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Na dertig jaar verschijnt de Vox als clubblad nog
steeds, dat is toch geen sinecure. Onze voorgangers gaven een maandblad uit. Alles moest op de
schrijfmachine, plaatjes erbij was een kwestie van
knippen en plakken en dan alles onder de kopieermachine. Iedere maand weer het was zo ongeveer
een dagtaak.
Nu verschijnt de Vox tweemaandelijks en hebben
we computers ter beschikking, die veel van de
vroegere handelingen overbodig maken, nochtans
is het een opgave om iedere keer met een fris
leesbaar blad uit te komen.
De ene keer zal het wat beter geslaagd zijn dan een andere keer, maar
het resultaat is toch altijd aanvaardbaar.
Hoewel we in de redactie ook moeten constateren, dat er weinig commentaar op het blad is in negatieve, noch in positieve zin. Wij geloven
niet, dat het ongeïnteresseerdheid is, maar het is een gewoonteverschijnsel: Vox Magazine is er altijd weer.
Dat is ook ons streven om het na deze jaren nog lang vol te houden.
Kunnen om een of andere reden wij het zelf niet meer, dan hopen we
toch weer opvolgers te vinden. Zoals dirigent, het ledenbestand en de
bestuurssamenstelling op gezette tijden wisselen, zal ook de redactie
wisselen. Alle kooractiviteiten moeten niet persoonsgebonden zijn maar
clubgebonden, zodat Vox Humana inclusief Vox Magazine nog jaren zal
bestaan.
De redactie

Het is aangenaam gedaan te hebben, hetgeen men behoorde te doen.
(Alfred Tennyson, Engels dichter, 1809—1892)
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Van de Voorzitter
Weer staat er een nieuwe koorperiode voor
ons. Zoals al eerder gemeld, zal die periode iets
minder druk zijn, dat wil zeggen er zijn tot aan
december geen grote concerten. Wel zullen we
ons ook de komende tijd enige keren presenteren. Dat begint op 30 september met een optreden voor een groepje organisten uit Frankfurt.
Omdat we dan toch al zingen doen we dat liever
voor een grotere groep en daarom stellen wij het
op prijs bij dit (mini)concert ook de partners en
de Vrienden te ontmoeten. Er is ons al eens gevraagd om speciaal voor
deze groepen af en toe wat extra’s te doen op het gebied van concerten, dus dit lijkt ons voor hen een mooie gelegenheid om weer eens iets
van het koor te horen. Het is een gratis concert!
Overigens zal dat ook in maart het geval zijn als we weer met enkele
buitenlandse koren een gratis vriendschapsconcert geven in de Maranathakerk te Alphen aan den Rijn.
Onze startmiddag is erg goed verlopen.
Geholpen door volop zonneschijn was
de vaartocht over één der mooiste merengebieden van Nederland, een waar
genot.
Een mooi begin nadat we met de optredens in Middelburg en Noordwijk het
eerste deel van het seizoen ook fraai
hadden afgesloten.

Tijdens de seizoenopening heb ik al verteld wat er zoal de komende tijd
te gebeuren staat. Zoals iedereen zal begrijpen, ligt het zwaartepunt
van onze activiteiten op de verkoop van de Cd’s. In betrekkelijk korte
tijd moeten we de investering terug verdienen en daarna kunnen we
“winst” gaan maken.
Er zijn wat personele wijzigingen. Maarten Koornneef is bereid gevonden om ons tijdens een aantal repetities, en mogelijk ook bij verschillende optredens, te gaan begeleiden. Daarnaast heeft mevrouw Thea
Bakker zich bereid verklaard om in het tweede deel van 2007 ons te assisteren bij het repeteren.
4
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Als dit van beide kanten klikt, zal ze met ingang van 2008 gaan functioneren als 2e dirigent.
Beide musici ook vanaf deze plaats een hartelijk welkom bij het Mannenkoor RCM Vox Humana
Cor Capel heeft bedankt als lid. Zijn ziekte staat het actieve lidmaatschap in de weg en inmiddels is de afstand tot het koor zo groot geworden dat hij heeft gemeend te moeten bedanken als lid. Hij was vanaf
de oprichting bij het koor betrokken en heeft ook enkele bestuursfuncties vervuld. Het is goed om hem ook vanaf deze plaats te bedanken
voor alles wat hij voor het koor heeft betekend.
In het najaar zullen we een start maken met de
herziening van ons beleidsplan en ook starten we
met de voorbereidingen op het jubileum dat we
in 2010 hopen te vieren. Het lijkt nog ver weg
maar drie jaren zijn snel voorbij en 40 jaar bestaan mogen we best stevig gaan vieren.

Dus op concertgebied enige rust voor de komende tijd maar op andere
gebieden zal het voorlopig niet (te) rustig worden.
Tot zover enkele belangrijke mededelingen voor de komende maanden.
Iedereen veel zangplezier en een goede gezondheid gewenst.
Aaldert Onink
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Het jaar waarin…
♣ In de Verenigde Staten Jimmy Carter werd beëdigd als 39ste president.
♣ De zestienjarige violist Jaap van Zweden het Nationaal Vioolconcours
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

wint
Premier Joop den Uyl het ontslag aanbiedt van zijn kabinet
Een Boeing 747 van de KLM botst op een andere Jumbojet op Tenerife
Nederland, voor het eerst overgaat op de zomertijd.
Jan Raas voor de eerste keer de Amstel Gold Race wint
Nederland zonder televisie zit als gevolg van een staking van geluidstechnici
Ajax landskampioen in de Nederlandse eredivisie wordt
Zuid-Molukkers een basisschool en een trein in Drente gijzelen
De Zweedse tennisser Björn Borg zijn Wimbledon-titel prolongeert
De Franse wielrenner Bernard Thévenet de Ronde van Frankrijk wint
Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee, USA
De lancering van de ruimtesonde Voyager 1 plaats vindt
De dames Snip en Snap na veertig jaar, voor het laatst optreden
Voetballer Mark van Bommel, zangeres Ilse de Lange, en kroonprinses
Victoria van Zweden geboren worden
Susanna Veerman twee jaar wordt
Het Rijnlands Chr. Mannenkoor al zeven jaar bestaat

…in dat jaar….
verscheen de eerste VOX !
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1977 – 2007

30 jaar de Vox
Met een meetlatje gemaakt.

