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Afgelopen vrijdag 3 december heeft Bart van Baarle ons 
geïnformeerd over het overlijden van zijn vader 

Frank van Baarle.
Frank voerde reeds een zwaar 
gevecht met de gevreesde 
ziekte en kreeg hier ook nog 
COVID-19 bij.
Frank was ruim 25 jaar lid 
van ons Concordia en sinds 
2021 bestuurslid van de 
Stichting Club van 100 van 
Concordia.
Wij wensen Ellen zijn vrouw, 
Bart en familie veel sterkte 

toe en u allen gecondoleerd met het verlies van deze 
bijzondere en muzikale persoon. 

Namens harmonie Concordia 
het bestuur.

Droevig bericht

Evaluatie jaar 2021

Het jaar 2021 zal in de boeken beschreven worden 
als een bijzonder jaar dat beïnvloed en bepaald is 
door vele externe factoren.

Het corona virus heeft ervoor gezorgd, dat wij als mensen 
wakker geschud  
en alert geworden zijn. Onze natuurlijke habitat is 
verstoord en worden we uitgedaagd creatieve invulling 
te vinden om zo onze vertrouwde levenswijze  onder de 
opgelegde beperkingen een gewenste voldoening te geven.
Naast de aanpassing van de dagelijkse werkzaamheden, 
zowel bedrijfsmatig als ook in huiselijke sfeer, werd onze 
vrijetijdsbesteding danig op de proef gesteld.
Voor de harmonie Concordia een enorme uitdaging om het  
ritme van het wekelijkse contact van samen repeteren 
een passende inhoud te geven.

Als voorzitter mag ik met een gerust hart stellen, dat 
wij tezamen met het bestuur, diverse commissies en 
meerdere vrijwilligers een breed scala van alternatieven 
inzetten om de communicatie en een nieuwe vorm van 
muziek beoefenen mogelijk te maken. 
Bijzondere vermelding voor de wekelijks terugkerende 
presentaties via zoom over diverse muzikale onderwerp-
en, samengesteld door onze dirigent Martijn op de donder-
dag avonden, ook voor de unieke vorm van onze jaarver-
gadering via het moderne communicatiemiddel zoom, de 
wisseling van de wacht zijnde een nieuw bezetting van 
het bestuur nu met zeven personen i.p.v. vier personen.
De oprichting van het informatie- bulletin de Concordiaan 
is een goed ingeburgerd alternatief voor de ontspannen 
repetities met de afsluitende borrel. Ontmoetingsmoment-
en en optredens bleven minimaal, de activiteit van de 
oranje tompoezen met koningsdag en het heerlijke buiten-
concert in juli waren de bijzondere momenten gedurende 
de eerste helft van het jaar 2021.

Harmonie Concordia blijft alert en zoekt naar invullingen 
om het familiegevoel warmte en inhoud te geven.

Door de corona en andere omstandigheden hebben enkele 
leden met alle begrip afscheid genomen van de harmonie. 
Het is jammer om deze ervaringen te maken, maar de 
leden van Concordia blijft vol energie en motivatie een 
klankbord in het Ginneken. Natuurlijk staan wij open voor 
nieuwe leden, muzikanten die graag op een ontspannen 
wijze en onder professionele begeleiding muziek willen 
spelen.
Het komende jaar 2022 gaan we in samenwerking met 
de Nieuwe Veste attractieve programma’s opstellen voor 
beginners en bestaande muzikanten.
Concordia zorgt mede voor de instrumenten, deskundige 
begeleiding en een gastvrij samen zijn in de ruime locatie 
van zaal Vianden, dat voldoet aan alle actuele voorschrif- 
ten zoals afstand houden  en voldoende ventilatie.
Voor het jaar 2022 is de agenda van diverse optredens 
reeds vastgelegd, met als hoogtepunten Nieuwjaarscon-
cert, Oeledienst, uitwisseling in België en 
zomerconcert. Heeft men interesse om lid te worden of 
eens te komen kijken en luisteren? Aanmelden kan via 
secretariaat@concordiaginneken.nl
of op elke donderdagavond vanaf 19.30 uur zaal Vianden 
in het Ginneken gezellig binnen komen lopen.

Frans van Hoogenhuyze 

Agenda Harmonie Concordia
          
Zaterdag 15 januari 
Generale repetitie Nieuwjaarsconcert 

Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsconcert 

Donderdag 20 januari 2022
Algemene ledenvergadering 

in Februari 2022 
Blaasmuziek is cool! 

