Bi

j het jongenskoor

Eik oud-iid van het Jongenskoor Cantasona heeft zlJn
verhaal over 'zijn' ti:d bij het Jongenskoor. Di t is

verhaa I

e

lgen
jrr

mí

.

jn verhaal begirrt Ín 1979.
Ik zat toen in de tweede kias
varr de Angeiaschool. Op een
zekere dag kwam er erre Meneer
Fe i i x bi j ons {)p bezoek om
ons te vertel Ien over het
koor'. Hij vertelde over de
muziek en over de kerk. Ik
was meteen geinteresseerd en
gaf mijn naam op, om Iid te
worden van het ji:nqrenskoor.

Mi

Kort

daarna

begion

de

opleidÍngskias. Meneer Harrs,
Hans Mestrum, leerde ons
noten lezeri en de uitspraak
van de moeilijke Latijrrse
woorden. Eerr aantal weken
ons lret
I ater
I eerde hi -l
zinqen en vertelde hij hoe
het er bij het koor aan toe
ging

Rond de zomervakarrt i e van
1980 91Lngen we bij Mevrouw
Barten op bezoek om een
En i n
un i f orrn te passen .
novernber- van dat jaar was het
dan zover. ïn de plechtige
hoogmis van die zondag, de
zondag van het Ceci I iafeest,
werd. ik, samen met nog 10
andere jongrens geïnstai leerd
bi j
het jongenskoor. Die
middaE gingen we met het
jorrgenskoor op stap, wat
aIs
voora I
hras tredoe 1d
kenrrismaking met de andere
jongens.

Err daarna begon het 'echte'
Ieven in het jongenskoor.
Dinsdags repeteren met de
sopranen, donderdags met het
hele koor, en
's zondags de hoognris
.

Meteen aI moesten we f I i.nk
r]ns best rl.oen warrt Kerstrnis
was in aantocht. In de
nacirtmis zongen we de "Messe
de Minuit pour NoëI " van
een
met
Charpentier
met
strijkersensemble
toevoeging van hoho en
dwarsf Iuit .
Mi jn eerst-e 'grrote ' opLreden
was de uitvoering van de
"De
Matteus-Passion, in
Vereeniging" in Nijmegen. Het
hras een mooie ervarÍng, met
zo' n groot orkest en eetl
gemerrgd koor.

In L983 moesLen we $íeer ons
beste beerit. je vooï' zetten
voor de viering van het 40jarig koorjubi ieum. Met a1le
Ieden die irr die 40 jaar- in
jongenskootgezongen
het
hebben, zofigefi we samen een
4-stemmig motet, het "Resonet-31" van O. dí Lasso. In
de plechtige hoogmis van 27
november zong:en hre cle "Missa
Brevis, de Orgelsolomesse"
van Bach, met orgei en
or-kest . Wat ik nri j daar nog
het beste van kan herinneren
1s de Agnus dei, waarbij de
strijkers op hun instrument
het eerste gedee I te nroesten
d.w. z.
zonder
tokke i en,
nrë.ar met de
str i jkstok ,
harrden. Die middag gaven we
ook een jubi leumconcert,
samen met de oud-leden van
het jongens- en herenkoor.
Gezongen werd toen o. a. het
Herrdi^ ik
"Maginificat" van
Andr iessen en "Te Lucis Arrte

Terminum" van Thomas Thai1is.

Het ene evenement was rrog
maar net achter de rug, of
het. vo lgende diende zic}l
alweer aan. Een radio-opname
IN
1n
de
AVRO-studio
het
Hi.lver sum, samen met
orkest.
Radio-fi tharmonrsch
de
daar
We
hebben
gemaakt
van
wereldpremÍère
het werk "Shidat Hadorot " van
Ei

tan

Àvi

tsur ,

een

fsrael rsche componist.

Na heel wat uurtjes opnemen
was de opname klaar en op 4
mei i.984, op mi jn ver jaar-dagr
het
werd
notabene,
rnoo Í er
Een
ui tgezonden .
verjaardagscadeau had ik niet
kunnen bedenken.

Op de eerste zondag na
pinksteren st,cnd er ook een
vast koorevenement op het
prograulma , het mee l open met
de Hei I ig Bloedprocessie. 'sMiddags om 14.00 uur kwamen
we aan op Duinendaal alwaar
we in onze rol van "Jongens
van het lof" kropen. En om
l-5 . 00 was het dan zover, de
processie begon en aIs we dan
voorbi j
bij
onze ouders
we
nog
I iepen
keken
ernstiger.
waren
er
nog
Ook
radiouitzendingen vanuit de
kerk. Op de zaterdagmiddag
ervoor hadden $/e een dan
mrcrofoont'epetitÍe. En op
zorrdagmorgen was het dan
zover, in de kerk hoorde je
dan het nieuws van 10.00 en
de aankondiging van de KROomroeper over de luidspreker
die naast de dirÍ.gerrt stond
opgesteld. Dan ging het witte
iichtje uit, het rode lichtje
aan

en

uitzending.
Natuurl ijk

waren

we

1n

was er ook elke

zomer een koorkamp. Een week
kamperen in de bossen. We
spee Iden de bekende spelen;
Vossenjacht, Vijfstedenspel,

