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Beste bezoeker, 

 

Misschien is het de eerste keer dat u vanavond een concert van Fortissimo bezoekt.  
En misschien verwacht u dan ook dat ik, in verband met dit twaalfde lustrum,  
in dit stukje iets over de geschiedenis van ons koor vertel. Er zijn immers zo veel mooie  
momenten in die 60 jaar geweest. Maar alleen met de weemoedige herinneringen aan  
succesvolle concerten en reizen komen we er vanavond niet.  
Onze dirigente Kristin Roland laat ons tijdens de repetities merken dat we het nog steeds  
waard zijn om gehoord te worden. En dat willen we dan ook bewijzen!  
 
We vinden het erg fijn dat we u, met de medewerking van Janno den Engelsman, het  
Bergen op Zooms Blazersensemble en Mea Dulcea, een gevarieerd programma voor  
kunnen leggen. We hebben naar een uitgebreide samenwerking met deze ensembles  
gezocht. Dit heeft geresulteerd in een aantal programma-onderdelen waarbij we elkaar  
nodig hebben. 
 
Om dan toch nog iets van de geschiedenis te vertellen: alle leden van Fortissimo hebben  
uit het 60-jarig immense repertoire een aantal nummers mogen kiezen. Dit heeft  
geresulteerd in een medley die we na de pauze met veel enthousiasme willen brengen.  
U komt er nummers in tegen van het allereerste concert in 1958, maar ook werk dat we  
onlangs hebben ingestudeerd. Een onderdeel met een knipoog! 
 
Wij wensen u een fijne avond. 
 
Ben de Groot, 
voorzitter  



Mannenkoor Fortissimo 

"Omdat het koor ook zo mooi zachtjes kan zingen" schrijft Albert de Klerk boven één 
van de composities die hij aan Fortissimo opdroeg. 
Het koor ontstond in 1958 vanuit het kerkkoor van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in 
Bergen op Zoom en dankt zijn naam aan de wijk waar de kerk is gelegen “het Fort”. 
 
Vele malen liet Fortissimo zich horen op internationale festivals en tijdens  
concertreizen onder meer naar Engeland, Wales, België, Tsjecho-Slowakije en  
Duitsland.  
 
Jarenlang zette Fortissimo zich in voor het uitvoeren van hedendaagse composities en 
liet horen dat er niet alleen met populaire composities een enthousiast publiek voor het 
fenomeen mannenkoor te vinden is.  
Componisten als Albert de Klerk, Henk Badings, Mathieu Dijker en de Vlaming 
Vic Nees staan nog steeds op het programma.  
 
In 1987 ontving Fortissimo van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond de Heize 
Medaille, vanwege de belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van werken van levende 
componisten.  
 
Onder leiding van Kristin Roland vernieuwt het koor het repertoire en werkt het  
voortdurend aan de kwaliteit. 
 
In 2018, dit jubileumjaar, heeft Fortissimo een concertreis gemaakt naar Trier en daar 
o.a. gezongen in de Basilika, de Dom en de Liebfraukirche. Erg succesvol was ook de 
kerkdienst in de Antoniuskriche. 



Jubilarissen 

Ben de Groot 
De dag nadat het groepje jongemannen o.l.v. Wim Steenbak het 40-jarig jubileum  
opluisterde werd Ben 15 jaar en vader Frits was zo onder de indruk van het optreden 
dat hij hen adviseerde door te gaan. Door zijn geweldige uitstraling en enthousiasme 
trekt hij het koor mee bij uitvoeringen. Hij maakte jaren deel uit van regionale besturen 
van het KNZV en heeft nu ook als voorzitter van ons koor een enorme inbreng. Hij 
neemt bij afwezigheid van Kristin Roland de repetities onder zijn hoede en dirigeert het 
koor als zij verplichtingen elders heeft.  
 
