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Voorwoord

VTN vaart een nieuwe koers. In 2020 is het dienstenpakket 
van VTN als koepelorganisatie fors uitgebreid en wordt 
er in bescheiden mate een VTN-Steunfonds in het leven 

geroepen. In een brochure die al onze leden toegestuurd 
krijgen staat alle informatie met als doel: meer voor de 

leden, dichter bij de leden. Maar wie zijn onze leden? 
Anthony van Gelder, bestuurslid van VTN, ging in gesprek 

met negen koren die lid zijn van VTN.

 

VTN heeft ‘Toonkunst’ in haar naam. Dat heeft te maken met de afkomst van de 
vereniging. De Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst is in 1829 opge-
richt en daaruit is een aantal Toonkunstkoren voortgekomen. Pas in 2007 besloot 
de MBT haar taak als dienstverlener van de koren af te stoten. In dat jaar werd 
de zelfstandige en onafhankelijke Vereniging Toonkunst Nederland opgericht.  
Om die reden is VTN niet alleen de koepelorganisatie van Toonkunstkoren, maar 
van een diversiteit van koren, zoals, onder andere, kamerkoren, studentenkoren, 
plus-koren en kinder- en jeugdkoren.
Het bestuur van VTN wil al onze leden graag ten dienste zijn met adviezen waar ze 
wat aan hebben. Daarom wordt de dienstverlening uitgebreid naar allerlei aspec-
ten van artistieke en organisatorische aard. 

Maar wat is het profiel van de VTN-koren? In dit document treft u portretten aan 
van een dwarsdoorsnede van de bij ons aangesloten koren. Als u de interviews 
doorleest, zult u merken dat er veel overeenkomsten zijn in de wijze waarop de ko-
ren worden georganiseerd. Wij denken dat we al onze koren behulpzaam kunnen 
zijn, verder strekkend dan het met korting innen van de verplichte Buma/Stemra-
bijdrage.

‘Meer voor de leden, dichter bij de leden’ begint met ‘nader kennismaken’. Deze por-
trettengalerij is daarvan een begin. Wij kunnen niet wachten u vanaf 2020 meer 
van dienst te zijn en hopen dat er gebruik gemaakt wordt van ons VTN-Steunfonds.
Veel leesplezier en… hopelijk snel contact met VTN.

Max de Boer, voorzitter
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Portret van een studentenkoor

Interview met Lily Jalink (h.t. Praeses) en Aneska Holwerda 
(commissaris koor) van het Leids Studenten Koor en 

Orkest (L.S.K.O.) Collegium Musicum te Leiden. Dé plek 
in Leiden voor studenten die van muziek houden, zoals 

hun website aangeeft. Het L.S.K.O omvat drie onderdelen: 
een symfonieorkest, een grootkoor van 120 leden en een 

kamerkoor van 24 zangers. We ontmoeten elkaar rond het 
middaguur in een café te Leiden.

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
We zijn een studentenkoor met jonge leden, laten we zeggen van 18 tot 26 jaar.  
Een aantal leden is inmiddels gaan werken, maar zij worden dan niet wegge-
stuurd. Wel betalen ze dan een toeslag. Na verloop van tijd zie je toch dat deze 
leden vertrekken omdat ze zich minder op hun plaats zijn gaan voelen in het koor 
tussen jonge studenten. Het koor maakt deel uit van een studentenvereniging, 
tijdens de introductie aan het begin van het studiejaar worden nieuwe leden ge-
worven. Er is een korte auditie, men hoeft geen muzikale achtergrond te hebben. 
Er wordt gelet op toonvastheid, maat houden en stembereik. Het lidmaatschap 
is voor een half jaar, en omdat er ook ieder half jaar een concert wordt gegeven 
heeft iedereen dan ook deelgenomen aan een afgesloten project. Er zijn ook flink 
wat internationale studenten lid van het koor, zij krijgen om die manier wat ex-
tra ondersteuning bij het leren van de taal. Zij zijn vaak wel korter lid van het 
koor, omdat ze bijvoorbeeld deelnemen aan een project op de universiteit. Het 
aantal leden stijgt op dit moment, een oorzaak kunnen we niet aanwijzen. Wel 
is er een golfbeweging door de jaren heen. De universiteit is gegroeid en er zijn 
ook steeds meer internationale studenten, gelukkig willen velen daarvan graag 
zingen. Er is geen limiet aan het aantal leden. 70% van de Leidse studenten is 
vrouw, dat zie je ook terug in de samenstelling van het koor. Vrouwen worden 
ook sneller lid van een koor, dat trekt de verhoudingen extra scheef. Al met al zijn 
we een florerend koor, kunnen we gerust stellen!

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Er zijn twee dirigenten omdat koor en orkest op hetzelfde moment dirigeren.  

LSKO Collegium Musicum, Leiden
Jaar van oprichting: 1936

Dirigent: Gerrit Maas (sinds 2019)
Aantal leden: 24 (kleinkoor), resp. 120 (grootkoor)

Website: www.collegiummusicum.nl
E-mail: bestuur@collegiummusicum.nl
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Het orkest staat onder leiding van Jeppe Moulijn, grootkoor en kamerkoor wor-
den geleid door Gerrit Maas. Hij is in 2019 aangetreden als dirigent. 

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
De vacature voor een nieuwe dirigent wordt ingevuld aan de hand van een ad-
vertentie op internet en door mond-op-mond reclame. Een sollicitant heeft ge-
sprekken met de sollicitatiecommissie en de orkestdirigent. Na een eventuele 
proefdirectie wordt input van de koorleden gevraagd.

Hoe komt het repertoire tot stand?
Er is een programmacommissie, die meestal bestaat uit oudere leden van koor 
en orkest, samen met de dirigenten. De dirigenten hebben een grote invloed op 
de programmering door hun grote repertoirekennis, een studentenkoor bestaat 
per definitie uit jonge mensen die dat niet hebben of nog niet hebben. Waar de 
dirigenten artistiek verantwoordelijk zijn, is het bestuur dat organisatorisch. 
Het bestuur vergadert eenmaal per week en heeft eenmaal per maand overleg 
met de dirigent. Omdat het LSKO bestaat uit een koor en een orkest wordt een 
tutti-stuk gekozen dat hiervoor geschikt is, aangevuld met samenhangend re-
pertoire. Dat kan a-capella zijn of met alleen pianobegeleiding. De totale lengte 
van een concert is meestal twee uur. Na tien jaar zijn alle leden vervangen en 
kunnen de tutti-stukken worden herhaald. 

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
Er zijn meestal drie projecten per jaar. In december worden dan twee uitvoerin-
gen gegeven, eentje in Leiden en eentje elders, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Hilversum. In juni geldt hetzelfde principe, een concert in 
Leiden en eentje elders. Naast deze concerten is er om het jaar een toernee, vaak 
in mei, het andere jaar is er meestal een maartconcert in Leiden, waarbij we een 
groot werk uitvoeren. Uitvoeringen worden gehouden in kerken of in de Stads-
gehoorzaal in Leiden, maar die is erg duur, zodat we om kosten te besparen voor 
kerken of zalen kiezen. We hebben een fors koor, daarnaast dan nog een orkest 
van tegen de vijftig leden, wat betekent dat we niet overal in passen.

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
We hebben geen periodieke stemtesten. Voor leden die willen doorgroeien is er 
ons kamerkoor, voor hen wordt wel een extra auditie gehouden. Er is een oefe-
navond waarop minder ervaren leden kunnen oefenen met oudere koorleden. 
Ook worden er repetitieweekenden georganiseerd voor het hele koor met bij-
voorbeeld een zangpedagoog.

Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
Nee, we hebben ons eigen orkest. Onze repetitor begeleidt ons tijdens concerten 
bij de stukken met pianobegeleiding. Soms is er samenwerking met een ander 
koor. Zo hebben we twee jaar geleden The dream of Gerontius van Elgar uitge-
voerd, samen met het VU-koor uit Amsterdam. In het verleden is er ook nog een 
samenwerkingsproject geweest met Krashna, een studentenkoor uit Delft. Het is 
wel lastig dat je de stukken los van elkaar in moet studeren, je moet het dan heb-
ben van bijvoorbeeld een gezamenlijke repetitiezaterdag. 

