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30e Kerstconcert | Grote Kerk Gorinchem | Zaterdag 22 december 2018
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak | Iris Kroes zang/harp 

Hanneke Engels zang | Cor Knegjens piano | Groot orkest De Bazuin o.l.v. Jos Jansen 

Programma
Christmas Jubileumconcert
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In blijvende herinnering 30 jaar kerstconcerten Gorinchem: VGerrit van den Boezem VHenk van Engelen VFrits Stout VJan Keuken VHerman van der Lee VGer van der Tang  VMarinus Schmidt VAdriaan Snoek.

Geluk

Vandaag

Vandaag is de dag,

hij komt maar één keer,

morgen dan is het

vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet

van het leven, het mag,

maar doe het vandaag,

want vandaag is de dag.

TOON HERMANS (1916-2000)

Kerstprogramma 2018
Van harte welkom bij het 30e Kerstconcert in de Grote Kerk te 
Gorinchem. Het wordt weer een bijzonder concert. Dirigent Jos Jansen 
heeft het initiatief genomen om er nog meer afwisseling en diversiteit 
in de programmering te brengen door arrangementen af te stemmen 
op de deelnemers en zo ook samen te musiceren. U zult er zeker van 
genieten. Het programmaboekje is vanwege het jubileum uitgebreid en 
voorzien van leuke achtergrond verhalen van toen en nu over 30 jaar 
kerstconcerten. U mag na afloop van dit concert dit boekje mee naar 
huis nemen om nog eens rustig door te lezen. Geniet ervan.

Dank
Sponsors en adverteerders. Dank voor uw bijdrage! Altijd geweldig om 
een vaste kern te hebben, die dit initiatief steunen. En... belangrijk om 
te vermelden, dat we dit jaar ook weer een financiële bijdrage hebben 
mogen ontvangen van de gemeente Gorinchem, Attema en natuur-
lijk van het Rivierenland Fonds. Ook van de  A.A. de Haan Stichting 
hebben we 1000 euro mogen ontvangen. We zijn er bijzonder blij mee. 
Ondanks dat, bevelen wij onze deurcollecte van harte aan. Alvast vrien-
delijk bedankt voor uw bijdrage. Ook een woord van dank aan De Jong 
BV voor verzorging van licht en geluid en Sterk Tuincentrum voor de 
verzorging van de kerstversiering. Fijne avond! Fijne Kerstdagen.

‘Een pareltje voor Gorinchem’

Het Kerstconcert van de Koninklijke Harmonie De Bazuin verwelkomt bij 
de dertigste editie dit jaar voor het eerst burgemeester Reinie-Melissant 
Briene, sinds vorig jaar de trotse burgemeester van Gorinchem. ,,Ik heb 
heel hoge verwachtingen”, vertelt ze verheugd. 

,,Geen Kerstmis zonder kerstconcert”, zo stelt de burgemeester. 
,,Het kerstconcert is ook in Gorinchem een mooie traditie. De sfeer, de 
feestelijke aankleding, de ambiance. Dat is fantastisch.”

De burgemeester is uiteraard al bekend met de klanken van de 
Koninklijke Harmonie De Bazuin. ,,Het optreden op de dag voor 
Koningsdag, bij de bijeenkomst van gedecoreerden in het stadhuis, 
maakte veel indruk op mij en de rest van de aanwezigen. Dat optreden 
van De Bazuin was voor mijn aantreden al een traditie, maar als het aan 
mij ligt blijft dat ook zo. We mogen blij zijn met zo’n harmonie.”

,,Van Beethoven tot Adele en van Queen tot Anouk: ik ben muzikaal een veelvraat. Ik kan ook genieten van 
moeilijk te doorgronden muziekstukken. Daar valt vaak veel fraais in te ontdekken. De mix van muziekstij-
len die dit jaar ook bij het kerstconcert in Gorinchem wordt geboden maakt concerten mooi en boeiend”, 
aldus de burgemeester, die zelf ook instrumenten bespeelde. ,,Ik ben begonnen op de gitaar, daarna heb ik 
jarenlang dwarsfluit gespeeld. Ook in gelegenheidsorkesten.”

,,Evenementen zoals het kerstconcert dragen bij aan de levendigheid van de stad. Daarnaast vind ik talent-
ontwikkeling heel belangrijk. Ook daar houdt De Bazuin zich mee bezig. Het is belangrijk dat kinderen 
belangstelling krijgen om een instrument te bespelen. Maar een kerstconcert biedt vooral ook plezier aan 
mensen. Het is fantastisch hoe muziek iets doet met mensen, waardoor ze opgetogen de zaal uit lopen.” 

,,Dit wordt een heel mooi concert van geweldige artiesten en een zeer goed orkest onder de fantastische 
leiding van dirigent Jos Jansen. Een belangrijk concert voor Gorinchem, een van de pareltjes.”

Burgemeester van Gorinchem Reinie-Melissant Briene

D I T  C O N C E R T  I S  M E D E  M O G E L I J K  G E M A A K T  D O O R

A.A. de Haan Stichting



Het Oeral Kozakkenkoor
Als gastkoor is dit jaar een optreden geregeld van het Oeral 
Kozakkenkoor en folkloristisch ensemble Uzory uit de Oekra-
inse stad Mykolajiv. De zes leden van de groep die studeer-
den aan de conservatoria van Kiev en Odessa.

Het koor bestaat al meer dan negentig jaar, waarvan ruim 
veertig jaar in Nederland. Al vele jaren is de bekende Delftste 
televisiepresentator, musicoloog en pianist Gregor Bak 
dirigent. De zangers komen uit Den Haag en wijde omgeving. 
Ze zingen de mooiste liederen uit het oude Rusland met 
prachtige solo’s van tenoren en baritons en worden begeleid 
door Russische instrumenten. Het koor, dat uit dertig stoere 
Kozakken bestaat, zingt religieuze liederen uit de Russische 
Orthodoxe liturgie eb folkloristische kerstliederen uit het oude 
Rusland. Het Oeral Kozakkenkoor heeft zich ontwikkeld tot 
een koor van het hoogste niveau. De zangers zijn in staat 
fluisterzacht en toch volkomen dragend te zingen. Ook kun-
nen zijn grote zangkracht ontwikkelen. 

Hanneke Engels
Hanneke Engels is een 
33 jarige zangeres uit 
Bemmel. Ze studeerde 
aan de “MusicAllFac-
tory” en vervolgens aan 
het conservatorium mu-
ziektheater te Tilburg. 
Ze kreeg daar onder 
andere les van Edward 
Hoepelman, Marc 
Krone, Roeland Vos, 
Julia Bless. Daarnaast 
volgde ze verschillende 
masterclasses van on-
der anderen: Paul Een-
ens, Maya Hakvoort, 
Wieneke Remmers en 
Maike Boerdam. In 
2009 studeerde ze af.

In 2010 startte ze haar eerste uitvoerende baan bij de musi-
cal Soldaat van Oranje waar ze onder andere te zien was als 
hofdame Angela.
In 2013 en 2014 was Hanneke te zien als een van de non-
nen in de nieuwe hit musical Sister Act. Momenteel richt ze 
zich vooral op haar (solo) zangoptredens en geeft ze privé- en 
musical lessen.

Iris Kroes
Iris Kroes is geboren op 11 november 1992 en is afkomstig uit 
het Friese Drachten. Ze speelt al ruim tien jaar harp en daar-
naast zingt zij al sinds zij kon praten. Hierbij heeft Iris Kroes 
een mooie combinatie gevonden. Met haar stem bezorgt ze 

Nederland kippenvel.
Iris Kroes, een artieste in hart 
en nieren, trok met haar ver-
bluffende deelname aan The 
Voice of Holland meteen de 
aandacht. Bijna vier miljoen 
Nederlanders zagen haar de 
finale van The Voice of Holland 
2012 winnen, op Twitter wordt 
ze inmiddels gevolgd door 
ruim 35000 fans. Maar gek laat 
ze zich niet maken. Nuchter-
heid is de sterkste kracht van 
de 23-jarige Iris. “Ik ben maar 
gewoon Iris uit Drachten,” 
benadrukt ze. ‘’Ik wil gewoon 
zo lang mogelijk voor mensen 
kunnen zingen, mijn stem kun-
nen delen en liedjes schrijven. 
Muziek is alles voor me. Als ik 

zing of op mijn harp speel vergeet ik de tijd, heb ik niets door 
van wat er om me heen gebeurt. Ik ga er helemaal in op. Dat 
zal altijd zo blijven.”

Iris tourde in 2012 als gastartiest met Marco Borsato, waar-
mee ze onder andere het Ziggo Dome opende. In augustus 
2012 bracht Iris haar, door Fluitsma & van Tijn geproduceerde 
debuutalbum FIRST uit, dat 6 weken in de Album top 100 heeft 
gestaan.