Frans Huismans 
Frans is vanaf het allereerste begin bij Fortissimo betrokken en heeft vooral in de eerste 
30 jaren heel veel werk verzet voor onze vereniging. Niet voor niets werd hij tot lid van 
verdienste benoemd. Hij werkte altijd heel onopvallend, maar we vergeten zeker niet al 
dat werk rond onze deelname aan Europa Cantat III en de buitenlandse reizen naar 
Tsjecho-Slowakije, Wales, Mansfield en Elz. Nog steeds blijft Frans zich inzetten voor 
besturen van het zangersverbond, tot in België toe. Dankzij zijn contacten viel de naam 
van onze huidige enthousiaste dirigente Kristin Roland. 
 
Leon van Geel 
Hoewel Leon niet bij de begingroep zat werd hij wel lid in 1958. Leon is een zeer ge-
waardeerd lid van ons koor . Hij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed, van  
bibliothecaris tot penningmeester en is altijd een onopvallende, maar nauwgezette  
werker geweest. Als zanger is hij een onmisbare schakel voor de middenpartijen en hij 
vertolkt de baritonsoli op voortreffelijke wijze. Voor ons als koorleden verzorgt hij ook 
de inwendige mens, waar we heel blij om zijn. Kortom, een onmisbare schakel. 
 
Jac Franken 
Jac is een wat opvallend lid van ons koor. Hij barst van de energie en als hij iets voor 
zijn club doet gaat hij er voor 200% voor. Hij was bibliothecaris en penningmeester. In 
die laatste functie was hij een zeer gedreven onderhandelaar bij het vergaren van  
sponsorgeld en subsidies. Ooit was hij ook de man van de beroemde dansavonden bij 
Klavervelden. Als 1e bas is hij enorm stemvast en men is dus blij met zijn steun. Hij was 
dit jaar ook actief in de jubileumcommissie, die ook dit concert heeft georganiseerd. 



Mea Dulcea 

Mea Dulcea is in 1962 opgericht in Bergen op Zoom onder de naam Zeekants Meisjes-
koor. Het koor begon zijn carrière met het verzorgen van liturgische diensten.  
Optredens buiten de eredienst waren in die tijd beperkt. Vanaf 1980 kwam de nadruk 
meer op profane koormuziek te liggen. Het repertoire werd aanzienlijk uitgebreid en er 
werd toen gekozen voor een andere, meer volwassen naam: “Mea Dulcea”. Dat  
betekent “mijn geliefde” en daarmee wordt uiteraard het zingen bedoeld. 

Onder leiding van dirigent Wim Steenbak ontwikkelde Mea Dulcea tot een veelzijdig 
profaan koor. Het koor was verschillende keren op de radio te beluisteren en deed mee 
aan festivals. 

Na het zilveren jubileumoptreden in 1987 schreef BN: ‘Mea Dulcea bleek weer eens 
een heel apart koor, hoogst gedisciplineerd, haarzuiver zingend, met alle begrip ook 
voor de tekst en muziek’. 

Uit het juryrapport 7e Brabants Korenfestival 1992 Leuven: ‘Gaaf ensemble, met zeer 
goede muzikale mogelijkheden, sterk van expressie. Werk de details nog beter af. Zeer 
goede leiding.’ 

Dirigent Wim Steenbak wist Mea Dulcea in de jaren tachtig en negentig tot grote  
hoogte te brengen.  

De komst in 2004 van Ted van der Heijdt als dirigent luidde voor de vereniging een 
nieuwe periode van groei en bloei in.  

Mea Dulcea bestaat nu uit zo’n 27 vrouwen. Het koor treedt jaarlijks een paar keer op 
in Bergen op Zoom, maar ook daar buiten. Deelname aan de Monumentendag en  
kerstevenementen is de laatste jaren vaste prik geworden. Daarnaast werden  
concertreizen naar Praag, Soest (D), Gent, Colmar, Barcelona en Krakau gemaakt en 
geeft Mea Dulcea elk jaar een eigen concert. Het repertoire is tegenwoordig zeer divers: 
van Latijn tot Engelstalig, van middeleeuws tot en met hedendaags, zowel profane als  
liturgische muziek.  



