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Pasen 2021

Zojuist werd bekend gemaakt dat vandaag, 31 maart, de 
warmste dag ooit gemeten is. In Arcen is het maar liefst 26.1 
graden. Ze schijnen daar hele mooie kasteeltuinen te hebben 

en daar lijkt het me goed toeven bij een dergelijke temperatuur.
Überhaupt mogen we niet klagen over het weer, zeker de afgelopen 
dagen niet. Maakt het toch allemaal weer wat aangenamer in deze 
bizarre tijd.
Bizar, omdat we met z’n allen zitten te wachten tot we ingeënt 
worden en de vaart hier nog niet echt in zit. Integendeel, links en 
rechts worden we ingehaald door landen, die voortvarender te werk 
zijn gegaan.
Bizar ook, omdat een demissionair minister haar aantekeningen 
niet goed had opgeborgen, wat opgevallen was bij een wakkere 
fotograaf. Fotootje gemaakt en de rapen zijn gaar in Nederland.
We hebben al enkele parlementaire enquêtes in het vooruitzicht, 
Groningen, de toeslagenaffaire en daar komt vast en zeker ook nog 
de Covid-aanpak door de regering bij, maar eerst gaan ze nu eens 
ferm over de verkenners en ‘hun foutje’ debatteren.
De messen zijn geslepen; welk Barbertje moet hangen?
Het is eigenlijk wel grappig dat we juist met Pasen midden in 
de formatieonderhandelingen zitten. Pasen is het feest van de 
herrijzenis en als ik zo op tv zie, dan denk ik dat een aantal 
(demissionaire) ministers wellicht nu ook op de herrijzenis van hun 
gevallen regering rekent. Lekker doorgaan waar we waren gebleven. 
Goed dat er volksvertegenwoordigers in de Kamer zitten die hier zo 
maar geen genoegen mee nemen.
Het kan wel eens spannend gaan worden.

Inmiddels zijn we aan de tweede Pasen toe in corona-tijd. Vorig jaar 
was het nog wennen aan alle regels, maar inmiddels weten we wel 
hoe hier mee om te gaan. Althans, velen van ons.
Maak er ondanks dat toch een mooi feest van, in alle rust; een paar 
dagen extra bezinning kan immers nooit kwaad.
Fijne paasdagen.

Het bestuur

De Biedermeier 

Wij Nederlanders staan 
bekend als gulle gevers 
als het gaat om goede 

doelen.

Velen van ons herinneren zich 
nog wel een van de grootste 
successen van weleer, namelijk 
de tv-actie “open het dorp“ met 
Mies Bouman in 1962.

Blijkbaar worden wij Nederlanders geïnspireerd door sociale 
gebeurtenissen en dat gevoel om in actie te komen is een sterk 
onderdeel geworden van onze samenleving.  
Zie op de dag van vandaag de vele acties met allerlei thema’s, 
groot en kleine acties, lokaal of landelijk en zeker niet te 
vergeten de landelijke loterijen met een sociale doelstelling.

Bij deze landelijke loterijen wordt regelmatig op de televisie 
onverwachts aangebeld bij de mensen om deze aansluitend te 
verblijden en te verrassen met een enorme prijs.  
Een enorme ontlading bij de prijswinnaars is het gevolg, ziet 
men de gelukkigen juichen, overdonderd zijn en aansluitend 

Bijzonder!
We schrijven donderdag avond 25 maart 2021.

Deze donderdag avond is een in vele opzichten een bijzondere 
avond. 

Hoe kan het zijn, dat gedwongen door de omstandigheden, 
bijzondere tradities worden verbroken?

Ik spreek hier over de het alom bekende en geroemde 
nieuwjaarsconcert van onze harmonie in de eerste maand 
van het jaar en aansluitend in dezelfde maand de algemene 
ledenvergadering.

Twee bijzondere gebeurtenissen, die ervoor zorgen, dat ieder 
lid van de harmonie vol energie en gemotiveerd tot het bot het 
nieuwe jaar in gaat en er mede voor zorgen dat het vaandel van 
Concordia vol in beweging blijft. 

Hoe anders verloopt de maand januari in het jaar 2021. 

In de goede verwachting dat er verbetering zal komen en 
op basis van “de tijd is je beste partner”, heeft het bestuur 
besloten om de ALV door te schuiven naar een moment, dat wij 
allen traditioneel te samen kunnen komen.