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Studenten kunnen naast hun studie gratis een uur per week les krijgen op het 
conservatorium, dat heet ‘Practicum Musicae’. Dat kan instrument of zang zijn, 
theorie of solvège. Ze krijgen daarvoor studiepunten. Op dit moment zijn maar 
een paar conservatoriumstudenten lid van ons koor. 

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
Altijd zwart-wit, voor de heren pak, rok of smoking wit overhemd met vlinderdas 
of gewone das en nette zwarte schoenen. Bij de dames moet alles bedekt zijn, 
eventueel mag een rood accent worden toegepast.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
Doordat we een beperkte keuze hebben in concertlocaties hebben we meestal 
iets van 400 bezoekers, maar op het lustrumconcert hadden we er in de Stads-
gehoorzaal in Leiden wel 800. Omdat we niet expliciet rekening houden met 
bekende componisten lijden we af en toe verlies op onze concerten vanwege 
minder bezoekers dan begroot, maar we proberen dat dan te compenseren met 
schnabbels en andere activiteiten. Overigens hebben we voldoende buffers, er 
wordt niet ingeteerd op het vermogen.

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
We hebben een mooie website, die wordt bijgehouden door koorleden met een 
achtergrond in de ICT. We hebben ook een Facebookpagina, waarop we onze 
vrienden op de hoogte brengen van concerten en dergelijke. Daarnaast laten we 
posters en flyers drukken en plaatsen we een advertentie in Het Leidsch Dagblad 
en de Universiteitskrant. We laten bij bij concerten een programmaboekje druk-
ken, helaas hebben we niet genoeg sponsoren om de kosten hiervan te onder-
vangen.
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Toonkunst Plus Gouda

Portret van een pluskoor

Interview met Erica de Wijs, voorzitter en Jopie 
Kamermans, secretaris. Beiden zijn bestuurslid van 

Toonkunst Plus Gouda, in 1997 opgericht als een afsplitsing 
van het originele toonkunstkoor, Toonkunst Gouda. In april 
2000 werd het koor toegelaten tot de MBT, het is aldus het 
eerste senioren-toonkunstkoor. In het Pluskoor wordt wat 

oudere leden de mogelijkheid geboden om hun ervaring 
op zanggebied niet verloren te laten gaan. Er kan in de 

middag worden gerepeteerd en de dirigent houdt bij de 
repertoirekeuze rekening met de oudere stemmen.  

We spreken elkaar in Gouda na afloop van een repetitie.

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
De leden van Toonkunst Plus zijn in de praktijk 60+. Er zijn op dit moment ruim 
100 zangers: 41 alten, 39 sopranen, 16 tenoren en 10 bassen. Aanmelding van le-
den geschiedt meestal via de website, vanuit Toonkunst Gouda of gewoon mon-
deling. Er is wel een auditie, maar geen maximum leeftijd. Een tussentijdse stem-
test wordt eens per drie jaar gehouden, het komt voor dat zangers geadviseerd 
wordt na het eerstvolgende concert te stoppen. Zangers die afgewezen zijn bij 
Toonkunst Gouda kunnen eventueel terecht bij Toonkunst Plus. Het ledenbe-
stand is grofweg stabiel, misschien zijn er iets meer leden bijgekomen afgelopen 
jaren. Het sociale aspect van het koor is erg belangrijk. Ieder jaar hebben we een 
muzikaal uitstapje waarbij we het ene jaar een hele week zingen, het andere jaar 
doen we dat een hele dag. Voor sommige koorleden is dat het enige uitje dat ze 
hebben. 

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Dirigent is Leo Rijkaart, hij is tevens oprichter van Toonkunst Plus Gouda. In de-
cember 2018 vertrok hij na 25 jaar dirigentschap bij Toonkunst Gouda. Zijn af-
scheidsconcert viel samen met het 100-jarig bestaan van het koor. Hij is evenwel 
aangebleven als dirigent van Toonkunst Plus. Hij heeft als dirigent een belang-
rijke stem in de repertoirekeuze.

Jaar van oprichting: 1997
Dirigent: Leo Rijkaart (sinds 1997)

Aantal leden: 106
Website: www.toonkunstplusgouda.nl
E-mail: info@toonkunstplusgouda.nl
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Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
Meestal hebben we een stuk of 300 bezoekers, veelal zijn dat familieleden of ken-
nissen. Bij publiekstrekkers zitten er trouwens ook veel andere muziekliefheb-
bers in de zaal.

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
We hebben een webmaster die een fraaie nieuwe website heeft gemaakt. Aan 
Facebook doen we niet, wel laten we voor concerten flyers en posters drukken. 

Hoe komt het repertoire tot stand?
Het koor beschikt over een kleine muziekcommissie, bestaande uit drie koorle-
den. Uiteindelijk bepaalt het bestuur de muziekkeus, maar de dirigent blijft artis-
tiek verantwoordelijk. Criteria zijn dat het repertoire te doen moet zijn voor het 
koor, gezien de leeftijd, maar ook dat de koorleden niet te lang moeten hoeven 
te staan bij een concert, ze moeten er ook niet te lang op hoeven repeteren. De 
kwaliteit van het koor moet het repertoire toelaten. Leo adviseert hier altijd bij, 
hij doet zelf ook suggesties.

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
Per jaar geven we één à twee uitvoeringen. Elk concert heeft een thema, zoals een 
reis door Europa of liederen die met water te maken hebben. Het thema in 2019-
2020 is Nederlandse componisten. In de St. Jan worden de grote concerten gege-
ven, maar dat is eigenlijk te duur omdat daar altijd orkestbegeleiding bij is. Dat 
is meestal het Holland Symfonie Orkest, het vroegere Randstedelijk Begeleidings 
Orkest. We geven ook concerten in kleinere kerken in de omgeving van Gouda 
worden gegeven, die zijn dan met piano- of orgelbegeleiding. 

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
Eenmaal per drie jaar is er een stemtest, leden kunnen dan het advies krijgen na 
het volgende concert te stoppen.
De laatste jaren doen we niet meer aan koorscholing, maar Leo kan dat met goed 
inzingen aardig compenseren.

Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
Ja, we werken samen met Toonkunst Gouda, ook hebben we samengewerkt met 
het Pluskoor Gelderse Vallei in Ede.

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Nee, op dit moment is er geen samenwerking.

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
De dames hebben als kledingvoorschrift lang-zwart met een net wit t-shirt en 
een corsage, de heren dragen een zwart pak met een wit overhemd en een vlin-
derstrik.
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Vocaal Ensemble Cantate, Gorinchem

Portret van een vocaal ensemble

Interview met Jopie de Leeuw, voorzitter en Suzanne 
 Schoonderbeek, koorlid. Het kamerkoor is in de ruim 

veertig jaar van zijn bestaan uitgegroeid van een 
dubbelkwartet tot een koor met 28 zangers. Voor 

optimalisering van de klank van het koor wordt gebruik 
gemaakt van de methode ‘Lichtenberg’, waarover verderop 

in dit interview meer.  
We spreken elkaar thuis bij Suzanne Schoonderbeek.

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
Ons koor bestaat op dit moment uit 28 leden. De leeftijd van ons koor varieert 
nu van 27 tot 70 jaar. Bij ons hoef je niet te stoppen op een bepaalde leeftijd, dat 
gebeurt alleen als je niet door de stemtest bent gekomen. We hebben veel vaste 
leden, die al lang lid zijn. Het ledental is stabiel in de 40 jaar dat we bestaan zijn 
we van een dubbelkwartet gegroeid naar de huidige 28 leden. We streven daarbij 
naar een verdeling van 8 sopranen, 8 alten, 6 tenoren en 6 bassen. Cantate is een 
koorfamilie, kun je wel zeggen, we zijn erg betrokken bij elkaar. Er zijn de nodige 
vriendschappen ontstaan in de loop der jaren. De dirigent organiseert regelma-
tig, in samenwerking met leden van het koor, een koorreis. Zo zijn we al twee 
maal naar Engeland geweest. Een koorlid heeft ervoor gezorgd dat we daar, in 
diverse kathedralen, onze medewerking aan een Evensong mochten verlenen.