Redactie:
D. Kraay
W.N. Timmers
G. v.d. Vos
J.J. v.d. Zwan

VOX HUMANA maandblad van het Rijnlands Christelijk Mannenkoor
September/oktober 1977
Een fleurig oranje omslag met in het midden een cirkel de letters RCM
en nog twee notenbalken.
“Weet je welke muziek dat is?” vraagt de man van het eerste uur, Dick
Kraay, als we hem spreken in zijn huis in Leiderdorp. “Dat is de regel
‘For all the joy that now is mine, thanks be to God’”
Nu 30 jaar later staat dit nog op ons programma.
Dick Kraay en zijn vrouw Thea vertellen honderd uit over de geschiedenis van ons koor en ook over al die Voxen. “Ik voel me door al die jaren
heen ook een beetje lid van het koor,” zegt Thea. “We hebben zoveel
samen met het koor meegemaakt en vooral veel leuke dingen.”
“Het begon allemaal na het kerstconcert in 1976,” vertelt Dick.
“Secretaris Bonthond, van het koningskoppel Knot & Bonthond, kwam
naar me toe en zei: "Meneer Kraay”. Ja, we spraken elkaar toen nog
niet zo snel met de voornaam aan. Bonthond vroeg mij of ik een blad
wilde opzetten voor het mannenkoor. Nou dat opzetten leek mij geen
probleem, want ik had al de nodige ervaring met blaadjes voor de voetbalclub en een blad voor de universiteit waar ik toen werkte. Maar elke
8

VOX MAGAZINE 30 JAAR

VOX HUMANA

maand een blad vullen, daar had ik een hard hoofd in.
Samen met Jan v.d. Kooy, die Neerlandicus was en voor de teksten
zorgde. Koos v.d. Zwan was drukker en Wim Timmer zorgde als etaleur
voor de vormgeving. Ik deed het tikwerk en zocht er plaatjes bij.” “We
hadden mappen vol plaatjes verzameld” vult Thea aan. “Elk plaatje dat
we tegenkwamen knipten we uit, om dat het wel eens van pas kon komen.”
“In het eerste nummer schreef ik wat er zoal in de Vox moest komen,”
gaat Dick verder. “Natuurlijk mededelingen, maar ook iets over wel en
wee. In de rubriek ‘Aan de kaak’ zouden kleine misstanden gesignaleerd
worden. Ludieke voorvallen kwamen onder ‘Wist U?’ Een puzzelrubriek,
helaas zonder prijzen en natuurlijk ook verslagen van concerten.
De rubriek ‘Muziekgeschiedenis’ is nooit van de grond gekomen. Het
was bedoeling dat de dirigent hiervoor bijdragen zou leveren, maar dat
is nooit gebeurd. Het onderdeel ‘Echtgenote schrijft’ lukte wel, want in
de loop der jaren hebben heel wat dames een bijdrage aan de Vox geleverd. De laatste rubriek was: ‘Wij lazen voor u’ en die vulden we met
artikelen die we ergens anders vandaan haalden.
Als er ingezonden stukken waren moesten alle vier redactieleden het
eens zijn met de plaatsing, anders ging het niet door. Er ligt trouwens
nog steeds een anonieme brief bij mij boven. Die is nooit gepubliceerd,
omdat de schrijver zich nooit gemeld heeft.”

Dick kan nog dagen verder vertellen. Als ik vraag hoe hij het al die jaren volgehouden heeft om elke maand een Vox te maken, wuift Dick
dat een beetje weg:“Och, dat ging vanzelf. Als op woensdag de Vox
werd uitgedeeld, ging ik op donderdag weer aan de gang met het nieuwe nummer.”
“Ik voelde me er gewoon verantwoordelijk voor”
bekent hij.
“Ja, en hij was heel precies,” voegt zijn vrouw er
nog aan toe. “Hij zat met een meetlatje te kijken
of de lijn boven aan de pagina met de woorden Vox
Humana, wel recht stond.”
Als ik opstap benadrukken beiden dat ze vinden dat het huidige blad er
ook heel fraai en verzorgd uit ziet.
Jan Luuk van Dijk.
Op de volgende twee pagina’s staan enkele verschijningsvormen van de Vox door de jaren heen. (red)
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De tien geboden voor
koorleden
In de afgelopen 30 jaar opgesteld door een kennelijk gekwelde dirigent
1. Zing altijd boven het koor
uit aangezien jouw stem de
beste is.

September 86, no 84

Redactie:
D. Kraay
W.N. Timmers
G. v.d. Vos
J.J. v.d. Zwan

2. Doe tijdens het zingen je
mond niet open, dat is onbeschaamd.
3. Zorg dat je gezicht er tijdens het zingen grimmig uitziet, zoals dat van Napoleon
na de slag van Waterloo.
4. Alleen niet beschaafde
zangers gaan naar de repetitie, jij kunt best zonder. Ga
er dus niet te veel heen en áls
je gaat zorg dan dat je te laat
komt, dat staat deftig en verheft je boven de anderen.
5. Wat de dirigent zegt is voor
de anderen bestemd, jij weet
dat immers allemaal veel beter. En aangezien je je dus
verveelt moet je dat laten
merken door afkeurende gebaren of opmerkingen.

