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email: calmamente@collegiummusicum.nl   |   telefoon: 071 5272612

T u t t i  -  j u n i  2 0 1 3 

T u t t i 
 - nieuwsbrief voor reünisten van 

l.s.k.o. collegium musicum

Geachte reünist, 

Reeds een nieuwe Tutti. Dit keer verslag van het succesvolle Verdi-
Requiem van CM, een nieuwe roddel rubriek en interviews met twee 
oud-sopranen van CM. En last but not least de aankondiging van de 
volgende CalmaMente borrel op 6 september 2013 in Café van Buuren 
in Leiden. 

Namens CalmaMente:
Willemijn Huijgen, Martiene Moester, Barbara Snel en Sjoerd Huisman, 
Miriam Moester

CM- concerten

De juni concerten zullen dit jaar plaats vinden op: 
~ vrijdag 21 juni 2013 
 in de Prinsekerk, Schepenstraat 69, Rotterdam
~ zaterdag 22 juni 2013 
 in de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110, Leiden

Programma:  
Kodály   Missa Brevis
Brahms  Tweede symfonie in D

Voor reserveringen kunt u terecht op www.collegiummusicum.nl of u kunt 
reserveren via het bestuur (tel.: 071-5272612). 

Als CalmaMentelid heeft u recht op één vrijkaartje  per 
jaar. Als u gebruik wilt maken van uw gratis kaartje, dan 
kunt u dat laten weten aan het bestuur via 
bestuur@collegiummusicum.nl en ligt het kaartje voor u 
klaar aan de balie. 
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A c h t e r  d e  r u g
Verdiconcert - 9 maart

Barbara Snel

Op 9 maart 2013 vond er een extra concert van Collegium Musicum plaats. 
Tijdens dit concert werd onder andere het grootse requiem van Verdi 
uitgevoerd. Voorafgaand aan het concert is een aantal Calmamenteleden uit 
eten geweest, om vervolgens het concert te bezoeken.

Programma
Doorgaans concerteert Collegium Musicum twee keer per jaar: in juni en in 
december. Eens in de zoveel jaar komt er echter een initiatief van de grond 
om ook tussendoor nog een concert te geven. Dit jaar werd dat groots 
aangepakt: een commissie, bestaande uit oud-bestuursleden, vatte het plan 
op om het Messa da Requiem van Verdi uit te voeren. Daarnaast zou de 
Serenade voor tenor, hoorn en strijkers van Britten gespeeld moeten 
worden. Op deze manier werden twee herdenkingsjaren samengebracht: 
Giuseppe Verdi werd immers 200 jaar geleden geboren en Benjamin Britten 
kwam precies 100 jaar later ter wereld. 

Deelnemers
Voor een krachtige uitvoering van het requiem was een groot koor nodig en 
daarom werd contact gezocht met oud-leden van CM, met het VU-koor en 
met het Haarlems Studentenkoor. Op deze manier werd een koor gevormd 
van maar liefst 250 leden. Het orkest telde onder andere vier fagotten, acht 
trompetten en bijna dertig violen. Uiteraard ontbraken ook de solisten niet: 

bij het requiem waren dat Dorothy Grandia, José Scholte, Nicholas Sales en 
Marc Pantus, en de hoornsolo in de serenade werd gespeeld door Jasper de 
Waal (eerste hoornist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest). Om aan al 
deze musici ruimte te geven, werd een bijzondere locatie gekozen: 
de St. Bavo Kathedraal in Haarlem.

Kaartverkoop
Al voorafgaand aan het concert bleek het enorme succes van dit project: 
voor het sluiten van de voorverkoop waren alle kaarten reeds uitverkocht. 
Wie daarna nog een kaartje wilde bemachtigen, kon proberen om aan de 
zaal nog sprintplaatsen (goedkoper, maar met minder zicht) te krijgen. Een 
andere optie werd geboden via Radio 4: de concertzender besteedde aan-
dacht aan het concert en deelde kaartjes uit aan de snelste mailers. Men zal 
in Hilversum versteld hebben gestaan over de snelle respons, want er zaten 
flink wat oud-leden klaar om direct hun mailtje te versturen. Alle kaarten zijn 
dan ook naar bekenden van CM gegaan.