Bergen op Zooms blazersensemble 

Het ensemble bestaat uit negen enthousiaste koperblazers uit Bergen op Zoom en  
omstreken, te weten vier trompettisten, twee hoornisten, twee trombonisten en een  
bastubaspeler.  
 
Het is ontstaan in 1969 ten tijde van het bezoek van de Canadese ambassadeur aan  
Bergen op Zoom, ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding, 25 jaar vóór dat 
jaar. Het ensemble werd samengesteld ter opluistering van deze gelegenheid. Ook 45 
jaar later, bij de herdenking van 70 jaar bevrijding, was het Bergen op Zooms Blazers  
Ensemble muzikaal aanwezig.  
 
Een breed scala aan genres, variërend van klassieke muziek tot populaire composities 
en arrangementen, staat op het programma van het blazersensemble: - soms  
getranscribeerde - oude en moderne muziek van componisten als Pezel, Poulenc, Bach 
en Gershwin in de vorm van oude dansen, intrada, symfonieën, kwart-, kwint, sext- en 
septetten. 
 
Het grootste deel van de muzikale activiteiten speelt zich af in Bergen op Zoom,  
waarbij de nadruk ligt op het muzikaal ondersteunen van activiteiten zoals herdenkings-
bijeenkomsten, erediensten en recepties. 
Regelmatig staan zaterdagmiddagconcerten in de Gertrudiskerk op het programma. 
 
Het ensemble staat vanaf 2004 onder de inspirerende leiding van dirigent Rien de 
Jongh. 



Bergen op Zooms Blazers Ensemble: 
Fanfare ‘La Peri’       Paul Dukas (1865-1935) 
 
 

Fortissimo: 
Skolion van Seikilos     Henk Badings (1907-1987) 
De Profundis       Arvo Pärt (1935) 
 
 

Fortissimo en Mea Dulcea: 
Locus iste        Anton Bruckner  (1824-1896) 
O magnum mysterium     Morten Lauridsen (1943) 
Abendlied       Joseph Rheinberger (1839-1901) 
 
 

Mea Dulcea:  
Salve regina        Javier Busto (1949) 
Beau soir       Claude Debussy (1862-1918) 
 
 

Janno den Engelsman,orgel: 
Toccata       Georgi Mushel (1909-1989) 
 
 

Janno den Engelsman en Bergen op Zooms Blazers Ensemble: 
Jesu, nun sei gepreiset     Johan Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 

Bergen op Zooms Blazers Ensemble: 
You've got a friend      Carole King (1942) 
Over the rainbow       Harold Arlen (1905-1986) 
 
 

PAUZE 
 

PROGRAMMA 



Mea Dulcea:       

Ave Maria       Javier Busto (1949) 
Nuit d’étoiles      Claude Debussy (1862-1918) 
 
 

Fortissimo en Mea Dulcea: 
Cantique de Jean Racine     Gabriël Fauré (1845-1924) 
To the hills and the vales     Henry Purcell (1659-1695) 
O mistress mine      Henk Badings  (1907-1987) 
 
 

Fortissimo:  
(medley) 
Bonjour mon cœur      Orlando di Lasso (1532-1594) 
Jede sedlak       Jaroslav Krcek (1939) 
Ein Kellner und ein Koch     Andreas Rauch (1592-1656) 
Als ick u vinde      Hubert Waelrant (1517-1595) 
Aura Lee       William Fosdick (1825-1862) 
Blow the man down     onbekend (rond 1865) 
Yes Sir that’s my Baby     Walter Donaldson (1893-1947) 
Jägerchor       Carl Maria von Weber (1786-1826) 
La fanfare du printemps     Joseph Bovet (1879-1951) 
 
 

Janno den Engelsman, orgel: 
Prélude       Théodore Dubois (1837-1924) 
 
 

Janno den Engelsman en Bergen op Zooms Blazers Ensemble: 
The great gate of Kiev     Modest Mussorgsky (1839-1881) 
 
 

Allen: 
Merck toch hoe sterk     Adriaen Valerius (1570-1625) 
 

PROGRAMMA 



Toelichting bij het programma 
 

Skolion van Seiklos (Badings) 
Een grafschrift (in liedvorm) van Seikilos voor zijn vrouw, een (uit het Grieks  
vertaalde) tekst uit ongeveer de eerste eeuw voor Christus.  
 

