
 JJJuuubbbiiillleeeuuummmeeedddiiitttiiittteee   jjjaaannnuuuaaarrriii   222000000222   



 1 

iiinnnllleeeiiidddiiinnnggg      
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Het idee om het 40-jarig bestaan van het Utrechts Kamerkoor 
een Utrechtse aangelegenheid te laten zijn, krijgt uiting door 
de uitvoering van het Utrecht Te Deum van Handel. Dit 
feestelijke oratorium wordt uitgevoerd door een groot koor, 
een klein koor (het U.K.K.), solisten en orkest. Voor het grote 
koor heeft het Utrechts Kamerkoor ter aanvulling oud-leden 
en collegazangers uit diverse Utrechtse koren uitgenodigd. 
Het U.K.K. wil echter ook zijn eigen gezicht tonen in de 
uitvoering van een aantal werken voor kamerkoor. Centraal 
daarin staat het speciaal voor deze gelegenheid door K. 
Woodward gecomponeerde a-capella-werk Un jour comme un 
oiseau. Hopelijk vindt het na deze première een vaste plaats in 
het kamerkoorrepertoire. 
Tevens zingt het U.K.K. het Festival Te Deum van B. Britten, 
een hedendaagse toonzetting van dezelfde tekst die we bij 
Handel horen, voor koor, orgel en solosopraan. 
‘Oude’ muziek kan natuurlijk niet ontbreken op een Utrechts 
koorjubileum. Het concert wordt dan ook geopend met de 400 
jaar oude vijfstemmige mis van W. Byrd. 
 
 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Utrechts 
Kamerkoor willen we het programmaboekje voor het concert 
van de viering van het 40-jarig jubileum digitaal beschikbaar 
stellen. Vanuit ruimteoverweging zijn de teksten van de in dat 
concert gezongen stukken niet in dit document opgenomen. 
 
In het oorspronkelijke boekje werd dank uitgesproken aan: 
- Semic Juniorpress, Naarden, 
- Ruro Micromontage, Amsterdam, 
- A-D Druk, Zeist, 
- Ger van Mourik, 
- Martine Loos. 
 
Door de gebruikte verwerkingsmethode (scannen en tekst-
herkenning) is het mogelijk dat hier en daar typefouten zijn 
ontstaan. Deze waren niet aanwezig in de oorspronkelijke 
versie. 
Om lay-out-technische redenen is hier en daar het lettertype 
aangepast en consistent gemaakt. 

Han Bijker 
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ppprrrooogggrrraaammmmmmaaa   
W. Byrd (1543-1623) 
 
B. Britten (1913-1976) 
 
 
K. Woodward 
 
 
 
 
 
 
G.F. Händel (1685-1759) 
 
 
 
 
 

Mass for five voices 
 
Festival Te Deum 
(voor koor en orgel) 
 
Un jour comme un oiseau (1991) 
(wereldpremière) 
 
 
pauze 
 
 
Utrecht Te Deum  
(voor koor, solostemmen en orkest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Heiting: dirigent 
 
Gijs van Schoonhoven: orgel 
Paul van den Bemt: tenor 
Sytse Buwalda: counter-tenor 
Ingrid Groot: 1e sopraan 
Ans Loos: 2e sopraan 
Ad hoc-orkest van Utrechtse musici 
 
 



 2 

UUUtttrrreeeccchhhtttsss   
KKKaaammmeeerrrkkkoooooorrr   

GGGiiijjjsss   vvvaaannn   
SSSccchhhoooooonnnhhhooovvveeennn   

 
 
 
 
 

Het Utrechts Kamerkoor (voorheen ‘Viva la Musica’) 
werd op 6 januari 1952 opgericht en stond bijna 25 jaar 
onder leiding van Reinier Wakelkamp. 
Het koor legt zich toe op de uitvoering van geestelijke en 
wereldlijke muziek, van de middeleeuwen tot heden. A-
capella-werken nemen daarbij een belangrijke plaats in. 
Sinds 1 januari 1990 is de artistieke en muzikale leiding in 
handen van Jan Heiting. 
 
Jan Heiting studeerde piano en koordirectie aan het 
Twents Conservatorium. Na het behalen van zijn 
pianodiploma in 1985 ging hij naar het Utrechts 
Conservatorium om in 1988 zijn directieopleiding te 
voltooien bij Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward. 
Naast het Utrechts Kamerkoor dirigeert hij nog enkele 
koren, waaronder het door hemzelf opgerichte projectkoor 
Collage. Dit koor komt steeds voor een bepaald project 
bijeen, repeteert een paar keer en geeft vervolgens een 
aantal uitvoeringen. Het is een manier van werken die Jan 
Heiting al jaren na aan het hart ligt. Zo heeft hij diverse 
oratoria uitgevoerd, onder andere van Hindemith, 
Stravinsky en Kodály en, nog onlangs, een enthousiast 
ontvangen uitvoering gegeven van de Nicolas-cantate van 
Benjamin Britten, na slechts één dag repeteren met koor 
en orkest. De uitvoering van het Utrecht Te Deum van 
Handel is op dezelfde manier tot stand gekomen. 
Speciaal de Engelse koorcultuur heeft altijd een grote 
aantrekkingskracht op Jan Heiting uitgeoefend. Al jaren 
heeft hij dan ook regelmatig contact met Timothy Brown 
en zijn Cambridge University Choir, die hij leerde kennen 
via cursussen in Namen en Cambridge. 
 
Gijs van Schoonhoven studeerde orgel, kerkmuziek en 
theorie aan het Arnhems Stedelijk Conservatorium, waar 
hij onder andere het einddiploma solospel orgel en het 
praktijkdiploma protestantse kerkmuziek behaalde. 
In 1977 won hij de Koraalprijs bij het Nationaal Orgel 
Improvisatieconcours in Haarlem. Hij geeft regelmatig 
concerten in binnen- en buitenland en werkte mee aan 
enkele plaatopnamen. Gijs van Schoonhoven is 
momenteel verbonden aan het Twents Conservatorium als 
docent orgel, kerkmuziek en improvisatie. Hij werkt 
tevens als kerkmusicus in de kapel van het Medisch 
Spectrum Twenthe, en is organist van de Grote Kerk in 
Enschede. 
 
 

JJJaaannn   HHHeeeiiitttiiinnnggg   
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SSSyyytttssseee   
BBBuuuwwwaaallldddaaa   

PPPaaauuulll   vvvaaannn      
dddeeennn   BBBeeemmmttt   

 
 
 
 
 
 
 

Paul van den Bemt, tenor, studeerde aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg bij Marius van Altena en 
vervolgens enkele jaren aan het Koninklijk 
conservatorium te Den Haag bij Meinhart Kraak. Hij 
volgde verder cursussen bij Max van Egmond, Emma 
Kirkby, Rebecca Stewart, Bernard Kruysen en Paul 
Hillier. 
Hij zingt als solist in lied, opera en oratoria, en in 
ensembles als Capella Figuralis, Bousignac, Collegium 
Vocale, La Chapelle Royale, Capella Palestrina, Les 
Musiciens du Louvre, Die Deutsche Bachvocalisten, 
Corona Coloniensis en Capella Pratensis. 
Als zangdocent is Paul van den Bemt verbonden aan het 
St. Jansseminarie te ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
Sytse Buwalda, countertenor, begon zijn zangstudie op 15-
jarige leeftijd. Hij studeerde bij Paul Hameleers en, aan 
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, bij Cora 
Canne-Meyer. Masterclasses volgde hij bij Paul Esswood, 
Marius van Altena en Max van Egmond. Bij 
laatstgenoemde volgt hij tot op heden interpretatielessen. 
In het oratoriumcircuit zingt bij werken van renaissance 
tot heden. Hij werkt hierbij samen met gerenommeerde 
orkesten o.l.v. dirigenten als Gustav Leonardt en Louis de 
Vos. Ook in de opera voelt Sytse Buwalda zich goed thuis. 
Titelrollen vertolkte hij in de Orpheus van Gluck en de 
Ascanio in Alba van Mozart. Hij werkte bij opera SKON 
in de productie Reinaert de Vos van Ruud Bos. 
Als solist gaf hij concerten in onder andere Duitsland, 
Portugal en Frankrijk. Het Wratislavia Cantans Festival 
1990 in Polen werd door hem muzikaal geopend. Tevens 
nam hij daar een tv-recital op en verzorgde hij een aantal 
concerten in Warschau met de Warsaw Barock Soloists 
‘Concerto Avenna’. Als solist en ensemblezanger werkte 
Sytse Buwalda mee aan diverse cd- en radio-opnamen. 
Zingt tevens freelance bij het Nederlands Kamerkoor en 
het Groot Omroepkoor.
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KKKeeerrrrrryyy   
WWWoooooodddwwwaaarrrddd 