Redactie:
D. Kraay
H. Schraa
G. v.d. Vos
Februari 1993, no 147

10

6. Je hoeft niet van het blad
te zingen, jij hebt er recht op
dat je partij je afzonderlijk
aan de piano wordt bijgebracht.
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Redactie:
Dick Kraay
Herman Peeters
Henk Schraa
Januari 2000, no 216

7. Vergeet niet de partituur
dubbel te vouwen of beter
misschien, op te
rollen. Het is jouw muziek
niet, maar de zorg van de bibliothecaris. Laat de
muziek ook af en toe vallen.
8. Zorg er voor dat repetities
levendig zijn. Als je met de
zangers die naast je staan af
en toe praat, kan de dirigent
zich beter concentreren.
9. Kritiek geven zorgt dat je
meer erkenning krijgt. Laat
dus niet na regelmatig te zeggen dat het bij de vroegere
dirigent veel beter ging.
10. Vergeet niet dat jij de
ideale koorzanger bent en dat
men blij mag zijn dat je lid
bent van het koor en bereid
mee te zingen.

Redactie:
Jan Luuk van Dijk
Bert Nieuwenhuis
Rein Wentink
Febr/Maart 2005, no 261
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Van het Muziekfront
Inmiddels is op 5 september versie 2 uitgegeven van de
lijst met de muziek die u in uw rode oefenmap moet
hebben.
Tijdens de repetities is het makkelijk indien de muziek in
uw rode map op letter-nummer volgorde ligt, zoals op
blz.1 van de lijst is weergegeven. De getallen in de kolommen geven de
volgorde aan waarin de stukken per concert worden uitgevoerd, wat u
terugvindt in de lijstjes op de achterzijde (blz.2). Daar is per concert
aangegeven in welke volgorde we de nummers uitvoeren. Op dié volgorde dienen ze dan in de zwarte concert map gedaan te worden.
Het verschil tussen versie 1 en 2 is onderaan blz.1 aangegeven. Wat er
uit de rode map moet worden verwijderd, en wat er moet worden toegevoegd.
U zult bemerkt hebben dat er veel muziek uit is gegaan. Dat komt omdat er twee repetities uitvallen: 3 oktober en 5 december. Omdat 3 oktober precies tussen de concerten van 30 september en 6 oktober invalt, is gekozen om die programma's, op een enkele uitzondering na,
gelijk te maken. Met het gevolg dat het concert op 30 september korter
wordt. Omdat we nog veel moeten studeren op echt nieuwe stukken,
zoals die uit de Krönungsmesse en uit het Kerstoratorium "Een nieuw
begin", is ook gekozen om een aantal "wel en wee" stukken uit het repetitie repertoire te halen. Die komen in het volgende seizoen zeker terug.
In de loop van dit seizoen zal nog een versie 3 uitgegeven worden.
De lijsten worden ook gepubliceerd op onze website:
www.mannenkoorvoxhumana.nl onder ‘ledenpagina’, ook de huidige
lijst staat daar.
Zorgt u tijdig voor de juiste muziek in uw rode map?
Mist u nieuwe muziek? Vraag uw contactman.
Mist u oude muziek? Vraag één van de muziekcommissarissen
Hans vd Meeberg, Gé Le Large, Jan Huijser
PS.Bewaart u voorlopig alle muziek die u heeft.
12
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Het Verzuim

Maarten Meijer heeft weer een overzicht samengesteld van het verzuim in het eerste deel van 2007.
Helaas ontving hij geen opgave over de deelname van
de baritons aan de concerten.
Het overzicht spreekt voor zich. Het laat zien dat het
verzuim bij repetities ongeveer gelijk aan voorgaande
jaren is.
Bij 1e en 2e tenoren is het verzuim bij concerten flink gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Het komt ongeveer overeen met
het 2e deel van 2006.
Het verzuim bij de bassen is onveranderd erg hoog gebleven.
Het bestuur bedankt de contactpersonen voor het bijhouden van de absentie en Maarten voor het maken van het overzicht.
Aaldert Onink
Verzuim van de leden in 1e halfjaar 2007

Repetities
Er waren in het 1e halfjaar van 2007 in totaal 24 repetities. Het verzuim daarbij
was:
1e Tenoren
16%
2e Tenoren
18%
Baritons
20%
Bassen
22%
De langdurig zieken zijn niet meegeteld

Absentie bij medewerkingen optredens:
Gebeurtenis
02-03 Vriendschapsconcert
12-04 Dorpskerk, Leiderdorp
14-04 Z&V Nieuw Vennep
06-05 Willebrordkerk, Oegstgeest
11/12-05 CD opname
02-06 Middelburg
16-06 Noordwijk
Gemiddelde verzuim

1e ten
5%
10%
20%
30%
5%
20%
30%
17%

2e ten
10%
5%
15%
30%
5%
30%
50%
21%

baritons bassen
*
25%
*
15%
*
40%
*
40%
*
40%
*
50%
*
25%
*
34%

De percentages zijn afgerond op een gehele!
Opgemaakt door Maarten Meijer
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Van onze vaste correspondente ontvangt de redactie regelmatig bijdragen. Ook speurt zij alle regionale bladen af, op zoek naar min of meer bekende RCM-ers. De afgelopen zomertijd leverde dat twee plaatjes op:

Cees Fokker, gesignaleerd bij
de Nijmeegse vierdaagse

Kees van Leeuwen,
als één van een sterk geslacht

Leiden, 10 september '07
Aan het bestuur en leden,
Hartelijk dank voor de foto met al de handtekeningen die ik van jullie
heb ontvangen.
Na 3 weken ziekenhuis ben ik nu langzaam aan het opknappen. Ik
moet veel geduld hebben, dat is voor mij erg moeilijk.
Ik groet jullie allen en hopend tot ziens.
Hartelijke groeten,

Nico en Leny de Bes
15
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De volgende bedrijven of pe
Aannemingsbedrijf
v/h P. van Egmond & Zn. B.V.
De Ruytertstraat 8-10
2231 RV Rijnsburg
tel.: 071 402 89 50

Apotheek Kok

De Boxspring Specialist
Mercuriusweg 15,
2741 TB Waddinxveen
tel.: 0182 63 43 24

Hesseling en Partners,

Diamantlaan 5a
2332 KZ Leiden
tel.: 071 576 34 39

uw financiële adviseurs
Lemelerberg 15
2402 ZN Alphen aan den Rijn
tel.: 0172 46 90 00

Boskoopse Veiling B.A.

