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DE VOORZITTER
Beste Lambardisten,
Wij zitten ondertussen alweer in februari 2010.
Sinds mijn laatste stukje is er weer heel wat gebeurd
binnen onze vereniging. Na een prachtig Caeciliafeest met drie jubilarissen, die terecht in het zonnetje
werden gezet, volgde het concert met de Pointwood
Big Band in de kerk te Stiphout. Ondanks de kou
van die middag was de kerk goed gevuld en konden
de bezoekers zich warmen aan de zang van Lambardi en de tonen van de Big
Band. Bij de gezamenlijk uitgevoerde nummers waren we niet altijd even goed
hoorbaar. Het viel niet mee om hetzelfde volume te hebben als de band.
Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie had ik het over het feit
dat vreugde en verdriet binnen onze vereniging dicht bij elkaar liggen. Dit door
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar met het overlijden van een aantal van
onze leden. Daartegenover vreugde bij het in het zonnetje zetten van verschillende leden. Eveneens vreugde om het feit dat Jan Ligthart door twee van onze
aspirant leden, Glen van Lierop en Jan Manders, succesvol is gereanimeerd.
Daarna helaas weer het verlies dat ons lid Jo Sneijders overkomt bij het overlijden van zijn echtgenote. Goed is het om te zien hoe de leden van onze club
elkaar steun geven in moeilijke tijden. Ons gelegenheidskoor Camillo had het
druk in januari en staat gelukkig steeds meer in de belangstelling. Echter vier
optredens in een week lijkt mij wat veel van het goede.
Ondertussen dienen wij ook wat vooruit te kijken. In maart staan de
eerste twee uitvoeringen weer op het programma. Enerzijds de mis in het Elkerliek en anderzijds een optreden in het kader van de Lambertus Kerkconcerten
reeks. Ik heb zelf kunnen horen hoe hard er gewerkt wordt aan de voorbereiding. Door alle zangers wordt met veel energie gewerkt aan de niet altijd gemakkelijke nummers. Maar voordat wij zover zijn, hebben wij de ledenvergadering eind februari. Ik hoop dat, zoals gebruikelijk zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Er staan een aantal belangrijke zaken op de agenda. Niet in de laatste plaats het al of niet balloteren van een behoorlijk aantal aspirant leden. Het
feit dat dit mogelijk is bewijst naar mijn mening dat wij een nog steeds springlevende vereniging zijn, ondanks het aantal jaren dat wij bestaan.
Laten wij er met zijn allen een heel mooi 2010 van maken. Dit gaat zeker ook
dit jaar weer lukken, gelet op het programma dat wij dit jaar hebben . Zowel in
tijden van vreugde als verdriet tonen wij ons een (h)echte vereniging.
Wim van den Reek
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KERST IN DE TRUDOKERK STIPHOUT
Ze zeggen wel eens: je kon een speld horen vallen,
maar op zondag 13 december was er geen naald in
de kerk te bekennen! En dat was jammer, want zoals
een trouwe bezoeker van de Lambardi-concerten bij
het naar buiten gaan van de kerk zei: “er was geen
Kerstsfeer!”
Beide gezelschappen de Pointwood Bigband en
Lambardi deden hun uiterste best om er wat moois
van te maken, maar de combinatie was in deze kerk
met z’n specifieke accoustiek niet zo geslaagd.
Voor een volle kerk werd enthousiast gemusiceerd
en na afloop keerden de luisteraars al dan niet tevreden weer huiswaarts.
JZ

OUDEJAARSMIS JOSEPHKERK
Het was koud zoals dat hoort te zijn op het laatst van december.
Ook in de kerk was het voor de kerkgangers niet prettig om te
zitten. Lambardi had het voordeel dat ze konden gaan zitten en
staan als dat zo moest zijn. Een beetje beweging, nietwaar ! En
dat niet alleen: er was veel concentratie bij de uitvoering van de
Slavische Mis zoals deze genoemd wordt. Dat het niet altijd
allemaal goed gaat, klopt ook; teveel zangers zien de dirigent
niet bewegen omdat hun hoofd niet ver genoeg omhoog komt
… en dan mis je wel eens wat. Wat we ook misten, was het
Otsje Nash dat om de een of andere voor ons en de dirigent duistere reden niet
gezongen mocht worden. Na de dienst werd door menigeen gezegd dat het
wéér prachtig geklonken had en met name het Tebe
Poem de hoofdprijs kreeg toebedeeld. De goede wensen voor de jaarwisseling en een voorspoedig 2010
vlogen over en weer en men ging vlug weer naar huis
om de kou te verdrijven met al wat daarvoor in aanPagina 4
merking komt.
JZ