Pressphoto Laura Oldenbroek

Gregor Bak
Gregor Bak heeft, na het gymnasium en een klassieke pianos-
tudie, muziekwetenschap gestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Hij is een aantal jaren werkzaam geweest als do-
cent muziek op verschillende middelbare scholen en dirigeerde 
diverse koren.Sinds december 1984 is hij verbonden aan het 
Oeral Kozakkenkoor, eerst als repetitor, arrangeur en tweede 
dirigent en sinds 1993 als dirigent.

Vanaf 1992 presenteerde hij het klassieke muziekprogramma 
C-Majeur voor de NCRV-televisie; hieruit vloeiden verschillende 
andere televisiewerkzaamheden voort. Zo presenteerde hij de 
programma’s Schoolstrijd, Thank you for the music, Bovenge-
middeld en 176 afleveringen van Zo Vader Zo Zoon. Daarnaast 
was hij jurylid in het programma Una Voce Particolare en 
samen met Jochem van Gelder presenteerde hij De Zingende 
Zaak.

Met saxofonist Arno Bornkamp en pianist Ivo Janssen trok 
hij door het land met de familievoorstellingen Carnaval des 
animaux en De Schilderijententoonstelling en met pianist Cor 
Bakker en combo werkt hij samen in het programma Bakker, 
Bak & Friends. Als pianist begeleidt hij zangers en zangeres-
sen, waaronder de sopraan Francis van Broekhuizen in het 
theaterprogramma Dolle Diva.

De combinatie musicoloog / presentator zorgt ervoor dat hij 
veelvuldig wordt gevraagd om ‘muzikale presentaties’, 
inleidingen en toelichtingen 
te verzorgen bij evene-
menten en concerten. 
Hij presenteert  de serie 
Concertgebouw Classics in 
Amsterdam en hij verzorgt 
een muziekcursus in De 
Doelen in Rotterdam.

Daarnaast is hij een veel-
gevraagd (muzikaal) dag-
voorzitter op congressen 
en symposia en muzikaal 
leider van Sing-In’s en 
Sing-A-Long’s in het hele 
land. 



The Call of Christmas Opening + samenzang

Mijn Leven is van mij Hanneke Engels + orkest + Cor Knegjens 

Concerto nr. 6 Oeral Kozakkenkoor   

For the Love of Johann Orkest

Skyfall Iris Kroes + orkest + Cor Knegjens

Cool King Wenceslas Orkest  

O Holy Night / Ave Maria Hanneke Engels + Cor Knegjens

A Holly Jolly Christmas Medley Orkest

Someone Like You Iris Kroes + Harp

Elsa’s Procession to the Cathedral Orkest

Snamie Boch Oeral Kozakkenkoor

Dyvnaja Novyna Oeral Kozakkenkoor

Mnogaja Ljeta Oeral Kozakkenkoor

Maroesja Oeral Kozakkenkoor + Uzory + Orkest

PAUZE

PROGRAMMA 30e KERSTCONCERT 2018

  DÉ SPECIALIST IN 
BLAASINSTRUMENTEN

Leeghwaterstraat 46 - 47 • 3364 AE Sliedrecht (bij Joh. De Heer)
Telefoon: 0184 41 20 93 • www.dal-segno.nl • info@dal-segno.nl
Leeghwaterstraat 46 - 47 • 3364 AE Sliedrecht (bij Joh. De Heer)
Telefoon: 0184 41 20 93 • www.dal-segno.nl • info@dal-segno.nl

blaasinstrumenten  
reparatie

leverancier van 
alle bekende merken

altijd 2 jaar garantie

gratis parkeren

Geniet van het 30e kerstconcert.

Wij wensen u gezellige Kerstdagen 
en een fantastisch nieuwjaar.

Software voor deurwaarders en incassokantoren
Molenstraat 34  4201 CX Gorinchem  Telefoon: 088 - 205 33 00

www.praclox.nl

• Peulenplein 1b
3371 XV 
H’veld-G’dam
(0184) 61 79 58

Voor een persoonlijk 
en deskundig advies

• Molenstraat 29
4201 CV
Gorinchem 
(0183) 63 63 67

Pure liefde 
voor 
uw haar 
én de natuur.

Komt allen tezamen
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Wij nodigen u-na afloop van dit 
concert- van harte uit om even 

na te praten, onder het 
genot van een hapje en een 

drankje. 
Van harte welkom in ons 

gebouw ”De Harmonie” aan de 
Dalemwal. 

U kunt daar vrij parkeren.



THUISZORG 
NODIG?

BEL NU
(0183) 63 89 99 

Of kijk op www.zorginjection.nl

ZorgInjection Thuiszorg

B r o n k h o r s t

P o d o  L i n é a

H o o g s t r a a t  1 7

4 2 0 1  C A  G o r i n c h e m

( 0 1 8 3 )  6 3 1 8 0 7

s c h o e n w i n k e l @ b r o n k b v . n l

w w w . b r o n k b v . n l

S c h o e n s p e c i a a l z a a k  P o d o  L i n é a

O r t h o p e d i s c h e  s c h o e n t e c h n i e k

S c h o e n r e p a r a t i e  e n  s l e u t e l s e r v i c e

Bronkhorst Podo Linéa 
Hoogstraat 17  4201 CA Gorinchem (0183) 631807

www.bronkbv.nl

www.merwestreekbv.nl

INSTALLATEUR VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF 
ZONNEBOILER |  BADKAMER | LOOD & ZINKWERK 

VERKOOP
ONDERHOUD

REPARATIE
SCHADEHERSTEL

Waaldijk 9 • Dalem • T (0183) 631338  • garagevandenbergh.nl

PROGRAMMA 30e KERSTCONCERT 2018

Christmas Surprise Orkest

Love is Christmas Iris Kroes 

Spi Isoese Spi Oeral Kozakkenkoor + Uzory 

Kazaki Oeral Kozakkenkoor + Uzory

Inspiratie Hanneke Engels + orkest + Cor Knegjens

Rushmore Orkest

Katjoesa Oeral Kozakkenkoor + Uzory 

Kak za donam za riekoj Oeral Kozakkenkoor + Uzory 

Poljoeska Pole Oeral Kozakkenkoor + Uzory + Orkest

I’ll be home for Christmas Hanneke + Cor Knegjens

Jingle Bells Forever Concert March Orkest  

Jij bent de liefde Iris Kroes + Orkest 

Ere zij god samenzang

  Afsluiting / Bloemenparade

www.tuincentrumsterk.nl

Omdat groen 
        niet altijd 
    mooi is

GORINCHEM  |  WWW.DEHOGEDRUKREINIGER.NL

Ere zij God
Ere zij God, Ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge.
Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen
een welbehagen, in de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, Ere zij God   
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen,
Amen, Amen.

D I T  C O N C E R T  I S  M E D E  M O G E L I J K  G E M A A K T  D O O R

A.A. de Haan Stichting



Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld
www.attema.com

Wij wensen u een 
feestelijk kerstconcert!

Kom langs en vraag een gratis proefles aan. Meer info: www.MuziekPunt.nl

Muzieklessen op diverse locaties in Gorinchem: • Muzieklessen in de ULO en bij De Bazuin
• HaFaBra cursus theorie start in januari • Jeugdorkest De Bazuin’en VIO-groepen 15 mei.

MuziekPunt is de muziekschool voor kinderen, 
jongeren én volwassenen die willen groeien in, 

én door muziek.

Proeflessen zijn mogelijk op:
dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, viool, 
cello, piano en keyboard, gitaar, harp en 

drumstel, trompet, trombone, tuba en hoorn. 

• VIO-carrousel 8 mei 16.30 – 17.45
• Open Dag  18 mei ULO 12.00 - 16.00 
• Zomermiddagconcert  
Johanneskerk 15 juni 14.30 – 15.45 uur.

Waar gaat 
de reis naar toe?      Waar u ook heen gaat, 

         wij bieden u altijd een
    passende oplossing!

0183 632 610   www.haarsgroep.nl

Nieuwe naam, 
vertrouwd adres!

Piazza Center 79

Gorinchem

0183-631 822

Ook voor witgoed reparaties.

30 Jaar Kerstconcerten in de Grote Kerk 
Gorinchem heeft altijd iets bijzonders.

Voor de muzikanten van De Bazuin is elk kerstconcert weer een feest 

om mee te maken. Een aantal leden geven een reactie hoe ze het alle-

maal hebben ervaren door de jaren heen. Dirigent Jos Jansen, nu meer 

dan een jaar bij ons, past bij De Bazuin. Leden waarderen hem om zijn 

kwaliteiten en humor. Maar....de muzikale lat ligt bij Jos Jansen ook 

hoog. Er moet gewerkt worden en je moet als muzikant risico’s nemen, 

maar ook van genieten. Wij zijn blij met dirigent Jos Jansen.

t

Hans Bos (trompet)

Spelen in de Grote Kerk, dat brengt 
toch altijd wel een bepaalde span-
ning met zich mee. Het publiek dat 
kort op je zit, maar ook de overwel-
digende akoestiek die het spelen in 
een kerk met zich meeneemt. Ech-
ter, als de eerste noten gespeeld 
zijn, de eerste melodieën hebben 
geklonken en de eerste koralen 
door de kerk hebben geschald dan 
geniet ik er in ieder geval altijd met 
volle teugen van! En natuurlijk van 
dat verdiende biertje na afloop in 
de Harmonie.