Zondag 13 februari 2022
Oelemis Grote Kerk Breda 

Maandag 21 Maart 2022 
Mysterie van het verdwenen geluid

Woensdag 27 april 2022
Koningsdag

Zondag 17 juli 2022
Zomerconcert

December, de ‘feestmaand’
Feestmaand heb ik hier maar even tussen aanhalingstek-
ens gezet, want het lijkt eerder een speciale maand te 
gaan worden dan de maand van de zo vertrouwde gezel-
lige feestdagen.
Al lange tijd zit ik niet echt meer diep in het St. Nico-
laas-gebeuren, maar met alles wat er zich nu daaromtrent 
afspeelt, vrees ik dat dit de Sinterklaas-vreugde van de 
kinderen niet bepaald ten goede komt. Het lijkt me meer 
een aangelegenheid van grote mensen te zijn worden. 
Een heel slechte ontwikkeling, maar dat is mijn mening.
Hoe feestelijk en spannend voor de kinderen waren de 
intochten in het Ginneken; prachtige herinneringen heb 
ik daar aan en wie eigenlijk niet?
Hoe feestelijk Kerstmis zal worden is ook nog maar de 
vraag. Ik herinner me dat ik vorig jaar rond deze tijd 
begon met kerstkaarten te schrijven -ja ik ben nog van 
de kaarten-. Mijn wens was, naast fijne kerstdagen, een 
gelukkig en voorspoedig 2021 zonder corona. We zaten 
op dat moment in een piek en gezamenlijk met gezin/
familie kerst vieren zat er toen niet in. Maar hoe anders 
is het gelopen. De piek van toen is niets vergeleken met 
de aantallen besmettingen waar we op dit moment mee te 
maken hebben. Gezamenlijk kerst vieren dit jaar; ik hoop 
het, maar ik moet het nog zien. 

Voor degenen die in december op (wintersport) vakantie 
gaan is het nu ook nog even spannend. Als de vakantie 
niet door zou gaan is het wellicht een -weliswaar schrale- 
troost te weten, dat je in een dergelijke, mogelijk escaler-
ende, situatie misschien maar beter in eigen land kunt 
vertoeven.
In deze opsomming had ik ook nog oudjaar op willen 
nemen. Maar om te voorkomen dat lezer dezes de indruk 
krijgt dat dat ik een doemdenker ben, sla ik dit onderw-
erp maar over.
Ik wens daarom nu iedereen wederom fijne kerstdagen, 
een ‘zalig uiteinde’ en voor het nieuwe jaar alle goeds. 
Maar dit keer met de toevoeging; 

de Schrijvert

Gelukkig hebben we onze muziek nog en mogen we nog 
steeds repeteren. Dat waren de troostende woorden 
van onze dirigent Martijn Krijnen na het afblazen 

van ons concert. In zaal Vianden hebben we genoeg 
ruimte om wat afstand te bewaren tussen de muzikanten. 
’t Is alleen jammer dat de bar de laatste weken al weer op 
slot zit, dus houden we geen pauze, maar dirigeert Martijn 
vrolijk door tot we blaren op onze lippen hebben (bij wijze 
van spreken).
Half november moesten we ons concert afblazen terwijl 
we (samen met het opleidingsorkest) toch een heel mooi 
programma hadden ingestudeerd. Een beetje geïnspireerd 
door de (kortstondige) vrijheid hadden we vrolijke muziek 
met een paar klassieke evergreens. En als kers op de taart 
hadden twee jonge trompettisten een solo ingestudeerd. 
Tijdens de repetitie moesten ze voor het orkest komen 
staan om echt het gevoel te krijgen hoe het zou gaan 
tijdens een uitvoering. Het ging zo goed dat deze twee 
rijzende sterren een spontaan applaus kregen van hun 
collega-muzikanten. Welverdiend! 
Als u nu nieuwsgierig bent naar wat er eigenlijk op 
het programma stond moet u volgende keer toch eens 
komen luisteren. We laten op tijd weten wanneer we weer 
mogen spelen. We hopen een beetje op het traditionele 
Nieuwjaarsconcert en anders toch de alom bekende 
Oelemis in de grote kerk van Breda.

‘We genieten nog steeds van onze 
repetities’ 
Concert afgeblazen

Vooruitziende blik
Ja, ja, intussen is de Sint in het land, maar wat heeft die 
goeie man toch een pech. Normaal gesproken begeleiden 
wij van Concordia de Sint bij zijn intocht met vrolijke 
(muziek)noten. Door corona werd de intocht afgeblazen, 
maar de Sint is ons toch niet vergeten want donderdag 25 
november kregen wij bezoek tijdens onze repetitie.
Sint en Pieten hadden de bui al zien hangen en 

wilden toch even langskomen, want dat 
doen zij ieder jaar. Omdat een Sint-
bezoek volgende week waarschijnlijk 
niet meer mag (ik schrijf dit na 
de donderdagse repetitie, heel 
laat in de avond) kwamen ze nu 
maar even langs om ons allemaal 
te verwennen met een lekkere 
chocolade letter. Vorig jaar kregen 