KERSTCONCERT MIERLO-HOUT
20 december 14.00 uur Luciakerk ’t Hout. Op uitnodiging van het Houts
Gemengd Koor werden koorleden en toehoorders in een kerststemming
gebracht. I’m Dreaming of A White Christmas uit de Snow-Medley had
achterwege kunnen blijven, de droom bleek al gerealiseerd. Buiten was
alles al wit.
Gezongen werd door beide koren een uiteenlopend repertoire kerstmuziek. Bijzonder was het feit dat op het priesterkoor stond opgesteld een hernieuwd
HGK. De twee gemengde zangverenigingen die Mierlo-Hout rijk was hebben
de handen ineengeslagen naar de toekomst. Het mocht er zijn, een evenwichtige klankkleur en een zekere dynamiek was te bespeuren. Het Houts Gemengd
Koor onderleiding van de nieuw aangetrokken dirigent Hans van Zeeland met
aan de piano Ton Toirkens. In Joy to the World klonk de vreugde door zoals
George Friedich Handel het bedoeld moet hebben, ook was te horen het prachtige gedicht van ene Jean Racine in het koorwerk Cantique de Jean Racine van
Gabriele Fauré. Dit werd ingetogen en feestelijk gezongen zoals verschillende
andere werken.
Lambardi maakte een Wereld-Kerst-Tour met nummers als: Entry to the World
uit Nigeria compleet met de trom om vervolgens langs Engelse volksmuziek als
Lily of the Valley te gaan. Met een enkele nummer uit het Duitse taalgebied,
eindigde de tour tenslotte bij de Amerikaanse Snow-Medley, samengesteld
door Ton Slegers. Ook was er weer het prachtige pianospel van René van de
Laar. De samenzang en het kerstverhaal, voorgelezen door deken van de Laar,
completeerde het geheel.
De mensen die omwille van het weer verstek moesten laten gaan hebben wat
gemist; ‘n pracht kerstconcert.
aw
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OPERA MUZIEKTHEATER
De komende tijd zal nogal wat operawerk op het programma staan. Opera
is een vorm van muziektheater, waarbij een overwegend gezongen toneelstuk, in dichtmaten met orkestbegeleiding, wordt uitgebeeld. (opera is taalkundig het meervoud van opus) Opera is onderdeel van de Westerse klassieke
muziekcultuur. Er zijn ook niet-Westerse vormen van muziektheater die vaak
Opera genoemd worden, met een onderscheidend bijvoeglijk naamwoord ervoor, bijvoorbeeld de Chinese opera.
De vierhonderdjarige geschiedenis van de opera zoals we die heden ten dage
kennen, vindt haar oorsprong in Florence. Eind 16de eeuw was hier een groep
intellectuelen voornemens het klassieke drama zoals het in Oudheid bestond,
nieuw leven in te blazen. Hun grote voorbeeld hierbij was Aristoteles, die in de
vierde eeuw voor Christus over toneel en muziek had geschreven, alsof deze
twee zaken dezelfde waren. Volgens Aristoteles was drama de imitatie van het
leven, dat verlevendigd werd met zowel versiering als melodie. Op basis daarvan veronderstelden de Florentijnen dat het klassieke drama volledig gezongen
moest zijn geweest. De eerste componist die een poging deed dit in de praktijk
om te zetten, was Jacopo Peri (1561), die hiervoor het Griekse mythologische
drama Dafne aanwendde. Zijn werk Euridice
(1600) dat daaruit voortkwam, werd daarmee de
eerste opera. Monteverdi(1608) la falvola d’Orfeo
en later ook Gluck(1714) Orfeo & Euridice met
dit thema het nog eens dunnetjes overdoen in de
opera, omdat de oorspronkelijk gecomponeerde
muziek van Peri verloren was gegaan.

Belangrijke opera componisten
waren o.a. Monteverdi, Händel,
Rameau, Gluck, Mozart, Rossini,
Bellini, Donizetti, Berlioz, Verdi,
Wagner, Bizet, Strauss, Puccini,
Janáček en Britten.

Het interieur van operahuis La Fenice in Venetië in 1837
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TRADITIONELE MUZIEK; JOIK
Joik is de traditionele muziek van de Saami ofwel de Lappen in Noord Scandinavië en ‘t Kola
schiereiland (Rusland).
Jioken (a capella zingen) is een van de oudste muziekvormen in Europa. Joik maakt onderdeel uit van
een heel oude religieuze traditie Dat is waarschijnlijk de reden, waarom het door de christenen werd
verboden. De traditie heeft dit taboe echter overleefd. Sinds 1986 de Samen een eigen nationale
vlag en een volkslied in Joik vorm hebben, werd
deze vorm van zingen weer in ere hersteld. Joik is een
zangstijl waarbij tekst en melodie gelijkwaardig zijn. Bij
Joiken breng men met improviseerde stemklanken geluiden ten gehore, waarbij de emoties
hoorbaar zijn zoals; spijt, afschuw,
verdriet of liefde. Om te kunnen
joiken moet men zich dus emotioneel kunnen verplaatsen
in wat men zingt of bezingt. Men begeleidt zich daarbij soms met een soort
trommel of een tamboerijn. Met het
lied tracht men de essentie van de persoon, een dier of een toestand te bezingen, waarbij men in religieuze extase
kan belanden. Vandaar ook de bijnaam die de kerk gaf aan
deze manier van zingen;“ liederen van de duivel”. Heden
beoefenen de Saami muzikanten deze vorm van traditionele
muziek met begeleiding van meerdere instrumenten en met
onmiskenbaar sterke invloeden van de westerse muziek. Het
oorspronkelijke geluid heeft veel weg van Indianen geluiden. De modernere
vorm heeft dat mystieke in zich. Ook in de muziek van Scandinavische componisten als Sybelius en Grieg is het herkenbaar.
aw
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IN MEMORIAM FRANS VAN DE GOOR
Frans v.d. Goor was van 1957 tot 1987 dirigent van
ons koor. 30 jaar heeft hij het koor op voortreffelijke
wijze geleid naar steeds nieuwe muzikale uitdagingen. Zijn enorme stembereik, van tenor tot bas,
spreekt bij de leden die hem meegemaakt hebben
nog steeds tot verbeelding. Ook vele mooie anekdotes uit die tijd zijn nog regelmatig te beluisteren. In
onze bibliotheek zitten diverse werken die door hem
zijn bewerkt zoals: Otsje Nasj, Alexander's Ragtime
Band, Mame, Side by Side en vele andere nummers
die we vandaag de dag nog met veel plezier zingen.
Frans is de laatste jaren nog bij vele concerten van
ons aanwezig geweest. In ons jubileumboek van
2002 heeft hij een voorwoord geschreven en in dit
boek kunt u meer lezen over deze markante persoonlijkheid. (voorwoord
F.v.d.Goor op onze website "historie" 1e boek blz.12)

