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de Grote Kerk van Gorinchem! 
Wellicht een ontmoeting waard! 

In het voorjaar 2004 hopen 
we 3 keer de Crucifixion uit 
te voeren samen met twee  

andere koren. Deze concerten vinden plaats op 27 maart en 
2 en 3 april in Boskoop, Sprang-Capelle en Gorinchem.  
De solisten zijn: Arco Mandemaker (de tenor die ook bij ónze 
Crucifixion zong) en Wiard Witholt (bas). 
 
Derk Alblas, jongenssopraan van ons koor, hoopt in 
november de rol van DER KNABE te zingen in een uitvoering 
van de Elias van Mendelssohn in Capelle a/d IJssel.  
In december werkt hij mee aan het Weihnachtsoratorium van 
Bach, uitgevoerd door het COV Gorkum. 
 
Belangrijkste item op dit moment is de werving van 
nieuwe jongens. Het is behoorlijk moeilijk om genoeg 
jongens te krijgen voor het koor. We hopen in september 
weer te kunnen starten met een nieuw opleidingskoor 
(basisopleiding).  Doe actief mee met onze actie.  
Zorg dat er nieuwe jongens komen! De meeste jongens 
beseffen niet dat zingen bij ons topsport is! Dat hebben 
we op de opnamedagen wel weer gemerkt. Bij sommige 
jongens hing hun tong op hun schoenen! 
 
We wensen alle leden, 
donateurs en vrienden 

“Het leven begint met 
een droom en eindigt 
in een droom. Daar 
tussenin zijn we 
slaapwandelaars." 
 

Antoon Vloemans 

citaatje 

We hebben weer een geweldige week 
gehad in Engeland! Veel indrukken van 
de prachtige Engelse cultuur hebben we 
in ons opgenomen. Ook de 
gastgezinnen waren zeer hartelijk! In 
augustus komt een groep van 20 
mensen van All Saints (voornamelijk 

jongeren) naar ons om een weekje vakantie te houden. Ik 
vertel verder niet meer over Engeland, dat heeft Koos al 
genoeg gedaan in deze Koorant. We gaan een blik in de 
toekomst werpen: 
 
Het laatste deel van de Kerst CD is inmiddels opgenomen. In 
de vakantie wordt hij verder afgewerkt.  De laatste 
opnamedag, vorige week zaterdag, gingen de opnames zeer 
voorspoedig, en waren we een uur eerder klaar dan gepland! 
Het beloofd een hele mooie afwisselende CD te worden met 
minder bekende Carol, bekende Carols in net een iets ander 
jasje en andere koorstukken die betrekking hebben op kerst.  
 
Op ons Kerstconcert dat wij, samen met het Poolse 
jongenskoor van de Kathedraal van Poznan, op vrijdag 19 
december a.s. hopen te geven in de Grote Kerk van 
Gorinchem zal de CD worden gepresenteerd. 

 
In september zullen we tijdens de Open Monumentendag zingen in 
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Er zijn van die momenten in het 
bestaan van ‘Choristers’ (de jongens) 
en ‘Lay Clerks’ (de mannen) van een 
‘Cathedral Choir’, waaraan je met 
trots terugdenkt.  
 

Toen we in de Lady Chapel van Ely Cathedral, 
samen met onze Engelse vriend Richard 
Blood  twee werken van Orlando 
Gibbons opnamen voor 
onze Kerst CD, was dat 
voor mij zó’n moment!

Waarom? 
 

 
 

 
 
In  
mijn 
11½ 
jaar bij 
het Koor 
heb ik alle 
ziekopnamen 
mogen 
meemaken. Dus 
wat maakte dan 
déze opname zo 
bijzonder? 
 
Allereerst de plek. Van diverse kanten was 
mij ‘verzekerd’ dat we “nooit toestem- 

ming zouden krijgen om 
in Ely Cathedral op te 
nemen.” Mensen die me  

ook maar een béétje kennen 
weten, dat ik me niet zómaar gewonnen geef! En 
inderdaad: uiteindelijk mochten we tóch opnemen… 
Maar, dat was niet alles: je staat als Nederlands 
‘Cathedral Choir’ (want die traditie proberen we toch 
zo goed mogelijk te volgen) in het Engelse ‘hol van 
de leeuw’, om nota bene met een Engelse solist, die 
écht van wanten weet, muziek van een Engelse 
componist op te nemen. Dan dúrf je écht wat, vind ik. 
 
Toegegeven; het ging niet van een leien dakje. Maar als 
ik Jeroen beluister, zal vrijwel zeker in ieder geval één 
van de werken op onze Kerst CD worden uitgebracht. 
En ik vind dat we daar écht trots op mogen zijn.  
 
Met onze opnames in Ely was de 2e  sessie voltooid: óp 
dus naar de 3e en laatste opnamedag, in Oudenbosch… 
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Net als vorig jaar 
was ‘t natuurlijk een 
beetje vreemd, om 
aan het begin van 
de zomer Kerst-

muziek op te gaan 
nemen! Maar als je dan 
in de prachtige kapel 
van de Broeders van 
Saint Louis in Ouden-
bosch staat, heeft het 
ook iets van: deze 
muziek hoort hier 
thuis!” 
Dat werd ons vorig jaar 
trouwens ook verteld 
door één van de oude 
broeders die nog in het 
klooster wonen. Een 
beetje emotioneel ver-
telde hij ons toen, dat 
hij terugdacht aan de 
tijd dat daar nog een 
internaat was en dat 
élke dag jongens-
stemmen door de kapel 
klonken. 

En dat is heel herkenbaar 
als wij daar staan te 
zingen. Het hóórt zo… 

Gelukkig verliep de dag 
voorspoedig; het opnemen 
verliep zelfs béter dan Jeroen had voorzien. We waren 
zelfs vóór de geplande tijd klaar. En er is in de 3 
sessies ruim genoeg opgenomen om een mooie Kerst 

CD te maken! 
Mede namens alle zangers, 
hartelijk dank aan Jeroen, Nico, 
Richard en alle anderen die de 
Kerst CD mogelijk maakten. 

Bestel de Kerst CD in de 
voorverkoop tegen een leuke 
korting. Het wordt prachtig! 

Koos*    

“Het leven is een 
droom,  
maar dromen is 
geen leven."       

Constantijn  
Huygens 

citaatje 


