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Nieuwsbrief april 2022 
 

Aan donateurs, leden, oud-leden en andere belangstellenden 
 
 
 
Beste muziekvrienden, 
 
Graag melden wij ons weer bij jullie met de laatste nieuwtjes/wetenwaardigheden over ons koor. 
 
 
Petite Messe Solennelle  
 
Oratoriumkoor Alphen kijkt terug op een succesvolle uitvoering van de Petite Messe Solennelle van 
Rossini op12 februari 2022 in de Oudshoornse Kerk. 
 
Ondanks allerlei beperkingen en aanpassingen die corona- en de  
overheidsmaatregelen ons in de aanloop naar dit concert oplegden,  
hebben we het in overleg met onze dirigent André Vis aangedurfd  
om het concert door te laten gaan op de oorspronkelijk geplande datum.  
De kerk mocht maar voor een/derde gevuld zijn. Daardoor waren er maar  
100 kaarten beschikbaar, die al heel snel verkocht waren. Gelukkig waren  
er veel gulle sponsoren die ons geholpen hebben de financiële tegenslag  
van het beperkte aantal kaarten te verzachten. Maar het blijft jammer dat  
we dit niet voor een volle kerk konden doen.  
We zijn blij dat we doorgezet hebben. Zingen in de mooie Oudshoornse Kerk, de blije muziek van Rossini, 
de bijdrage van de 4 geweldige solisten en de sterke begeleiding op vleugel en harmonium, het applaus, 
bloemen en complimenten aan het einde. Het was een feestje voor het publiek, voor ons koor en voor 
iedereen die bij de uitvoering betrokken was. 
 
Recensie Rossiniconcert  
 
Een geweldige muzikale prestatie 
Dat was het jl. zaterdag, een prestatie, die werd geleverd in de  
Oudshoornse Kerk. En daar was André Vis, dirigent van het  
Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn verantwoordelijk voor.  
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Een prestatie na deze periode van lockdown en anderhalve meter afstand houden.  Rossini’s Petite Messe 
Solennelle werd ingestudeerd via zoom en later in een ruimte, waar men met de 58 leden van het koor die 
anderhalve meter afstand kon houden. Misschien wel juist door deze situatie, waarbij ieder koorlid de 
eigen partij uitstekend leerde kennen, werd het een avond vol muziekgenot. Prachtige muziek, deze mis 
van Rossini en werkelijk prachtig gezongen, ook de moeilijke fuga’s, die erin voorkomen. Een feest om 
naar te luisteren. De bijzondere begeleiding van deze mis, door afwisselend harmonium en piano waren in 
de professionele handen van resp. Dirk Luijmes en Jelena Popovic. Daarbij konden we genieten van de 
mooie stemmen van sopraan Marene Elgershuizen, alt Yvonne Kok, tenor Leon van Liere en bas Joep van 
Geffen. Dat iedereen had genoten, bleek wel uit het langdurige applaus. Bedankt koor, solisten en 
dirigent André Vis, die met zijn werkwijze deze muziek zo schitterend ten gehore bracht. 
Guus Domna  
 
 
Algemene ledenvergadering (ALV) 1 maart 2022 
 
De agenda van een ALV ziet er elk jaar zeer voorspelbaar uit. Het verslag van de ALV van vorig jaar komt 
aan de orde, de secretaris heeft een algemeen jaarverslag over het afgelopen jaar gemaakt, de 
penningmeester een financieel jaarverslag. De jaarverslagen worden toegelicht en er kunnen vragen over 
gesteld worden. Voorafgaande aan de ALV heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit 2 koorleden, 
inzage gehad in de financiële koorboekhouding en die gecontroleerd, samen met penningmeester en 
boekhouder. Ons koor beschikt naast de penningmeester over een boekhouder, die met veel verstand 
van zaken al ruim 15 jaar de financiële administratie van het koor bijhoudt. De kascontrolecommissie laat 
op de ALV aan de leden weten hoe zij de financiële administratie heeft aangetroffen en of op grond 
daarvan aan het bestuur décharge van het gevoerde beleid verleend kan worden. Gelukkig is dat tot nu 
toe altijd het geval geweest. Vervolgens worden de plannen voor de komende tijd toegelicht: de 
geplande concerten en de daarvoor in te studeren muziek. Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal 
commissies, waaronder de muziekcommissie, die voorstellen heeft gedaan voor de muziekkeuze. De 
leden mogen hierover beslissen. In principe is daarmee het belangrijkste voor de ALV besproken. 
De ALV van 1 maart 2022 was in dit opzicht gelijk aan voorgaande jaren. 
 