Herkent iemand deze foto of mogelijk zichzelf erop? Deze foto is gemaakt voor
de Jozefkerk Eindhoven met links dirigent Frits van Vlerken..
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AGONIE IN DE REPETITIE MAP
Om het in de juiste stemming te kunnen zingen is het zinvol om te weten wat er
gezongen wordt. Voor hen die de franse taal niet machtig zijn hier de vertaling.
Agonie betekent letterlijk doodsstrijd. Het is een negro spiritual. De traditional
is bewerkt en gearrangeerd voor a capella 4-stemmig mannenkoor door Carlo
Boller.
Frans /Nederlands
Agonie Doodstrijd
Glisse toi, glisse toi, monte vers Jésus, Kruip (sluip), stijg op naar Jezus,
O mon âme monte vers Lui,O mijn ziel , ga op naar Hem
Je n'ai plus long à vivre! Ik heb niet lang meer te leven!
Mon Dieu, il m'attend,Mijn God, hij wacht op me,
Voici que mon heure est venue Zie, mijn uur is gekomen
Comme un clairon l'appel a sonné! Zoals een klaroen blazer het appel heeft
aangekondigd.!
Le vent s'est glacé, le pauvre pécheur frisonne De wind is sterk afgekoeld,
de arme visser huivert(rilt van de kou)
Jésus! Jezus
Vertaling van Huub van de Rijt
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EVEN VOORSTELLEN; PIET SCHEPERS
Wie ben ik: voor diegenen die mij nog kennen. Piet Schepers, geboren in Helmond op 24 mei 1934. Na de opleiding
tot electro technisch installateur, getrouwd met Netty Swinkels en samen 1 zoon en 4 kleinkinderen gekregen.
`n Winkel in verlichting en luxe artikelen, hoofdzakelijk
gedreven door mijn vrouw in de Heistraat. Later ben ik nog
15 jaar als technisch coördinator werkzaam geweest in de
beton industrie in Veghel. Voor mijn werk pendelde ik
veel van Geraardsbergen Belgie, Maarssen Utrecht en Veghel In 1997 was het genoeg en zijn we gestopt. Mijn zangperiode dateert van
mijn 16e jaar, toen ik met vrienden `n bandje vormde. Ik de gitaar en banjolele
Wij maakten Hawaii en western muziek waar wij diverse optredens maakten in
revue`s, die in die tijd erg populair waren; tevens zong ik liederen in de Vlisco
revue`s waar ik als broekje begonnen was. Ik heb het dan over 1949.
In het oprichtingsjaar van Helmonds Koor`52 heb ik me aangemeld als tenor
18 jaar jong; deze periode werd onderbroken door militaire dienst. Als marinier, ruim `n jaar in Nederlands.Nieuw-Guinea gediend. Al spoedig stond ik
weer op de planken in revue`s en heb trad toen diverse malen op met Addie
Kleingeld voor de Hongaarse vluchtelingen 1956!
1957 was het jaar dat René Claassen stopte bij humoreske operette vereniging
in Geldrop. Ik mocht er zijn plaats in nemen tot de vereniging werd opgeheven
in 1963. Tussendoor bleef ik ook actief bij H.K.`52 dat op dat moment `n bloei
periode doormaakte. Een daarvan was het behalen van een gouden plak op het
internationaal zangconcours te `s Hertogenbosch 1965 onder de toenmalige
dirigent Frans v.d. Goor. In de jaren die daar op volgden heb ik veel als gastzanger meegewerkt o.a. bij Veldhovens
mannenkoor en de Brabantzangers. Inmiddels was ik tot het bestuur van Lambardi
toegetreden waarvan ik 4 jaar als vicevoorzitter fungeerde. In deze periode viel ook het
25 jarig jubileumfeest, dat `n enorme inzet
van het koor vergde met diverse grote evenementen, onder andere `n langspeelplaat,
waarop ik het "andante” als solist mocht
zingen. Eind 1977 is Lambardi ook betrokken bij de musical “ Neem Helmond bijvoorbeeld” waar ik het bekende openings- en
afsluitingslied zong “ Helmond stad waar ik
Pagina 10
ben geboren “.,

Voorjaar 1978 het grote jubileumconcert in het Speelhuis Lambardi 25 jaar
met Helmondse Orkestvereniging en
piano begeleiding van Arie Willems.
Hier mocht ik de tenorsolo zingen in
het Invocation van Debussy. De grootste uitdaging lag einde 1978 waar
Lambardi samen met Genesius de organisatie op zich nam om `n HelmondWim Noten/Lydia Belleman
se operette ter afsluiting van het openingsjaar van ‘t Speelhuis. De op- Piet/Maria Acda
dracht lag hoofdzakelijk bij Louis v.
Gastel, Frans v.d. Goor, ondergetekende. De regisseur Gerard Jansen werkte
het verhaal uit als kolderieke operette met prachtige muziek en in totaal 156
personen op de planken. De hoofdrol zou gespeeld worden door René Claassen, doch net voor de uitvoeringsdatum werd René ernstig ziek, waardoor ik in
alle uitvoeringen zijn rol moest vervullen, geen gemakkelijke maar wel `n
mooie opgave. Helaas kwam na dit succes, `n mindere periode voor mij. De
reden was de bestuurswisseling die daar opvolgde waar voor mij “plotseling”
geen plaats meer was na al die jaren van inzet, met als gevolg de breuk die ontstond tussen Piet en 27 actieve jaren Lambardi, het was `n kwestie van “nieuwe
heren nieuwe wetten”. Daar ik goede kontakten had met de familie Plojhar
waar ik al 5 jaar stemvorming volgde, wilde Frantisek Plojhar mij graag inlijven bij de Brabantzangers; dit koor heeft veel successen geboekt in de wijde
omgeving zeker ook in Helmond met de carnavaleske concerten met veel eigen
solisten, met vele Slavische Boheemse liederen. Daarnaast zongen wij voor de
Paus toen deze in Eindhoven aankwam. We zongen in de Notre-Dame te Parijs
in Barcelona, Praag en in het land van Mozart in Oostenrijk. Tal van hoogtepunten uit die perioden.
Waarom nu weer Lambardi? Heel simpel bij een van de concerten van Lambardi in 2006 hoorde ik van het voornemen om de Carmina Burana in zijn geheel
met orkest te gaan uitvoeren, waarop ik tegen Ton Slegers zei: “dat zou ik best
nog `ns willen zingen”. Ton zei daarop: “dan doe je toch gewoon ”, zo gezegd
zo gedaan. Het bestuur stelde zich op het standpunt dat Piet wel eerst lid moest
worden, waarop ik antwoordde dat ik na Carmina zou stoppen. Echter Ton
repeteert nog af en toe iets uit de Carmina, zodat ik lid blijf ”grapje Ton!”
Ik zing nu nog steeds bij 2 koren. Ik dacht, ik ga het wat minder doen als ik 70
ben, maar we zijn nu de 75 gepasseerd en Piet doet nog steeds mee ……
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Piet Schepers