Etentje
Voor Calmamente was dit concert een mooie gelegenheid om, met ieder 
die dat wilde, gezellig uit eten te gaan in Haarlem. We kozen voor het nabij 
gelegen restaurant Parck. Dat bleek, zo vinden wij zelf in elk geval, een 
goede keus: met tien personen hebben we zeer genoeglijk gedineerd voor 
een schappelijke prijs. Vooral de springroll met gekonfijte eendenbout, de 
savarin van bloemkool en de structuren van earl grey zullen ons nog lang 
heugen. Na het eten gingen we met dezelfde groep mensen naar de 
St. Bavo, die inmiddels flink vol begon te lopen. 

Britten
Het concert begon zoals gezegd met de serenade van Britten. Het eerste 
deel daarvan start met een hoornsolo, die in het laatste deel nog eens 
zachtjes herklinkt. Voor ieder die het stuk niet kent: pas op, er zitten enkele 

natuurtonen in voor de hoorn. Dat klinkt heel even raar, 
maar het hoort echt zo en het is (zeker als Jasper de Waal 
het speelt zoals hij deed) prachtig. De delen ertussen 
bevatten zeer lastige strijkerspassages, die de strijkers 

Verdi-concert maart 2013
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van CM in deze spannende akoestiek verbluffend gelijk en ritmisch speelden.

Verdi
Daarna volgde het klapstuk van de avond: het requiem. Ondanks de kou, die 
inmiddels alle deelnemers en het hele publiek in de botten was gaan zitten, 
was het een spetterende uitvoering. Natuurlijk kent iedereen het beroemde 
Dies Irae, maar er gaat helemaal niets boven een live uitvoering door 350 
enthousiaste mensen. In het Haarlems Dagblad verscheen een lovende 
recensie, waarin het samenspel, de variatie, de virtuositeit van de strijkers 
en de solo’s van de hobo’s, klarinetten en fagotten werden bejubeld. Zeer 
terecht!

Het Verdi-concert in de St. Bavo Kathedraal in Haarlem

Recentie van het Verdi-Requiem uit het Haarlems dagblad:
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Calmamente Borrel
Willemijn Huijgen 

De meest recente CalmaMente 
Borrel vond plaats op 26 april 
2013 in de wijnbar Van Bour-
gogne op de Breestraat in  
Leiden. Dit bijzondere café 
heeft een uitgebreid assorti-
ment aan wijnen om te 
proeven. De ober komt 
vriendelijk vragen welke 
soorten wijnen je graag drinkt 
en geeft op basis daarvan een 
gepast advies. Dus zat de één 
aan een Sauvignon Blanc, de ander aan een Kir Royale en de volgende aan 
een stevige rode Bourgogne. Daarbij een paar lekker hapjes, en de avond 
kan niet meer stuk. Dit was een heerlijke voortzetting van de vrijmibo die 
menig aanwezige waarschijnlijk al achter de kiezen had. 
De sfeer was gezellig en er werd lekker bijgekletst. 
Voor herhaling vatbaar! 

CalmaMente borrel in Van Bourgogne

Ensemble Windstreken in 
samenwerking met kamerkoor 
In juli 2012 heeft het kamerkoor bijgedragen aan de nieuwe cd Mundum 
Renovavit van het ensemble Windstreken. In een aantal nummers op de CD 
zingen zij liederen gearangeerd door Leonard Evers en opgenomen in de 
Herengrachtkerk in Leiden. 
Windstreken werkte intensief samen met Leonard Evers aan een pro-
gramma waarin nieuwe composities worden afgewisseld met eigentijdse 
bewerkingen van melodieën uit de late middeleeuwen. Leonard is een aan-
stormend compositietalent. In 2011 studeerde hij cum laude af aan Codarts 
hogeschool voor de kunsten te Rotterdam. In het verleden viel hij regelmatig 
in bij CM als trompettist. 

