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Deze Notenkraker is voornamelijk gevuld met bijdragen van koorleden en 
dirigent. 
Een interview door Aly Breemhaar komt weer in de volgende aflevering.  
Als iemand van jullie geïnspireerd wordt door deze ontboezemingen: 
kopij/bijdragen worden altijd zeer op prijs gesteld! 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier met deze nieuwe Notenkraker. 
 

-.-.-.-.- 
  



We beginnen met een leuk muzikaal weetje door Margreeth Labeé. 
 
Juli 2006: Een verrassende ontdekking in de kerk Primatiale Saint Jean in Lyon. Onder het 
astronomisch uurwerk een opengeslagen vesperboek. Op de hele uren hoor je de melodie van 
de vesperhymne van het feest van Johannes de Doper (24 jan.) 
 
De tekst van het 1e couplet luidt als volgt: 
 
Latijn          Frans 
 
Ut qui-ant láxis Pourque tes serviteurs 
 
Re sonare fitiris puissent chanter 
 
Mi ra gestiórum á pleine voix 
 
Fa mili tuórum les merveilles de ta vie 
 
Sol ve polluti efface la péché 
 
La biï re a tum qui souille leurs lèvres 
 
Sanctis Jo-annes Saint Jean 
 
Ik ben geen vertaalster, maar allez ...een poging 
 
Opdat uw dienaren  
kunnen zingen 
met volle stem 
Het wonder van uw leven 
neemt de zonde weg 
die hun lippen bezoedelt.                                     Sint Jan 
 
In de Sint Jan in Den Bosch vind je uiteraard ook de tekst van zijn hymne; een tekst die 
mondiaal in muziekscholing bekend blijft 
 
Ooit geweten dat er achter het do-re-mi zo’n mooie wens en belofte schuilging? 
 
Margreeth 
 

 



-.-.-.-.- 
 

Emke Sonius heeft afgelopen zomer samen met Ank Louws een muzikale week 
in Frankrijk doorgebracht.  
 
Chœur 3 Couleurs. Een weekje zingen in Frankrijk. 
 
Een rustige middag aan de keukentafel. Tijdschriftje, thee, de tuin nog kaal.  
Ineens stond Ank in onze keuken. Gezellig! Ook een kopje thee? We praatten over ditjes en 
datjes en na een tijdje kwam Ank met een vraag. Zij had in een krant gelezen dat er zangers 
werden gezocht voor een koorproject in Frankrijk. Ank had er al het een en ander over 
opgezocht en inlichtingen ingewonnen. Het zou in de Auvergne zijn in de buurt van de Puy de 
Dôme, een prachtige omgeving. Zij had zich alvast opgegeven en vroeg zich af of ik ook mee 
zou willen doen. (We zijn tenslotte al vaker samen in Frankrijk geweest.) Een week oefenen 
en tot slot een concert in de kerk van Saint- Nectaire. Het leek me wel wat. Ik hou van zingen 
en van Frankrijk, dus een geweldige combinatie. Even overleggen met manlief, want met een 
tientje kom je er niet, en ik heb me ook aangemeld. 
We kregen de muziek via de mail en op 20 mei togen we naar Zeist voor een kennismaking en 
alvast een kleine repetitie. Bij koffie, thee, hapjes en drankjes werd verder kennis gemaakt 
met andere deelnemers. Het leek een sympathieke groep mensen. We kregen er nog meer zin 
in. 
Met een map muziek gingen we weer naar huis en konden vast wat stukken verder 
instuderen. 
Op donderdag 3 augustus stapten we in de auto en gingen opgetogen richting Saint-
Nectaire. Onderweg  overnachtten we in een hotel en kwamen de volgende dag fris aan. We 
waren wat vroeg voor onze kamer, dus hebben we alvast eens gekeken waar de repetities 
werden gehouden. Een prachtige oude villa, Castel Marguerite, waar de meeste mensen van 
de groep ook sliepen.  
Nadat wij ons hadden geïnstalleerd in het hotel er tegenover (niet iedereen kon in het Castel 
slapen) gingen we ’s avonds voor een welkomstbarbecue naar het Castel. Het was gezellig en 
we kenden inmiddels al veel mensen van de middag in Zeist. 
Op zaterdag 5 augustus om 9:30 uur zaten we klaar voor de eerste repetitie. De dirigent was 
Arthur Arnold (google maar even) en dat was echt geweldig! We hadden lange 
repetitiedagen. De ochtendrepetitie duurde, met een korte pauze tussendoor, tot 13:00 uur. 
Daarna kregen we een lunch in het Castel en vervolgens ging men, als dat nodig was, nog in 
groepjes oefenen. Wij gingen vaak tussendoor vaak naar onze kamer om even uit te rusten. 
Daarna weer verder van 17:00 tot 19:00 uur. Voor het diner werd elke dag gezorgd in steeds 
een ander restaurant. Erg gezellig, maar laat werd het niet. We tolden met dikke buiken zo 
ons bed in.  
De dirigent had zijn handen vol aan ons amateurkoor en soms moest hij worden 
teruggefloten, omdat hij teveel van ons vroeg. Hij is gewend om met professionele zangers 
en muzikanten te werken. Af en toe bracht hij zijn cello mee naar de repetitie en speelde 
tussendoor de prachtigste stukken, zodat wij even konden uitrusten en genieten. Dat was een 
feestje. Inmiddels had hij mensen ontmoet, die muzikaal gezien ook het een en ander in hun 
mars hadden. En…..Ank had een solo! Dat was een verrassing. We hebben er lol om gehad, 
maar het was prachtig (Benedictus van Gounod). Zelf zei ze lachend: Ik ben een laatbloeier! 



