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1992
Opnieuw een druk jaar
Passieconcerten
Het eerste concert dit jaar
was het Passieconcert. Op
12 april zong het koor de
Matthäuspassion van H.
Schütz; twee dagen later
volgde hetzelfde concert
in de Bernul-phuskerk in
Oosterbeek.
Dodenherdenking
Op 4 mei zong het koor
tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking twee delen
uit het Requiem van Fauré.
Requiem
Drie weken later—25
mei—voerde het koor het
volledige Requiem van Fauré uit.
Lex Ernste
Lex Ernste was een Tiels
kunstenaar, aan wie een
tentoonstelling werd gewijd in september. Vanwege het feit dat hij ook ooit
lid was geweest van het
Madrigaal, nodigde de gemeente Tiel het koor uit
bij de opening te zingen.
Het koor zong vijf madrigalen van Orlando di Lasso.
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Hendrik Andriessen
Ter gelegenheid van het feit dat Hendrik Andriessen 100 jaar geleden geboren werd, bracht TMK
een herdenkingsconcert met werken van Hendrik Andriessen, Jurriaan Andriessen en Herman Strategier.
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1993
Carmina Burana
Passieconcert in Houten
Op 28 maart zong het koor in de R.K. Maria ten Hemelopnemingkerk in Houten de Matthäus
Passion van Heinrich Schütz.
Dodenherdenking
De Introit en het Libera me uit het Requiem van Fauré vormden de bijdrage van het TMK aan deze
jaarlijkse herdenking.
Carmina Burana
Op 26 oktober was het zover! Na een lange en gedegen voorbereiding stond in de Agnietenhof
de Carmina Burana op het programma. De krant kopte in een inleidend artikel:

de bijna een halve pagina aan dit voor Tiel unieke
ren.
Uitspraakoefeningen, ademhalingsveel repeteren zorgden ervoor
gen ten ijs kwam. Een slagStavenuiter, Robin van DorMeenken), het kinderkoor van
Hendrich), twee fluitisten, Marinisten Liesbeth de Jong en Johanna
Gerard Evers) zorgden samen met
evenement. En dat alles weer onder de

‘Het is net een veldslag. Het Tiels Madrigaal
Koor pakt uit, dat is buiten al duidelijk. De
twee vleugels in het Centrum voor Kunstzinnige Vorming krijgen er flink van langs.
Alsof de hamerkoppen van beton zijn. Het
slagwerk gooit olie op het vuur met enorm
spetterende geluidsmassa’s. En de koorleden
zelf, op de toppen
van hun muzikale
tenen zingen
zich het vuur uit de
sloffen. ‘
De
Gelderlander
van 8 oktober wijdgebeu-

technieken, en veel,
dat het koor goed beslawerkgroep (Albert Spee, Jan
restein, Rinie Gieltjes en Erik
de Tielse muziekschool (o.l.v. Maja
anne van Rees en Ireen Mast, twee piaLeenhouts en Theatergroep Peccaranse (o.l.v.
het Tiels Madrigaal Koor voor een fantastisch
bezielende leiding van Frits Hendrich.
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De zaal zat vol: 768 plaatsen bezet. Voor de pauze trad vooral Marjan van Eldik op met liederen
van Carl Orff. Het koor zong met haar Veni Creator Spiritus, ook van Orff.
Na de pauze de Carmina Burana met het overbekende, indrukwekkende O Fortuna.
Veel koorleden vonden dit optreden het hoogtepunt van hun zangcarrière bij TMK.
Helaas was de pers iets minder tevreden over de totale productie, waarbij het koor op sommige
momenten moeite had de snel wisselende stemmingen met voldoende overtuiging tot uiting te
brengen. Ook de tenor Wouter Goedhart kreeg geen goede recensie.
Maar het bleef een uniek evenement: een enorme productie, waar veel tijd, mankracht en geld mee
gemoeid was, werd tot een goed einde gebracht. Zelfs financieel sprong het koor er uiteindelijk
goed uit.
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1994
Terug naar de Madrigalen
Passieconcert
Ook in 1994 was het eerste concert weer een passieconcert, dit keer in de Lambertuskerk in Buren. De Matthäus Passion van Schütz stond wederom op het programma.
Dodenherdenking
Het koor zong dit keer het Kyrie uit de Missa Choralis van Liszt. Ook From depths of grief I call to thee
van Felix Mendelssohn-Bartholdy stond op het programma.
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Madrigalen
In Stadszaal de Beurs aan het Korenbeursplein vond
op 5 juni een zondagmiddagconcert plaats met als
thema ‘Madrigalen’. Sopraan Gaudia Geijsen en harpiste Annelies Sturm zorgden voor gastoptredens.
Het koor zong een groot aantal madrigalen van Orlando di Lasso met wat uitstapjes naar andere componisten.
Openluchtconcert
Als afsluiting van het seizoen zong het koor tijdens
een openluchtconcert bij de Visafslag in Tiel opnieuw
enkele Madrigalen.

Kerstconcerten
Het koor zong op 13 december in de Sint Maartenskerk een kerstconcert, waarbij kerstmotetten uit de
17e eeuw en de Missa Choralis van Franz Liszt werden
uitgevoerd.
Een week later gaf het koor een kerstconcert in verpleeghuis Bosbeek in Haarlem. Er is geen programma
bewaard gebleven, maar het programma zal ongeveer
gelijk zijn geweest aan dat van het concert in Tiel.
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1995
Een bijzonder jaar
Passieconcert
Voor het eerst organiseerden alle kerken
in Tiel samen de ‘Stille Week’. Er is een
handreiking uitgegeven met een stemmig
paars omslag.
Aan het begin van de week stond een
passieconcert gepland, uit te voeren
door het Tiels Madrigaal Koor samen
met de Schola Cantorum Tiel.
Vanaf dit jaar vond elk jaar op palmzondag in Tiel een passieconcert plaats gezongen door het TMK of de Schola.
Uitgevoerd werd Gounod’s Les sept paroles du Christ sur la Croix, waarin de koorgedeelten (de teksten de kruiswoorden)
afgewisseld werden met Gregoriaanse
passiegezangen door de Schola.
De kerk was vol en het concert maakte
veel indruk.
Dodenherdenking
Dit jaar was het vijftig jaar geleden, dat
de Tweede Wereldoorlog in Nederland
ten einde kwam.
In Tiel vond een bijzondere herdenking
plaats. Om half acht zongen alle Tielse
koren behalve TMK een door Frits
Hendrich gecomponeerd lied op een

tekst van Huub Oosterhuis met als titel Vergeet niet.
Aansluitend vond in de Sint Maartenskerk een herdenkingsdienst plaats. Na de toespraak van
burgemeester E.J. van Tellingen zong TMK het volledige Requiem van Gabriël Fauré.

Korendag
In de Agnietenhof vond op 20 mei een Korendag plaats. TMK zong enkele madrigalen van Orlando di Lasso.
Zingen op de Vismarkt
Op het Plein bij de Vismarkt gaf TMK voor het begin van de zomervakantie een kort concert.
Het koor zong een aantal madrigalen.
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1996
Dertig jaar TMK
Bruckner-Brahms-Vivaldi

Persaandacht
In dit jubileumjaar kreeg het koor veel persaandacht,
zoals bijvoorbeeld bovenstaand artikel.
Dodenherdenking
Tijdens de dodenherdenking zong TMK drie stukken
van Schütz, Also hat Gott die Welt geliebt, Selig sind die TotenHerren, en het slotkoor uit de Matthäus Passion.
Madrigale
Het bestuur besluit
dat er een
contactblad gaat
verschijnen, waarin
nieuwtjes en wetenswaardigheden
een plaats zullen
vinden. In
april verschijnt het eerste
nummer met informatie over
het jubileumconcert.
Jubileumconcert
Op 9 juni vond het jubileumconcert plaats, dat in het
teken stond van de componisten Bruckner en Brahms.
Ben Middeldorp bespeelde het orgel.
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Marjan van Eldik zong de solopartijen en
het Ave Maria van Bruckner.
Het indrukwekkendst was het slotkoor, Fest
– und Gedenksprüche van Brahms, waarin het
koor achtstemmig zong.
Op de voorkant van het programmaboekje
is het koor te zien, poserend aan de Waal.
Kerstconcerten
Twee kerstconcerten waren dit jaar gepland,
met een begroting van f. 4000,-. Drie solisten, kerkhuur, reiskosten, drukwerk, vervoer van een orgel: het hakte er stevig in.
Maar dan heb je ook wat: zowel in Tiel
(St.Maartenskerk) als in Buren
(St.Lambertuskerk) zong het koor werken
van Vivaldi, begeleid door een gelegenheidsorkest, drie zangsolisten (Froukje de
Boer, Marjan van Eldik en Marius Kramer),
twee hoboïsten en een cellist.
Het koor zong Magnificat en Gloria, en het
orkest speelde de Sonatine in d-mineur.
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1997
Musikalische Exequien