 
 
 
 
 

Kerry Woodward werd geboren in Barry, Wales en studeerde 
directie en compositie aan de universiteit van Cardiff en de 
Guildhall School of Music in Londen. Hij nam tevens lessen bij 
Sir Adrian Boult en Kyril Kondrashin. 
Na enige jaren eigen orkesten en ensembles gedirigeerd te 
hebben werd hij vaste dirigent van de B.B.C. Singers in Londen 
(1973-76); hij werkte daar met onder anderen Sir Colin Davis en 
Pierre Boulez. Van 1977-80 was hij muzikaal leider van het 
Nederlands Kamerkoor. 
Als orkestdirigent heeft Kerry Woodward met veel Europese 
orkesten gewerkt, waaronder de orkesten van de BBC, het 
Engels Kamerorkest en het London Sinfonietta. In Nederland 
dirigeerde hij het Concertgebouworkest en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, en het Nederlands en Amsterdam 
Kamerorkest; in Israël het Beer Sheba Symfonie orkest. 
Met de wereldpremière van Der Kaiser von Atlantis in 1975 in 
Amsterdam, met de Nederlandse Opera, startte zijn 
operacarrière. Sindsdien heeft hij opera’s gedirigeerd in Groot-
Brittannië, België, Italië, Duitsland, Israël, en in de Verenigde 
Staten in San Francisco, New York en Cleveland. 
Kerry Woodward, die in Nederland woont, was van 1988-90 als 
directiedocent verbonden aan het Utrechts Conservatorium. In 
die jaren ging zijn liefde al vooral uit naar het componeren. 
Grondige kennis van opera en vocale muziek inspireerden hem 
tot het componeren van twee kinderopera’s: Assepoester (met 
veel succes uitgevoerd) en Tarantella (momenteel weer in 
productie), en een aantal koorwerken en composities voor 
solostem, die o.a. in New York, Boston en Parijs zijn 
uitgevoerd. 
 
Voor het jubileum van het Utrechts Kamerkoor heeft Kerry 
Woodward een stuk geschreven, gebaseerd op tekstsuggesties 
van de koorleden zelf. Zij stuurden hem gedichten, 
tekstfragmenten enz. die zijzelf ontroerend en/of belangrijk 
vonden. De compositie Un jour comme un oiseau is gebaseerd 
op een gedicht van Jacques Prévert Pour faire le portrait d’un 
oiseau, aangevuld met fragmenten uit het werk van Louis 
Aragon en Dante Alighieri (De Hel) en twee gedichten van 
Emily Dickinson. 
Het hoofdthema is het creëren van een kunstwerk (een schilderij 
van een vogel). Als de kunstenaar behoedzaam en met liefde te 
werk gaat zal de vogel uiteindelijk zingen. 
De muziek voert ons langs alle menselijke gevoelens tijdens dit 
creatieve proces: angst, het lange wachten, hoop, depressie, en 
de uiteindelijke vreugde als het lukt.
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Het Utrechts Kamerkoor heeft zijn 
wortels in de K.A.J., de katholieke  
arbeidersjeugd, een beweging die na 
de bevrijding weer opkwam met als 
doel: ‘verheffing van de jeugd’. 
Het was de gewoonte op feestdagen /s 
morgens naar de H. Mis te gaan bij  
de zusters van de Antoniusparochie  
en daarna gemeenschappelijk te ont-
bijten. Voor die gelegenheden stu-
deerde het toenmalige jongemannen-
koor zelf een misje in. Na een paar 
jaar hadden ze daar genoeg van en 
werd besloten van het jongemannenkoor een gemengd koor te 
maken, dat helaas toen niet meer in de kerk mocht zingen. 
In de koffiekamer van de pastorie werd op 6 januari 1952 het 
‘K.A.J. Gemengd Koor’ ten doop gehouden. 
In het begin telde dit koor ongeveer 40 leden, zogezegd ‘de 
hele jeugd van de parochie was er bij’. Eerste voorzitter was 
Leo Wouters, gedurende twee jaar, die opgevolgd werd door 
Guus Mouton. 
 
Al na een paar maanden kreeg het koor de naam: ‘gemengd 
koor Bet Canto’, maar deze vlag dekte de lading niet er werd 
naast operette en vrij populaire muziek ook religieuze muziek 
gezongen. 
Er waren ook uitjes: fietsen naar het Wasmeertje was populair. 
Verder één keer per jaar een bustochtje, naar Arnhem 
bijvoorbeeld. Gekke grappen werden uitgehaald; het was 
zonder meer gezellig. De mensen van toen kijken er met 
plezier op terug. 
 
De eerste dirigent, Paul van den Berg, was een 
amateursmusicus. Hij was een druk man en kon het dirigeren 
bij werk en studie niet volhouden. In 1955 kwam via een 
advertentie Lex de Vries, een beroepsdirigent, die weer vrij 
vlot verdween. 
In hetzelfde jaar, 1955, het koor wilde toch wat hogerop, werd 
Wim Wakelkamp gevraagd te komen dirigeren. Hij had at 
naam gemaakt en was ietsje ouder dan het gemiddelde koorlid. 
Op aandringen van Wim werd de naam Bet Canto veranderd 
in Viva la Musica; hij wilde een koor met een ander repertoire 
en een serieuze aanpak, een a-capellakoor. En dat werd het! In 
1956 at zong het koor op het huwelijk van Leo en Erna een 
mis van Badings; hoog gegrepen, maar schitterend. 

 
Wanneer geen plaatsnaam 
vermeld wordt, vond het 
evenement plaats in 
Utrecht. 
 
6januari 1952 
Oprichting R.K. 
Zangvereniging K.A.J. 
Gemengd koor ‘Bel Canto’. 
 
17 mei 1952 Medewerking 
aan feestelijke avond t.g.v. 
installatie eden van de K.A.J.; 
bet koor stond toen onder 
leiding van Paul van den 
Berg. 
 
30 mei 1953 
Zomerfeestavond met zang 
en dans. Parochiehuis, 
Potgieterstraat. 
 
16 mei 1954 ‘Lentefeest - 
avond met zang en dans. 
Wijkgebouw, Potgieterstraat. 
 
Voorjaar 1955 Wim 
Wakelkamp wordt dirigent. 
 
26 december 1955 ‘In 
nativitate domini 1955’. 
Kerstviering in kerk van 
O.L.V. van Goeden Raad in 
de Bosboom Toussaintstraat. 
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16 december 1958 
Kerkmuziekavond,  
St. Augustinuskerk 
 
28 mei 1959 
Concert in het gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen, 
samen met de Utrechtse 
Politie Mannenzang 
Vereniging ‘Excelsior’. 

 
Voorjaar 1961 Vertrek Wim 
Wakelkamp naar Den Haag. 
(Wim Wakelkamp was ook 
dirigent van de Utrechtse 
Politie Mannenzang Vereniging 
‘Excelsior’ vandaar de 
samenwerking.) 
 
5 oktober 1963 
Optreden van Muziekkring 
Viva la Musica tijdens reOnie 
van de R.K. Spelevaert in 
Loenen op de Veluwe. 
 
14 december 1963 
Concert in Hervormd 
Wijkcentrum ‘Ons Huis’ met 
muziek van o.a. Buxtehude, 
Certon, Vivaldi, Mozart en 
Toebosch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uit een krant van 1963, 
n.a.v. het concert van 14 dec. 

Over het repertoire werd niet altijd gejuicht. Er vertrokken 
bijvoorbeeld heel wat leden toen Wim Waarom maken de 
boeren de pap zo dun op het repertoire had gezet, een 
volksliedje in een bewerking van Felix de Nobel, het idool 
in die tijd van alles wat a-capella zong. (Leo, Erna, Ad en 
Mies) 
 
Wim Wakelkamp was een ‘trendsetter’; hij drukte een 
persoonlijk stempel op zijn ensembles. Zijn broer Reinier 
heeft dat verschillende keren ondervonden, wanneer hij als 
invaller optrad. ‘Zoals veel mensen van het eerste uur had 
Wim heel stringente opvattingen, was fanatiek. Jets was 
goed of slecht, veel tussentinten waren er niet. Het ideaal 
was de a-capella-zang. Studeren deed je zonder piano, dan 
leerde je pas luisteren, en werd de toon zuiver.’ (Reinier) 
 
Wim had het niveau opgepept. Het koor zong zijn repertoire. 
Er werd met geprotesteerd, dat was de mentaliteit. Je had 
geen inspraak; de mensen die bleven namen dat. 
 
