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Voorwoord
Het seizoen 2015/2016 is weer achter de rug. Terwijl ik dit typ, besef ik hoe snel de tijd
gaat. Ik heb het idee dat het vorige voorwoord nog maar pas geschreven is.
Het afgelopen seizoen kenmerkte zich door een hoger aantal concertbezoekers.
Niet vreemd eigenlijk want dit seizoen ging er een nieuwe PR commissie van start, die de
zaken heel professioneel aanpakte. Er werd veel meer gebruik gemaakt van media als
Facebook en dat loonde zeer zeker de moeite. Hulde voor de mensen die zich daarvoor
hebben ingezet.
En…… het afgelopen seizoen, in juni, was in samenwerking met andere organisaties in
Leiden een groot festival georganiseerd in het kader van het overlijden, 400 jaar geleden,
van de Leidse componist Schuyt. Vroeger was het eigenlijk best normaal dat Praetorius
grote projecten organiseerde. De laatste keer was echter al weer heel wat jaren geleden. Ik
heb grote bewondering voor de mensen die zich daarvoor ingezet hebben. De
verantwoording voor het tot een goed einde brengen van een dergelijke happening is geen
sinecure. Complimenten voor de organisatoren!
Het studieweekend in IJhorst was gezellig, nuttig en goed voor de collegialiteit onderling.
Behalve dat er gestudeerd werd voor het Schuytfestival waagden een aantal leden zich ook
op een paard. Weer eens iets heel anders dan muziek maken.
Voor het bestuur was het een zwaar jaar omdat de voorzitter en secretaris de enige
bestuursleden waren. Het stellen van prioriteiten is dan best moeilijk en is er dan ook veel
blijven liggen. Gelukkig hielp Norbert ons waar dat mogelijk was. Het jaar 2017 gaat in
ieder geval van start met een uitgebreid bestuur van vijf mensen. Fijn, dan kunnen alle
liggende acties eindelijk worden uitgevoerd.
Met rond de 24 leden gaat Praetorius met veel energie en vertrouwen het nieuwe seizoen
in.
Joop Hoek
Secretaris
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Overzicht activiteiten
Hieronder een beknopt overzicht van alle muzikale activiteiten van het ensemble in het
afgelopen seizoen.
13 september 2015
10 oktober 2015

Uitgevoerd werd de Schilderijententoonstelling van Modest
Moessorgsky in de Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn.
Concert in samenwerking met organist Dick Sanderman in “de
Fontijn” in Nijkerk.

18 oktober 2015

Medewerking aan de feestelijke herdenkingsdienst voor het
350 jarig bestaan van de Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn.

11 december 2015

Kerstconcert Noël in samenwerking met CVE Cantica uit
Zoetermeer in de Oude Kerk van Zoetermeer

12 december 2015

Kerstconcert Noël in samenwerking met CVE Cantica uit
Zoetermeer in de Lutherse Kerk in Leiden

11 maart 2016

Passieconcert “Nieuwe tranen oude schuld” in de
Herengrachtkerk in Leiden

12 maart 2016

Passieconcert “Nieuwe tranen oude schuld” in de Sint-Joriskerk
in Amersfoort

22 mei 2016

Uitgevoerd werd de Schilderijententoonstelling van Modest
Moessorgsky in de Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn

5 juni 2016

Praetorius speelt op het stadsfestival “Nijmegen Klinkt”

11 juni 2016

Praetorius speelt in samenwerking met diverse andere
ensembles op het Schuytfestival in de Herengrachtkerk in
Leiden.
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Overige activiteiten:
In dit seizoen heeft er 1x een ALV plaatsgevonden en wel op:
1. 10 februari 2016 - Onderwerpen: Jaarverslag 2014 / 2015 en begroting 2016,
Bezetting bestuur, de enquête onder de leden.
2. In het weekend van 9 en 10 april was het studieweekend. Locatie dit jaar was
Hoeve “La Marotte” in IJhorst.
3. Op 1, 10, 11 en 12 juni 2016 organiseerde Praetorius samen met andere
organisaties het Schuytfestival “Sleutels tot Schuyt” om de 400e sterfdag van de
componist Cornelis Schuyt te herdenken.
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Concerten
In dit hoofdstuk is per volledig concert een beknopt overzicht met de belangrijkste
informatie terug te vinden.
Concert afgewisseld met het verhaal van Pygmalion
Datum:

13 september 2015

Programma:

Schilderijententoonstelling van Moessorgsky in een bewerking
voor blokfluitorkest.