Huttenbou$Íen,

Douanespe I

,

Sp'crtdag, Zweedsloopspel. Err
na enkele jaren zou er ook
nog een CABA-spel worden
gespee 1d. t{ie herinnert zich
niet de première van het
CABA-spei.
een

We zouden nogi even
gaan
avondwande I i ng

maken, " Want het gepiande
programma was i ets vroeg'er
dat
de
afge 1 open
a1s
bedoel ing was. ". aidus Anton.
En zo rgiingien we het donker'e
voor een hee I
l:os
i n,
angsl-ig, màar leuk, avontuur.
Het begon met een paar
'smokkelaars' in de bossen.
Verderop werden we opgewacht
door een toverheks, die ons
steeds vroegi: "Lusten jul l ie
snoepjes ?" ,een kabouter en
een heuse beer. Toen we de
schrik goed te pakken hadden
gingen l^re terug naar het
kanrp, a lwaar deze creaturen
orrtmaskerd werden en \^re de
bekende gezichten van de
Cabanen zagen. En wie
lrerinnert zich niet het kantp
toen we naast een qroep
verkenner$ moesten kampeeren.
tíat hebben een 1o 1 gehad,
toen wij de bel van de
verkenners hadden ingepikt en
de verkenners onze trompet.
Wi j
konden nèmen I i -lk we I
rnaar
hun niet
beIlen,
en
dat
trompetteren
nog al wat
veroorzaakte
welke tot uiting
hilariteit,
de
onder
kwam
broodmaa 1t i jden . h]e aten toen
bijvoorbeeld.
verkenners " ,

"giestampte
gestampte

"Bruine
en
muÍsjes
chocoladehagei
verkenners",
En andere bekende lekkernÍj
op brood was "Bruine beren",
.

specu I aas

.

De kampti-of ee heb ik noo Í t
g:ewonnen , wel 2 keer de CÀBATroffee, maar toch heb ik I
faritastische kampweken gyehad.
Maar het mooiste wat ik aIs
jongenskoorl id heb tneegemaakt
was de concer'ttour van "Spent
in AI ium", een 40-stemmig
mottet van Thomas Thal 1 is.
Met nog 7 andere korerr uit
Noord-Brabant hebben we druk
gerepeteerd. In het najaar'
van 1985 werden 4 concerten
gegeven waarin \,Íe als groot
koor het 40-stemmig rnottet
zong:en err daarnaast nog ais
koor eerr stuk apart ntochten
zingerr.

Ie leuke dingen komt
een eind, zo ook aan miJn
l o,rpbaan t, Í j he t j ongenskoor'
AIs jonqen van 16 jaar^ kreeg
ik de baard in de keel en was
het zirrgen irr het jongrenskoor
voorbij. Met weemoed nam ik
maal' ni et voor'
af sche id,
l arrg . A 1s oud- jongienskoor I id
stapte ik over naar de CABA.
Met <ie CABA ging ik op kamp
in Drot:ri jp, col lecteerden we
voor de verenÍging "Ons Kind"
en
assisteerden we het
jongenskoor bi j het karnp of
een sp,:rtdag.
Eind 1989 nraakte ik mi jn
Àan al

.

come--back bi j
het He i I ig
Hartkoor. In september ging
ik voor de eer'ste keer
repeteren bi j het her'enkoor,
err we I bi j de Bassen. In
oktober van dat jaar zong ik
alweer mee bi j een groot
koorevenement in Volendam,
een jaar later op het Puerr
Ln
Congres
Cantores
Maastricht en in de Notre
Dame van Parijs tijdens de
koorreis. waaï' b/e af scheid
namen van Dhr. Felix.
En nu in oktober ).992 ki jiien
we alweer uÍt naar een groot
evenement.. In 1993 zul1en we
koorjubi leum
liet
50-jarrg
vieren. ïkzelf vier dan mijn
tid
LZtt- jaríg jubi leum aI.s
van het HeiIig Hartkoor'.
is het
dit
moment
Op
jongenskoor wat kwal iteit en
kwarrteit betreft in een daI
greraakt. Maar terugval is nog
geen uitval
en met onze
nieuwe dirÍgent WÍ i Barten
zal het jongenskoor zeker
verbeteren, a I is he1: werven
van ieden niet meer zo
gemakkelijke aIs vroeger.
Toch hoop ík dat we nog heel
i ang sarnerr en met vee I
p I ez i er kunnen z i ngien
.

fte missa est wat was het fÍjn, lid van dantasona te zijn.
mddr zingen in het herenkoor, is net zo fiin. Deo Gratias !
Wi

I van den Broek