Diogenes Reizen

Middelburgseweg 88a, Postbus 93
2770 AB Boskoop
tel.: 0172 21 93 93

Het Klinket 39-41,
3823 VJ Amersfoort
tel.: 033 450 70 30

Bouw- en aannemingsbedrijf
Bekooy B.V.

Flora Holland

Hoge Rijndijk 348
2314 AP Leiden tel.: 071 512 59 53

Eelde, Naaldwijk, Rijnsburg,
Venlo, Bleiswijk
Adres: zie www.floraholland.nl

R.H. Breedveld

EH Schoonmaak B,V.

Raamsteeg 7,
2311 PK Leiden
tel.: 071 512 85 97

Bouw- en aannemersbedrijf
Schouten B.V.
De Tol 8, Postbus 1175
2260 BD Leidschendam
tel.: 070 301 47 00

Bouwbedrijf
Huurman Leiden B.V.
Postbus 1111
2302 BC Leiden tel.:071 576 93 41
16

Neutronenweg 1
2421 GZ Nieuwkoop
tel.: 0172 57 94 19

Houthandel Van Kempen B.V.
Steenbakkerstraat 7
2222 AT Katwijk
tel.: 071 402 33 21

Klinkenberg Betimmering B.V.
Flevodwarsweg 4
2318 BV Leiden
tel.: 071 522 04 80

ersonen sponsoren ons koor:
Klinkenberg Zonwering B.V.

Teeuwen Assurantiën VOF

Kabelbaan 19
2352 BL Leiderdorp
tel.: 071 582 38 23

De Sitterlaan 89
2313 TL Leiden
tel.: 071 514 99 67

Martin Ken Studio

Warring B.V.

Breestraat 29
2311 CS Leiden
tel.: 071 514 36 89

Zoeterwoudseweg 21c
2321 GM Leiden
tel.: 071 576 70 28

Gebr.Olieman,
Loon en Grondbedrijf B.V.

Windhorst Transport B.V.

Randstad Elektrotechniek B.V.

Wolter en Dros TBI Techniek

Weversbaan 15
2352 BZ Leiderdorp
tel.: 071 589 18 88

Postbus 47
3800 AA Amersfoort
tel.: 033 467 15 11

Restaurant La Cloche

De Wit Mode

Kloksteeg 3
2311 CS Leiden tel.: 071 512 20 53

Vijf-Meiplein 112-114
2321 BS Leiden tel.: 071 576 60 20

Rigero

W.J. Zirkzee

Hendrik Andriessenstraat 78
2343 LP Oegstgeest
tel.: 071 523 78 09

Lammenschansweg 138
2321 JX Leiden
tel.: 071 532 38 48

G.W. Roest B.V.

Dirk van der Zeeuw & Zoon

Lange Voort 11f-g
2343 CA Oegstgeest
tel.: 071 519 33 33

Flevoweg 35a
2318 BX Leiden
tel.: 071 512 16 44

Belgiëlaan
2391 PE Hazerswoude-Dorp
Tempeldijk 40
2811 PJ Reeuwijk tel.: 0182 39 53 99 tel.: 0172 23 66 66

Stolp Adviseurs en Accountants
Kopperwetering 7
2382 BK Zoeterwoude
tel.: 071 541 94 42
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Verjaardagskalender
oktober 2007
01

Jan Bosman

Akkerstraat 19

2351 SL

Leiderdorp

01

Leo Schrader

Buitendijklaan 128

2353 VR

Leiderdorp

05

Wim van Hove

Nienke v. Hichtumstr. 22

2331 EZ

Leiden

07

Wim v.d. Burg

Willem Vogellaan 8

2343 LJ

Oegstgeest

17

Jan van Egmond

Ortolaanstraat 21

2406 DX

Alphen a/d Rijn

31

Bert Nieuwenhuis

Castellumweg 41

2314 VA

Leiden

04 Philip v.d. Giessen

Coornhertdreef 48

2353 CG

Leiderdorp

06 Teunis Buursema

Baarslaan 120

2215 XK

Voorhout

10 Bart Ouwerkerk

Langegracht 122

2312 NJ

Leiden

20 Thijs Wolters

Zoeterwoudsesingel 5

2313 AX

Leiden

20 Susanna Veerman

Marnixstraat 120h

1015 WT

Amsterdam

23 Paul Brussee

H. Andriessenlaan 78

2343 LP

Oegstgeest

24 Henk v.d. Heijde

Van Kleffensplantsoen 31 2253 LH

november 2007
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Zaterdag 2 juni kwam het circus Susanna bijeen in de Scheppingskerk te Leiderdorp. De feestelijke versiering van de kerk was niet
aan Vox Humana besteed, want om half negen vertrok de club per
bus naar Middelburg. Voor een gezelschap, voor het merendeel bestaande uit pensionado’s, was dit in tegenstelling tot onze naam, een
onchristelijk vroeg tijdstip.
Welgemutst, vergezeld door het grootste deel van onze fanclub gingen
we de dag tegemoet.
Na een vlotte busreis arriveerden we in Goes, waar we bij een Valk restaurant, koffie met gebak kregen voorgeschoteld. Het is not done bij
het intellectuele volksdeel om naar een Valk restaurant te gaan
(althans je maakt dat niet kenbaar), maar ik kan tot geen andere conclusie komen dat het goed georganiseerd was en dat we gastvrij werden
ontvangen. Nadat we alle voorschriften van medici of diëtisten met
voeten hadden getreden zetten we de reis naar Middelburg voort.
Aan de Nieuwe Haven werden we afgezet en togen Middelburg in om te
ontdekken wat een prachtige historische binnenstad deze plaats heeft.
In de eerste kerk waar we werden geacht aan te treden lag een duidelijk programma overzicht. Uit dit overzicht bleek ook hoe prettig kleinschalig de oppervlakte was, waar het hele koorgebeuren zich zou afspelen. De herinnering aan de eindeloze wandelmarsen in Middelharnis was
onmiddellijk uitgewist.

