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Aan: Vrienden van Lignum 
 
U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft getoond in Lignum. Als u deze gratis 
digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kijk dan op onze website en meldt u aan! 

http://www.lignumleiden.nl/nieuwsbrief/abonneren-nieuwsbrief/ 

 

Optreden Studio Oosterman 2 oktober 2011 
 

Een concert in Aarlanderveen… , dat klinkt nou niet bepaald in een “druk bevolkt gebied”! Onze 

dochter Marinda had ik bereid gevonden mee te komen, en als moeder was ik zeer verrast dat dit 

lukte, op die voorspelde prachtige warme “zomerzondag”! Er naar toe rijdend, tussen de weilanden 

met koeien, waar de ochtenddamp uit de sloten omhoog steeg, met een waterig opkomend zonnetje 

op de voorruit, (we wilden zeker niet te laat komen) vroegen we ons af:  “wat doen we hier”? 

Als eerste aangekomen bij ‘Studio Oosterman’ welke bestaat uit een karakteristieke “boerderij” met 

bijgebouwen, omringd door tuinen en een grote parkeergelegenheid, ademde wij een zeer 

rustgevende sfeer in. Het was nog vroeg, maar na de deur geopend te hebben, kwam de koffiegeur 

ons tegemoet!   

Al snel kwamen er meer Lignummers op de koffie af en arriveerden er tevens steeds meer in wit 

geklede dames van het Vrouwenkoor “L’Amuze”. 

Na onze soundcheck waren we zeer verrast dat de gezellige locatie redelijk gevuld werd door 

toeschouwers, die zich niet hadden laten weerhouden door deze zonovergoten dag. 

 

 

Om 12.00 uur werd er door Lignum ingezet met de “toccata van Bach”.  Het stuk stond meteen 

en dat de loopjes niet altijd even gemakkelijk waren was weinig van te merken.                                                                                                                                                                                  

Daarna vervolgde we het programma met “Debussy’s Nuages”, waar de altklarinet het thema 

meerdere malen prachtig heeft vertegenwoordigd. De sfeer die hierbij ontstond was net zo 

rustgevend als de locatie waar we ons bevonden.                                                                                                                                                                                           

“Capriccio van Gordon”, ons volgende stuk, was het uitgelezen stuk om de toeschouwers weer terug 
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uit hun dagdroom te halen, met zijn snelle ritmes en vliegende noten.  We eindigden dit concert met 

de ongewone Tango van Jense, waarbij Gerben het publiek van tevoren al waarschuwde over al dat 

'geklepper' in het stuk! “U hoeft zich dus vooral geen zorgen te maken” was zijn slotwoord dat bij het 

publiek uitmondde in gegrinnik. 

Een concert in ontspannen sfeer, maar toch op het puntje van de stoel om een goed resultaat neer te 

zetten, in voorbereiding op ons jaarconcert! 

Na de pauze, kwam het Vrouwenkoor in Aktie, welke ik niet meer heb kunnen beluisteren omdat 

Marinda terug moest naar Amsterdam. De dames zullen zeker vrolijk en blij het repertoire gebracht 

hebben, gezien hun “soundcheck” voor het concert, waarbij de dirigent/solozangeres zeer uitbundig 

en nadrukkelijk aanwezig, de andere dames enthousiast maakten zich te presenteren! 

Kort samengevat: een heerlijk concert, met goede berichten uit het publiek, op een mooie locatie, 

midden in het “Groene Hart” 

Toja 

Terugblik op ons jaarconcert  
 
MONUMENTAAL klonk ons concert in de Waag.  
Na ons studieweekend in de Staelhoeve wist ik het al zeker, we beleefden daar al zoveel moois. Dit 
wordt een goed concert. Op 12 november om 6 uur gingen de mooie rode luiken van de Waag in 
Leiden voor ons open en werden wij opgewacht door gastheren en vrouwen van de Waag als 
professionele artiesten. 
Het was wat wennen aan de grote hoge ruimte, de stenen vloer en muren, waar naar mijn idee ons 
ensemble niet groot genoeg voor was, maar met de vulling van zo`n 120 man aan publiek was de zaal 
op een paar stoelen na uitverkocht en vulde ons geluid ook meer. 
 
De grootse orgelklanken van de Toccata en Fuga van Bach, deden de Waag schudden op haar 
grondvesten. Drommen Leidenaars en toeristen bonkten vergeefs op de deur, om alsnog te kunnen 
meegenieten van wat daar binnen gebeurde, wij hoorden ze niet.  
Wij binnen, waren in de ban van deze ode aan de Almachtige! 
 