EVEN VOORSTELLEN; MARC VOGELS
Onlangs werd mij gevraagd iets van mij te laten horen, nou
bij deze dan!! Mijn naam is Marc Vogels en sinds april
2009 zing ik bij de 1e tenoren. Hoe is het allemaal begonnen? Mijn wieg stond vijftig jaar geleden in het Brabantse
dorp Geldrop, tegenover het station. Daar bracht ik mijn
jeugd door als oudste in een gezin van drie kinderen. In
Geldrop kwam ik al jong in aanraking met muziek en koren, want als jongen van acht jaar zong ik al in het jeugdkoor van de Brigidakerk in Geldrop; later in dezelfde kerk
in het jongerenkoor, waar mijn partner Ton dirigent was en
nog weer later als lid van het Gemengd Koor Melodia,
eveneens in Geldrop. Bij het laatste koor heb ik een prachtige tijd beleefd als
zanger, o.a. doordat wij tweemaal de gelegenheid kregen om in het Frits Philips
Muziekcentrum te zingen, een keer met de Politieharmonie en bij het vijftigjarig bestaan van Melodia met een symfonieorkest.
Bij die gelegenheid hebben wij de opera Semiramide van Verdi in een concertante uitvoering mogen vertolken, een geweldige ervaring. Hoe ben ik in Helmond terecht gekomen? Vanaf 1980 heb ik twintig jaar gewerkt in de thuiszorg
in Geldrop. Daarna heb ik drie jaar in een verzorgingshuis in Eindhoven gewerkt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik wilde toch weer terug
naar de thuiszorg. Zodoende werk ik nu vanaf april 2003 bij Savant Thuiszorg,
in Helmond. Toen woonden wij nog in Mierlo, maar omdat ik graag wat dichter
bij mijn werk wilde wonen, zijn wij op zoek gegaan naar andere woonruimte.
Uiteindelijk hebben wij die gevonden op een mooie, historische plek in Helmond, nl. in de Ruusbroeclaan, waar vroeger een broederklooster stond. Ik zag
dat daar nieuwe woningen werden gebouwd en dus namen wij contact op met
de makelaar. De wooncomplexen zijn in drie fasen gebouwd. Ton en ik hebben
gewacht tot de tweede fase klaar was, de grote woontoren, die zeer opvallend is
en waar wij nu met veel plezier wonen. Eenmaal in Helmond miste ik toch wel
een koor, waarbij ik mij kon aansluiten, totdat ik, bij het afscheid van een collega in de thuiszorg, haar echtgenoot sprak, die lid is van Lambardi, nl. Martin
van Rooij. Hij vroeg mij of ik er iets voor voelde om bij Lambardi te komen
zingen. Ik heb er even over nagedacht en toen de stap gewaagd. Ik ben gaan
kijken, heb meegezongen en ben gebleven, tot nu toe zonder enige spijt en met
veel plezier.
Komend uit een Operakoor heb ik wel moeten wennen aan het repertoire van
Lambardi, maar dat komt allemaal wel goed!!
Gegroet, Marc Vogels
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MÜNSTER MONASTERIUM
In september wordt Münster aangedaan voor een concert reis. We weten
het nog van de geschiedenis lessen: Vrede van Munster einde 80 jarige
oorlog, begin van de republiek der Nederlanden 1648.
Münster is officieel in 793 gesticht. Sinds de Romeinse tijd waren er al mensen
woonachtig in deze streek. De naam Münster is afgeleid van Monasterium (lat.
klooster). Liudger (een Friese missionaris) stichtte een missiepost in opdracht
van Karel de Grote uit
Nijmegen. Het klooster
dat stond op de Horsteberg werd in 805 een
bisdom met Liudger als
bisschop. Het bisdom
vormde de basis voor de
stad. Münster kreeg
stadsrechten in 1137 en werd Hanzelid in de dertiende eeuw. Het aansluiten bij
de Hanze had welvaart tot gevolg. In 1534 stichtte de Haarlemmer Jan Matthijs
met veel geweld en terreur het ‘koninkrijk’ van de wederdopers (Anabaptisten)
In dat jaar kregen de Wederdopers de macht in de stad in handen. Jan Matthijs
riep een groep lokale kooplieden op om zich bij hen te voegen. Matthijs noemde Münster het Nieuwe Jeruzalem. Op 5 januari 1534 trokken een aantal van
zijn volgelingen de stad binnen en stelden de volwassenendoop in. Zij geloofden in een spoedige wederkomst van Christus. De stad werd kort daarop door
de bisschoppelijke troepen opnieuw ingenomen met zelfs in hun gelederen een
aantal protestantse milities. De leiders van de wederdopers werden geëxecuteerd. Hun lijken werden in kooien tentoongesteld. Deze drie kooien bevinden
zich nog steeds aan de toren van de St. Lamberti.
In het raadhuis van Münster werd op 24 oktober 1648 de Vrede van Münster
getekend. Dit verdrag is bijzonder belangrijk
voor de geschiedenis van de Nederlanden. Het
leverde onafhankelijkheid voor de Republiek der
Verenigde Nederlanden op, met als overwinnende krijgsheer Willem van Oranje. Het maakte een
einde aan de Tachtigjarige Oorlog.
Wikipedia/aw
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DE AGENDA

2010

Zondag 28 februari
Jaarvergadering 11.00 uur West-Ende
g
Zondag 7 maart
Mis in ziekenhuiskapel 10.00 uur Elkerliek
Zondag 14 maart
Lambertusconcerten reeks 20.00 uur Lambertuskerk
Zondag 11 april
Tweekorenconcert Antonius van Paduakerk
15.00 uur Nijmegen

VAN DE REDACTIE
Graag ontvangen wij kopij voor het clubblad over activiteiten van de vereniging. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij indien nodig
te corrigeren en/of in te korten. Opname van de kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking ervan eens is.
Kopij voor De Stem nr 2 2010 inzenden voor 9 april
Pagina 14

Pagina 15

NIEUWJAARSRECEPTIE IN WEST ENDE
De voorzitter aan het woord; Hij memoreert enige feiten uit het jaar 2009, een
jaar waarin vreugde en verdriet dicht bij elkaar bleken te liggen. Vreugde om
de prachtige concerten die er waren in Made en in Helmond, eveneens grote
vreugde om het fantastische optreden op de Brabantse Dag. De
organisatie was vol lof over de kwaliteit van Lambardi en wij mogen stellen dat zij genoten hebben. Verdriet zit hem in het afscheid
van een aantal Lambardisten, waaronder Ben Verlijsdonk eerste
dirigent van Camillo. Kort voor kerst hebben twee van onze mannen: Jan Manders en Glenn van Lierop, de reanimatie van ons aspirant lid Jan Ligthart op een voortreffelijke wijze ter hand genomen.
Het jaar 2010 begint in mineur door het overlijden van rustend lid
Peter van Deursen in de nieuwjaarsnacht. Er is veel om naar uit te zien in het
kersverse jaar: Wij gaan naar Nijmegen, er komt een koorreis naar Münster,
optredens in het najaar met HumHum en de Rimbo-band. Eerder in het jaar zal
Lambardi in de reeks Lambertus-concerten haar kunnen tonen.
De voorzitter wenst iedereen een goed en gezond 2010 toe en hoopt dat wij
allen ons beste beentje voor zetten voor ons koor.
Proost

