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Steeds langer werd de lijst. Hebben we al 
zoveel concerten gegeven in de tien jaar dat 
we bestaan. Waaat?! Bestaan we al weer 
tien jaar? Ik kan er amper bij. De tijd snelt 
voort!! Ik herinner mij als de dag van 
gisteren mijn eerste gesprek met Henk van 
Lingen over het opzetten van een 
knapenkoor. Je leest er alles over in zijn 

artikel. 
 
't Is haast niet uit te rekenen, maar neem je het aantal 
repetitieavonden: van het begin tot juli 1997 drie avonden per 
week, en vanaf augustus 1997 twee avonden per week, dan 
kom ik op een totaal aantal repetitieavonden van het 
Stadsknapenkoor Gorcum, vanaf de oprichting tot nu (vrijdag 
2 april 1999), dan zijn dat ongeveer: 1154 
repetitieavonden !!! 
 
De eerste repetitieavond was op 18 november 1988, driehoog 
in de Volksweerbaarheid. Vanaf januari 1989 tot ongeveer 
oktober repeteerden we in het Lutherse kerkje. Maar daarna 
werden de deuren van de muziekschool geopend voor ons. 
Dank zij de onderhandelingen van Jan Woudstra, toen 
bestuurslid, met de voormalige direkteur Piet Kiel. 

 

Foto: ‘Eerste Concert - Johanneskerk - 
dec. 1989’ 

Maar goed, mijn opdracht 
was iets te schrijven over 
de concerten van alle 10 
jaar.  

Van enkele concerten / uitvoeringen, die toch wel bijzonder 
waren, hier een korte terugblik. 
 
1989 - 2 ‘eerste’ concerten ... 
Kerstconcert op 20 december: dit was ons eerste officiële 
concert met volledige bezetting (jongenssopranen en -alten, 
tenoren en bassen). Op dit concert begeleidde Nico Blom ons voor 
het eerst. De presentatie werd op zeer professionele wijze gedaan 
door Els Houweling, bestuurslid van het begin tot 1998. Op dit 
concert werd "Ding, dong, Merrily on high" voor het eerst 
uitgevoerd. Dat kostte behoorlijk wat zweetdruppels! 
 
1990 - 14 concerten - 1e prijs festival - NCRV opname ... 
Zomaar voor de lol meegedaan aan het landelijke 
kinderkorenfestival, georganiseerd door de Koninklijke Chr. 
Zangersbond. In de ‘Wipmolen’ te Alblasserdam. Met de 14 
jongens die we toen hadden werd daar een perfect optreden 
verzorgd, met o.a. het “Hosanna” uit het “Requiem” van Andrew 
Lloyd Webber. De verplichtte canon "Viva la musica" kwam er iets 
minder goed uit.  
Maar tot onze verbazing werden we eerste! Juryvoorzitter Silvère 
van Lieshout (stafmedewerker kinderkoorzang bij de landelijke 
SNK) vond deze prestatie van een koor van nog maar één jaar 
‘jong’ opmerkelijk goed. De prijs was het maken van een opname 
voor de NCRV radio. Een bijzondere ervaring! 

 
1991 - 11 concerten ... 
In dit jaar waren er eigenlijk twee 
bijzondere concerten:  
Op 15 juni hielden we een concert in 
de Grote Kerk samen met 
kamerorkest van de Muziekschool o.l.
v. Hendrik van Wezel. (helaas is dit 
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kamerorkest op de fles gegaan). Wij 
zongen toen delen uit Bach's motet "Jesu 
meine Freude". En voor het eerst samen 
met een orkest zongen we het  
"Ave Verum" van Mozart.  
 
Op 25 oktober werden we door de COV 
uitgenodigd hun programma (“Gloria” van 

Vivaldi) aan te vullen met twee eigen werken. Met begeleiding van 
het Dordts Kamerorkest zongen we de Chandos Anthem "O sing 
unto the Lord" van G.F. Handel en weer het "Ave Verum" van 
Mozart. Het was ook voor mij erg spannend om met een 
professioneel orkest samen te werken. Maar werd door de 

concertmeester erg op mijn gemak gesteld. 
De uitnodiging voor dit concert was voor ons een teken dat wij ook in 
Gorinchem belangstelling van de andere koren genoten. 
 