Op vrijdag 11 augustus gingen we naar de kerk om te repeteren voor het concert. Het werd 
spannend want die avond moest gaan lukken. We zongen stukken van verschillende 
componisten en dat maakte het leuk. Zo was er voor iedereen wel iets wat hij/zij graag zong. 
’s Avonds zat de kerk vol. Het ging prima allemaal. En Ank zong de sterren van de hemel. 
Applaus en daarna terug naar het dorp, waar we onder het genot van een wijntje en een 
kaasje (Saint-Nectaire natuurlijk!) afscheid van elkaar hebben genomen.  
Ank en ik bleven nog een dagje langer. Wij wilden de Puy de Dôme nog op en daar hebben 
we van het uitzicht en de omgeving genoten. Behalve wat in Saint-Nectaire rondkijken is er 
maar één middag de gelegenheid geweest om iets van de omgeving te zien.  
Eenmaal thuis deden we het concert nog eens dunnetjes over in de grote Sint Bavo-kerk in 
Haarlem. Dat was ook weer een belevenis. Daarna een etentje met het hele koor en  toen 
was het voorbij. 
Het was een zeer vermoeiende, maar geweldige ervaring en wie weet komt er ooit een 
vervolg op. 
 

 
 
Voor de geïnteresseerden hierbij een lijstje van wat we hebben gezongen. 
 
Locus Iste                      Anton Bruckner 
Cantique de Jean Racine    Gabriel Fauré 
Ein Deutsches Requiem deel 4   Johannes Brahms 
Benedictus uit Messe Solenelle   Charles Gounod 
Otce Nash                      Nicolaj Kedrov Sr. 
Psalm 23      Franz Schubert 
As Torrents in Summer uit King Olav                            Edward Elgar 
Va Pensiero uit de opera Nabucco                                  Giuseppe Verdi 
Ave Maria                    Anton Bruckner 
Look at the World                  John Rutter 
 



Verder nog een toegift en er waren wat instrumentale intermezzo’s. Zoals je ziet was het een 
erg afwisselend programma en daardoor voor ieder wat wils. 
 
Emke 
 
 

 
-.-.-.- 

 
 
Zoals jullie weten, heeft Arie van Seters het koor verlaten. Hij heeft voor ons 
een  “Souvenir musicale” opgeschreven. 
 