Toen Wim Wakelkamp in 1961 werd benoemd als dirigent 
aan de kerk van het Bezuidenhout in Den Haag, is Reinier 
gevraagd zijn werk bij ‘Viva la Musica’ over te nemen. Er 
waren nog maar zo weinig koorleden over dat er aanvan-
kelijk twee- en driestemmig werd gezongen. In die tijd was 
Reinier ook bezig met het vak schoolmuziek op het 
Conservatorium.
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‘Als ik religieuze muziek deed, dan was het méér dan die 
muziek, dan was het ook de religieuze achtergrond. Voor mij 
is dat geen opzet, eerder habitus. Dat is ook de enige manier 
waarop bet te pruimen is. Je overtuiging zit dan in de muziek. 
Bovendien is bet zo dat veel van de waardevolle vocale 
muziek met een religieus doel tot stand is gekomen.’ (Reinier) 
 
(n.a.v. Festival FJK) 
Een welverdiend succes oogstte de Muziekkring Viva la 
Musica, die onder leiding van Reinier Wakelkamp op zeer 
spirituele en muzikale wijze een aantal 16e- en 17e-eeuwse 
werken vertolkte. 
 

 
Reinier bracht ook zijn invloed mee uit een andere functie: die 
van dirigent van de Camera Musica van de 
studentenvereniging Veritas, waar hij in 1964 was benoemd. 
Al heel vroeg waren ze daar bezig met bet zoeken naar 
‘authentiek musiceren’. Uit die groep zijn beroepsmuzikanten 
voortgekomen als Wilbert Hazelzet, Wim van de Laar, Piet 
d’Hont; Frans de Ruiter speelde er klavecimbel. 

12 december 1964 Concert in 
Hervormd Wijkcentrum ‘Ons 
Huis, met medewerking van een 
vedelkwartet. 
 
eind 1964 
Toetreding tot de Federatie van 
Jongerenkoren (FJK). 
 
27 maart 1965 Festival van de 
FJK in het NV.huis. 
 
31 maart 1965 Concert samen 
met kamerorkest van de 
studentenvereniging ‘Veritas. 

26 mei 1965 Concert samen met 
kamerorkest van Veritas t.g.v. 76e 
Dies Natalis van Veritas. 
 
3juli 1965 
Concert Michaëlskapel, 
Domtoren. 
 
l7juni 1966 
Concert ‘Recital’, Mariaplaats. 
 
29 november 1966 
Medewerking concert t.g.v. 21e 
Dies Natalis van de Camera 
Musica van Veritas. 
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6 mei 1967 
Nederlands Koorfestival; 
gedeelde eerste plaats met het 
Strijps Kamerkoor. 
 

 
 
18 november 1967 Opname 
voor de AVRO (direct gevolg 
van hot behalen van de eerste 
plaats tijdens het 
koorfestival). 
 
27 november 1967 
Medewerking aan concert 
t.g.v. 220 Dies Natalis van de 
Camera Musica van Voritas 
in de Leeuwenberghkerk. 
 
30 en 31 maart 1968 
Festival FJK, Casino Den 
Bosch. 
 
27 april 1968 
Medewerking aan concert 
t.g.v. Dies Natalis Veritas. 
 
10 mei 1968 
Openingsconcert en 
deelname in klasse A van hot 
Nederlands Koorfestival; 
tweede plaats. 

 
In 1967 was Viva la Musica een van de weinige kleine koren 
in Utrecht. Er gebeurde heel veel: koorfestivals, veel 
uitvoeringen. Het ging allemaal heel goed: ‘het beste 
amateurkoor van Utrecht.’ (Mies) 
 

Tijdens dit Nederlands 
Koorfestival in 1967, stond als 
verplicht werk Remember me 
van Jurriaan Andriessen op het 
programma. Een koor hield 
halverwege het stuk op. Daarna 
zong Viva en kreeg na de 
uitvoering te horen: ‘Nu weten 
we hoe we het stuk hadden 
moeten zingen.’ 
 
 

‘Vermoedelijk hen ik in ‘66 of ‘67 op het koor gekomen, na de 
zomervakantie. 
Ze waren al bezig met een programma voor het koorfestival, 
ik geloof dat ik in Les Oiseaux van Janequin viel, verplicht 
nummer, heel spannend, heel moeilijk, viel meteen met mijn 
neus in de boter. Ik heb het altijd fantastisch gevonden.’ 
(Liesbeth) 
 
In het Koorfestival van 1968 zong het Utrechts Kamerkoor 
Viva la Musica met vijf andere koren in de groep ‘gemengd 
koor A-kroon’. Opdracht was a prima vista een stuk te zingen 
dat door Albert de Klerk voor het koorfestival was 
gecomponeerd. Ieder koor kreeg 15 minuten om het werk te 
bestuderen. 
 
(Festival FJK, maart 1968) 
Wij hebben een gedeelte van dit zeer geanimeerde festival 
meegemaakt en wij troffen het getuige te kunnen zijn van het 
optreden van Viva la Musica uit Utrecht, een door de dirigent 
bijzonder goed geschoold jongerenkoor van ruim twintig leden. 
(...) lichte, fijne doorzichtige en levendig muzikale voordracht (...) 
(Wouter Paap) 
 
Voorjaar 1968 werd Reinier Wakelkamp ook leider van het 
Brabants Kamerkoor. 
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Als een rode draad loopt door de jaren heen: Vivanen zijn 
echte muziekliefhebbers. Dat bepaalt de sfeer. Mensen die 
met hart en ziel willen musiceren. Het zingen is factor één; 
taarten bakken en feesten belangrijk, maar nooit het 
hoofdmotief om te komen zingen. Je kwam doodmoe uit je 
werk en moest nog eten koken, maar eenmaal op de 
repetitie knapte je weer op. Dolle pret gehad met Reinier, 
zo’n plezier; ontzettend geestig kon die zijn. Ik hoor hem 
nog zeggen: niet kakelen maar eieren leggen! 
Je moest behoorlijk op je tenen lopen. Dáárvoor was je bij 
Viva; in een parochiekoor ging je vanwege de 
gezelligheid. (Mies, Ad, Truus, Wil) 
 
Zo konden velen donderdagavond in een zekere 
jubelstemming de Geertekerk verlaten waar een 
zogenaamd jongenskoor (! red.), Viva la Musica, een reeks 
werken had uitgevoerd die (…) Bijzonder gevoelige 
zuiverheid, een prachtig evenwicht tussen forte en piano, 
(…) 
(GL.Sl., Trouw, 6juni 1970) 
 

 
18 mei 1969 
Deelname Koorfestival in klasse 
A, eerste plaats met 419 punten. 
 
15 november 1969 
Opname AVRO. 
 
11 december 1969 
Medewerking concert, 
Leeuwenberghkerk, t.g.v. Dies 
Natalis Camera Musica Ventas. 
 
l3 januari 1970 Opname NOS 
voor de wedstrijd van de BBC 
‘Let the people sing’. 
 
22 mei 1970 
Openingsconcert Nederlands 
Koorfestival. 
 
30 mei 1970 
Deelname Nederlands 
Koorfestival, eerste plaats. 
 
4 juni 1970 Eerste zelf 
georganiseerde 
concert in de Geertekerk met 
muziek uit 16e en 17e eeuw en 
van Distler. 
 
23 juIi 1970 
Concert English Reformed 
Church met eveneens oude en 
nieuwe’ muziek. 
Zomer 1970 
Een deel van het koor neemt deel 
aan Europa Cantat IV in Graz. 
 
10 december 1970 
Concert Leeuwenberghkerk, 
samen met Canto en Camera 
Musica - alles onder leiding van 
Reinier Wakelkamp. 
 
27 december 1970 
Kerstconcert Heilige 
Geestcentrum (weer samen met 
Canto en Camera Musica). 
 
