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Stilletjes het jaar uit

Stilletjes het jaar uit
 
Twee weken geleden leek het er nog op dat de boosterprik 
het middel was om de ernstige dreiging van Covid 
grotendeels af te wenden. Het werd gebracht als dé ultieme 
oplossing.
Inmiddels weten we beter; thuisblijven en voorzichtig en 
alert zijn is de boodschap. Wéér een andere variant heeft de 
kop opgestoken en die lijkt een serieuze boosdoener te gaan 
worden.
Heel triest voor al die ondernemers, die wederom hun 
nering compleet zien verdwijnen. Ook voor al die kinderen 
die niet naar school kunnen; het lijkt voor hen een extra 
vakantie, maar zij lopen zo mogelijk een leerachterstand op.
Zo is er voor iedereen wel een goede reden te bedenken 
waarom deze lockdown een echte domper is. 
De eindeloze discussies over de maatregelen nemen toe 
en het ongeloof en de moeheid over hoe dit allemaal kan 
gebeuren is gemeengoed geworden. 
Feit is dat we nu eenmaal flink getroffen zijn en dat we 
moeten proberen om er een positieve slinger aan te geven.
Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, maar het is 
terecht, we kunnen er als mens positieve impulsen aan 
geven. Het glas blijft half vol.
Dus laten we onze gedachten richten op de mooie dingen, 
die deze tijd van het jaar normaliter brengt en daaruit 
destilleren wat we daarvan dit jaar nog kunnen ‘gebruiken’.
De unieke gezelligheid van kerst zal altijd blijven; ook 
al moeten we de familietraditie nu in kleinere groepen 
voortzetten.
De kerstperiode is een tijd van bezinning en nu kunnen 
we op een nieuwe creatieve wijze invulling geven aan deze 
kerstgedachte.
Laten we proberen rust om ons heen te creëren en al 
onze creativiteit en inventiviteit te gebruiken om te leren 
positief om te gaan met deze ‘nieuwe’ situatie en hierop te 
anticiperen. 
Fijne kerstdagen en een gezond nieuw jaar.

de schrijvert.

Gevolgen lockdown

We zagen het al aankomen met een ingelaste 
persconferentie op zaterdagavond……..
De aangekondigde Lockdown heeft onderstaande 

gevolgen voor onze activiteiten:
De repetities stoppen tot nader bericht.
Het Nieuwjaarsconcert op zondag 16 januari gaat (nog) niet 
door.  
De Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 januari 
wordt verzet naar een later moment.
De uitvoering van de Oelemis wordt aangepast. Onze 
bijdrage daaraan wordt nog onderzocht.
 
Ondanks alle beperkingen wensen wij jullie:
 
Fijne feestdagen,
een goede gezondheid,
een spetterend en muzikaal 2022.
 
Ria Pluk.

Oproep aan leden van Concordia
 

Muziekschool de Nieuwe Veste organiseert met 
medewerking van Harmonie Concordia het project 
‘Het Mysterie van het Verdwenen Geluid’.

Het project richt zich op kinderen uit groep 3-5 van de 
basisschool en heeft als doel de kinderen enthousiast 
te maken voor muziek en kennis te laten maken met 
verschillende muziekinstrumenten.
Dit gebeurt in een spannende voorstelling, met een 
professionele verteller, live muziek (door ons orkest) en een 
spannende film.
Voor Concordia is het belangrijk om ons te profileren bij de 
jeugd, en dit is één van de activiteiten daarvoor.
Komend jaar zal het project plaatsvinden op de Montessori-
basisschool in Boeimeer, op 
maandag 21 maart, van 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.
We geven twee voorstellingen van ieder een uur.
Het project is in eerste instantie bedoeld voor het 
Opleidingsorkest.
Leerlingen kunnen hiervoor vrij vragen van school, met 
een formulier dat door de Nieuwe veste is opgesteld in 
samenwerking met de basisscholen in Breda.
We vragen echter ook vanuit het Groot Orkest om deelname, 
omdat voor dit project een orkest van circa 20 muzikanten 
nodig is.
Behalve de ochtend met de voorstellingen, wordt verwacht 
dat je drie keer mee repeteert met het Opleidingsorkest 
(donderdag 3, 10 en 17 maart, van 19.00 tot 20.00 uur)
 
Wil jij meedoen, meld je dan aan via secretariaat@
concordiaginneken.nl  

Doe en speel mee met het Opleidingsorkest!