Van Nieuwsbrief Gem. Helmond
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KAPEL ELKERLIEK 7 MAART
Opnieuw zal klinken
Slavische liturgische gezangen
in de kapel van het ziekenhuis op
zondag 7 maart 10.00 uur
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MET DE TREIN NAAR DE OPERA IN NEW YORK
Zaterdag 24 oktober met de trein van Helmond naar
Eindhoven (12 min.), daarna nog drie minuten lopen en
je bent in Pathé. Pathé presenteert in Eindhoven:
The Metropolitan Opera Live in High – Definition
De operavoorstellingen zullen dit seizoen naast Paté
Tuschinski (Amsterdam), Pathé Buitenhof (Den Haag),
Pathé Schouwburgplein (Rotterdam) en Pathé Groningen, ook in Pathé Eindhoven te zien zijn. 30 Minuten voorafgaand aan de voorstelling word je ontvangen met een welkomst drankje waarna om 19.00 uur de voorstelling start.
Op die zaterdag was het de opera AIDA van Giuseppe Verdi live vanuit The
Metropolitan Opera, één van de meest befaamde operahuizen ter wereld, met
een tijdverschil van 6 uur. Wanneer je de Pathé-zaal betreedt zie je op een groot
scherm de bezoekers het operagebouw binnen komen en zie je dat het orkest al
bezig is met het inspelen. Wat de operabezoeker in New York niet te zien
krijgt, laat de camera zien achter het podium en zie je de bedrijvigheid en de
enorme decorstukken. Tijdens de pauze worden ook interviews met solisten
uitgezonden. Duur van de opera: 3 uur en 56 minuten, inclusief 2 pauzes. In de
pauzes wordt er ook een consumptie aangeboden. Precies om 19.00 uur begint
de opera. De directe Live verbinding is fantastisch, je hebt het gevoel dat je op
de eerste rij direct achter het orkest zit. De opera Aida speelt zich af in het Oude Egypte en is zowel een hartverscheurende liefdesgeschiedenis als een episch
drama vol spectaculaire, druk bevolkte scènes. Eén van de hoogtepunten van
het stuk is de alom geprezen Triomfmars. Voor de operaliefhebber is dit een
goed alternatief. Een live verbinding met één van de beroemdste operahuizen.
Live vanuit New York was te zien op: 19 december les Contes d’Hoffman op
9 januari 2010 Der Rosenkavalier, 16 januari 2010 Carmen en op 6 februari
2010 Simon Boccanegra. Mocht je nog getuige willen zijn van een dergelijk
spektakel, er is nu nog te genieten van Hamlet op 27 maart 2010 en Armida op
1 mei 2010. Zie www.pathe.nl/opera
Ingezonden: Berry Wijnen
Hamlet

Pathé Opera,
biedt u, in samenwerking met The Metropolitan Opera, maar liefst 6 voorstellingen
die u niet snel zult vergeten.

Armida
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IN MEMORIAM PETER VAN DEURSEN
Na een lange, maar ongelijke strijd is ons een trouw lid
en een fijne collega ontvallen. Peter was ruim twintig
jaar verbonden aan ons koor, eerst als zanger bij de
bassen en daarna, om gezondheidsredenen, als rustend
lid. Hij bleef zich achter de schermen tot het laatst inzetten voor onze vereniging. In het bijzonder heeft hij
een grote bijdrage gehad in het samenstellen van het
jubileumboek ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan. Laatstelijk nog bij het mede beschrijven van de
periode van het voorzitterschap van Sjef Gerris. Wij
wensen de familie en vrienden veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Het Bestuur

Peter van Deursen
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CLUB VAN 50
Dhr. Jos Aben
Dhr. F. Bijsterveld
Dhr. P. van Bokhoven
Dhr. J. van Bokhoven
Dhr./Mevr. A. de Bont
Dhr. W. Ceelen
Dhr. Th. Christiaens
Mevr. J. Claassen
Dhr. H. Cornelissen
Dhr. J. Dijstelbloem
Dhr. W. van Dijk
Dhr. J. van Ettro
Mevr. I. Fransen-Blommaert
Mevr. K. van Gastel-Bruinsma
Mevr. F.Gerris-Klarenbeek
Dhr/Mevr. van Gorp
Dhr. H. van Griensven
Mevr. A. Ham
Dhr. R. Harel
Dhr. Th. van Harsel
Mevr. E. Hendriks
Mevr. T. van Hout
Dhr. Chr. Kepser
Chin. Rest. Kota Radja
Dhr. P. van Kraaij
Dhr/mevr. Krijnen
Dhr. P. van Krieken
Mevr. A. Meulendijks-Hendrix
Dhr. F. Pasnagel
Partyservice Rooijakkers

Mevr. M. Prins-Verlijsdonk
Mevr. T. van Santen
Dhr. J.J.C.M. van Stiphout
Dhr. H. Stoop
Gaby en Patrick Teluy
Dhr/mevr. Verhallen
Dhr/mevr. Verhorevoort
Dhr. J. Verspaget
Mevr. Vervoort
Mevr. Wouters
Van der Zanden Comp. B.V.
.