13 en 14 maart 1971 
Repetitieweekend in ‘De 
Bliscap’, Amerongen.
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24 maart 1971 Passieconcert 
Pieterskerk, o.a. Lukaspassion van 
Schütz. 
 
4 april 1971 Passieconcert kerk 
Christengemeenschap, Zeist, met 
hetzelfde programma. 
 
7 april 1971 Passieconcert St. 
Jacobuskerk, Den Haag. 
 
3 juli 1971 Concert English 
Reformed Church, Amsterdam, 
m.m.v. Jacques van den Dool, orgel. 
 
20 november 1971 
Opname voor de NCRV. 
 
29 januari 1972 
Opname voor de NOS. 
 
26 en 27 februari 1972 
Repetitieweekend De Bliscap, 
Amerongen. 
 
18 maart 1972 Opname NOS, 
Johannes Passie van L. Lechner. 
 
24 maart 1972 
Passieconcert Rijswijk met o.a. 
Johannes Passie van L. Lechner. 
 
6 mei 1972 Concert Hervormde 
kerk, ‘s-Hertogenbosch, 
m.m.v. Jacques van den Dool, 
programma van oude muziek. 
 
7 mei 1972 Hoogmis (direct 
uitgezonden door de KRO-radio) in 
de Norbertijnenabdij van Borne, 
Heeswijk. 
 
4 juli 1972 
Concert Pieterskerk, met 
soortgelijk programma als 6 mei. 
 
12 december 1972 Kerstconcert 
Heilige Geestkerk, o.a. die 
Weihnachtsgeschichte van 
Hugo Distler. 
 
14 december 1972 Kerstconcert 
Pieterskerk, met iets uitgebreider 
programma. 

n.a.v. uitvoering Lukas Passion van H. Schütz in Den Haag: 
(…) of de vocale partijen nu werkelijk zo objectief en 
passieloos moeten worden voorgedragen als de solisten van 
het Kamerkoor Viva la Musica deden valt te betwisten. (…) 
Slechts de tenor Ad Oomen (evangelist) en Gert Veras 
(Pilatus) gaven hun partijen het nodige reliëf. (Jaap Geraedts) 
 
‘In die tijd hebben we ook een stuk van Jan Vriend ter hand 
genomen, in 1971 geloof ik, en dat ging niet. Sommige 
mensen hadden daar een verschrikkelijke weerzin tegen, en 
dan lukt bet ook niet. Heel modern. Het was zo anders, je 
zag de mensen griezelen.’ (Liesbeth) 
 
JACQUES VAN DEN DOOL: MUZIKANTENNATUUR! 
Allengs schakelde hij (- Jacques van den Dool, de organist) 
over op een soort hommage door (...) Viva la Musica te citeren 
en contrapuntisch te bewerken. 
(Hein Zomerdijk, Brabants Dagblad, 8 mei 1972) 
 
Wat vond je de aangename kanten van het koor? 
‘De vitaliteit! Er gebeurde altijd wat, men dacht mee, men 
dacht soms dwars, dat is helemaal niet zo erg, maar er 
gebeurde wat. Er was pit, vinnigheid, zolang die er was 
hebben we een hele goede tijd gehad. Die pit is iets wat ik 
me aangenaam herinner. De levendigheid vond ik een van 
de positieve kanten van bet koor, misschien niet zulke 
vocalisten, maar met een ontzettende nieuwsgierigheid.’ 
(Reinier) 
 
Onaangename kanten van Viva? 
‘Het is altijd een druktemakersgroep geweest, dat is hele-
maal niet erg, temperament daar hou ik wel van, als er op 
een gegeven moment maar gewerkt wordt. Je merkte aan 
allerlei dingen dat de drang naar de repetitieavond niet zo 
groot meer was als ‘ie zou kunnen zijn. In bepaalde groepen 
was nogal wat verzuim waardoor traagheid, waardoor 
onbalans ontstond. De ene groep was allang klaar, terwijl de 
andere groep nog halverwege was. Dan is bet ook goed als 
er een nieuwe impuls komt, een nieuwe bezinning. Dat gaat 
vaak met een beetje schade en schande, en als een koor dan 
ten onder gaat dan moet je daar niet bedroefd over zijn, dan 
heeft bet een goede tijd gehad; en a!s de vitaliteit er wel is, 
nou dan komt men er we! weer bovenop.’ (Reinier) 
 
n.a.v. Kerstconcert 14 december 1972: 
Voor de pauze een programmatische vondst van de eerste 
orde: Hugo Distlers Weihnachtsgeschichte fungeerde als 
middenpaneel van een muzikaal drieluik (.1 De uitvoering 
was groots, de koorklank van Viva homogeen en zuiver (...) 
(JWH in Utrechts Nieuwsblad)
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Tijdens Europa Cantat 1973 in Autun sliepen de dames 
in een kazerne, stapelbedden en zo. ‘s Morgens deed Wil 
het raam open, floot op haar vingers... en vervolgens 
zorgden de militairen dan voor de fourage, kwamen met 
stokbrood, koffie en thee. De dames nuttigden het ontbijt 
in de vensterbanken en op de rand hunner sponde. In 
Autun waren alleen maar vrouwen, Maria Arts, 
Willemien, Liesbeth, Lidwien Heynen, Mies, Lies... 
Reinier was altijd maar de enige man.’ (Wil, Liesbeth) 
 
 

 
 
(…) terwijl de totaalklank zowel in het fijnste pianissimo 
als in een stralend forte steeds welluidend en in hoge 
mate muzikaal is. 
(Theo Lambooy, Leeuwarder Courant, 20 oktober 1974) 
 
‘Thuis noten instuderen, iedere zichzelf respecterende 
dirigent wil dat, maar het is ook hautain; het is een 
verschijnsel met positieve en negatieve kanten. Erg veel 
dirigenten die goed geschoold zijn, die begaafd zijn, 
zoeken dan meteen maar een maatkostuum: een koor dat 
op een level staat en waarmee ze zich snel kunnen 
profileren. Snel, vlug, verbazingwekkend moet het. Wij 
zijn bij Viva begonnen met muzikale mensen, geen 
beroeps, maar wel mensen met een goede muzikale 
feeling. Anders kun je het niet voor elkaar krijgen. Wat 
dat betreft heb ik met het koor ontzettend veel geluk 
gehad. En dan nog de olievlekwerking: leuke presentatie 
trekt mensen aan, selecteert ook mensen. Het zet een 
duidelijk stempel op het repertoire. Zo kunnen mensen 
dan ook con amore daarvoor kiezen. Je bent in elk geval 
duidelijk.’ (Reinier) 

17 en 18 maart 1973 Repetitieweekend in 
‘De Bliscap’, Amerongen. 
 
29 maart 1973 Concert 337e Dies Natalis, 
Rijksuniversiteit Utrecht, o.a. Widmann: 
Studentenlieder. 
 
8 april 1973 Passieconcert Pieterskerk, o.a. 
Johannes Passie van L. Lechner. 
 
29 mei 1973 Concert Hervormde kerk ‘s-
Hertogenbosch, samen met Brabants 
Kamerkoor en o.a. Frans de Ruiter, 
klavecimbel. 
 
4 juni 1973 Hetzelfde programma in 
Helmond. 
 
27 juli t/m 5 augustus 1973 Een deel van 
het koor doet mee aan ‘Europa Cantat, een 
internationaal koorfestival in Autun, 
Frankrijk,  georganiseerd door de Europese 
Federatie van Jongerenkoren. 
 
2 september 1973 Fietsconcert in 
Blauwkapel met werelds programma (o.a. 
Le Chant des Oiseaux van Janequin). 
 
2 september 1973 Concert t.g.v. de 
inwijding van het orgel in de Heilige 
Geestkerk, Overvecht. 
 
14 december 1973 Concert Geertekerk, 
met een programma van componisten van 
eind 19e, begin 20e eeuw. 
 
17 maart 1974 Medewerking aan de 
Lijdensmeditatie in de kapel van 
Blauwkapel. 
 
27 en 28 april 1974 
Repetitieweekend  Rhijnauwen. 
 
17 mei 1974 Concert Geertekerk, samen 
met Utrechts Barok Ensemble, Max van 
Egmond en Peter Kooy.(Actus Tragicus 
van Bach) 
 
l6 juni 1974 Hoogmis in St. Jan, s-
Hertogenbosch, in het kader van 700 jaar 
‘zingen in de kathedraal’, o.a. de 
vijfstemmige mis van Byrd. 
 
