Jaarverslag 2018 van het koor El Orfeón Jacobeo
Algemene informatie koor
Het koor heeft op 1 januari 2018 41 koorleden en op 31 december 2018 41 koorleden.
Het bestaat uit 12 sopranen, 11 alten, 9 tenoren en 9 bassen.
De dirigent van het koor is in 2018 Sebastian Holz.
Monique Walrave is het aanspreekpunt voor het koor in het bestuur van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob.
Repetities
Het koor repeteert op derde zaterdag van maand met uitzondering van de maand augustus
in Jacobshuis te Utrecht. Deze locatie is ideaal omdat het centraal gelegen is in het land. De
koorleden zijn afkomstig uit geheel Nederland.
Het koor is in 2018 2 maal uitgeweken naar een locatie buiten het Jacobshuis vanwege
activiteiten in de Janskerk en heeft 3 maal gerepeteerd op de locatie van het optreden.
Gemiddeld zijn er op de repetities 30 personen aanwezig. De redenen van afwezigheid zijn
divers, onder andere door pelgrimage en hospitaleren.
De bezetting van de stemgroepen is bij alle repetities en optredens voldoende geweest.
Optreden van het koor 2018
Het koor heeft in 2018 5 keer opgetreden:
1. 17 maart 2018 in Leiden, ter opluistering van de overhandiging van het sint
Jacobusbeeld aan de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob en tijdens het
uitzwaaien van de pelgrims die in 2018 op pelgrimage gaan, eveneens in de Grote
kerk van Leiden.
2. 28 april in het Jacobsgasthuis te Haarlem op verzoek van de regio Bollenstreek tijdens
de overhandiging van de bourdon aan de regio Amsterdam.
3. 20 juni op verzoek van zijn echtgenote bij de crematie van Clemens Sweerman te
Nieuw Vennep door een deel van het koor.
4. 25 juli in sint Jacobiparochie op verzoek van de stichting Camino aan het Wad, ter
gelegenheid van de afsluiting van de Camino der Lage Landen en (uiteraard) Sint
Jacobsdag.
5. 8 september op verzoek van de Jacobikerk tijdens de open monumentendag een
openbare repetitie en een openbaar optreden.
6. Bijwonen van enkele koorleden bij de begrafenis van oud dirigent Herman Stokmans.
Verloop in het koor
In 2018 hebben via de website Santiago.nl 5 vrouwen een verzoek gedaan om bij het koor
te mogen komen. Opvallend is dat er geen belangstelling was van mannen. De vrouwen die
een verzoek hebben gedaan waren sopranen terwijl het koor juist op zoek is naar de andere
stemmen. Toch zijn we er in geslaagd om 2 alten aam het koor toe te voegen. Helaas hebben
we van 1 bas en 1 alt afscheid genomen. Om te voorkomen dat er een onbalans ontstaat is
er op verzoek van dirigent een tijdelijk stop ingevoerd voor sopranen.
Muziekstukken
In 2018 is de koorcommissie op zoek gegaan naar nieuwe muziekstukken die passen in de
brede doelstelling van het koor: liederen die betrekking hebben op het onderweg zijn,

afscheid nemen, maar ook het genieten van het onderweg zijn en genieten van de natuur.
Zoveel mogelijk 4 stemmig. Het blijkt dat het aanbod daarvan niet echt heel groot is. Toch is
het in samenwerking met de dirigent gelukt om in 2018 weer enkele nieuwe liederen aan
het repertoire toe te voegen. Het repertoire omvat o.a. Frans-, Engels-, Duits- en
Spaanstalige , Latijnse, gregoriaanse en byzantijnse liederen.
Uitwisseling
Tijdens het overleg op 25 augustus 2018 met het pelgrimskoor Adelard van Aubrac in het
Jacobshuis te Utrecht is door beide dirigenten afgesproken dat er in toekomst liederen
uitwisseling zal plaatsvinden.
Voor 2019 zijn er plannen om een gezamenlijk optreden in Doornik te organiseren.
Koorcommissie
Vanaf 1 januari 2018 bestaat de koorcommissie uit 3 personen:
1. Albert Miltenburg coördinator van de koorcommissie en het koor. Aanspreekpunt
voor het bestuur van Nederlands genootschap van Sint Jacob.
2. Gaby Puhlmann lid belast met het lief en leed van het koor en catering tijdens de
repetities en overleggen.
3. Han Pronker lid belast met de digitale ondersteuning van het koor op het gebied van
de muziekstukken en midifiles en administratie.
De koorcommissie is 6 keer in 2018 in vergadering bijeen geweest, waarin onder andere het
optreden van het koor op 25 juli in Sint Jacobiparochie, het optreden op de open
monumentendag, voorbereiding bezoek aan Doornik in 2019 en de muzikale inhoud aan de
orde is geweest.
Ondersteuning en projecten
Daarnaast verzorgen op projectbasis activiteiten voor het koor: Bram van der Wees,
klankbord voor de koorcie; Bets Everts en Mieke Huson: de lief en leedpot, Caeciliamaaltijd
en de jaarafsluiting.
In 2018 is een commissie samengesteld die ideeën aandraagt voor de herkenbaarheid van
het koor. Bram van der Wees is gevraagd een artikel te verzorgen vanwege het 10 jarig
bestaan van het koor in 2019. Dit artikel zal in het voorjaar van 2019 verschijnen in de
Jacobsstaf.

Tot slot
Kortom, 2018 was voor het koor El Orfeón Jacobeo een jaar met een vele hoogtepunten en
een enkel moment waarbij we stilstonden bij het overlijden van personen die veel hebben
betekent voor het koor of het genootschap. Daarnaast is de onderlinge band verstevigd
omdat we elkaar tijdens de bonte avond en Caeciliamaaltijd op een andere manier hebben
leren kennen en ontdekt hebben wat voor talenten we in het koor hebben. Daar zijn we dan
ook dankbaar voor.
Namens de koorcommissie,
Albert Miltenburg