Er is mij gevraagd in een kort artikeltje terug te kijken op mijn muzikale “carrière” en mijn tijd 
als lid van de KOV. Na enige aarzeling (want voor je het weet worden zulke schrijfsels saai,  te 
persoonlijk of anderszins te vleiend) heb ik toegezegd. Vooruit dan maar. 
Na de voor die tijd en plaats ( Stellendam, jaren 50) gebruikelijke muzikale basisvorming, te 
weten zingen in de kerk en op de zondagsschool en het psalmversje op maandagmorgen op 
school, volgt meezingen in een kinderkoor na onze terugkeer na de ramp van 1953 . 
Maar mijn muzikale vorming kreeg een echte “boost” zo rond 1958 toen via een 
ledenwerfactie van de plaatselijke fanfare “De Hoop” bij ons op school 2 medeleerlingen en ik 
op een avond in de garage zaten van een concurrerend schoolhoofd, die wel voorzitter was 
van zowel de fanfare als van de zangvereniging. Wij kregen een instrument in onze hand 
gedrukt (ik een kleine trompet, ook wel piston genoemd) en binnen trad een man. Een 
Zeeuws-Vlaming bleek alras want hij stelde zich aldus voor: “Ik ben Willemse en ik ben de 
dirigent en als ik zeg ”Beghinne” dan beghinne we.  BEGHINNE!!  Daar zat je dan terwijl je 
letterlijk van toeten noch blazen wist. Het is toch nog goed gekomen. 



Na een drukke periode van studies en werk, Margreeth was al direct in 1974  bij onze komst 
naar Middelburg gaan zingen bij de KOV, werd de aandrang om ook weer te gaan zingen 
steeds sterker. Een wisseling van dirigent en het vooruitzicht om Ein Deutsches Requiem mee 
te zullen zingen trokken mij over de streep. 
Prachtige jaren volgden. Na Honegger’s “Le Roi David” had ik de indruk, tamelijk traditioneel 
als ik was, dat het niet veel moderner moest worden. En zie daar: met het Zeeuws 
Filharmonisch Koor het “Requiem 1953” en met de KOV in het jubileumjaar “Kick out the 
Muse” van Eisenga en het “Requiem voor Auschwitz” van Moreno, Rutter, Jenkins noem 
maar op. Prachtig en heerlijk om te zingen.  
Na enkele jaren lidmaatschap werd ik benaderd om bestuurslid te worden in een heel fijn 
bestuursteam. Daar is nogal wat in beweging gezet. 
Begonnen als wintervermaak voor welgestelde heren heeft de KOV zich, zeker de laatste 
tientallen jaren, ontwikkeld tot een vereniging die volop bezig is zich te vernieuwen. 
Nieuwe leden en nieuwe tijden vragen ook om een nieuwe aanpak. 
Gastzangers werden uitgenodigd; een aantal bleef als lid. 
Teksten, vooral Oudtestamentische en klassieke, werden toegelicht en verklaard, zodat 
iedereen kon weten wat we zongen. 
Voorgezongen oefen cd’s per stemsoort werden aangeschaft en ter beschikking gesteld. 
Er werd een jaarlijkse wisseling van de Johannes Passion op Goede Vrijdag en een Requiem 
op 4 mei geïntroduceerd. 
 
Met de nalatenschap van Wim Imanse achter de hand bij de Stichting Imansefonds kon er de 
laatste jaren verder worden gewerkt aan de kwaliteit door middel van stemvorming en 
masterclass en kon  aan het verenigingsgevoel worden bijgedragen middels een koorreis 
(Bach/Duisland), een bolus bij de generale repetitie of een borrel na afloop. 
Ook werd het mogelijk nieuwe doelgroepen concertbezoekers een flinke korting op de 
toegangsprijs te geven en mensen die anders niet of moeilijk een concert zouden kunnen 
bezoeken toch de mogelijkheid te bieden om onder begeleiding te genieten van onze 
concerten. 
 
Met Wim Imanse noem ik ėėn van de bassen van de achterste rij (de zware jongens).We 
hebben daar altijd veel plezier gehad met en tijdens het muziek maken. Soms wel eens tot 
ongenoegen van de rijen voor ons. 
Het was ook weleens erg spannend om met in totaal slecht 6 of 7 bassen een concert te 
verzorgen, maar als dat dan lukte dan was de voldoening ook des te groter. 
 
