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Veel verhalen over Engeland; ‘t was niet alleen ‘n muzikaal 
hoogtepunt, maar we hadden ook ’n grandioze groep! Eén 
medereiziger wil ik apart noemen: NICO heeft ons (alweer!) en alle 
Engelse luisteraars verrast met zijn mooie spel.  
Daarvoor: hartelijk dank!                                                        Koos* 

Terugblik Engeland- 
Tour 2001 (en meer…) 

 
Een fantastische week met veel 
hoogtepunten! Dat hebben we op de 
video wel kunnen zien, jl. vrijdag 15 juni. Naast de 
Lunchconcerten in Peterborough en Cambridge, zijn de 
Evensongs in Eton College en Southwell Minster 
hoogtepunten geweest, ondanks het klein aantal 
toehoorders. 
Zeer spannend en boeiend vond ik persoonlijk de 
workshops van Mr. Ralph Allwood en Dr. Christopher 
Robinson. Mr. Allwood, een echte zanger, leidde het 
koor al zingend en corrigerend, met het geven van de 
nodige ademtechnieken, door het repertoire heen. Een 
zeer bekwame dirigent deze  “Director of Music of Eton 
College”. Donderdag waren wij in Cambridge te gast bij 
Christopher Robinson, Dirigent van het beste koor van 
Engeland, het St. John’s College Choir in Cambridge. 
We mochten zelfs in de Songroom van het koor 
repeteren! 

We hebben in Engeland een goede indruk achtergelaten! De 
Dean van Southwell Minster zou eerst niet aanwezig zijn bij 
de Evensong. Toen de Precentor Mr. 
Collins ons hoorde repeteren heeft hij 
snel de Dean uit een vergadering 
geroepen. Hij moest toch in elk geval 
aanwezig zijn, en de dienst leiden! 
Een groot compliment voor ons?! 

Na afloop werden we hartelijk 
bedankt, en kregen een prachtig 
schilderijtje met de afbeelding van 
Southwell Minster erop. We vroegen 
de Dean om een kritische reactie 
over ons zingen. Het antwoord was: 
“Just the same as our choir”. 
Bescheidenheid of een compliment?! Jeroen in the Blue Bell 
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‘s Zaterdags kreeg ik van Fergus Black 
(dirigent van All Saints) een CD van het 
jongenskoor van Southwell Minster. Ik 
vond wel dat de Dean ietsje overdreven 
had. Een prachtige CD van een zeer 
goed koor! 

We hebben nu meer de verschillen in 
cultuur ervaren tussen Engeland en Nederland als de vorige 
Tour in 1998. Wij Nederlanders zijn inderdaad veel rumoeriger 
en losser, maar we zijn ook wel directer! Het gedisciplineerde 
van de Engelsen is voor ons wel een goed voorbeeld. 

Nederlandse jongens zijn weer veel zelfstandiger en kennen toch 
wel net zoveel verantwoordelijkheid.  

 

Zowel onze eigen chaperonnes als ook de engelse gasten waren 
zeer verbaasd over hoe wij in het koor met elkaar omgaan. Zowel 
jong als “minder jong” kende zijn verantwoordelijkheid, en hebben  

Posteren bij Rochester Castle (30.4.) 

zich perfect gedragen! Mijn 
complimenten! Ook de 
organisatie van de gehele 
week liep zeer goed. 

We kwamen nergens voor dichte 
deuren. Overal wisten ze van ons af en hingen posters! 
Ja, ja! Zelfs op de poorten van Eton College! Tour-
Organisor Koos van Beeck, hartelijk bedankt !! Glory be 
to the Father, Son and Holy Spirit! 

 

Leden SKK: 
Twee Probs doen in de laatste week voor de vakantie een 
test voor overgan naar het concertkoor. Dit zijn Derk Alblas 
en Joël Kraan. Derk heeft vrijdag 15 juni als proef al een keer 
meegezongen in het koor tijdens het concert. Helaas gaat 
Albert de Jong weg. Hij gaat verhuizen naar Apeldoorn. 
Albert en de rest van de familie de Jong wensen we veel 
voorspoed toe in hun nieuwe woonplaats.   
 
Concerten: 
In het najaar staan er veel, grote en kleine, concerten op het 
programma. 
 
