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Piet Kraakman koos
voor de verkeerde club

Nieuwe huisstijl symboliseert verse

start Vocaal Theater Groep UniCorno

NNrr.. 77



2

UUnniiCCoouurraanntt

Wilt u iets delen met alle lezers van

de UniCourant? Stuur uw bericht

naar Fadalco@flitsendepen.nl of

info@unicorno.nl en misschien staat

het in de volgende editie.

Zie voor meer informatie over Vocaal

Theater Groep Unicorno

www.unicorno.nl.

Deze UniCourant is mede tot stand

gekomen door:

Faralda Houthuijsen, Piet Kraakman,

Kitty Neefjes, Jack de Rooij en

Richard Taman.

Eindredactie en vormgeving:

Fadalco’s Flitsende Pen/Faralda

Houthuijsen.

Colofon

ONDERVOORBEHOUD

WOENSDAG 26MEI
19.30 uur in De Vesting: algemene

ledenvergadering

WOENSDAG 16 JUNI
Laatste repetitie voor de zomervakantie

WOENSDAG 18 AUGUSTUS
Eerste repetitie na de zomervakantie

WOENSDAG 3 NOVEMBER
Generale repetitie duoconcert met Frank en Zij

ZONDAG 7 NOVEMBER
Duoconcert met Frank en Zij in de Huesmolen

Agenda

De UniCourant is de nieuwsbrief
van Vocaal Theater Groep UniCorno

uit Hoorn. Wij brengen licht-
klassieke muziek ten gehore (opera,
operette en musical), liefst met een
theatraal tintje. Ons repetitielokaal

is De Vesting, het gebouw van
Showband Hoorn aan het

Doelenplein. Daar zijn wij, zodra het
weer mag, buiten vakanties iedere

woensdagavond te vinden van 20 tot
22 uur.
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Inhoudsopgave
Stille stemmen door corona komen tot leven
Zo staat Vocaal Theater Groep UniCorno ervoor

Verse start, nieuw logo
De nieuwe huisstijl

Weer zingenmet UniCorno
Op zoek naar nieuwe leden

UniCornomet Frank en Zij
Een eerste duoconcert

Anjeractie: digitale collecte
Wij sponsoren de kas via het Prins Bernhard Cultuurfonds

Miss Saigon
Uit het repertoire

De passie van...
Een lid van UniCorno vertelt over zijn grootste passie. Deze keer is

dat Piet Kraakman

4
6
7
8
9
10
12

Het zal u niet zijn ontgaan dat er
een pandemie gaande is. Ook

wij ontkomen er niet aan om het er in
deze UniCourant meermaals over te heb-
ben. Gelukkig brengen we ook positief
nieuws.

We kijken uit naar ons eerste duo-
concert en zoals u al op deze pagina's
kunt zien, hebben we veel moeite gesto-
ken in het ontwikkelen van een nieuwe
huisstijl. U leest er verderop meer over.

Ook komt u erachter hoe u ons een
financieel steuntje kunt geven, maakt
Richard Taman u vertrouwd met 'Miss
Saigon' en geeft Piet Kraakman een kijkje
in zijn leven. Veel leesplezier!

Faralda Houthuijsen

Van de eindredactie
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Repeteren in de tuin. Foto Faralda Houthuijsen

We zagen elkaar

maanden niet. Het werd

een stille winter
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Stille stemmen
door corona

komen tot leven

We waren net begonnen
aan een nieuwe pro-

ductie voor ons jaarlijkse grote con-
cert. Voor het eerst studeerde Frank
Hoebe als muzikaal leider de mu-
ziek met ons in. We keken uit naar
het ons nog onbekende instudeer-
proces met hem en naar de uitvoe-
ringen in het najaar.

Toen strooide een nog onbe-
kend virus roet in het eten. Helaas
moesten we al vrij snel besluiten
om de uitvoeringen van onze pro-
ductie en concerten in zorginstel-
lingen af te zeggen. We konden
immers niet meer repeteren.