Iedereen die het mij mogelijk heeft gemaakt om op zo’n fijne manier mijn zanghobby te 
beoefenen: Oprechte dank daarvoor. 
Het ga jullie persoonlijk en als vereniging goed en graag tot ziens op de concerten (maar ik 
dan wel aan de andere kant van de dirigent !). 
Arie van Seters. 
 

-.-.-.-.- 
 

 



Tanja Harpe weet haar creativiteit niet alleen te uiten als lid van ons koor, 
maar ze heeft inmiddels al haar derde dichtbundel geschreven. Hier een 
bijdrage over de presentatie van deze derde bundel, “Zee-kracht”.  
 
Zee-Kracht 
 
Op verzoek een stukje over mijn derde bundel die op 5 november jl. feestelijk 
werd gepresenteerd in het atelier van Toos van Holstein, beeldend kunstenaar. 
Ja, de derde… ik had het niet kunnen verzinnen toen ik hier kwam wonen. 
Zeeuwse grond is vruchtbaar. 
Toen ik jaren geleden een keer had voorgelezen in het Molenwaterpark -heel 
spannend tussen ‘echte’ dichters - vroeg een aantal mensen ‘of ik een bundel 
had’. Nee dus, maar het was een idee en zo ontstond de eerste: ‘Verstilde 
bespiegeling’. Tot mijn verbazing en verwondering heel goed verkocht, net als 
‘Rondom eb en vloed’. Na verloop van tijd kwamen er vragen of ik alweer een 
nieuwe…. En zo is het steeds gegaan, ook nu alweer, maar ik wacht nog even☺ 
Maar daar gaat het niet echt om. Wat er werkelijk toe doet zijn de ontroerende 
reacties van mensen die geraakt worden en die mìj weer raken. (zie gastenboek 
www.schrijfjevrij.nl) 
Dat geldt nu ook weer voor ZeeKracht, gedichten over mijmeringen onderweg. 
Het bijzondere van deze dichtbundel is de samenwerking met Toos, die 
aanbood om een schilderij van haar te gebruiken op de voorkant. Met het 
voorstel om de bundel in haar atelier te presenteren. Een cadeau hoe titel en 
afbeelding samenvallen. 
Een onvergetelijke middag was het met bubbels en veel mensen die kwamen 
luisteren naar de gedichten. Ook mijn oudste zoon met mijn oudste 
kleindochter waren er want ook over de kleinkinderen schrijf ik. 
Zoals op de achterkant staat: 
“Onderweg, lopend langs de zee en tijdens langere wandeltochten naar 
Santiago, Ierland en Iona. Mijmeringen over alles wat zich in het leven 
voordoet, waardoor ik me laat raken en inspireren. In eenvoudige, heldere taal 
schrijf ik met diepgang en humor over de verschillende levensfasen en 
levensthema’s op de weg van de mens, de natuur en altijd de zee die in eb en 
vloed de beweging weerspiegelt van zin-gevend in vertrouwen gaan. Een - 
deels autobiografische - weergave van ervaringen en ontmoetingen in 
verwondering, van omkijken en vooruitzien, van uitzicht naar inzicht op zoek 
naar wat ertoe doet”.  
 



De bundel(s) zijn te koop bij de Drukkery (€12,50) en ook bij de Boekenmolen in 
Meliskerke en bij Boekhandel Het Spui in Vlissingen. 
 

