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Woord van de voorzitter 
 

De langste nacht ligt al weer achter ons. Kerst en Oud en Nieuw staan voor de 

deur. Tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het was een jaar met een 
lach en een traan. Het was heerlijk om weer te mogen zingen. En dat hebben 
we gedaan ook. Van kleinere optredens in kerken via het Nederlands 

rozekorenfestival TUTTI in Den Haag naar ons jubileumconcert With Pride in 
november. Dat laatste concert was best bevrijdend. Het mocht weer, we 
konden het nog en ook ons publiek kwam in groten getale. Maar er was ook 

een verdrietig moment, toen we het bericht kregen dat onze John was 
overleden. Met het saluut tijdens het jubileumconcert brachten we hem nog 
even bij ons. 

 
Wij zijn klaar voor 2023: het jaar van Various Voices in Bologna. Met nieuw repertoire gaan we 
Italië veroveren. We hebben een paar lekkere nummers in onze map zitten waar we hard aan 

gaan werken. Weten welke dat zijn? Bologna is een mooie bestemming in juni en Various Voices 
is fantastisch om mee te maken. Van harte uitgenodigd! 
 

Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar. 
 
Joost de Wals 

 

 

 
 

 

Terugblik Jubileumconcert With Pride 

 

Wow! Dat was ons 30-jarig jubileumconcert With Pride op 5 november in de lekker volle aula van 

het Olympus College in Arnhem. De wethouder sprak mooie woorden aan het begin. Het was 

verder ook een prachtige avond met optredens van natuurlijk Het Herenakkoord, van Soorten & 

Maten (ons broederkoor uit Enschede), met mooie solo's van Joost, Ruud en Martin en met een 

heerlijk kwartet bestaande uit Hans, Gérard, Bas en Hans. Er was ook een leuke loterij geleid 

door Martin en Jorden. Onze Christel stond er als de rots in de branding te dirigeren, vrijgemaakt 

van de pianobegeleiding, die nu in handen was van Ernst. Een cocktail van opwinding, gezonde 

spanning, saamhorigheidsgevoel, maar vooral de drive om het publiek te laten zien dat we weer 

een stukje verder zijn 

gegroeid de laatste jaren, 

maakte de avond 

compleet. Het publiek was 

enthousiast en bij de 

naborrel kregen we veel 

lovende reacties. Op naar 

het volgende lustrum, 

maar eerst en vooral: 

lekker zingen met elkaar.  

Martin Riswick  

 



Terugblik opening koorjaar 
 

 
 

We zijn dit koorjaar niet begonnen met de traditionele 
barbecue maar met een heerlijk buffet. Het was heel 
gezellig op 29 augustus in de prachtige tuin van 

penningmeester Geert. Fijn om elkaar weer te zien na 
de vakantie en bij te kletsen bij een borrel en een hap.  

 

Terugblik Regenboogviering 
De predikant van de Doopgezinden Arnhem had ons 

uitgenodigd voor de Regenboogviering op 2 oktober ter 
gelegenheid van de jaarlijkse Coming-Outdag. De 
viering 

vond plaats 
in de 
Waalse 

Kerk in 
Arnhem. 
Het kwintet 

De Wilde 
Bessen en 
wij brachten 

elk enkele 
passende liederen ten gehore. Benieuwd naar hoe de 
drie liederen klonken die wij hebben gezongen? Ga dan 

naar ons YouTube-kanaal: 
https://www.youtube.com/user/HetHerenakkoord 
 

 

Afscheid van Ton 
Op 25 september is op 81-jarige leeftijd Ton Pelkmans overleden. Ton was lid van Het Herenakkoord vanaf de 

oprichting in 1992 tot juli 2001. Hij zong bij de eerste bassen. Altijd bereid iets extra’s te doen, was hij een periode 

bestuurslid en daarna actief in om het even welke commissie.  

Ton bleef zingen; hij stapte over naar Toonkunst Arnhem, waar hij bijna elk jaar kon meezingen in 

zijn geliefde Mattheus Passion. Ook daar is hij bestuurslid geweest, net als in vele andere 

organisaties. Ton was opgeleid als onderwijzer, maar ging al gauw sociologie studeren in 

Nijmegen. Als socioloog bleef hij altijd onderzoeken doen betreffende onderwijszaken. 

Tijdens de studie leerde Ton Jan Brugmans kennen. Na de studie kwamen ze naar Arnhem, waar 

Ton, jawel, al snel actief werd in het COC. Na een paar jaar kochten ze een huis in Oosterbeek. 

