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Woord van de voorzitter
En het werd zomer. Voor de vorige nieuwsbrief schreef ik mijn stukje in
coronatijd. Over lockdowns die vervielen en vervolgens weer terugkwamen.
En over koorrepetities die weer konden starten, met en zonder anderhalve
meter, en vervolgens weer moesten vervallen. Maar zie, als de zon begint te
schijnen, ziet de wereld er al snel weer mooier uit. Sinds begin van dit jaar
mogen we weer als vanouds repeteren en dat doen we dus vol enthousiasme.
Het is af en toe wel diep graven in het geheugen: hoe waren die teksten ook al
weer? Maar de basis zit er nog steeds in en onder leiding van Christel werken
we aan verfijning.

En om tijdens concerten nog beter uit de verf te komen, hebben we nu ook een fantastische
pianist die ons zal begeleiden. Welkom Ernst! Hierdoor kan Christel ons beter bij de les houden
tijdens de nummers die om een strakke inzet vragen. Of om te voorkomen dat we tijdens het
zingen steeds meer gaan versnellen en uiteindelijk uit de bocht vliegen. Af en toe zal Ernst tijdens
de repetities bij afwezigheid van Christel onze repetitor zijn.
Kortom we blijven ons ontwikkelen. We hopen het resultaat te tonen tijdens ons lustrumconcert op
5 november a.s. Komt allen! Maar voor nu wens ik iedereen veel zon in een heerlijke zomer.
Joost de Wals

In memoriam John
In juni kregen we het trieste bericht dat John van der Weide is overleden. John is vele jaren onze
voorzitter geweest. Hij had een groot hart voor het koor. Dat bleek wel uit het feit dat hij uit
Amsterdam elke week weer naar Arnhem kwam voor de repetities.
Kort na zijn pensionering kreeg John gezondheidsproblemen. Maar hij
was een optimistisch mens en vertrouwde altijd op een oplossing. Na
een tijd afwezig te zijn geweest,meldde hij in december dat hij weer zou
komen. Maar in januari bleek het toch weer mis: zijn ziekte was niet
meer oplosbaar.
Hij heeft tot het laatst de regie gehouden en heel bewust afscheid
genomen van iedereen. Zo heeft hij in Dwarsgracht waar hij ook zijn
bruiloft heeft gevierd, iedereen die hem lief was uitgenodigd om het
leven te vieren. En natuurlijk heeft Het Herenakkoord daar gezongen. Onder de klanken van ‘I
wanna hold your hand’ verlieten hij en Arend de zaal. Een moeilijk, maar mooi moment.
Op 8 juni is John overleden. Onze knuffelbeer is niet meer. Maar hij blijft in onze gedachten.

Terugblik Bonte Avond

Het was weer erg gezellig op de Bonte Avond op 13 juni in Huis van Puck in Arnhem. We
mochten zo’n 35 gasten begroeten in onze repetitieruimte: donateurs, fans, familie en vrienden.
Na het welkom door onze voorzitter verliep het programma volgens de bekende succesformule:
inzingen met de gasten, korte repetitie, open podium en kort optreden. Zonder het open podium
zou de avond lang niet zo leuk zijn geweest. Het is altijd een verrassing wie van de leden gaat
optreden en met welke act. Dit keer was het een recordaantal: maar liefst 10! Je ziet ze op de
foto’s hierboven. Voor Niek, Hans T. en Wim was het zelfs de eerste keer. Dat was best
spannend. Het kwartet was door afwezigheid van één van de vier te zien op een video. Zes acts
zongen, Geer deed een quiz. Het open podium bleek dus ook nu weer een onmisbaar onderdeel
van deze verder ook heel geslaagde avond. Jorden praatte alles leuk aan elkaar.

Terugblik concert Mariakerk

Terugblik festival TUTTI

We hadden er twee jaar op moeten wachten maar 26
maart was het dan eindelijk zover: ons eerste concert na
de coronastop. De Mariakerk in Renkum bleek een
uitstekende locatie om voor de eerste keer in lange tijd
weer op te treden voor publiek. Wat een heerlijke
akoestiek! En de gastvrije ontvangst moeten we
natuurlijk ook nog noemen. Een klein beetje onwennig
was het heel af en toe nog wel, zeker bij de nieuwe
liedjes, maar wij hebben als koor beslist heel erg
genoten van het weer mogen zingen voor publiek. En
getuige de reacties beviel het de bezoekers ook goed.

Na een uitstel van twee jaar gingen we op 7 mei maar
Den Haag voor de Royal Edition van TUTTI, het
Nederlands Rozekorenfestival. We hadden maar liefst
drie optredens: twee buiten en één binnen. ‘s Middags
was het wat intiemer in het smalle straatje Haagsche
Bluf en wat uitbundiger op de Grote Markt. Daar zongen
de terrasbezoekers vrolijk mee bij sommige liedjes. In de
grote zaal van
concertgebouw
Amare konden we
‘s avonds ons van
ons beste kant
laten horen en
zien. Dat is buiten
toch altijd wat
moeilijker. Het ging ons goed af, vonden we zelf. We
hebben ook met plezier gekeken en geluisterd naar de
11 andere roze koren en gingen met een tevreden
gevoel naar de afterparty. Het was al met al een heel
goed verlopen festival.

