
We vroegen Ted om ter gelegenheid van zijn afscheid een korte terugblik te schrijven. Hierbij 
delen we die graag met jullie. 
 

Korte terugblik bij afscheid na 20 jaar lidmaatschap 
 
Eind augustus of begin september 1999 meldde ik me op een woensdagavond omstreeks 
kwart over 7 in de foyer van de Zeeuwse Concertzaal. De ingang was toen nog aan de 
Singelstraat. De enige aanwezigen waren de kantinebeheerder en zijn vrouw, rammelend met 
koffiekopjes en theeglazen. Of hier de repetitie plaatsvond van het koor van de 
oratoriumvereniging? Jazeker, de mensen zouden er zo wel zijn, gewoon even wachten. Om 
half 8, eigenlijke begintijd van de repetitie, was er nog niemand. Na nog een tijdje klonk er 
geroezemoes van stemmen en ja hoor, daar kwamen de koorleden aan.  
 
Lang en zwart….? 
Maar… alle dames in lang zwart en de heren ook in het zwart met wit overhemd en zwart 
strikje! Dat was nog eens wat anders dan de casual spijkerbroek met geruite blouse die ik 
droeg! Ik had me niet kunnen bedenken dat het er hier zo formeel aan toeging. Dit beviel me 
niks! Gelukkig werd ik gauw uit m’n droom geholpen: men kwam zojuist van de trappen voor 
de ingang van de Oostkerk waar een nieuwe koorfoto was genomen. En deze outfit werd 
enkel tweemaal per jaar tijdens de concerten gedragen. Ik was helemaal gerustgesteld. 
 
Balans 
Nu, na 20 jaar trouw lidmaatschap, stop ik ermee. Weliswaar uit vrije wil maar wel sterk 
bepaald door omstandigheden. Ik noemde het al eerder: m’n gehoor verslechtert al jaren en 
ondanks het gunstige effect van hoorapparaatjes neemt het ongemak toe. En de balans 
tussen dat ongemak en het plezier van zingen raakt steeds meer verstoord. En ik wil ten ene 
male voorkomen dat ik op enig moment opmerkingen te horen krijg over (on)zuiverheid, het 
missen van inzetten, het niet kunnen volgen van aanwijzingen enzovoort. Jammer maar 
helaas. Ik heb het besluit vorig jaar zomer genomen en ben dus rustig naar dit moment van 
afscheid toegegroeid. Het is goed zo. 
 
Fijne jaren! 
Maar wat wáren het fijne jaren, wat héb ik lekker gezongen, wat hád ik goede contacten met 
vele koorleden en wat hébben we mooie concerten gegeven … Als bestuurslid, dat ik 
jarenlang was waarvan de meeste jaren als voorzitter, had ik ook nog eens het voorrecht ‘op 
de eerste rang te zitten’. Lijnen uitzetten, overleggen met externen, organiseren, 
verantwoording afleggen in jaarvergaderingen, brandjes blussen enzovoort. En niet te 
vergeten koorleden in het zonnetje zetten bij jubilea van 25 jaar, 40 jaar en zelfs 50 jaar 
lidmaatschap.  
 
Bij een terugblik hoort ook altijd het benoemen van hoogtepunten. Ik noem er twee die voor 
altijd een speciale plek in mijn geheugen zullen blijven houden: het totale project Requiem 
voor Auschwitz en de Bachreis naar Heilbad Heiligenstadt.  
 
Toekomst 
En de toekomst? Zal ik nog eens zingen en zo ja, waar en wanneer? Ik heb geen idee. 
Misschien niet en misschien toch wel eens incidenteel als projectzanger. We zullen zien. 



Ik dank alle koorleden en in het bijzonder dirigent Arno van Wijk voor de prettige 
samenwerking en de plezierige manier van omgaan met elkaar.  
Inmiddels ben ik druk doende met de voorbereiding van m’n volgende lange wandeltocht: 
een pelgrimsroute van het Franciscus-klooster La Verna naar de Michaelskerk in Monte 
Sant’Angelo. Mijn gedachten zullen regelmatig bij het koor zijn, dat weet ik nu al zeker. 
 
Ted Voetman  
 
 
Dank je Ted voor deze terugblik en voor alles wat je voor het koor gedaan hebt. Een heel goede 
wandeltocht alvast en we hopen je nog geregeld te zien bij onze concerten! 
 
Aly 