Tuin
In het voorjaar en aan het

begin van de zomer kwamen we nog
bij elkaar in de tuin van twee van
onze leden, maar ideaal was dat
niet. Na de zomer keerden we terug
in onze repetitieruimte, uiteraard
met naleving van de geldende maat-
regelen. Zo begonnen we met twee
stempartijen tegelijk, maar de op-
komst was telkens zo laag dat we
toch met hele koor samen zongen;
althans, met wie dat verantwoord

vond.
Toen kwam de serieuze lock-

down. We zagen elkaar maanden
niet. Het werd een stille winter. Nog
steeds kijken we reikhalzend uit
naar het spreekwoordelijke licht
aan het eind van de tunnel.

Digitaal
Wij zijn wel blij dat we onlangs

de repetities weer hebben kunnen
oppakken, zij het digitaal. Wekelijks
leert Frank, nog immer enthousiast,
na elkaar twee stemsoorten hun
partij aan. De ene week zijn de alten
en bassen aan de beurt, de andere
de tenoren en sopranen.

Hopelijk kunnen de deuren
van De Vesting nog deze zomer
open om eindelijk weer fysiek sa-
men te repeteren. We gaan dan nog
harder aan de slag om de kwaliteit
van onze koorzang op peil te bren-
gen, uiteraard van ons ongewijzigd
gevarieerde programma. Een goede
stimulans is dat we uitkijken naar
een concert in wijkcentrum de
Huesmolen op zondagmiddag 7
november. Meer daarover vindt u
verderop in deze UniCourant.
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We komen uit een periode
van wachten, stilstaan,

repeteren via beeldschermen en meer
vooral op afstand en met weinig
motivatie doen. Net als vrij-
wel ieder ander hebben
wij daar als koor genoeg
van. Daarom willen
we een frisse start
maken.

We beginnen
met een vernieuwd
repertoire en in
november wacht
ons een debuut:
een duoconcert
met een andere
zanggroep. Daar-
naast hopen we
nieuwe leden te wer-
ven.

Om aan iedereen te
laten zien dat
wij klaar zijn
om met frisse
moed te her-
beginnen aan
ons zang-
avontuur
verversten
we de huis-
stijl, met een nieuw logo als opval-
lendste uiting. Zoals u ziet, kreeg ook de
UniCourant - wederom - een andere op-
maak.

Het logo was het uitgangspunt voor

de nieuwe kleurstellingen, lettertypes
en meer aanpassingen. Eric Mels
ontwierp het. De eenhoorn die onze

naam uitbeeldt, is uit het vorige
beeldmerk behouden, maar

werd gestroomlijnder
voor een strakkere

achtergrond ge-
plaatst. De vijf wit-
te strepen achter
het fier steige-
rende ros zijn
vanzelfsprekend
een verwijzing
naar de noten-
balk .

Binnenkort
zal ook de website

(www.unicorno.nl)
aangepast worden

aan de nieuwe huisstijl
en uiteraard zullen onze

toekomstige
posters, fly-
ers en an-
dere digitale
en gedrukte
uitingen de
uitstraling
krijgen die
bij het nieu-

we logo past.
Laat deze nieuwe ‘unicorno’ ons de

impuls geven om weer de energieke en
hechte vereniging te zijn die wij node
hebben moeten missen!

Verse start,
nieuw logo
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We hadden dit seizoen de
vijfde verjaardag van

UniCorno willen vieren, maar door de
coronamaatregelen is dat niet gelukt.
Een feestje leek ons terecht, want we
hebben in slechts vijf jaar al 25 geslaag-
de concerten mogen geven, zowel in
theaters, als in zorginstellingen en op
locatie tijdens festivals of bij speciale
gelegenheden.

Om de komende jaren weer succes-
vol te kunnen zijn, is uitbreiding ge-
wenst, dus kent of bent u iemand die van
zingen in groepsverband, musical-,
opera- en operettemuziek houdt en niet
vies is van wat theaterspel op zijn tijd?
Wijs hem of haar op onze repetitieavon-
den of kom zelf eens de sfeer proeven.
Aansluiten kan als volwaardig lid, maar
ook op tijdelijke basis als projectlid.

Nu het nog niet is toegestaan om
fysiek bijeen te komen, is kennismaken
extra makkelijk. De stempartijen werken

via een online verbinding apart met
dirigent Frank Hoebe aan een program-
ma dat hopelijk begin november kan
worden uitgevoerd in wijkcentrum de
Huesmolen te Hoorn; u leest daar meer
over op de volgende pagina. Kijken,
luisteren en meedoen kan dus vanaf elke
locatie. Alleen de microfoon van onze
muzikale leider staat aan, dus meezin-
gen kan ongegeneerd.