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Onze dirigent Niels Kuijers speelt een belangrijke rol in ons koor. Hij overlegt met 
de muziekcommissie over het repertoire. Samen met het bestuur stelt hij een 
meerjarenplanning samen, maar hij is uiteindelijk artistiek verantwoordelijk. 
Bijscholing en vernieuwing staan bij hem hoog in het vaandel. Het is ook een 
heel sociaal iemand: hij informeert altijd naar wel en wee bij geboorte, ziekte en 
overlijden. Hij gaf ook les aan het conservatorium in dirigeertechniek en zingt 
zelf. Daarnaast geeft hij workshops over de methode Lichtenberg betreffende de 
stemvorming van de individuele koorleden en een homogene, rijke koorklank. 
Niels is daartoe opgeleid aan het Lichtenberger Institut in Duitsland en met zijn 
Klankinitiatief hij probeert hij die methode meer bekendheid te geven in Neder-

Jaar van oprichting: 1988
Dirigent: Niels Kuijers (sinds 1995)

Aantal leden: 28
Website: www.cantate-gorinchem.nl

E-mail: voorzitter@cantate-gorinchem.nl
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het Weihnachtsoratorium, waarbij begeleiding door een orkest noodzakelijk is. 
We maken een jaarplanning voor twee jaar, ieder jaar is Musica Aeterna daarbij 
betrokken. 

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
We hebben op dit moment één koorlid dat aan het conservatorium heeft gestu-
deerd, vroeger waren dat er meer. Veel koorleden bespelen een instrument, al of 
niet als hobby. Alle leden studeren thuis hun partij in met behulp van een instru-
ment, veelal een piano.

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
Leden mogen dat zelf bepalen, maar meestal is dat zwart. Soms ook kleur, bij-
voorbeeld bij een concert met als thema bloemen. De kleurkeuze pakt altijd goed 
uit.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
Een uitvoering van de Matthäus wordt begroot op 700 bezoekers, wat best veel is, 
zodat we voor zo’n concert wel sponsors zoeken.

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
We hebben een mooie nieuwe website, die is gemaakt door een koorlid die ICT’er 
is. Officieel hebben we ook een Facebook-pagina en een Twitter-account. We 
hebben ook een koorlid dat de posters en de flyers verzorgt. 

land. Hij dirigeert naast Cantate nog COV Laudate uit Hardinxveld-Giessen-
dam. 

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
Dat is al sinds 1995, toen Niels Kuijers onze dirigent werd, niet meer aan de orde 
geweest en dat zal voorlopig ook zo blijven.

Hoe komt het repertoire tot stand?
De dirigent bepaalt samen met de muziekcommissie wat geschikt is. We zingen 
zowel a capella als met begeleiding. Door samenwerking met de Stichting Mu-
sica Aeterna hebben we ook regelmatig concerten met solisten en instrumentaal 
ensemble. Vaak hebben de concerten een thema, maar niet altijd.

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
Meestal drie per jaar, dit jaar zijn dat de Matthäus, en ook dit jaar twee maal 
een Even songs en tweemaal een kerstconcert in december. In Gorinchem treden 
we vaak in de Rehoboth-kerk op, behalve komend kerstconcert. Dan zingen we 
in de Grote Kerk in Gorinchem, maar die is meestal te groot. Daarnaast hebben 
we dit jaar nog optredens in de Laurenskerk in Rotterdam en in de Oude Kerk 
in Voorburg. Soms worden we begeleid door een kistorgel, maar bij het komend 
kerstconcert in de Grote Kerk is dat het kerkorgel. Concerten duren meestal 1 à 
1,5 uur. Soms wordt een uitvoering aangevuld met een instrumentaal optreden.

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
Zoals gezegd is onze dirigent hier een groot voorstander van. Elke repetitie wordt 
er aandacht besteed aan de Lichtenberg-methode. Eenmaal per jaar zijn er ses-
sies met kleine groepjes van 8 of 10 koorleden. De dirigent schoolt zich regelma-
tig bij in Duitsland. Enkele leden hebben op dit moment zangles. We verwachten 
op de repetities 90% aanwezigheid, dit wordt de nieuwe leden per brief gemeld. 
Na aanmelding volgt een auditie, een van de voorwaarden is bij ons wel dat je 
noten moet kunnen lezen. We kijken ook of je binnen de klankkleur van het koor 
past. Het is wel zo dat je vervolgens drie maanden op proef meezingt, daarna kun 
je pas lid worden. We houden elk jaar een stemtest, d.w.z. één stemgroep per jaar.

Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
We werken samen met de Stichting Musica Aeterna, die tot doel heeft in de regio 
meer hoogwaardige klassieke muziek te laten klinken. Met hen hebben we de 
afgelopen jaren diverse uitvoeringen verzorgd, bijvoorbeeld van de Messiah of 
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 Portret van een kamerkoor

Interview met Peter Hoekenga, voorzitter van vocaal 
 ensemble Ex Arte uit Enschede. Een kamerkoor met 20 
 zangers dat gespecialiseerd is in barok en renaissance, 

maar dat tevens hedendaagse composities op het 
programma heeft staan. Op hun website een aardig citaat 

van Beethoven: ‘Een valse noot zingen is onbelangrijk, 
maar zingen  zonder passie is onvergeeflijk’. We spreken 

elkaar thuis bij de voorzitter.

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
We hebben toch wel wat vergrijzing in ons koor. We zijn begonnen als studen-
tenkoor in de jaren tachtig. We werven nu bij de Hogeschool en bij de Technische 
Universiteit. Er zijn een paar dertigers, veertigers en vijftigers, maar de meeste 
leden zijn boven de zestig. Bij de selectie van nieuwe koorleden zijn we kritischer 
naar ouderen. Talentontwikkeling is ook een van de criteria die gehanteerd 
worden in het toekennen van subsidie door de gemeente. Ledenwerving staat 
overigens standaard op de agenda van de bestuursvergadering. Op dit moment 
zoeken we met name mannen, er kunnen nog wel een paar bassen en tenoren 
bij. We hebben een scratch georganiseerd met stukken van de componist Eric 
Whitacre. De basis bestond uit koorleden van Ex Arte, de overige medezangers 
konden daarna eventueel lid worden. Je kunt bijvoorbeeld ook zangpedagogen 
aanschrijven met de vraag of ze nog leerlingen hebben die lid zouden willen 
worden. Eén van onze koorleden weet veel publiciteit te genereren, enerzijds 
om publiek te trekken voor onze concerten, maar ook om leden te werven. Ook 
kunnen we putten uit een pool van projectzangers die af en toe meezingen. Het 
aantal leden is stabiel, vorig jaar is er een aantal mensen vertrokken, de altse-
lectie was daarna gehalveerd. Afgelopen jaar hadden we toch weer vijf of zes 
nieuwe leden.

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Onze dirigent, Emile Engel uit Lichtenvoorde, heeft een belangrijke stem in de 
muziekkeuze, maar hij doet dat wel in overleg met het bestuur. Als professio-
nal is hij artistiek verantwoordelijk, maar uiteindelijk beslist hij met steun van 

Ex Arte, Enschede
Jaar van oprichting: 1988

Dirigent: Emile Engel (sinds 2002)
Aantal leden: 20

Website: www.exarte.nl
E-mail: info@exarte.nl
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Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
Bij grote projecten werken we samen met barokorkest barokorkest La Sorpresa. 
Daarnaast werken we ook samen met Concentus-Cantzione uit Zutphen, een 
koor dat ook onder leiding staat van onze dirigent. Met hen voeren we de Hohe 
Messe uit in Enschede en in Zutphen.