Na het inzingen, konden we de prestaties van een leuk gemengd koor
beluisteren en toen konden we eindelijk ons wijden aan hetgeen waarvoor we waren gekomen: ZINGEN.
Een half uur later was ons optreden alweer teneinde en spoedden we
ons naar de tweede kerk, de monumentale Koorkerk.
De gastheer daar kondigde ons aan en maakte gewag van het voor hem
opmerkelijke feit, dat Vox Humana onder leiding staat van een mooie
jonge vrouw (wij wisten dat allang natuurlijk). Ik weet niet
wat anderen zagen, maar ik merkte na deze opmerking van
de spreekstalmeester, dat vanachter de vleugel een triomfantelijke overwinnaarsblik kwam, die duidelijk wilde zeggen:
"Maar ik ben de enige die ze mee naar huis mag nemen."
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Aan het optreden in de prachtige kerk werkte ook onze
koor xylofonist mee, zodat hij nu ook landelijk bekend
is. Dat heeft nadelen. Hij krijgt sterallures, gezien het
feit dat hij een kwartier te laat bij de bus was en wij
gedwee op de grote man hebben gewacht.

Na ons laatste optreden trad de twijfel op, gaan we naar meer koren
luisteren of gaan we heerlijk van de zon en een pilsje genieten op één
van de vele terrassen op het mooie plein bij het stadhuis. Ieder vulde
dit op eigen wijze in en gezien de reacties was iedereen tevreden.
Voldaan keerden we huiswaarts. De chauffeur wist het gaspedaal aardig
te vinden, zodat we keurig op tijd terug waren. Dank aan degenen die
voor de organisatie van deze dag tekenden.
Tot slot vraag ik me af, waarom zouden wij niet zoiets kunnen organiseren. We hebben op nauwelijks een vierkante kilometer prachtige locaties: Pieterskerk, Lokhorstkerk, Waalse kerk, Hooglandsekerk,
Lüthersekerk, Marekerk en van RK zijde de Hartebrugkerk, (waar we al
eens een cd opname maakten) en de Lodewijkskerk. Ik denk dat het bestuur een brief van mij kan verwachten met wat ideeën hierover. We
hebben toch een jubileum in het vooruitzicht.
Organisatoren nogmaals bedankt, voor herhaling vatbaar.
Bert Nieuwenhuis
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Afscheid van Wormgoor
Onze welbekende ambtenaar Wormgoor heeft de dienst
van de gemeente Leiderdorp verlaten. Hij heeft gebruik gemaakt van de regeling voor vervroegde uittreding. Gezien
zijn intensieve beleving van zijn luidruchtige taak is het
geen wonder, dat hij opgebrand was.
Hij vertrok per 1 september en op vrijdag 27 augustus was de afscheidsreceptie. Een uitgebreide delegatie van het bestuur van Vox Humana
was aanwezig tijdens dit afscheid. Uiteindelijk wil je toch zekerheid
hebben en ga je toch even controleren of de aankondiging van dit vertrek niet op geruchten was gebaseerd.
Een prachtig bloemstuk werd namens Vox Humana overhandigd.
Het kostte wat, inderdaad, maar je wilt niet voor emmer
staan met een bosje tulpen. We zijn dan wel in Zeeland geweest, maar zo zuinig zijn we nou ook weer niet. Om enkele zuurpruimen, die bij de presentatie van het financiële
overzicht zullen beginnen over deze uitgave, de
wind uit de zeilen te nemen kan ik mededelen dat
de waarde van de genoten consumpties, inclusief
koud buffet, verre de waarde van het bloemstuk
overtrof. Eigenlijk een indirecte, via de contributie verleende bonus aan de bestuursleden, die dat ook wel verdiend hebben.

Ik heb nog even geïnformeerd naar de hobby’s en toekomstplannen van
de Heer Wormgoor. Mij is ter ore gekomen, dat hij als vrijwillig geluidsman gaat werken bij Pinkpop, Werfpop, Parkpop en Dance Valley. Hij
wil het geluid wel eens van een andere zijde beluisteren. Wij
hebben hem een lang leven en veel luistergenot gewenst.
B.N.
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NIET HET BESTE MAAR HET POPULAIRSTE KOOR WINT
Henny Huisman was op zoek naar het beste koor van Nederland. Maar in een
artikel in het dagblad Trouw werd geschreven dat het in zijn tv-show
‘Korenslag’ vooral gaat om populariteit. Het EO-progrmma ‘Korenslag’ heeft

laten zien dat zingen in een koor helemaal niet suf is. Naar de finale van
Korenslag werd door zeker een miljoen kijkers gekeken.
"Vermakelijk programma", vindt Peter Dijkstra, diri-

En dat je je daar als
gent van tal van professionele en amateur koren. "Het man niet voor hoeft te
is popularisering van koorzang. Korenslag laat zien hoe
schamen
leuk zingen in groepsverband is. En dat je je daar als
man niet voor hoeft te schamen." Want volgens Dijkstra rust daar wel een
klein taboe op: "Zingen is voor mietjes, denken veel mensen."