 
-.-.-.- 

 

Muziek om (over) te lezen 

Als bibliothecaris en muziekliefhebber heb ik (Joke Smallegange) een hele lijst van 
boeken, literatuur, studies verzameld over het onderwerp “muziek”.  
Hierbij een paar titels die misschien leuk of interessant zijn voor de lezers van “De 
Notenkraker’. 
Alle onderstaande titels zijn online te reserveren via de site van de Zeeuwse  

Bibliotheek: www.zebi.nl 

http://www.zebi.nl/


 

 Elvis A. Presley : muziek, 
mens, mythe  

Hendrickx, Marc 
 

2e uitgebr. dr  QM 
Publishing, 
1998  

 

Elke muziek heeft haar hemel : de 
religieuze betekenis van muziek  

Hoondert, Martin 
 

   Damon, cop. 2009  

 

De dood kwam met muziek  Vries, de, Theun 
 

   Querido, 1979  

 

Du holde Kunst : over muziek  Hart, 't, Maarten 
 

   De Arbeiderspers, cop. 1994  

 

Dit is muziek die alle leed verzacht : 
gedichten over muziek  

Zwart, Dirk 
 

   Kok, cop. 2006  

 

Brieven aan een wonderkind : 
bespiegelingen over muziek, geluk, 
succes, glamour en het betrekkelijke 
van dit alles  

Rooyen, van, Laurens 
 

1e dr  Het Spectrum, 1993  

 

Die heb ik vroeger grijsgedraaid! : 
muziek in de jaren vijftig en zestig  

Botermans, Jack 
 

1e dr.  Terra, 2009  

 
Altijd piano : muziek in het leven van Hella Haasse 

De bezielde viool en andere literaire 
verhalen over muziek  

Storms, Ger 
 

   Panta Rhei, cop. 1995  

 
Driehonderd brieven over muziek 
van, aan en rond Constantijn 
Huijgens  

Huygens, Constantijn 
 

   Verloren, 2007  

 
 

-.-.-.- 
 

 
Als sluitstuk van deze Notenkraker hier een bijdrage van Arno. 
 
Hoewel sommigen van ons nog aan het bijkomen zijn van de Hohe Messe wil ik 

vooruit kijken naar 2018. 

Op 30 maart, Goede Vrijdag, mogen wij weer de Johannes Passion uitvoeren. Het is 

een goede tweejaarlijkse traditie om dit in de even jaren in Middelburg te doen, 

afwisselend met de Matthäus Passion in Vlissingen in de oneven jaren. Dit jaar 

hebben we, ook voor mij, een aantal onbekende solisten, zo blijft elke uitvoering 

weer spannend en krijgt het ook telkens een andere muzikale kleur. 

http://opac.zebi.nl/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*7F*8D*9C*2F*E8*D0*20*15*81*AF0*18*2F*CA*D7*D5&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=10&StartValue=217&WebPageNr=1&SearchTerm1=ELVIS%20A%20PRESLEY%20MUZIEK%20MENS%20MYTHE%20MARC%20HENDRICKX%20.2.1337948&SearchT1=&Index1=Index202&SearchMethod=Find_2&ItemNr=7
http://opac.zebi.nl/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*7F*8D*9C*2F*E8*D0*20*15*81*AF0*18*2F*CA*D7*D5&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=10&StartValue=217&WebPageNr=1&SearchTerm1=ELVIS%20A%20PRESLEY%20MUZIEK%20MENS%20MYTHE%20MARC%20HENDRICKX%20.2.1337948&SearchT1=&Index1=Index202&SearchMethod=Find_2&ItemNr=7
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Zaterdag 17 november hebben we een “feestprogramma”. Het zijn allemaal 

opgewekte en feestelijke stukken: 1) Dettingen Te Deum van George Frideric 

Handel, voor de meesten van ons, inclusief mezelf, een nieuw stuk, 2) het 

overbekende Gloria van Antonio Vivaldi, op zich niet zo moeilijk om in te studeren, 

maar met uiteraard een aantal valkuilen en 3) het Magnificat van Johann Sebastian 

Bach. Wie het kent, weet genoeg, wie het (nog) niet kent: een fan-tas-tisch stuk met 

mooie koordelen en zeker zo mooie aria’s. Voor mij is dit stuk extra bijzonder, omdat 

ik hiermee mijn eerste diploma koordirektie aan de Hogeschool Gorinchem I.D.E. 

(inderdaad, bij Joop Schets, u wel bekend!) heb behaald.  

 

Arno van Wijk 

 

-.-.-.- 