Gastartiesten:

Bastiaan de Zwitser, verteller

Concert locatie:

Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn.

Aantal bezoekers:

15

Verloop concert:
Muzikaal werd dit niet heel gemakkelijke werk goed uitgevoerd. Er waren door wat
problemen met de PR van de kerk jammer genoeg niet veel bezoekers. De mensen die er
waren, reageerden gelukkig heel enthousiast. De organist van de kerk, Ad Hesseling, en
tevens organisator van het concert was ook heel enthousiast en stelde meteen een
“revanche” voor op een later tijdstip in het jaar.
Kerstconcert “Noël”
Datum:

11 december 2015

Programma:

Koor- en instrumentale werken uit diverse stijlperioden, waarin
het kerstverhaal wordt bezongen en muzikaal uitgebeeld.
Centraal stond de “Messe de Minuit”van Charpentier.

Gastartiesten:

CVE Cantica uit Zoetermeer

Concert locatie:

Oude Kerk Zoetermeer

Aantal bezoekers:

140

Verloop concert:
Het koor was duidelijk niet gewend om Franse muziek te zingen. Gelukkig zaten er ook
hele mooie stukken in de mis. Het publiek was echter tevreden en vond de bewerking
met blokfluitorkest in plaats van een barokorkest heel bijzonder.
Kerstconcert “Noel”
Datum:

12 december 2015

Programma:

Koor- en instrumentale werken uit diverse stijlperioden, waarin
het kerstverhaal wordt bezongen en muzikaal uitgebeeld.
Centraal stond de “Messe de Minuit” van Charpentier.

Gastartiesten:

CVE Cantica uit Zoetermeer

Concert locatie:

Lutherse Kerk Leiden

Aantal bezoekers:

120

Verloop concert:
Het koor was duidelijk niet gewend om Franse muziek te zingen. Gelukkig zaten er ook
hele mooie stukken in de mis. Het publiek was echter tevreden en vond de bewerking
met blokfluitorkest in plaats van een barokorkest heel bijzonder.
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Passieconcert “Nieuwe tranen om oude schuld”
Datum:

11 maart 2016

Programma:

Het “Lacrime di San Pietro” van Orlando di Lasso

Gastartiesten:

Zangers van Capella del arte Vocale en verteller Dick van
Teijlingen

Concert locatie:

Herengrachtkerk in Leiden

Aantal bezoekers:

95

Verloop concert:
Prachtige muziek bestaande uit 20 madrigalen en een afsluitend motet. Aangrijpend
concert en goed geslaagd. Voor alle uitvoerenden een stuk waarbij opperste concentratie
vereist was, mede door de zeer afwisselde bezetting van de diverse delen. Publiek was
zeer enthousiast.
Passieconcert “Nieuwe tranen om oude schuld”
Datum:

12 maart 2016

Programma:

Het “Lacrime di San Pietro” van Orlando di Lasso

Gastartiesten:

Zangers van Capella del arte Vocale en verteller Dick van
Teijlingen

Concert locatie:

St. Joriskerk in Amersfoort.

Aantal bezoekers:

83

Verloop concert:
Zie verslag 11 maart
Concert afgewisseld met het verhaal van de baron van Münchhausen
Datum:

22 mei 2016

Programma:

Schilderijententoonstelling van Moessorgsky in een bewerking
voor blokfluitorkest.

Gastartiesten:

Bastiaan de Zwitser, verteller

Concert locatie:

Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn

Aantal bezoekers:

23

Verloop concert:
De beloofde “revanche” van het concert op 11 december 2015. Helaas kon ook bij dit
concert de belofte van een hoog aantal bezoekers niet worden waargemaakt. Jammer
want Praetorius speelde goed. Het weinige publiek dat er was waardeerde ons in ieder
geval in hoge mate. Dit keer werd de muziek afgewisseld met een ander verhaal, nl het
beroemde verhaal van de baron van Münchhausen.
Concert “Het grote gebaar Leidsche pracht en praal”
Datum:

