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“I can’t believe it! They sing the psalms so 
good!”, (‘Ik kan ‘t niet geloven ! Ze zongen 
de Psalmen zó goed !’ -red.-) zei de Cantor 
van de immense kathedraal van Salisbury  
tegen David Power, onze gastheer. Dat was 
tijdens de repetitie voor de Evensong. 
Terwijl je aan het repeteren bent krijg je af 
en toen rillingen over je rug, en dat niet 

alleen  vanwege de zang van onze jongens, maar ook de idee dat je 
zomaar hier in de “choirstalls” mag zingen.  
Buiten de kathedraal staan aankondigingen van concerten en Evensongs. 
Tussen gastkoren uit o.a. Amerika, Cambridge singers, Oxford Camerata 
en andere bekende en minder bekende koren staat daar opeens:  

Thursday 28 October, Choral Evensong  
sung by Stadsknapenkoor Gorcum, Holland. 

Dat is toch wel even slikken. “Wie zijn wij dat wij hier mogen zingen?”, 
vraag je je dan af. En dan hoop ik dat wij niet alleen voor de muziek 
zingen maar, zoals de voorganger van St. Johns Church van Tisbury zei: 
“I know that they sing not only 
for music, but also for praising 
God!”. (‘Ik weet dat zij niet 
alleen zingen voor de muziek, 
maar ook om God te prijzen !’ -
r e d . - )  Da t  g ee f t  t o c h 
meerwaarde aan het zingen.  
Alle jongens en mannen 
hebben zich in deze week in 
Engeland tot het uiterste 
ingespannen om zo goed 
mogelijk te zingen. Na afloop 
van het eerste Informal Concert 
in de Christ Church Cathedral 
Oxford kregen de jongens een 
compliment van een choral-
scholar, een koorlid van het 
Christ Church Cathedral 

 Choir: ze zouden zo lid 
kunnen worden van het koor 
hier van de Christ Church!  

Helaas zijn we Mr. Bean (kennerlijk een 
goede vriend van Sebastiaan, die maar 
niet kon ophouden met lachen ! -red.-) 
niet tegengekomen. Want die woont ook in Oxford en ‘kerkt’ in 
de Christ Church. Misschien een volgende keer? Wie weet.

Na even iets geproefd te hebben van  Tisbury’s bierbrouwerij 
bracht Robby, de buschauffeur, ons bij Longleat Safaripark. 
Longleat is een groot landgoed met een oud kasteel erop, Longleat 
House. Om het kasteel te kunnen onderhouden heeft de eigenaar op 
zijn landgoed een safaripark aangelegd. Misschien iets voor degenen 
met een tophypotheek? 

‘s Avonds na de joint-supper hadden we een concert in de St. Johns 
church van Tisbury. Samen met het koor van St. Johns zongen we 
“And the glory of the Lord”  uit de Messiah. Onder de toehoorders 
was ook de oud-dirigent van Salisbury Cathedral Choir, Martin Neary, 
ook een bekende componist van engelse kerkmuziek.  
Na afloop kwam hij zich voorstellen en gaf complimenten voor de 
uitstekende koorzang. Van een dirigent die 30 jaar gewerkt heeft in 
een van de grootste kathedralen van Engeland is zo’n compliment 
toch wel een hele eer voor ons. (... en voor Jeroens zelf ook, 
trouwens ! -red.-). Ook de uitspraak van het Engels vonden ze erg 
goed. Het klonk wel wat Amerikaans! Maar ja, wij Hollanders weten 
ook wel wat ‘knauwen’ is! 

“The Dutch boys and men are very noisy”, (‘Nederlandse jongens en 
mannen zijn erg rumoerig’ -red.-), zei David. Maar dat heeft meer met 
onze taal te maken dan dat de knapen werkelijk luidruchtig waren. 
De sfeer binnen het koor was de gehele week zeer positief. Van de 
jongste  (Maarten van Ooijen 8) tot de de oudste (Arie? 53): ze 
hebben zich geweldig ingezet om de week onvergetelijk te maken. 

Lekker ingezongen kwamen we thuis en hebben we in Rotterdam, 
Nieuwegein en in ons eigen Advents Concert prima gezongen. In 
Rotterdam kreeg Harmen Huigens een staande ovatie van het Jeroen en Jaco wachten met vele anderen 

in de regen op de bus, na het concert in 
Oxford’s Christ Church. 
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publiek voor zijn solo’s. In de 
Grote Kerk, op 11 december, 
kregen we de reactie: 

“Zo’n mooi concert heb ik van jullie nog 
nooit meegemaakt”. Dit zijn dan weer 
genoeg complimenten om in 1999 mee 
in en verder te gaan.  
Spannende avonturen staan op het programma. Wat te denken 
van het Tweede Lustrum Concert, weer met een orkest? Ook 
staan er nog andere activeiten op stapel. De schreeuw om een 
nieuwe CD wordt steeds luider, ahum! Maar ja, weer een CD 
met van alles en nog wat, of een kerst CD, of ........  een dubbel CD 
met allebei? We weten het nog niet. 
Alles hangt af van de kwaliteit van de stemmen binnen het koor. 
We moeten zeer alert zijn om de kwaliteit van het koor te handhaven 
en als het kan te verbeteren natuurlijk.  

Er vindt in januari een behoorlijke stemmenwisseling plaats binnen 
het koor. Enkele sopranen gaan “alt” zingen, enkele alten gaan “man” 
zingen !? De vijf nieuwste jongens moeten nog verder worden 
ingezongen zodat ze in maart voor het eerst mee kunnen werken aan 
concerten.  

Alles bij elkaar dus een hele klus. Maar met de ervaringen van 
Engeland achter ons en vooruitzichten op nog veel andere 
spannende avonturen moet het samen wel lukken! We zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een echte vriendenclub. Ik wens alle jongens, 
mannen, familie en vrienden van het koor en heel Gezegend en 
Zanglustig 1999 toe. En dat alles zal zijn tot: Soli Deo Gloria !        
Jeroen.

Nog even terugkomend op onze 
Engelse successen, weet ik zeker dat ik 
namens alle jongens, mannen, 
‘chaperones’ (ook nog van harte DANK) 
en ouders Jeroen BEDANK voor het 
vele werk dat hij voor en tijdens onze 
reis heeft verzet: zonder dat was er niets 
geweest !        Koos.

Computers zijn 
waardeloos. Ze 
geven alleen 
antwoorden . 

Pablo Picasso 

citaatje 