1992 - 9 concerten - opname cassette in 2 dagen ... 
Mijlpaal: eerste geluidsopname op muziekcassette. Deze opname, 
geheel zelf verzorgd met apparatuur van het NOB, kreeg veel 
waardering! Heeft u / jij de cassette nog thuis ? Niet te bevatten dat die 
jongetjes Leendert Jan van Lingen en Joost van Drongelen zo groot zijn 
 geworden. De één studeert theologie in Utrecht en de ander leert voor 
schoolmeester (’n koorkwaaltje, misschien ?). Van deze opname heb ik 
gelukkig nog een exemplaar om te bewaren, op CD! 
 
Twee gedenkwaardige concerten dit jaar waren samen met het 
Tsjechische meisjeskoor Sumpersky Detky Sbor. In Sliedrecht zongen 
we samen o.a. het "Hosanna in Exelsis" van een voorvader van Bach. In 
Leerdam zongen zij de schitterende "Ceremony of Carols" van Britten. 
Bijzondere concerten met emotionele lading! 
 
1993 - 7 concerten (o.a. Bijlmerbajes) ... 
Een wat rustig jaar voor het koor. We gaven twee kerstconcerten samen 
vocaal ensemble ‘Cantare’ uit Gouda, in Gouda en Gorinchem. Een 
indrukwekkende dag was 19 juni. We zongen tijdens drie 
zaterdagmiddagdiensten voor gedetineerden in de Bijlmerbajes. De 
jongens deden ervaringen op met toch wel erg aardige "boeven"? 

1994 - Vijfjarig Jubileum - 
1 0  c onc e r t e n  ( ook 
Bijlmerbajes) ... 
Dit vierden we met een 
groots opgezet concert in 
de Grote Kerk.  

Koperblazers ‘Matthew  Locke’ uit Leiderdorp, ‘Choralen’ uit 
Breda en onze knapen zongen de sterren van de hemel met 
majestueuze gezangen en koorwerken. We waanden ons in de 
St. Paul’s Cathedral ! 
 
1995 - 10 concerten (o.a. tijdens Herfstkamp) ... 
Een erg leuk concert in dat jaar was op 13 mei in de Hervormde 
Kerk van Nieuwpoort. Samen met blokfluitensemble ‘Animato 
Consort’ zongen we onder andere Purcell's "Rejoice in the Lord 

alway". Maar ook de 
Lessons and Carol 
uitvoeringen zijn goede 
herinneringen.  
 
1996 - 16 concerten 
(Petit Chanteurs) - CD 
opname in 2 dagen .. 
O o k  w e e r  z o ' n 
gedenkwaardig jaar. 
Wat te denken van de 
eerste CD-opname in de 
prachtige kapel van de 
Broeders St. Louis in 
O u d e n b o s c h ? 
Schitterende akoestiek. 
Aardige mensen, die 
oud-priesters. Je gaat 
vanzelf mooi zingen in 
zo'n mooie kerk. (a.s. 
juni gaan we er weer 
opnemen!). 
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De meeste stukken konden na enige 
bewerking op de CD gezet worden. Het 
eindresultaat mocht er zijn. De recensie in 
de Gorcumse Courant na het 
presentatieconcert door Kees Muis was 
zeer positief: "Het concert was al 
indrukwekkend, maar toen ik thuis de CD 
opzette kreeg ik echt kippenvel en dacht 

in een Engelse kathedraal te zijn". Een minder geslaagd concert was 
in de Geertekerk in Utrecht. In de sfeer rondom de 
persoonsverheerlijking van Pieter Vis voelen wij ons niet thuis.  
 
1997 - 8 concerten (o.a. presentatie CD) ... 

Een goed concert geven we in augustus in de Grote Kerk van Dordrecht. 
We begonnen met een ‘à cappella’-programma in het schitterend 
klinkende koor. Na de pauze werd het programma vervolgd in het schip de 
kerk met Nico aan het orgel. De organisatie had gerekend op maximaal 
100 mensen. Er waren er wel 300!  
 