11 juni 2016

Programma:

Muziek van Schuyt en tijdgenoten

Gastartiesten:

De Nederlands luitvereniging, Capella de Arte, een consort met
viola da gamba’s, zangers en continuospelers

Concert locatie:

Herengrachtkerk in Leiden

Aantal bezoekers:

115

Verloop concert:
Zie verslag AC m.b.t. het Schuytfestival op blz. 11
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Overige optredens
Naast volledige concerten heeft het ensemble, zoals al in het overzicht te zien is, ook
verschillende optredens gegeven van andere aard. Een overzicht hiervan is hieronder te
vinden.
Concert in samenwerking met Dick Sanderman
Datum:

10 oktober 2015

Programma:

Muziek van Schuyt en Sweelinck

Concert locatie:

“De Fontijn” in Nijkerk

Aantal bezoekers:

80

Verloop concert:
Leuk concert in een super moderne kerk. Concert waarbij afwisselend solo of gezamenlijk
door Dick Sanderman en Praetorius werden gespeeld.
Virtuoos orgelspel van Dick Sanderman.
Feestelijke herdenkingsdienst 350 jaar Oudshoornse Kerk
Datum:

18 oktober 2015

Programma:

Muziek van Schuyt en Sweelinck

Concert locatie:

Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn.

Aantal bezoekers:

220

Verloop concert:
Praetorius werd uitgenodigd om samen met de cantorij van de kerk de muzikale
omlijsting te verzorgen voor het 350 jarig jubileum van de kerk. Norbert was door ziekte
verhinderd en vervangen door Daniël Brüggen die, ondanks een gebroken hand, heel
verdienstelijk dirigeerde.
Praetorius speelt op het stadsfestival “Nijmegen klinkt”
Datum:

5 juni 2016

Programma:

Muziek van Schuyt en tijdgenoten

Concert locatie:

Stevenskerk Nijmegen

Aantal bezoekers:

Niet bekend

Verloop concert:
Het betrof een try-out voor het concert op 11-6-2016. Dit concert was een onderdeel van
het Schuytfestival van 9 t.m. 12 juni 2016.
Zie verslag van de artistieke commissie van dit festival op blz. 11
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Leden
Aantal leden per juni 2016: 26, waarvan 1 erelid (Hein Krantz).
Samenstelling ensemble: Robert Andriessen, Mirjam Babeliowsky, Marike Barendregt,
Ralf Barker, Wendelmoet Boersema, Brechje van Beek, Mieke de Bruijn, Susanne van
Eeden, Francien Engelhard, Pauline Goddijn, Wim Haak, Jan Hengstmengel ,Joop Hoek,
Lodewijk de Jonge, Hein Krantz, Carien 't Lam, Ernest Luijer, Petra Nuria, Ingeborg van
den Oever, Margôt Ottens, Anke Ridderikhof, Mara Smeele, Geertje Strijker, Anneke van
Walderveen, Iris Willemsen, Anne van de Zande.
Wijzigingen in het ensemble:
Opgezegd:
•

Geen opzeggingen in het seizoen 2015 / 2016

Nieuwe leden:
•

Inger Weidema is medio september 2015 mee komen spelen en na de proefperiode
per 1 januari 2016 lid geworden.

•

Wim Haak (gestart in mei 2015) is na de proefperiode per 1 januari 2016 lid
geworden.

•

Wendelmoet Boersema (gestart in mei 2015) is na de proefperiode per 9 september
2015 lid geworden.

•

Anke Ridderikhof is na een periode van afwezigheid medio september 2015 weer
mee gaan spelen en per 1 januari 2016 opnieuw lid geworden.

•

Margot Ottens is medio 1-9-2015 mee komen spelen en na de proefperiode per 1
januari 2016 lid geworden.

Het seizoen 2016/2017 start Praetorius met 26 leden
Oproep nieuwe leden:
Eind 2014 had Praetorius, door opzeggingen, nog maar 17 leden. Ledenwerving was
daarom bittere noodzaak geworden.
De PR commissie heeft het vorige seizoen veel tijd gestoken in de ledenwerving met
acties zoals:
•

het bellen van alle blokfluitdocenten in de regio leiden,

•

een Facebook oproep,

•

een Marktplaats oproep,

•

vermelding op de website en in onze nieuwsbrief.

