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Woord van de voorzitter 
In december vorig jaar schreef ik in mijn voorwoord: 
“Het belooft alle goeds. 2020 mag wat mij betreft het jaar van de verdieping worden 
qua zingen, een nieuwe goed verzorgde website, een PR-inzet om Het 
Herenakkoord meer dan ooit op een positieve manier onder de aandacht van de 
Arnhemmers te brengen en als het meezit een nieuwe outfit. Dat krijg je als je als 
koor zo groot groeit, het brengt ook kosten met zich mee. Graag zou ik zo zeggen. 
Het komt zeker in orde.” 

Hoe anders is het gelopen: het coronatijdperk kwam, beheerste ons koorleven drastisch en gaf 
veel beperkingen. Daarover leest u elders in deze Nieuwsbrief meer. En toch…we hebben het 
gered. We hebben gelukkig een groot aantal leden die creatief zijn. Zij introduceerden Zoom en in 
samenwerking met onze dirigent is het toch nog een leuke fase geweest. We konden elkaar in 
ieder geval zien en voor zover mogelijk zingen. Het was goed, maar het is ook een fase geweest 
waarvan ik hoop dat hij nooit meer terugkomt. Dank aan een ieder dit zich daarvoor ingezet heeft! 
In juni hebben we ook onze ledenvergadering gehouden. Historisch mag je die noemen, niet in 
een zaal, maar thuis via Zoom op de pc of tablet. Ongehoord! Niet ideaal maar wel effectief. Het 
was een uitermate goede en inhoudelijke vergadering waaruit bleek dat het gevoerde beleid 
ondersteund en gedragen werd door de leden. 
Goed dat we in september weer van start gaan met repeteren. We denken nog maar even niet 
aan optredens. Dat zou wel leuk zijn trouwens. Maar het belangrijkste is dat we weer “los” 
kunnen, elkaar op afstand kunnen “knuffelen”, elkaar live kunnen horen, een koor kunnen zijn. En 
dat we ons weer op vertrouwde wijze kunnen laten inspireren door onze geweldige dirigent 
Christel. Ik sluit af: het klinkt als een cliché, maar ik weet zeker dat dit in de uitvoering anders is: 
we gaan ervoor! 
Hartelijk groetend, 
John van der Weide, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

In memoriam Age 1950-2020 
Op 10 mei bereikte ons het droevige bericht dat ons koorlid Age Kamermans is 
overleden. Age was bijna 10 jaar trouw lid van ons koor waar hij zong bij de 
eerste tenoren. Verder was Age jarenlang actief in de Activiteitencommissie 
waaraan hij als betrokken lid op eigen wijze kleur gaf. Age had een rustige 
persoonlijkheid, hij genoot van het zingen, de optredens en de contacten binnen 
het koor. Wij zullen zijn aanwezigheid zeker gaan missen. We wensen Bartho, 
familie, vrienden en vriendinnen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
Bestuur en leden van Het Herenakkoord 

 
 
 

Terugblik Arnhemse Uitnacht 

Kunt u ons ontdekken op de foto? Ja, binnen 
de cirkel! Het was wel een heel ongelukkige 
plek voor ons optreden tijdens de Arnhemse 
Uitnacht op 24 januari in Rozet. Het was direct 
naast de ingang. Mooi zingen was er op deze 
drukke en rumoerige plek niet bij. Christel 
complimenteerde ons echter na afloop wel voor 
de professionele manier waarop we ons er toch 
blijmoedig doorheen hebben geslagen. 
 

 

 
 

  
 

Terugblik Bonte Avond 

Ook deze Bonte Avond op 9 maart was weer 
beregezellig! Het is een gouden formule: 
inzingen met een canon met de gasten, korte 
repetitie, kort optreden, open podium en borrel 
na. Het open podium bood koorleden weer de 
gelegenheid om zich eens anders te 
presenteren: solozang van Joost, samenzang 
van Bas, Gérard, HansE en HansH en een quiz 
van Geer. De quizwinnaars kregen een fles wijn 
van Chateau Meiland. Juist ja, van: “Wijnen, 
wijnen, wijnen”! 

 

 

  



 

Het Herenakkoord in coronatijd 
Wat was het inderdaad leuk op die maandagavond 9 
maart. U las het net al. We genoten allemaal van een 
gezellige en talentvolle Bonte Avond. Ja, er kwam 
natuurlijk steeds meer nieuws over een virus. Maar op 
dat moment was dat allemaal nog ten zuiden van de 
Alpen. We hadden geen idee dat die Bonte Avond ook 
meteen de laatste avond was waarop we elkaar zouden 

zien. 
Maar een 
week later 
ging het land 
toch echt 
intelligent op 
slot. De 
repetities 
werden 
meteen 
afgezegd. 
De plannen 

voor optredens konden de ijskast in. Wat nu? Hoe houd 
je een koor bij elkaar dat niet mag zingen? Waarvan de 
leden elkaar niet kunnen zien? 
Na enige tijd zijn we begonnen met digitale repetities via 
Zoom. Dat werkte niet perfect, maar we hebben er met 
de 
creativiteit 
van Christel 
wat van 
gemaakt. 
Het was een 
manier om 
onszelf te 
dwingen om 
het 
repertoire te onderhouden. En daarnaast gaf zo’n 
digitale bijeenkomst ook de mogelijkheid om elkaar te 
blijven zien. Elke bijeenkomst stond een lid centraal om 
een inkijkje in zijn leven te geven. En dat was verdraaid 
leuk. We weten nu wat er bij Geer in de boekenkast 
staat. En dat Martin een garage vol met klassieke auto’s 
heeft. En wat te zeggen van die fantastische tuin van 
Niek. De laatste digitale bijeenkomst had als hoogtepunt 
een bingo, die in een heerlijke chaos verzandde. Maar 
dat lag natuurlijk niet aan de presentatie door Jorden en 
zijn assistent(e). 