1998 - 16 concerten (incl. Evensong en 3 andere in Engeland) ... 
De concertreis naar Engeland was het hoogtepunt in 1998, met als 
absolute climax de Evensong in Salisbury Cathedral. Dit jaar schitterde 
Harmen voor het eerst als solist van het koor! In Rotterdam (17 oktober) 
kreeg hij zelfs een staande ovatie!  
In december organiseerden we een kerstconcert in samenwerking met het 
'verse' muziekschoolorkest. Veel mensen vonden dit het mooiste concert 
ooit gegeven!! Dat belooft wat voor het Tweede Lustrumconcert! 
 
Conclusie: t/m Jubileumconcert: 106 concerten in 10 jaar bestaan ! ... 
De mooiste concerten van ons koor zijn de kerstconcerten met carols, die 
de jongens op de buik geschreven zijn; concerten met orkest begeleiding; 
en ‘à capella’-stukken waarin de heldere jongensstemmen het best tot 
uiting komt in combinatie met een akoestisch mooi kerkgebouw.  
Ik hoop dat we nog heel lang mogen genieten van de jongensstemmen 
van het Stadsknapenkoor Gorcum. We mogen natuurlijk als christelijk koor 
niet vergeten dat ons zingen dient om in de eerste plaats God te eren.  
 
Dit geldt natuurlijk voor alles wat we doen. Ik wens alle jongens en alle 
mannen van het koor nog hele fijne jaren toe bij ons koor. Blijf 
gemotiveerd en enthousiast zingen. Stokjeszwaaier ... Jeroen Bal 

Even  e en  paar 
ervaringen van ‘head-
chorister’ zijn... 

 
Je krijgt van de dirigent een 
“handleiding voor head-choristers” om door te lezen, al 
moet ik eerlijk zeggen dat ik me niet meer kan heugen 
wat er in stond. 
 
Als je op de repetitie komt moet je de absentie noteren; 
opschrijven dus wie er wel is (een ‘V’ achter hun naam) 
en wie er afwezig is: met de ‘A’ van ... (inderdaad). 
Als ik daarmee klaar ben en we zijn begonnen met de 

repetitie, komt er natuurlijk altijd 
nog iemand binnenlopen, en 5 
minuten later nog eens, ... 
Zodoende moet ik veel ‘A’-tjes 
weer veranderen in ‘V’-tjes en dat 
wordt een rommeltje, dus ik heb 
het vanaf die tijd maar aan het eind 
van de repetitie genoteerd. 
 
Wat echt wel leuk is, is de je tijdens 
de concerten opvalt met de 
medaille met het blauwe lint om je 
nek.  
 

Elk concert wordt er wel een 
keer gevraagd wat het betekent. 
En na een poosje kun je je 
verhaaltje wel dromen. Maar het 
is wel leuk om headchorister 

geweest te zijn !          Johan 

 

Gekheid is 

erfelijk. 

Je krijgt het 

van je kinderen. 

citaatje 
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Hoe het begon ... 
 
Hoe genoeglijk glijdt het bootje, langs 
de Lingeboezem voort.  
Dit soort lyrische gedachten kwam bij 
ons op, toen ongeveer elf jaar 

geleden Jeroen Bal en ik aan boord waren van een 
rondvaartboot op de Linge. Wij waren daar omdat het 
gemengd zangkoor van onze kerk, waar Jeroen dirigent en ik 
voorzitter van was (we kunnen het niet laten), een avondje uit 
was.  
Aan de reling van het bovendek stonden verschillende 
koorleden te genieten van de mooie zomeravond.  
 
'Weet je wat ik 
nou graag eens 
zou doen?' zei 
Jeroen tegen mij. 
'Nou?' vroeg ik. 
'Een jongenskoor 
beginnen.' Ik keek 
hem aan. 'Een 
jóngenskoor ??' 
'Jawel,' zei hij. 'Je 
weet wel, zoals in 
Engeland het King’s College Choir en het St. John’s College 
Choir.'  
't Werd even stil. In gedachten zag ik het al voor me en aan 
Jeroens wazige blik te zien zag hij nog veel meer.............  
Jongens en mannen in statige gewaden die in machtige 
kathedralen zuivere, mooie, verheven muziek ten gehore 
brengen, langzaam voortschrijdend, met gemak de hoogste 
tonen voortbrengend.  