we allemaal een letter ‘C’, de eerste 
letter van ons gezellige Concordia, 

maar dit jaar was het een haastklus 
geweest en kreeg iedereen een mooi verpakte lekkere 
letter van Sint en Piet. Welke letter? Heel veel S-en, maar 
ook volop andere letters. Allemaal even lekkerrrrr. 
Dank u Sinterklaasje.
Na het bezoek van Sint en Piet hebben we toch nog heel 
de avond muziek gemaakt, links en rechts nog wat puntjes 
op de ‘i’ gezet zodat we straks weer een mooi concert 
kunnen geven voor ons publiek, want daar doen we het 
uiteindelijk toch voor… en natuurlijk voor het applaus 
achteraf.
Hopelijk tot binnenkort.
Groeten, F Hoorn

Waarom zou je muziektheorie 
leren?

1. het zou de creativiteit alleen maar in de  
 weg zitten
2. het zou de spontaniteit tijdens het 
 spelen wegnemen
3. het zou alleen voor jazzmuzikanten en  
 klassieke muzikanten zijn, dus ik heb  
 helemaal geen muziektheorie nodig
4. het zou helemaal niet nodig zijn, er is  
 software die alle muziektheorie voor mij  
 doet

En je hoort nog wel meer argumenten…

Waarom is muziektheorie wel belangrijk?

> het zou de creativiteit alleen maar in de weg zitten

Sommige muzikanten geloven dat ze door een soort 
‘goddelijke interventie’ ideeën aangereikt krijgen en dat 
muziektheorie deze ‘magie’ alleen maar wegneemt.
Het is echter eerder omgekeerd: door kennis van de 
muziektheorie kom je eerder en makkelijker op goede 
ideeën. Je weet wat wel en wat juist niet werkt in plaats 
van door ‘trial en error’ zomaar uitproberen.

> het zou de spontaniteit tijdens het spelen   
 wegnemen

Hiervoor gelden eigenlijk dezelfde argumenten als bij #1: 
door kennis van wat wel of niet werkt, kun je juist veel 
spontaner spelen en bovendien verklein je het risico dat 
je tijdens het spontane spelen ineens de fout in gaat.

> het zou alleen voor jazzmuzikanten en klassieke  
 muzikanten zijn, dus ik heb helemaal geen muziek 
 theorie nodig

In elke muziekstijl worden akkoorden en toonladder/
toonsoorten gebruikt, niet alleen in klassieke muziek of 
in jazz.
In vrijwel alle soorten populaire muziek wordt 

Veel mensen vinden muziektheorie saai, moeilijk en 
vooral onnodig, want:

bijvoorbeeld de pentatonische toonladder gebruikt.
Zodra je een bepaalde muziekstijl begint te leren spelen, 
dan leer je eigenlijk de muziektheorie die van toepassing 
is op die muziekstijl.

> het zou helemaal niet nodig zijn, er is software die  
 alle muziektheorie voor mij doet

Er bestaan computerprogramma’s voor bijna alles…
behalve voor creativiteit. Echte creativiteit, echte 
vernieuwingen ontstaan enkel en alleen in het menselijk 
brein, niet in een computerprogramma.

Nog meer argumenten

Naast deze argumenten is er nog veel meer te zeggen 
voor het hebben van kennis over muziektheorie als je een 
instrument bespeelt.

Stel je voor, je speelt in een band en de bassist zegt tegen 
de saxofonist: we spelen in D mineur, en jij hebt geen 
idee wat daarmee bedoeld wordt, dan moet de hele band 
stoppen om jou uit te leggen welke noten je moet spelen 
en hoe je een D mineur akkoord moet spelen. Als jij dan 
eindelijk begrepen hebt hoe je dat allemaal moet doen, 
dan is elke spontaniteit en creativiteit van het moment 
wel ineens verdwenen als sneeuw voor de zon…
Muziektheorie fungeert dan ook in bovenstaand 
voorbeeld als taal, het dient als communicatiemiddel 
tussen muzikanten. Als jij die ‘taal’ niet beheerst, dan zul 
je misschien wel wat noten kunnen voortbrengen en als 
je veel oefent ook wel wat muziekstukken kunnen spelen, 
maar het zal allemaal niet zo heel erg efficiënt verlopen.
Als je muziektheorie kent, dan begrijp je de samenhang 
tussen alles in de muziek, je begrijpt waarom je 
bijvoorbeeld eerder een F# in plaats van een F moet 
spelen, je weet hoe je een akkoord moet vormen en 
waarom dat akkoord zo gevormd wordt.

En hoe zit dat met notenschrift?