20 oktober 1974 Concerten in Franeker en 
Leeuwarden.
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15 en 16 februari 1975 
Repetitieweekend in 
Nederlands Instituut voor 
Kerkmuziek, 
Plompetorengracht. 
 
22 februari 1975 Opname voor 
de NOS in kerkje van 
Blauwkapel. 
 
9 maart 1975 
Missa Diatonica van Hendrik 
Andriessen. 
 
5 en 6apnl 1975 
Extra repetitieweekend in 
Centrum Kontakt der 
Kontinenten, Soesterberg. 
 
18 april 1975 Concert 
Geertekerk, m.m.v. Philien 
Wakelkamp, Jacques van den 
Dool en Rinus Groot. Voor de 
pauze een Engels programma, 
na de pauze Hongaars. 
 
9 september 1975 
Zomeravondconcert 
Amerongen. 
 
l7en l8 januari 1976 
Repetitieweekend in ‘De 
Bliscap, Amerongen. 
 
20 februari 1976 
Concert Geertekerk, 
Monteverdi-programma, 
o.a. Lamento d’Arianna, m.m.v. 
Utrechts Barok Ensemble o.l.v. 
Frans de Ruiter. 
 
22 februari 1976 
Concerten in Franeker en 
Leeuwarden. 
 
25 maart 1976 
Concert t.g.v. 340e Dies Natalis 
van de Rijksuniversiteit 
Utrecht, samen met het USKO. 
 
2 mei 1976 
Koffieconcert Ronde Lutherse 
Kerk, Amsterdam. Op het 
programma muziek van 
Monteverdi. 

 
 
‘Ik heb les van Herman Strategier gehad. Zeer aimabele man, 
uitstekende koordirigent, beetje onderschat, heel bescheiden, 
misschien met briljant. Je kunt bij hem niet denken in de trant 
van geniaal. Dat lijkt een beetje braaf, hij geloofde bijvoorbeeld 
niet in dodecafonie, in seriële muziek. Ik heb hem horen zeggen: 
er is binnen het huidige toonsysteem nog zoveel te ontdekken, ik 
heb het niet nodig. Het zou nog eens kunnen zijn dat er weer 
composities van Herman Strategier opduiken die opgewaardeerd 
worden.’ (Reinier) 
 
Het koor heeft veel aan je te danken gehad, vond je dat 
omgekeerd ook? 
‘Ja, als je in een koor rolt als je net begint, waar je echt voor 
elke vierkante centimeter een gevecht moet leveren, waar je 
stilistische dingen met overkrijgt als je niet een soort 
ingebouwde trouw hebt, -heb ik ook, anders blijf je met zo lang 
bij dezelfde baas,- dan maak je die ontwikkeling niet door.’ 
(Reinier) 
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In 1977 vierde Viva la Musica het 25-jarig bestaan. Bij die 
gelegenheid werd een grammofoonplaat uitgebracht. Op de 
hoes een prachtige kritiek van Wouter Paap. 
 

 
 
 
In datzelfde jaar 1977 maakte Viva een ‘kathedralen-reis’ naar 
Frankrijk. Het was een heerlijk tournee, maar een van de 
koorleden verloor onderweg haar stem. De dirigent trof haar 
treurend in het café. Daar is toen kennelijk een wonder 
geschied, want op het moment suprème -de Hoogmis, in de 
Notre Dame in Parijs- was zij weer van de partij. 
 
Het officiële tenue bestaat voor de dames uit een lange batik-
rok, zwarte trui of blouse, zwarte schoenen; voor de heren uit 
een lange zwarte pantalon, zwarte trui of overhemd, zwarte 
schoenen. (uit het Huishoudelijk Reglement) 
 
We kregen allemaal een even grote lap stof, die was voor 
sommigen bijzonder ruim bemeten, maar voor anderen 
viel de rok nogal krap uit... 
 
De wisselwerking tussen koor en dirigent? 
Steeds een trapje omhoog. Verfijning van klankkleur. 
Zoeken naar de juiste balans tussen inzet en ontspanning, 
articulatie, stijlopvatting, ritmiek, waar we steeds gericht aan 
werkten.’ (Reinier) 

12 februari 1977 
Try-out voor plaatopname in do 
Hervormde Kerk, ‘s-Hertogen-
bosch, m.m.v. Jacques van den 
Dool, orgel. 
 
18 en 19 februari 1977 Opname 
voor grammofoonplaat in de 
Norbertijnenabdij van Borne, 
Hoeswijk. 
 
11 maart 1977 Jubileumconcert 
Geertekerk. Programma met 
werken van de grammofoonplaat. 
Bij deze gelegenheid word een 
opname gemaakt door de NOS. 
 
3 mei 1977 
Goertekerk: opname door do 
NCRV van de Lamento d’Arianna 
van Monteverdi. 
 
13 mei 1977 Feestavond in ‘t 
Hoerenlogement in Beusichem 
t.g.v. het 25-jarig jubileum. 
 
25 juni t/m 3 juli 1977 
Concortreis -kathedralentocht-
Frankrijk, met organist Jacques 
van den Dool. 
 
24 september 1977 Mis in de 
Heilige Geestkerk. 
Vijfstemmige mis van Byrd, vier 
motetten van Duruflé, A hymn to 
the Virgin van Britten. 
 
11 december 1977 Middagconcert 
in Schagen, grotendoels 
kerstmuziek, o.a. de O-antifonen 
van H. Strategier. 
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28 februari 1978 Opname in 
Pieterskerk voor ‘Let the people 
sing’, een internationale 
korencompetitie, op uitnodiging van 
Robbert Jan de Neeve van de NOS. 
 
12 mei 1978 
Concert Geertekerk, m.m.v. 
Jacques van den Dool, orgel, en een 
gamba-consort o.l.v. Simon Plat. 
 
26 november 1978 Concert 
Hervormde Kerk s-Hertogenbosch, 
met o.a. een hommage aan 
Messiaen. 
 
17 en 18 maart 1979 
Studieweekend in ‘De Bliscap’, 
Amerongen. 
(Johannes Passion) 
 
5 april 1979 
Uitvoering Johannes Passion 
J.S.Bach in de Bartholomeuskerk in 
Zevenbergen. 
 
6 april 1979 
Uitvoering Johannes Passion 
J.S. Bach in de Jacobikerk. 
 
28 april 1979 Opname NCRV-
televisie voor hot programma 
‘Cantate Domino’; werken van o.a. 
Hassler en Britten. Uitzending op 
13 mei 1979 
 
26 mei 1979 
Operatie Mayflower - viering 
150 jaar Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst, 
Concertgebouw Amsterdam. 
 
26 juni 1979 
Internationaal Koorfestival, 
muziekcentrum Vredenburg. 
Met koren uit Hongarije, 
Roemenië en Italië. 
 
26 december 1979 
Kerstconcert Nicolaïkerk. 

1979. De Johannes-passie was een van de eerste projecten met 
orkest, met een bezetting van oude instrumenten. In de Jacobi-
kerk, heel sfeervol. Reinier daarover: ‘Van de Johannes was ik 
helemaal idolaat. Het moest kunnen met een goed koor, met 
de klank van Viva. Het zoeken naar een andere strijkersklank 
begon toen op te komen. En het is inderdaad een belevenis 
geworden. Ik heb het leuk gevonden om zo’n partituur te 
bestuderen, daar blanco tegenover te staan. Een nieuwe 
analyse van de muziek, ja; blijkbaar goed uitgepakt, gezien de 
reacties van de oud-leden. Ik ben daar met heel veel plezier en 
intensiteit mee bezig geweest. Het was voor mij een van de 
eerste ervaringen van koor met orkest en solisten. Dat allemaal 
in banen te leiden was voor mij nieuw en een enorme 
uitdaging.’ (Reinier) 
 
(uit een bericht aan de koorleden in verband met de komende 
uitvoeringen van de Johannes:) 
N.B.: Enkele algemene adviezen: (…) overdag niet te veel 
uitvoeren (huishoudens verwaarlozen, kinderen uitbesteden, 
‘free wheelen’ bij je baas, uiteraard voor eigen risico, etc.) 
 