Hier had uw naam
kunnen staan !
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14 MAART ZINGEN ONDER ‘T ROBUSTELLY- ORGEL
Het orgel van de St. Lambertuskerk te Helmond werd oorspronkelijk gebouwd voor de abdij van
Averbode in België. De bouwer,
Guillaume Robustelly, orgelmaker
te Luik, leerling en opvolger van
Jean-Baptiste le Picard, voltooide
het instrument in 1772. Gedurende
25 jaren heeft het orgel dienst gedaan in de abdij. Dan wordt het
klooster opgeheven, het orgel gedemonteerd en in kisten opgeslagen. In 1822
koopt het kerkbestuur van de St. Lambertuskerk te Helmond het orgel aan. Op
zondag 14 maart mogen we in het kader van de Lambertus kerkconcerten in de
nabijheid van dit beroemde orgel een concert verzorgen voor kunstminnend
Helmond om 20.00 uur
Bron: www.lambertuskerkconcerten

KLOKKEN & UURWERKEN
TOINE DAELMANS
-Erkend restaurateur op gebied van luidklokken torenuurwerken en carillons.
-InNederland 600 grotere en kleinere
installaties verzorgd.
-Tevens opdrachten uitgevoerd in Noord–
Zuid-Amerika, Europa en Afrikaanse landen.
-Jarenlange ervaring opgedaan bij wereld
bekende oudste klokkengieterij in Nederland.
Toine Daelmans
Wevestraat 30
5708 AG Helmond (Stiphout)
tel: (0031) (0)492 545577

info@daelmans.com

www.daelmans.com

JAN D’N BOK
De gemeente Helmond kende in de 19e eeuw voor het
politietoezicht, naast een brigade en een burgerwacht
één veldwachter. In 1866 wordt als derde in deze rij
Jan Willem van Bokhoven benoemd, een in Helmond
geboren en getogen wever van dertig jaar oud. In de
volksmond;Jan den Bok” Hij was een grote, schone,
rechtoplopende kerel, met een mooie, volle baard, iets
krijgshaftigs. Wordt verhaald in de analen Hij was ook
soldaat geweest. Zijn vader, Leonardus van Bokhoven, was
een groot soldaat, die nog in den wereldbeslissende slag
van Waterloo meegevochten had Er zat dus militair bloed
in Jan d’n Bok. Voordat hij veldwachter was, werd hij de gladste en meest fameuze stroper van Helmond genoemd. De gehele politiemacht bestond destijds
uit één veldwachter. Wel woonden
achter in het oude stadhuis een Wachtmeester met een zestal maréchausséeste-paard, maar die waren Rijks. Over
de voorganger van Jan was het Gemeentebestuur onvoldaan en ontevreden, vooral omdat die zo weinig delicten van stropers, tegen de jacht, aanbracht. Toentertijd werd er geweldig
gestroopt, de stropers waren de vorige
veldwachter steeds te glad af, vooral Jan den Bok, de meest gewiekste stroper.
Ook was de veldwachter bang van die kerels. In die tijd dweepten de grote heren sterk met de Jacht. Heren aan de Rechtbanken, Kantonrechters, Burgemeesters, kasteel- en landbezitters, deftige, rijke lui, ze hadden allen jachtakten., dat
hoorde bij de aristocratie en ze waren op de jacht verzot, zoals nu sportmaniakken dat zijn in de sport. Toen werd de jacht als een deftig, hoog edel tijdverzet
beschouwd naast genoegzame afleiding in literatuur, hogere kunst, lichaamscultuur of de eerste auto’s. De heren van stand vonden dat de jacht hun voorrecht of privilegie was. Deze voorstelling leefde bij hen voort uit traditie van
het feodale stelsel en uit de leenheren tijd. Ze waren van oordeel, dat het gewone volk zich niet met de jacht te bemoeien had. Vooral de heren der hoven waren deze mening toegedaan en speciaal in Noord-Brabant met zijn vele heide,
bossen en jachtterreinen. Die heren juristen waren dan ook zeer gepikeerd door
de stroperij. Ze beschouwden het herhaalde stropen als voortdurende miskenning van hun rechten en soms erger dan criminaliteit. Die heren waren zozeer
met het bestraffen van stropers vervuld.
Pagina 22