Pieter de Mast  sopraansaxofoon en fluiten
Sebastiaan van Delft orgel, kistorgel
Udo Demandt  percussie
Kamal Hors  ud en zang
Oene van Geel  altviool
Jörg Brinkmann  cello
Leonard Evers  componist/arrangeur
Collegium Musicum kamerkoor o.l.v. Gilles Michels

De werken waar het kamerkoor aan meewerkt zijn middeleeuwse liedjes in 
een jazzy jasje ondersteund door opzwepende ritmes. Een bijzonder num-
mer is het lied Ubi Caritas waarbij een speciale rol is weggelegd voor een 
drietal tenoren (waaronder Gilles) die unisono het lied Ubi Caritas zingen in 
de prachtige akoustiek van de kerk. Het lied wordt vervolgens nog een keer 
gespeeld, dit maal begeleid door een varieteit aan percussie, jazz-fluit, orgel 
en cello. Vervolgens neemt de Ud het over met een arabische variatie. 

Wilt u deze bijzondere opname ook eens beluisteren? Probeer het bijvoorbeeld 
eens via Spotify en koop vervolgens de cd  voor een bedrag van 15 euro. U kunt de 
cd bestellen via de site www.windstreken.com of een mail naar Pieter de Mast op 
pdemast@hetnet.nl  met adresgegevens  en tevens 15 euro (dit is al inclusief porto) 
overmaken op ING 4774329 t.n.v. St ensemble Windstreken met vermelding cd Mun-
dum Renovavit. Na overmaking ontvangt u de cd binnen enkele dagen. Tevens zijn 
CD’s in de winkels en op bol.com verkrijgbaar voor 21 euro. 

Mundum Renovavit
Windstreken
feat.  Collegium Musicum & Leonard Evers
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N i e u w t j e s
Als lid van Calmamente bent u, althans daar gaan wij van uit, 
geïnteresseerd in het wel en wee van de vereniging Collegium Musicum. Wij 
kunnen ons voorstellen dat u ook benieuwd bent naar iets anders: het wel 
en wee van elkaar! Daarom plaatsen we op deze pagina een aantal 
berichten over belangrijke gebeurtenissen in het leven van enkele oud-
leden, die daarvoor toestemming hebben gegeven. Is er ook iets leuks of 
iets minder leuks dat u met de Calmamenteleden wilt delen? Vertel het ons! 
Het bericht verschijnt dan in de eerstvolgende Tutti. We zijn benieuwd naar 
alle nieuwtjes.

Geboren

Vera Emily Crobach
7 april 2013 geboren

Baby van Marjolein Wijngaarden 
(lid tot 2008) 
en Stijn Crobach 

Tirza Anne Boer
17 januari 2013 geboren

Baby van Marije Boer - Schouten
(lid tot 2011)
en Rogier Boer

Julia Ama Opoku
2 april 2013 geboren 

Baby van Ester Op ‘t Land
(lid tot 2011)
en Felix Kwabena Opoku

Getrouwd

Willemijn Huijgen 
(lid tot 2011)
en Leonard Evers
6 april 2013



10

c a l m a m e n t e

c m

Tutti  -  feb 2013

11

I n t e r v i e w
Interview met oud-kamerkoorsopranen van CM
Hoe gaat het met de oud-CM’ers tegenwoordig? Waar zijn ze mee bezig? 
Maken ze nog muziek? Dit vragen wij ons wel eens af. Daarom interviewen 
we eens in de zoveel tijd een aantal mensen van bepaalde stem- of 
instrumentengroep die ooit lid waren van CM. Dit keer: twee 
oud-kamerkoorsopranen aan het woord. 

maandag en vies eten in het LAK. 
Borrelen in Het Gerecht en brak op de 
dinsdagochtend.