Passieconcert
Opnieuw voerde TMK samen met de Schola Cantorum Tiel ‘Les sept paroles du Christ sur la croix’
van Gounod uit. De uitvoering vond op 25 maart plaats.
Dodenherdenking
Zoals al jaren gebruikelijk zong TMK ook nu weer tijdens de Dodenherdenking in de Sint Maartenskerk. Uit het Requiem van Fauré werden de Introit en het Kyrie uitgevoerd, evenals Cantique de
Jean Racine.
Zo maar een zomeravond in Hellendoorn
Op uitnodiging verzorgde TMK het openingsconcert van de 8e serie ‘Zomaar een zomeravond’-concerten in de Oude Dorpskerk in Hellendoorn. Ben Middeldorp reisde mee en begeleidde
het koor op orgel. Stukken van Bruckner en Brahms, gekozen uit het Jubileumconcert van 1996
stonden op het programma. Fans waren in de gelegenheid tegen betaling van
f. 15.— mee te reizen. Het jaaroverzicht van de secretaris over 1997 vermeldt, dat een fles port
van Etienne in Hellendoorn achterbleef.
Uitmarkt
Op 6 september werd in Tiel een Uitmarkt georganiseerd. TMK zong enkele Engelse madrigalen en delen uit de Musikalische Exequien van Schütz.
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Musikalische Exequien
Een gewaagde onderneming
was het: de uitvoering van
de Musikalische Exequien van
Schütz.
Gewaagd vanwege de enorme kosten, die het concert
met zich meebracht; gewaagd vanwege de eisen die
aan het koor gesteld werden.
De begroting was op f.
10.000,- gesteld. Gehoopt
werd op f. 3750,- aan recettes. Naarstig werd naar
sponsoren gezocht.
Gelukkig tastten vele organisaties en bedrijven in de buidel, maar de opbrengst uit
de toegangskaarten viel tegen: slechts f. 2400,-.
Uiteindelijk moest op de
jaarrekening een verlies van
f. 2729,12 worden geboekt.
Het concert vond op 23 november plaats in Tiel en op
25 november in Buren.
Begonnen werd met Psalm
100, Jauchzet dem Herren van
Schütz. Daarna een stuk van
Marin Marais Suite in a-klein
voor gamba en continuo,
gespeeld door Pieter Dirksen en Gail Schroeder. Pieter Dirksen speelde op clavecimbel ook
Toccata in g-klein van Buxtehude.
Dan de Musikalische Exequien, gecomponeerd in 1636, als begrafienismis voor Heinrich Posthumus. Het was het eerste Duitstalige protestantse requiem. Maar liefst 6 solo-partijen—vertolkt
door Elma van de Dool, Froukje de Boer, Marjan van Eldik, Jaap Smit, Peter-Paul-Houtmortels
en Marius Kramer.
Frits zou het concert in Buren er één met een gouden randje noemen.
John van Buren recenceerde: ‘De vertolking van het koor is er één om in te lijsten. Dirigent
Frits Hendrich’s visie is zo helder als glas. (…) Geholpen door de steeds wisselende opstelling
van de vocalisten, waardoor prachtige ruimtelijke effecten ontstonden, bracht de treurmuziek
een ongehoord feestelijke beleving teweeg. (…) Helemaal geen kritiek. Alleen maar dankbaarheid voor de kennismakint met een gebied uit de muziekgeschiedenis, waar ik veel te weinig
mee in aanraking kom.’
(De Gelderlander, 24.11.1997, ‘Tiels Madrigaal zorgt voor aangename kennismaking met Schütz.’)
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1998
Zeven concerten
Zeven optredens
Maar liefst zeven keer trad het koor in 1998 op: bij de jaaropening van het ROC, de opening
van het nieuwe stadhuis, tijdens het passieconcert, op de uitmarkt, tijdens monumentendag en
daarna nog twee kerstconcerten. Financieel scoorde het koor dit jaar ook prima: een winst van f.
4800,- mocht genoteerd worden, vooral dank zij de kerstconcerten.
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Jaaropening ROC
Het Regionaal Opleidings Centrum Gelders Rivierengebied hield haar jaaropening op 5 januari
in de Sint Maartenskerk. TMK zong een afwisselend programma: madrigalen naast Brahms,
Bruckner en Schütz.
Opening Stadhuis
Op 22 januari werd in Tiel het nieuwe stadhuis
geopend. TMK viel de eer te beurt de opening op
te luisteren met delen uit de Fest– und Gedenksprüche van Brahms.
Passieconcert
Het passieconcert in de Sint Maartenskerk vond
op 5 april plaats. Gezongen werd de Via Crucis
van Franz Liszt en uit de Missa Choralis van dezelfde componist het Kyrie en Agnus Dei.
Froukje de Boer, Marjan van Eldik en Marius
Kramer traden op als solist; Ben Martin Weijand
speelde piano en Wim Wijnen orgel.

Septemberoptredens
Op 5 september zong het koor bij de Tielse Uitmarkt en op 13 september in de Caeciliakapel in het
kader van Monumentendag. Diverse madrigalen en
motetten en het Gloria uit de Missa Brevis van Palestrina lieten het Tielse publiek opnieuw kennismaken met het TMK.
Kerstconcerten
Op 19 december in Buren en op 22 december in
Tiel vond een kerstconcert plaats met de Missa Brevis van G.P. da Palestrina en Quatre motets pour le
temps de Noël van Francis Poulenc. Het ensemble
Barocco Locco zorgde voor instrumentale intermezzi met stukken van tijdgenoten van Palestrina.
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1999
Lisztconcerten en drie keer de stad uit
Lisztconcerten
TMK zong twee keer een Liszt-concert: op 24 april in de N.H.Kerk in ‘s-Hertogenbosch en de
27e april in de Sint Maartenskerk in Tiel.
Hoofdmoot was de Missa Choralis, aangevuld met Ave Maria, Salve Regina, Ave verum corpus en O
Salutaris Hostia.
Ben Middeldorp speelde Prelude en fuga op B-A-C-H.
Dodenherdenking
Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking in de
Sint Maartenskerk zong het koor van Fauré
twee delen uit het Requiem, de Introit en Libera me.
Amateurfestival Oude Muziek in Hoorn
Per bus reisde TMK op 6 juni met enkele fans
naar Hoorn om samen met de Schola Cantorum deel te nemen aan het Amateurfestival
Oude Muziek.
Op het programma stond de Missa Brevis van
Palestrina.
De secretaris meldde: ‘na een lange dag met
een goed concert keerden de leden om 22.30
uur—nog steeds zingend, maar niet de Missa—in Tiel terug.