 
1979. Bij het 150-jarig bestaan van Toonkunst werd Viva 
uitgenodigd om te zingen in de kleine zaal van het Con-
certgebouw. Het werd een leuk concert. Lidwien Heynen 
begeleidde ‘Tourdion’ op de tamboerijn; het publiek was 
laaiend enthousiast. 
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‘Leuk als je ruimte vindt voor waardevolle stukken die de 
moeite waard zijn en die niet iedereen doet. Overigens: 
ijzeren repertoire is niet voor niets ijzeren repertoire. Wat 
niet mag verhinderen OP zoek te gaan naar wat waardevol is 
en niet zo evident.’ (Reinier) 
 
Repertoire kiezen is een van de boeiendste kanten van het 
vak, op zoek gaan naar wat waardevol is, wat haalbaar is, en 
dat in goede balans. Je kunt het wel eens mis hebben. We 
hebben onze tanden stuk gebeten een tijd lang op een mis 
van Hindemith, die hebben we ook aan de kant gelegd, dat 
was te veel. Dat moet je leren. Ben altijd voor suggesties in 
geweest; men kwam soms met werken die technisch niet 
mogelijk waren, of waar niet altijd geld voor was. Waar je je 
sterk op kon maken, dat is ook een bepaald soort slimheid: 
beter werken die niet zo bekend zijn dan de ‘highlights’ nog 
eens opnieuw in de was zetten, dat is ook minder interessant. 
Ik heb in Viva altijd het absorptievermogen gewaardeerd, 
het goed meedenken. We zijn jarenlang een goed koppel 
geweest, denk ik.’ (Reinier) 
 
Tenslotte nog een compliment t.a.v. de programmering, die 
zich (…) bewoog buiten de begane paden van het ijzeren 
repertoire 
(Jan Nuchelmans, UN. 22 november 1980) 
 
Het maken van Pasticcio’s van eigen deeg in deze trant moet 
toch 
echter maar niet zonder meer gewoonte worden in het 
Holland 
Festival. 
(W.H. Bakker, U.N., 18 juni 1980) 
 
(…) terwijl het Utrechts Kamerkoor Viva la Musica in de 
slotnummers vooral opviel door zijn enthousiaste inbreng. 
(Hans Heg, Volkskrant 19 juni 1980) 
 
‘Hedendaagse muziek: de moeilijkheidsgraad van de 
partituur maakt de kern vaak moeilijk bereikbaar. Soms is 
het de moeite waard om door die stukkenbrei heen te 
happen, te ontdekken dat het waardevol is, dat het je horizon 
breder maakt, niet alleen van jezelf maar ook van de mensen 
waarmee je zo’n stuk doet. En.. ik maak mezelf wijs dat het 
heel vaak goed is uitgepakt, dat is dan een verrijking. Elke 
muzikant, elke componist heeft zijn eigen taal. Als je als 
koor niets anders doet dan Bach, raak je thuis in die taal, 
maar het is vaak boeiend ook andere talen te leren.’ 
(Reinier) 

29 januari 1980 Opname NCRV 
Pieterskerk. 
 
25 maart 1980 
Opname NOS Pieterskerk. 
 
19 en 20 april 1980 
Repetitieweekend. 
 
31 mei 1980 
Jubileumconcert AGEC 
(samenwerkingsverband van 
Europese korenorganisaties), 
Nieuwe Kerk in Den Haag. 
Onder het publiek koningin 
Beatrix en Prins Claus. 
 
l7 juni 1980  
Première A Händel Pasticcio, 
Muziekcentrum Vredenburg. 
 
l8 juni 1980 
A Händel Pasticcio, Zuiderkerk, 
Amsterdam. 
 
l9 juni 1980 
A Händel Pasticcio, Koninklijk 
Conservatorium, Den Haag. 
 
20 juni 1980 
A Händel Pasticcio, De Doelen, 
Rotterdam. 
(Dit alles in het kader van het 
Holland Festival) 
 
21 november1980 
Concert Pieterskerk. 
 
20 december 1980 Opname KRO 
Pieterskerk, uitzending op 22 
december.
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7 mei 1981 Medewerking 
aan eindexamencompositie 
van Robert Nasveld. Viva 
la Musica zong van hem 
het werk Movement-
While-Consonance. 
 
15 mei 1981 Concert 
Pieterskerk, o.a. 
eerste openbare uitvoering 
van Querela Pacis van H. 
Badings, een stuk dat 
geschreven was voor het 
jubileum van de 
•AGEC in 1980. 
 
2,4,5,9,10, l2 en l3 juni 
1981 
Euridice, opera van Jacopo 
Pen, in de Waalse Kerk, 
Amsterdam. 
 
18 t/m 25 juli 1981 
Concertreis Engeland, als 
gast van het Hurst Choir, 
Basingstoke. Concerten 
o.a. in Oxford en Londen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) zoals ook het Utrechts Kamerkoor Viva la Musica eigenlijk 
meer verdient dan uitsluitend een vermelding in de trant van 
voortreffelijk. 
(Hans Heg, Volkskrant 4 juni 1981) 
 

 
 
‘Wij hebben in ieder geval een hele mooie tijd gehad. Je werkt 
in een bepaalde richting, je krijgt mensen die er zo ook over 
gaan denken. Ook de professionele vorming is veel beter voor 
een koordirigent, het stond nog zo verschrikkelijk in de 
kinderschoenen, inmiddels kun je koordirectie studeren op een 
behoorlijk niveau. Dus komen. er ook veel betere koren. 
Bovendien zo’n Festival voor Oude Muziek heeft een enorme 
invloed, heel positief.’ (Reinier) 
 
(…) The tenors have a strong heroic sound, so different from the 
light more lyrical -English- quality to which our ears are 
accustomed, and this gives the choir a distinctive sound.  
(let op de diplomatieke woordkeus van deze Engelse recensent, 
zelfeenvoudig ‘Norm’ geheten) 
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SMAAKVOLLE KAMERKOORZANG 
(…) dat de dictie aan duidelijkheid niets te wensen overlaat en dat 
verbale zowel als muzikale articulatie en frasering bijna tot in de 
perfectie zijn ontwikkeld. 
(Jan Taat, U.N. 29 april1982) 
 

 
 
1982: Bologna (Zauberflöte): ‘Er mocht maar een beperkt aantal 
mensen mee. De première daar, dat was natuurlijk wel iets. Ik 
weet nog wel dat ik het toneel op kwam en zo’n ongehoorde pijn 
in mijn rug kreeg, ongetwijfeld van de zenuwen. Ik stortte bijna 
van m’n hoeven en dacht alleen maar  gewoon zingen. . ‘(Liesbeth) 
 
Magico ma ambiguo ii Flauto olandese... II piccolo coro di Utrecht 
Viva la Musica completava con pertinente professionalitá la 
produzione olandese 
(Il Resto del Carlino, Bologna) 
 
Vertolking Die Zauberflöte lijkt op opgezette krielkip.  
(Roland de Beer, De Volkskrant) 
 
Meesterlijke reconstructie van Die Zauberflöte van Mozart.  
(Wim Henk Bakker, U.N.) 
 
Eigenlijk zou je Ton Koopman een nogal traditionele kijk op dit 
Requiem voor de voeten kunnen gooien... 
(Hans Heg, De Volkskrant 13 juni 1984) 
 
Zoals altijd liet het Brabants Kamerkoor en nu eveneens het 
Utrechtse Viva la Musica, beide onder Reinier Wakelkamp, 
koorzang horen van een zeer voornaam niveau.... 
(Hem Zomerdijk, Brabants Dagblad) 

24 januari 1982 
Viering 30 jaar Viva la 
Musica, Reinier 20 jaar 
dirigent bij Viva la Musica. 
 
29 april 1982 
Concert Janskerk, première 
Historia Divitis van 
Carissimi. 
 
27, 29 en 31 mei 1982 Die 
Zauberflöte in Bologna. 
 
5, 6, 8 en 9 juni 1982 
Die Zauberflöte in 
Koninklijke 
Schouwburg, Den Haag. 
 
10 juni 1982  
Requiem van Mozart in 
Nicolaaskerk, Amsterdam. 
 
12 en l3 juni 1982  
Die Zauberflöte in 
Schouwburg, Rotterdam. 
 
l3 juni 1982 Requiem van 
Mozart in Nieuwe Kerk, Den 
Haag. 
 
31 oktober 1982 Concert 
Grote Kerk Leeuwarden en 
Koepelconcert Witmarsum. 
 