Dit seizoen wordt gestart met 26 leden. Dat is een mooi aantal. Desalniettemin blijft het
werven van nieuwe leden onverminderd actueel omdat ook 26 leden een kwetsbaar aantal
blijft. Een gering aantal opzeggingen kan opnieuw leiden tot een leden tekort.
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Bestuurszaken
Zittend bestuur per juni 2015
Voorzitter:

Marike Barendregt,

Secretaris:

Joop Hoek,

bestuurslid sinds 27-06-2012
bestuurslid sinds 23-01-2013
Penningmeester:

Functie is vacant

Algemeen bestuurslid:

Functie is vacant

Bestuurswijzigingen:
Er hebben in het seizoen 2015 / 2016 geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden.



Bestuursvergaderingen:
Het bestuur is in het afgelopen seizoen maandelijks bijeen gekomen (8x).
7x heeft deze vergadering via Skype plaatsgevonden en 1x live.
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen:
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Financiën: Waaronder het bespreken van begrotingen voor projecten, de financiële
evaluatie na de concerten en de kosten van de muzikale leiding.
Bespreken verschillende projecten: Waarbij de onderwerpen locaties en de
ideeën van de AC aan de orde kwamen.
Jaarplanning: Om te zorgen dat de AC op tijd met ideeën voor de komende
periode komt.
Beheer instrumenten: Er zijn nog steeds plannen om de wijze hoe de
instrumenten te beheren goed op papier te zetten.
Website: Er moet nog steeds een nieuwe website komen. Deze taak ligt nu bij de
PR.
Bezetting bestuur: Nog steeds een probleem. Bestuur bestaat uit twee leden.
Potentiële kandidaten passeren de revue.
Videos: Uitwerking video’s laat erg lang op zich wachten. Status werd regelmatig
besproken.
Evaluatie nieuwe leden: Over beëindiging proeftijd en audities
Opslag bestanden: Praetorius heeft een centrale plek nodig voor de opslag
bestanden, zodanig dat iedereen daar makkelijk bij kan.
Inrichting projectmanagement
Bespreken locatie studieweekend

Commissies
In het afgelopen seizoen zijn de volgende commissies en individuele mensen actief
geweest:
Artistieke commissie
Leden: Norbert, Hein en Robert
Contactpersoon vanuit het bestuur: Marike Barendrecht
Acties afgelopen seizoen: programmering seizoen 2015-2016, maken van project
beschrijvingen bij ontstentenis van projectteams per project, toelichting op de diverse
programma’s, onderhouden van externe contacten i.v.m. de programmering.
De AC is dit seizoen 12 maal bijeen gekomen voor een reguliere vergadering, meestal via
skype. Onderwerpen waren de programmeringen voor de seizoenen 2015-2016 en
vooruitblikken voor het volgende seizoen. Tevens werden de gegeven concerten
geëvalueerd.
Er is helaas niet met het bestuur vergaderd. De resultaten van de vorige jaar ingevulde
enquête werden in het verslagjaar nog niet met het bestuur en de leden besproken.
De AC heeft het studieweekend van 9 en 10 april voorbereid.
Daarnaast is contact geweest met enkele potentiële concertlocaties.
Ten slotte had de aandacht de muzikale ontwikkelingen van het ensemble en met het
oog daarop de programmering van de studiedagen en de evaluatie daarvan.
Sleutels tot Schuyt – Schuyt-Festival 9-12 juni 2016
De voltallige AC was lid van het projectteam dat in samenwerking met de Nederlandse
Luitvereniging het project Sleutels tot Schuyt van 9 t/m 12 juni 2016 voorbereidde en
uitvoerde. Dit Festival werd goed bezocht, door het publiek goed ontvangen, en is ook in
financieel opzicht bevredigend verlopen. Buiten de AC zijn ook veel leden van Praetorius
in organisatorische of assisterende rol actief geweest in het festival.
Praetorius verzorgde op zaterdagvond 11 juni in samenwerking met luitisten van de
Nederlandse Luitvereniging, Capella del Arte, een groep gambisten en violisten, zangers
en continuo-spelers een groots opgezet programma rond Schuyts werken voor grote
bezetting. Een uitermate complexe productie die artistiek gezien niet in alle opzichten
bevredigend uitpakte. Binnen de AC is deze productie uitgebreid geëvalueerd.
Geconcludeerd is dat deze productie te complex was om hem met niet professionele
musici volledig te kunnen laten slagen in de beperkt beschikbare repetitietijd.
Verschillende leden van Praetorius hebben verder meegedaan aan “La Barca” (een
muziektheaterproductie voor kinderen en hun ouders), aan workshops en aan de
muzikale opluistering van een kerkdienst in de Lokhorstkerk tijdens het festivalweekend.
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PR- commissie
Leden: Pauline Goddijn, Wendelmoet Boersema, Mieke de Bruijn en Norbert Kunst
(Ad hoc bijgestaan door, Mirjam Babeliowsky, Anneke Sanderman en Joop Hoek)
Contactpersoon naar het bestuur: Norbert Kunst
Acties afgelopen seizoen:
- Werven nieuwe leden.