Kun je muziek maken zonder noten te kunnen lezen?
Jazeker, dat kan!
Maar je zou een equivalent naar het alledaagse leven 
kunnen maken en bijvoorbeeld vragen: kun je leven 
zonder te kunnen lezen?
En ook daar zal het antwoord zijn: jazeker, dat kan.
Maar stel je eens voor dat je niet zou kunnen lezen. 
In onze huidige maatschappij zou je dan een enorme 
handicap hebben. Ga eens na: je kunt geen opschriften 
lezen, in de supermarkt weet je niet wat een product 
kost, je kunt geen enkel boek lezen, de meeste informatie 
op internet gaat aan je neus voorbij, en zo kunnen we nog 
wel eventjes doorgaan…

Hetzelfde geldt voor het lezen van muziek. Als je een 
muzikant bent maar geen noten kunt lezen, dan kun je 
misschien best wel aardig muziek maken, maar je kunt 
muziek van anderen niet lezen. En je kunt jouw muziek 
niet opschrijven.
Wil je een nieuw stuk leren spelen, dan moet je maar 
wachten totdat iemand je komt uitleggen hoe dat moet, 
of je moet heel bedreven zijn in het op gehoor spelen. 
Maar zelfs als je dat allemaal kunt, dan nog is het veel 
efficiënter als je het gewoon even snel van bladmuziek 
had kunnen lezen.

Is muziektheorie en notenschrift moeilijk om 
te leren?

Een veelgehoord argument om maar niet aan 
muziektheorie en notenschrift te beginnen is dat het toch 
allemaal veel te moeilijk zou zijn.
Wel, het hangt er helemaal van af op welke manier dat 
allemaal uitgelegd wordt.
Als muziektheorie op een goede en duidelijke wijze wordt 
uitgelegd en het in begrijpbare stukken wordt opgedeeld, 
dan hoeft het absoluut niet moeilijk te zijn en kan 
iedereen die ‘het wil’ het gewoon leren.
Hartelijke groet,

Cees de Cort

Friedy van den Acker
aan Friedy is een kaartje gestuurd om haar een hart onder 
de riem te steken.
Door de hele covid19 vind ze het verstandig om grote 
groepen te vermijden.

Hilde Severens
Hilde is van haar fiets gevallen, en heeft nu haar 
rechter pols gebroken. Meteen toen ze viel wist ze dat 
het niet goed was. natuurlijk zit er gips om, dat mag er 
hoogstwaarschijnlijk 22e december af.

Henk Veldman 
Henk gebruikt diverse medicatie, die er voor zorgen dat 
een bepaalde stabiliteit gewaarborgd blijft. Overdag maakt 
hij zijn ommetje en neemt hij zijn rustmomenten.
Heeft u behoefte om Henk te bellen, dan is dat oké. 

Kees Pas
informatie van Kees ontvangen, dat het met zijn 
gezondheid weer goed gaat. wij wensen hem een goede 
stabiele terugkeer achter de bar bij zaal Vianden.

Voor zover
Tot de volgende keer maar weer, Mary

Beste leden en muzikanten van Concordia, 
ik wil jullie graag laten delen in deze leuke mededeling, 
die ik ontvangen heb van de RABO bank. Zij die gsetemd 
hebben op Concordia hartelijk dank.

de penningmeester
 

Inzenden copy voor de 
Oudejaars 

uitgave Concordiaan 
voor 22 december 2021

Ter informatie

De columnist Tie Schellekens
Goed doel

Onlangs vond ik in de bus de nota voor de Club van 
100 die tegenwoordig anders heet. Aan het eind van 
het jaar weten goede doelen je te vinden. Ik zette me 

dus schrap toen gister ene Floor van Greenpeace belde. 
Mijn wantrouwen was misplaatst. Ze wilde me bedanken 
voor mijn jarenlange donateurschap. Floor fleurde hele-
maal op toen ik uitlegde waarom. Eind vorige eeuw was 
mijn baas de Rotterdamse havendirecteur Willem Scholten. 
Tot zijn enorme frustratie blokkeerde Greenpeace re-

gelmatig een bekken om over de rug van zijn haven een 
actie onder de aandacht te brengen. Scholten was dan des 
duivels. In zo’n staat ontvingen hij en ik - als zijn woord-
voerder – eens de actievoerders. Hij zette de delegatie aan 
tafel en opende verrassend met: ‘Jongens mot dat nou? Ik 
ben zelf ook lid van KrienPiezz, maar…’ Het ijs was gelijk 
gebroken. Afspraken waren snel gemaakt. Nadat ie de 
delegatie buiten had gebonjourd, zei Willem tegen me. ‘Dat 
zijn de beste 50 gulden die ik ooit heb gestort voor een 
goed doel. Kan ik altijd zeggen dat ik ook lid ben. Dat praat 
een stuk makkelijker met die lui.’ ’s Avonds ben ik toen 
ook maar donateur geworden. En ja het praat een stuk 
makkelijker, want KrienPiezz weet de haven nog steeds te 
vinden. En het is bovendien een goed doel.

Tie Schellekens