21 december 1982 
Kerstconcert Hervormde 
Kerk, ‘s-Hertogenbosch, 
samen met Brabants 
Kamerkoor. 
22 december 1982 
Kerstconcert Janskerk, 
samen met 
Brabants Kamerkoor.
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25 januari 1983 
Plaatopname Pieterskerk, 
van muziek van Robert 
Nasveld. 
 
25 mei 1983 
Concert Geertekerk, o.a. 
Requiem Mozart. 
 
26 december 1983 
Kerstconcert Pieterskerk, 
met 
Meija Blok, harp. 
 
17 maart 1984 
Concert Hervormde Kerk, 
Well. 
 
l9 juni 1984 Concert 
Pieterskerk, met muziek 
van Schönberg, De Falla, 
e.a. 
 
9 september 1984 
Koor- en orgelconcert in 
de serie ‘Vrienden van het 
Lindsen-orgel’, 
Beek-Ubbergen. 
 
27 oktober 1984 
Slotconcert Nederlands 
Koorfestival, De Doelen, 
Rotterdam. 
 
14 december 1984 
Kerstconcert Janskerk. 
Samen met Brabants 
Kamerkoor, o.a. een deel 
van de Maria Vespers van 
Monteverdi. 

 
 
 
CONCERT GROOT HOOGTEPUNT 
De muziek op het Lindsenorgel werd afgewisseld door een 
programma van koormuziek door het Utrechts Kamerkoor o.l.v. 
Reinier Wakelkamp. In februari was hij hier te gast met het Brabants 
Kamerkoor en aan beide koren blijkt hij een persoonlijke kleur mee te 
geven. Het resultaat was dat de vocalen bij de vrouwen een stralende 
glans kregen en bij de mannen een sonore draagkracht. 
 
‘Als je echt goed kunt zingen ben je heel kritisch op jezelf, ik heb 
ook een voorbeeld willen stellen - op een gegeven moment heb ik 
gezegd: ‘ik ben het langste lid geweest, volgend seizoen kap ik 
ermee’, en dan volgen er vanzelf vast wel meer; dat hoopte ik 
tenminste.’ (Mies) 
 
‘O ja, die concerten in Friesland... die ene keer dat we die 
boetepsalm van Lasso moesten zingen, die ik er steeds maar niet in 
kreeg, en een kouwe voeten dat ik kreeg daar in die kerk...’ (Wil) 
 
Het stijlzuiverste kerstconcert kwam van Viva la Musica (…) 
Hierover kan ik kort zijn. Het heeft ook weinig zin in details te treden: 
dit kamerkoor behoort zonder twijfel tot de beste in Nederland. 
(U.N. 27 december 1983) 
 
(…) Viva la Musica dat zijn regionale betekenis in kwalitatieve zin at 
lang overtroffen heeft (…)  De leden van het koor beschikken over 
behoorlijke stemtechnische vaardigheid, muziek- en talenkennis. 
(n.a.v. concert Well) 
 
(n.a.v. concert 19 juni 1984): 
A-capella van Viva la Musica nog niet perfect. Viva la Musica moet 
vooral aan zijn zekerheid gaan werken, met name in dit minder 
bekende repertoire dat het wel degelijk verdient... 
(Priska Frank, U.N.)
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MATTHEUS PASSIE INDRUKWEKKEND 
(…) Tegenover de eenmaal aanvaarde en voor lief genomen 
ongemakken (harde stoelen, koude voeten, red.) stond in ieder 
geval de grandioze uitvoering van een dramatisch muziekwerk 
(…) artistiek hoogtepunt in de wederom in volle luister 
prijkende basiliek (…) de beide koren klonken stralend.... 
(Hein Zomerdijk, Brabants Dagblad.) 
 
NAGALM SINT JAN BOOSDOENER BIJ GAVE BOSSCHE 
MATTHAUS... 
Ook het koor kwam wollig over en bleef te veel achter het 
orkest hangen. 
(Hein Calis, Volkskrant, die waarschijnlijk een veel slechtere 
plaats had dan Hein Zomerdijk...) 
 

 
‘Zo’n Mattheuspassie moet ik toch minstens eenmaal in mijn 
leven gezongen hebben. Magistraal, klem zitten in je stoel, 
toen ik het de eerste keer hoorde...’ (Liesbeth) 
 
Erg ingenomen is Jos van Immerseel met de beide koren uit 
Den Bosch en Utrecht, voorbereid door hun dirigent Reinier 
Wakelkamp. ‘Zeer goede intelligente koren. Ze weten wat ze 
zingen, onthouden alles, zelfs de kleinste aanwijzingen.’ 
 
‘MARIA VESPERS JSENORME U1TDAGING.’ 
De dirigent geeft grif toe dat deze muziek aan vooral amateurs 
zeer hoge eisen stelt. Het klonk allemaal zeer muzikaal, vocaal 
en stilistisch verantwoord. 
(Hein Zomerdijk, Brabants Dagblad) 

29 maart 1985 Matthäus Passion, 
Sint Jan, 
‘s-Hertogenbosch, samen met 
Brabants Kamerkoor, Schola 
Cantorum en Brabants Orkest. 
 
1 april 1985 Matthäus Passion, 
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes 
Kerk, Tilburg, met hetzelfde 
gezelschap. 
 
2 april 1985 Matthäus Passion, 
Grote Kerk, Breda, eveneens in 
dezelfde bezetting. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 mei 1985 Maria Vespers, Sint 
Jan, ‘s-Hertogenbosch. Samen 
met Brabants Kamerkoor.
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23 maart 1986  
Passieconcert, 
Pieterskerk, afscheid 
Reinier Wakelkamp. 
 
 
 
 
8 april 1986 
Radio-opname. 
 
 
 
 
 
 
 
 
l7 juni 1986 Eerste 
concert met Dick 
Hollander in 
Ontmoetingskerk, 
Maartensdijk. 
 
 
19 december 1986 
Concert Pieterskerk, 
gedeeltelijk 
Kerstprogramma. 

 

 
(n.a.v. Passieconcert Pieterskerk van 23.3.86) 
Waardig afscheid van Reinier Wakelkamp (...) Dit bevredigende concert 
werd op de bekende onopvallende, maar daarom niet minder 
uitstekende manier door Reinier Wakelkamp geleid. Ik weet zeker dat 
Viva la Musica hem met smart ziet vertrekken. 
(Priska Frank, Utrechts Nieuwsblad) 
 
‘Ik heb Viva altijd uitgedaagd, maar omgekeerd heeft Viva mij altijd 
uitgedaagd en dat is een goede wisselwerking. 
Als dat niet meer het geval is, dan stopt het. Het kan toch met eeuwig 
door blijven gaan. Tegenwoordig is men daar veel gemakkelijker in. 
Een eenvoudig koor dat zich in wil zetten heeft recht op een goede 
vakman of vakvrouw. 
(Reinier) 
 
(…) De kwaliteitsbewaking is een groot goed. De kracht van Viva is, 
denken wij, dat er onderling een hechte band is; dat wij graag zingen, 
en dat er geen haat- of nijdverhouding is. Het is waar, je moet veel voor 
Viva overhebben, maar je krijgt er ook veel voor terug, aldus Rens 
Vermeulen, lid van Viva. 
(Stichtse Post, 10 juni 1986) 
 
(n.a.v. concert 19 december 1986) 
(…) onder leiding van zijn nieuwe dirigent Dick Hollander (…) Wat 
voor gevolgen deze wisseling van de wacht zal hebben is nog niet 
bekend, (…) 

(Ut rechts Nieuwsblad) 
 
PERFECTE AMATEURZANG... 
was er een koorklank te beluisteren die welhaast professioneel 
genoemd kan worden... de nieuwkomer Dick Hollander doet het 
weliswaar anders, maar zeker niet slechter dan zijn voorganger Reinier 
Wakelkamp. 
(Wim Henk Bakker, Utrechts Nieuwsblad)
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‘Jullie zullen ook gemerkt hebben dat het een heel kwetsbaar 
jets is. Ik merk dat ook om mij heen: een bepaald iemand die 
een goede band heeft met het koor gaat weg, je kunt er dan 
een kwalitatief even goed iemand op zetten, en dan kan het 
helemaal fout gaan. Je neemt je eigen geschiedenis toch ook 
mee. Dat zit dan niet altijd in de kwaliteit, het moet klikken.’ 
(Reinier) 
 
De batikrokken uit 1977 zijn inmiddels afgeschaft: ‘Het is een 
slordig gezicht zoals jullie er nu bij staan; het koor hoort een 
eenheid te zijn van stijl, qua zingen en qua uiterlijk.’ (Ad) 
Zal dit altijd een discussiepunt blijven? 
 