De Profundis (Pärt) 
Psalm die als gebed voor een overledene wordt gezongen. 
 

Locus iste (Bruckner) 
Letterlijk: ‘deze plaats’. Lied voor de jaarlijkse herdenking van een kerkwijding. 
 

O magnum mysterium (Lauridsen) 
Een kerstlied verwijzend naar het wonder van het pasgeboren Kind in de kribbe. 
 

Abendlied (Rheinberger) 
Verzoek van de Emmaüsgangers aan de (verschenen) Heer om bij hen te blijven. 
 

Cantique de Jean Racine (Fauré) 
Een parafrase van Jean Racine (Hymnes traduites du Bréviaire romain, 1688) van de 
pseudo-ambrosiaanse hymne voor dinsdag in de metten, Consors paterni luminis.  
 

To the hills and the vales (Purcell) 
Een lied, uit de opera Dido en Aeneas, over erotische genoegens in de natuur. 
 

O mistress mine (Badings) 
Een liefdeslied met een tekst van Shakespeare. 
 

Bonjour mon coeur (di Lasso) 
Begroeting van een geliefde. 
 

Jede sedlak (Krcek) 
Tsjechisch volkslied over een boer die met paard en wagen naar de molen rijdt. 
 

Ein Kellner und ein Koch (Rauch) 
Een kelner en een kok bekvechten over wijn en worst en ook anderen komen erbij… 
 

Als ick u vinde (Waelrant) 
Een geliefde wordt aanbeden. 
 

Aura Lee (Fosdick) 
De mooie Aura Lee wordt bezongen in een liefdeslied. 
 

Blow the man down (componist onbekend) 
Een zeemanslied over het strijken van zeilen bij een plotselinge hevige wind. 
 

Yes Sir that’s my Baby (Donaldson) 
Vol trots wijst de jongeman op zijn geliefde voor het leven. 
 

Jägerchor (von Weber) 
Uit de opera ‘Freischütz’, een ode aan de genoegens van de jacht. 
 

La fanfare du printemps (Bovet) 
Het koor zingt als fanfare een loflied op de lente. 



Kristin Roland 
 
Kristin Roland is geboren te Antwerpen op 13 september 
1961.Zij begon haar muzikale studies aan het Koninklijk 
Vlaams Muziekconservatorium bij Dhr. Deruwe, waar zij de 
eerste prijs zang en kamermuziek  behaalde. 
Hierna vervolmaakte zij zich bij Gerda Hartmann 
(Conservatorium van Parijs) en bij Margreet Honig 
(Conservatorium van Amsterdam).  
 
Kristin Roland maakte deel uit van het Vlaams Radiokoor, het Brussels Kathedraalkoor, 
‘Voix Celeste’ en Ex Tempore. Zij werkte mee aan vele opnames voor radio en televisie. 
Zij specialiseerde zich vooral in liedrepertoire, uit de romantische stijlperiode en zong 
vele recitals met werk uit die tijd.  
 
Zij is master in de zang en zangcoach en gaf in die hoedanigheid diverse cursussen in  
binnen- en buitenland (waaronder Montpellier). Zij is zangleerkracht aan de  
muziekacademie van Mortsel. 
Als koordirigente leidde zij de koren van Rahier, Neidingen en Mackenbach. 
Sinds enige jaren leidt zij drie koren die verbonden zijn aan de academie van Mortsel, 
mannenkoor Fortissimo en het gemengd koor Aidomen te Kalmthout. 