Quote over dirigent Jos Jansen 
‘’“Legt de lat elke keer weer een 
stukje hoger en daagt je uit om 

muziek te durven maken.”’

t

Dinny van Engelen (fagot)

30 jaar kerstconcert! Voor mij is het altijd 
weer een hoogtepunt; de sfeer, de men-
sen, de variëteit aan artiesten(bekende/
onbekende)en de opstap naar kerst.  Het 
is zo heerlijk om een onderdeeltje van 
zo’n avond vol muziek te zijn. Echt een 
traditie en een avond vol herinneringen 
aan o.a. mijn vader (Henk van Engelen). 

”Kerst begint voor mij NA 
het kerstconcert”



Midden in de samenleving!

Het klankbord voor de doe-het-zelver!
Veel kijk en luisterplezier!

De gemakkelijke winkel voor 
wenskaarten, kansspelen, 

tabak en tijdschriften

Arkelstraat 7 
4201 KA Gorinchem 
Telefoon (0183) 63 12 84

 Grote Markt 6  4201 EA Gorinchem 
Telefoon (0183) 638 880

Genieten van de winterse geuren 
en smaken in hartje Gorcum.

Geheel vernieuwd interieur!Dorpsstraat 61
3381 AE Giessenburg
info@dejongav.nl
+31 (0)184 659138

En wij zijn er 
vanavond ook bij:

t

Frank van Middelkoop (altsaxofoon)
Dit is het zesde kerstconcert waarbij ik meespeel. Ik geniet altijd van 
de verrassende en leuke artiesten, het plezier en de prettige sfeer. 

Mijn allereerste concert met het grote orkest van de Bazuin was een 
kerstconcert. Spannend, maar ontzettend leuk! Sindsdien is mijn 

passie voor muziek alleen maar toegenomen. Wat de afgelopen jaren 
een grote indruk op mij heeft gemaakt, waren de Mastreechter Staar 
en het Don KosakenChor. Dit was een feestje om bij mee te spelen! 
Hopelijk wordt dit jaar weer net zo leuk als voorgaande concerten. 

Quote over dirigent Jos Jansen 
‘’Jos probeert altijd alles uit het orkest te halen wat erin zit’’

t

Willemijn Schuur-van Poortvliet (klarinet)
Het jaarlijkse kerstconcert van de Bazuin is ieder jaar weer een feest. 
Heerlijke muziek om te spelen, maar ook om naar te luisteren. Zo lang 
ik in het ’grote orkest’ meespeel, is het kerstconcert mijn favoriete 
concert. Naast de fijne muziek zijn er ook ieder jaar weer goede arties-
ten. En altijd heel gevarieerd qua muziekstijlen, maar wel passend in 
de sfeer van het kerstconcert. Ook vanavond wordt het weer genieten!

Quote over dirigent Jos Jansen 
‘’Het plezier spat er vanaf bij Jos als hij voor het orkest staat.’’

Femke Tuinenburg (saxofoon)
Het kerstconcert van de Bazuin is elk jaar weer een hoogtepunt en een afslui-
ting van een mooi muzikaal jaar. De sfeer, de locatie, de muziek en de gastar-
tiesten zorgen voor het échte kerstgevoel. Van het nieuwjaarsconcert tot het 
kerstconcert hebben we met een hele fijne groep van muzikanten weer een 
jaar lang gerepeteerd, veel gelachen en genoten, want ‘Het belangrijkste van 
de muziek staat niet in de noten’. 

Quote over dirigent Jos Jansen 
‘’Jos Jansen laat ons niet alleen muziek spelen, hij laat het ons beleven” 

t



Lekker makkelijk!
Vlees & vleeswaren bestellen via 

de Slagerij Bouter App! 

Giessenburg  Lijnbaanplein 10 | (0184) 65 27 35
Hoornaar Dorpsweg 12 | (0183) 58 12 14

Ook voor de feestdagen!

Linders Assurantie Centrum

Annemarie@lindersassurantie.nl

Corinne@lindersassurantie.nl

Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem

T (0183) 635 366 

www.lindersassurantie.nl

Linders verzekert
u(w) goed!

Onze prestaties liggen hoog. Als het 
om verzekeringen of hypotheken gaat 
scoren we in persoonlijke aanpak en 
objectief eerlijk advies. Ontdek ons 
plan van aanpak.

Opschrift van een klok in de 

Gorcumse toren:

LAUDO DEUM VERUM

VOCO PLEBEM

COLLEGO CLERUM

DEFUNCTOS PLORO

FUGO PESTEM

FESTA DECORO

Ik prijs den waren God

Roep het volk

Vergader de geestelijkheid

Betreur de doden

Jaag de pest op de vlucht

Versier de feesten.

IN GORCUMS GROTE KERK

A.van Beintum

De galm na ‘t laatste woord sterft uit.

Een lichstraal speelt langs d’orgelpijpen.

De stilte vraagt om nieuw geluid

en handen, die de toetsten grijpen,

laten een oude, simpele wijs

vertolken stil en diep verlangen.

De lichtstraal langzaam hoger rijst

en met hem groeien forser zangen:

geluid van voller, blijder kracht

foorsiddert ruimten en gewelven.

De lichstraal trilt alsof hij lacht.

Het luisterd hary ontstijgt zichzelven

Wanneer de stilte nogmaals suist,

gebogen hoofden vragen zegen,

dan is daar even zacht geruis:

Een zwaluw vliegt de lichtstraal tegen.

Uit het boekje verzen en liedjes van H.F. van Peer 
“Ik zing van Mijn Gorcum” (1971)



Jacqueline Hootsen (klarinet)
“Een stukje schrijven over 30 jaar kerstconcerten”, was de vraag die ik kreeg. Niet te lang, regeltje of tien is genoeg. 
Hoezo, 30 kerstconcerten in tien regels??? Ik duik in ons archief, bekijk programmaboekjes en zie dat ik er maar één 
gemist heb. Mooie concerten, die door de gastsolisten voor een eigen unieke sfeer zorgden. Voor elk wat wils: mij 
zijn vooral bijgebleven Ernst Daniël Smid, Henk Poort, Milly Scott en Louis van Dijk. Maar ook het Don Kosakenchor 
Russland, het Carmel Quintet, het Deep River Quartet en de Gipsy Boys.
Kerstconcerten als deze eisen een maandenlange voorbereiding. U moet zich voorstellen dat gastsolisten van vol-
gend jaar nu al min of meer gecontracteerd zijn, het programma in de zomermaanden uitgewerkt op tafel ligt en de 
financiering dan ook al rond is. De kerk in kerstsfeer omtoveren behoorde de eerste jaren tot mijn taak. Samen met 
m’n vader en ‘de Gelderblommetjes’ stonden we al voor negenen te wankelen op een hoge trap om de metershoge 
bomen te voorzien van slingers en echte ballen. Dat werden er vanzelf ieder jaar minder. Telkens net op tijd klaar voor 
de soundcheck. Inmiddels is de aankleding uit handen gegeven aan Tuincentum Sterk. Een volle kerk met terugke-
rende enthousiaste bezoekers maakt deze avond altijd tot een mooie uitdaging. 

Maar ja, na zo vele jaren kan het niet anders, we verliezen ook trouwe fans. In ge-
dachte hoor ik ieder jaar nog de ‘Bravo’s’ van Theus Hage. Ik bof want mijn persoon-
lijke fanclub (mijn beide ouders) zit ook al 30 concerten in deze kerk. Vanavond zijn 
ze er weer bij (even zwaaien). 

30 Kerstconcerten, waarvan dirigent Henk Bonenkamp er maar liefst 25 op zijn naam 
heeft staan. Henk, die nu onze (solo) fluitist is. De nieuwe uitdaging ligt bij dirigent 
Jos Jansen, ambitieus, gepassioneerd en perfectionistisch met grote betrokkenheid 
tot zijn muzikanten. Wij hebben er het volste vertrouwen in.
Ik wens u een plezierige avond, en... volgend jaar zit ik hier weer. U toch ook?

Quote van dirigent Jos Jansen 
“Jongens: geef het eens een kleurtje…!”

t

Hanneke Venderbos (hoorn)
Ik heb bijna alle Kerstconcerten meegespeeld, maar een aantal concerten zijn me 
echt bijgebleven zoals het concert in 1994 met de Gospelzangeres Milly Scott, in 
2003 met de Tenor John Pazola wat een “geweldige stemmen” en het concert in 
2017 met Carina Bossenbroek op Panfluit. Ik heb zitten genieten van haar muziek. 
Dat dit allemaal mogelijk is op zo’n instrument. Wat heb ik soms zitten zweten als 
er een stukje in mijn partij stond die er echt moest zijn en wat een opluchting als 
het goed ging en ik om me heen blije gezichten zag. 
Het zijn concerten geweest waar we het heel koud hadden, dat bijna alle zitplaat-
sen bezet waren én dat er nog heel veel zitplaatsen open waren, maar vooral 
waren de concerten allemaal sfeervol. In 2018 het 30e Kerstconcert, ik hoop dat 
er nog meerdere concerten volgen ondanks het repeteren van Kerstmuziek na de 
zomervakantie. Het Kerstconcert hoort bij Gorinchem en bij de Koninklijke Harmo-
nie De Bazuin. 

