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Beste, lieve leden,  
Hierbij weer een editie van Legato.  Een speciale na een lange tijd en ook de eerste Legato in seizoen 
2020-2021.  We hebben elkaar een tijd niet gezien. Het is nu de tijd tussen Sint en Kerst. De donkere 
december dagen. Dit jaar hele bijzondere dagen. Als we dit schrijven zijn we in afwachting van 
mededelingen  over hoe en met hoeveel mensen we kerst mogen vieren . Het coronavirus heeft het 
voor koren onmogelijk gemaakt te zingen. In kleine groepen hebben we het afgelopen periode 
gedaan. We zien uit naar weer zingen met het hele koor. Tot die tijd is iedereen de nieuwe 
werkelijkheid handen en voeten aan het geven. In deze legato een verhaal, en een oproep aan 
iedereen ons motto legato, verbinding te realiseren en vast te houden. 
 

Sinterklaas wordt de Kerstman 
In het begin van de 17e eeuw komt de Nieuw Nederlandt met Nederlandse emigranten naar 
Amerika. Een deel van deze emigranten zal Nieuw Amsterdam gaan stichtten, later werd dit New 
York. Eén van de tradities die de Nederlandse emigranten in ere hielden was het vieren van 
Sinterklaas. De naam van de goedheiligman werd ´verengelst´ tot Santa Claus. In A History of New 
York uit 1812 van Washington Irving wordt het feest van Sinterklaas beschreven. Sinterklaas lijkt dan 
al een beetje op de Kerstman. Het is een vriendelijke pijprokende dikzak die cadeautjes door de 
schoorsteen brengt. 
 
In 1823 wordt het gedicht 'Twas the Night Before Christmas` gepubliceerd. De eerste keer anoniem 
maar een jaar later wordt het toegeschreven aan Clement Moore. Het gedicht werd ook bekend  
 
onder de namen A Visit from Sint Nicolas of The Night before Christmas. Moore beschrijft de 
ervaringen van een man die op Kerstvond wakker wordt van een geluid buiten: 

 
 
 

Legato 1 

Legato  is een Italiaanse muziekterm die gebonden betekent (uit het Latijn: ligare 
= vastbinden, verbinden, verenigen, aansmeden). 
De muzieknoten worden zo gespeeld of gezongen dat ze in elkaar overlopen, of 
naadloos aaneengelast klinken. 
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When, what to my wondering eyes should appear, 
But a minature sleigh, and eight tiny rein-deer, 
With a little old driver, so lively and quick, 
I knew in a moment it must be St. Nick. 
 
St. Nick is ´onze´ Sinterklaas die in een arrenslee getrokken door vliegende rendieren langs de lucht 
raast. Sinterklaas heeft zijn arrenslee volgepakt met cadeautjes en klimt zelf in de schoorsteen om de 
pakjes te brengen. Zijn rode mantel is hij al kwijt, volgens Moore is St. Nick van top tot teen gekleed 
in bont. De witte baard heeft hij gelukkig niet verloren maar net als in het verhaal van Irving rookt 
Sint een lange pijp. De Sint van zowel Irving als Moore is een dikbuikige, vriendelijke elf geworden. 
De rendieren worden ook in dit gedicht geïntroduceerd: 
 
And he whistled, and shouted, and call'd them by name: 
"Now! Dasher, now! Dancer, now! Prancer and Vixen, 
"On! Comet, on! Cupid, on! Dunder and Blixem; 
"To the top of the porch! To the top of the wall! 
"Now dash away! Dash away! Dash away all! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                1881: een illustratie van Thomas Nast, naast Moore gaf hij gestalte aan de eerste "Santa'.          

                                                                Bron: Thomas Nast, Wikimedia Commons 

  

 

We missen alleen nog Rudolph, het rendier met de rode neus. Rudolph wordt pas in 1939 ´geboren´ 

uit de pen van Robert May. Terwijl de verbaasde Moore de wegvliegende Sint nakijkt, hoort hij hem 

roepen: Happy Christmas to all, and to all a good night. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=479639
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               Donkere dagen voor de kerst 

 
 

Midden in het donker. Als je denkt: hoe lang nog? Wordt het ooit nog 

licht? Midden in het donker wordt licht geboren – een nieuw begin, 

een toekomst, een kind, een sprankje van hoop. Een ster verschijnt 

die licht op je pad werpt. Dat is Kerst 

‘Het volk dat in het duister wandelt, ziet een groot licht.’ Dat is Kerst. 

 

 

Een kerstwens voor elkaar 

Regelmatig hoor je om je heen dat 2020 een jaar is om snel te 
vergeten. Er is teveel narigheid gebeurd om dit nu een leuk 
jaar te mogen noemen. En toch. Elke belemmering levert wat 
op. En voor 2020 zou dat wel eens kunnen zijn dat we onze 
sociale verbindingen nog meer gaan waarderen. Wat altijd zo 
gewoon en vanzelfsprekend was blijkt toch ook kwetsbaar te 
zijn. 

 
We snakken  er toch allemaal weer naar om een ander een 

stevige hug te geven. Om de ander weer te laten merken dat we hem of haar zien staan. Dat we altijd 
met iedereen toch een verbinding hebben. Daarom de oproep vanuit Legato: stuur een kaart naar 
een paar medeleden waar je gebruikelijk wat minder contact mee hebt. Geef een persoonlijke 
boodschap, wens of schrijf hoe jij dit jaar zelf hebt ervaren. 
 
In de hoop dat we elkaar snel in 2021 weer live gaan meemaken.. 
 
PS: namen en adressen vind je onder leden inlog menu. Je ziet de onderstaande balk. Dan twee keer 
klikken op leden informatie. Je ziet dan drie PDF bestanden. Open de ledenlijst. 
 

Ledeninformatie repertoire oefenbestanden bestuurszaken agenda ledennieuws legato 

 
 

                                Als je het leuk vindt, zoek een paar leden en stuur ze een kaart. 
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Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar

 
een hoopvol gedicht 

speciale kerstwens aan jullie gericht 

donkere dagen zijn er weer gekomen 

velen slepen weer met kerstbomen 

versieren de huizen vol gezelligheid 

kerstfeest is ook een beetje dromen 

over vrede, liefde en gezelligheid 

wij ook aan de goede oude tijd 

zingen met elkaar in ’t KOOR! 

in 2021 gaan we er  samen  

weer voor 

 