Het gebeurde dan ook wel eens in Helmond, dat de Kantonrechter, die iemand
wegens diefstal moest veroordelen, aan de begeleidende veldwachter vroeg: ,,
En had aangeklaagde ene jachtakte bij zich?” De Gemeentebesturen, die gaarne in blakende gunst der hogere lakensuitdelende heren leefden, hielpen dezen
in het strenge optreden tegen stropers. Deze, van hun kant, meenden dat hazen
en konijnen, die gratis boerengroenten opaten niet alleen voor grote heren,
maar ook voor boeren en burgers opgroeiden. Onder de boeren maar ook onder
de handwevers waren veel stropers. Die handwevers waren straatarm en moesten toch iets doen om te leven. Hout sprokkelen was niet lonend, bedelen was
verboden. Noodgedwongen gingen ze daarom hazen en konijnen stropen. Jan
d’n Bok was de gladste der stropende wevers. De boeren en wevers hielpen
elkaar om niet bij stropen gesnapt te worden. De stroperij was destijds driester
geworden dan ooit en voor de heren jagers bleef weinig levend wild over. Jagers en de municipaliteit klaagden over de geringe actie tegen de stroperij door
de fungerende, of liever tegen hun niet-fungerende, veldwachter. Wanneer de
deftige heren jagers volgens gewoonte Zondags ’s avonds bij een fonkelend
glas wijn samen zaten, kwam de klachten over de stroperij en wat ertegen te
doen. In die tijd werd door gegoede stand, op bezoek bij elkaar, meer wijn dan
bier gedronken. Buitenlandse betere biersoorten kende men nog niet. De grote
heren nuttigde zondags ’s avonds menig bouteille van die vurige Bordeaux wijnen waarbij hun stemming en temperament oplaaiden.,,Als we eens”, zei een
hunner, een advocaat, “zoals men dieven met dieven vangt, probeerden om
stropers met stropers te vangen?” Als we Jan den Bok eens veldwachter maken?” ,,Dat is een geniaal plan een openbaring”, zo werd beaamd door anderen.
,,Maar zal hij het aannemen? Dat is lang niet zeker”. ,,Ik ken iemand vertrouwds, die Jan eens kan polsen”, hernam de advocaat. ,,Goed dan komen we
over acht dagen terug. ” Enkelen vonden die politiek toch wat te kras. ,,Durven
jullie het aan om zulken brutalen, zulken vermetelen zet te doen, om den grootste stroper
veldwachter te gaan maken? ’t Is gewaagd,
bijna crimineel!” ,,Jagers durven veel; als ’t
moet, alles!” ,,Jawel, doch als hij ons weer te
glad is, en ons nog veel erger fopt, door met de
andere stropers te heulen?”,,Denk er aan, dat
op elk procesverbaal tegen stropers drie gulden
premie staat, die Jan kan gebruiken!”,,We kunnen het beproeven, Vandaag over acht dagen
uitslag!”
We weten inmiddels wat het geworden is.
Bewerking inzending Berry Wijnen Bron: JAN D’N BOK en zijn tijd
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ELF, ELFJE….
Carnaval is een uitbundig feest. Daarbij speelt het getal
11 een grote rol. Het getal van de gekken. Maar er is
meer. Men gelooft dat je gek wordt als je door een elfje gebeten wordt. 11 November is de gekkendag en carnaval is het
feest om gek te doen, om te “faseln” om het met een woord
uit die tijd te zeggen. Van dit woord is dus niet alleen
“vasten” maar ook “bazelen” (onzin uitkramen) afgeleid. Het
getal 11, twee énen naast elkaar, is net als het dragen van
maskers en vermommingen een teken van gelijkheid. Het
getal elf heeft een speciale betekenis in het carnavalsgebeuren. Op de elfde van
de elfde maand benoemen carnavalsverenigingen een Raad van Elf en kiezen
zij een nieuwe Prins Carnaval. Sommigen stellen dat de elfde van de elfde
maand een wezenlijke datum is omdat hij exact 44 dagen voor Kerstmis valt.
Elf november is ook de feestdag van St. Maarten. Volgens anderen is het getal
elf afgeleid van het Oud Germaanse ‘alf’, een lucht- of watergeest. Het begrip
‘alfsch’, dat al uit de middeleeuwen stamt, betekent zot of dwaas. ‘Alfen’ is
schertsen, iemand beetnemen. In de tijd van Napoleon
waren alle wetten over gekkigheid samengevat in 11 artikelen. Dat bewijst dat in Frankrijk het getal 11 als ‘t gekken getal bestond. Graaf Adolf Van der Marck uit Kleef
organiseerde op 11 november 1381 een samenkomst van
36 edelen. De koning koos 10 raadsleden en zo ontstond er
een eerste raad van 11. Maar we weten niet zeker of daarom ook op de 11de van de 11de de opening van het carnavals- seizoen wordt gevierd. De 11de van de 11de was op
kerkelijke kalender om drie redenen een belangrijke datum
1: Als feestdag vanwege St. Maarten, 2: Als dag voor het begin de Driekoningenvasten. 3: 11 november gold vroeger als de dag waarop de huur en de rechtzaken afgehandeld konden worden; kortom als de dag waarop het zakelijke jaar
eindigde. 11 november noemen we ook wel Clene Vastelaovend. (Kleine vastenavond) 11 net geen vol dozijn niet volwaardig. Een voetbal team heeft 11
spelers. Toeval? We kennen vele spreekwoorden rond ‘t getal elf ook ‘n dichtvorm in elf woorden zoals onderstaande;.
Geniet
Het voorjaar
Is weer geboren
Blaadjes, groen, vogels, eieren

aw
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VERJAARDAGEN Peter van Bokhoven
Theo van Ettro
Cees van de Jagt
Ed Alberda
Teun Kees
Piet van Diepen
Theo Talsma
Lambert van den Reek
Jaques Verhorevoort
Jan Jacobs
Martien Claasen
Gerard Smits
Thieu van Aken
Willy van Berkel

PROFICIAT

!!!

02 februari
03 februari
06 februari
09 februari
20 februari
21 februari
23 februari
26 februari
26 februari
01 maart
14 maart
15 maart
21 maart
27 maart

TWEEKORENCONCERT NIJMEGEN 11 APRIL
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COMMISSIE/TAAKVERDELING
Kas- controlecommissie
Frans Jongen
Jacques Haagmans
Jan Zuidervaart
Feestcommissie
Thieu van Aken
Albert de Bont
Theo van Harsel
Frans Jongen
Henk Vlemmings
Spaarkascommissie
Jan van Bussel
Tiny van Lieshout
Cees Toemen
De Stem
Rinie Meijers
Anton Weterings
Jan Zuidervaart

Camillo
Frits van Bussel
Toon vd Meulengraaf
Julius Schildhuis
Theo van Harsel
Tribune-commissie
Jan van Bussel
Jack Bijsterveld
Theo van Ettro
Toon Gruyters
Ted Hooglugt
Willy Verhorevoort
Jubileumcommissie
Hans van Dam
Chris Hendriks
Piet Janssen
Wim van den Reek
Theo Verhallen

Geluidstechniek
Lambert v d Reek
Bibliothecaris
Ad van Gool
Rafi Harel
Beleidscommissie
Wim van den Reek
Julius Schildhuis
Ad van Gool
Jan Dijstelbloem
Leo Derks
Jan Zuidervaart
Vraag niet wat Lambardi voor jou kan
doen maar wat kan
jij voor Lambardi
doen?

Programma commissie
Ad van Gool
Toine Hendrickx
Piet Janssen
Ton Slegers
Harrie Swinkels
Tiny van de Zanden
Kleding
Albert de Bont
Fotograaf
Jan Dijstelbloem
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200 JAAR MANNENKOOR
In 1808 stichtte de Zwitser Hans
George Nägeli een zanginstituut
op, met als doel “het volk” door
het lied muzikaal op te voeden.
In 1810 verbond hij aan deze
opleiding een mannenkoor. In
Duitsland was het Carl Friedrich
Zelter (1758 - 1832) die in 1808
met zijn vermaard geworden koor
van de Berliner Sing Akademie,
het oprichten van mannenkoren in
Caecilia 1837 Vaals beweging zette. In navolging ontstonden in België en Nederland
ook gezelschappen, waarin mannen, gezeten rond de tafel, onder het genot van
een glas bier en onder leiding van de liedmeester, liederen zongen. Hierbij dient
te worden aangetekend dat de sfeer en de gezelligheid het in die tijd nog won
van de artistieke kwaliteit. De mannenkoorzang in Nederland kent een oude en
rijke traditie. Alhoewel er in de laatste jaren door de opkomst van andere tijd
verdrijven een afname is in het aantal zangers is er nog steeds een groot aantal
mannen dat door zingen ontspanning vindt. Sommigen uit hoofde van hun geloof, anderen puur uit liefde voor de kunst van het zingen.
Oude Nederlandse mannenkoren zijn: Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s
Mannenkoor en Koninklijke Zangvereeniging Maestreechter Staar. Nederlands
oudste mannenkoor is het Koninklijk Mannenkoor Caecilia 1837 Vaals. Dat,
zoals de naam al aangeeft, in het jaar 1837 werd opgericht.
In de jaren 90 ontstond in het oosten van Nederland Mannenkoor ‘t Karrespoor
in het dorp Tuk. Zij behaalden met relatief simpele rocknummers over het boerenland, koeien en alcohol enkele nationale hits. In Nederland zijn de meeste mannenkoren aangesloten bij het KNZV,
het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, deze vereniging is
verdeeld over diverse verenigingen waarbij het KNZV Limburg verreweg de grootste is.
awe
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Mannenkoor ‘t Karrespoor

