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Bericht met een staartje 
 

 
 

 

 
De ingezonden brief van 
Truus in het Haarlems  
Dagblad van 9 februari 

heeft opnieuw even de 
 ogen gericht op het  

100-jarig bestaan van 
 het HGK.  
 

We kunnen er maar 
 niet genoeg van krijgen. 
 



 

Een opbeurend woord van uw voorzitter 
 

Toen ik laatst mijn muziekcollectie doorspitte, kwam ik een cd tegen van het 
HGK waarvan het bestaan mij geheel ontschoten was. Een opname uit 2003, 
opgenomen door een professioneel bedrijf uit Spaarndam in de Bavo te 

Heemstede. Dus van ver voor mijn tijd. "Ein Deutsches Requiem" van Brahms, 
kennelijk uit de nalatenschap van een koorlid. Maja Roodveldt en Lars Terray 

zongen solopartijen als sopraan en bariton. De begeleiding op de vleugel werd 
verzorgd door Gerrie Meijers (koor) en Ben Martin Weijland (solisten). Dit alles 
onder leiding van Frank Hameleers die toen net twee jaar bij ons was. Prachtige 

koorstukken als "Denn alles Fleisch, es ist wie Gras" en "Wie lieblich sind deine 
Wohnungen". Als wij binnenkort 100 jaar bestaan, zet ik deze cd op om in 

gedachten met het koor te zijn. 
Ik ben best een opgeruimd, vrolijk type, maar een aartsoptimist is toch wat te 
veel gezegd. Een tobberige kant van mij heeft te maken met "beren" en "op de 

weg". Dus als ik zeg: er komt een tijd dat wij weer samen zingen, ons 
jubileumconcert uitvoeren voor publiek en het ledental van ons koor zich 

herstelt, ook voor de tenoren, dan betekent dat iets. Het zal allemaal 
goedkomen! 

Zet op 15 februari een mooi stuk muziek op, uit ons koorrepertoire of anderszins, 
en denk aan de glanzende toekomst die ons koor wacht. Eefke Rädecker 
 

Stichtingsdatum 
Morgen, maandag 15 februari 1921 is dus de stichtingsdatum van het HGK. 

Volgens onze plannen zouden we op onze repetitie van dinsdag de 16e daar een 
feestelijk gebeuren van maken. Zo zou het een open repetitie worden en 
natuurlijk met een gezellige nazit met allerlei drankjes, sapjes en happa’s. 

Maar niet getreurd: wat in het vat staat verzuurd niet (hoe zo zuurkool?) en we 
prikken een nieuwe datum, vermoedelijk als iedereen is gevaccineerd. 

Het laat onverlet dat we in gedachten best even HGK-ers onder elkaar kunnen 
zijn door maandagvond op de starttijd van de repetities, dus 19.45 uur, met een 
glaasje in je hand te toasten op het HGK en de komende 100 jaar en met  

die muziektip van Eefke erbij. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hoe lang is 100 jaar geleden? 

In 1921 stonden Johannes,Jan en Cornelis in de top 3 van jongensnamen en 
Maria Johanna en Anna waren dat bij de meisjes: exotischer was het niet. 

Wat was nog onbekend? Chanel no 5 het eerste moderne parfum (pas 1941), het 
vrouwenkiesrecht, stofzuigers alleen voor de rijken, geen WK voetbal (Nederland 
sloot pas laat aan) en de ontdekking van vitamine C stond op het punt om te 

ontdekken. De eerste Olympische Spelen voor vrouwen waren in 1921 maar 
zonder Nederland. 

 
Het waren wel roerige tijden met de Spaanse griep en politieke onrust tussen de 
Twee Wereldoorlogen :vredesbesprekingen ter beëindiging van de Pools-

Russische Oorlog en de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog die eind 1921 resulteerde 
in de Ierse Republiek. En verder Frankrijk,  Engeland en Griekenland die vochten 

om delen van het Turkse imperium, waaronder Syrië. 
 