Monumentendag
TMK zong in een aantal monumenten. In
het archief bevindt zich geen vermelding
van plaats en stukken die uitgevoerd werden.
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Kerstconcerten
Opnieuw een concert buiten de deur: het kerstconcert van 19 december in Kasteel Ammersoyen. In een sfeervolle omgeving zong het
koor kerstmuziek van Benjamin Britten, w.o. A
ceremony of carols.
Twee dagen later vond de reprise plaats in de
Sint Maartenskerk. Harpiste Liesbeth van Es
verleende medewerking.
Onderscheiding
In het bijzijn van wethouder Gradissen kreeg
Frits Hendrich op 26 oktober van Saskia de
Jong van de Koninklijke Bond van Zang– en
Oratoriumverenigingen de Gouden Spel voor
zijn verdiensten voor het Tielse muziekleven.
Hij was er stil van en dat wil wat zeggen.
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2000
Een nieuwe passie en nogmaals Rossini
Een nieuwe passie
Christoph Demantius, 1567-1643, was een Boheems componist, die in 1631 zijn Johannes Passion
schreef. Zesstemmig, prachtig polyfoon en Duitstalig. Het stuk was nog niet eerder door TMK
uitgevoerd en beleefde op 16 april 2000 in de Sint Maartenskerk dus zijn Tielse première.
Het vertellerscollectief oRARE uit Tiel zorgde voor de presentatie van de Nederlandse vertaling
van de teksten.
Voor en na het passieverhaal zong het koor nog Adoramus te van Jacobus Gallus.
Monumentendag
Op 10 september trad het koor twee keer op in het kader van Monumentendag.
Vijf stukken werden gezongen, Salve Regina en O salutarius hostia van Liszt, het Christe uit de Petite
Messe Solennele van Rossini, Lasciate mi morire van Monteverdi en Als ick u vinde van Waelrant.
Petite Messe Solennelle
Opnieuw zong TMK de Petite Messe Solennelle van
Rossini, en opnieuw was het een uitdaging.
Op 12 november vond de uitvoering plaats met
medewerking van Hendra Strydom, sopraan, Marjan van Eldink, alt, Peter-Paul Houtmortels, tenor,
Marius Kramer, bas, Piet-Hein Baelde, piano en
Ben Middeldorp, harmonium.
Het werd een goed concert, en dank zij een groot
bedrag aan donaties en recettes was het concert
zelfs winstgevend, iets wat lang niet meer was
voorgekomen.
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Cd-opname ZOT
TMK werkte ook mee aan een CD opname van Ziekenomroep Tiel, die 40 jaar bestond. Een groot
aantal koren werkte mee aan de CD, die op 3 november 2000 in de Raadszaal van het Stadhuis Tiel
werd gepresenteerd.
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2001
35 jaar TMK—Groot Denken

Op Televisie
Het jaar 2001 ging de geschiedenis in als het jaar waarin veel gebeurde en waarin veel grootse
plannen gemaakt werden. Allereerst was er een TV-opname. De KRO maakte opnames van delen van de Matthäus Passion van Schütz. Op 24 maart vonden de opnamen plaats in de Caeciliakapel en de uitzendingen waren op 3 en 8 april. In het huidige digitale tijdperk wordt de uitzending op het themakanaal Spirit24 af en toe nog uitgezonden, maar dan door de NCRV.
Passieconcert
Op 8 april zong het koor het Passieconcert in de St.Maartenskerk. Op het programma stonden
Also hat Gott die Welt geliebt en de Matthäus Passion van Heinrich Schütz.
Dodenherdenking
Het koor zong dit jaar drie delen uit het Requiem van Fauré: Introit, Libera me, Agnus Dei.
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Voorjaarsjubileumconcert—Fiori Musicali
Een bijzonder concert onder de titel ‘Fiori Musicali’
bracht TMK op 20 mei in het kader van het 35-jarig jubileum.
Vierhonderd jaar koormuziek passeerde in vogelvlucht
en in allerlei gedaanten: madrigalen, geestelijke muziek,
oud-Nederlandse liefdesliedjes.
Pieter Dirksen lardeerde het geheel met ‘een lint van
kletterende toccata’s en melodieuze canzones uit de tuin
van Fresobaldi’ aldus een
lezer in een
ingezonden stuk in
de Gelderlander. Helaas ging er
publicitair
iets mis: de
ingezonden persberichten werden niet of op een
slechte plaats in de
krant geplaatst, waardoor het aantal toeschouwers beperkt bleef
tot slechts 120.
Gelukkig werd het concert opgenomen en op
CD uitgebracht, waardoor de muzikale bloemen nog steeds te beluisteren zijn. De productie werd financieel mede mogelijk gemaakt door
een nieuwe sponsor, Koninklijke Van de Garde uit
Zaltbommel.
Concert 24 mei
Enkele dagen later voerde TMK het concert nogmaals
op, nu ter gelegenheid van het 140 jarig bestaan van
de reeds genoemde Koninklijke Van de Garde. Dat de
meningen over de muziek van Frescobaldi—ten gehore gebracht door Pieter Dirksen—kunnen verschillen, blijkt uit de column van John van Buren.
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Monumentendag
Op 9 september gaf TMK acte de présence tijdens de Nationale Monumentendag. Hoewel het archief van 2001 uitgebreid is, was niet traceerbaar waar het koor optrad en wat het zong.
Als deze informatie beschikbaar komt, zal het op deze plaats gepubliceerd worden.
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Kerstconcert in Buren en Tiel
Een prachtig affiche en een al even fraai programmaboekje kondigden de kerstconcerten van dit
jaar aan. Het koor gaf twee uitvoeringen, in de Lambertuskerk in Buren en in de St.Maartenskerk in
Tiel.
Ben Middeldorp bespeelde het orgel.
16e/17e-eeuwse en 20e-eeuwse kerstmuziek stonden samen met traditionele Engelse Christmas Carols op het programma.
30 jaar dirigent
Frits Hendrich was dit jaar 30 jaar dirigent en dat ging niet ongemerkt voorbij. Anne Boelsma en
Marion Dobbe schreven een fraai lied, met als titel ‘Gevangen’.
Het begin luidde:
Wij hebben zinne
Om te beginnen
Met uw stem en stemvork
Met uw schoon handen leidt u de gezangen
Dan lijkt het wel of wij zijn (3x)
Van u gevangen.
Website
In deze tijd van digitale snelwegen kon TMK niet achterblijven.
Het koor kreeg een eigen website, waarop het laatste nieuws en veel andere informatie te lezen is.
Via www.tielsmadrigaalkoor.nl kon (en kan) de hele wereld TMK nu bereiken.
Groot denken
Veel bestuurswisselingen vonden in de voorbije jaren plaats. Het nieuwe bestuur wilde dat verbeteren en ook het koor flink promoten.
De ambities waren groot:
Tenminste 10 optedens per jaar, streven naar betere podia zoals Vredenburg, concerten voor bedrijven, kostendekkende sponsoring, verdubbeling van het koorbudget enz.enz. Veel brieven werden
geschreven, veel organisaties, impresariaten, TV-omroepen en mogelijke sponsoren benaderd: het
mocht allemaal niet baten.
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2002
Les sept paroles
Passieconcerten
TMK verzorgde dit
jaar weer het
jaarlijkse passieconcert, dit
keer met medewerking
van de Schola
Cantorum
Tiel. Gezongen werden
Les sept paroles
du Christ sur la
croix van
Charles Gounod, waarbij
de Schola tussen de kruiswoorden
door Gregoriaanse gezangen zong passend bij de
passietijd.
‘Passiemuziek
en Gounod…
dat vinden we
niet vaak op
een concertprogramma
terug’ zo
stond in het
programmaboekje geschreven.
Gounod
schreef het
werk in 1855.
Luisteraars
noemden het
stuk indrukwekkend.
Opvallend was ook het ontwerp van de poster (tevens omslag van het tekstboekje).
Van het concert is een CD-opname gemaakt.
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Dodenherdenking
Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking zong het koor delen uit het Requiem van Fauré en
het Pater Noster van Verdi.
Monumentendag
Aanvankelijk was het blijkens vergaderstukken van het bestuur de bedoeling dat het koor op
Monumentendag madrigalen zou zingen. Echter, op 14 september in de Catharijnekerk in
Utrecht en een dag later in Tiel klonken opnieuw enkele delen uit de Sept Paroles.
Kaarsjesavond
Het koor lied kerstmuziek horen in de St.Lambertuskerk in Buren op de Kaarsjesavond van
21 december. Helaas vertelt het jaarverslag niet welke stukken zijn uitgevoerd.
Enquete
Het bestuur hield een enquête onder de leden. 75% van de 20 reagerende leden voelden wel
iets voor 8 tot 10 optredens per jaar. De rest vond het teveel. Over het repertoire was ruim
de helft tevreden; grotere producties vonden instemming, hoewel aan de haalbaarheid werd
getwijfeld.
Een discrepantie was her over de tevredenheid over de opkomst tijdens de repetitie en de
eigen aanwezigheid: meer dan de helft vond de opkomst matig tot slecht en 90% de eigen
aanwezigheid voldoende vond. Een groot deel gaf aan, dat verzuim niet zo erg is, mits de
partij er maar niet onder zou lijden.
De sfeer op het koor is prima, zo stelde 90%, maar de orde en discipline kregen een onvoldoende.
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2003
Grote werken
In 2003 gaf TMK zes uitvoeringen, drie grote en drie kleinere concerten.
Dodenherdenking
Traditiegetrouw verleende TMK ook dit jaar haar medewerking aan de jaarlijkse Dodenherdenking in de St.Maartenskerk. Het koor zong twee stukken van Felix Mendelssohn-Bartholdy, Aus
tiefer Not en Herr, wir trau’n auf deine Güte.
Twee keer Jesu meine Freude
Op 18 mei in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel en op 23 mei in de Tielse Sint-Maartenskerk
vond een groot concert plaats met als centrale werk Jesu meine Freude van Johann Sebastian Bach.
Het concert begon met Fürchtet euch
nicht van Johann Michael Bach en Der
Mensch vom Weibe geboren, van Johann
Christoph Bach.
Daarna zong het koor het hoofdwerk,
Jesu meine Freude.
Organist Piet van der Steen speelde
Aus tiefer Not van Samuel de Lange.
Tot slot voerde het koor drie werken
van Felix Mendelssohn-Bartholdy uit:
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Lass o