Na twee jaar coronacrisis, op en af in lockdown en 
nauwelijks concerten, mogen we ons gelukkig prijzen met 
de bezetting van ons Groot Orkest. Een gezellige en flinke 
club muzikanten, aardig goed verdeeld over de verschillende 
secties. Bij het Opleidingsorkest is het corona-effect echter 
wel merkbaar. De Nieuwe Veste heeft significant minder 
startende HaFa-leerlingen en dat weerspiegelt zich ook in de 
verenigingen. Het opstaporkest (voor de startende leerling) 
is al even geleden on hold gezet. Het Opleidingsorkest 
(niveau A-diploma) heeft een dunne bezetting. Dat heeft 
direct consequenties bij de afwezigheid van een lid, 
stukken kunnen niet goed gerepeteerd worden als er enkele 
stemmen missen. 
De jeugd heeft de toekomst, dat geldt ook voor een 
Harmonie. Om ervoor te zorgen dat het Opleidingsorkest 
weer wat beter gevuld is, vragen we daarom versterking 
uit het Groot Orkest. Met name in het midden- en hogere 
register, zoals: fluit, klarinet en sax.

Wat betekent het? Alhoewel een (ervarings) niveautje 
minder, is het Opleidingsorkest niet minder serieus. We 
vragen dat je de stukken thuis oefent en de repetities 
bijwoont, net zoals je bij het Groot Orkest. En net als bij het 
Groot Orkest, is het ook nog eens heel erg gezellig!

Meer informatie: Maartje Tendijck, Franky Visser, Marieke 
Augustijn

Concordante nieuwe stijl 

Even een klein stapje terug in de tijd: vorig jaar zomer 
kregen de leden van Concordia een uitnodiging van 
Concordante om naar hun concert te komen luisteren. 

Vier dames van onze harmonie (Jolanda op hoorn, Claudia 
op dwarsfluit, Charmian op hobo en Friedy op melodisch 
slagwerk), aangevuld met Marion (zus van Jolanda) 
op fagot spelen samen in dit kleine ensemble. Dat doen 
ze vooral om er van te leren, maar misschien ook voor 
bijzondere gelegenheden. De klarinetpartij wordt door 
Friedy gespeeld op vibrafoon.
Op de uitnodiging stond ook dat we vooral onze eigen 
instrumenten ook mee moesten brengen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Voor die zondagse uitstap namen we onze zondagse 
auto (m’n oude Volkswagen busje) en reden ff naar Effen. 

Tegenover de kerk 
was het concert.
’s Morgens was het 
nog slecht weer, 
maar het werd steeds 
beter en tijdens het 
concert scheen af en 
toe het zonnetje … je 
krijgt wat je verdient, 
zeggen ze dan.
Het concert werd 
afwisselend gespeeld 
door Concordante en 
Duo Sprank bestaande 
uit Friedy en Hilde op 
dwarsfluit en tot 

slot van deze muzikale middag pakten we allemaal ons 
instrument erbij voor een paar marsjes en een serenade 
aan Els die toen net Sara geworden was.
We zaten toen al volop in corona-tijd en weer werd alles 
stilgelegd en dus ook voor Concordia en Condordante. 
Jammer, want in je eentje muziek maken is leuk, maar in 
groep is nog veel leuker. Er ging dus heel wat tijd overheen 
voordat we weer muziek mochten maken in groepsverband 
en omdat Friedy te kennen had gegeven er mee te willen 
stoppen zijn de andere dames op zoek gegaan naar een 
klarinettiste en hebben Els bereid gevonden om mee te gaan 
doen.
Intussen zijn de dames regelmatig aan het repeteren en 
hun repertoire aan het uitbouwen. Onder leiding van coach 
/ professioneel hoboïste Anne Marie van Mierlo zetten 
de dames de puntjes op de ‘i’ en werken zo toe naar een 
uitvoering … hopelijk binnenkort.
Al bij al dus reden dat er ook nieuwe foto’s gemaakt 
moesten worden van het groepje. Een fotograaf was snel 
genoeg gevonden, de locatie voor de foto’s ook, en omdat 
ieder toch wel wat zwarts in de kast had hangen werd 
dat het ‘uniform’, maar dan wel opgefleurd met de rode 
Concordia-roos. In een vrij ontspannen sfeer werden de 
groepsfoto’s gemaakt. Om een indruk te geven is er een foto 
bij dit verhaaltje.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer samen spelen en ons 
voorbereiden op een concert en/of gaan luisteren naar 
Concordante.
Vanaf deze plek wil ik iedereen fijne feestdagen toewensen, 
een mooie jaarwisseling en hopelijk een ‘normaal’ 2022 met 
onze vrijheid teruggewonnen. Maar vooral: blijf gezond.