Wat lazen onze voorzangers van het HGK rond de stichtingsdatum? 
 
Het Haarlems Dagblad: 
https://nha.courant.nu/issue/HD/1921-02-
22/edition/0/page/8?period=15%20februari%201921&sort=relevance&query= 
 
Koloniaal nieuws en advertentieblad Suriname met een medicijnadvertentie die ook in deze 
tijd nodig is: 

 
 
 
En omdat kranten nog geen foto’s bevatten, hieronder 2 foto’s van Haarlem in en rond 1921.  

https://nha.courant.nu/issue/HD/1921-02-22/edition/0/page/8?period=15%20februari%201921&sort=relevance&query=
https://nha.courant.nu/issue/HD/1921-02-22/edition/0/page/8?period=15%20februari%201921&sort=relevance&query=


In de Mariastichting de mannenzaal met 
Tbc patiënten                  Amsterdamse Poort met  
                                                                                             tramspoor 
 

Een wijsje van Greet 

Greet pakt de draad weer op met haar bijdrage voor de Nieuwsflits. We gaan 
daar nog steeds graag mee door, dus laat je luistertips horen! 
 

“Ik stuur hierbij een 'gedichtje' wat ik van mijn zusje kreeg (ook koorlid, maar 
dan in Helmond).  

Eén van haar mede koorleden heeft dit gemaakt en ik vind het heel herkenbaar, 
en waarschijnlijk ben ik niet de enige.  
Hartelijke groet en tot.....?” 

Greet Kostelijk 
 

EEN WIJSJE  
            (door Piet van Heijst uit Hoogeloon) 

Heel vaak sta ik ‘s morgens op                                                                                                                                            

met één of ander wijsje in mijn kop 
Dat blijft dan daar en zonder dralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

altijd maar zichzelf herhalen. 
Voor ik iets anders heb verzonnen                                                                                                                                            

is het alweer vooraan begonnen.  
Wat ik ook doe of ga proberen                                                                                                                                                        
dat wijsje blijft steeds wederkeren. 

Het is alsof het mij wil dwingen                                                                                                                                                         
om mee te fluiten of te zingen. 

Ik stel haar dus maar snel tevree                                                                                                                                     
en zing dan zachtjes met haar mee,  
want langer wachten helpt echt niet                                                                                                               

het is toch steeds hetzelfde lied. 
En opstaan met een lied of een refrein                                                                                                   

is nog altijd beter dan met chagrijn. 



Tot slot een zing-zoom uitnodiging 

 
Aan elke Bachliefhebber en zanger(es) van Nederland 
 
Zing op 2 april de Matthäus Passion. Doe met ons mee!  
Op Goede Vrijdag 2 april voert 
Passieprojecten dit jaar Bachs Matthäus 
Passion uit. In samenwerking met de 
Dominicuskerk in Amsterdam voeren acht 
professionele solisten en een kleine 
orkestbezetting dit monumentale werk van 
Bach uit. En vooraf bieden ze nog aan iedereen gratis Zoomcursussen per stem 
aan. Dus ook aan u. En op 2 april kan -via een livestream- iedereen meezingen. 
Uiteraard kun je individueel meedoen, maar hoe mooi zou het zijn om dat met 
uw koor of vrienden of familielid te doen. Weer ergens naar toe werken: een 
concrete concertdatum! Hoe fijn is dat na een jaar zonder uitvoeringen. En dan 
nog wel de Matthäus Passion. Natuurlijk is het niet hetzelfde als schouder aan 
schouder zingen, maar ervaar dat je je ook verbonden kunt voelen met andere 
zangers als je weet dat die op hetzelfde moment ook meezingen met deze 
prachtige muziek.   
 
Voor meer informatie en aanmelding:  www.Passieprojecten.nl - tel. 06-40 86 
55 83 of  06 45 330 687 Of email naar info@passieprojecten.nl 
 
vriendelijke groet 
Madeleine Ingen Housz  
en meezingteam PassieProjecten 
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