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Op dit moment lopen er geen projecten, maar we zijn er wel over na aan het den-
ken of we er iets mee kunnen de komende jaren.

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
We experimenteren de laatste tijd met onze outfits. Geen witte overhemden 
en vlinderstrikken meer. Naast zwart met een kleuraccent kiezen we ook wel-
eens voor verschillende unikleuren. Voor onze uitvoering van Morten Feldmans 
 Rothko Chapel waren we volledig in het wit zodat er schilderijen van Rothko op 
geprojecteerd konden worden. Tijdens de concerten zingen we in diverse opstel-
lingen, afhankelijk van klankbeeld en akoestiek, de dirigent bepaalt dan hoe.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
In de Grote Kerk in Enschede komen er ongeveer 350 bezoekers af op de Hohe 
Messe. Bij een uitvoering van de Matthäus of het Weihnachtsoratorium zitten er 
in Zieuwent 4 à 500 mensen in de kerk. Wanneer er een onbekend stuk op het 
programma staat, bijvoorbeeld bij een optreden in Duitsland, houdt het op bij 
een stuk of tachtig bezoekers. We hebben een keer een concert gegeven op een 
kasteeltje, waarbij de huiskamer vol zat met zestig man.

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
Sinds begin van dit jaar hebben we een nieuwe website, die goed bezocht wordt. 
Facebook wordt bijgehouden door een van onze koorleden, met name bij concer-
ten en ledenwerving. We adverteren ook geregeld via Facebook. Daarnaast ver-
spreiden we natuurlijk affiches en flyers, zorgen we dat we in allerlei (digitale) 
agenda's staan en krijgen we geregeld interviews geplaatst. 

het bestuur. Hij staat open voor inspraak, maar hij wil wel een veto uit kunnen 
spreken. Maar het is een optimistische man, het lukt hem altijd wel om een mooi 
programma neer te zetten. Het was bijvoorbeeld zijn idee een keer de Hohe Messe 
van Bach uit te voeren. En mocht het een keer nodig zijn te schrappen in een stuk, 
dan doet hij dat ook in overleg met het bestuur.

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
Via een advertentie wordt aan de hand van een profielschets aangegeven, aan 
wie we behoefte hebben. In principe worden vervolgens 2 of 3 dirigenten uit-
genodigd om een keer met het koor kennis te maken en te repeteren. De leden 
geven een advies aan het bestuur. Zij besluit uiteindelijk over het aannemen van 
de meest geschikte kandidaat.

Hoe komt het repertoire tot stand?
Ons repertoire strekt zich over het algemeen uit van renaissance en barok tot 
modern. We zingen vrijwel geen romantiek. Vrij vaak hedendaags, dat wil zeg-
gen 20e en 21e eeuws. We doen liever geen concessies om maar publiek te trek-
ken.

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
We treden gemiddeld vijf à zes keer per jaar op. Dit jaar doen we eenmaal de 
 Matthäus, eenmaal de Messiah en tweemaal de Hohe Messe. Waar treden we zo-
als op... in Enschede en verre omtrek en ook in Duitsland. Geregeld gaan we ook 
op koorreis, bijvoorbeeld naar Parijs en Leuven.

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
Kandidaatzangers mogen een paar keer meezingen, daarna volgt een stemtest 
bij de dirigent. Soms hebben we dan een evaluatie na drie maanden, ook om te 
kijken of iemand op zijn plek is in het koor. Er wordt gekeken naar stemkwaliteit, 
muzikaal niveau en of er voldoende aan thuisstudie wordt gedaan. We houden 
geen tussentijdse stemtesten, wel komt het voor dat iemand vertrekt omdat hij 
of zij niet goed functioneert. Onze dirigent kan vrij goed inschatten of een koorlid 
aan de eisen voldoet. Veel leden bespelen een instrument en kunnen noten lezen, 
we hebben ook een aantal muziekprofessionals in ons midden. We hebben af en 
toe koorscholing van een zangpedagoog, maar bij het inzingen werkt onze diri-
gent ook aan stemvorming. Vrijwel iedereen heeft zangles of heeft dat in ieder 
geval gehad.
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Portret van een universiteitskoor

Interview met Lieke Maier en Ruud Maas, respectievelijk  
PR-commissaris en penningmeester van het VU-Kamerkoor.  

De Vrije Universiteit in Amsterdam kent vier 
muziekgezelschappen: het VU-Orkest, het VU-Koor, het  

VU-Kamerorkest en het VU-Kamerkoor. Dit interview richt 
zich op het laatste. Citaat uit hun website: “Zowel jeugdig 

enthousiasme als wijze ervaring maken deel uit van de 
magische mix”. Voor dit interview hebben we afgesproken 

op een zonovergoten terras te Leiden.

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
We zijn vijftig jaar geleden ontstaan uit een workshop, sindsdien zijn we 
een kamerkoor. Naast ons kamerkoor zijn er nog drie gezelschappen aan de 
Vrije Universiteit: een groot koor, een groot orkest en een kamerorkest. Het 
ledenbestand bestaat uit zowel studenten als medewerkers en externen, 
waarbij de laatsten geen band hoeven te hebben met de VU. We zijn in fei-
te onafhankelijk, maar we worden wel financieel ondersteund door de VU.  
De leeftijd van onze leden loopt van ongeveer twintig tot vijftig jaar. Het verloop 
is niet groot, sommigen zijn al tien jaar lid. Voor potentiële nieuwe leden hebben 
we een interesselijst, waarop je je naam kunt achterlaten. Wanneer we project-
leden nodig hebben, spreken we mensen aan waarvan we weten dat die mee 
zouden willen doen. Ook plaatsen we op Facebook een bericht dat we op zoek 
zijn naar nieuwe leden. Het aantal leden is trouwens aardig constant, we moeten 
ook vaker nee zeggen dan dat we op zoek moeten naar nieuwe leden. Met onze 32 
leden hebben we geen behoefte om te groeien.

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Onze dirigent Krista Audere is sinds 2016 verbonden aan ons koor. Zij is is een 
sterke sfeermaker. Ze leidt elke repetitie met een boel vakkennis en humor. In 
feite heeft ze de artistieke leiding, maar we hebben ook een artistieke commissie, 
die naast het bestuur opereert. Wanneer leden invloed willen hebben kunnen ze 
hiervan lid worden. Samen met de dirigent stelt de commissie het programma 
samen, waarbij de dirigent het laatste woord heeft. Het bestuur denkt trouwens 

VU-Kamerkoor, Amsterdam
Jaar van oprichting: 1968

Dirigent: Krista Audere (sinds 2016)
Aantal leden: 32

Website: www.vukk.nl
E-mail: info@vukk.nl
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Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
Nee, niet op vaste basis. Er zijn wel samenwerkingen geweest, oa met het 
 Cello8ctet Amsterdam en Cappella Amsterdam.

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Nee, wel hebben vijf of zes leden conservatorium gedaan.

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
We treden helemaal in het zwart op, de mannen met met overhemd zonder strik 
of das, bij de dames is alles mogelijk, als het maar zwart is. We proberen een wis-
selend beeld te creëren door anders te gaan staan, we hebben een regisseur die 
dat samen met de dirigent bepaalt. We proberen ook meer uit het hoofd te zingen 
en vrij te bewegen.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
Dat is afhankelijk van het repertoire, maar gemiddeld 100 bezoekers. Veel familie 
en vrienden, dat wel. Vorig jaar hadden we bij ons 50-jarig Jubileumconcert in de 
Dominicuskerk zo’n 230 bezoekers. 

