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Terugblik op afscheid Gerarda 
Onze aandacht ligt momenteel natuurlijk meer bij het komende 

voorjaarsconcert dan bij het afgelopen kerstconcert. Toch is in deze 

KoorKrant een terugblik op ons kerstconcert van 23 december 2018 nog 

wel degelijk op zijn plaats, want dat was het laatste concert onder leiding 

van Gerarda. 

Het was een prachtig concert in samenwerking met het Edams Mannenkoor, 

met beide koren eigen stukken en enkele stukken samen gezongen. De kerk 

was compleet 'uitverkocht', er moesten stoelen bijgezet worden en het publiek 

was enthousiast over de optredens.  

 

Gezelligheid 

Tegen het einde van de uitvoering richtte voorzitter Ruud Jacobs woorden van 

dank aan Gerarda en memoreerde de bijzondere uitvoeringen die we in de 

loop van Gerarda's periode van dirigentschap mochten houden. Met name het 

Diner Chantant uit april 2017 en natuurlijk het jubileumconcert ter 

gelegenheid van ons 125-jarige bestaan met de kerstcantate The Winter Rose, 

in ons jubileumjaar december 2017. Ruud roemde de sfeer van gezelligheid 

die Gerarda altijd meebracht en voor veel leden de binding met het koor zeker 

stelde.  

Gerarda voegde daar in haar afsluitende woorden aan toe dat er in de perioden 

die voorafgingen aan uitvoeringen veel extra aandacht - buiten de normale 

repetities om - is gegeven aan het perfectioneren van de samenzang om die op 

het gewenste niveau te brengen. 

Al met al kunnen we terugzien op een mooie samenwerking die prachtige 

uitvoeringen heeft opgeleverd. 

SINDS 1892 

Agenda 

4 mei  
(zaterdagavond 19.15 uur) 

dodenherdenking 

 

10 mei  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

12 mei 
(zondagmiddag) 

voorjaarsconcert 

 

15 mei 

(woensdag 21.00 uur)  

jaarvergadering 

 

18 december 

(woensdagavond) 

Samen zingen rond de kerst 

 

20 december 

(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

22 december 

(zondagmiddag) 

kerstconcert 

 

 

 

 

 

"Slechte muziek is 

wat onze kinderen 

graag horen, goede 

muziek is wat wij als 

kinderen graag 

hoorden."  

[Quincy Jones] 

 

 

 



Voorjaarsconcert 12 mei 
Ons voorjaarsconcert (op 

moederdag!) is het eerste 

concert dat Joep leidt, maar 

tegelijkertijd helaas ook het 

afscheid van Corrien. Na het 

concert zal ze ons niet meer 

op de piano begeleiden. 

Voor deze speciale gelegen-

heid kreeg Corrien een - meer 

dan gebruikelijke - stem in de 

samenstelling van het 

programma. Daarbij is ook 

zangeres Cecile Roovers weer van de partij, zij neemt 

een deel van het programma voor haar rekening en zal 

ook het programma aan elkaar praten. Op 8 en 10 mei is 

ze bij onze repetities. 

Inhoud koormap 
Concert 12 mei 

De volgorde van het programma staat al vast. Het is de 

bedoeling dat je je repetitiemap even reorganiseert, zodat 

alles vanaf 17 april op de goede volgorde in je map zit. 

Ongeveer een week voor het concert krijg je nog een  

speciale concertmap en ook het volledige programma 

voor 12 mei. Ter informatie: het concert wordt korter dan 

we gewend zijn, zonder pauze. 

73 Tourdion 

34 Come again 

27 Bist Du bei mir (ook 4 mei) 

47 Der Lindenbaum 

43 Cent mille chansons 

09 Hallelujah 

55A Gabriella's sang 

37 As long as I have music 

Dodenherdenking 4 mei 

Tijdens de dodenherdenking zingen we onderstaande 

liederen. Doe deze achterin de map en gebruik even een 

tabje, zodat je ook deze muziek vlot kunt terugvinden. 

27 Bist Du bei mir (ook 12 mei) 

nvt Benedictus uit de Missa Katharina (boekje) 

42A  Dans nos obscurités, samen met leerlingen van de 

Havenrakkers 

51 Ave Verum, samen met het Broekerhavenkoor 

Overige muziek 

Alle overige muziek kun je uit de map halen en 

voorlopig thuis bewaren. 

 

Dresscode 4 en 12 mei 
12 mei: dezelfde kleuren als eerder bij het Diner 

Chantant: grijze of witte basis met fuchsia accenten. Kijk 

maar even naar de foto op onze homepage 

www.broekerkoor.nl. 

4 mei: zwarte basis, witte accenten. 

Altijd: armen en benen volledig bedekt! 

 

 

KOMEN & GAAN 
De afgelopen periode zijn verschillende koorleden 

vertrokken, maar we heten ook drie nieuwe leden van 

harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draaien, draaien, draaien... 
De Tourdion was een populaire en zeer levendige dans 

die zich in de 15e en 16e eeuw verspreidde over heel 

Frankrijk. De naam is afgeleid het Franse tordre, 

dat draaien betekent.  

Drinklied 

De tourdion werd populair door Pierre Attaignant, die in 

1530 een verzameling dansen het licht deed zien. Daarin 

ook een tourdion, gebaseerd op een wijs die bekendstaat 

als 'La Magdalena'. Deze tourdion is later omgezet in een 

vierstemmig drinklied dat nog steeds vaak gezongen 

wordt. 

 

De vertaling van het lied is ongeveer: 

Wanneer ik Clairette-wijn drink, vriend, 

dan gaat alles draaien, draaien, draaien 

Dus drink ik tegenwoordig de wijn van Anjou of Arbois. 

Laten we zingen en drinken,  

en de oorlog verklaren aan deze fles 

Laten we zingen en drinken, vrienden,  

laten we dan drinken! 

 

Afscheid 

 Nelly van Gool 

 Gerard van de Heistee 

 Mayke Swinkels 

Welkom 

 Ineke ten Have 

 Sija van der Slis 

 Guus Witteman 

 