Als bestuur proberen we er altijd nog wel iets aan toe te voegen. Dit jaar diende zich een belangrijk punt 
aan, nl. een noodzakelijke statutenwijziging. Op 1 juli 2021 is er een nieuwe wet van kracht geworden, de 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Aangezien onze vereniging een rechtspersoon is, geldt 
deze wet ook voor ons en moeten de statuten in lijn met deze wet worden aangepast. Doelstelling van de 
wet is een kwaliteitsverbetering voor bestuur en toezicht voor stichtingen en verenigingen in de 
semipublieke sector (maar ook daarbuiten) en uniformering van de regels voor bestuur en toezicht. Bij het 
veranderen van de statuten moeten de leden met 2/3 meerderheid instemmen met de voorgestelde 
wijzigingen. Aan de hand van voorbeeld-statuten waarin de nieuwe wet al was verwerkt heeft het bestuur 
aan de leden de noodzakelijke wijzigingen zoals die in onze huidige statuten zouden moeten worden 
doorgevoerd, voorgelegd. De leden gingen daarmee unaniem akkoord, al was het maar omdat vanwege 
de wettelijke noodzaak voor deze wijzigingen het ook niet mogelijk was om tegen te stemmen.  
Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de leden een aantal extra wijzigingen voor te 
leggen. Het bestuur stelde voor om het 2e deel van de naam van het koor, ‘christelijke 
oratoriumvereniging’ te laten vervallen, zodat onze naam nog ‘slechts’ luidt: Oratoriumkoor Alphen aan 
den Rijn. Ook vroeg het bestuur de leden om instemming met het laten vervallen van de grondslag van 
de vereniging, zijnde de Bijbel als Woord van God. Hoewel beide wijzigingen toch vrij ingrijpend zijn, 
werden ze allebei met 1 onthouding goedgekeurd. Het bestuur benadrukte dat deze veranderingen in de 
statuten ons geen ander koor maken en niet tot wijzigingen in onze repertoirekeus leiden. We blijven een 
oratoriumkoor met de nadruk op religieuze muziek.  
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Auditiedag 10Vocaal op 24 maart 2022 
 
Bij het uitvoeren van onze concerten hebben we vaak solisten nodig. Die halen 
we uit ons eigen netwerk of vaker nog uit dat van de dirigent. Maar soms 
vinden wij die ook via 10Vocaal, sinds 2011 actief als intermediair voor solisten, 
koren, ensembles, dirigenten en orkesten. 
10Vocaal organiseerde op 24 maart jl. in de Bethelkerk te Amsterdam Noord 
een auditie dag m.m.v. dirigent Johannes Leertouwer. Er was wat ‘vulling’ 
nodig in de kerkzaal om de akoestiek enigszins te dempen. Daarom nodigde 
Tineke Haveman van 10Vocaal leden van koorcommissies en -besturen uit om 
deze dag bij te wonen met de woorden “Johannes Leertouwer gaat met elke 
auditant (voor solistisch- en koorwerk) een half uur werken. Vast leuk om mee 
te maken.” 
En leuk was het! Wij waren met 3 bestuursleden aanwezig en zagen hoe  
Leertouwer feilloos de zwakkere plekken bij de veelal jonge solisten vond  
en in een half uur een positieve verandering wist te brengen in hun optreden.  
Het was leerzaam voor de solisten, maar zeker ook voor ons. Daarnaast was  
het een genoegen om naar de bijzonder goede stemmen van de zangers te  
luisteren. We waren van plan een paar uurtjes te gaan luisteren, maar we zijn  
bijna de hele dag gebleven. 
(Meer informatie over 10Vocaal en over Johannes Leertouwer is te vinden op 
facebook en internet.) 
 