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
We hebben connecties met mensen van Radio 4. We zingen op die zender af en 
toe vijf à tien minuten in het programma ‘Spiegelzaal’ op zondagochtend, met 
een interviewtje met een koorlid of de dirigent. Op onze website kunnen mensen 
informatie vinden over concerten. We hebben veel bezochte accounts op Face-
book en Instagram waar we reclame maken. Voor geïnteresseerd publiek is er 
een online Nieuwsbrief. Daarnaast natuurlijk nog de bekende flyers en posters.

wel mee, hoor. Krista is heel enthousiast, haar streven is om ons op een hoger 
niveau te brengen.

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
De laatste keer kwamen er zeventig brieven binnen. Een selectiecommissie van 
het koor heeft toen geselecteerd op kwaliteit, repertoirekeuze en ambitieniveau. 
Vervolgens zijn er met tien kandidaten gesprekken gevoerd, twee daarvan heb-
ben een proefrepetitie gehouden. Uiteindelijk hebben we de leden laten stem-
men, unaniem is toen de keus op Krista gevallen.

Hoe komt het repertoire tot stand?
Er wordt altijd gekozen voor verschillende muzieksoorten, het principe is een 
breed repertoire. Criterium is altijd geweest dat zowel dirigent als koor er plezier 
aan moeten beleven. Omdat het koor klein is en de leden dus een eigen verant-
woordelijkheid hebben, willen zij wel graag een uitdagend repertoire. 

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
We geven vijf à zes opvoeringen van twee à drie concerten. Een kleiner deel van 
het koor, bijvoorbeeld viermaal vier stemmen, geeft nog andere concerten, laten 
we zeggen schnabbels. In totaal ongeveer acht keer, vaak met bekend repertoire. 
Omdat de VU daar geld voor beschikbaar stelt treden we ook op bij oraties, pro-
moties of kerstborrels. De eerste van een reeks concerten wordt altijd in Amster-
dam gegeven in diverse kerken van verschillende afmetingen, vaak a capella, 
met piano, orgel of continuo. Daarna volgen uitvoeringen in Leiden of Utrecht. 
Vorig jaar zijn we op tournee geweest naar Frankrijk en hebben vijf concerten 
gegeven tijdens een korenfestival in de Provence. Ook is het koor, of een deel van 
het koor, wel eens ingehuurd om de Matthäus te zingen.

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
Nieuwe leden kunnen een repetitie meezingen, dan volgt een stemtest bij de di-
rigent en een bestuurslid. Je mag dan één project meezingen als proeflid, maar 
mocht je niet geschikt worden bevonden als koorlid, bijvoorbeeld vanwege ge-
brekkige samenzang, dan mag je geen lid worden. Periodieke stemtesten worden 
niet gehouden, onze dirigent kan met onze 32 stemmen heel goed horen hoe het 
klinkt. 
Vorig jaar was er tijdens een repetitie een koorscholing door een lid van het Ne-
derlands Kamerkoor. Ook is Jos van Veldhoven een keer langs geweest voor een 
beter begrip van barokmuziek. Veel koorleden hebben zangles, op zich is dat vrij-
willig, maar bij audities wordt dat soms aangeraden.
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Portret van één van de oudste

Interview met Roland Gerritsen, voorzitter van 
 Toonkunstkoor Utrecht. Als één van de founding fathers 

van de  Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst in 
1829, is dit koor ook één van de oudste koren van ons land. 
Een eigenschap die ze trouwens moeten delen met de vier 
andere nog bestaande oprichters: Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam en Dordrecht. Een koor dat geleid wordt door 
een dirigent die door de leden ‘op handen wordt gedragen’. 

We spreken elkaar bij de voorzitter thuis in Zeist.

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
De gemiddelde leeftijd van de koorleden is nu ongeveer 56,. We hebben onlangs 
een brainstormdag gehouden waarbij we hebben gesproken over zaken als ver-
jonging en leeftijdsopbouw, in samenhang met koorkwaliteit en repertoire. De 
trend is steeds meer dat zangers wel mee willen zingen bij een project, maar zich 
niet willen binden als officieel koorlid met bijbehorende verplichtingen. Voor 
projecten als Mahler 8 en de Hohe Messe vroegen we jongere zangers tot 40 jaar, 
zij betalen een verlaagde contributie. We proberen zo nieuwe mensen kennis te 
laten maken met ons koor. Daarnaast maken we voor werving nog een leaflet. 
Het ledenaantal is redelijk stabiel, we hebben op dit moment 107 koorleden, dat 
is wal wat minder dan het normale aantal van 125. 

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Jos Vermunt is een vooraanstaand dirigent, hij vierde onlangs bij ons koor zijn 25-ja-
rig jubileum. Hij wordt door de leden op handen gedragen. Jos bepaalt mede het 
programma, hij maakt deel uit van onze programmacommissie. Hij is verantwoor-
delijk voor de kwaliteit en doet de audities en is eindverantwoordelijk voor de stem-
testen, die door een externe specialist worden uitgevoerd. Naar het idee van het 
bestuur mag hij echter strenger zijn, bijvoorbeeld eerder ingrijpen wanneer leden 
hun noten niet beheersen. Hij geeft steevast huiswerk op voor de volgende repeti-
tie. Van de leden wordt dan ook verwacht dat ze zich thuis over dat huiswerk heb-
ben gebogen. Jos heeft regelmatig overleg met het bestuur, we hebben ieder jaar 
met hem een bestuursdag. Jos is een kundig man, ook fijn is dat hij humor heeft.

Toonkunstkoor Utrecht
Jaar van oprichting: 1829

Dirigent: Jos Vermunt (sinds 1994 )
Aantal leden: 107

Website: www.toonkunst-utrecht.nl
E-mail: info@toonkunst-utrecht.nl
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stuur wel bezig iets nieuws te bedenken om het verschil in koorervaring van de 
leden op te vangen. Dat zou een avond stemvorming dan wel koorscholing met 
een externe zangpedagoog kunnen zijn.

Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
We hebben voor Mahler 8 samengewerkt met het Nederlands Concertkoor, het 
Philips Philharmonisch Koor en het Philips Symfonie Orkest, dat laatste omvatte 
toen 150 musici. In Brno hebben we 10 jaar geleden met het plaatselijke koor op-
getreden, in Londen hebben we vijf jaar geleden in de St. Paul’s gezongen bege-
leid door het English Chamber Orchestra. Daarnaast werken we voor onze con-
certen graag samen met Het Promenade Orkest en Florilegium Musicum.

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Interactie met muziekscholen en onderwijs is er op dit moment niet.

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
Kleding is zwart als basis, waar soms een rood accent aan wordt toegevoegd. Bij 
bijvoorbeeld de Matthäus wordt een zwart strikje gedragen. De mannen hebben 
bij ons laatste concert in 2019 voor het eerst een zwart overhemd gedragen.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
In TivoliVredenburg hebben we meestal rond de 900 à 1000 bezoekers, in de 
Domkerk 600. Er is een vaste schare van zo’n 500 à 600 bezoekers. Door actieve 
marketing van onze concerten zijn we wel steeds succesvoller in de losse verkoop 
van kaarten. Tot afgelopen jaar was de Rabo sponsor en we zijn nu op zoek naar 
een nieuwe vaste sponsor. 

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
We hebben een zeer actieve PR-commissie die zich bezig houdt met de publici-
teit voor concerten en ledenwerving en zorgt voor vervaardiging en verspreiding 
van flyers en affiches. Het is wel zo dat de eigen verkoop wat achteruit loopt, voor 
de leden wordt het lastiger de kaarten kwijt te raken. We maken veel publiciteit 
op Facebook en Twitter, ook versturen we een Nieuwsbrief en hebben we ons 
informatieve blad Toonkunststemmen, dat halfjaarlijks uitkomt. 

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
Op dit moment staat dat helemaal niet ter discussie, onze dirigent wil minimaal 
door tot zijn 67e!