Herr, mich Hilfe finden en Herr, wir trau’n auf
deine Güte.
Solisten waren Maja Roodveldt (sopraan),
Madieke Schoots (sopraan), Marjan van Eldik (alt), Peter-Paul Houtmortels (tenor) en
Marius Kramer (bas). Celliste Marion Vanhoecke zorgde voor instrumentale begeleiding naast de reeds genoemde organist Piet
van der Steen.
Monumentendag
Het koor zong op 14 september maar liefst
drie keer: in de Ceciliakapel en de
St.Maartenskerk in Tiel, en in de Agatha
Capel in Kerk-Avezaath. Helaas is in het
archief niet terug te vinden wat werd uitgevoerd.
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Betuws Kerstconcert
In samenwerking met het Betuws Symfonie Orkest gaf TMK een
prachtig kerstconcert op 18 december. Plaats van handeling: uiteraard de St.Maarten!
Maar liefst vijf solisten (Maja Roodveldt, sopraan, Froukje de
Boer, (mezzo-sopraan), Marjan van Eldik (alt), Ruud Fiselier
(tenor) en Joep Bröcheler (basbariton). Ben Middeldorp bespeelde het orgel.
Het programma voor de pauze kwam voor rekening van het
BSO: ze speelden Die Zauberflöte van Mozart en Symfonie nr 4 van
Schumann.
Na de pauze zong het koor de sterren van de hemel: eerst een
inzinger: Exultate Deo van Alessandro Scarlatti. Tot slot het
hoofdwerk, Oratorio de Noël van Camille Saint-Saëns. Prachtige
aria’s en schitterende motetten maakten dit kerstconcert tot een
uniek gebeuren. Het artikel van John van Buren spreekt voor
zich.
Kaarsjesavond in Buren
Twee dagen later moest het koor al weer aan de bak: de kaarsjesavond in Buren stond op het programma.
Vanzelfsprekend zong het koor enkele delen uit het kerstconcert
van twee dagen eerder.
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2004
De Ontdekking
Dodenherdenking
Tijdens de dodenherdenking in de St.Maartenskerk zong het koor twee werken van de Iers/
Engelse componist C.V. Stanford, nl.Beata quorum via en Justorum animae.
Monumentendag
Op monumentendag zong TMK maar liefst op drie locaties: de Caeciliakapel, de
St.Maartenskerk en in de kerk van Wadenoijen.

Monumentendag: TMK in Wadenoijen

Een van de stukken die gezongen werd was het bekende Merck toch hoe sterck in een bewerking
van Frits Hendrich. Ook de werken van Stanford stonden op het programma.
De ontdekking
Hoogtepunt dit jaar was het concert ‘De Ontdekking’, dat op 7 november plaatsvond. Wanda
Visser, Mieke van Heerikhuizen, Marion Vanhoecke en Jeanette van der Schaaf vormden een
strijkkwartet, dat samen met Wim Wijnen (harmonium en orgel) de Bagatellen van Dvořak speede. Het koor zong van Stanford de beide werken die ook op 4 mei en Monumentendag werden
gezongen, evenals Coelis ascendit. Verder zong TMK van H. Schütz So fahr ich hin, de Missa Brevis
van Telemann en Benedictus Dominus van de Tsjechische componist J.D. Zelenka.
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Uit het programmaboekje:
Het thema voor het concert van deze middag is ‘de
Ontdekking’. Soms ontdek je bij toeval vrij onbekende muziek, die niet tot het standaardrepertoire
behoort, en toch verrassend en expressief is.
Dat geldt voor de stukken die vanmiddag ten gehore worden gebracht.
Alle stukken die worden uitgevoerd, hebben een
enorme uitdrukkingskracht gemeen; elk vanuit de
eigen tijd en stijl waarin het gecomponeerd is.
Schütz als meester in de toonschildering, die de zeggingskracht van de woorden verhevigt;
Zelenka door zijn experimenteerdrift, waardoor zeer verrassende vondsten ontstaan;
De Duitser Telemann, die in de Missa Brevis op bijna
Italiaanse manier de tekst heeft getoonzet;
Dvorak, die in een ongebruikelijke bezetting van
strijkers en harmonium een ongekende expressiviteit bereikt;
En tot slot Stanford, die met een groot romantisch
gebaar het uiterste van het koor vraagt, van het
meest intieme pianissimo tot de sterkste fortes,
waarbij het koor vaak tot 8 stemmigheid wordt verdeeld.
Wij wensen u een plezierige ontdekkingsreis.
Frits Hendrich
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2005
Een uniek kerstconcert
Vijf keer trad TMK dit jaar voor het voetlicht: drie korte concertjes, het passieconcert en een
uitgebreid kerstconcert stonden op de rol.
Passieconcert
Les sept Paroles du Christ sur la croix
van Gounod werd op palmzondag 20 maart in de
St.Maartenskerk gezongen. De
Schola Cantorum verzorgde de
gregoriaanse passiegezangen in
afwisseling met de meerstemmige ‘Paroles’. TMK zong als openingszang Adoramus te Jesu Christe
van Jacobus Gallus en sloot af
met het Crucifixus van Lotti.
Dodenherdenking
Op 4 mei zong het koor tijdens
de jaarlijkse herdenking in de
St.Maartenskerk twee stukken
van de componist Charles Stanford, Justorum animae en Beati quorum
Monumentendag
Op 11 september waren er optredens in de Ceciliakapel en de
St.Maartenskerk met miniconcertjes. Het landelijke thema
’Religieus Erfgoed’ was een buitenkansje, omdat het TMKrepertoire daar prima bij past.
Het koor zong: Super Flumina
(Palestrina), O vos omnes
(Giovanni Croce) Inter vestibulum ( Giacomo Perti) en uit Les Sept Paroles van Gounod de delen
Vas ergo erat en Pater in manus tuas.
Van het concert is een CD-opname gemaakt.
Verzamel-CD
Ten behoeve van donateurs en promotie werd een verzamel-CD
samengesteld met als titel ‘Muzikale Collectie Tiels Madrigaal
or’ met opnamen uit de laatste tien jaren.
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Kerstconcert in Tiel
Samen met het Plantage Barok Orkest gaf het koor een kerstconcert in de St.Maartenskerk.
De kerk was feestelijk versierd en veel luisteraars waren aanwezig.
Het orkest opende met het bekende Concerto Grosso (Kerstconcert) van Arcangelo Corelli.
Daarna volgde het koort met twee stukken: O magnum mysterium van T.L. da Vittoria en Fürchtet euch
nicht van Johann Michael Bach.
Het hoofdprogramma begint dan met Suite van Marc-Antoine Charpentier, gevolgd door de Messe de
Minuit van dezelfde componist.
Maar liefst acht solisten werkten mee: Wanda Visser (vioool), Mieke Herikhuizen (viool), Marion
Vanhoecke (cello) , Priscilla van der Feen (sopraan), Andrea
van Beek (sopraan), Marjan van Eldik (alt), Bart Nobart
(tenor), Marius Kramer (bas) en Wim Wijnen (orgel).
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2006
40 jaar TMK

