
  

 

Kroniek  

van het  

Tiels Madrigaal Koor 
 

Opgericht 18 januari 1966 
Koninklijk Goedgekeurd 10 november 1975 
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Passieconcert 9 april 2017 
 

Dit jaar stond de Johannes Passion van 
Antonio Scandello op het programma. In 
2008 voerde TMK dit stuk ook uit, maar 
het bleek opnieuw een lastige klus. 52 
koortjes met elk hun eigen muzikale 
kleur, volledig a-capella en dus steeds 
intoneren op de evangelist, die door 
Bram Wildeman vertolkt werd. Tijdens 
de uitvoering was het prachtig weer, 
maar toch kwamen er nog 175 mensen 
naar het concert. Naast de passie zong 
het koor tijdens het verhaal ook Cruci-
fixus (6 st) van Lotti en Crux Fidelis van 
Jan IV van Portugal. 
 

 
 
 
 

Dodenherdenking 4 mei 
 

Zoals gebruikelijk zong TMK ook tijdens de jaarlijkse do-
denherdenking in de St.Maartenskerk. Het koor zong drie 
stukken: 
Nu daar, compositie van Frits Hendrich op een tekst van 
Huib Oosterhuis (gecomponeerd in 2000), Remember me, 
een tekst van Mario van der Linden (partner van koorlid 
Marij Strijbosch) en compositie van koorlid Marjon Dobbe; 
tot slot Vergeet niet, ook van Frits Hendrich op een tekst 
van Huub Oosterhuis (1994). 
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Edward van Ameijde maakte mooie foto’s voor de website. 

 

Afscheid van De Plantage 
 

Na vele jaren in De Plantage gerepeteerd te hebben, vond op 27 juni de laatste repeti-
tie in dat gebouw plaats. Na de zomervakantie is het nieuwe centrum voor de kun-
sten, Zinder, de repetitieplaats. 
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Gebouw Zinder  
 

Kooruitje 23 september 2017 
 

Chantal Stalenhoef en Chris Kramer organiseer-
den het jaarlijkse kooruitje. De bestemming was 
Utrecht, waar eerst in het Bakkerswinkeltje van 
een prima lunch genoten werd, op een bijzondere 
plek, in een werfkelder.  Daarna liepen we door 
de binnenstad naar het Domplein, eerst een ter-
rasje en daarna op excursie bij Dom Under, waar 
onder het Domplein restanten van bebouwing 
zijn van Romeinse tijd, Middeleeuwen en het ver-
loren gegane schip van de kerk. 
Voor het diner was er nog tijd voor een borrel en 
in de avond genoten we van een Indiase maaltijd 
bij 
Ghandi 
aan de 
Oude 
Gracht, 
opnieuw 
in een 
kelder. 
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 Mendelssohn  
met en zonder woorden 

19 november 2017 
 

Omdat Zinder ons nieuwe onderkomen 
is, besloten we ook daar een leuk con-
cert te geven. 
Ter promotie van het gebouw, van ons 
zelf en om een keer ander repertoire te 
kunnen zingen. 
We bereidden enkele liederen van Men-
delssohn voor, en enkele pianisten in 
opleiding aan het Tilburgs conservatori-
um wilden graag enkele Lieder ohne 
Worter spelen. 
Pepijn Hulsbergen speelde klarinet, be-
geleid door Frits. 
Zo werd het een mooi geheel in een 
gortdroge zaal, niet geschikt voor onver-
sterkte muziek. 
Na afloop was er een drankje voor al-
le—ruim 100—toeschouwers. 
We zongen: 
Herbstlied, 
Auf dem See 
Drei Volkslieder: Entflieh mit mir, Es 
fiel ein Reif, Auf ihrem Grab 
Im Walde 
Jagdlied 
Abschied vom Walde 
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2018 
 

Passieconcert 25 maart 2018 

 
Het passieconcert dit jaar was een reprise 
van 2007, echter met andere vocale solis-
ten, maar wel met pianiste Ineke Geleijns 
en met als vocale solisten Mignon Primus, 
sopraan, Daniëlla Buyck alt, Harald 
Quaaden tenor, en Kees van Hees bas. 
Helaas kon Frits Hendrich niet dirigeren. 
Door een val bleek dat onmogelijk. 
Gelukkig kon een bekwame invalster wor-
den gevonden in de persoon van Susanna 
Vermeer, die twee repetities en de uitvoe-
ring voor haar rekening nam op een inspi-
rerende en bekwame wijze. 
 
 
 

Gelukkig kwamen er veel mensen luisteren in 
de St.Maartenskerk, en werd het een prima uit-
voering. Groot applaus en bloemen aan het ein-
de! 
 

4 mei 2018 Dodenherdenking 
 

Tijdens de tradiotionele dodenherdenking zon-
gen we drie delen uit het Requiem van Fauré. 
Prachtig weer was het en dat betekende een na-
genoeg volle St.Maartenskerk. 
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 Frits vertrekt! 
 