Bijhouden adressenlijsten van de vrienden en de nieuwsbrief.



De digitale nieuwsbrief is dit seizoen zes keer verstuurd en wordt volgens de statistieken
goed gelezen



Vorig jaar is er een plan voor de “vrienden” gemaakt helaas is de uitvoering hiervan in
het afgelopen seizoen erbij ingeschoten.



En ook dit seizoen is het ons niet gelukt om de website te vernieuwen.
PR rondom concerten EN HET SCHUYTFESTIVAL zoals:



Het maken van materiaal voor de projecten zoals flyers, posters en programmaboekjes.



Versturen van persberichten aan kranten, regionale dagbladen, radio, tv en
muziekscholen.



Aanmelden van concerten bij de digitale sites/concertagenda’s.



Gebruik van Facebook.



Beheer van de website.

Beheer bladmuziek
Lid: Iris Willemsen en Mirjam Babeliowsky
Acties afgelopen seizoen: Tijdens dit seizoen is ongeveer drie keer bladmuziek
verzameld, geordend in het archief verwerkt. Ook de digitale bladmuziek wordt
gearchiveerd.
Bladmuziek wordt steeds vaker digitaal als pdf naar de leden gestuurd, dus het is de
vraag of het papieren archief nog wel zinvol is. De commissie zal zich hierover
beraden.
Kascommissie
Leden: Lodewijk de Jonge en Anne van de Zande
Actie: Controleren boekhouding en jaarrekening
Beheer instrumenten
Lid: Iris Willemsen
Acties afgelopen seizoen: Regelmatige inventarisatie en controle op wie welke fluit
in beheer heeft. Dit gebeurt tijdens de repetities en via de e-mail.
In december 2016 wordt gepraat over nieuwe afspraken met betrekking tot het
instrumentenbeheer. Ook wordt bekeken of de doelstelling en uitvoering van het Piet
Kunst instrumenten fonds moet worden aangepast.
Beheer koffiepot
Beheerder: Ralf Barker
Acties: Inzamelen geldmiddelen en voorraadbeheer
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Vrienden en belangstellenden
Belangstellenden:
Per 01-06-2016 staan er 518 adressen op de mailinglist. Dit aantal daalt net als afgelopen
jaar nog steeds doordat er minder aanwas is dan dat er adressen verloren gaan. Dit komt
onder meer doordat mensen van mailadres veranderen en ons geen wijziging sturen. Wel
zien we dat er ook inschrijvingen bijkomen maar dit aantal is nog niet genoeg om de lijst te
doen stijgen.
In het afgelopen seizoen is er zes keer een nieuwsbrief verstuurd aan alle geïnteresseerden
op onze mailinglist.
Vrienden:
Vorig jaar is er een ambitieus plan gemaakt voor een beleidswijziging richting onze
vrienden. Helaas is het ons echter niet gelukt om dit plan door te pakken en in te voeren.
We moeten voorzichtig concluderen dat het plan misschien te ambitieus is geweest en nog
een kritisch bekeken moet worden alvorens het verder uit te voeren.
Doordat er geen herinnering gestuurd is en er geen gebruik gemaakt wordt van
automatisch incasso is het aantal donaties dit jaar laag. Het aantal vrienden (44 in totaal)
is niet gewijzigd.
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