F. Hoorn

Het is zo donker om ons heen.
Er is zoveel verdriet,
van jou, van mij, van hem, van haar.

De schaduw valt dan hier, dan daar
en komt soms heel dichtbij…

want wat hebben we met elkaar een heftige tijd achter de 
rug en nóg zijn we er niet…
2020 en 2021 zijn de jaren van Corona geworden.
Wie had dit ooit kunnen bedenken…
De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten….
We leven in een onzekere tijd.
Maar…samen zoeken we naar een doorgang,
een streepje zon dat door de donkere wolken heen breekt.
Hoe houden we moed, hoe blijven we hoopvol en open naar 
de toekomst…?
Wellicht door ook zélf het verschil te maken, hoe klein dat 
soms ook is.
Het zijn de kleine gebaren die de grootste gevolgen kunnen 
hebben.
Eén gebaar van liefde kan wonderen verrichten.
Laten we ons hartopenzetten voor wie er maar naar binnen 
wil.
Dat we luisteren, vriendelijk zijn en delen wat we 
te verdelen hebben: liefde, aandacht, zorgzaamheid 
veiligheid….
Laten we maar een poging doen, want áls we deze dingen 
met elkaar delen, dan weet ik zeker dat ze zich zullen 
vermenigvuldigen…..
dán mag het kerstgevoel doorwerken…álle dagen van het 
jaar!

Kerstfeest is denken
aan vrede en licht
aan de boodschap
het blijde bericht
van de geboorte van hoop
van komen van mensen
heel dicht tot elkaar
niet voor heel even
maar als het kan -
het hele jaar!

‘We zoeken een ster’

Laten we met elkaar deze hoop levend houden.
En daarom voor jullie….een ster, een lichtpunt van ver,
wat glans en wat gloed om jullie heen…..
om jullie en allen die jullie lief zijn gezegende kerstdagen en 
een hoopvol, gezond 2022 te wensen.

Wilhelmien Franken (moeder van Tjerk/schoonmoeder van 
Imke)

Afgelopen week kregen we een oproep van Concordia 
om onze Kerstverrassing op te komen halen in 
zaal Vianden en daar kwamen natuurlijk vele 

nieuwsgierigen op af: Wat had de Kerstman voor ons in 
petto?
Bij aankomst werden we weer verwelkomt door ons 
corona-check-team en ook dit keer mochten we weer naar 
binnen nadat QR-code was gecontroleerd en nadat we een 
‘strikvraag’ gesteld kregen. De schuifdeuren gingen voor 

Laatste repetitie dit jaar

ons open en de 
klanken van het 
opleidingsorkest 
kwamen ons 
al tegemoet. 
Slechts één stap 
verder kregen 
we de traktatie 
in handen: 
een heerlijke 

amandelstaaf 
met kersen 
erop. Mmmm 
… alvast een 
voorproefje op 
de kerstdagen. 
Ik moet me 
altijd inhouden 
om hem niet in 
één keer op te 

Bestuursleden Ria en Claudia op controlepost

Bestuursleden Cees en Loek delen uit
eten, want dan heb ik gegarandeerd weer buikpijn.
Terwijl we onze instrumenten uit de koffers haalden 
gingen er al een belletje rinkelen. Jammer genoeg een 
telefoonbelletje dat aankondigde dat er vanavond een extra 
persconferentie zou komen met waarschijnlijk heel strenge 
maatregelen en een harde lockdown… ik hou m’n hart vast.
Deze (laatste?) repetitie werd vrij goed bezocht, we waren 
niet helemaal compleet, maar toch weer met een grotere 
groep dan vorige week. Laat ik even duidelijk zijn: alle 
respect voor degenen die vanwege corona liever thuisblijven 
voor alle veiligheid. Maar gelukkig hebben we onze muziek 
nog en kunnen/konden we in Vianden nog corona-proof 
afstand houden tijdens het repeteren. Met dank aan Ruud 
en Kees (die weer terug is) die voor ons de zaal openen en 
ons steeds voorzien van een drankje.

aangedaan: als je alle drie met eenzelfde Kerst-Efteling-trui 
verschijnt tijdens de repetitie, dan val je wel op. Maar ja, 
als straks alles weer dicht gaat kunnen we nergens onze 
truien showen.
Na een pittige repetitie waar Martijn weer de nodige puntjes 
op de ´i´ zette wenste hij ons in ieder geval een goede 
Kerst en hij was bang dat we elkaar volgend jaar pas weer 
mogen zien. Ik ben bang dat hij gelijk gaat krijgen.
Ik sluit me dus maar aan bij zijn woorden: iedereen 
fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en hopelijk tot 
binnenkort. Maar vooral: blijf gezond.