Na dit vertoon van kracht betraden we een Turkse sauna, Nuagedampen hangen er, soms snoof je 
een lekker mintluchtje op, je zag geen hand voor ogen, onze vingers proefden de kleppen voorzichtig. 
 
Met een streep eronder bewogen we ons weer in de wereld, eerst nog voorzichtig maar allengs 
brutaler, stapten we de postmoderne wereld binnen, waar Michel Hubens op virtuoze wijze ons naar 
toe lokte. Vrolijker en drukker gingen we steeds meer capriolen uithalen. Maarten van Es en Marcus 
Rasmussen waren daarin zeer aan elkaar gewaagd, sterk staccato in combinatie met luchtiger 
loopjes. 
 
Maar het al te profane bleef ons niet boeien. Elgar`s enigma verwarde onze hoofden met een 
moeilijk raadsel, onoplosbaar, mysterieus, onnavolgbaar. Heel langzaam probeerden we een draad te 
pakken te krijgen, het lukte, we kregen er zicht op zo leek het, maar op het laatst ontglipte het ons 
weer, we berustten in het mysterie, velen tot tranen geroerd achter ons latend. 
 
Maar niet lang, want passie wekte onze zin weer op, we dansten een Tango stijlvol, afgemeten en 
tegelijkertijd ondeugend. 
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Er werd een brug geslagen van het zwoele Zuid-Amerikaanse naar Japan, met echt slagwerk. 
Ontspannen speelden we ons zelf en het publiek naar het land van de rijzende zon, zen en zo .  
 
Reislustig als we zijn besloten we ook nog tot slot een Israëlische bruiloft op te luisteren. 
 
Met al dit vertoon kregen we het publiek aan onze voeten en kregen we er zeker Vrienden bij door 
onze lieftallige zangeres, die het lied You`ve got a friend zacht en zuiver zong. 
 
De Waag bleek een goede keuze voor ons monumentaal spelende Lignum.  
Volgende keer wanneer de sponsorgelden het toelaten, nog een podium en belichting.  
 
Martine Wassenaar 
 

 
 

DE Lignum JAARKALENDER 
Datum Tijd Titel Details 

1 juli 

 

 Zomerconcert  Leiderdorp 

september  scholenconcert  

24 november  Jaarconcert, 
Volkshuis Leiden 

Thema: JONG 
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Acte de présence van Lignum bij Serious Request in Leiden 
 

Op maandagavond 19 december heeft Lignum een uitvoering gegeven op de ijsbaan in Leiden. Dit 

openlucht concert bestond uit een aantal bekende kerstliederen, aangevuld met een potpourri van 

goed in het gehoor liggende klassieke melodieën. Tijdens dit concert dat vanwege de gure wind 

onder koude omstandigheden plaatsvond, hadden wij een aantal mensen bereid gevonden om met 

collectebussen rond te gaan om op die manier geld in te zamelen. De opbrengst van de collecte zou 

ten goede komen aan de actie ‘This one’s for mama’ van Serious Request. De mama’s die hiermee 

geholpen worden zijn alleenstaande moeders in oorlogsgebieden zoals bijvoorbeeld Ivoorkust. 

Na tweemaal ruim 20 minuten gespeeld te hebben en tussendoor genoten te hebben van glühwein 

en heerlijke warme chocolademelk, aangeboden door onze jarige Alexander, zijn we een 

horecagelegenheid binnengegaan om het geld te kunnen tellen. En toen bleek dat we in een klein 

uur een mooi bedrag van € 130,30 hadden opgehaald. Vervolgens zijn we naar het Glazen Huis op de 

Beestenmarkt gelopen om hier het bedrag persoonlijk aan Gerard van Ekdom te kunnen 

overhandigen. Als extraatje mochten we ook nog een filmpje laten maken in de zogenoemde 

‘Chequebox’ waarin we konden laten zien dat we als Lignum Leiden een leuk bedrag hadden 

opgehaald. Voor liefhebbers is dit filmpje te bekijken op de website van Serious Request onder 

‘Video, Chequebox, ma,  21’.  

Mocht Serious Request de stad Leiden in de toekomst nog een keer aandoen, dan is Lignum als het 

aan mij ligt zeer zeker weer van de partij. Want we hebben mogen ondervinden dat we met onze 

muziek een bijdrage kunnen leveren aan een hopelijk betere wereld. 

Michel Hubens 

 

 

 

Gerbert 10 jaar bij Lignum 

Dit jaar is Gerbert 10 jaar de dirigent van Lignum. Een goede reden om hem een cadeau aan te 

bieden. Irene heeft namens Lignum hem aangeboden dat hij zelf een stuk mag laten schrijven of een 

stuk mag laten arrangeren wat hij graag met ons wil gaan spelen. We zijn benieuwd wat er uitkomt! 
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