende balkons. Ook weer zo’n dingetje! 

Terwijl Bach zelf nooit over de landgrens is heen geweest. Maar 

dat heeft hij weer opgezocht in de bibliotheek van Leipzig.  

Bij de Mattheus Passion wordt veel tegen en door elkaar 

gezongen. 

Wat ook geheel nieuw voor me was, is dat Picander de 

tekstdichter van de Mattheus Passion was; hij schreef de 

subjectieve teksten, terwijl Bach daarnaast de authentieke 

Bijbelteksten gebruikte.  

Betekenis:  

➢ Dat de Passion betekent ondergaan is zoals een lam dat wordt 

geslacht zijn lot ondergaat. Sion staat voor Jerusalem.  

➢ Dat de tweekorigheid bestaat uit 1 dochters van Zion 

(ingewijden)2 het gewone volk; die glaubigen. Het is duidelijk 

dat schuld en boete de grondslag zijn van de Mattheus 

Passion.  

➢ Dat het een vraag en antwoord muziekstuk is.  

➢ Dat de ingewijden de vragers zijn.  
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➢ Dat de vragen en antwoorden in het Barok gaan. En dat het 

fantastisch mooie begin van de Mattheus Passion start met 

Siciliaanse herdersmis die veel muziek maakten met hun fluit. 

In die tijd waren er in de koren voldoende sopranen en alten, de 

tenor was de verteller en Christus had de zware basstem. Dat er 

tot aan de berg van Getsemanie een aureool (een gouden krans) 

om Christus hoofd zweefde, dat kon je horen doordat er tussen 

zijn gezangen veel vioolmuziek op de achtergrond was te horen. 

Hoe goed de emoties te horen zijn, zoals angst, waarbij men door 

elkaar heen gaat zingen, maar ook droefheid dat in heel kleine 

stapjes is gecomponeerd. 

 
Leerzame avond 

Nooit geweten dat de Lutherse kerk maar 7 staties heeft, en dat 

Bach als een goed Lutheraan zich daaraan hield, terwijl de 

Katholieke Kerk er 14 heeft. Dat het prachtige van de Mattheus 

Passion is dat je, bij wat je hoort, ook meteen de onderliggende 

boodschap voelt.  

Ik heb veel termen gehoord die Frans tijdens de repetities ook 

geregeld gebruikt en waar ik dan geen bal van snap. Nu heb ik ze 

hier en daar opgeschreven. Maar ben ze inmiddels ook weer 

kwijt. 
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Dat Bach ruim 1300 muziekstukken heeft geschreven. Dat de 

Mattheus Passion een meesterlijk stuk werk is dat op de noot 

synchroon loopt. Wat een grootheid was Bach om zoiets 

geweldigs te kunnen maken, met zoveel verbeeldingskracht.  

En Jan van Ramhorst zegt dat hoe meer je weet, des te meer je 

ervan kunt genieten. Ik heb in ieder geval met deze uitleg met 

nog veel meer plezier naar de Mattheüs Passing geluisterd. 

 

Ik heb het een heel leerzame avond gevonden, waarin Jan van 

Ramshorst met veel passie vertelt over een muziekstuk. Hij is een 

goede verteller, die het publiek aan zich weet te binden. Je kon 

een speld horen vallen in de volle kerk.  

Hij had het goed voor elkaar met zijn projectieschermen en 

verlichte aanwijsstok. Wat een bevlogen en boeiende 

muziekleraar. Die na afloop terecht een ovationeel applaus kreeg. 

En ik kan zo’n bijeenkomst bij iedereen aanbevelen, het was echt 

de moeite waard. Als er weer zo’n bijeenkomst is met een 

muziekonderwerp dat me interesseert dan ben ik er weer bij. 

 

Tineke 
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Redactioneel  
 
Koor opgericht: 1 november 1969 

Bankrelatie: Rabobank Rijk van Nijmegen  

Rek.no.: NL87 RABO 0134413814 

Contributie per maand: € 14 (€ 7 jeugdleden) 

Repetitieavond Iedere dinsdag 20:00 – 22:00 uur 

Repetitieruimte: De Duffelt, Gengske 10  

Bestuur Vivace: Cor Joosten,   int.voorzitter/secretaris 

 Sander den Os,   penningmeester 

 Romunde Sissingh bestuurslid 

 Elise Hesselink   bestuurslid 

 Stef de Kleijn  bestuurslid 

Dirigent: Frans Coerwinkel 

Organist/pianist: Wouter Broens 

Redactie: Bep Kooloos, Elise Hesselink, Ben Janssen,  

Tineke Mulders, Sander den Os 

Redactieadres: Nielingen 48 Millingen aan de Rijn  

E-mailadres: bepkooloos@kpnmail.nl / 

sanderdenos@gmail.com  

mailto:sanderdenos@gmail.com
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Kooragenda  
 

21 augustus aanvang repetitie 
1 september extra repetitiemiddag 
29 september generale repetitie Najaarsconcert 
30 september Najaarsconcert 
17 november St. Ceciliamis 
25 december H. Mis Eerste Kerstdag 
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