Nieuw lid Tom stelt zich voor
Hey allemaal. Ik ben Tom (graag zonder h) en word in september 77. Opgegroeid in Bennebroek in de
Bollenstreek. Ik ben de vierde zoon in een gezin van acht kinderen en had dus broederdienst. Wel zo
makkelijk voor een homo. Ik heb biologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam - 10 jaar - en ging toen
lesgeven op een christelijke school waar evolutie een van de ongewenste woorden is. Fijne school
verder waar ik na 36 jaar afscheid nam. Altijd parttime gewerkt. Ik bleef aanvankelijk in Amsterdam
wonen op mijn woonboot in de Brouwersgracht. De enige echte ambitie die ik heb, was kinderen krijgen.
Dat bracht me in Alkmaar en toen die relatie na zes jaar over was, ben ik naar Arnhem verhuisd. Waar
ik nu 33 jaar woon. Pas na mijn pensioen echt in Arnhem geworteld. Boekenclub, filmclub, praatclubje,
museumclub, taalmaatjes. Gids in Eusebius en Openluchtmuseum. Ik brei wel eens en heb een
volkstuin. Ik heb in Kamerkoor Westervoort gezongen en later in het kerkkoor van de Martinus. Veel religieuze muziek
wat voor een (inmiddels) ongelovige wel eens raar is.

Nieuw lid Rick stelt zich voor
Hoi, mijn naam is Rick de Vries en ik mag mezelf sinds kort het nieuwste lid van Het Herenakkoord
noemen. Hoewel ik al langer van het bestaan van het koor af wist, heb ik pas na jaren twijfelen de
stap weten te wagen om ook echt deel te nemen. Dankzij bemiddeling van een coach, die op haar
beurt weer koorlid Guus kende, is het uiteindelijk toch gelukt. Op het moment van schrijven heb ik een
leeftijd van 30 jaar en werk ik inmiddels vijf jaar als beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de
Leefomgeving in Den Haag. Daarvoor heb ik in Nijmegen gestudeerd en tegelijkertijd op kamers
gewoond in Arnhem. In die tijd heb ik ook mijn eerste koorervaring opgedaan bij Studentenpopkoor
Plica Vocalis. Daar als tenor, maar nu gelukkig als bas (dat zingt toch wat ontspannener). Ik ben sinds
2006 uit de kast als homo en heb sinds die tijd behoorlijk wat like-minded vrienden gemaakt. Ik zet me
actief in voor AutiRoze, een afdeling van het COC speciaal voor en door LHBTI’ers uit het autistisch
spectrum zonder verstandelijke beperking. Op mijn werk zet ik me ook in voor diversiteit en inclusie
door deelname aan het overheidsnetwerk League of Extraordinary People. Bij Het Herenakkoord
hoop ik vooral te kunnen ontspannen en de juiste noten te kunnen halen. Ik vind het een spannend idee dat we naar
een optreden toe werken en hoop tegen die tijd mijn partijen uit het hoofd te kennen.

Uit de Ledenvergadering
In de ALV van 27 juni hebben we de jaarrekening 2021
vastgesteld. Ondanks de coronatijd en het verloop van
het aantal leden blijven we gelukkig een financieel
gezonde vereniging. We hebben verder stilgestaan bij
de voortgang van de organisatie van het
lustrumconcert en de deelname aan Various Voices.
Ook konden we constateren dat de eerste repetitie met
onze repetitor en pianist Ernst goed bevallen is.

De predikant van de Doopgezinden
Arnhem houdt op zondagmorgen 2
oktober a.s. ter ere van de ComingOutdag voor de tweede keer een
Regenboogviering in de Waalse Kerk,
Gasthuisstraat 1 in Arnhem. Het kwintet
De Wilde Bessen en Het Herenakkoord
zullen enkele passende liederen ten
gehore brengen. Nadere bijzonderheden
volgen op onze site en onze Facebookpagina.

Zesde lustrum!
De tijd vliegt en we hebben nog zoveel te doen! We zijn
druk bezig met het
organiseren van
ons jubileumconcert op 5
november a.s. De
locatie is bekend:
we zingen weer in
ons vertrouwde
Olympus College.
We hebben de
zaal vijf jaar
geleden helemaal
vol gekregen. Dat
moet nu ook
lukken! Wat we
allemaal gaan
doen, blijft nog
even geheim. Maar we gaan er weer een mooie avond
van maken. Blijf onze website of Facebookpagina
volgen voor meer informatie. En zet natuurlijk 5
november alvast in de agenda.

Kazernepraat

- Het koor is inmiddels weer gegroeid tot 25 leden, maar
er komt waarschijnlijk nog een lid bij: Edzard. Hij heeft al
een paar keer meegerepeteerd, maar gaat vanaf
september volop meedoen.
- Begin september beslissen we definitief of we volgend
jaar naar het internationale rozekorenfestival Various
Voices in Bologna gaan. Een aantal leden weet het nog
niet zeker, maar om een goed optreden neer te kunnen
zetten, is een minimumaantal leden per stemgroep
nodig en dat hebben we nu niet. Vandaar dat we de
beslissing even hebben uitgesteld.
- Ook dit jaar beginnen we het nieuwe seizoen weer op
de laatste maandag van augustus met een barbecue. Dit
keer in de tuin van penningmeester Geert.
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