Tijdens de repetitie van 8 mei kwam Frits met het voor velen onverwachte bericht, dat hij zou gaan 
stoppen als dirigent. 17 juni werd het laatste concert. Na een zeer lang dienstverband kwam hier 
mee een einde. De leden waren begripvol, maar ook verbijsterd want immers, het TMK is Frits en 
Frits is het TMK! 
 

Lenteconcert—17 juni  2018—Maurik 
 

Het repertoire was Mendelssohn, de kerk was goed gevuld, het 
koor was goed en Frits genoot van zijn laatste concert. Het motet 
Herr nun lässest uns klonk aan het begin en het einde. Dan de 
romanti-
sche liede-
ren Herbst-
lied, Drie 
Volkslieder 
(Entflieh 
mit mir, Es 
fiel en Reif 
en Auf 
ihrem 
Grab), Im 
Walde 
Jagdlied en 

Abschied vom Walde met verbindende teksten door Brigitte Duynstee en declamaties van Huub 
Duijsens. Het was een prachtig afscheid. Oud-voorzitter Gerrit Overdijk mocht het dankwoord uit-
spreken, 
en daar-
na klonk 
voor het 
laatst 
een don-
derend 
applaus! 
De nazit 
bij Hier 
is ‘t was 
gezellig 
en druk-
bezocht. 
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Laatste repetitie 
 

En de dinsdag erna: nog één 
afsluitende repetitie waar we 
Ik zeg adieu en twee korte 
Engelse madrigalen instu-
deerden voor de slotavond, 
op 26 juni op Thedings-
weert.  

Daar zongen we echt voor de allerlaatste keer onder lei-
ding van Frits; een tijdperk werd afgesloten., goede herin-
neringen blijven. Nog een laatste woord door voorzitter 
Peter Arends en een reischeque als cadeau.  
 
Behalve Frits vertrokken ook diverse leden:  
Marius Kramer, Chris Kramer, Thieu Hendriich,  Moni-
que Schoots en Marion Dobbe stopten ermee. Ook Johan 
Pierik en Berry Lammers zouden niet terugkeren in ver-
band met langdurige ziekte. Later zouden nog enkele le-

den vertrekken, maar gelukkig kwamen 
er ook nieuwe leden bij.  
 

Nieuwe dirigente 
 

Eind oktober kwamen drie dirigenten 
naar het koor  voor een proefdirectie. 
Twee avonden kregen alle drie de gele-
genheid zich te presenteren aan het koor 
en hun kwaliteiten te tonen. 
Met grote meerderheid van stemmen 
koos het  koor Gonny van der Maten 
tot nieuwe dirigente. 
Op 10 september ging zij van start.  
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 2019 
 

Passieconcert ‘Via Crucis’ 
 

Een nieuw jaar, een nieuw logo, en met de nieuwe dirigente Gonny voor 
het eerst een Passieconcert gerepeteerd en uitgevoerd. 
De keuze viel op de Via Crucis van Liszt, voor de meeste koorleden be-
kend, maar voor de nieuwe leden onbekend. 
Het instuderen ging prima; tijdens de repetities in de St.Maartenskerk 
maakten we kennis met de orgelbegeleiding, een heel andere ervaring 
dan de piano enkele jaren geleden.  

 
De uitvoering was spannend: zou er voldoende publiek komen? 
Hoe zou het gaan, voor dirigente en koor was het immers de eerste keer! 
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Het was een mooie zondag; ongeveer 150 bezoekers waren 
er, niet zo veel als gehoopt, maar toch nog een mooi aantal. 
TMK begon samen met orgel met het Hosanna to the Son 
of David van de componist David Hall.  
Daarna de Via Crucis; prachtig begeleid door Jonathan 
Kooman met schitterende registraties. Lars Terray was de 
gast-bariton, ook hij impo-
neerde. Huub Duysens 
spraak de verbindende 
teksten.  
En het koor? De kritieken 
waren zeer lovend! 
Tot slot zongen we a-capella 
het Pater Noster van Albert 
de Klerk, een waardige af

                   sluiting. 
 
 

Een van de afbeeldingen uit het tekstboekje, een van 
de staties van Jan Toorop, precies 100 jaar geleden 
gemaakt.  



  

 

 Dodenherdenking 
 

Ook dit jaar zong TMK weer tijdens de Doden-
herdenking in de St.Maartenskerk. Een volle 
kerk, mede vanwege de opening van het KNIL-
monument. 
TMK zong Verleih uns Frieden van Mendels-
sohn, Selig sind die Toten van Telemann en 
Vrede van Hendrik Andriessen.  
 
 
 
 
 
 

 

Monumentendag 
 
Op monumentendag verzorgde TMK twee keer 
twee mini-optredens in de Caeciliakapel en de 
St.Maartenskerk. Op de foto het koor op pad van 
de ene naar de andere locatie. Ook was er nog een 
onverwacht optreden in de voormalige zusterska-
pel  in het Dominicuskwartier. 
Stukken van Purcell, Dowland, De Klerk en Cer-
ton stonden op het programma. 