HENK BADINGS ZIJN LEVEN EN WERK
Uit de oude doos met nog het stempel van Helmondskoor
erop verscheen en helemaal vergeeld op de lessenaar een
werk van Henk Badings. Het is een goede gewoonte van
de redactie om te gaan rechercheren naar achtergronden
van de componist. Badings werd geboren op Java in het
toenmalig Nederlands-Indië. Hij studeerde mijnbouw aan de
Technische Hogeschool in Delft, waar hij enige jaren werkzaam was als wetenschappelijk assistent in de historische
geologie en paleontologie, alvorens zich geheel aan de muziek te wijden. Na zijn afstuderen als ingenieur studeerde hij enige tijd compositie bij Willem Pijper. Hij was leraar compositie aan het Conservatorium van
zowel A’dam en R’dam . Van ’41 tot ‘45 was hij directeur van het Koninklijke
Conservatorium in Den Haag. Bovendien was Badings lid van de Nederlandsche Kultuurraad. Dat leverde hem korte tijd een beroepsverbod op dat in 1947
werd ingetrokken. Hij was een tijdje gastprofessor aan de Universiteit van Adelaide, Australië en aan die van Pittsburgh in de VS. Verder was hij professor
voor compositie aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgard . Badings eerste succes als componist dateert van 1931, toen zijn eerste
celloconcert uitgevoerd werd door Henk van Wezel met het Concertgebouworkest Daarna verschenen zijn werken, overigens een ‘n indrukwekkend lijst,
veelvuldig op de programma's van de symfonieorkesten. De periode na de oorlog werd gekenmerkt door een intensieve kennismaking met de elektronische
muziek. Vanaf ‘56 tot ‘63 werkte hij samen met pioniers in de vroege elektronische muziek, in het Natlab van Philips Badings oeuvre varieert van opera
(Orestes) tot elektronische muziek (Kain en Abel) en van filmmuziek tot symfonie. Badings gebruikte onder meer ongebruikelijke toonladders (octotonische
ladder) en schreef voor het 31-toonorgel van Adriaan Fokker. Niet alleen
schreef hij symfonische en vocale muziek, maar ook stukken voor kamermuziek en werken voor blaasorkest. Verschillende composities van Badings werden onderscheiden met binnen- en buitenlandse prijzen. In 1949 werd hij erelid
van de Vlaamse Academie van Wetenschappen, letteren en beeldende kunsten
te Brussel. Na 1967 werd hij onderscheiden met tal van prijzen en eretitels
waaronder de Sweelinck-prijs. In 1984 werd hij tijdens het Blazersfestival op 9
december in de Sporthal Boshoven te Weert voor zijn werk Figures sonores
door de Koninklijke Harmonie van Thorn onderscheiden met de Prijs Nederlandse Blaasmuziek. Hij overleed op tachtigjarige leeftijd in Maarheeze
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GEEN FICTIE MAAR WERKELIJKHEID.
Geknipt uit ED van 22 december De volledige titel van het artikel Overleven in een
woestijn van sneeuw en ijs. Een journalist
van ED is er achter gekomen dat er in Helmond twee personen wonen die de Elfstedentocht uitreden in 1963. Aanleiding voor
het verhaal is de onlangs verschenen speelfilm De Hel van 63. Deze twee Helmonders waaronder ons lid Theo Talsma speelden ‘n hoofdrol in de tocht der tochten.
Voor hen was het geen fictie maar werkelijkheid. Voor hen die ’t artikel hebben gemist; hier tonen Pierre Bijsterveld en Theo
Talsma vol trots hun inschrijfkaart van de
Elfstedentocht. Om de betekenis ervan te
duiden: ongeveer 100 van de 10.000 die
aan de start verschenen, bereikten de finish waaronder deze beide heren.
aw

RECTIFICATIE STEM 5 2009
Het mooiste woord dat ieder mens kent is zijn eigen naam. Nou wil het geval
dat de redactie in de vorige Stem dit credo met de voeten trad door op twee
plaatsen de namen verkeerd te spellen. Onze excuses daarvoor . De bos rode
rozen werd door niemand minder dan Pieter Janssen overhandigd aan zijn
vrouw en de spreekstalmeester van de Caecilia-avond was Frans Jongen.

INTERESANTE WEBSITE
Voor leer- en nieuwsgierigen

www.nijmeegsmannenkoor.nl/
www.lambertuskerkconcerten
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CONTACTMANNEN
1e Tenoren
2e Tenoren
Baritons
Bassen

Camillo

Afwezigheid melden bij
Cees v.d. Jagt
Wim Schoenmaker
Tiny v.d. Zanden
Lambert v.d. Reek
Jo Sneijders

0492-548052
0492-552761
0492-541869
0492-546243
0492-543850

Voor boekingen gelegenheidskoor Camillo
fritsvanbussel@chello.nl
0492-547426

Secretariaat

Peter van Bokhoven
0492-511064
petervanbokhoven@hotmail.com

Penningmeester

Chris Hendriks
0492-512042/06-44513551
Banknummer 47.45.40.715
Gironummer 10.85.685

Dirigent

Ton Slegers

040-2853381

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Bibliothecaris
Hoofdcontactman
Donateurs

Wim van den Reek
Peter van Bokhoven
Chris Hendriks
Piet Janssen
Ad van Gool
Martin van Rooij
Cees Toemen

www.mannenkoor-lambardi.nl
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Opmerkelijke Opmerkingen

Een oeropenbaring noem ik de muziek;
in geen enkele andere kunst veruiterlijkt
de geheimzinnige mens zich zo kristalhelder.
Johann Gottfried Kinkel (1815-1882)

Oog voor het detail; Robustelly orgel