Ted van der Heijdt 

Ted van der Heijdt werd op 3 april 1960 geboren te Breda. 
Vanaf zijn zesde jaar was hij zanger bij het koor van de 
H.Hartkerk aan de Baronielaan in dezelfde gemeente.  
Leo Hanssen (leerling van Hendrik Andriessen en Leon 
Orthel), doceerde Ted van der Heijdt piano. Op jeugdige  
leeftijd legde hij meermalen piano-examens af aan het Institut 
Musical Européen te Besançon. Voorts studeerde hij aan het 
Rotterdams Conservatorium (Codarts) piano bij Frans van 
Hoek. Speciaal voor werken van de componist Gabriel Fauré 
kreeg hij les van Alex van Amerongen, publicist/pianist en 
recensent van de NRC.  
 
Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten behaalde hij het diploma kamermu-
ziek. Directielessen volgde hij bij Hans van den Toorn. Ted van der Heijdt was dirigent 
van meerdere koren in Breda voor hij dirigent werd van het Roosendaals kamerkoor en 
Mea Dulcea uit Bergen op Zoom. Doordat hij tevens pianist is, is het voor Mea Dulcea 
mogelijk om, naast de moderne a capella koorwerken, ook koorwerken voor koor en 
piano ten gehore te brengen.  
Ted van der Heijdt maakt momenteel deel uit van het Ravelijnkwartet, dat al vele malen 
met succes het Canto Ostinato van Simeon ten Holt uitvoerde.  



Janno den Engelsman 
 
Janno den Engelsman volgde orgellessen bij Flip Veldmans 
aan de Gemeentelijke Muziek- en Balletschool in Bergen op 
Zoom. Bij Hans Smout ontving hij directielessen. 
Hij studeerde orgel, klavecimbel en kerkmuziek aan het 
Utrechts Conservatorium, daarna privé-lessen bij de organist 
Liuwe Tamminga in Bologna(It). Hij won prijzen bij  
orgelconcoursen in Leiden en Nijmegen. 
 
In 2006 werd hem voor zijn muzikale werkzaamheden de  
Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren toegekend. 
In 2007 behaalde hij het diploma ‘Master of Music’ aan de Nederlandse Beiaardschool 
in Amersfoort. Aanvullende beiaardcursussen volgde hij bij Geert D'hollander,  
stadsbeiaardier van Antwerpen. 
Naast zijn lespraktijk is hij actief als organist, beiaardier en begeleider van ensembles en 
koren in binnen- en buitenland.  
 
Sinds 2013 is hij dirigent van kamerkoor Sasso Montanari.  

Rien de Jong 
 
Rien de Jongh werd te Breda geboren op 19 november 1943. 
Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en 
behaalde daar de einddiploma’s accordeon, koor- en 
orkestdirectie en kerkorgel.  
 
Al op 17-jarige leeftijd dirigeerde hij diverse kerkkoren in  
Breda. Vanaf 1964 was hij als docent werkzaam bij diverse  
Brabantse en Zeeuwse muziekscholen. In 1968 werd hij  
benoemd als docent aan de gemeentelijke Muziek- en  
Balletschool te Bergen op Zoom. Hij werkte daar tot aan zijn pensionering in 2008.  
In 1971 werd hij dirigent en organist in de kerk van de Martelaren van Gorkum in  
dezelfde gemeente.  
 
Naast zijn werkzaamheden als docent en dirigent speelde hij ook in diverse orkesten, 
o.a. in het orkest van de Vlaamse Kameropera te Antwerpen (piano) en vele jaren in het 
orkest van de Bergse Operette Vereniging (fagot, accordeon en cello). Van 1971 tot 
1978 dirigeerde hij het Bergen op Zooms Mannenkoor, van 1986 tot 1992 het  
Roosendaals Symfonie Orkest en van 1990 tot 1992 het West-Brabants Operakoor.  
Tot 2000 was hij dirigent en cellist bij het Kamerorkest Amici della Musica te  
Roosendaal.  
Vanaf 2004 dirigeert hij het Bergen op Zooms Blazers Ensemble.  