 
Uit de muziekcommissie 
 
Ons koor heeft een aantal commissies zodat de werkzaamheden die ten behoeve van het koor gedaan 
moeten worden, door zoveel mogelijk leden gedragen worden. Bovendien vergroot het lidmaatschap van 
een commissie ook de betrokkenheid van de leden bij de algemene gang van zaken in het koor. 
Dit geldt zeker ook voor de muziekcommissie. In deze commissie zitten een aantal koorleden én de 
dirigent. De dirigent is de enige professional in dit clubje, het is belangrijk dat hij het eens is met de 
voorstellen die gedaan en de beslissingen die genomen worden. Tenslotte moet hij ook waken over de 
haalbaarheid van de uit te voeren werken.  
De muziekcommissie heeft de afgelopen maanden een aantal keren overleg gehad. Gelukkig konden we  
de plannen die er al lagen van vóór Corona inmiddels deels uitvoeren (Requiem van Fauré in november jl.  
en de Petite Messe Solennelle van Rossini in februari jl.), maar er lag nu wel weer terrein braak. Ons koor 
heeft een traditie van het uitvoeren in de oneven jaren van een Requiem op 4 mei, Dodenherdenking. 
Hiervoor moest passende muziek gevonden worden. Er passeerden vele Requiems de revue waarbij het 
opvallend was hoe groot de muzikale kennis van de commissieleden is. Uiteindelijk kozen we voor het 
Requiem van Cherubini, een voor ons koor onbekend werk van een relatief onbekende componist. Een 
bijzonder gegeven van dit stuk is dat de begeleiding door een orkest verzorgd wordt, maar er geen 
solisten aan te pas komen. We zijn inmiddels met het instuderen begonnen en de reacties vanuit de 
koorleden zijn overwegend positief! 
Maar vanaf nu tot volgend jaar mei is te lang om aan één stuk te werken en geen concert te geven. We 
bedachten een klein concert op een zaterdagmiddag in het najaar, wat we in een van de omliggende 
dorpen rond Alphen aan den Rijn, waar ook deels onze leden vandaan komen, zouden kunnen uitvoeren.  
Daarbij stelden we met elkaar wel als voorwaarde dat we korte stukken en delen uit eerder gezongen werk 
zouden kiezen, om de instudeertijd niet te lang te laten zijn.  
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Het leverde een keur aan diverse muziekstukken op uit allerlei stijlperiodes, klassiek, modern, van alles 
wat. Alsof we opraapten uit een omgevallen boekenkast…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte kwamen we uit op een mooi programma, met instemming van en in de goede volgorde gezet 
door onze dirigent. Hij waakt immers over de haalbaarheid en de kwaliteit… * 
Volgende en voorlopig laatste stap in deze ‘zittingsperiode’ van de muziekcommissie was weer de wat 
langere termijn. Wat pakken we op ná ons Requiem op 4 mei volgend jaar? Algeheel verlangen om weer 
eens groots uit te pakken. Het wordt het oratorium Paulus van Mendelssohn, voorjaar 2024. En daarna? 
Volgend jaar moet de muziekcommissie zich daarop maar weer verder bezinnen… 
 
 * Over het komende najaarsconcert lezen jullie meer in onze volgende nieuwsbrief 
 
 
 
 
Tot zover vrienden, tot de volgende keer. 
 
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, 
Marian Hendrickx 
PR-bestuurslid 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 