Jubileumjaar
2006 was een bijzonder jaar, omdat het koor veertig jaar bestond. Vier maal trad het koor op.
Een groot deel van de repetities werd naarstig gerepeteerd voor het bijzondere jubileumconcert.
Een van de repetitieavonden, 30 mei, was een open repetitie voor donateurs.
Dodenherkenking
Vanzelfsprekend verleende TMK ook weer medewerking aan de jaarlijkse Dodenherdenking in
de St.Maartenskerk. Het koor zong twee delen uit het nog uit te voeren jubileumconcert.
Jubileumconcert
Op 17 september was het zover. In de St.Maartenskerk vond een bijzondere uitvoering plaats.
Samen met het Plantage Barok Orkest, ook onder leiding van Frits Hendrich, gaf het koor een
indrukwekkend concert. Het orkest begon met Sarabande van Georg Friedrich Händel.
Het koor zong daarna het hoofdwerk: Funeral Anthem on the death of Queen Caroline, door Händel
voltooid op 12 december 1737 en vijf dagen later al uitgevoerd. Gelukkig had TMK wat meer
repetitietijd. Vier solisten vertolkten of voortreffelijke wijze de solopartijen: Madieke Marjon
Schoots (oud-lid van TMK), Karin Strobos, Bram Nobart en Christiaan Meeder.
Na het overweldigende applaus gaf het koor een toegift, Come with me, van Yolan Trabsky.
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Il Maestro aan het werk
90

Muziekkring Wijchen
Op 26 november reisde TMK af naar Wijchen voor een concert in de reeks van de Muziekkring
aldaar.
Onder de titel Triptiek zong het
koor een elf werken, deels begeleid door een strijktrio en harmonium.
Het trio speelde ook de Bagatellen
van Antonin Dvorák.
Het koor zong: Missa Brevis van
Telemann, Exultate Justi van Viadana, Exultate Deo van Scarlatti,
Fürchtet euch nicht (J.M.Bach), Der
Mensch, vom Weibe geboren
(J.C.Bach), drie motetten van
Duruflé en twee werken van
Stanford. Als toegift zong het
koor ook hier het stuk van Trabsky.
Kaarsjesavond
Op 16 december zong het koor tijdens de Kaarsjesavond in Buren in de Lambertuskerk. De Missa
Brevis van Telemann en enkele kerstliederen stonden op het korte programma.
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2007
Uitrusten? Vergeet het maar
Haydn
Wie dacht, dat het TMK na het jubileumjaar 2006 een rustperiode zou gaan inbouwen, kwam
bedrogen uit. De eerste krachtproef was het passieconcert van 1 april.
‘Die sieben letzten Worte’ van Joseph Haydn, gecomponeerd in
opdracht van het kerkbestuur van de kathedraal van Cadiz tussen
1785 en 1787, was de keuze van dit jaar. Zeven kwartetten, elk
gewijd aan een van de kruiswoorden en een indrukwekkend, zinderend slotkoor, daagden het koor en de solisten uit. Een paar
dagen voor de uitvoering bleek, dat sopraan Bernadette Ritzen
haar partij door stemproblemen niet kon zingen. De bekende
zangeres Wiebke Göetjes
Een recensie:
verving haar en liet op
...Ik heb al veel professionele koren gevelen een onuitwisbare
hoord, maar is dit Tielse koor echt een
indruk achter. Marjan van amateurkoor?...Met het Jubileumconcert
Eldik, Erik Slik en Marius met Händel, een half jaar geleden, had het
Wiebke Göetjes
koor zichzelf al overtroffen, nu opKramer namen de andere
sommige momenten tijdens het
solo-partijen voor hun rekening. Ineke Geleijns, pianiste nieuw...Op
Passieconcert sprongen mij de tranen in de
van Tielse bodem en oud-leerlinge van Frits Hendrich, ogen...Met dit passiewerk van Haydn bezorgde op indrukwekkende wijze voor de begeleiding.
reikte Frits met zijn koor en solisten een
ongekend hoog niveau...Geweldig, wat
heeft dit Tielse koor dit passiestuk van
Haydn vol passie neergezet...Tijdens het
slotstuk van het Passieconcert schrok ik en
kreeg ik weer kippenvel...

4 mei
Opnieuw zong het koor indrukwekkende muziek tijdens deze herdenkingsviering in de St.Maartenskerk:
Uit het Requiem van Fauré het Introitus, Agnus Dei en Libera Me.
Miniaturen
‘Miniaturen door de eeuwen heen’ was de titel van het samenwerkingsconcert van het TMK en
het Haagse vrouwenkoor Pro Cantare. Beide koren zongen afzonderlijk enkele stukken en tot
slot twee stukken gezamenlijk, nl. van M. Duruflé het ‘Tota Pulchra Est; en van R. de Lassus
‘Musica est Dei donum optimi’.
Het afwisselende programma oogstte veel lof. Jammer was, dat ondanks de lage toegangsprijs
van slechts zes euro, het aantal bezoekers beperkt bleef tot ca. 200.
De uitgevoerde werken zijn terug te vinden in de lijst achter in deze kroniek.
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Monumentendag
Zes stukken, die het koor op het
‘Miniaturen’-concert zong, weerklonken ook op monumentendag
in de St.Maartenskerk en de
Ceciliakapel.
Rossini
TMK sloot het seizoen af met een
magistraal werk, de ‘opera-mis’ , La
Petite Messe Solennelle, van
Gioacchino Rossini, die het stuk in
1863 componeerde. Een uitdaging
voor het koor, zoals altijd kundig
en enthousiast ingestudeerd door
Frits Hendrich.
Vier zangsolisten, Madieke
Schoots, Marjan van Eldik, Henk
Vonk en Marius Kramer, tekenden
voor de solopartijen. Jonathan
Kooman speelde harmonium en
Ineke Geleijns nam de pianopartij
voor haar rekening.
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2008
Een nieuwe passie
Passiezondag
Dit jaar stond er een nieuwe passie op het programma. Antonio Scandello, geboren in Italië,
maar een groot deel van zijn leven werkzaam
in Dresden, componeerde de passie in 1561 op
de Duitse tekst van de Luther-bijbelvertaling.
Dirigent Frits Hendrich: “Het is, zoals elke passie, eigenlijk een soort toneelstuk. Het is een
prachtig muziekstuk, maar niet makkelijk omdat
het koor veel rollen moet vertolken, met steeds
wisselende emoties: de onzekerheid en verscheurdheid van Pilatus, de rust en gelatenheid
van Jesus, het opgewonden volk, enzovoorts.”
In tegenstelling tot veel latere passies zoals die
van Schütz en Bach, is er in het stuk maar één
solopartij: de stem die het verhaal vertelt, de
evangelist. Deze wordt vertolkt door Onno van
Ameijde. De woorden van Jezus is gecomponeerd voor een kwartet. Het slotkoor en de korte
uitroepen van het volk zijn vijfstemmig.
Onno van Ameijde zong de partij van de Evangelist.
Het was niet eenvoudig een illustratie van de
componist te vinden. Uiteindelijk is een afbeelding van een penning gevonden in de Sächsische
Landesbibliothek in Dresden in een artikel uit
1948 gewijd aan de staatskapel, waar Scandello
dirigent was. Een reis naar Dresden was niet nodig, internet bleek een mooi hulpmiddel en het personeel van de bibliotheek in Dresden deed de rest.
De passie werd op 16 maart uitgevoerd voor een goed gevulde St.Maartenskerk.
Het koor zong ook nog het Crux fidelis in een zetting toegeschreven aan koning Jan IV van Portugal.
Bijzonder was ook de uitvoering van een 8-stemmig Crucifixus van A. Lotti, gecomponeerd in de
‘stile antico’ de oude polyfone stijl gebaseerd op de praktijk van Palestrina.
De bas begint het stuk, en dan volgen opeenvolgend de zeven andere stemmen. Deze bijzondere afsluiting waardeerden de bezoekers zeer getuige het lange applaus.
4 mei-herdenking
Traditioneel zong het koor ook tijdens de 4-mei herdenking. Het koor zong twee werken van de Engelse componist C.V. Stanford: Justorum animae en Beati quorum via.
Monumentendag
Het laatste optreden van 2008 was op monumentendag, waar het Verleih uns Frieden van Heinrich
Schütz en het bijzondere Da Pacem Domine van Arvo Pärt gezongen werden. Voorafgaand aan de
compositie van Pärt zong het koor eerst de Gregoriaanse zetting van dit stuk; de compositie van Pärt
is geïnspireerd op het Gregoriaans en sluit er naadloos bij aan. Kenmerkend zijn het trage tempo
94 en de opeenvolging van stemmen.
(langzamer kun je niet zingen, aldus Frits Hendrich)