Foto: ‘Onze’ raddraaiertjes - Herfstkamp 1994 

Geen muziek is hun te 
moeilijk en binnen een 
jaar ligt de wereld aan  

hun voeten. Op uitnodiging 
zingen ze in  Londen en 
Cambridge, alwaar na het concert direct een nieuwe 
concertserie afgesproken wordt voor het komende 
jaar. King’s en St. John’s besluiten het zingen te 
staken en voortaan alleen cricket te spelen met de 
boys, want na ons concert is voor hun de aardigheid 
eraf................. 
 
Met een bons belandden we weer in de harde 
werkelijkheid. 'Hoe wou je dat voor elkaar krijgen?' vroeg 
ik aan Jeroen. 'Tja,.............eh............ gewoon wat 
jongens optrommelen, hè, da's alles.'  'O, is dat alles,' 
zei ik. 
We hebben het samen geprobeerd, jongens 
optrommelen. De pers ingeschakeld, folders gemaakt, 
basisscholen afgegaan, raambiljetten opgehangen, 
kennissen overvallen met het verzoek zoons af te staan 
aan ons koor, enzovoort, enzomeer ... 
 
Na een paar maanden is er een oprichtingsbijeenkomst 
gehouden waar plannen en regels toegelicht werden. En 
zowaar, met een tiental jongens begonnen in het najaar 
van 1988 de repetities in een slaapkamer in Jeroens flat. 
Tot grote vreugde van de buren.  
 
Toen we vorig jaar in de kathedraal van Salisbury 
zongen, moest ik toch weer aan dat begin denken. 
Begrijpt u en begrijpen jullie dat we heel blij en dankbaar 
zijn op onze 10e verjaardag? 

Henk van Lingen 
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Vooral met S.O.’s. 
Leraren mogen die 1 of 2 dagen vooraf opgeven. 
En dan moet je hard leren, en leren kost tijd -veel 
tijd-, dus wordt het moeilijk om tijd over te houden 

voor het koor. En dat vind ik jammer ! 
 
De combinatie van skaten, koor en 
huiswerk is niet zo heel moeilijk, want 
skaten is iets voor in je vrije tijd. Dus 
skate ik alleen als ik echt vrij ben. 
Het skaten gaat steeds beter. Dat is 
natuurlijk niet zo raar, want ik doe het al 
een tijdje. 
Ik heb nou eigenlijk wel een 
probleempje, want mijn skateboard is 
gebroken. Dat is de tweede keer al: dom 
hè !? 
Maar dat is al bijna opgelost, want in 
Rotterdam wordt een skatepark gebouwd. En 
ik krijg van Koos te horen wanneer dat klaar is. 
Als ik dan naar Rotterdam ga om te skaten, 
dan koop ik daar natuurlijk ook een nieuw 
board. 
 
Ik hoop dat ik zo een leuk verhaaltje voor jullie 

heb geschreven en dat veel anderen dat ook voor mij en 

Toen Jeroen vroeg of ik naar de 
tenoren wou, zei ik maar al te 
graag Ja ! Want het is natuurlijk 
een hele eer om met ‘de grote 

mensen’ te mogen meezingen. 
In het begin is het natuurlijk wel erg wennen, 
maar na een tijdje weet je er al een leuk 
melodietje uit te krijgen. Er zijn nog wel 
dingen die ik fout doe, maar van fouten leer 
je, zullen we maar zeggen. 
En als ik een fout maak, dan is dat niet  zo’n 
hele grote ramp, want de ‘super box van 
zo’n 500 Watt’ (Koos) overstemt het wel.  
Ik sta er echt versteld van, hoe iemand soms 
zo veel geluid weet te produceren. Het is 
dan geen schreeuwen of zo, maar gewoon 
de juiste toon ! Ik vind dat echt knap. 
Het is veel gezelliger bij de tenoren en 
bassen. Dus zorg maar dat je snel een tenor 
of een bas wordt, want daar worden grappen 
gemaakt ! 
 
De combinatie van huiswerk en tenor zingen 
verloopt nou wat moeilijk, omdat ik nu al in 
de derde zit en veel huiswerk opkrijg. Dan is 
het wat moeilijker om tijd voor het koor over te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 