Quote van dirigent Jos Jansen 
‘’Het klinkt als hagelslag, het rammelt aan alle kanten”.
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Jos Jansen is ook tijdens de jubileumeditie van het 
Kerstconcert dit jaar de dirigent van Koninklijke 
Harmonie De Bazuin. Voor de tweede keer op rij. 
,,’Wauw, wat gebeurt hier?’ Die reactie, daar gaan 
we voor.”

Wie de website van Jos Jansen raadpleegt, ziet vooral 
een glimp van zijn prachtige carrière als trombonesolist. 
Maar bij Koninklijke Harmonie De Bazuin is hij sinds 
vorig jaar toch echt de dirigent. ,,Ik vind alleen trom-
bone spelen niet voldoende. Ik vind dirigeren ook heel 
leuk. Een team bouwen om zo goed mogelijk muziek te 
maken. Ik heb zoveel meegemaakt dat ik mijn ervaring 
met andere muzikanten wil delen. Daarom ben ik hier 
nu bij De Bazuin in Gorinchem”, vertelt Jos, die voor het 
tweede jaar op rij het Kerstconcert in de Gorcumse Grote 
Kerk mag dirigeren.

Bastrombone
Als trombonesolist maakte Jos alles mee. Van Colombia 
tot Zwitserland en van Suriname tot Noorwegen. Overal 
ter wereld vertoonde hij zijn kunsten en droeg hij deze 
ook over middels het geven van lessen. ,,Ik heb zoveel 
hoogtepunten meegemaakt. In Colombia werd ik echt 
ontvangen als popster. Kreeg ik zelfs Belgische biertjes in 
de kleedkamer”, zegt hij lachend.
Maar ook in Nederland beleefde Jos hoogtepunt na 
hoogtepunt. Wat er voor hem bovenuit steekt? ,,Wat ik 
mooi vond, was de première van mijn bastrombonecon-
cert van Componist Derek Bourgeois in 2007. Die was 
speciaal voor mij geschreven en deed ik met mijn eigen 
Marinierskapel. Maar ik was in 1993 ook solist in Praag 
bij de Europese première van het bastromboneconcert 
van de Tsjechische componist Václav Nelhýbel. Dat was 
ook erg mooi.”
 
De liefde voor de bastrombone erfde Jos van zijn vader. 
,,Mijn vader was trombonist. Ik was meteen verliefd 
op het geluid. De trombone is ook heel veelzijdig. Je 

kunt ermee terecht in symfonie- en harmonieorkesten, 
maar je kunt er ook jazz of klassiek mee spelen. Ik heb 
er bewust voor gekozen mezelf zo breed mogelijk op te 
leiden.”
Die opleiding deed hij vanaf zijn 21ste, toen hij aan 
de vooropleiding aan het conservatorium in Enschede 
begon. Vanaf toen ging het snel. Al tijdens die oplei-
ding reikte hij tot het Metropole Orkest en het 
Marinierskapel.
Maar er blijven altijd wensen: ,,Volgend jaar september 
begin ik met een eigen theatershow. Dat vind ik heel 
leuk. Dat heb ik twee jaar geleden ook al gedaan, samen 
met de Belgische zangeres Micheline van Hautem: Brels 
& Brass, muziek van Jacques Brel. Nee, de trombone 
hang ik voorlopig nog niet aan de wilgen.”

Dirigent
In 1998 begon Jos ook al met dirigeren en dat doet hij 
zoals gezegd nog altijd met veel plezier. Sinds vorig jaar 
ook in Gorinchem, waar hij zowel De Bazuin als het 
Kerstconcert naar een hoger plan wil tillen. ,,Ik vraag 
veel van muzikanten. Maar dat willen ze hier ook. Ze zijn 
bereid om te presteren. De klik is er, dat is heel belang-
rijk, want ik ben een dirigent die zich graag overal mee 
bemoeit.”
Een belangrijke taak volgens Jos is het aantrekken van 
jeugd. ,,Maar dat lukt niet als je binnen blijft zitten”, 
vindt hij. ,,Hoe zichtbaar ben je als orkest? Hoe profileer 
je jezelf als orkest in de stad? De Bazuin bestaat volgend 
jaar 130 jaar en is daarmee een van de oudste vereni-
gingen in Gorinchem. Daar moeten we iets mee. We 
moeten de straat op, we gaan filmpjes maken, mensen 
enthousiasmeren.”
Ook de jeugd moet steeds meer betrokken worden bij 
het Kerstconcert. Niet alleen qua publiek, maar ook qua 
orkestleden van De Bazuin. ,,We willen de komende 
jaren de jeugd betrekken bij dit soort mooie projecten. 
Uiteindelijk is het doel om jeugdleden bij het orkest in 
te passen. Dat is onlangs met vier leden gelukt. Maar 

‘De muziek moet 
   gaan leven’ 

Tekst: Tim Hartman Foto: Theo Bos
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die moeten wel goed begeleid worden. De opleiding 
willen we qua kwaliteit als kwantiteit een impuls geven. 
Daarom moeten we de binding met de stad te zoeken.”

Kerstconcert
Wat de mensen dit jaar van het 
Kerstconcert mogen verwachten? 
,,Natuurlijk is het een kerstconcert, maar 
niet met alleen kerstmuziek. Wie had 
vier jaar geleden bedacht om Skyfall van 
Adele tijdens een kerstconcert te spe-
len? We moeten een brug slaan met de 
mensen door een mooie mix van muziek. Met Iris Kroes 
hebben we bijvoorbeeld de winnares van The Voice of 
Holland, dat is een aansprekende naam. Ook voor de 
jeugd.”
Naast Kroes en De Bazuin, die zich volgens Jos in een 
jaar tijd ook stormachtig ontwikkeld heeft, geven dit 
jaar ook het Oeral Kozakkenkoor en Hanneke Engels, 

onder meer bekend van Soldaat van Oranje, acte de 
présence. ,,Het programma is veelzijdig”, vindt Jos, die 
daar zelf een grote stempel op heeft gedrukt. ,,Het Oeral 
Kozakkenkoor is heel traditioneel, Hanneke komt uit de 
musicals en kan net als Iris heel mooi zingen. Iris speelt 

ook nog op de harp. Dat doet ze fantastisch. En aan het 
einde komt alles mooi samen.”
Tot besluit: ,,Het concert wordt een mooie doorloop en 
er is meer samenspel. De akoestiek in een kerk is heel 
mooi en daar spelen we mee. De muziek moet gaan leven 
in zo’n kerk. Dat de mensen denken: ‘Wauw, wat gebeurt 
hier?’.”

‘Ik ben een dirigent die zich 
graag overal mee bemoeit’ 

Jos Jansen

2e Kerstdag 
geopend

Woonboulevard Spijksepoort wenst u fijne Kerstdagen!



Tekst + FotoTim Hartman

Dat ‘Stichting Vrienden van de Koninklijke 
Harmonie De Bazuin’ dit jaar alweer het dertigste 
Kerstconcert mag organiseren is uiteraard mede te 
danken aan trouwe adverteerders en sponsors. Ook 
het Rivierenlandsfonds draagt elk jaar financieel bij 
aan het Kerstconcert. We spreken met voorzitter 
Ruud Degenaar. 

Ruud Degenaar, zelf al veertig jaar woonachtig in 
Gorinchem, is sinds vorig jaar voorzitter van het 
Rivierenlandsfonds, een fonds dat maatschappelijke 
activiteiten in het Rivierengebied ondersteunt. Dit kun-
nen zowel verenigingen als evenementen zijn op het 
gebied van kunst en cultuur, maar bijvoorbeeld ook op 
het gebied van gezondheid, milieu, recreatie of sport. 
,,Daarbij hechten we grote waarde aan initiatieven van 
vrijwilligers, die de samenleving lokaal of regionaal ver-
sterken”, vertelt Degenaar. 
Waar de organisatie of vereniging het geld aan besteedt, 

mag zij zelf weten. ,,Als er jubilea zijn of een muziek-
vereniging heeft dringend nieuwe instrumenten nodig 
kunnen organisaties en verenigingen ook nog een extra 
gerichte aanvraag doen”, vertelt de voorzitter.
,,Een leuke bezigheid”, stelt Degenaar. ,,We doen positie-
ve dingen. Iets weggeven is altijd leuk. Al moeten we ook 

wel eens mensen teleurstellen. De activiteit of de vereni-
ging moet zich écht in het Rivierengebied bevinden.”