Vrijblijvend
Zodra we weer mogen samen-

komen, oefenen we op woensdagavond
van 20 tot 22 uur in het gebouw van
Showband Hoorn aan het Doelenplein.
Meedoen kan vier keer vrijblijvend. Wie
zich bij ons aansluit, betaalt 16,50 euro
contributie per maand en eenmalige
inschrijfkosten van 10 euro.

Meer weten? Neem een kijkje op
www.unicorno.nl, of neem contact op
via info@unicorno.nl of 06 - 11 21 25 38.

Weer zingenmet UniCorno
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We hebben al te lang niet op
het podium gestaan. Het

bestuur wil weer iets in het vooruit-
zicht stellen en daarbij vasthouden
aan de tijd van onze jaarlijkse produc-
tie: het najaar. Omdat het enorm
onzeker is wanneer we weer écht
kunnen repeteren, leek het in elkaar
zetten van een heel programma, zeker
met theaterspel, onhaalbaar. Een
oplossing werd gevonden in een
duoconcert met een ander koor.

Frank en Zij, een koor dat onze
dirigent Frank Hoebe afgelopen maart
twintig jaar geleden startte, reageerde
enthousiast op de uitnodiging. Er zijn
inmiddels afspraken gemaakt over de
planning, programmering en uitvoe-
ring.

Frank en Zij is een vocaal
ensemble van zo'n twintig zangeres-
sen en Frank die hen leidt. Het
muzikale palet is heel breed: van
klassiek tot pop en close harmony.
Frank arrangeert alle nummers in zijn
kenmerkende stijl, die tot zes ver-
schillende stemmen telt. Subtiele
choreografieën geven ook het oog iets
om van te genieten.

De voorlopige datum van het
duoconcert is zondag 7 november en
de locatie is wijkcentrum de Huesmo-
len in Hoorn. Het wordt voor UniCor-
no het eerste volwaardige duoconcert,
dus dat maakt het extra spannend.
Het zal in ieder geval een gevarieerde
middag zijn. Echt iets om naar uit te
kijken.

Frank en Zij in vol ornaat. Foto Frank en Zij

UniCornomet Frank en Zij
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Het Prins Bernhard
Cultuurfonds houdt elk

voorjaar de Anjeractie. Leden van
cultuur- en natuurverenigingen zetten
zich dan in om geld in te
zamelen. Ook wij doen
daar al enkele jaren
aan mee, met mooie
resultaten.

Net als
vorig jaar is de
Anjeractie
digitaal en is
de gehele
opbrengst
van de col-
lecte voor
de clubs.
Na een jaar
zonder con-
certen en
met minder
contributie
om de leden te
compenseren
voor het gebrek
aan repetities, wordt
elke gift nog hoger
gewaardeerd dan in voor-
gaande jaren.

Hoe werkt het? Tussen 28 mei en 5
juni kan de QR-code hiernaast worden
gescand. Gebeurt dat buiten die periode,
dan gaat het gedoneerde bedrag niet
naar UniCorno, maar naar het Cul-
tuurfonds.

Doneren kan ook via sociale media.
UniCorno ontvangt namelijk een Whats-
Appbericht van het Cultuurfonds. Daar-
in wordt gevraagd de vereniging te

steunen met een financiële bijdrage. De
ontvanger kan eenvoudig 'doneer'
aantikken en wordt dan doorverwezen
naar de bankapp die op de smartphone

is geïnstalleerd. Hij kiest de
bank en het bedrag dat hij

wil doneren.
Het is de be-

doeling dat het
bericht zich als

een olievlek
verspreidt,
zodat zoveel
mogelijk
mensen de
kans krij-
gen om bij
te dragen.
Het be-
stuur
stuurt het
naar de le-

den en dona-
teurs. Die zor-

gen dat het bij
andere muziek-

liefhebbers, vrien-
den, familie en kennis-

sen terechtkomt, die het
op hun beurt verder kunnen

verspreiden. Ook dit alles moet gebeu-
ren tussen 28 mei en 5 juni, want zolang
loopt de Anjeractie.

Wij hopen op uw aller steun, zeker
in deze zware tijden.
Vanaf deze plek alvast
onze hartelijke dank voor
het verspreiden van het
bericht en natuurlijk voor
uw gulle gaven!