(uit het jaarverslag 1987) 
De kledingcommissie heeft na verschillende pogingen nu 
definitief de kleding vastgesteld die gedragen dient te worden 
bij het geven van concerten: zwarte lange rok of lange 
pantalon met een zwarte blouse, jasje of trui met witte 
garnering of motieven. 
 
 
Het gebeurt maar zelden dat een 
kamerkoor met een grote reputatie 
in Weesp valt te beluisteren. 
(De Nieuwe Weesper) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb niet het gevoel dat ik een soort school heb gemaakt. Je 
kunt alleen ideeën en technieken aanreiken, mensen moeten er 
zelf mee aan de gang. Natuurlijk is het leuk als sommigen het 
goed doen... daar moet je reëel in zijn. Wat men er mee doet, 
is eigen kennis en kunnen, eigen artisticiteit. Je kunt aanzetten 
geven, verantwoordelijkheid ten opzichte van de partituur, 
keuzes maken, risico durven lopen dat je een paar keer op 
tegenstand stuit, dat je probeert te werven, voor bepaalde 
dingen. Ik denk dat het ook past bij een bepaald type 
muzikant, die kan er vrede mee hebben dat het op een niveau 
blijft hangen, dat het gezellig is, plezierig is, maar dat is mijn 
type niet.’ (Reinier) 

16 januari 1987 Concert bij 
Hans Zomer, Leersum. 
Grotendeels Frans programma 
(Janequin, Poulenc, Milhaud 
e.a.) 
 
17 februari 1987 Radio-opname 
NCRV, Pieterskerk 
uitgezonden op 10 maart 1987) 
met programma zoals op 
16 januari. 
 
9 mei 1987 Concert Grote Kerk 
Vianen, Italiaans programma. 
 
3 juni 1987 Concert Grote of 
St.  Laurenskerk, Weesp. 
 
l2 juni 1987 Concert 
Centrumkerk, Geldermalsen. 
 
l3 juni 1987 Concert Ned. 
Hervormde Kerk, Well. 

 
 
 
5 september 1987 
Optreden in kader van Holland 
Festival Oude Muziek, Kerk 
van St. Maria Minor. 
 
7 november 1987 
Concert Pieterskerk, Breukelen. 
 
28 november 1987 
Concert Pieterskerk.



 22

13 maart 1988 Theeconcert Musis 
Sacrum, Arnhem. 
 
24 maart 1988 
Koffieconcert muziekschool 
Vleuten. 
 
27 augustus 1988 
Fringe-concert (in h.k.v. 
Holland Festival Oude Muziek). 
 
30 oktober 1988 
Vierkamerkorenconcert 
(Utrechts Korenfestival) samen 
met Utrechts Vocaal Ensemble, 
Utrechtse Studenten Cantorij en 
Collegium Utrecht. 
 
25 t/m 27 november 1988 
Concertreis Duitsland, als gast 
van het Bläserensemble Paul 
Schemm in Münchsteinach. 
 
30 maart t/m 2 apnl 1989  
Bezoek Bläserensemble Paul 
Schemm met op 3l maart 
gezamenlijk concert in ‘De Duif’, 
Amsterdam, en op 1 april in de 
Pieterskerk, o.a. Funeral Music 
for Queen Mary, H. Purcell. 
 

Zoals Viva la Musica begon, dat is nu niet meer te herkennen. 
Er is meer nadruk gekomen op perfectie in de muziek. 
Menselieve denk ik, daar ga ik niet tussen staan met het 
jubileumconcert. Het is nu totaal anders dan toen.’ (Erna) 
 
 
(n.a.v. 30 oktober 1988) 
Het Utrechts Vocaal Ensemble en Viva zongen samen onder 
leiding van Scharloo Schütz. Hier bleek hoezeer het ene koor - 
in dit geval Viva la Musica - het andere koor door 
samenwerking 
gemakkelijk een niveau hoger kan brengen. (U.N. 31-10-’88) 
 
Festatmosphare geschaffen - auch Gaste aus Holland 
begeisterten - (...) die bereits die Chorkultur des holländischen 
Ensembles erkennen liesz. Dies darf auch von den 
Kompositionen Orlando Gibbons, einem ‘Magnificat’ in 
englischer Sprache  (die Übersetzungen waren beigefugt) (…) 
gesagt werden (…)  
(Recensent van krant uit de omgeving) 
 
 
Er zijn componisten die me bijzonder aanspreken: 
Purcell vind ik een ontzettend originele knakker. Highlights 
als Bach, Josquin des Prez, Mozart, Brahms mag ik zeer. Het 
romantische repertoire, ja daar hou ik ook van...’ (Reinier)
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‘Ik heb er toch weer zo’n lol in de laatste twee jaar, er moet dus 
een periode van een soort vervlakking geweest zijn. De sfeer vond 
ik ook met meer goed. Ik dacht als deze Heiting dat niet opknapt 
in een half jaar, dan ben ik pleite. Maar, er is weer nieuw leven in 
het koor. Bij Jan ga je tenminste weer uitgerust naar huis. Het is 
levendiger dan ooit, daar moet ik toch nog 10 jaar echt een hoop 
lol in kunnen beleven.’ (Liesbeth) 
 
Geheim van Viva: Als Viva staat te zingen dan gebeurt er iets. Het 
koor straalt uit dat er iets gemeenschappelijks is. (Liesbeth) 
 
UTRECHTS KAMERKOOR VIVA LA MUSICA GEEFT 
GESLAAGD CONCERT IN PIETERSKERK 
(Vechtstroom, 17 oktober 1990) 
 

16 april 1989 Concert 
Nicolaïkerk. 
 
l7 juni 1989 
Concert Ned. Hervormde 
Kerk, Well, met Yvonne 
Peters als dirigente en als 
fluitsoliste. 
 
26 december 1989 
Kerstconcert Pieterskerk 
(ook o.l.v. Yvonne Peters). 
 
 
 
 
 
 
 
27 januari 1990 
Zaterdagmiddagconcert 
Jacobikerk; eerste concert 
met Jan Heiting als dirigent. 
 
13 oktober 1990 Concert 
Pieterskerk, Breukelen, met 
Duits programma. 
 
27 oktober 1990 Concert 
Pieterskerk, met Duits 
programma.
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14 april 1991 Concert 
Leeuwenberghkerk, met 
Engels programma. 
 
16 juni 1991 Optreden 
op Eyckenstein t.g.v. 
jubileum Jan Loos. 
 
22 t/m 29 juni 1991 
Tournee Frankrijk, in de 
Corrèze. 
 
7 september 1991 
Concert Pieterskerk, 
Breukelen, met Engels 
programma. 

We vroegen Jan Heiting waarom hij voor het Utrechts 
Kamerkoor koos en wat hij van de toekomst verwacht. 
 
‘Ten eerste -heel simpel- kon ik er nog wel een koor bij 
hebben. Verder wist ik dat Reinier er jarenlang voor had 
gestaan, en het koor had een heel goede naam. Dat het 
bepaalde ambities had vond ik wel spannend. Wel is het zo dat 
men misschien verwachtte dat met de komst van een nieuwe 
dirigent die duidelijk had laten blijken de door het koor 
geformuleerde doelstellingen te willen nastreven, dat mooie 
doel ook spoedig zou kunnen worden verwezenlijkt. Maar 
zoiets is een proces van lange adem, en ik schat dat het zeker 
een jaar of drie duurt voor we op het begeerde niveau komen. 
Ik wil in ieder geval graag steeds met een uitgebalanceerd 
programma bezig zijn, dat goed instuderen, een paar concerten 
geven en dan na een half jaar, grofweg, weer aan een nieuw 
programma beginnen. Dat is de manier van werken die mij bet 
plezierigst lijkt.’ 
 
Hoe lang denk je nog bij het koor te blijven? 
‘Geen idee. Voorlopig denk ik er nog niet aan om weg te gaan; 
ik heb nog zoveel plannen en ideeën voor programma’s die we 
kunnen instuderen. Ik vind het heerlijk werken met dit koor, ik 
doe het erg graag’.