Het koor in de Caeciliakapel op Monumentendag 2008
Frits 65
Dirigent Frits Hendrich vierde dit jaar zijn
65-ste verjaardag. Reden genoeg voor een
passende ode aan de steunpilaar van het
koor. Op de melodie van Passeel aqua ma
Julieta schreef koorlid Marion Dobbe een
passende tekst: ‘O Frits Hendrich, vakbekwaam
en behendig, loods je ons door de oude bladmuziek.
Gregoriaans, Barok, Romantiek, honderden jaren
oud en uniek. Ga nog lang niet met pensioen, want
er is nog zoveel te doen. Loods ons door al die oude
bladmuziek.’
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2009
Het jaar waarin Frits Hendrich ridder werd
Liszt-concert
Op 15 februari voerde het koor de Missa Choralis van
Franz Liszt uit, een romantische mis, gecomponeerd in
1865 in Rome. Voorafgaand aan dit grote werk, zong het
koor Die Seligkeiten van dezelfde componist, stammend
uit 1853. Marius Kramer verzorgde de baritonpartij.
Als slot van het concert zong het koor een ode aan
St.Caecilia, de Cantantibus Organis, gecomponeerd in
1879. Marjan van Eldik zong de altsolopartij.
Passieconcert
5 april was de dag van het Passieconcert, ditmaal de reeds
vaker uitgevoerde ‘Les sept paroles du Christ sur la croix’
van de Franse componist Charles Gounod, gecomponeerd in 1855. De Schola Cantorum zong tussen de
‘woorden’ Gregoriaanse passiegezangen.
Het concert begon met het Adorames te Jesu Christe van Jacobus Gallus (1550-1591).
Afgesloten werd met het 8-stemmige Crucifixus van Antonio Lotti (1667-1740).
Zoals gebruikelijk vond de uitvoering plaats in de St.Maartenskerk van Tiel onder auspiciën van
de gezamenlijke kerken.
Ridder Frits
Op 29 april verscheen
Frits Hendrich nietsvermoedend op de Plantage. Samen met collegadirigent Ben Middeldorp ontving hij uit
handen van burgemeester Steven de Vreeze
een koninklijke onderscheiding: Ridder in de
Orde van Oranje Nassau voor zijn muzikale
verdiensten voor de
stad Tiel.
Als verrassing zongen
vijf koorleden voor
Frits het Domine Salvam Fac van H.Giessen.
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4 mei-viering
Enkele dagen later waren Frits en het TMK aanwezig bij de 4 mei-viering in de St.Maartenskerk.
Twee stukken stond op het programma: Verleih uns Frieden van Heinrich Schütz en Da pacem
Domine, eerst de Gregoriaanse zetting en daarna in de uitvoering van Arvo Pärt uit 2006.
Monumentendag 13 september
Dit jaar gaf het TMK weer twee miniconcertjes op Monumentendag. In de Ceciliakapel en de
St.Maartenskerk zong het koor achtereenvolgens:
Drie delen uit: Magnificat van Gottfried August Homilius (1714-1785)
Laudatio Patris van Jurrian Andriessen (1925-1996); Bart Slinger speelde de fluitsolo, terwijl het
koor als begeleidende partij fungeerde.
Tot slot Diffusa est Gratia van G.M.Nanini (1545-1607), op tekstgedeelten uit Psalm 44.

Het Tiels Madrigaal Koor in 2009

Na de zomervakantie begon het koor aan de repetities voor een Buxtehudeconcert.
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2010
Het jaar van Buxtehude
(Geen) Benefietconcert voor Haïti
Vanwege de enorme aardbeving in Haïti organiseerde Ben Middeldorp een benefietconcert,
waaraan vijf koren, vijf organisten en vijf musici zouden deelnemen. TMK zou een van de koren
zijn en Frits Hendrich een van de organisten. Helaas, Frits kwam door gladheid ten val, brak zijn
sleutelbeen en kon niet optreden. En het koor kon dus ook niet zingen.
4 mei
Ook dit jaar verzorgde het koor weer de 4 mei-bijeenkomst in de St.Maartenskerk. De Introit,
het Libera Me en het Agnus Dei uit het Requiem van Fauré werden ten gehore gebracht.
Monumentendag 12 september
De jaarlijkse monumentendag had dit jaar het thema ‘De smaak van de negentiende eeuw’.
In de Caeciliakapel en de St.Maartenskerk zong het koor een aantal 19e-eeuwse werken, t.w.
Ave Verum van Camille Saint Saëns, Ave Verum van Franz Liszt, O salutaris hostia van Franz
Liszt en Locus Iste van Anton Bruckner.
In de St.Maartenskerk werd bij wijze van experiment ‘Locus Iste’ gezongen in een alternatieve
kooropstelling, nl. alle stemmen door elkaar. Dit zorgde voor een hele mooie, compacte koorklank.
Buxtehudeconcert 31 oktober
Bijna een jaar lang repeteerde het koor voor een concert, dat in het teken stond van de componist Dietrich Buxtehude. (1637-1707). Het koor werd begeleid door Jonathan Kooman op orgel,
Martin de Winter en Lodewike van der Steen op viool, Maaike Kunst en Marjon Vanhoecke op
cello. Het aantal toeschouwers bedroeg ca. 160.
Het koor zong: Erhalt uns Herr bei deinem Wort (BuxWV 27), Befiehl dem Engel dass er
komm, (BuxWV 10); Missa Brevis (BuxWV 114) en Der Herr ist mit mir, (BuxWV 15).
De begeleidingsgroep spee;de Trio Sonate in D Dur (BuxWV 267), terwijl de organist Ciacona
in E (BuxWV 160) vertolkte.
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Ontwerp van Monique Schoots
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2011
Agonia di Cristo van Nicolò Jommelli
Er was eens….een prachtige CD-opname
in de toenmalige winkel van Thieu Hendrich. Frits Hendrich kreeg de CD van
zijn broer en vond de muziek prachtig en
heel geschikt om uit te voeren door het
TMK. Dat was ergens eind jaren 90.
Helaas bleek er geen partituur voorhanden
en het plan belandde in de ijskast.
Echter, de wens bleef bestaan. In 2009
startten diverse leden een zoektocht naar
de muziek, maar behalve Youtube opnamen met hetzelfde gezelschap als op de
CD vond men niets.
Maar het wonder geschiedde: na een lange
internetspeurtocht vond koorlid Gerrit
een kopie van de partituur—
handgeschreven– in Venetië. Men was
bereid een kopie te maken en daarna kon
Frits aan de slag.
Allereerst de partituur opnieuw noteren in
leesbaar schrift, de tekst op de goede
plaats. Zoeken van goede instrumentalisten: een bijzonder combinatie van 2 celli,
een contrabas en een fagot.
De tekst moest vertaald worden: koorlid
Wybo maakte er een prachtig geheel van,
en een nicht van Frits, woonachtig in Italië
en gehuwd met een Italiaan, zette de laatste puntjes op de i. Vele repetities volgden
en alle koorleden raakten in de ban van dit
bijzondere stuk.
Monique ontwierp een prachtige poster in Venetiaanse stijl.
Vanwege de bijzonderheid van het project werden alle persmedia benaderd, maar in de veelheid van
aanbod in de passietijd leidde dat niet tot aandacht in de landelijke pers.
Wel schreef Esther Coumans een prachtig stuk in de Stad Tiel. (zie volgende pagina).
Gelukkig bleek alle inzet niet vergeefs: tijdens de uitvoering was de kerk helemaal vol.
Het koor begon met het Adoramus te van Jacobus Gallus. Daarna volgde Marjan van Eldik met het
prachtige Stabat mater van Sances. Een luid applaus volgde, eigenlijk niet gebruikelijk op deze dag.
En dan: de Agonia, het ging prima. Vol lof was het publiek, en zelfs dirigent Frits Hendrich had de
repetitie erna veel complimenten. Mogelijk volgend jaar weer? De tijd zal het leren.
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Vier Mei
Een paar weken later stond het koor weer in de Sint Maartenskerk, nu voor de traditionele vier meiherdenking. TMK zong twee stukken van G.F. Händel: uit de Funeral Anthem The people will tell of
their wisdom en Their bodies are buried in peace.