Anjeractie:
digitale collecte
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Uit het repertoire

Miss Saigon

Aan ons repertoire is on-
langs een medley van de

aangrijpende musical 'Miss Saigon'
toegevoegd. Die werd geschreven
door Claude-Michel Schönberg en
Alain Boublil en heeft ook teksten
van Richard Maltby jr. Hij is geba-
seerd op de opera 'Madama Butter-
fly' van Giacomo Puccini. Beide ver-
tellen het tragische verhaal van een
romance tussen een Aziatische
vrouw en haar Amerikaanse gelief-
de. Bij 'Madama Butterfly' draaide
het om een geisha en een Ameri-
kaanse luitenant, in 'Miss Saigon'
zijn een marinier uit de Verenigde
Staten en een zeventienjarig Zuid-
Vietnamees barmeisje de hoofdper-
sonen. Om hen heen speelt de Viet-
namoorlog.

Helikopter
Een hoogtepunt in de show is

de evacuatie van de laatste Ameri-
kanen uit Saigon. Ze worden met
een helikopter op het dak van de
Amerikaanse ambassade opgepikt,
terwijl een menigte Vietnamezen
wanhopig schreeuwt. Andere groot-
se momenten zijn bijvoorbeeld een
overwinningsparade van het nieu-
we communistische regime en een
uitzinnige nachtclubscène tijdens
de nederlaag van de Amerikanen.

De musical is geïnspireerd op
een foto die Schönberg in een tijd-
schrift zag. Die toonde een Vietna-
mese moeder die haar kind op een

vliegveld achterliet om meegeno-
men te worden naar de Verenigde
Staten, waar de vader van het kind
het een beter leven zou kunnen ge-
ven. Schönberg vond de actie van
de moeder het ultieme offer. Dat
idee vormt de plot van 'Miss Saigon'.

De productie ging in première
in het Theatre Royal in Londen op
20 september 1989 en was daar tien
jaar lang - 4.264 voorstellingen -
succesvol. Ook op Broadway was
'Miss Saigon' tien jaar lang - 4.092
keer - te zien. In Nederland draaide
de musical van 1996 tot 1999 in het
Circustheater in Scheveningen, ge-
produceerd door Joop van den Ende
in samenwerking met Cameron
Mackintosh. De hoofdrollen waren
voor Linda Wagenmakers als het
Vietnamese barmeisje Kim, Tony
Neef als haar geliefde en Willem
Nijholt als de regelaar. In het
seizoen 2011-'12 was er een korte
terugkeer met een nieuwe cast in
het Beatrix Theater in Utrecht.

Persoonlijke noot
Zelf woonde ik in 1996 de voor-

stelling bij in het Circustheater. Nog
steeds staat mij de helikopterscène
helder voor de geest: die overweldi-
gende regie en setting met - voor
mijn gevoel - een echte evacuatie
per helikopter, maar dan in het
theater. Onvergetelijk.

Richard Taman, met dank aan Wikipedia
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Piet Kraakman in één van zijn eerste operettes, links van onze oud-voorzitter Ralph Beckers.

‘We hadden de eerste

zelfbedieningswagen in

Noord-Holland’

Foto's uit het archief van Piet Kraakman
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De passie
van Piet
Kraakman

Hier het wel en wee van de
tenor Piet Kraakman. Ik

werd als achtste in het gezin geboren
op 30 maart 1948 aan de Dorpsstraat in
Noord-Scharwoude. Ik heb vijf zusters
en had zes broers.

Thuis hadden we een Sparsuper-
markt en de eerste rijdende zelfbedie-
ningswagen in Noord-Holland, waarop
veel srv-wagens volgden. Anderen
kwamen bij ons kijken hoe onze wagen
eruitzag. In 1975 stopte dat; vader is in
1974 overleden.

Het zingen begon bij het kerkkoor
onder leiding van Ben Wolters. Later
maakte ik nog een paar jaar muziek bij
de fanfare, maar dat thuis repeteren
was niet geweldig.

Metaalbewerking
Na de lagere school ging ik naar

de lts in Alkmaar. Ik koos de richting
metaalbewerking. Daar hadden we ook
één uur in de week muziek van dhr.
Himmelreich. Ik denk dat ik de enige
was die dat leuk vond. Na de lts stu-
deerde ik via avondcursussen door tot
elektrotechnisch installateur, dus ik
verveelde me niet.