Vrijwilligers
Ook de organisatie van het Kerstconcert kan sinds jaar 
en dag rekenen op de steun van het Rivierenlandfonds. 
,,Het Kerstconcert is een begrip in Gorinchem. Net zoals 
de Zomerfeesten en het Lingehavenconcert dat bijvoor-
beeld zijn. En er zijn veel vrijwilligers bij betrokken, dat 
vinden we heel belangrijk.”
Over de Koninklijke Harmonie De Bazuin, die dit jaar 
uiteraard weer het orkest vormt bij het Kerstconcert, is 
Degenaar eveneens enthousiast. ,,De Bazuin is een stevig 
gewortelde organisatie in de Gorcumse samenleving. 
Koninklijk zelfs, met veel verdiensten en een mooie his-
torie. Muziekverenigingen zoals De Bazuin zijn belang-
rijk voor de stad. Zelf ben ik een liefhebber van moderne 
jazz, maar ik vind niets mooier dan harmonieën die door 
de straat lopen. Dat gebeurt de laatste jaren te weinig 
eigenlijk.”

Of het Kerstconcert en De Bazuin kunnen blijven reke-
nen op de steun van het Rivierenlandfonds? ,,Dat kun-
nen we natuurlijk niet toezeggen, want dat bekijken we 
jaarlijks opnieuw, maar als bestuur zijn we wel sterk 
overtuigd van het belang van het concert en de verdien-
sten van De Bazuin. Dat zijn bijzondere, historische, met 
Gorinchem vergroeide, instituten die moeten blijven 
bestaan. Als we daar een kleine bijdrage aan kunnen 
leveren, is dat mooi.”

‘Het Kerstconcert is een
         begrip in Gorinchem’

‘We doen positieve dingen. 
Iets weggeven is altijd leuk’ 

Ruud Degenaar, voorzitter Rivierenlandfonds
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Joop de Swart (contrabas)

Van alle concerten die we geven is het Kerstconcert voor mij het be-
langrijkste concert. Een hoogtepunt van het jaar. Het is net als de voor-
pret in aanloop naar de vakantie. De nieuwe muziekstukken worden na 
de zomer uitgedeeld, het programma staat vast en we weten wat er te 
doen staat. De repetities in aanloop naar het concert zijn altijd gezellig. 
We moeten er wel tegenaan, maar dit zorgt er voor dat we als orkest 
weer naar een hoger niveau worden gebracht. Elk jaar help ik mee bij 
het verzorgen van de inrichting van de kerk en opruimen van de spullen 
na afloop van het concert. Het Kerstconcert word na afloop altijd afge-
sloten met een gezellig samenzijn in ons gebouw. Dan kijken we terug 
op een geslaagde avond met de beleving en indrukken die de optre-
dende artiesten hebben achtergelaten. Het is toch geweldig dat wij als 
Bazuin zo’n evenement kunnen organiseren. Ik kijk uit naar alweer het 
30e Kerstconcert dit jaar. Samen met onze dirigent Jos Jansen gaan wij 
er weer een prachtige avond van maken. 
  

Quote over dirigent Jos Jansen 
‘’Want met Jos op de bok klinkt het orkest als een klok.’’

t
t

Alexander Willemse (bas-saxofoon)

Sinds de start van deze eeuw speel ik bij de Bazuin en in dat jaar maakte ik mijn 
eerste kerstconcert mee in de Grote Kerk. Sindsdien heb ik geen editie meer ge-
mist. De Grote Kerk is altijd een speciale plek om te spelen. De akoestiek werkt 
twee kanten op; voor het orkest is het altijd erg wennen en is het een unieke 
plek, voor het publiek is het juist akoestisch een unieke plek om een concert 
mee te maken. Een van de mooiste nummers destijds vond ik Russian Christ-
mas Music die we fantastisch speelden. Ik herinner me nog de intense stilte in 
de kerk nadat de laatste noot had geklonken. Je kon een speld horen vallen en 
dat maakt indruk! Mooi ook om met bekende artiesten op te treden. Voor mij is 
het altijd belangrijk om herkenbare muziek te spelen en dit jaar hebben we dat 
goed voor elkaar.

Quote over dirigent Jos Jansen 
Verschillende dirigenten hebben ons met kerst mogen begeleiden. Dit jaar, en 

hopelijk nog lange tijd, staat Jos Jansen voor ons orkest. Hij is een inspiratie voor 
ons orkest die ons leert dat er meer zit in muziek dan de noten op je papier. 

Of zoals Gustav Mahler destijds al schreef  ‘Het belangrijkste in de muziek staat 
niet in de noten’.



Wat zou de organisatie van het Kerstconcert toch 
zonder Joke van Oord moeten? Als secretaresse van de 
‘Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie De 
Bazuin’ is ze al zo’n vijftien jaar betrokken bij de orga-
nisatie van het concert. 
,,Het hoogtepunt van het jaar”, vindt Joke.

,,Kerstmis is een mooie/feestelijke tijd van het jaar, maar het 
wordt nog mooier met het Kerstconcert. Als je het publiek 
in zo’n mooie grote kerk, waar de klank schitterend is, 
muisstil hoort worden... Dat is geweldig. Zo’n uniek evene-
ment door een vereniging die maar liefst 130 jaar jong is, 
dat zou iedereen een keer mee moeten maken.”  
Het is wel duidelijk: hier spreekt een echte liefhebber. Het 

wordt dit jaar dan ook al het 28ste Kerstconcert waar Joke 
haar steentje aan bij gaat dragen. Ze kan zich niet alle con-
certen nog even goed herinneren. ,,Maar”, zegt ze. ,,Die met 
Mastreechter Staar, een koor met wel 120 zangers, was een 
van de hoogtepunten. Toen moesten we stoelen bijplaatsen. 
Heel de kerk zat vol. Gigantisch was dat”, weet Joke nog. 
,,Maar ook de Poolse Nachtegalen waren geweldig. Dat 
waren Poolse jongetjes die je echt kippenvel bezorgden. We 
hebben in al die jaren zoveel toppers gehad.”
,,Maar die keer met de Mastreechter Staar”, vertelt Joke nog 
een leuke anekdote ,,moesten we ook 120 lunchpakketjes 
verzorgen. Dat koor is zó groot. Buiten moesten we extra 

wc-voorzieningen regelen. Dat was me wat hoor. Op zo’n 
zaterdag is het altijd een drukte van jewelste. En daarna nog 
de supergezellige nazit in ons eigen gebouw de Harmonie.”

Harmonie
Naast alle taken rondom de organisatie van het concert 
speelt Joke uiteraard zelf ook mee op de klarinet in het 
orkest van de Koninklijke Harmonie De Bazuin. ,,Dat is het 
leukst, maar daardoor ligt de druk nóg hoger. Je moet het 
concert voorbereiden én de muziek repeteren.” 
Bij De Bazuin is ze niet alleen penningmeester is, maar ook 
erelid én lid van verdienste. Bovendien ontving ze ook nog 
het Bazuin-beeld. ,,Meer is er niet”, zegt ze lachend. ,,Er zijn 
toch dingen die opgepakt moeten worden. Ik doe gewoon 
wat ik denk dat ik moet doen. Dat hoeft niet omgezet te 
worden in titels. Ik hoop vooral dat de muzikanten het 
navolgen. Dat mensen zeggen: dat kan of wil ik ook wel. Dat 
hoop ik maar. Bij zowel de harmonie als de stichting.”

Joke heet iedereen van harte welkom bij het Kerstcon-
cert, dat iedere Gorcumer in elk geval één keer mee heeft 
moeten maken. ,,Maar ook mensen die vaker geweest zijn, 
krijgen weer een heel gevarieerd programma. Het Oeral 
Kozakkenkoor is indrukwekkend. Die kunnen heel zacht, 
maar ook heel volumineus zingen. Iris Kroes, die op de 
harp speelt en zingt is ook heel mooi. De programmering 
is enorm van deze tijd. Heel leuk en herkenbaar voor zowel 
jong als ouder publiek. Mensen krijgen elk jaar andere 
nummers te horen: dat houdt het concert leuk en fris.”

Wanneer het concert voor Joke geslaagd is? ,,Als je ziet 
dat de mensen genieten, genieten wij ook. We gaan er iets 
moois van maken.”

‘Dit is het hoogtepunt 
    van het jaar’

‘Er zijn toch dingen die 
opgepakt moeten worden’ 

Joke van Oord

Tekst: Tim Hartman Foto: Theo Bos
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   Op de foto Joke van Oord die vanaf 2005  secretaris is van de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie De Bazuin.
Andere bestuursleden die door de jaren heen zijn betrokken bij de organisatie van dit Kerstconcert zijn: Henk van Engelen, Jan Keuken, 
Greet Kros, Herman van der Lee, Frans Swaters, Piet Hootsen, Gerrit van den Boezem, Joop Gelderblom, Ben Groot, Elly Paul, 
Conny van Steenis, Eric van den Adel, Fred van Helden, Marinus Schmidt, Joke Koedam, Monique van Werd, Irene Dekker.



Dertig jaar kerstconcerten brengt 
ook dertig jaar herinneringen met 
zich mee. En met wie kunnen we 
die beter ophalen dan met Theo 
Bos en Ben Groot? 