 
 

 
Najaarsconcert 3 november met Tiels Mannenkoor. 

 
Een co-productie van TMK en het Tiels Mannenkoor. Elk koor 
verzorgde twee blokjes muziek: een religieus deel en een profaan 
deel. TMK zong Thou knowest Lord van Henry Purcell, Die mit 
Tränen sähen van Heinrich Schütz en Pseaume 90 van Jan Pie-
tersz. Sweelinck in het eerste blokje. In het tweede deel: J’espère 
et crains van Pierre Certon; Come heavy sleep van John Dow-
land en Can she excuse my wrongs van dezelfde componist. 
Maar liefst 230 bezoekers kwamen luisteren.  
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2020 
 

Coronapandemie 
 

Vanwege een pandemie,  het Coronavirus, kwam het openbare leven vanaf midden maart stil te lig-
gen. Dat betekende geen repetities en ook geen uitvoering van het Passieconcert. Ook de vier mei 
herdenking kon niet plaatsvinden. Een bizarre, ongekende ervaring. 
Gonny probeerde de leden op te vrolijken met een eigen compositie op een tekst van Judith Herz-
berg, ‘Liedje’ .  
Zij maakte ook al vast een programma voor een concert in november, met Advents– en Kerstmu-
ziek. 
Iedereen kreeg de stukken per mail thuis gestuurd; Gert Leerdam zorgde midifiles op de website 
zodat iedereen thuis toch—zo goed en kwaad als het ging– kon oefenen. 
Het bestuur belde in mei de koorleden met de vraag hoe het ging en hoe we zouden moeten door-
gaan.  
 

Op 12 mei kwam er een nieuwsbrief van bestuur en Gonny, waarin voorzichtig werd gesproken 
over een herstart in aangepaste vorm.  
Later volgde de conclusie dat een concert in november ook niet haalbaar zou zijn. 
 

Coronarepetities 
 
Op 23 juni en de twee dinsdagen erna 
werd gerepeteerd in de 
St.Maartenskerk, steeds ongeveer 1/3 
van het koor op een onderlinge af-
stand van drie meter.  
De drie gekozen stukken voor het 
halve uurtje repeteren bleken er nog 
aardig in te zitten, maar of je zo kunt 
blijven repeteren, was nog de vraag. 
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 Ontmoeting op Thedingsweert 23 juni 
 
Geen uitbundige feestavond dit jaar, maar een bijeenkomst op 
anderhalve meter buiten bij Thedingsweert. Voorzitter Peter 
Arends ging in op de ongewisse toekomst. Na de proefrepetities 
zou worden bekeken hoe het koor verder zou kunnen gaan. 
Deze avond werd gevuld met onderlinge gesprekken, een verhaal 
van Wim den Hertog en een sprookje over hemelse muziek, 
voorgelezen door dirigente Gonny. 
De meeste leden waren aanwezig; enkelen zegden af om diverse 
redenen.  

De Gelderlander 27 juni 2020 
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Wisseling van de wacht 
 

Op 15 september vond de jaarvergadering plaats, verlaat door Zinder. De twee weken ervoor repe-
teerden we met half koor in de St.Maartenskerk. (beide groepen drie kwartier met kwartier pauze 
ertussen). Tijdens de vergadering werd duidelijk dat we weer in Zinder, maar dan in de grote zaal 
zouden kunnen repeteren, met half koor. 
Peter Arends en  Marja Wiersma traden af, Jeanne van Rooijen, Anke de Jong en Anne-Wim Vonk 
traden aan. Uiteraard waren er  bloemen en woorden van lof voor de vertrekkende functionarissen. 

 
Na de herfstvakantie lagen de repetities weer stil; de coronabesmettingen namen te veel toe.  
Leden en TMK-liefhebbers zorgden in deze periode ook voor een mooi resultaat bij de Rabo-
bankactie. Maar liefst € 369 kon het koor bijschrijven.  

 
In plaats van repetities vonden 
enkele zoom-bijeenkomsten 
plaats, waarin Gonny in stem-
groepen stukken oefende. 
 
De wens om in januari een 
klein buitenoptreden te doen 
bleek onvervulbaar; het land 
ging vanaf midden december 
in een harde lock-down.  
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 Jaarafsluiting 
 

Op 22 december vond de jaarafsluiting plaats, gedwongen door de omstandigheden, digitaal. 
Na een half uur repetitie sprak dirigent Gonny de leden toe en was dankbaar dat er toch nog con-
tacten en repetities konden zijn, zij het via zoom en met veel beperkingen.  
Voorzitter Anne-Wim startte daarna een digitale quiz via Kahoot!, gewonnen door Gonny, die de 
wisselbeker t.z.t. overhandigd zal krijgen. De wisselbeker is een overblijfsel van ‘wedstrijd-
optredens’ op Thedingsweert tijdens feestavonden. 
Tot slot een digitale borrel, de beste wensen voor een ieder.  

 
  

 
 