F. Hoor

It’s beginning to look a lot like Christmas… Als de eerste 
kerstliedjes op de radio komen dan weet je het: Kerst 
is nu echt dichtbij! Er is geen enkel ander seizoen 

waarvoor we speciale muziek maken. Zo bijzonder is dat! En 
een kerstlied is ook echt heel anders dan een gewoon lied. 
Maar waarom luisteren we in deze periode kerstliedjes? Hoe 
lang doen we dat al? Kortom: wat is de geschiedenis van de 
kerstmuziek?

Oké, voordat je verder leest, zet eerst even een mooi kerst-
muziekje op.
Dan komt het verhaal nog veel beter aan, dat weet ik zeker! 
Muziek je aan? Dan gaan we beginnen…

De geschiedenis van het 
kerstlied

Christmas carols

De eerste ‘kerstliederen’ werden duizenden jaren geleden 
voor het eerst hier in Europa gezongen. Je zag het 
misschien al aan de aanhalingstekens, je kon ze toen 
namelijk niet echt kerstliederen noemen. Het waren 
heidense liederen. Rond de kortste dag van het jaar – de 
winterzonnewende –  zongen mensen ze uit volle borst, 
terwijl ze dansten rond cirkels van stenen.
Het Engelse woord voor kerstlied ken je vast wel: christmas 
carol. Carol betekent eigenlijk ‘zingen en dansen in een 
kring’. Het komt van het Oud-Griekse woord ‘choros’, dat 
dezelfde betekenis heeft. Grappig toch? Deze ‘carols’ werden 
duizenden jaren geleden trouwens gedurende alle seizoenen 
gezongen. Maar de traditie om ze rond kerst te zingen, is de 
enige die de tands des tijds heeft doorstaan!

De eerste kerstliederen

Hele vroege Christenen namen de heidense viering van 
de winterzonnewende over en gaven mensen Christelijke 
liederen om te zingen, in plaats van de oorspronkelijke 
heidense stukken. In 129 kondigde een Romaanse bisschop 
aan dat het lied ‘Angel’s Hymn’ gezongen moest worden 
tijdens de kerstdienst in Rome. En ander oud Christelijk 
kerstlied werd in 760 geschreven voor de Grieks-Orthodoxe 
kerk. En dat was in feite het startschot: overal ter wereld 
werd nu kerstmuziek geschreven. Maar populair waren die 
kerstliederen totaal niet. Ze werden namelijk allemaal in 
het Latijn gezongen, en dat kon de gewone burger natuurlijk 
helemaal niet begrijpen.

Populaire kerstliederen in de 13e eeuw

Zo rond de Middeleeuwen hadden mensen weinig interesse 
in kerstmuziek. Ze hadden zelfs helemaal geen zin meer in 
het vieren van Kerst (say what!?). Dit veranderde gelukkig 
allemaal door Sint Franciscus van Assisi. Franciscus 
organiseerde vanaf 1223 in december speciale Kerst-
toneelstukken. De acteurs in deze toneelstukken zongen 
liederen die het verhaal van Jezus en zijn familie vertelden.
Soms waren de refreinen in het Latijn, maar meestal 
werden de liederen in de taal gezongen die de toehoorders 
konden verstaan. Al snel werden deze kerstliederen 
populair in Frankrijk, Spanje, Duitsland en andere 
Europese landen. Overigens: deze eerste kerstnummers 
waren allesbehalve waarheidsgetrouw. Het kerstverhaal 
werd gebruikt als creatieve inspiratiebron, maar de 
toneelstukken en liederen waren vaak pure fantasie.

Wassailing

De ‘Christmas Carol’ dook voor het eerst in Engeland op in 
1426. Kapelaan John Awdlay verspreidde in dat jaar een 
lijst met 20 ‘caroles of Christmas’, waarschijnlijk gezongen 
door een groep ‘wassailers‘ die van huis naar huis gingen. 
De Nederlandse vertaling van ‘wassailing’ is ‘drinkgelag’. En 
dat zegt genoeg toch? Wassailers gingen zingend van deur 
naar deur en boden daarbij een flinke slok drank aan, in ruil 
voor hun zegening (en soms cadeaus).
“Love and joy come to you,
And to you your wassail too;
And God bless you and send you
a Happy New Year.”

Kerstliederen werden verbannen

In de jaren 1640 kwamen de Puriteinen aan de macht in 
Engeland. En daarmee kwam accuut een einde aan het 
zingen van de verzonnen kerstliederen. Hetzelfde gold voor 
alle andere populaire kersttradities. Het werd gezien als 
heidens! Gelukkig overleefden de kerstliederen. Mensen 
bleven ze thuis, onder vrienden en familie, gewoon zingen 
en doorgeven aan hun kinderen. In het geheim.

