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Ons bestuur heeft tijdens de zomermaanden niet 
stilgezeten. We hebben ons vooral gericht op 
internationale activiteiten. Zo zijn Marijke en 
Vincent naar het congres in Granada geweest en 
hebben daar ons land vertegenwoordigd. Het was 
een mooi congres in een mooie stad. Ze hebben 
veel mooie koorzang gehoord en de organisatie 
had het ook goed voor elkaar. Het was wel even 
wennen aan de Spaanse gebruiken. Zo werden ze 
uitgenodigd voor een diner bij de bisschop. Dat op 
zich is natuurlijk wel leuk. Maar het krijgt ook een 
andere lading als dat diner pas om 24:00 uur 
aanvangt…. 
 
Zelf ben ik in augustus naar de Internationale 
ledenvergadering in Washington geweest. Deze 
ledenvergadering bestond uit 3 delen. Op 
vrijdagavond hebben we met de aanwezige 
presidenten uitgewisseld waar iedereen zo 
wereldwijd mee bezig is. Daaruit bleek dat de 
Pueri in de VS springlevend is, dat het in Canada 
stevig voet aan de grond heeft. In Zuid-Amerika 
staan er verschillende landen in de startblokken 
om zich aan te sluiten. De zaterdagochtend stond 
in het teken van Internationaal beleid. Er wordt 
gewerkt aan een soort van gedragscode om 
ongewenst gedrag met de kinderen te 
voorkomen. De Internationaal President, Robert 
Tyrala, is flink aan het lobbyen om koren in Sri 
Lanka en India bij de Pueri te laten aansluiten. De 
zaterdag stond in het teken van Internationale 
congressen en dan vooral het congres in 
Washington 2013. Het programma hiervoor staat 
als een huis, er zijn prachtige locaties uitgezocht 
en de organisatie is erg enthousiast. Leuk om te 
zien. Het grootste nadeel zijn de kosten. Zowel 
het inschrijfgeld als de vliegreis jagen de kosten 
flink omhoog. Inschrijven kan tot eind december 
2012. 
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Voor onze koren zal het congres in Parijs, dat van 9 
juli t/m 13 juli 2014 zal worden georganiseerd, 
interessanter zijn. De kosten om in Parijs te komen 
zijn vele malen lager. Voor deelname kosten wordt 
nu gedacht aan ongeveer € 50,- p.p. waar 
vervolgens nog de overnachtingen bij komen. Maar 
dat is in allerlei soorten en maten te vinden in 
Parijs. 
 
De locaties waar diensten en concerten gehouden 
zullen worden zijn: Hotel des Invalides, Hotel de 
Villes, St. Eustache, Sacre Coeur, Zenith de Paris en 
de Notre Dame. Er zal een grootse bijeenkomst 
voor de mensenrechten worden georganiseerd aan 
de voet van de Eiffeltoren. 
Reserveer deze data in uw agenda! Dit wordt een 
mooie kans om dicht bij huis de rijke ervaring van 
een Internationaal Congres op te doen. 
Mark Timmermans, president 
 
 
Mark Timmermans 
Voorzitter. 
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Wist u dat: Het bestuur op zoek is naar  mensen M/V 
die het bestuur willen komen verstreken... 
 
Wist u dat: De voorzitter naar de vergadering in 
Washington U.S.A is geweest.  
 
Wist u dat: Het internationaal Pueri Congres in 2013 
gehouden wordt in Washington U.S.A. 
 
Wist u dat: U alle koor activiteiten op de website van 
de “Pueri Cantores”Nederland kunt zetten. 
 
Wist u dat:Het congres in Granada  Spanje een succes 
was voor de Catalaanse “Pueri Cantores” 
 
Wist u dat: Het bestuur, leden en dirigenten van koren 
altijd een beroep kunnen doen op de bestuursleden 
van “Pueri Cantores”. 
 
Wist u dat:.De Zeeuwse koorschool 10 jongens heeft 
die als bellringers optreden en de enige in Europa zijn. 
 
Wist u dat:Deze manier van musiceren in Amerika heel 
populair is 
 
Wist u dat: De gooise koorschool op bezoek is geweest 
bij de zeeuwse koorschool. 
 
Wist u dat: Het kinderkoor uit Poeldijk start met de 
voorbereiding   voor ,een optreden op dierendag. 
 
Wist u dat:Zangertjes van  Volendam een nieuwe 
website hebben. 
 
Wist u dat: Het Haags Matrozenkoor mee doet in de 
Carmina Burana.    
 
Wist u dat: Het Haags Matrozenkoor een Tsjechisch 
kinderkoor op bezoek krijgt. 
 
Wist u dat:Het kinderkoor Sjamaes een Weinnacht 
Concert geeft in Recklinghausen Duitsland  

 
Wist u dat:Het Andreas kinder- tiener koor muzikanten 
zoekt om het koor te ondersteunen tijden de 
uitvoeringen.  
 