Tot de dood van Jan in 2015 zijn ze bij elkaar gebleven. Ik heb hen jaren van dichtbij mogen 

meemaken en daar denk ik met plezier aan terug. 

Na de dood van Jan ging de gezondheid van Ton snel achteruit. Hij kon nog een paar jaar op een 

appartement wonen, maar Parkinson en dementie dwongen hem naar een verzorgingshuis. 

Gelukkig had Ton een broer die hem begeleidde en een goed huis vond in Breda, Eikenbos.  

Die broer typeerde de laatste jaren van Ton als volgt: “Hij klaagde nooit, ook niet in Eikenbos, tijdens de laatste twee 

jaren. Een prachtige en bewonderenswaardige broer is ons ontvallen. Hij ruste in vrede.” 

Herman Erinkveld 

  

Fotoshoot 
Het was alweer 

behoorlijk wat jaren 
geleden dat we een 
echte fotoshoot 

hadden gemaakt. 
Corona was daar 
ook debet aan. 

Maar op de middag 
voor ons 
jubileumconcert 

was het dan 
eindelijk zover. 
Onze hoffotograaf 

Kees Liethof kon 
een nieuw 
staatsieportret 

maken. Makkelijk 
was het niet, ook al 
gebruikte hij twee 

camera’s 
tegelijkertijd. Er 

was altijd wel een koorlid dat de ogen dicht had, een rare mond trok of wel erg vreemd keek. Maar het is tenslotte toch 

gelukt. Grote dank aan Kees die al jaren trouw foto’s maakt bij al onze optredens. 
 

 

https://www.youtube.com/user/HetHerenakkoord


Agenda 

Elk jaar weer een 

groot succes: onze 
Bonte Avond. 
Aanstormend talent, 

oud talent, het blijft 
altijd verrassend wie 
zich tijdens het open 

podium van zijn 
beste muzikale kant 
laat zien. We treden 

ook kort op met – als 
we hard oefenen – 
het nodige nieuwe 

repertoire. En 
inzingen doen we 
natuurlijk weer met u, 

ons trouwe publiek. 
 

Nauwelijks bijgekomen van 

het jubileumconcert werken 
we alweer naar een nieuw 
hoogtepunt toe in dit 

koorjaar: het internationale 
rozekorenfestival Various 
Voices van 14 t/m 17 juni in 

Bologna. Het hotel is al geboekt en het repertoire wordt 
ook al binnenkort vastgesteld. We hopen natuurlijk dat 
onze optredens in Bologna, binnen en buiten, net zo 

succesvol worden als in 2018 in München.  

 

Kazernepraat 

 

- Helaas hebben we afscheid genomen van koorlid Ari. 
Het koor telt nu 24 leden. 

- De Activiteitencommissie zit volop ideeën voor het 
komende jaar: een optreden tijdens Koningsdag in 
Arnhem, deelname aan een korenfestival in Holten en 

een twee- of driekorenconcert in november. We hopen 
natuurlijk dat het allemaal doorgaat. Zeker voor Various 
Voices willen we graag een paar keer optreden om in 

Bologna goed beslagen ten ijs te komen. 
- De Repertoirecommissie heeft ook niet stilgezeten. We 
gaan met maar liefst drie nieuwe liedjes aan de slag in 

het nieuwe jaar: I wanna dance with somebody, de hit uit 
1987 van Whitney Houston, Euforia uit 2012 van 
Eurovisie Songfestivalwinnares Loreen en The shoop 

shoop song (It’s in his k iss) van Cher uit 1990. Verder 
gaan we het mooie nummer van Cole Porter weer op het 
repertoire nemen: Ev’ry time we say goodbye uit de 

Great American Songbook . Dit lied werd geschreven in 
1944.  

 

Uit de ledenvergadering 

Op 19 december hadden we onze ALV. Belangrijkste 

onderwerp: koffie! De kosten, de wachttijd, de kwaliteit. 

En verder is er een bestuurswissel. Dank aan onze 

secretaris Ruud en welkom Bas! Geer werd extra in het 

zonnetje gezet voor al zijn jaren als webmaster (en 

redacteur van deze nieuwsbrief). Want het is bijna zo 

ver: binnenkort gaat onze nieuwe website live en dan 

hebben we ook de mogelijkheid om digitale 

nieuwsbrieven te gaan versturen. Houdt onze social 

media dus in de gaten. 

Joost de Wals 

 Colofon 

De Nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt 

tweemaal per jaar. Deze editie kwam tot stand met 

medewerking van Joost, Herman, Martin en Geer. 

U leest alles over ons op www.herenakkoord.nl en 
www.facebook.com/herenakkoord. U bereikt ons via 
info@herenakkoord.nl 
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