Monumentendag
In tegenstelling tot andere jaren, deed het TMK dit jaar niet mee aan de monumentendag, omdat
het thema te weinig mogelijkheden bood.
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Musica in Adventu 27 november
Een concert met adventsmuziek,
met als pijlers verschillende composities van het Ave Maria en
Magnificat, stond op 27 november op het programma.
De blokfluitgroep Flûtes à Lek
o.l.v. Els Althuizen en organist
Wim Wijnen verleenden hun medewerking.
Verrassend was het begin: het
vrouwenkoor zong een Gregoriaans Ave Maria, gevolgd door het
Ave Maria van da Vittoria door
het hele koor.
Daarna was Flûtes à Lek aan de
beurt met muziek van Da Vittoria
en Palestrina, gevolgd door Nun
komm der Heiden Heiland van
Scheidt, door koor en fluiten.
Het Magnificat van Homilius,
begeleid door orgel, was het langste stuk. Het koor zong Pater
Noster en Ave Maria van Strawinsky a capella; gevolgd door
drie stukken van Hendrik Andriessen (Pater Noster, Ave Maria
(vrouwenkoor) en Magnificati)
begeleid op het groot orgel.
Na dit 'geweld' sloten koor en
fluitisten af met het prachtige Da
pacem Domine van Arvo Pärt.
Een flinke groep mensen kwam
naar het optreden en zij waren na
afloop zeer tevreden.
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2012
Passieconcert—1 april—Nogmaals Jommelli

Al direct na de uitvoering van de Agonia di Cristo van
Jommelli was er de vraag om een herhaling in 2012,
een jaar later dus. Hoogst ongebruikelijk voor TMK,
maar omdat iedereen enthousiast was en ook de vier
instrumentalisten weer wilden komen, werd besloten
nogmaals dit concert ten gehore te brengen. Eén verandering: geen Adoramus aan het begin, maar (ook
voor de tweede keer dus) het Stabat Mater van Sances,
opnieuw prachtig gezongen door Marjan van Eldik.
De kerk was weer goed gevuld, en gezamenlijk werd
een prima concert neergezet. Zelfs het gevaarlijke 8stemmig Crucifixus kwam goed uit de verf. Na het
concert bleef het minutenlang stil, totdat de klokken
begonnen te luiden en er toch nog een daverend applaus losbarstte.
Zal dit prachtige stuk ooit nog (ergens) gezongen worden? Dat zal de geschiedenis leren; Tiel heeft er in ieder geval twee keer van kunnen genieten.
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Frits 40 jaar dirigent
Tijdens de jaarvergadering—op 10 april, de verjaardag van Frits—werd stilgestaan bij het 40-jarig dirigentenjubileum van Frits. Voorzitter Adri Aarts
memoreerde dit feit in een leuke toespraak, doorspekt met typische Fritsopmerkingen. Hij kreeg een luxe uitvoering van deze kroniek aangeboden
ter herinnering aan dit heuglijke feit.

Vier mei herdenking
Op vier mei zong het koor van Henry Purcell de Funeral Anthems; Jonathan Kooman begeleidde het koor op het orgel.

Opnieuw geen Monumentendag
Ook dit jaar werd TMK niet ingezet tijdens de Open Monumentendag, waardoor het aantal optredens in 2012 beperkt bleef.

Kooruitje

Het kooruitje ging dit jaar naar Den Bosch.
In de Azijnfabriek bezochten de deelnemers
een concert van het kwartet Indigo, dat twee
stukken van Brahms en Dvorak speelde.
Dan een stadwandeling en tot slot een mooie
boottocht over de Binnendieze.
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2013
Passieconcert

Op 24 maart zong het koor traditioneel het Passieconcert in de St.Maartenskerk van Tiel.
Dit jaar stond de Matthäuspassion van Heinrich
Schütz op het programma. Geopend werd met
het gezang Also hat Gott die Welt geliebt, eveneens van Schütz.
Daarna volgde de Matthäuspassion met Onno
van Ameijde als evangelist en Peter Schoenaker
als Christus. De rollen van de diverse personages werden door diverse koorleden gezongen.
De kerk was behoorlijk vol; helaas viel de opbrengst van de collecte wat tegen, waardoor het
concert niet kostendekkend was.

Jaarvergadering
De dinsdag na het concert vond de jaarvergadering plaats. Monique Schoots maakte in het bestuur
plaats voor Marjolein Coppens. De leden gingen accoord met het voorstel in 2014 de Markuspassion van Keiser te zingen, ondanks het feit, dat het grote kosten met zich zou kunnen meebrengen.
Na de zomer vertrok Joke van der Spek uit het bestuur .

Dodenherdenking
Zoals gebruikelijk zong TMK ook tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in de St.Maartenskerk. Dit
jaar stonden Stanford’s Justorum Animae en Beati quorum via op het programma. Johan Kooman
zorgde voor de orgelbegeleiding. Helaas lieten veel leden op het laatste moment verstek gaan.
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Foto’s
Fotograaf Fred Reulink maakte op de laatste repetitieavond
voor de zomervakantie een
aantal mooie buitenfoto’s, die
op de Facebookpagina zijn
geplaatst en gebruikt kunnen
worden voor publiciteit.

Kooruitje
Onder slechte weersomstandigheden brachten we met de leden op 12 oktober een bezoek aan Nijmegen.
Veel leden gingen mee naar Brouwerij De Hemel. Na de brouwerslunch kregen we een rondleiding
en mochten we vele biersoorten en mosterd proeven.
Het was een genoeglijke dag. Een deel bleef nog wat langer om samen te eten bij Uilenspiegel.
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Concert Purcell en de Bachfamilie

Een mooi concert was het op zondag 17 november. Onder begeleiding van Jonathan Kooman en
Marion Vanhoecke zong het TMK de Funeral
Sentences, het Magnificat en Nunc Dimittis én
Remember not Lord van de Engelse componist
Purcell. In het tweede deel kwamen leden van de
Familie Bach aan bod: Johann Christian Bach Der Mensch vom Weibe geboren; Johann
Michael .Bach—Fürchtet euch nicht en Johann Sebastian.Bach—Ich lasse dich nicht.
Ruim 140 bezoekers die het koor na afloop beloonden met een zeer langdurig applaus.
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2014
Erelid Wybo Rosenga
Op de Algemene Ledenvergadering namen Adri
Aarts (voorzitter) en Hans Rietveld (afscheid) als
bestuurslid. Loeks Oorsprong werd de nieuwe penningmeester en Gerrit Overdijk voorzitter.
Met algemene stemmen nam de vergadering het
voorstel aan Wybo Rosenga, die na het laatste concert terugtrad als lid, te benoemen tot erelid vanwege
zijn trouwe lidmaatschap én bijzondere verdiensten
als bibliothecaris en vertaler van Latijnse en Italiaanse teksten.
Adri, Frits, Marius en Gerrit bezorgden Wybo deze
onderscheiding een aantal weken later.