Hoe komt het repertoire tot stand?
Tot voor kort zongen we elke twee jaar een Passie, maar hier zijn we van af-
gestapt. Het aanbod van Passies in Utrecht is groot en het wordt dus lastiger 
genoeg kaarten te verkopen. Onze programmacommissie maakt altijd eerst 
een keus voor het nieuw te zingen repertoire, het bestuur legt dat voorstel ver-
volgens voor aan de ALV. Het voorstel bestrijkt altijd een periode van vijf jaar, 
de beslissing die op de ALV wordt genomen geldt voor de eerste twee jaar. Er 
moet dan bij een eventuele stemming in meerderheid voor bepaalde stukken 
zijn gekozen. Ons zogeheten ijzeren repertoire bestaat uit de bekende werken 
van Bach, Handel, Mozart, Brahms, etc. dat wordt afgewisseld met minder vaak 
uitgevoerde werken van bv. Martin, Honegger en Kleppe of thematische con-
certen zoals het aankomende concert i.h.k.v. 75 jaar Vrijheid met werken van 
Williams, Bernstein, Fauré en Rachmaninoff. Eenmaal in de vijf jaar geven we 
daarnaast nog aan een componist een compositieopdracht. Zo hebben we in 
2018 de Martinus Cantate gezongen in Hongarije en in de Utrechtse Domkerk. 
De componist van dit werk, Wouter van Belle, heeft hiervoor van ons de op-
dracht gekregen n.a.v. zijn 30-jarig jubileum als onze begeleider. Leuk om ook te 
vermelden is dat we in 2021 Ein Deutsches Requiem van Brahms uitvoeren, het 
is dan 150 jaar geleden dat Toonkunstkoor Utrecht de Nederlandse première 
had van dit werk.

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
We geven altijd twee grote concerten per jaar, waarbij moet worden aangete-
kend dat bijvoorbeeld Mahler 8 in 2017 viermaal is uitgevoerd en de hiervoor ge-
noemde Martinus Cantate driemaal in Boedapest en Utrecht. Eenmaal is Mahler 
8 in het Concertgebouw uitgevoerd, eenmaal in Tivoli en tweemaal in het Philips 
Muziekcentrum in Eindhoven. In Utrecht treden we meestal op in de Grote Zaal 
van TivoliVredenburg en soms in de Domkerk, we zijn een groot koor dat niet op 
kleinere locaties terecht kan. 

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
Elke stemgroep krijgt om de drie jaar een herstemming. Zangers kunnen dan 
voorwaardelijk goedgekeurd zijn, wat inhoudt dat ze na een half jaar weer getest 
worden. We bevelen daarbij soms zangles aan. Veel van onze koorleden hebben 
trouwens al privé-zangles. Nieuwe leden volgen verplicht een koorscholing, die 
gedurende een aantal avonden door een docent wordt gegeven. We zijn als be-
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Portret van een florerend koor

Interview met Frans Rosen Jacobson en Kees Bres, 
bestuurslid resp. koorlid van Toonkunstkoor Rotterdam.  
Zij spreken van een florerend koor met een goede sfeer, 

bijna een vriendenclub. De dirigent speelt een belangrijke 
rol in dit koor, waar ambities en een strak financieel beleid 

soms de neiging hebben te botsen. Een portret van een oud 
koor dat nog steeds een grote aantrekkingskracht blijkt te 

hebben voor zowel zangers als bezoekers, in beide gevallen 
niet alleen uit Rotterdam maar uit de wijde omtrek. 

Evenals Toonkunstkoor Utrecht één van de koren uit 1829. 
Voorafgaand aan de repetitie spreken we elkaar in de 

repetitieruimte, die zich tegen het eind van het interview 
vult met koorzangers. 

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
Toonkunst Rotterdam bestaat uit een kamerkoor, dat in 1977 is opgericht door de 
toenmalige dirigent Jan Eelkema, en een grootkoor. Het kleinkoor heeft ongeveer 
25 leden, het grootkoor ruim 100. Dan is er ook een middenkoor, dat bestaat uit 
het kleinkoor aangevuld met leden van het grootkoor wanneer dat noodzake-
lijk is voor een uitvoering. Het aantal leden is in een stijgende lijn. Op dit mo-
ment hebben we in het grootkoor 32 sopranen, 30 alten, 24 bassen en 16 tenoren. 
Daarnaast hebben nog ca. 10 slapende leden. De sfeer in ons koor is altijd goed 
geweest, bijna een vriendenclub. Het is een florerend koor met veel interactie 
tussen de leden, we hebben altijd een nazit met een borrel, we hebben een lief- 
en leedpot bij ziekte etc.. Eenmaal per jaar hebben we een repetitieweekend, dat 
is altijd gezellig en zeer nuttig. Bij de selectie van nieuwe leden houden we geen 
leeftijdsgrens aan. Soms laten we ook zeventigers toe, mits ze een goede stem 
hebben. De leeftijdsopbouw van ons koor gaat van 22 tot 80 jaar – de dames zijn 
wat jonger, de heren lopen gemiddeld toch wel tegen de 60. Bij de jongere le-
den is het verloop groter, oorzaak vermoedelijk carriere, kinderen etc. Mensen 
ondergaan een stemtest in aanwezigheid van de dirigent en een bestuurslid. De 
dirigent adviseert vervolgens over toelating.

Toonkunstkoor Rotterdam
Jaar van oprichting: 1829

Dirigent: Maria van Nieukerken (sinds 1994)
Aantal leden: 102

Website: www.toonkunst.nl
E-mail: info@toonkunst.nl
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resultaat opleveren voor een koorlid, dan wordt geadviseerd zangles te nemen. 
Na drie maanden wordt er dan bekeken of er vooruitgang geboekt is, zo niet is 
het einde oefening. We weinig aan stemvorming en dergelijke, er wordt alleen 
geadviseerd zangles te nemen, maar eigenlijk moet in dit koor iedereen al zang-
les hebben. Voorafgaand aan herstemmingen nemen koorleden vaak al zangles. 
Wat wel gebeurt is dat mensen stemgroepen organiseren voor privé repetities.

Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
In het verleden werkten we vaker samen met andere koren, maar tegenwoor-
dig sporadisch. Wel met orkesten als Collegium Delft, een projectorkest. Met het 
 Rotterdams Philharmonisch treden we alleen op wanneer het koor door hen 
wordt ingehuurd. Vroeger was dat veel vaker, maar het punt is dat ze eigenlijk 
niet meer met amateurkoren willen optreden. In december voeren we dan weer 
wel met hen driemaal het Weihnachtsoratorium uit.

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Nee, in feite niet.

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
Per project wisselt onze kleding. Vaak is dat zwart of wit, maar wel met accenten.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
In de Doelen hadden we bij het laatste concert 1200 à 1300 bezoekers. In de 
Laurenskerk waren dat er ongeveer 700.

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
Een en ander wordt door onze PR-commissie aangestuurd. We laten flyers en 
affiches drukken, wat zeker goed werkt is het doorsturen van de digitale flyer. 
Daarnaast maken we gebruik van borden langs de weg. Ons drukwerk wordt 
vervaardigd bij een bevriende drukkerij. Ook hebben we een Nieuwsbrief en een 
Facebook-pagina. Bovendien laten we onze concerten aankondigen in de Huis-
aan-huisbladen. We hebben zo’n 300 Vrienden, die allemaal de Nieuwsbrief krij-
gen. Ze mogen ook repetities bijwonen. Ons koor wordt gesteund door sponsors, 
sommigen zijn echtgenoten van koorleden die bedrijfseigenaar zijn. Dat zijn dan 
officiële sponsoren, maar we hebben ook een aantal anonieme.

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Onze dirigent, Maria van Nieukerken, beschouwen we als een groot artistiek lei-
der. Ze heeft ons koor een flinke kwaliteitsimpuls gegeven, waardoor we uit de 
hele regio goede zangers naar ons koor hebben weten te trekken. Zelfs zo goed, 
dat ze als solist optreden bij uitvoeringen. Ze heeft een directe aanpak, ze durft 
artistiek te experimenteren en open te staan voor bijzondere muziek. Er is een 
muziekcommissie, waarmee bestuur en dirigent een driehoek vormen. Onze di-
rigent heeft wel moeten wennen aan een strakker financieel beleid vanuit het 
bestuur. Zo is er wel eens een spanningsveld tussen artistieke wensen van de 
dirigent en commerciële overwegingen van het bestuur. We hanteren dan een 
zogenoemde ABC-variant: waarbij de A staat voor een probleemloze invulling en 
uitvoering, de B voor minder begeleiding en de C voor gewoon schrappen.