Boeken vol kerstmuziek

Pas in het Victoriaanse tijdperk (1837 tot 1901) werden 
de oude kerstliedjes op grote schaal herontdekt. Ze werden 
verzameld door William Sandys. In 1833 bracht hij het 
boek ‘Christmas Carols Ancient and Modern’ uit. In dit 
boek verschenen o.a. voor het eerst bekende kerstliedjes 
als ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’ en ‘Hark! The Herald 
Angels Sing’. In de decennia daarna volgden nog veel 
meer kerstmuziekboeken. En zo wonnen de nummers aan 
populariteit. Steeds meer componisten en artiesten maakten 
nieuwe kerstmuziek. In de 20ste eeuw werden de liederen 
steeds minder religieus. And the rest… is history.

Prettige Kerstdagen, 

Cees de Cort

Toon Hermans

Lief & Leed

Beste cultuurpartner,

Sinds afgelopen zondag zitten we weer  
in een strenge lockdown. Een boodschap 
die we misschien wel aan zagen komen  
met zijn allen door het opdringen van een 
nieuwe Corona variant, maar die evengoed 
weer hard binnenkomt.

Als ik voor mezelf spreek, dan merk ik dat 
het deze keer ook emotioneel een wissel 
trekt. Ik kan me niet eens vóórstellen hoe  
dat voor jullie moet voelen.

Iedereen in de culturele sector is al bijna  
2 jaar aan het zoeken naar de mogelijk- 
heden binnen de iedere keer wisselende 
maatregelen. Dat vraagt veel flexibiliteit. 
Steeds kwamen jullie weer met creatieve 
oplossingen en innovatieve ideeën. Maar  
bij veel mensen die ik nu spreek, merk ik  
dat ‘de rek er uit is’. De coronamoeheid  
slaat toe. Heel begrijpelijk.

Ik maak me geen illusies. Met deze bood-
schap verander ik niks aan de situatie. Ik  
wil jullie gewoon laten weten dat ik zié hoe 
hard er gewerkt wordt, iedere keer weer. 
Dat jullie kracht en aanpassingsvermogen 
weer op de proef gesteld worden.

Heel cultureel Breda… 
al die instellingen, 
organisaties, makers, 
creatieve ondernemers, 
docenten, amateurkunst- 
beoefenaars en ook het 
publiek, vrijwilligers en 
bestuursleden in allerlei 
organisaties groot en 
klein… dit vraagt onnoemelijk veel energie 
van jullie. We zien dat er een grote uitdaging 
ligt in het vasthouden van ieders verbinding 
met cultuur en cultuurbeoefening. Ik ga 
samen met jullie in 2022 graag weer aan de 
slag om plannen te maken ter versterking 
van die mooie sector!

Voor nu wens ik jullie mooie feestdagen 
met de mensen die je lief zijn. Blijf gezond!

Wethouder Cultuur

Uit de brievenbus

Ruimte 

De columnist Tie Schellekens

Ooit stond ik in Wortel te wachten op de doorkomst 
van de Grote Scheldeprijs. De wielerhelden maakten 
zich er die dag gemakkelijk van af. Een bezoekje aan 

de plaatselijke dodenakker bleek een ideale verpozing. Wie 
er die dag won is me om het even, maar de graftekst op de 
zerk van de naamgenoot van ons vader, staat in mijn hoofd 
gegrift: ‘Hier ligt Jan Schellekens, God weet waarom’.  Als 
graftoerist kon mijn dag niet meer stuk. Dat was nog eens 
een graftekst die tot de verbeelding spreekt. Jarenlang liep 
ik zelf rond met het idee om op mijn graf te laten zetten 
‘Hij kende geen maat’. Ik ben daarvan teruggekomen. Hoe 
ouder je wordt hoe matiger je leeft. Die tekst past nu al niet 
meer bij mijn leven, laat staan straks. Alleen als ik toeter, 
klopt de spreuk nog. Wat de overeenkomst is tussen een 
drummer en een condoom hoeft Martijn mij niet meer uit 
te leggen. Overal waar ik speel, kost het me moeite om mijn 
enthousiasme te beteugelen. In de harmonie hield buurman 
Loek mij met zijn elleboogstoten nog bij de les. Als hij weer 
eens op een hoornist mopperde met ‘Hij peert er tussenuit’, 
wist ik wat me te doen stond. Er zit nu eenmaal veel ruimte 
in een tel.

Tie Schellekens
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