De internationaal bekende koordirigent vindt het leuk dat de zanghype
van 'ldols' en 'X-factor' nu ook overslaat op koorzang. Maar we zien bij
‘Korenslag’ niet de beste koren van Nederland,” zegt hij. “Het zit allemaal in de populaire hoek. Klassieke of geestelijke muziek komt totaal
niet aan bod. Het zijn ook allemaal vrij simpele arrangementen."
Dijkstra denkt dat de echte topamateurs van Nederland ook niet snel de
behoefte hebben in zo'n entertainment achtig programma te gaan zitten.
"Het programma wordt gewonnen door het beste 'populaire koor', zullen
we maar zeggen. Maar als het mensen aanspoort om te gaan zingen, vind
ik het goed.”
Het had wel wat minder commercieel gemogen, vindt ook dirigent Harold
Lenselink van zanggroep de Biltstars. "Er zit een platenmaatschappij achter, dat merk je wel. En dat ge-sms hoeft voor mij ook niet." Bovendien
denkt hij dat de selectie van koren zo is gemaakt dat het voor elk wat wils
biedt, en dat het er vooral leuk uitziet.
"Ik merk wel dat mensen door het programma enthousiast worden ge
maakt voor koormuziek. Koormuziek spreekt zo tot de verbeelding omdat
je je eigen instrument bent. Zingen kunnen we eigenlijk allemaal. De één
misschien wat beter dan de ander, maar bijna iedereen houdt van zingen."
Dus wie weet heeft een programma als ‘Korenslag’ nog uitstraling naar
een koor als het onze, want zingen kunnen we allemaal. Toch?
jlvd
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De Notenbar, deel 7
Zo Kees ben je ook zo blij als ik dat alles weer terug
is naar normaal? Vakantie is leuk maar niet zo lang. We
hebben inmiddels alweer twee keer gerepeteerd en dat
geeft weer een goed gevoel. Jan het is leuk om een
poosje weg te zijn maar o zo fijn om weer thuis te zijn.
Tussen twee haakjes Jan, ik heb voordat we hier mee verder gaan thuis
nog even nagekeken waar we voor de vakantie gebleven waren en zag
tot mijn verbazing dat we een behoorlijke blunder hebben
gemaakt. Kijk nog maar eens naar het voorbeeld van die een behoorlijke
blunder
twee notenbalken dan zie je het vanzelf. Nou je het zegt,
ja nou zie ik het ook. De namen van de noten van de onderste balk lopen met de bovenste balk mee en dat had natuurlijk tegen
gesteld moeten zijn. Dus in plaats van Do Re Mi enz. had het Do Ti La
Sol enz. moeten zijn. Wat kijk je daar makkelijk overheen zeg.

We zullen maar snel verder gaan met het uitleggen waarom je zoveel
gemak kunt hebben van Do Re Mi.
Eerst even iets over het waarom. Als al de muziek in de zelfde toonsoort geschreven was, bijvoorbeeld in C dan zou het beluisteren ervan
snel vervelen. Neem het nummer Jacobs Ladder. Ieder couplet gaat een halve toon hoger en dat maakt het spannend.
En zo is er Mineur en Majeur. Dat heeft alles met veranderde
toonsoort te maken. Daarom hebben we mollen en kruizen. In
ons voorbeeld in de Notenbar No 6 Staat de toonladder in C.
Dat betekent geen mollen of kruizen aan de sleutel. Het voorbeeld hier
is een stukje van een piano klavier waar je het beste kunt zien dat de
volgorde van de toetsen verandert bij een toonsoort verandering maar
voor de Do Re Mi lezers verandert er niets, alleen moet je even bepalen
waar de Do begint. Het klavier is voorzien van witte en zwarte toetsen.
De zwarte toetsen zijn in groepen van twee en drie naast elkaar. Tussen
die twee groepen zijn steeds twee witte toetsen naast elkaar zonder
zwarte toets er tussen in. De zwarte toetsen zijn de verhoging van de
toets ervoor of de verlaging van de toets erna. Eigenlijk zijn dit halve
tonen. Het verschil tussen de twee witte toetsen is ook een halve toon.
Twee zwarte toetsen naast elkaar zijn weer een hele toon. Zo kun je
eindeloze combinaties maken en met elke willekeurige toon een toonladder maken als we de opbouw van de toonladder maar goed hanteren. (Zie figuur 1)
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Do - - - Re - - - Mi - Fa - - - Sol - - - La - - - Ti - Do
1
1 ½ 1
1
1
½
1 staat voor een hele toon en ½ voor een halve toon

Figuur 1

We nemen de toonladder met één mol, een Bes. U weet dat een mol
staat voor een verlaging van een toon. Denk maar aan een mol die leeft
onder de grond. De Bes is een verlaging van de B. Een toonladder met
één mol noemen we de toonladder in F. Dat moet u gewoon onthouden.
Voor toonladders met meerdere mollen zijn geheugen steuntjes. We
zullen deze toonladder even op het piano klavier uitproberen. U zet de
Do dus op de F toets, de Re op de G toets, de Mi op de A toets, en nu
komt het de Fa op de zwarte toets, dat is de Bes. Omdat de afstand
tussen Do en Re, Re en Mi een hele toon is. Kijk maar op het klavier en
tussen Mi en Fa is een halve toon. Daar moeten we dus heel consequent
in zijn. De Sol komt op de C de La op de D de Ti op de E en de Do weer
op de C. Zie figuur 2.
Dat viel allemaal best mee denk ik. We doen gelijk nog een toonladder
met 1 kruis. Een kruis is een verhoging van de voorliggende noot. Dus

Figuur 2 Toonladder in F
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een F wordt een Fis.
Een verlaging krijgt “es” na de noot, met uitzondering van de A, die
wordt As genoemd. Dus As, Bes Es Ces enz.
Bij een kruis volgt altijd “is”. Dus Fis, Cis, Ais enz.
De toonladder met één kruis wordt de toonladder in G genoemd.
We gaan weer terug naar het pianoklavier en zetten de Do op de G
toets. De Re op de A toets, de Mi op de B toets en de Fa op de C toets
en dan zien we dat tussen de Mi en de Fa geen zwarte toets zit en is dus
een halve toon. Als we verder gaan zien we dat de afstand tussen de E
en de F een halve toon is, maar we moeten naar een hele toon. De Ti
komt dus op de zwarte toets na de F en dat is de verhoging van die toon
en heet Fis. Tussen Ti en Do is weer een halve toon. Zie Figuur 3.