In 1964 kwam ik bij mijn eerste

werkgever: Gesta. Daar produceerde
men elektrische verwarmarming ten
behoeve van de industrie. Na vier jaar
was ik daar uitgekeken en ging ik als
technisch sergeant in het leger. Na drie
maanden ben ik daar gestopt. Ik had
broederdienst, dus dat kon.

Creativiteit
Mijn volgende werkgever was een

installatiebedrijf, Klein maar fijn. Ik
kwam bij vele mensen en bedrijven,
maar na anderhalf jaar keerde ik terug
naar Gesta. Daar misten ze mij en mijn
creativiteit, denk ik. Ik ben daar door-
gegroeid tot bedrijfsleider, gebleven
tot mijn pensioen in 2013 en zelfs nog
een paar jaar daarna als zzp’er.

Het zingen kwam in 1989 weer op
mijn pad. De buurvrouw vroeg om
eens bij een operette-uitvoering te
komen kijken: ‘La vie Parisienne’. Piet
was verkocht. Hij werd lid van Caeci-
lia, de club met zijn vele uitvoeringen.
De eerste operette waar ik aan mee-
deed, was 'Gravin Mariza'.

Deze stap had wel gevolgen voor
mijn huwelijk, want ik ontmoette
Dórith bij de operette. Zij kwam al
meteen in mijn leven en dat is zo
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gebleven.
Ik scheidde van mijn toenmalige

vrouw en vijf jaar later trouwden
Dórith en ik in de Beemster Hofstee.
Wij kozen voor de Beemster, omdat
Gesta was
overgeno
men door
Jac de
Vries
aldaar.

Zelf
heb ik een
dochter
uit mijn
eerste huwelijk en Dórith had er twee,
die samen drie kinderen hebben: mijn
kleinkinderen, want zo zien zij dat.

De H.O.V. heeft ons huwelijk
meegekregen, want velen van die
operettevereniging waren erbij

aanwezig. We waren daar toen
immers ook al een paar jaar lid. Vlak
voor het 45-jarige bestaan van de
H.O.V. hebben wij die verlaten, omdat
de repetitieavond van dinsdag bij

Karel ver-
huisde
naar de
woens-
dagavond
in het
Showban
dgebouw.
Dat was
al onze

avond van Caecilia. We moesten
kiezen van voorzitster Joke Vijn en
kozen volgens haar voor de verkeerde
club.

Later zijn we naar een andere
H.O.V. gegaan: die in Heiloo. Ook

Met de Hoornse Operette Vereniging. Piet ligt vooraan.

‘We kozen voor de

verkeerde club’
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daar hebben we vele uitvoeringen
meegemaakt. Beide H.O.V.'s en
Caecilia zijn inmiddels gestopt als
operetteverenigingen.

Verder heb ik gezongen in ver-
schillende projectkoren in Heiloo,
België, Langedijk en als er geen coro-
na was, zouden we binnenkort in Ita-
lië gaan zingen.

UniCorno
Dórith en ik zouden in 2016 lid

worden bij UniCorno, maar 16 sep-
tember ging daar een streep door-
heen. We waren op de camping in
Texel, waar we al jaren vakantie
vierden - we zijn ook vaak aan de
Oostzee en in Oostenrijk geweest:

heerlijk in de bergen. Zondag werd ze
ziek, dus we gingen naar huis. Maan-
dag brachten we een bezoek aan de
huisarts, die zei: ,,Het is een griepje,
met een paar dagen is ze er wel weer.''
Vrijdag 11.45 uur was alles over. Ze zat
naast me in de auto.

Ralph en Bianca, Daniëlle, Peter
en Truus en Edu Peeters hebben er bij
de crematie nog een mooi afscheid
van gemaakt.

Uiteindelijk kwam ik in decem-
ber 2016 kennismaken met UniCorno
en sindsdien zien we elkaar regelma-
tig, ook al is corona nu de grote spel-
breker. Hopelijk is dat snel voorbij.

Piet Kraakman

Gerard Geuzenbroek, ons niet onbekend, kende Piet van Caecilia.



Allesbehalve gewoontjes