Het Ibach-orgel in de Gertrudiskerk in Bergen op 
Zoom werd in januari 1864 opgeleverd voor de 
kerk van de H. Maagd Maria ten Hemelopneming. 
De Duitse orgelbouwer Gebr. C. Rud & Richard 
Ibach leverde het klinkende gedeelte van het 
instrument. Op 27 januari 1864 werd het orgel 
ingewijd. Het was een groot orgel, met 41 registers. 
De Brusselse architect Em. A.J. Cels ontwierp het 
monumentale orgelfront; het houtsnijwerk werd 
uitgevoerd door het Turnhoutse atelier van  
Hendrik Peeters-Divoort. In 1914/1915 werd het 
orgel door de firma Vermeulen uit Weert  
omgebouwd tot een kleiner pneumatisch orgel van 25  
registers. De zwelkast verdween en de dispositie werd gewijzigd.  
In de jaren zestig en  zeventig van de twintigste eeuw was een barok klankidioom erg 
gewild en weer onderging de dispositie een verandering in die richting. Gelukkig werd 
ook nu veel oud pijpwerk hergebruikt. Vervolgens werd het orgel in 1988 integraal 
overgebracht naar de eveneens aan de Grote Markt Zoom gelegen middeleeuwse  
Gertrudiskerk.  
Op 10 april 1988 kon het instrument opnieuw worden ingezegend en ingespeeld. 
 
Restauratie 
Na de verhuizing naar de Gertrudiskerk werd evenwel steeds duidelijker dat het  
onderhoud steeds duurder werd. Na twee ingrijpende veranderingen in de twintigste 
eeuw was er bovendien van het oorspronkelijke karakter van het orgel weinig of niets 
meer over. Intensief gebruik van het orgel in liturgie en concert vroegen steeds meer 
om restauratie. Al in 1997 constateerde orgeladviseur Jan Jongepier dat het van  
bovennationaal belang zou zijn te proberen het Ibach-orgel zoveel mogelijk in de  
oorspronkelijke gedaante te herstellen. In 2001 maakte Jongepier een restauratieplan. 
De Stichting Restauratie Ibach-orgel Bergen op Zoom werd opgericht en een Comité 
van Aanbeveling, ondersteunde de stichting van harte.  
Na de orgelkas, al jaren een rijksmonument, werden in 2003 ook van het instrument 
zelf alle oorspronkelijke delen tot beschermd monument verklaard. 
De startte in 2009. De totale restauratie werd begroot op circa 1 miljoen euro. 
Een comité van aanbeveling en de vrienden van het Ibach orgel hielpen mee om de 
financiering van deze ambitieuze restauratie te realiseren. 
 
Het orgel werd ontmanteld en naar de orgelmakerij van Verschueren in Heythuysen 
vervoerd. Het houtwerk is ter plaatse gerestaureerd. Een inspeelperiode begon op  
donderdag 17 maart 2011, de feestdag van Sint Gertrudis. Emeritus bisschop  
mgr. Ernst zegende het orgel in. Op zaterdag 3 september 2011 vond de officiële  
oplevering plaats. 

Het Ibachorgel 



 
 
Wij danken de instanties en mensen die dit concert hebben mogelijk gemaakt: 
 
Werner Schoutens, paukenist  
Rien de Jongh, pianobegeleiding 
Janno den Engelsman, orgelbegeleiding 
Ward Warmoeskerken, begeleidende teksten 
De medewerkers van de Sint Gertrudiskerk  
Het Facilitair bedrijf 
 
 
Zonder de bijdrage van onderstaande sponsors en subsidiegevers was dit  
evenement niet mogelijk geweest: 
 
De Vrienden van Fortissimo 
Meeus Transport 
Bouwcenter Logus 
Rabobank Zuidwest-Brabant 
Stichting Meeussenfonds 
Gemeente Bergen op Zoom 
 
 
 
Mannenkoor is steeds op zoek naar vrienden die het koor óók financieel willen 
ondersteunen. Kijk eens op onze website www.mannenkoorfortissimo.nl of scan 
onderstaande QR code en u komt direct op de vriendenpagina waar u zich kunt 
aanmelden.  
 
 