Figuur 3 Toonladder in G

We hebben nu wel erg veel theorie in één verhaal gestopt Kees. Wat
denk je, zullen ze hier wel wat aan hebben? Ja, dat denk ik zeker.
De volgende aflevering gaan we er nog iets verder op in. Voorlopig is
het van belang dat je weet dat tussen Mi en Fa een halve toon is en ook
tussen Ti en Do. Ik moet dit verhaal nu inzenden anders missen we de
volgende Vox.
Hartelijk dank Kees voor al je werk. Hopelijk leren we er allemaal iets
van.

Kees bedankt en tot ziens maar weer.
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“Basje’s jubileum” is niet helemaal correct,
maar vooruit met de geit. We vieren 30 jaar Vox
en we zijn toe aan nummer 274. In de eerste Vox
was Basje als columnist nog niet geboren, daarna
dacht ik dat Basje twee keer niet is verschenen,
door ziekte of te laat aanleveren. Ik ga er vanuit,
dat Basje 270 keer is verschenen. Dat is als je terugrekent nogal wat.
270 keer, gemiddeld twee pagina’s betekent dus 540 pagina’s. Een flinke roman. Tenslotte. 35 regels per pagina maakt 540 x 35 (pak de zakjapanner maar) is 18900 regels, ongeveer tien woorden per regel maakt
dus een productie van 189000 woorden. Het bedenken van een stukje,
het onderwerp en de vorm en dan het schrijven en verzenden naar het
centrale verzamelpunt, schat ik ruwweg op een uur. De tijd die dus met
al die Basjes gebruikt is kun je stellen op 270 uur. Bij een achturige
werkdag is dat ruim 33,75 dagen. We hebben een vijfdaagse werkweek
is dat bijna zeven weken. Nog even terugkijkend, 270 uur, in een garage
rekent men ongeveer 35 euro per uur, dat wil zeggen 9450 euro. Ik zal
de penningmeester hierover aanspreken. Als daar nog een bonus
wordt bijgedaan (lees de berichten hierover in de dagbladen),
dan zit Basje goed, maar het koor is failliet. Ik hoef geen betaling, maar eigenlijk zou ik dus in de lijst van sponsoren moeten
worden geplaatst.

Dit betrof een terugblik. Het heden is wat minder eenvoudig
als het was. De stukjes uit voorgaande jaren gingen veel over de dirigent, zijn uitdrukkingen en wijze van acteren.
We hebben nu een uiterst correcte dirigente, die als een stukje redelijk
is gezongen, zegt: “Dat was heel goed, dank u wel.” Wat moet je als
columnist daar nou op zeggen.
Een dirigent, als voorheen, die roept: "Hier en daar begon ik het lied te
herkennen" of "Heel goed gezongen, alleen jammer, dat de tenoren de
verkeerde noten zongen, de 2e tenoren de tekst niet kenden, bovendien waren de baritons ongelijk en heb ik de bassen niet gehoord.”
"Je moet die grijze cellen gebruiken of hebben jullie die niet?” en “Hij
daar met die snor doet de volgende keer niet mee.”
Met dit gedrag kun je als stukjesschrijver iets.
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Ik had gehoopt toen we in Middelburg waren op een echtelijke twist. Zo
van "Je speelt de verkeerde noten en aardappelen koken kan je ook al
niet”.
Toen de spreker in de Koorkerk de mooie jonge dirigente aankondigde,
verwachtte ik een kreet vanachter de piano: "Bemoei je er niet mee,
die is van mij.” Met zoiets kun je uit de weg, maar het bleef lief en gezellig. Goed voor het koor, maar slecht voor Basje.
We kunnen met elkaar wel vaststellen, dat de 189000 woorden die Basje heeft gebruikt, weldra door de dirigente zal worden overschreden,
gezien het aantal woorden per repetitie.
Zo hebben we nu al 30 jaar een mooi verenigings- nodig ik de dirigente
blad, waaraan Basje met plezier heeft meegeuit tot een minder
werkt. Toekomst voorspellen is moeilijk, maar ze- correct gedrag.
ker is, dat Basje geen 30 jaar meer zal schrijven.
Voorlopig probeer ik het nog vol te houden en nodig ik de dirigente uit
tot een minder correct gedrag. Over schandaaltjes schrijven en lezen is
zo leuk. Kijk maar bij de kapper, daar zijn Privé en Story ook zeer gewild. Tot dusverre was Basje niet bij de coiffeur te lezen, maar je weet
nooit.
Basje
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In memoriam Piet van Duijn
Piet van Duijn, onze Vriend van het Mannenkoor RCM Vox Humana
en oud koorlid, is op 22 juli jl op bijna 86 jarige leeftijd overleden.
Professor Dr. Piet van Duijn is vele jaren een zeer gewaardeerd koorlid geweest die onder andere lid van de jubileumcommissie was tijdens ons tienjarig bestaan. Vrij snel nadat hij met emeritaat is gegaan heeft hij ook bedankt als lid van het koor. Zijn vaste plaats bij
de tweede tenoren voelde toen direct aan als een erg lege plaats.
Piet was het prototype van een verstrooide professor, dat wil zeggen
te midden van ons koor. Jarenlang heb ik naast hem gestaan en moeten vertellen welk lied we zouden gaan zingen en moeten aangeven
waar we ergens in het lied waren. Het leek vaak of kooraangelegenheden aan hem voorbij gingen, maar niets was minder waar. Dat
bleek onder andere uit zijn bijdrage in de jubileumcommissie.
Toen hij me een keer, met enige schroom, vertelde dat hij aan het
einde van een college een applaus van zijn studenten had gekregen,
vond ik dat heel leuk voor hem maar kon ik me er geen beeld bij vormen.
Dat veranderde op slag toen ik hem een keer in zijn werkomgeving bezig zag. Hij nodigde mij, met mijn collega’s van de afdeling werktuigbouw, uit om een keer op zijn lab te komen. Met een geweldige flair
en uitermate boeiend vertelde hij ons die middag over zijn werk in de
celbiologie en het onderzoek naar kankercellen. Wij waren allen diep
onder de indruk van zijn uiteenzetting. Dat andere beeld van hem
werd nog eens versterkt bij zijn afscheidscollege. Een overvolle collegezaal zag een charismatische man binnentreden die met veel humor
en grote deskundigheid college gaf. Die deskundigheid kwam tot uiting door de eenvoudige en uitermate boeiende wijze waarop hij die
moeilijke materie voor de combinatie van leken en materiedeskundigen uiteenzette. Toen begreep ik waarom hij enkele jaren ervoor een
applaus van zijn studenten had gekregen.

