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Nieuwsbrief

Van de voorzitter…
Velen van u kennen mij wellicht nog: van 1993 tot 2006 ben ik zingend lid geweest van Het
Herenakkoord. In maart 2006 werd ik onverwacht voor de PvdA gekozen in de Deelraad
Noord in Amsterdam. Die omstandigheden dwongen mij destijds te kiezen voor Het
Herenakkoord of de politiek. De keuze was niet gemakkelijk, maar wel snel gemaakt.
Van de ene op de andere dag moest ik het koor verlaten. Met pijn in mijn hart en
tegelijkertijd een uitdagende nieuwe functie. Zo raar kan het dus lopen. In vier jaar politiek
Amsterdam Noord heb ik veel geleerd en ervaren. Maar politiek vraagt veel tijd, je kunt er
echt dag en nacht mee bezig zijn. Dat is een naast een goedlopende eigen bedrijf(je) teveel
gebleken en ik moest opnieuw kiezen. Privé en mijn werk zijn dan toch aantrekkelijker, zo is
gebleken.
Mijn werk brengt me veel in Arnhem en Apeldoorn. Vier dagen per week werken in deze
regio is niet niks, maar vooral erg leuk. Hoewel ik in eerste instantie had gekozen voor het
Zeedijkkoor in Amsterdam, ik heb daar 2,5 jaar gezongen, kroop het bloed uiteindelijk toch
waar het wilde zijn: in Arnhem, bij Het Herenakkoord! Sinds eind 2013 ben weer “thuis”, ik
geniet weer van het koor met vele, voor mij vertrouwde mensen. Ik geniet weer van de
gezelligheid, het plezier, de onderlinge band en goede verstandhouding. En eerlijk is eerlijk,
ik heb er geen seconde spijt van gehad om terug te
keren. Integendeel!
Ik dacht om heerlijk, zonder enige verplichting, behalve
aanwezigheid op de kooravonden en uitvoeringen, te
kunnen zingen. Verkeerd geredeneerd. In februari van dit
jaar werd ik gepolst om voorzitter te worden van Het
Herenakkoord. Onze inmiddels ex-voorzitter, Marcel
Bertels, deed dat heel slim…. je bent iemand die
verbindt…. het is een kwaliteit die Het Herenakkoord ook
nodig heeft. Tja…… kun je dan nog weigeren?
Ik heb er een tijd over nagedacht, maar allengs werd ik
enthousiast en het antwoord is volmondig ja geworden,
zoiets van ja, ik wil! Erg cliché maar ook wel erg waar. Op
16 maart dit jaar werd ik voorgesteld als voorzitter en
spraken de koorleden massaal hun steun uit. Een hele
geruststelling. Nu ben ik het dus. En met veel plezier! Ik
geniet, zoals gezegd van het koor, de dirigente, de sfeer en wil daar graag mijn steentje aan
bijdragen, samen met de andere bestuursleden Geert en Karel. We zijn enthousiast aan de
slag gegaan, uitdagingen genoeg voor Het Herenakkoord. Dat heeft geleid tot een
beleidsvergadering waarin de richting voor de komende jaren uitgesproken werd. Ik verwijs
u hiervoor naar een artikel elders in deze Nieuwsbrief.
U zult zeker van mij horen de komende maanden, telkens als er een nieuwsbrief wordt
verspreid, of bij andere gelegenheden. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen
binnen het koor en altijd zal ik u aanmoedigen om vooral Vrienden van het Koor te blijven of
nieuwe Vrienden aan te dragen. We kunnen het gebruiken!
Uiteraard wil ik onze oud-voorzitter Marcel Bertels dank zeggen voor zijn grote inzet als
voorzitter de afgelopen drie jaar. Het koor is hem (veel) dank verschuldigd! Hij gaat niet weg,
gelukkig. Ik zal hem uitnodigen om vooral zijn talenten te blijven aanbieden aan Het
Herenakkoord, zoals hij het bij mij deed. Ik kon niet weigeren, hij vast ook niet.
Tot slot, ik wens u allen een heel goede vakantie toe, als die nog niet genoten is. En verder
alle goeds!
John van der Weide