Theo is vanaf de allereerste editie in 
1989 betrokken bij de organisatie van 
het Kerstconcert en heeft nog bij jon-
gerenkoor Tutti, en later Intermezzo, 
op het concert gedirigeerd. Bovendien 
was hij tussen 1997 en 2009 voorzit-
ter van de Koninklijke Harmonie De 
Bazuin en van 2014 tot 2018 weer. Ben 
nam in 1999 (tot 2011) het voorzitter-
schap van ‘Stichting Vrienden van de 
Koninklijke Harmonie De Bazuin’ over 
van Henk van Engelen, tevens initiator 
van het Kerstconcert. 

Daarnaast heeft Ben ook op het 
concert meegezongen bij Tutti en 
Intermezzo (,,een gouden tijd.”). Er 
mag dus wel gezegd worden dat Theo 
en Ben een fors aandeel hebben gehad 
in het succes van het Kerstconcert, 
waarvan de dertigste op het punt van 

beginnen staat op dezelfde locatie als 
de vorige 29 editie: de Grote Kerk in 
Gorinchem.
,,Heel bijzonder, nooit gedacht”, zegt 
Theo. ,,Het Kerstconcert is ontstaan ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
in 1989. We zochten naar iets speciaals 
om te doen in het jubileumjaar. Dat 
werd een extra concert op de zaterdag 
voor Kerstmis. Nooit gedacht dat we in 
al die jaren zoveel prominente arties-
ten naar Gorinchem hebben kunnen 
halen en nu alweer aan de dertigste 
zouden toekomen.”

Artiesten
En inderdaad, de lijst aan artiesten is 
indrukwekkend. Theo en Ben laten 
hun ogen nog maar eens langs de lijst 
rollen. ,,Er heeft wel wat gestaan, ja. 
Hier kunnen we wel een boek over 
schrijven”, zegt Theo lachend. ,,We 
hebben de Poolse Nachtegalen gehad 
uit Poznan. Die kwamen elk jaar rond 
Kerstmis naar Giessenburg en werden 
daar door gastgezinnen opgevangen. 
In 1989 en 1990 kwamen ze voor het 
eerst, in 1999 en 2011 zijn ze nog eens 
teruggekomen. Dat sprak de mensen 

altijd enorm aan. Maar wat dacht je 
van Gwyneth Wentink? Speelde in 
1994 als 13-jarige al op het concert.”
Ook Ben heeft enorm goede herinne-
ringen aan de periode dat hij als voor-
zitter het Kerstconcert mocht organise-
ren. ,,De tijd van Louis van Dijk (2000) 
was heel mooi. Met hem kon je heel 
fijn samenwerken. Onze oud-dirigent 
Henk Bonenkamp, voorheen soloflui-
tist van de Marinierskapel, heeft toen 
een fraai solostuk gespeeld met Louis.” 
Theo vult aan: ,,Over Henk gesproken: 
die heeft toch zomaar 25 kerstconcer-
ten gedirigeerd met De Bazuin.”
,,En Ben Cramer, die was ook goed 
hè?”, complimenteert Ben zijn naam-
genoot. ,,Die kwam zelfs vooraf nog 
naar Gorinchem om mee te repeteren. 
Je kon hem gewoon vragen stellen, dat 
verschilt per artiest enorm.”
,,Wat dacht je van Milly Scott?”, gooit 
Theo weer een naam op. ,,Een rasar-
tieste. Deed in 1966 namens Nederland 
mee aan het Eurovisie Songfestival. 
Stond hier in 1994. Dat is alweer 24 
jaar geleden! Jeetje. Maar ze kreeg de 
mensen wel op de banken.”
,,In 1995 en 1998 hadden we Ernst 

   Op de foto links oud  voorzitter (periode 1999-2011) Ben Groot die toen Henk van Engelen opvolgde, 
rechts: Theo Bos mede-bestuurder van het eerste uur en vanaf 2012 voorzitter en penningmeester
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Tekst + Foto: Tim Hartman

       ‘Dertigste 
   Kerstconcert:  
     Heel bijzonder’



Daniël Smid. Was ook een heel mooi 
concert”, weet Theo nog. Ben knikt: 
,,Zaten er wel acht- tot negenhonderd 
man in de kerk. Normaal gesproken 
hebben we zo’n drie- tot vierhonderd 
man. 1998 met Smid, Lisette Bolle en 
Ronald Douglas vond ik de mooiste. 
Ik zong zelf mee bij met de koren 
Intermezzo en Tutti. Al vind ik de con-
certen eigenlijk altijd mooi. Er hangt 
gewoon een heel mooie 
sfeer.”

Bijzondere concerten
,,Wat ook een bij-
zonder concert was”, 
weet Theo zich te herinneren. ,,Die met 
Maastreechter Staar. Die hadden hoge 
eisen. Moesten met honderd man even 
een broodje en wat drinken hebben. Het 
was passen en meten weet ik nog. De 
solist, de dirigent én het koor moesten 
verschillende kleedkamers hebben. Die 
dachten dat we voor hen de kerk wat 
groter konden maken, haha. Dirigent 
Paul Voncken vond het trouwens alle-
maal geen probleem en was ook voor 
ons orkest een geweldige dirigent.”

Theo vervolgt: ,,En het grote Don 
Kosaken Chor (2013) uit Rusland met 
Marcel Verhoeff. Elk jaar doen ze wel 

een tournee in Nederland. Toen kwa-
men ze hier. Was zeer bijzonder. Ik heb 
ze nog in het Russisch toegesproken met 
een kerstwens. Dat ging wel een beetje 
stuntelig, haha.”

Of er ook nog tegenvallers waren? 
,,Henk Poort (1992) nemen we niet 
meer. Dat was ‘zingen en wegwezen’. En 
The Deep River Quartet (2002) viel ook 

enorm tegen. Pearl Jozefzoon was bijna 
te laat. Zo heb je altijd wel wat artiesten 
waar je van tevoren hoge verwachtingen 
van hebt, maar het uiteindelijk toch wel 
een beetje tegenvalt.”

Kersconcert 2018
,,Elk jaar is het weer een uitdaging om 
een goed programma samen te stellen. 
Maar ook qua financiën natuurlijk. Na 
het stoppen van de gemeentelijke subsi-
die worden we nu enorm geholpen voor 
vaste sponsoren: Rivierenland Fonds, 
FOWW, gemeente Gorinchem en soms 
de Rabobank. Dit jaar hebben we ook 
een bijdrage mogen ontvangen van de 

A.A. de Haan stichting. Daardoor kun-
nen we ook nu weer een gevarieerd pro-
gramma aanbieden”, spreekt Theo zijn 
dank uit.
Dit jaar heeft dirigent Jos Jansen zowel 
de regie als de programmering in han-
den. ,,Jos opent deuren”, stelt Theo. ,,Hij 
weet waar hij het over heeft en gaat zelf 
arrangeren om tot een grote gezamen-
lijke finale te komen. Jos had in februari 
alles al op papier staan. Daar kun je 
goed mee samenwerken”

Theo zit ook dit jaar weer met trompet 
in het orkest van De Bazuin. Vertrouwd 
naast zoon Hans. ,,Elk jaar is het weer 
heel spannend”, zegt hij. Ben: ,,Ook hoe 
het met de kaartverkoop gaat. Maar 
met Iris Kroes hebben we wel gewoon 
de winnaar van The Voice of Holland. 
Ze speelt op de harp en kan heel goed 
zingen. Dat spreekt ook de jeugd enorm 
aan.”

Tot besluit: ,,We hebben met het 
Kerstconcert altijd een lage drempel 
gehouden. Mensen kunnen hier voor 15 
euro een concert bijwonen van artiesten 
bij wie je normaal gesproken 40 euro 
voor een kaartje betaalt. Het is uniek 
dat dit soort artiesten naar Gorinchem 
komt.” 

‘Al vind ik de concerten   
eigenlijk altijd mooi’ 

Ben Groot

2011 2013 2012
| |

Lichtplaten

Lichtkoepels 

Lichtstraten

Hoogwaardige kunststoffen 
scheppen onbeperkte mogelijkheden.

In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol.  
Van Boven geldt als pionier op het gebied van kunststof bouwproducten  
en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten van  
kunststof daglichtroducten. Voor vrijwel iedere toepassing wordt een 

lichtdoorlatend kunststof product geleverd. 

Schelluinsestraat 52-56

4203 NN Gorinchem

Telefoon 0183 63 34 77

www.van-boven.com

Ideaal daglicht!



Als 130 jarige 
kunnen wel een 
steuntje in de rug     
gebruiken.

Er is veel geld nodig om een muziekvereniging in stand te houden. We gaan het met eigen 
financiële middelen niet meer redden. De kosten zijn hoog voor onderhoud gebouw, energie 
en aanschaf instrumentarium. Maar ook voor jeugd-opleidingen en dirigenten. Ook met de 
verwachte nieuwe subsidie-regeling 2019 gaan we er als Bazuin fors op achteruit. 

De Koninklijke Harmonie De Bazuin -130 jaar jong- doet een beroep op u om de vereniging 
financieel te steunen. Voor minimaal 13,00 euro per jaar bent u lid van de oudste 
muziekvereniging van Gorinchem.