Tijdens de herdenkingsdienst werd nog eens benadrukt welk een geweldig mens is heengegaan. Een
(Vervolg op pagina 30)
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(Vervolg van pagina 29)

gedreven wetenschapper maar ook iemand die midden in de maatschappij wilde staan en problemen en discussies niet uit de weg ging
en steeds weer de mensen om zich heen zag en waardeerde.
Dikwijls doet de opmerking in een advertentie ‘we zullen hem nooit
vergeten’ wat clichématig aan, maar bij Piet zal dat zeker niet zo
zijn. Het toeval wilde dat ik drie dagen voor zijn overlijden aan twee
andere bestuursleden het bovenstaande verhaal over het applaus vertelde. Na zijn overlijden vonden we dat alle drie wel erg toevallig.
Wij zijn hem dus inderdaad niet vergeten.
Piet was een bijzonder mens.

Aaldert Onink

Graag wil ik iedereen uit onze familie, vrienden en kennissenkring
bedanken die bij Piets begrafenis aanwezig waren of die op andere
wijze hun medeleven toonden.
Speciaal denk ik aan diegenen die gedurende de laatste moeilijke jaren en maanden, steun en troost boden.
Heel erg bedankt hiervoor.
Ook namens de kinderen en kleinkinderen.
Els van Duijn-Reerink
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CONTACTPERSONEN
1e tenoren: Henk Schraa
071-5801244
2e tenoren: Jan Luuk van Dijk
0172-588793
Baritons: Wim Kaapaan
071-5314876
Bassen: Jan Verkerk
0172-421584

Plv. 1e tenoren: Jan Franken
0172-420716
Plv. 2e tenoren: Bram de la Rie
071-5312423
Plv. baritons: Piet Kooreman
071-5769959
Plv. bassen: Bert Holwerda
071-5215429

PODIUMMANAGERS
Henk van Houten 071- 5018854

Teunis Buursema 0252-216468

MUZIEKUITGIFTE
Hans v.d. Meeberg 071-8888266

Gé Le Large 071 3412851
Jan Huijser 0172 603275

REPETITIES

Iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de
Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352TD Leiderdorp, tel 071-5890259

MEER INFORMATIE

Via de website: www.mannenkoorvoxhumana.nl
Of per e-mail: info@mannenkoorvoxhumana.nl

OUD PAPIER

Container oude parkeerterrein LUMC, Ingang Wassenaarseweg 62, Leiden.
Let op! Na 5 meter direct naar rechts, doorrijden tot einde weg (pleintje).
Voor niet Leidenaars: inleveren op laatste repetitie van de maand, vanaf
19:30 bij repetitie locatie. Zie voor data de Agenda op achterzijde.

GIRONUMMERS

Algemeen: 2503179 t.n.v. RCM Vox Humana te Alphen aan den Rijn.
De Reiskas: 227572 t.n.v. RCM Vox Humana te Alphen aan den Rijn.
Voor uitgebreidere informatie en voorwaarden over de Reiskas,
zie Vox Magazine 258 (juni/juli 2004).

AGENDA
OKTOBER 2007
03
06

-

10
17
24
27
31

-

GEEN REPETITIE

miniconcert Hooglandse Kerk van 12.00 - 13.00 met na
afloop feestelijk samenzijn met de partners en uitreiking
eerste CD aan de burgemeester van Leiden,
H(enri) J.J. Lenferink.
gewone repetitieavond
gewone repetitieavond
gewone repetitieavond
extra repetitie**
gewone repetitieavond + OUD PAPIER

NOVEMBER 2007
03
07
10
14
21
24
28

-

medewerking dienst Maranathakerk in Alphen a.d. Rijn.
gewone repetitieavond
extra repetitie**
gewone repetitieavond
gewone repetitieavond
extra repetitie**
gewone repetitieavond + OUD PAPIER

**Alle extra repetities worden gehouden in de Maranathakerk
Alphen aan den Rijn van 10:00-13:00, koffie om 09:30.

Kopij volgende Vox Magazine inleveren vóór 15 nov a.s.
BELANGRIJKE DATA IN DE REST VAN 2007 EN BEGIN 2008
01 december
12 december
19 december
22 december

extra repetitie**
Concert in LUMC in Leiden
Kerstconcert in de Pieterskerk in Leiden
Kerstconcert in Alphen a/d Rijn

10 februari
01 maart

Medewerking Dienst aan zee in Scheveningen
Vriendschapsconcert in Alphen aan den Rijn