Zaterdag 6 oktober Hervormde Kerk Nieuw Lekkerland 
Zaterdag 10 november Nieuwe Kerk Katwijk 
Woensdag 21 november Trebles (sopranen, dus) en Probs in 
Huize Steijndelt, Gorinchem 

Vrijdag 21 december  
Christmas Carol Concert Grote 
Kerk Gorinchem, samen met 
Rotterdams Jongenskoor 
Zaterdag 22 december  
C hr i s tm as  C a ro l  C o nc e r t 
Hillegonda Kerk Rotterdam, samen 
met Rotterdams Jongenskoor 

 

De kapitein die zeilt 
zonder doel, klaagt 
voortdurend dat de 
wind uit de 
verkeerde hoek 
komt. 
 

citaatje 
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Voorjaar 2002 
Zaterdag 16 en 23 maart  
“Crucifixion” van John Stainer (o.v.b.) 
We zijn nu al druk bezig met de 
Crucifixion. De meeste koorwerken 
staan al in de grondverf!! Na de 
zomervakantie beginnen we vrij snel aan 

het kerstrepertoire. We hebben weer enkele prachtige Carols 
van o.a. John Rutter voor koor en koperblazers op het 
programma staan. De kerstconcerten doen we dit jaar samen 
met het Rotterdams Jongenskoor.  
 

Ondertussen lopen er alweer lijnen richting Engeland.  
Richard Blood van All Saints’ Church Choir komt volgend najaar 
(gepland voor Herfstvakantie 2002; de week van 20/26 oktober) 
naar Nederland om met ons een project te doen met werken voor 
koor en countertenor soli ( werken van o.a. Purcell, Gibbons e.a.).  
Richard is zanger bij Gloucester Cathedral Choir en reserve zanger 
bij de koren van Ely Cathedral en St. Paul’s Cathedral, London. 
Via hem willen we in contact komen met een van deze koren om 
daar eventueel een uitwisseling mee te doen… in 2003, weer? 
 
Noteer alvast in je agenda: 
Zoals je hebt gezien hebben wij ‘onder voorbehoud’ met Richard 
Blood afgesproken dat we samen een aantal concerten gaan doen 
in de Herfstvakantie 2002. Wij willen in diezelfde week, als we toch 
onderweg zijn voor concerten, ook nog andere leuke dingen doen. 
We denken dan aan iets sportiefs (zwemmen, bijvoorbeeld), iets 
bezoeken (zoals een museum waar je zelf veel kunt doen en zien). 
In de meivakantie volgend jaar (2002) hopen we ook een leuke 
activiteit te houden, maar “wat” is nog niet helemaal bekend. 
Misschien gaan we op de vrijdagavond voor de meivakantie ergens 
op concert, om dan bij gastgezinnen te overnachten en die 
zaterdag met z’n allen weer uit ons dak te gaan… Je hoort er op tijd 
van! 
 
Hartelijke groeten, en alvast een fijne vakantie toegewenst, Jeroen 

 
 
 
 
 
 
 
15th June 2001. 
Thank you for your kind letter. It was a pleasure to have you 
with us. We all enjoyed your singing, and were touched by your 
keenness to sing in our English style and language. I was im-
pressed at how much sense you all managed to make of our 
language, and the enthusiasm with which you approached it 
and the lovely music which you had chosen to sing. Keep it up!  
Yours ever, 

Ralph Allwood 
Eton College 

 
 
Dit compliment wil ik graag vertalen: “15 juni 2001. Dank u 
voor uw aardige brief [onze bedankbrief met al onze 
handtekeningen en een groepsfoto –red.-]. We hebben allen 
genoten van jullie zingen en we werden gegrepen door jullie 
bereidheid om in onze Engelse stijl en taal te zingen. Ik was 
onder de indruk van hoe goed jullie onze taal beheersten en 
zongen en van de muziek die jullie uitgekozen hadden om te 
zingen. Ga zo door! Inmiddels verblijft… Ralph Allwood, Eton 
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Hier 
‘n paar 
foto’s uit 
de album 
van Koos*… 

zoals 
ze ook 
(deels) op 
Internet 
staan. En; ze 
zijn te bestellen... 