Bruidensafari
We hebben de achtergrondmuziek voor een
promofilm ingezongen. Hiervoor waren we
benaderd door de organisatie van de
Bruidensafari, een onderdeel van de Arnhemse
Nacht van de Mode. Met maar weinig instudeertijd
stonden we in de studio voor de geluidsopnames
en, een paar dagen later, op de filmset.
In de weken voorafgaand aan de nacht van de
Mode is de film veel uitgezonden en bekeken op

social media en de lokale omroep. Mooie reclame
voor ons koor!
Het filmpje is nog steeds te bekijken via Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=I2C7xaspeBA

Guus Bremer

middernacht” van ABBA? Maar ook in het klassieke
“The Salley Gardens” laat Het Herenakkoord horen
hoe goed ze zijn.
Als klap op de vuurpijl werden er ook nog spetterende
solo's ten gehore gebracht. Wat is er een enorm
talent binnen onze gelederen. Het geheel werd
besloten met een borrel in het gezellige Puck’s Café.
Rest ons nog maar één vraag: Wanneer weer?????
Erwin Hendriks

Zingend de toekomst in
“De blik vooruit. Zingend de toekomst in!” Zo luidde
de titel van het beleidsplan dat onze nieuwe voorzitter
John van der Weide op maandagavond 22 juni
namens het bestuur presenteerde aan de leden van
Het Herenakkoord. Het koor sloot het seizoen 20142015 af met een beleidsavond waarin gesproken
werd over de toekomst. Volgens John gaat het
weliswaar goed met het koor, maar zijn er ook punten
van zorg waar aan gewerkt moet worden. Zo moet
het ledental weer gaan stijgen om het koor een
stabiele zangtechnische maar ook financiële basis te
Bonte Avond
geven. Een speciale commissie Ledenwerving heeft
Het Herenakkoord kende in het bijna 25zich over het probleem gebogen. In ieder geval zijn
jarig bestaan al vele hoogtepunten, maar de
we het er over eens dat we graag wat jongere leden
afgelopen Bonte Avond was er eentje met een
in ons koor willen hebben, want er dreigt vergrijzing.
gouden randje. Dankzij onze muze Christel werd het Met nieuwe leden van rond de veertig of vijftig jaar
een bijeenkomst om nooit te vergeten.
zijn we al heel content. Vandaar het voorstel van het
Leiding geven aan een stel muzikale heren is
bestuur om in het repertoire iets meer ruimte te
natuurlijk al een bijzonder voorrecht, maar één vent in bieden aan moderne songs. Ook werd er gesproken
het bijzonder deed Christels ogen twinkelen. Toen
over de uitdagingen voor de komende jaren, zoals het
'haar' mannen Michael Bublé ten gehore brachten,
25-jarig jubileum in 2017 en deelname aan Various
ging ze los. Het is een voorproefje van wat het
Voices in München in 2018. Onze dirigent Christel
publiek in het nieuwe seizoen te wachten staat. Dat
Gelderman gaf haar visie op de toekomst van ons
Christel daarbij te maken heeft met enkele
koor. Zij startte in oktober bij ons koor en na haar
vijftigplussers zonder ritmegevoel, neemt ze op de
eerste seizoen is ze heel positief. Zij wil zich ervoor
koop toe. Trouwens, daar is ze ook voor ingehuurd.
inzetten dat alle leden het beste uit zichzelf gaan
Interactie met een hoofdletter I, zo kunnen we deze
halen en dat het koor meer een eigen identiteit
avond wel omschrijven. Donateurs, pers en publiek
ontwikkelt. Ook wil ze ons de ruimte geven om de
werden uitgenodigd om met het mannenkoor op het
´homo-boodschap´ uit te dragen. Dat werd met
podium te staan en zangoefeningen te doen. Daarna applaus ontvangen door de leden. Al met al was het
lieten de heren de aanwezigen zien wat zij allemaal in een inspirerende beleidsvergadering waarin het
huis hebben.
bestuur zich gesteund voelde door de leden.
Zuivere noten met een schalkse tekstuele inslag. Wat Karel Gosselink
te denken van de “Grote blote man”? Of die “man na

Wat eet Het Herenakkoord?
Een kookrubriek door de culinaire talenten in ons
koor. Deze keer: tagliatelle met ragú.
Benodigdheden
60 gr boter
120 gr kippenlever
1 ui gesnipperd
1,25 dl droge witte wijn
1 winterwortel in stukjes
2 dl melk
90 gr pancetta of bacon
2,5 dl runderbouillon
450 gr gemengd gehakt
400 gr tagliatelle
2 stengels bleekselderij in stukjes
400 gr tomaten uit blik in blokjes
2 takjes oregano of gedroogd
Parmezaanse kaas geraspt
snufje nootmuskaat