 Wat was de leukste tournee die je hebt 
meegemaakt?
Polen, denk ik. Daar zat ik in de de 
buscie. Lekker scheuren met het busje 
over Poolse wegen vol met gaten.

Welke commissies heb je bij CM 
gedaan?
Bestuur, debuscie, kamerkoorvertegen-
woordiger

Maaike Bakker
Leeftijd: 32 jaar

Wanneer was je lid van CM?
1999-2004 (?) (weet niet meer precies tot 
wanneer) 

Wat is je huidige baan?
Freelance zangeres/docent part-time 
kantoormedewerker 

Zing je nog? En zo ja, in welke setting/
met welk koor?
Ja, Ik ben afgestudeerd aan het Conserva-
torium van Amsterdam en zing dus voor 
mijn brood. Ik ben inmiddels wel weer 
mezzosopraan, zoals ik ook begon bij 
CM. In ensembles zing ik dus  alt :)
Samen met pianist maak ik programma’s 
en proberen we zo veel mogelijk 
concerten te geven. Ook probeer ik een 
vinger achter de deur te krijgen in de 
operawereld, maar dat valt niet mee.

Hoe herinner je CM? 
Gezellig, met ellenlange repetities op 

Alexandra Ekkelenkamp
Leeftijd: 30 jaar

Wanneer was je lid van CM?
september 2001-december 2005, najaar 
2006 & najaar 2007

Wat is je huidige baan?
Persvoorlichter voor social media bij de 
Raad van de Europese Unie (in Brussel)

Zing je nog? En zo ja, in welke setting/
met welk koor?
nu even niet, maar ik ga weer beginnen 
hier in Brussel bij de Brussels Choral 
Society. Heb afgelopen tijd met 
Mannheim meegedaan.

Hoe herinner je CM? 
Ik herinner me CM als een enorm 
gezellige club. Het kamerkoor was wel 
iets serieuzer dan het grootkoor. Ik 
bewaar warme herinneringen aan mijn 
bestuursjaar en de lange nachten in het 
Gerecht. Wanneer Martin ons er dan 
rond een uur of 3 uit trapte, gingen we 
vaak nog door met kletsen op straat of 
bij iemand thuis. En dan de volgende 
ochtend ontbijten bij De Koffie Is Bruin 
(Papillon).

Wat was de leukste tournee?
Polen 2004

Welke Commissies heb je gedaan? 
Integracie 2002, Bestuur 2003, Procie en 
RvA 2004-2005
 
Weet je nog een leuke zang/tenor-anek-
dote uit je CM-jaren? Of een ander goed 
verhaal uit die tijd?
Misschien dat de zangers altijd de airco 
UIT wilden in de tourneebus en de rest van  
de vereniging de airco AAN?

Of dat er iemand die op de eerste rij zat 
nijdig achteromkeek om vervolgens tegen 
de dirigent te roepen: “ Gilles, ik hoor 
ergens een fis maar het is een f” 
En dat ik dan zo een beetje inzakte en 
maar hoopte dat ik het niet was omdat 
ik echt totaal geen noten kon lezen in die 
tijd.
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Juniconcerten CM
In juni zijn er weer concerten van CM. Dit keer staat Missa Brevis van Kodály 
en de Tweede Symfonie van Brahmsop het programma. De uitvoeringen 
zullen plaatsvinden in de Prinsenkerk in Rotterdam op 21 juni en in de 
Hartebrugkerk in Leiden op 22 juni. 

Programma:  
Kodály   Missa Brevis
Brahms  Tweede symfonie in D

Concertdata:
vrijdag 21 juni 2013 
 in de Prinsekerk, Schepenstraat 69, Rotterdam
zaterdag 22 juni 2013 
 in de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110, Leiden

Voor reserveringen kunt u terecht op www.collegiummusicum.nl of u kunt re-
serveren via het bestuur (tel.: 071-5272612). 
Als CalmaMentelid heeft u recht op één vrijkaartje  per jaar. Als u gebruik wilt maken 
van uw gratis kaartje, dan kunt u dat laten weten aan het bestuur via 

bestuur@collegiummusicum.nl en ligt het kaartje voor u klaar aan de balie. 