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
De selectie heeft alweer 10 jaar gelden plaatsgevonden. We hebben toen een ad-
vertentie geplaatst, een aantal sollicitanten hebben vervolgens een proefdirectie 
gedaan. We waren op zoek naar een young and rising dirigent en die hebben we 
gekregen.

Hoe komt het repertoire tot stand?
Het idee bestaat dat het bestuur meer mainstream wil, waar de dirigent wat 
meer avontuurlijk ingesteld is qua repertoirekeuze, maar ook qua choreogra-
fie. Het koor zelf zingt graag grote oratoriumwerken van bijvoorbeeld Bach en 
 Schubert, maar tegenwoordig ook hedendaagse composities. We hebben naar 
ons idee een gezonde afwisseling tussen traditie en modern. Voorop staat dat 
het voor de koorleden interessant moet zijn om te zingen. In maart 2020 herden-
ken we trouwens het feit dat het dan 150 jaar geleden is dat ons koor de eerste 
uitvoering in Nederland gaf van de Matthäus.

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
In principe geven we jaarlijks vier concerten, maar tegenwoordig is het meestal 
drie. We geven al een jaar of dertig concerten in de Prinsekerk. Naast de Prinse-
kerk treden we in Rotterdam ook op de Laurenskerk, de Doelen en de Citykerk. Het 
kamerkoor geeft regelmatig concerten in de Pelgrimvaderskerk in Delfs haven.

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
Eenmaal in de drie jaar zijn er herstemmingen voor de leden van het grootkoor. 
Voor de leden van het kleinkoor is er nu nog ieder jaar een herstemming, maar 
in de toekomst wordt dat waarschijnlijk minder. Mocht de stemtest een slecht 
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Toonkunstkoor Heerenveen
Jaar van oprichting: 1870

Dirigent: Pauli Yap (sinds 2006)
Aantal leden: 70

Website: www.toonkunstkoorheerenveen.nl
E-mail: secretaris@toonkunstkoorheerenveen.nl

Portret van een vrijmoedig koor
 

Interview met Wicher Pattje, voorzitter en Ria Nauta, 
 penningmeester. Een bijna 150-jarig koor, dat voor de 
repertoirekeuze uitgaat van wat de koorleden graag 

zingen, niet van wat zoveel mogelijk publiek oplevert. 
Zonder dat dat problemen oplevert, want de bezoekers 

komen trouw luisteren in de Heerenveense kerken waar 
meestal wordt opgetreden. Dit gesprek vindt plaats bij de 

penningmeester thuis te Oudeschoot. 

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
De meeste leden zijn 55-plus, er zijn maar een paar onder de 50. Het koor vergrijst 
echter niet, doordat vertrekkende leden worden vervangen door nieuwe leden 
van ongeveer dezelfde leeftijd. De leeftijdsopbouw is in feite dezelfde als die in 
2007. Om nieuwe leden te werven houden we één à twee maal per jaar een open 
repetitie. We staan ook altijd op de Cultuurmarkt in Heerenveen. Daarnaast is er 
ook altijd wat aanwas na een concert van mensen die enthousiast zijn gewor-
den. Potentiële nieuwe koorleden mogen eerst twee keer komen luisteren op een 
repetitie, daarna moeten ze voorzingen. De auditie wordt gehouden door de diri-
gent met een bestuurslid. Het aantal leden is ietsje stijgend naar plusminus 70. 
Het dieptepunt was 68, het hoogtepunt was 80 leden.

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Pauli Yap is onze artistiek leider en dirigent. Ze is een begenadigd dirigent en 
groot didacticus. Haar rol als dirigent is ook groot als het gaat om het bewaken 
van de kwaliteit van de uitvoeringen en de stemkwaliteit. Zo zullen we bijvoor-
beeld een werk als het Deutsches Requiem van Brahms alleen uitvoeren als de 
kwaliteit van de zwakste stemgroep goed genoeg is. 

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
Pauli is in 2005 benoemd als dirigent. Na een selectieronde bleven er uiteindelijk 
twee dirigenten over. Alle koorleden hebben een stem in de uiteindelijke keus gehad.
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Hoe presenteren jullie je bij concerten?
Vroeger droegen de heren altijd een zwart pak met een vlinderdas. Nu is dat een 
zwart pak met een zwart overhemd en een pochet of rozet. De dames zijn in lang-
zwart gekleed. Een speciale kledingcommissie heeft onderzocht hoe plusminus 
100 andere koren het doen. Om duidelijk te krijgen hoe je je als koor presenteert 
moet je zorgen dat bij de generale mensen in de coulissen of achter in de zaal 
meekijken en -luisteren.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
Meestal zijn er ongeveer 400 bezoekers bij onze concerten. 75% van het publiek 
is overigens koorgerelateerd. 

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
Sinds 1995 heeft ons koor een website, maar sinds drie jaar hebben we mooie en 
informatieve nieuwe. Op Facebook kondigen we onze concerten aan. Dat werkt 
goed, we hebben zo een enorm bereik. We willen dit verder professionaliseren.  
Er wordt ook een persbericht gemaakt, vaak staat er dan een stukje in de krant. 
Alle huis-aan-huisbladen in de omgeving vallen onder de Noordelijke Dagblad-
combinatie. In de Leeuwarder Courant stond een stukje over Annelies. De afgelo-
pen twee jaar zijn er trouwens geen recensies meer verschenen na een concert. 
We hebben een PR-commissie die werkt aan fondsenwerving, we hebben geluk-
kig een aantal koorleden met veel ervaring en contacten. Zodoende hebben we 
ook een nieuwe sponsor gevonden. Cultuurliefhebbers kunnen lid worden van 
de ‘Club van 100’, je wordt dan gedurende drie jaar lid voor een bedrag van € 100 
per jaar, wat allerlei privileges biedt. Zo proberen we een concertreservefonds te 
vormen, om ruimte te bieden aan een nog vrijmoediger en nog meer artistiek 
verantwoorde programmering.

Hoe komt het repertoire tot stand?
Als leidend principe hanteren we niet zozeer een programma wat zoveel moge-
lijk publiek oplevert, maar wel wat het koor graag wil zingen en wat door mu-
ziekcommissie en dirigent wordt voorgesteld. Volgend jaar zingen we de Paulus 
van Mendelssohn, dit in het kader van ons 150-jarig jubileum. We hebben dan 
twee zeer goede solisten kunnen contracteren: Johannette Zomer en Maarten 
Koningsberger. 

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
Ons koor verzorgt eens in de drie jaar het 4 mei-concert, er is dan gratis inloop in 
de kerk waar we optreden. We geven altijd twee grote concerten per jaar, één in 
voor- en één in najaar. Lange tijd hebben we om de twee jaar de Johannes Passion 
gezongen, voo het laatst in 2016. We doen dat in 2020 weer. Uitvoeringen worden 
altijd in Heerenveen gegeven, in de protestantse Trinitatis¬kerk of in de rooms-
katholieke kerk. 

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
We houden om de twee à drie jaar een stemtest, alle koorleden worden dan in een 
jaar tijd daaraan onderworpen. Ze doen dat in groepjes van vier, waarbij ze zowel 
individueel als in kwartetvorm worden beluisterd. Er wordt gekeken naar zuiver-
heid, timbre, ritme, bereik etc. Van het resultaat wordt een rapportje opgemaakt, 
mocht dat negatief uitpakken worden er verbeterpunten aangegeven. Het kan 
zijn dat aanbevolen wordt zangles te nemen. Gedurende een bepaalde periode 
moet er verbetering zijn opgetreden, aansluitend is er weer een stemtest. Als het 
dan nog niet goed is mag men meezingen op het komende concert, daarna is het 
echter afgelopen. Aan het begin van de repetitie doen we altijd stemoefeningen, 
af en toe hebben we ook een koorscholing. De eerstvolgende wordt trouwens ge-
daan door de zonet al genoemde bekende bariton Maarten Koningsberger.

Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
De laatste jaren treden we het meest op met het Promenadeorkest.

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Er zijn de afgelopen tijd wel gesprekken geweest met scholen, maar tot concrete 
projecten heeft dat nog toe niet geleid, jammer genoeg. In de toekomst hopelijk 
wel. 
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Toonkunstkoor Bekker, Groningen 
Jaar van oprichting: 1877

Dirigent: Geert Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen (sinds 2008)
Aantal leden: 105

Website: www.toonkunstkoorbekker.nl
E-mail: secretaris@toonkunstkoorbekker.nl

Portret van een ambitieus koor

Interview met Thea van Asselt en Jan Wilschut 
respectievelijk penningmeester en concertcommissaris 

van Toonkunstkoor Bekker. Een koor dat publiekstrekkers 
combineert met onbekender werk. Een ambitieus koor 

dat de lat voor zijn leden hoog legt en al sinds 1877 
een begrip is in Stad en Ommelanden, dat wil zeggen 
de stad Groningen en verre omtrek. Door middel van 

samenwerking met andere koren en orkesten is men ook 
in staat fraaie, grootschalige producties uit te voeren.
We spreken elkaar in een café aan het plein achter de 

Martinitoren te Groningen.

Hoe is de samenstelling van het koor en hoe werven jullie leden?
We hebben nu 105 leden, tien jaar geleden waren dat er nog 85, we hebben 
dus een flinke groei doorgemaakt. Ook de laatste tijd is er heel wat aanwas 
geweest, gelukkig ook van jongere leden. De leeftijd varieert nu van 33 tot 80. 
We hebben op dit moment helaas maar 14 tenoren en zo’n 20 bassen, dat is 
toch wel wat zorgelijk. We werven op dit moment niet actief, maar volgend 
jaar juni is er een scratch met het Requiem van Brahms, we hopen dat er dan 
zangers blijven en zich aanmelden als lid. Na het laatste concert hadden we 
twee aanmeldingen.

Wat is de rol van de dirigent in jullie koor?
Onze dirigent Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen heeft een enorm 
belangrijke positie in het koor. Je kunt zondermeer zeggen dat hij sterk ge-
focussed is op inhoud en kwaliteit. Geert-Jan heeft de afgelopen 10 jaar bij 
 Bekker gezorgd voor een grote kwaliteitsimpuls vooral op gebied van stem-
vorming en koorklank. Daarnaast is hij als artistiek leider van het koor uiter-
aard nauw betrokken bij de concertprogrammering. Naast zijn dirigentschap 
bij Bekker en andere koren , doceert naast zijn dirigentschap aan twee conser-
vatoria,  ArtEZ in Zwolle en Prins Claus in Groningen.
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Werken jullie samen met andere koren of orkesten?
Vorig jaar zong Bekker, onde auspicien van het NNO, samen met het Noord-Ne-
derlands Concertkoor, het koor van het Prins Claus Conservatorium, het Kampen 
Boy’s Choir en het Roder Jongenskoor het War Requiem van Britten. Bij uitvoerin-
gen van de Matthäus worden we altijd vergezeld door het Groninger Kinder- en 
Jeugdkoor. We hebben een uitstekende samenwerking met het NNO, zij begelei-
den ons op Goede Vrijdag bij de Matthäus in de Oosterpoort. Ook werken we re-
gelmatig samen met barokorkest The Northern Consort en hebben we eenmalig 
opgetreden met Gruno's Postharmonie.

Hebben jullie interactie met muziekschool of conservatorium?
Ja, zoals gezegd met het koor van het Prins Claus Conservatorium.

Hoe presenteren jullie je bij concerten?
We zingen altijd in zwart, de heren met een wit overhemd en een strik. De dames 
gaan ook helemaal in zwart, maar ze mogen sinds kort de rok ook op de knie dra-
gen. Bij het Weihnachtsoratorium droegen we een rode corsage. Over dat concert 
was destijds een item op RTV-Noord.

Hoeveel publiek komt er naar jullie concerten?
Dat hangt af van het uit te voeren repertoire. Wanneer we in de Oosterpoort bij-
voorbeeld Mendelssohn of Brahms op het programma hebben staan, zijn er on-
geveer 700 tot 800 bezoekers. Gebleken is dat 45% via koorleden komt, 25% via 
flyers en dergelijke en 15% via mailing en de stichting Vrienden van Toonkunst-
koor Bekker.

Hoe verzorgen jullie de publiciteit voor koor en uitvoeringen?
We gebruiken voor de publiciteit flyers, kleine en grote posters. Ook hebben we 
een Facebook-pagina. Onze website is recentelijk helemaal vernieuwd door een 
koorlid dat veel ervaring met webdesign heeft. 

Hoe verloopt de selectie van de dirigent?
Die wordt door het bestuur voorbereid, er wordt een advertentie geplaatst. De 
laatste keer waren er vijf of zes kandidaten, die een halve repetitie gedirigeerd 
hebben. Vervolgens is er een enquête onder de koorleden gehouden. Uiteindelijk 
had het bestuur de laatste stem en is Geert Jan in 2008 bij ons koor begonnen als 
dirigent, tot nu toe zeer tot tevredenheid.

Hoe komt het repertoire tot stand?
De concertcommissaris doet samen met de artistieke commissie voorstellen. 
Vaak gaat het dan om bekende werken in combinatie met onbekende werken. 
Bijvoorbeeld een publiekstrekker als het Requiem van Duruflé, samen met Son 
of God Mass van James Whitbourn. We willen wel graag avontuurlijk program-
meren, maar dat brengt ook altijd een financieel risico met zich mee. Een ander 
voorbeeld is een combinatie van Fauré en Pärt, dan voer je een bekend werk en 
een aantal vernieuwende stukken uit. We zingen veel Bach, volgend jaar voeren 
we de Hohe Messe uit. Ja, we zijn een ambitieus koor, de lat ligt hoog.

Hoeveel concerten geven jullie jaarlijks?
Jaarlijks hebben we meestal twee concerten, maar soms hebben we een ex-
tra concert op projectbasis. Dit jaar deden 40 zangers van Bekker mee aan het 
Amadeus-project. Om het jaar zingen we naast het reguliere voor- en najaars-
concert altijd de Matthäus Passion. Ook de genoemde scratch met het Requiem 
van Brahms is een extra onderdeel van het programma. De aan de extra’s deel-
nemende koorleden betalen daarvoor een bijdrage bovenop de contributie. De 
meeste uitvoeringen worden gegeven in de Oosterpoort en de Martinikerk in 
Groningen. Ook streven we ernaar regelmatig op te treden in de provincie, bijv. 
in de Nicolaïkerk in Appingedam.

Hoe staat het met stemtesten en koorscholing?
We houden regelmatig stemtesten voor alle stemgroepen. Het ene jaar worden 
de mannen getest, het tweede jaar de alten en het derde jaar de sopranen. Bij 
die stemtesten is onze dirigent altijd streng, hij heeft ook de laatste stem bij de 
beoordeling. Sommigen krijgen het advies zangles te nemen, anderen worden 
onvoorwaardelijk toegelaten. Maar het is al jaren niet meer voorgekomen dat 
mensen worden weggestuurd. Het is lang geleden dat we koorscholing hebben 
gehad van een zangpedagoog. Veel leden hebben al zangles en de dirigent kan 
goed inschatten waar de problemen zitten. Hij geeft ook goede tips tijdens de 
repetities. Maar misschien moeten we in de toekomst maar weer eens koorscho-
ling inhuren.
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