Helaas blijkt dit ijdele hoop en worden wij gedwongen in het 
keurslijf van de coronarichtlijnen de ALV uit te schrijven op 
een manier die de oprichters van onze historische vereniging 
opgericht in 1877 verbleekt hadden doen laten staan.

Ook voor enkele leden van het bestuur was het een noodgreep, 
die een bepaalde aversie met zich meebracht. Er heerste een 
sfeertje van onbekend maakt onbemind en stappen maken op 
onbekend terrein was nu niet het uitgangspunt waarop wij als 
bestuur graag deze bijzondere ledenvergadering wilden laten 
plaats vinden.

Met vele adviezen, deskundige support intern en extern en 
enkele TEAMS repetities zagen we het moment suprême 
naderen. Op donderdag 25 maart gaf de klok aan 19.15 uur en 
werden de virtuele deuren geopend.

In dit half uur van” binnen lopen” werd voor en achter de 
schermen assistentie verleend om iedere storing te verhelpen 
en er voor te zorgen dat alle belangstellende leden zijn of haar 
plekje comfortabel konden innemen.

Om 19.45 uur gingen de spots aan en werd deze unieke 
bijzondere ledenvergadering geopend door  de voorzitter.

In vele opzichten werd het een warme familiaire vergadering 
waarbij afscheid werd genomen van drie fantastische 
bestuursleden. Drie personen die ieder voor zich specifieke 
kwaliteiten bezitten en tezamen met de vierde man een 
ijzersterk team geworden zijn. In de afgelopen tig jaren hebben 
zij zich uitermate geconcentreerd en gedreven gekweten van 
hun taken.

Prachtig om te ervaren hoe totaal verschillende 
persoonlijkheden zich als een puzzel samen kunnen voegen tot 
een bolwerk dat ervoor gezorgd heeft dat eigenschappen en de 
cultuur van de harmonie Concordia blijven floreren.
Ik ben Jeanne, Leonie en Nico uitermate dankbaar voor de vele 
hele bijzondere jaren die we met elkaar hebben mogen delen, 
gemeenschappelijk en zeker ook privé.

Frans



kruipt men dicht bij elkaar om het geluk te kunnen delen met 
elkaar.
 
Wat denkt u, zo overkwam het enkele bekenden van ons ook 
afgelopen donderdag 25 maart.

De algemene ledenvergadering van de harmonie Concordia is 
in volle gang en zie daar op eens op het beeldscherm van de lap 
top een man in het donder op straat al dolend in het Ginneken.

Hoe kan dit? wat doet dit verwarde beeld op mijn laptop? is dit 
een aanval via internet?

Snel komen we er achter dat het onze Lukas is , maar blijft 
de vraag: wat doet Lukas daar buiten op straat? Met elke stap 
die Lukas doet, wordt langzaam duidelijk dat zijn route leidt 
naar het huis van de Markhoek 12. Daar in huis zijn samen 
gekomen Jeanne en Leonie om samen met Frans dit vaarwel 
van het bestuur met elkaar te delen. Nico is thuis om bewuste 
en respectabele redenen.

De volgende minuten zijn exact een kopie van de 
gebeurtenissen op de televisie bij de Postcode- of Bankgiro 
loterij. Heel bijzonder, verassend, aangrijpend, warm en 
blijdschap.

Mede blijdschap omdat alle betrokkenen het geschenk zo 
prachtig vinden, dat men het koestert en heel dicht tegen zich 
aanhoudt. (zie de foto)

Lukas spreekt namens alle leden zijn dank uit voor de super 
jaren, waarin Jeanne, Leonie en Nico op hoog niveau de 
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vereniging bestuurd hebben. Lukas overhandigd aan Jeanne 
en Leonie de super kleurrijke bloementaart. Ook Frans wordt 
verblijft met deze prachtige “bloementaart”.

Noemenswaardig is dat deze prachtstukken vervaardigd zijn 
door Tante Betsie de stadskamer in de St.Janstraat.

Nu de quizvraag : is het een biedermeier of een bloementaart .
Een biedermeier bloemstuk is een ronde bloemschikking met 
veel verschillende kleuren bloemen.
 
De reporter

 Frans van Hoogenhuijze, voorzitter,
 Ria Pluk, secretaris
 Loek de Clercq, penningmeester
 Cees de Cort, bestuurslid
 Lucas Ruijs, bestuurslid
 Claudia Mies, bestuurslid
 Marieke Augustijn, bestuurslid

Buiten de voorzitter zijn wij allemaal spelend lid bij Concordia. 
We zijn zeer enthousiast en zitten vol ideeën die we graag in 
samenwerking met de commissies en project-teams ten uitvoer 
willen brengen. De onderlinge taakverdeling wordt nader 
uitgewerkt in de komende bestuursvergaderingen. Hierover 
later meer.