Maar na drie 
maanden 
“zoomen” is 
het digitaal 
repeteren 
wel gedaan. 
We zijn dan 
ook blij dat 
we weer 
fysiek bij 

elkaar mogen komen. Al is het dan wel onder strikte 
voorwaarden. Zo kunnen er per repetitie maar 23 leden 
aanwezig zijn. We hebben dus nu een roulatieschema 
waardoor iedereen even vaak gedwongen thuis moet 
zitten. Ook is de opstelling in het repetitielokaal anders 
dan normaal. We zitten in een zigzagopstelling, 
waardoor iedereen voldoende ruimte om zich heen 
heeft. Dit allemaal op basis van het coronaprotocol van 
het Koornetwerk Nederland. Hoe dat in de praktijk 
uitpakt, ziet u op de foto hieronder. Op deze manier 

 
 

starten we langzaam weer op. We hebben er zin in! 
Joost de Wals 
 

 
 

 
 

Seite an Seite virtueel 

 

Deze Duitse popsong van Christina Stürmer was in 2016 
een hit in Duitsland en Oostenrijk. We waren bijna klaar 
met het instuderen ervan, toen corona toesloeg. We 
vonden het zonde om te wachten op het eindresultaat tot 
we weer fysiek bij elkaar zouden komen. Daarom 
hebben we het voor de zomer virtueel afgemaakt. We 
gaan het liedje nog wel perfectioneren in het nieuwe 
seizoen. Ga naar deze link voor de video: 
https://www.herenakkoord.nl/2020_06_23_Seite_an_Seit
e_virtueel.mp4 
 

 
 

Nieuwe vormgeving website 

 

Misschien had u het al 
gezien. Onze website 
is in een nieuw jasje 
gestoken. Op de 
pagina Home staan nu 
het nieuws en een link 
naar de nieuwste 
Nieuwsbrief. Verder is 
de site heel basic 
gehouden, ook met 
het oog op de 
leesbaarheid op een 
smartphone en een 
tablet. U zit op 
Facebook? Dan kunt u 
het nieuws ook op 
onze Facebookpagina 
lezen. U hoeft 
daarvoor dus niet per 
se naar de website te 
gaan. 

 
 

https://www.herenakkoord.nl/2020_06_23_Seite_an_Seite_virtueel.mp4
https://www.herenakkoord.nl/2020_06_23_Seite_an_Seite_virtueel.mp4


 

Various Voices uitgesteld 
Ook in 2022 zouden we weer deelnemen aan Various 
Voices, het festival van Europese LHBTQ+ koren, dit 
keer in Bologna. Wegens corona heeft de organisatie 
besloten om het een jaar uit te stellen. Het wordt nu in 

de zomer van 2023 
gehouden. Precieze data 
zijn nog niet bekend. 
Sommige leden sparen al 
een tijd maandelijks om 
niet in één keer de kosten 
voor deelname, het hotel 
en de vlucht te hoeven 

betalen. Dat spaarbedrag loopt nu dus aardig op. Voor 
ons koor is wel een voordeel van het uitstel dat we in 
2022 niet twee grote evenementen binnen een half jaar 
zouden hebben: eerst Various Voices in juni en dan het 
jubileumconcert in november. We kunnen ons nu dus in 
2022 helemaal concentreren op ons zesde lustrum! 
 

 
 

kwijt van Brigitte Kaandorp (2007), Stil in mij van Van Dik 
Hout (1994) en 
Underneath the 
Stars van Kate 
Rusby (2003). 
Aan sommige 
nummers zijn 
we voor de 
vakantie al 
begonnen via 
Zoom. 

- Helaas zijn 
Mark en 

Ysbrand gestopt als koorlid. Het koor telt nu 30 leden. 
- Drie optredens zijn uitgesteld vanwege corona: het 
verjaardagsfeest van koorlid Louis, het Nederlands 
Rozekorenfestival Tutti in Den Haag en de concerten 
(middag en avond) met Vrouwenkoor Amuse uit 
IJsselstein. Nieuwe data zijn nog niet bekend. De 
organisatie van Tutti hoopt op Pinksteren 2021. 
- Verdere plannen voor optredens in 2021: 
Arnhemse Uitnacht (mits op een goede plek!), 
Dodenherdenking en privé tijdens het pensioneringsfeest 
van koorlid Niek. 
 

 
 

Kazernepraat 
 

 
 

 

- Er ligt veel nieuw repertoire op ons te wachten: 
Jaloezie van Adèle Bloemendaal (1983), Ik ben hem 
 

 

 

Colofon 

De Nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt 
tweemaal per jaar. Deze editie kwam tot stand met 
medewerking van Geer, John en Joost. 
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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