Mannheim concerten
Sinds vijf jaar bestaat er een koor en orkest dat werkt op projectbasis en  
grotendeels bestaat uit (oud-)leden van Collegium Musicum: het Nieuwe 
Mannheim Koor en Orkest. Het staat onder leiding van CM-orkestdirigent 
Quentin Clare en het bestuur bestaat uit oud-bestuursleden van CM. Ter 
viering van het jubileum zullen er in juni speciale concerten plaatsvinden. 
Hieronder alle gegevens op een rijtje:

Programma:
RAFF - Bach Chaconne
BACH - Missa Brevis in g (BWV 235)
VIVALDI - Magnificat (KV 610)
BEETHOVEN - Symphony No. 5 in c
Sopraan - Sarah Helsby Hughes
Mezzo - Nicola Wemyss

Concertdata:
zaterdag 29 juni 2013 om 20.15 Dominicuskerk Amsterdam
zondag 30 juni 2013 om 20.15 Petruskerk Leiden

Mis het niet, want naar het zich laat aanzien zal dit 
jubileumconcert tevens het laatste concert van 
Mannheim zijn. Voor kaarten: www.mannheimorkest.com

De ‘opening-van-het-jaar’-
CalmaMenteborrel

Het is ook alweer tijd voor een nieuwe CalmaMente borrel. 
Om het idee van een kroegentocht in stand te houden, 
zullen we dit keer bijeen komen in 
Grand Café Van Buuren in de Stationsweg. 

• Datum: 6 september 2013
• Aanvang: 20.00
 (zodat echt oude lullen bijtijds naar   

 hun bedje kunnen)
• Locatie: Grand Café Van Buuren 
 (lekker dicht bij het station)

V o o r  d e  b o e g
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O p r o e p e n
Oproep

Barbara Snel 

Als lid van Calmamente bent u, althans daar gaan wij van uit, geïnteres-
seerd in het wel en wee van de vereniging Collegium Musicum. Wij kunnen 
ons voorstellen dat u ook benieuwd bent naar iets anders: het wel en wee 
van elkaar! Daarom plaatsen we op deze pagina een aantal berichten over 
belangrijke gebeurtenissen in het leven van enkele oud-leden, die daarvoor 
toestemming hebben gegeven. Is er ook iets leuks of iets minder leuks dat u 
met de Calmamenteleden wilt delen? Vertel het ons! Het bericht verschijnt 
dan in de eerstvolgende Tutti. We zijn benieuwd naar alle nieuwtjes. 

Oproep Fotoarchief
Miriam Moester

Na het vernieuwen van de website is het bestuur op het moment bezig met 
het opzetten van een CM fotoarchief. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar 
(digitale)foto’s! Heeft u nog foto’s uit uw CM-tijd die een mooie aanvulling 
zouden zijn op het archief? Bijvoorbeeld van concerten, tournee’s of 
buitenweekenden. Er is een specifieke vraag naar oude bestuursfoto’s om de 
rubriek “Oud-besturen” op de website uit te breiden. 
Stuur uw foto’s naar bestuur@collegiummusicum.nl met een beschrijving 
van de foto, de personen die erop staan en de plaats en datum waarop die 
genomen is. Ook voor vragen of het versturen van grote bestanden kunt u 
contact opnemen met het bestuur. 

Oproep Adreswijzigingen
Willemijn Huijgen

We zijn bezig ons adressenbestand wat op te schonen. Mocht u verhuisd zijn, 
een ander email adres gekregen hebben of anderszins mogelijkerwijs 
verkeerd geregistreerd staan bij CM of CalmaMente, dan horen wij dat graag 
via calmamente@collegiummusicum.nl.