Het nieuwe bestuur van Harmonie Concordia

In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 25 maart 
hebben er bestuurswisselingen plaats gevonden. Afgetreden 
zijn Jeanne als secretaris, Leonie als penningmeester en 

Nico als bestuurslid. In de vorige Concordiaan schreef Jeanne 
al een stukje voor haar afscheid. 

Wij hebben ontzettend veel bewondering voor deze mensen 
én voor onze voorzitter Frans, die gelukkig zijn 3e termijn 
voortzet. Het ‘oude bestuur’ heeft ongekend veel werk verzet 
en heeft onze Harmonie Concordia de afgelopen jaren op een 
zeer doel-treffende en fijne manier geleid. Tijdens de ALV zijn 
hierover veel lovende woorden gesproken.

In ons beleidsplan staat als actie voor 2020 dat we uitbreiding 
van het bestuur naar 7 leden willen. En dat is gelukt!!!
De 7 leden die het nieuwe bestuur vormen zijn: 

Hebben jullie wensen, ideeën, opmerkingen…… wij horen het 
graag via secretariaat@concordiaginneken.nl 

Negen mooie jarNegen mooie jaren

In juni 2011 werd ik benaderd door Ton van Gool, de 
toenmalige penningmeester van de KE Harmonie Concordia 
Ginneken of ik zijn taken binnen het bestuur wilde 

overnemen. Dat heb ik met genoegen gedaan en na een korte 
inwerkperiode werd ik in januari 2012 tijdens de ALV als 
penningmeester aangesteld. Bij de taak van penningmeester 
behoorde ook het  coördinatorschap van de Club van 100 en dat 
gaf voor mij mijn functie een gouden randje.



Ooit luisterde ik bij de AMRO bank naar een toespraak van 
een lid van de raad van bestuur. Na tien minuten betrok de 
directeur iemand uit de zaal bij zijn betoog: ‘Hè Joop?’ De 

hele zaal draaide het hoofd naar Joop. Maar die aandacht ging-
compleet voorbij aan hem. Joop lag te pitten. Volstrekt in coma. 
Ik denk nog vaak terug aan dit moment. Ik val namelijk ook in 
slaap als iets me niet kan boeien en ik stil moet zitten.
Daarom heb ik een broertje dood aan vergaderingen. Dat zijn 
voor mij gevechten tegen de slaap. Het afgelopen jaar is dat 
veranderd. Sinds ik thuis vergader – met TEAMS – overkomt 
me dat niet meer. Als de onderwerpen me matig bekoren, dan 
zet ik het geluid en de camera uit en doe wat anders. Binnen 
handbereik staat altijd mijn bes bas. Zo heb ik menigevergade-
ring vol getoeterd. Afgelopen donderdag bleef mijn instrument 
onaangeroerd. De jaarvergadering van de harmonie was een 
warm bad. Het leek op thuiskomen. Lukas met zijn taart, de 
kordate taal van Leonie, het lieve berustende van Jeanne – be-
dankt dames en Nico voor de perfekte muzikale zorgen! - en dan 
onze voorzitter die bekendmaakte voor een derde termijn door 
te gaan. Top. Fijn ook voor hem dat hij zijn hoofd niet meer 
regelmatig hoeft te stoten aan de teentjes van Jeanne. Ik zie 
het zo voor me. Alleen jammer van de worstenbroodjes.

Tie Schellekens

Wetenswaardigheden over deWetenswaardigheden over de
Matthäus-PassionMatthäus-Passion

Johann Sebastian Bach schreef in 1727 de Matthäus-Pas-
sion: een oratorium over het lijdens- en sterfverhaal van 
Jezus. Het werk wordt traditiegetrouw uitgevoerd rondom 

de Goede Week en Pasen en wordt gezien als de bekendste én 
allermooiste compositie van Bach.
Een oratorium is een werk met naast muziek ook een vertelling, 
met teksten van geestelijke aard. Als dat verhaal over de 
lijdensweg van Jezus gaat, is het een passie. 