 Wist u dat: Op zondag 16 September het 
sacramentskoor open dag heeft  met als thema” 

Weetjes van de koren 

toevoegen 
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Weetje van de koren 

zingen is cool” 
 
Wist u dat: . Het sacramentskoor uit Breda graag op 
tournee gaat liefs naar het buitenland. 
 
Wist u dat: Het Roderjongenskoor open dag heeft 
op 15 september in Roden met een gratis concert 
en deze dag een succes was. 
 
Wist u dat: De theater groep Barst de toneel 
/zang/film voorstelling,” Leerjongen in  St 
Petersburg “,op de planken brengt .Deze 
voorstelling is geschreven door de regisseur/leider 
van Barst de heer R.Morsink in opdracht van de 
oudheidkamer van Vriezenveen. Het verhaal gaat 
over de Handels betrekkingen /contacten tussen 
Vriezenveen en St Petersburg.  
 
Wist u dat: De Theatergroep Barst in de 
Herfstvakantie naar London gaat om de musical 
Matlide van Roland Dahl te zien. 
 
Wist u dat: de landelijke katholieke jongeren dag op 
zondag 4 november2012 in Den Bosch plaats vindt.  
 
Wist u dat: wij als bestuur graag koren bezoeken. 
 
Wist u dat: Het bestuur voorbereidingen treft voor 
een nationaal congres voor jongens/meisjes koren 
in Maastricht. 
 
Wist u dat: Wij als bestuur graag 4 keer per jaar een 
nieuwsbrief versturen, en wij uw hulp daar bij nodig 
hebben. 
 
 Wij verzoeken u alle informatie over concerten etc. 
via de post/mail naar het secretariaat te sturen. 
 
 In de volgende nieuwsbrief meer weetjes over de 
koren en bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

Marijke Platenkamp 

 
 



 

HET ZOU ZO MAAR KUNNEN………  
 
Dirigent Simon Rattle werd in Liverpool geboren. Van 1980 tot 1998 was hij chef-dirigent 
van The City of Birmingham Symphony Orchestra. Geweldig is dat hij dit orkest , dat op 
sterven na dood was, in een moeilijke stad en in moeilijke tijden onmisbaar heeft gemaakt. 
Hij heeft zo sterk de maatschappelijke relevantie ervan aangetoond, dat de maatschappij in 
die tijd bereid  om voor het orkest door het vuur te gaan en zelfs toestemde tot de bouw 
van een nieuwe concertzaal voor 3000 personen. 
 
Die houding van Rattle staat haaks op het rapport van een Brits industrieel  ingenieur die in 
die tijd een concert bezocht met de bedoeling een doorlichting van het orkestapparaat te 
maken. 
 
Hier volgen een aantal van zijn (idiote) conclusies. 

 Ik constateerde dat gedurende lange periodes de vier spelers van de hobogroep niet 
actief waren ; 
Advies : het werk zou evenredig gespreid moeten worden over het hele orkest, 
waarbij zulke verkwistingspieken en té grote activiteit moeten worden vermeden. 

 De 12 violisten speelden allemaal dezelfde noten ; dat toont een onaanvaardbare 
graad van verspilling  aan ; hier zou personeel kunnen worden bespaard ; voor meer 
volume kan eventueel elektronische  versterkingsmateriaal worden gebruikt. 

 Er werd veel aandacht besteed aan de uitvoering van 32ste noten : dat lijkt me totaal 
overbodig  ; 
Aanbeveling : afronden tot maximaal 16de noten ; dat zou een kostenbesparende 
maatregel zijn ; inderdaad, zo zou men een opening creëren naar goedkope stagiairs 
en lager geschoolden ter vervanging van de hooggekwalificeerde stafleden die 
momenteel het werk doen. 

 Een aanzienlijk aantal herhalingen van muzikale passages ; conclusie : partituren 
zouden drastisch  kunnen worden ingekort ; het is onzinnig dat houtblazers een 
passage herhalen, die al door de strijkers  gespeeld is ; het schrappen van totaal 
overbodige passages zou de effectieve speeltijd verkorten van 120  minuten 
tot 30 minuten en derhalve ook de pauze onnodig maken ; daaruit vloeit voort een 
verslanking van het personeel voor de drankverkoop. 

 Akkoord gaande met deze conclusies, drukte de dirigent de mening uit dat dat zou 
kunnen leiden tot  een terugval van het publiek ; mocht de ticketverkoop zulks 
inderdaad bevestigen, dan zouden delen  van de concertzaal voor het publiek 
kunnen worden afgesloten, wat een besparing qua verwarming en  licht zou 
opleveren ; zou de publieke belangstelling nog verder teruglopen, dan kan de zaal 
helemaal  worden opgegeven en kunnen de concerten overgeheveld worden 
naar lokalen die beter voor de  nieuwe omstandigheden geschikt zijn. Aldus 
Simon Rattle.. 

 
Zou deze Britse industrieel ingenieur banden hebben met onze regering ?  
De cultuurwereld is gewaarschuwd ! 
 
HET ZOU ZO MAAR KUNNEN………… 
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