Kom op. Doe mee! Stort uw bijdrage op rekening  
NL90 INGB 0001 5344 92 t.n.v. Harmonie De Bazuin. 
Graag met vermelding van uw naam en adres. 
Dankuwel. Wij houden u verder graag op de hoogte.

Wilt u liever een factuur ontvangen? 
Doe dan een bericht per mail aan: secretariaatdebazuin-gorinchem.nl.

DE BAZUIN
130 JAAR Voel je betrokken!

Historie van Kerstconcerten tot nu toe
1989 / zaterdag 16 december (De Bazuin 100 jaar)
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Pools Poznan kathe-
draalkoor / dir. Dr. Zdzislaw Bernat / Jongerenkoor Tutti Gorinchem / o.l.v. 
Theo Bos / Trompet Jan Hoeke / Piano Wim de Korver.
1990 / zaterdag 15 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Pools Poznan Kathe-
draalkoor / dir. Szymon Daskiewicz / Dalems Mannenkoor / dir. Nico Blom / 
Trompetvirtuoos Theo Mertens (België) / Organiste: Yvonne Gauthier (België).
1991 / zaterdag 21 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Chr. regionaal Man-
nenkoor Deo Datus IJsselstein / dir. Gerrit Fokkema / Mezzo sopraan Hiroko 
Mogaki (Japan) / Organist: Andre van Vliet.
1992 / zaterdag 19 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Chr. regionaal Man-
nenkoor Deo Datus IJsselstein dir. Gerrit Fokkema / Lyrische sopraan: Maria 
van Dongen (overl. 2012/84jr.) / Tenor: Henk Poort Organist / Gerrit Christi-
aan de Gier / Rainbow duo: Jan Hendrik Hootsen en Peter Bansberg.
1993 / zaterdag 18 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Koor Intermezzo 
/ dir. Theo Bos / Pianist/organist: Louis van Dijk / Hobo: Jo Renneberg + 
dwarsfluit: Henk Bonenkamp.
1994 / zaterdag 17 december 
Kon. Harmonie De Bazuin / dir. Henk Bonenkamp, Koren Intermezzo en Tutti 
/ dir. Theo Bos, Piano / orgel: Nico Blom / Gospelzangeres: Milly Scott met 
pianist / Jan Wieger Bunschoten / Harpiste: Gwyneth Wentink. Tijdens dit 
concert is er een CD opname gemaakt. Deze CD is nog steeds zeer beperkt 
verkrijgbaar.
1995 / zaterdag 16 december 
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Rozenburgs Man-
nenkoor dir. Arjan Breukhoven / Bariton: Ernst Daniël Smid / Jo Renneberg 
hobo + Henk Bonenkamp dwarsfluit + Liselot Toorop fagot / Orgel: Cees  
van der Slik.
1996 / zaterdag 14 december 
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Don Kozakkenkoor 
uit Rijswijk / dir. Serge Latychev / Marimba groep met Peter Bansberg  / Jan 
Hendrik Hootsen en Sunarti Bansberg.
1997 / zaterdag 20 december 
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Chr. Mannenkoor 
IJmuiden dir. Gerrit Fokkema / Organist: Gerrit de Gier / Sopraan: Maria van 
Dongen / Barbershopkoor Bewitched o.l.v. Elly Bezemer.
1998 / zaterdag 19 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Koren Intermezzo 
en Tutti o.l.v. Theo Bos / Bariton: Ernst Daniël Smid / Sopraan: Lisette Bolle / 
Jazzvocalist: Ronald Douglas / Piano: Rob van Bavel.
1999/  zaterdag 18 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Poznan Kathedraal-
koor / Carmel Quintet.
2000 / zaterdag 23 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Louis en Selma van 
Dijk / Erna Hemming / Sleeuwijks Mannenkoor Zanglust. 
2001 / zaterdag 22 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Ben Cramer / Groot 
koor Intermezzo + Tutti o.l.v. Theo Bos / Olga Malkina piano.
2002 / zaterdag 21 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / The Deep River 
Quartet / Carmel Quintet.

2003 / zaterdag 20 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Tenor John Pazola / 
Koor Intermezzo o.l.v. Henriette Prins
2004 / zaterdag 18 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp /  Gwyneth Wentink 
Harp / Gezamenlijke koren o.l.v. Sjaak Kazen: Zangvereniging Halleluja 
Werkendam, Soli Deo Gloria Dordrecht en mannenkoor Zanglust Sleeuwijk.
2005 / zaterdag 17 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Robert Horna (Polen) 
gitaar / COV Gorkum o.l.v. Kees Glaubitz.
2006 / zaterdag 23 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Carmel Quintet / Het 
van Gemerens familiekoor o.l.v. Gerard Strootman.
2007 / zaterdag 17 december
Kon. Harmonie De Bazuin / Dirigent Henk Bonenkamp / Groot Koor 
Tutti&Intermezzo o.l.v. Ruben Weverling / Suzanne Roels sopraan / Gilbert 
den Broeder piano / Nihad Hrustanbegovic (Bosnië) concert-accordeon.
2008 / zaterdag 20 december
Kon. Harmonie De Bazuin, dirigent Henk Bonenkamp / Gipsy Boys / Ellen 
Helmus dwarsfluit / Westlands mannenkoor.
2009 / zaterdag 19 december
Kon. Harmonie De Bazuin dirigent Henk Bonenkamp / The Dutchmen vocal 
group / Carmel Quintet.
2010 / zaterdag 18 december
Kon. Harmonie De Bazuin dirigent Henk Bonenkamp / Martin Mans orgel-
piano / Mihai Puscoiu panfluit / Koor Intermezzo o.l.v. Ruben Weverling / 
Henriette Prins piano.
2011 / zaterdag 17 december
Kon. Harmonie De Bazuin dirigent Henk Bonenkamp / The New Classic 
Generation drie tenoren / Pools Poznan kathedraalkoor / dir. Pralat Szymon 
Daszkiewicz.
2012 / zaterdag 22 december
Kon. Harmonie De Bazuin dirigent Henk Bonenkamp / Koninklijke 
Mastreechter Staar o.l.v. Paul Voncken / Michiel Balihaus, piano / 
Bèr Schellings, bas/bariton
2013 / zaterdag 21 december (25e Kerstconcert)
Koninklijke Harmonie De Bazuin dirigent Henk Bonenkamp / DON 
KOSAKENChor RUSSLAND o.l.v Marcel N. Verhoeff. Jeroen Schippers solist 
op trompet.
2014 / zaterdag 20 december (26e Kerstconcert)
Kon. Harmonie De Bazuin dirigent Arno Schipdam / Pearl Jozefzoon en 
Gospel Boulevard Small o.l.v.  André Bijleveld.
2015 / zaterdag 19 december (27e Kerstconcert) 
Koninklijke Harmonie De Bazuin dirigent Arno Schipdam, Groot koor Inter-
mezzo o.l.v. Ruben Weverling / Henriette Prins piano. Solist Petra Berger met 
aan de vleugel Edwin Schimscheimer.
2016 / zaterdag 17 december (28e Kerstconcert) 
Kon. Harmonie De Bazuin dirigent Hans Verheij / solist op bastrombone Jos 
Jansen / Kamerkoor Voce Anglica en Gorcum Boys Choir / Dirigent Jeroen 
Bal / organist Nico Blom.
2017 / zaterdag 23 december (29e Kerstconcert) 
Kon. Harmonie De Bazuin met jeugdorkest o.l.v. dirigent Jos Jansen / Oos-
terhoutse Nachtegalen / Sterre van Boxtel  / Carina Bossenbroek (panfluit).
2018 / zaterdag 22 december (30e Kerstconcert) Kon. Harmonie De Bazuin 
met jeugd o.l.v. dirigent Jos Jansen / Iris Kroes / Hanneke Engels / Oeral 
Kozakkenkoor o.l.v. dirigent Gregor Bak.



En zo was het Kerstconcert 
 vorig jaar. Weet u het nog?

Stralende sterren op Kerstconcert bij De Bazuin 2017
Het is de organisatie ook nu weer gelukt om in de reeks van Kerstconcerten 
een geweldig concert neer te zetten. Je zou zeggen dat de “sleet” er wel in zou 
zitten, het was nu immers het 29ste kerstconcert. Niets minder was waar. Het 
idee om jeugd een podium te bieden was zeker geslaagd. Sterre van Boxtel 13 
jaar kreeg de kerk muisstil en je voelde dat het publiek adembenemend luister-
de. Sterre beschikt over een geweldige stem met een een hoog bereik. Met Ave 
Maria en Pie Jesu, eigenlijk met alle stukken werd de kerk muisstil. We gaan 
van Sterre in de toekomst nog veel horen. Mooi om dit grote talent in Gorcum 
gehoord te hebben.