Bereiden
Verhit de boter in een pan en fruit de gesnipperde ui,
selderij, wortel en pancetta 6-8 minuten op matig
vuur, onder af en toe roeren.
Doe het gehakt en de oregano erbij. Breng op smaak
met zout, peper en nootmuskaat. Bak het vlees 5
minuten tot het van kleur verandert, maar nog niet
bruin is. Doe de in stukjes gesneden kippenlevertjes
erbij en bak deze ook tot ze verkleuren.
Schenk de wijn erbij, zet het vuur hoger en laat alles
op hoog vuur 2-3 minuten koken tot de wijn is
opgenomen. Roer er 1,25 dl melk door, zet het vuur
lager en laat alles nog zo’n 10 minuten zachtjes
koken. Doe de tomaten en de helft van de bouillon
erbij, leg een deksel gedeeltelijk over de pan en laat
de saus op zeer laag vuur 3 uur stoven. Voeg
eventueel meer bouillon toe, zodat de saus niet teveel
indikt.
Kook de pasta al dente in een grote pan met kokend
water met een beetje zout. Roer 5 minuten voor het
opdienen de resterende melk door de saus. Proef of
de saus nog meer gekruid moet worden en giet de
tagliatelle af. Meng hem door de saus en serveer met
geraspte Parmezaanse kaas.
Smakelijk eten van
Hans Tabor

Kazernepraat
- We gaan na de zomer een nieuw liedje instuderen:
“And so it goes” van Billy Joel. We hadden al eerder
liedjes van hem op het repertoire staan: “Lullaby
(Good night, my angel)” en “The longest time”, maar
dat is toch al weer een tijdje geleden.
- Peter Lefèvre gaat ons helaas verlaten na de zomer.
Hij doet nog wel mee aan ons optreden tijdens de
Arnhem UITBoulevard op 6 september.

choreografie bedacht en met ons ingestudeerd. We
hebben ook al diverse keren geoefend voor de
spiegels in de repetitieruimte. De eerste tenoren
bewegen wat minder, maar die hebben ook véél meer
tekst. En nu maar hopen dat we het op 6 september
ook nog in de benen hebben.
- Tijdens de beleidsavond bleken we niet alleen een
koor te zijn, maar ook een bloemenclub, filmclub,
wandelclub en eetclub. Kortom, er wordt niet alleen
samen gezongen, er is veel meer te beleven bij Het
Herenakkoord!
- De filmliefhebbers onder
de koorleden zien elkaar
ook nog in de
zomermaanden in Focus in
Arnhem en Lux in
Nijmegen tijdens de Gay
and Lesbian Film Summer
Festival. Die is al een
traditie geworden in deze
filmhuizen. Kijk op de
websites voor de
programmering:
www.focusarnhem.nl en
www.lux-nijmegen.nl.
- De afgelopen tijd heeft een aantal koorleden korter
of langer in het ziekenhuis doorgebracht. Voor een lid
staat nog een volgend bezoek te wachten. We
wensen hen allen een goed herstel en hopen jullie
snel weer in ons koor te horen!
Geer Furtjes

Vriend van Het Herenakkoord
Ken je mensen die ook belangstelling hebben voor
onze nieuwsbrief? Zij kunnen zich opgeven via de
website. En misschien willen ze ook wel fan worden
op Facebook? Dat kan via www.facebook.com/
herenakkoord.

Agenda
De eerste plannen voor het najaar zijn er. Alle
informatie over deze en andere optredens volgt via
onze website en op Facebook.
- Zondagmiddag 6 september treden we op tijdens de
UITBoulevard in Arnhem.
- 11 oktober is de Nationale Coming Out Dag. Daar
gaan we op maandagavond 12 oktober aandacht aan
besteden.
- Zondagmiddag 8 november geven we een
driekorenconcert samen met Cantus Obliquus en
Dubbelzang uit Nijmegen.

Colofon
De nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt
tweemaal per jaar. Deze editie kwam tot stand met
medewerking van Erwin, Geer, Guus, Hans, John,
Karel en Kees.
- We hebben weer een liedje waarbij we behoorlijk
wat pasjes moeten doen: “Guck doch nicht immer
nach dem Tangogeiger hin”. Christel heeft de

Je leest alles over ons op www.herenakkoord.nl en
www.facebook.com/herenakkoord.