Passieconcert
Een grote wens van Frits Hendrich was de Markuspassion van Reinhard Keiser uit te voeren. Nadat
een jaar geleden de ledenvergadering accoord
ging met het fianciële risico, startten de repeti-

ties direct na het Passieconcert van 2013.
Samen met het Plantage Barokorkest studeerde
het koor het stuk in. Het was 25 jaar geleden,
dat dit stuk in Tiel klonk: ook door TMK, ook
onder leiding van Frits.
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Monique Schoots ontwierp opnieuw een fraaie
poster (volgende pagina); er kwam een interview
met de Stad Tiel, vele posters werden verspreid
en vele
media benaderd.
Om de kosten te dekken benaderde het bestuur
meerdere sponsors.
Hoe zou het gaan? En hoe zou TMK er financieel
uitspringen? Kort voor het concert was er nog
discussie met een van de solisten over een extra
vergoeding voor het maken van opnames. Dat
hadden we nog nooit meegemaakt.
Op zondag 13 april liep het storm in de kerk. In
no time waren de programmaboekjes uitverkocht.
Toen het koor binnenkwam zat de kerk helemaal
vol. Dat was heel lang geleden!
Iedereen was super gemotiveerd en geconcentreerd. Het werd een fantastische uitvoering, waarover niet alleen de dirigent maar ook de ingehuurde solisten zeer te spreken waren.
Na afloop was er een groot applaus, dat dankbaar
in ontvangst genomen werd. (zie foto)

Dodenherdenking
Op 4 mei zongen we traditioneel de Dodenherdenking in de St.Maartenskerk. Een mooie volle
kerk. We zongen drie stukken van Henry Purcell: Man that is born of a woman, In the midst of life
en Thou knowest Lord. Bijzonder was het voorlezen van een brief door Wim Veerman; de brief
was geschreven door een oom van Frits en Thieu Hendrich, enkele uren voordat hij werd gefulliseerd door de Duitsers.
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Dagje uit naar Leiden
De reiscommissie, dit jaar bestaande uit Peter
Arends en Ineke Breukers, organiseerde op 27
september een reisje naar Leiden. Aangekomen
in de sleutelstad maakten we een rondvaart op
een open boot van twee uur en genoten van
een prima lunch.
Daarna mocht iedereen 3 uur de stad verkennen en tot slot genoten we van het avondmaal
in restaurant Oudt-Leyden.
Prachtig weer en een prima programma!
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2015
11 januari—Petite Messe Solennelle
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Opnieuw een uitdaging voor het
koor: de Petite Messe Solennelle
van Rossini, in 2007 voor het
laatst uitgevoerd, stond weer op
het programma.
Jonathan Kooman en Ineke Geleijns zorgden weer voor de instrumentale begeleiding.
De solisten waren tijdig aangezocht, maar ziekte doordat Marjan van Eldik ziek werd moest een
andere alt worden gezocht. Dat
lukte. Twee dagen voor de uitvoering viel ook tenor Richard Prada
uit. Toch kon er toch nog vervanging worden geregeld: Livio Gabrielli nam zijn partij over.
De uitvoering was prachtig: alom
lovende reacties, ook van bas
Kees van Hees en sopraan Nathalie Mees.
Ca 140 personen bezochten het
concert. Jammer dat er niet meer
waren.
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29 maart Passieconcert
Dit jaar stonden de ‘Sept paroles du Christ sur
la croix’ weer op het programma. De kerk was
redelijk gevuld en het concert verliep prima.
Altijd spannend als er volledig a-capella wordt
gezongen.
Begonnen werd met Adoramus te van J. Gallus, gevolg door het stuk van Gounod. De
kruiswoorden werden afgewisseld met Gregoriaanse gezangen van de Goede Vrijdag door
de Schola Cantorum. De afsluiting was het
prachtige 8-stemmige Crucifixus van A. Lotti.
Het applaus aan het eind kwam wat traag op
gang—mag je nu wel of niet klappen bij een
passieconcert? - maar het publiek bleek zeer
tevreden.

116

4 mei Dodenherdenking
Ook dit jaar zong TMK weer tijdens de Dodenherdenkingsbijeenkomst in de
St.Maartenskerk.
Op het programma stonden Funeral Ikos
van John Tavener en Vergeet niet, tekst
Huub Oosterhuis en muziek Frits Hendrich.
Dit stuk is eerder gezongen in 1995 door
(bijna) alle Tielse koren, maar nog nooit
door het Madrigaal Koor.

Esther van Leeuwen overleden
Op 23 juli overleed ons koorlid Esther van Leeuwen, voor ons geheel onverwacht. Met een delegatie van het koor waren we aanwezig op haar begrafenis in Zoelen op 29 juli.

10 oktober Uitje naar Maas en Waal
Het jaarlijks uitje vond op 10 oktober plaats. Plaats van handeling: de gemeente West Maas en
Waal. Een flinke groep leden
ging op de fiets naar de overkant, waar we eerst in Beneden
–Leeuwen een bezoek brachten aan Ed van Heck, op de
Oude Ret. Hij is een romantisch beeldend kunstenaar, die
daar zijn eigen paradijsje heeft
gesticht. Na de rondleiding
gingen we naar BovenLeeuwen waar ten huize van de
familie Oorsprong van de
lunch werd genoten.
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Het middagprogramma stond in het
teken van muziek. In de karakteristieke Hervormde Kerk kregen we
een masterclass in geheel ander

e muziekstijlen dan we gewend zijn.
Tot slot genoten we van het diner in
Buitensporig in Tiel.

Grote Clubactie
Vanwege het jubileum volgend jaar is
extra geld nodig. Reden om de leden uit te nodigen mee te
doen aan de Grote Clubactie.
237 loten werden verkocht; een opbrengst van € 653,50!
(lotenverkoop en giften)
Een prachtig resultaat!
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2016
Goud!
Op 18 januari was het vijftig jaar geleden dat Lies Kock TMK
oprichtte. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering werd dit jubileumjaar feestelijk ingezet met een
speciaal taartje voor alle aanwezigen.

20 maart
Passieconcert
Via Crucis—Liszt
Het was al weer 18 jaar geleden, dat TMK de Via Crucis
van Liszt op het programma had staan. De meeste koorleden kenden het stuk dan ook niet. Toch ging dirigent
Frits Hendrich de uitdaging aan: een lastig stuk voor zowel koor als pianist.
Gelukkig was een uitstekende pianist bereid met ons op
te treden: Ko van Velpen, die het stuk in het verleden
ook als eens begeleidde. Hij woonde een aantal repetities
bij en dat leidde uiteindelijk tot een prima resultaat.
Een mooi gevulde kerk (ca. 200 mensen) kregen een
prachtige uitvoering te horen.
Maar er was meer: Onno van Ameijde (oud lid, nu musicus en fotograaf) maakte een prachtige
fotoreportage van de kruisweg in de Dominicuskerk.
Voor elke statie zag het publiek opnamen van het bijbehorende beeld, waarbij eerst details te zien
waren die uiteindelijk samenkwamen in de volledige voorstelling.
Josseke, de dochter van Marion Dobbe, sprak de verbindende teksten.
Na de Via Crucis zong het koor nog het Pater Noster van Verdi: een prachtige afsluiting!
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Dodenherdenking 4 mei
Vanzelfsprekend zong het koor
ook op 4 mei;
TMK zong drie delen uit The
ways of Zion do mourn, van
G.F. Handel.
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Dagje uit naar Amerongen
Het jaarlijkse dagje uit vond plaats op 8 oktober. Marius Kramer en Ariën de Geus bereidden het uitje
voor; we gingen naar Amerongen. Eerst lunchten we
gezamenlijk in de Roode Leeuw. Daarna bezochten
we de Andreaskerk, kregen daar een rondleiding, zongen een stuk en Frits bespreelde het Bätz-Witte orgel.
Ook brachten we een bezoek aan het kasteel, waar
ook weer een rondleiding gegeven werd. Een prachtige historische plek, waar we ook van een lekker
drankje konden genieten.

Jubileumconcert 50 jaar Tiels Madrigaal Koor
Na een lange tijd van voorbereiding was het dan
zover: op 30 oktober vond het jubileumconcert
plaats in de St.Maartenskerk. Een volle kerk,
prachtig weer: we konden het niet beter treffen.
Het Plantage Barokorkest zorgde voor begeleiding van de twee koorstukken: het Magnificat en
Gloria van Vivaldi. Het orkest speelde ook nog
het Concert voor twee harpen in G, waar Anne
Taris en Roelina Schouten soleerden.
De vocale solisten waren Nathalie Mees, Martha
Bosch (die Klaartje van Veldhoven verving), Liesbeth van der Loop, Bram Wildeman en Marius
Kramer.
Het ging allemaal prima, en na afloop was er tijdens de borrel veel waardering van de toeschouwers.
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De repetitie na het concert was er nog een
verrassing voor de koorleden. Drie leden van
het koor (Brigitte Duynstee, Ingeborg Oorsprong en Anette Rijnders) presenteerden
een eenmalig jubileumtijdschrift met allerlei
weetjes, anekdotes en andere lezenswaardige
zaken over het koor.
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