Groot orkest
Het orkest -de Koninklijke Harmonie De Bazuin- had met uitbreiding van 20 
jeugdleden, die sfeer mochten proeven, een goede zet gedaan om deze er bij 
te betrekken. Dirigent Jos Jansen had goed grip op het orkest en heeft het in 
korte tijd een goede muzikale basis gelegd wat goed tot uiting kwam tijdens dit 
concert. De orkestleden zijn razend enthousiast over de muzikale aanpak van 
Jos Jansen die een fenomeen is op bastrombone. 
De keuze van de wat zware, maar muzikaal zeer mooie composities hadden wel 
wat te maken met de korte voorbereiding. “Ik heb nog wel wat mooi luchtige 
kerststukken liggen, dat kunnen we volgend jaar doen met wat meer voorberei-
dingstijd”, aldus Jansen. 

Panfluit
Verrassend en een welkome afwisseling was de bijdrage van Carina Bossen-
broek op panfluit met Laurènce Fierens aan de vleugel. Fris en virtuoos klonken 
de bekende kerstliederen door de kerk. Die zien we nog wel eens terug op 
dergelijke concertavonden.

Oosterhoutse Nachtegalen
Het internationaal befaamde jeugdkoor in de leeftijd van 7 tot 20 jaar die 
zingend de hele wereld over trekken kenmerkt zich door de warme maar ook 
subtiele klankkleur. Met minimaal volume weet het koor loepzuiver te zingen en 
extra aandacht te trekken. Strak en gedegen geleid voor Wim Schoones die bij 
dit koor in 1968 was begonnen als jong zangertje. 

Trots
Een dergelijk kerstconcert als dit onderscheidt zich elk jaar door de diversiteit 
aan de solisten. Elke keer weten ze voor het publiek een prima afwisselend 
programma te bieden. Chapeau voor de organisatie. Ook dat kan in Mooi Gorin-
chem, we kijken nu al uit naar de 30ste jubileum editie. 

Foto: Jilles van Schelt



KOM OP. JE KUNT HET! 
We hebben een trompet, klarinet of trombone voor je. Wat denk je van een dwarsfluit of 
bariton? Je mag kiezen. Leuk joh. Wij hebben het instrument naar keuze voor je beschikbaar.

Kom dan eens kijken en luisteren bij een repetitie op woensdagavond. Dan speelt de jeugd 
o.l.v. Yavin Groenewegen. Handig is om vooraf een mail te sturen en aangeeft dat je komt. Wij 
zorgen dat er dan iemand is om je te begeleiden en vrijblijvend advies te geven over opleiding 
en docenten. Je kunt ook wel gelijk een instrument proberen of misschien heb je al een keuze 
gemaakt. 
Je kunt mailen naar: secretariaat@debazuin-gorinchem.nl. De repetities worden gehouden in 
“De Harmonie” aan de Dalemwal. Je kunt daar gratis parkeren. Kijk ook op de website: www.
debazuin-gorinchem.nl

HEB JE  OOK ZIN OM 
EEN INSTRUMENT 

TE GAAN BESPELEN? 



ZATERDAG 12 JANUARI 2019 

NIEUWJAARSCONCERT
Een traditie die we erin houden.

Een nieuwjaarsconcert van jeugd en groot 
orkest. Een mooi moment om elkaar een 

mooi Nieuwjaar te wensen  en te genieten 
van muzikale momenten van de orkesten. 

Iedereen is van harte welkom in ”De 
Harmonie” aan de Dalemwal te Gorinchem. 

Aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG 25 MEI 2019

NIGHT OF THE KLOMPS 
Naar idee van Jos Jansen. Dit feestelijk con-
cert is met een knipoog een ”Proms concert” 
in een nieuw jasje. Een muziekfeest met veel 

humor en interactie. Een primeur voor Gorcum 
in de Van Rappardhal die omgebouwd wordt 
tot concertzaal. m.m.v. Petra Berger (solist) 

samen met Jordi Repkes zang/gitaar en 
groot orkest van De Bazuin -130 jaar jong.

ZATERDAG 21 DECEMBER 2019

KERSTCONCERT
Het 31e Kerstconcert

met Petra Berger (solist) samen groot 
orkest o.l.v. Jos Jansen brengen u de 

mooiste kerstmuziek. Wij zijn nog in contact 
met een fraai koor en solisten. Verrassend!

www.jordirepkes.nl
www.petraberger.nl

www.debazuin-gorinchem.nl
www.josjansenmusic.nl

De Bazuin Concertagenda 2019:  12 Januari Nieuwjaarsconcert /  
26 april Koningsdagconcert / 04 mei Dodenherdenking / 25 mei Night of 
the Klomps / 10 juli Voorspeelavond jeugd / 13 October ”Als de dag van 
toen” / 21 December Kerstconcert.

   Happy
New Year
     Concert

          A 
    Christmas  
      Carol
   Concert

1889 u 2019 

130 JAAR
1889 u 2019 

130 JAAR

 Night
       of  the 
Klomps
   Concert

1889 u 2019 

130 JAAR

De Koninklijke Harmonie De Bazuin is opgericht op 19 augustus 1889 en 
is daarmee de oudste muziekvereniging van Gorinchem. Sinds september 
2003 repeteren de diverse 
orkesten in het muziekcentrum aan de Dalemwal te Gorinchem. In 1914 
heeft De Bazuin het predikaat Koninklijk verworven. Hare Majesteit de 
Koning heeft bestendiging van het recht tot het voeren van dit predicaat 
verleend tot 30 juni 2039. 

De Bazuin is een vereniging met vele muzikale mogelijkheden. De laatste 
jaren loopt er een scholenproject op ”De Merwedonk” waar per klas, in 
negen lessen onder schooltijd, leerlingen kunnen kennis maken met het 
bespelen van een muziekinstrument naar keuze. Zo hoopt De Bazuin aan-
vulling te genereren van kinderen die op een instrument willen doorzet-
ten. 

Na de vakantieperiode zijn er een viertal jeugdleden van De Bazuin-jeugd 
doorgestroomd naar het grote orkest. Dirigent groot orkest Jos Jansen en 
voor de jeugd Yavin Groenewegen verzorgen door het jaar heen diverse 
concerten. Beide dirigenten zijn zeer betrokken in het opleidingsniveau 
en hebben regelmatig overleg met de docenten. Het nieuwe jaar staan er 
vanwege het 130 jarig bestaan extra mooie concerten op de agenda. U 
bent van harte uitgenodigd. Tijdens dit Kerstconcert zal de jeugd in het 
voorprogramma fraaie Kerstliederen spelen om u alvast in de stemming te 
brengen.

1889 u 2019 

130 JAAR

Over Yavin Groenewegen
Geeft les op Trombone / Bariton / 
Euphonium / Bas

Opleiding / ervaring
Yavin is in 2014 afgestudeerd als 
”Uitvoered Musicus” met als hoofdvak 
Trombone bij het Conservatorium. 
Daarnaast heeft hij verschillende cur-
sussen gevolgd, waar hij onder andere 
les kreeg van de gerenommeerde trom-
bonist Ilja Reijngoud.

Yavin is een trombonist in hart en 
nieren met een duidelijk eigen smaak. 
Verschillende muziekstijlen weet hij ten 
gehore te brengen op zijn trombone, 
waarbij het accent ligt op jazz. Als mu-
sicus, trombonist, dirigent en muziek-
docent is hij van alle markten thuis op 
muziekgebied. Bands waar hij regelma-
tig mee speelt zijn ‘Sonny’s Inc.’, ‘Hor-
nadize’, ‘Mensenkinderen’, ‘Winnetoe’ 
etc. Ook met deze muzikanten weet hij 
elke keer weer een programma neer te 
zetten vol verrassingen.

Yavin is sinds mei 2017 dirigent van het 
Bazuin jeugdorkest.

VERWACHT CONCERT ”Als de dag van toen”. 
Zondag 13 october concert in theater De Vijfzinnen Gorinchem. Matinee voorstelling 15.00 uur.  Met Musicalster 
Tony Neef Musicalster Brigitte Nijman Toon Hermans imitator Wes Leurs. 
Samen met het groot orkest van De Bazuin o.l.v. Jos Jansen brengen deze u een onvergetelijkie middag. 

Het programma is bedoeld speciaal voor ouderen die even terug gaan in de tijd en kunnen genieten van de muziek van o.a. Wim 
Sonneveld en Toon Hermans. Alles wordt begeleid door harmonie orkest de Bazuin in een totaal programma van 90 minuten 
zonder pauze.Een traditionele mars als Gammatique van de Nederlands Componist Gerard Boedijn voor het orkest mag er zeker 
niet aan ontbreken maar ook meezingers als Ja Zuster, Nee Zuster zal zorgen voor een heerlijke ontspannen sfeer tijdens de 
voorstelling. Kortom een programma waarin je wordt meegezogen in nostalgische sferen.

In het kader van 130-jarig bestaan van De Bazuin organiseren we in 2019 bijzondere concerten.



Wij wensen u gezellige feestdagen en een 
voorspoedig, gezond en muzikaal Nieuwjaar.

Graag tot ziens!

Koninklijke Harmonie De Bazuin |  Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie De Bazuin

Leuk dat u er bij was. 
Nog een fijne avond verder.