 
*  De vertelling van de passie volgt het lijdens- en sterfver 
 haal van Jezus zoals beschreven in het Evangelie volgens  
 Matteüs (het Nieuwe Testament).
*  Een passie bestaat uit een aantal elementen: recitatieven,  
 koralen, aria’s en koorgedeeltes. Een recitatief wordt 
 gezongen door solisten en bevat de verhaallijn volgens het  
 evangelie, een koraal is een strofisch kerklied, een aria is  
 een persoonlijk gedicht in A-B-A-vorm en het koorgedeelte  
 geeft vanaf een afstandje commentaar op de gebeurtenissen.
*  Er zit ontzettend veel symboliek in de passie. Degetals-  
 waarde van BACH is 14 (tel maar op: B is de tweede letter  
 vn het alfabet, A de eerste, etc.) en dat getal komt vaak  
 terug. Er zijn 14 koralen en er wordt 14 keer naar het hart  
 verwezen.
*  Ook hecht Bach veel waarde aan de drie-eenheid van God:  
 3x3x3. Zo zijn er 27 passages waarin het evangelie wordt  
 gezongen en bestaan die stukken uit 729 maten: het kwad 
 raat van 27. 
*  De Matthäus werd in 1870 voor het eerst uitgevoerd in  
 Nederland.
*  Het is in Nederland traditie om niet te klappen na een uitvo 
 ering van de Matthäus.Het religieuze werk wordt gezien als  
 een kerkdienst. 
*  Bach dirigeerde de Matthäus gedurende zijn leven vier keer:  
 in 1727, 1729, 1736 en 1740.
*  De Matthäus heeft een kort eerste deel en een lang tweede  
 deel: dit zou een kruis voorstellen. 
*  De passie eindigt met een groot septiem (zes toonafstanden)  
 als voorhouding (harmonische spanning). Dit zou symbool  
 staan voor de opstanding van Christus.
*  Als Jezus met de 12 apostelen aan het laatste avondmaal  
 zit, wordt er aangekondigd dat één van hen verraden zal  
 worden. Het koor zingt: ‘Herr, bin ich’s?’ precies elf keer:  
 Judas, de verrader, zwijgt.
*  Erbarme dich, mein Gott is de bekendste aria uit de   
 Matthäus-Passion. De aria volgt direct op de verloochening  
 van Petrus.
*  De Matthäus staat staat al enkele jaren op de eerste plek  
 van de NPO Radio 4 Hart & Ziel Lijst.
*  De oorspronkelijke Latijnse titel van het werk is: Passio  
 Domini nostri J.C. secundum Evangelistam Matthæum.

Erbarme dich, mein Gott:
(klik aan):

https://m.youtube.com/watch?v=bdfAqKwyu0Q

Cees de Cort

De columnist Tie Schellekens
JaarvergaderingJaarvergadering

Aanvankelijk vormden we met 7 personen het bestuur, na 
enkele jaren werd besloten het bestuur te beperken tot 
aanvankelijk drie en later vier leden en een aantal taken toe te 
vertrouwen aan commissies, waardoor veel meer mensen hun 
bijdrage konden leveren en het draagvlak werd vergroot.
Ondanks ons kleine team zijn er toch belangrijke zaken 
in gang gezet, zoals het actualiseren van de Statuten, het 

Huishoudelijk Reglement, draaiboeken 
en tijdsplanningen voor evenementen, 
scholenprojecten, invoering van AVG 
etc. En daarbij bleek de bereidheid van 
een groot aantal leden, zowel binnen als 
buiten de commissies van Concordia om 
een steentje bij te dragen, groot. En dat 
maakte het “werken” voor Concordia zo 
fijn, je geruggesteund te weten door de 
leden. Concordia is een fijne vereniging 
met fantastische leden met voor mij 
toch voorzitter Frans als verbindende 

en enthousiasmerende factor. Ik dank jullie allen voor jullie 
support en gezelligheid en ik wens het nieuwe bestuur alle 
succes en evenveel plezier toe als ik in de afgelopen jaren bij 
Concordia heb beleefd.

Leonie van Loenhout
Fan van Concordia/Lid van de Club van 100

Dag Jeanne, onderstaande link kreeg ik gisteren door van 
mijn muziekleraar. Het sluit mooi aan bij de voordracht 
van Martijn gisterenavond. Als je het wil doorsturen naar 

de leden, mijn dank. Groet, Friedy
 
https://www.concertgebouw.nl/ontdek/muziek-en-het-brein-een-

Brievenbus

Bestuur van de Koninklijk Erkende Harmonie Concordia 
Ginneken wensen u fijne Paasdagen.


