125 jaar C.O.V. Exultate Deo, Voorschoten
voorheen De Lofstem

door Jan H.M. Sloof

Inhoud
Voorwoord ............................................................................................................3
Voorschoten in 1882 ................................................................................................5
Oprichting van een Christelijke zangvereniging ................................................................8
Bijbel als grondslag ................................................................................................ 8
Naam ................................................................................................................ 10
Bestuur .............................................................................................................. 10
Secretariaat ........................................................................................................ 11
Archief .............................................................................................................. 13
Leden ................................................................................................................ 14
Keerpunt .................................................................................................... 14
Koorkleding ................................................................................................. 16
Koorkrant ........................................................................................................... 17
Muziekdirecteur (dirigent) ....................................................................................... 18
Primeurs .................................................................................................... 26
Kerstconcerten ............................................................................................. 27
Jubilea dirigent Van Marion ............................................................................. 29
Problemen .................................................................................................. 29
Nieuwe start ................................................................................................ 30
Tweede dirigent ................................................................................................... 31
Muziekbibliotheek ................................................................................................. 32
Piano ................................................................................................................ 33
Repetitielokaal .................................................................................................... 34
Repetities ........................................................................................................... 36
Studie thuis ................................................................................................. 36
Studiedagen ................................................................................................ 36
Stemvorming en notenkennis ............................................................................ 37
Stemtest .................................................................................................... 37
Concertreizen, kooruitwisselingen ............................................................................. 38
Promotie van het koor ............................................................................................ 40
Folders en boekje .......................................................................................... 40
Propagandacommissie ..................................................................................... 41
Opnames ............................................................................................................ 42
Jubilea van het koor .............................................................................................. 44
Financiën ........................................................................................................... 48
Subsidie en sponsoring .................................................................................... 49
Oud papier .................................................................................................. 49
Rommelmarkt .............................................................................................. 50
De Kinderkoren .................................................................................................... 51

2

Voorwoord

Colofon
Voorschoten, juni 2007
Uitgave:
Jubileumcommissie
C.O.V. Exultate Deo, Voorschoten
Tekeningen:
A. Mobach, Bodegraven

Deze publicatie haalt de Christelijke Oratorium Vereniging Exultate
Deo, voorheen de Lofstem, voor het voetlicht. U treft echter niet
alleen de beschrijving aan van 125 jaar geschiedenis van de
vereniging, maar ook die over het Voorschoten van 1882 en later. Al
lezende ontdekt u hoe Voorschoten er uit zag ten tijde van de
oprichting van de Christelijke Zangvereniging de Lofstem.
Muziek beoefenen en luisteren was vooral weggelegd voor de bewoners
van de talrijke buitenplaatsen. Met het oprichten van de Lofstem werd
deze kunstvorm ook toegankelijk voor de overige inwoners van
Voorschoten. C.O.V. Exultate Deo is de oudste culturele vereniging van
deze gemeente. Maatschappelijk gezien is er in de afgelopen 125 jaar
heel veel veranderd. Technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen brachten vrije tijd met vele mogelijkheden om die te
besteden. Ons leven van nu vindt plaats onder geheel andere
omstandigheden. Was in 1882 de geloofsbeleving vooral een
gezamenlijk gebeuren, vandaag de dag zien we dat dit meer
individueel beleefd wordt. Ondanks dit alles zijn mensen blijven
zingen in verenigingsverband, met oratoriumstukken als uitdaging. Het
muziekgenre waarbij meestal onderwerpen uit de Bijbel door koor,
solisten en orkest vertolkt worden.
Het is opvallend dat de problemen waar de vereniging meerdere
decennia mee te kampen had nog regelmatig de problemen van het
heden vormen. De uitdrukking “de geschiedenis herhaalt zich” wordt
daarmee bevestigd. Dit alles vindt u terug in deze uitgave waardoor
het een duidelijk verhaal over 125 jaar C.O.V. Exultate Deo is
geworden.
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Voorsschoten in 18
882

Op kasteel D
Duivenvoorde woo
ont Jhr. H.A. Stee
engracht
van Duivenvvoorde. Het omrin
ngende landgoed en
e de elf
over de gem
meente verspreide
e buitenplaatsen geven
g
Voorschoten
n een parkachtig aanzien.
a
Op kaste
eel en
buitenplaatssen wordt gemusiceerd. Er staat op zijn
minst een piiano of pianola.
Het oude ce
entrum bestaat uitt een door lindeb
bomen
overwelfd m
marktplein: de Voo
orstraat. Oud-Holllandse
gevels, oliellantaarns en de do
orpspomp voor he
et Ambachts- en B
Baljuwhuis geven hier een rustiek dorpsd
beeld.
Het Wapen van Vo
oorschoten, naastt het
De herberg H
ambachtshuis, is de grootste en belangrijkste in zijn
en bij Overbosch aan de Veurseweg en bij
soort. Hier e
De Vink aan het einde van de
e Leidseweg staan
n grote
speeldozen d
die, als je er een muntje ingooit, mooie
stukjes muziiek ten gehore brrengen.
De Laatmidd
deleeuwse toren en
e de in 1868 geb
bouwde
kerk van de Hervormde geme
eente staan op he
et hoogste
gedeelte
e van het oude ce
entrum.
In de ke
erk bevindt zich he
et in
1720 door Jacobus Zeema
an
de orgel.
gebouwd

Het is wellicht
w
goed om eerst
e
even in het kort toe te
lichten hoe Voorschoten was, hoe het er u
uitzag bij het
ontstaan van de nieuwe zangvereniging De Lofstem.
hoten is een langg
gerekte gemeente
e waarvan het
Voorsch
grondge
ebied strekt van Veur
V
tot Valkenbu
urg.
Westelijjk grenst het land
delijke dorp aan W
Wassenaar en
oostelijk aan Stompwijk en Zoeterwoude.. Voorschoten
190 inwoners.
heeft 21
Een stuk
kje vanaf de doorrgaande weg (Veu
urseweg –
Leidsew
weg) liggen de boe
erderijen met ron
ndom groene
weiland
den. Ranke waterm
molens voeren ovvertollig water
via boezzemwateren af na
aar de Vliet.
Op de geest
g
(zandgrond) worden bollen ge
eteeld. De
kwekerss verdienen er goed aan en laten m
mooie huizen
bouwen
n. In het voorjaar kan de passant genieten van
het kleu
urrijke tapijt van bloeiende bolgew
wassen, aan
weerszijden van de weg..

Natuurg
getrouwe afbeeldin
ng
van de Voorstraat in 1863..
Links he
et Ambachtshuis (hier
werden repetities van De
Lofstem
m gehouden). Het
Baljuwh
huis werd in 1917
slagersw
winkel van de famillie
Grundeken. Het huis met de
d
luiken werd
w
in 1906
verbouw
wd. Geheel rechts huis
h
met klo
okgevel, dat is sindss
2006 Mu
useum. De Dorpspomp
werd in
n 1875 vernieuwd.
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De Achterweg of Schoolstraat ca. 1905.
Chr. Lagere School (repetitieruimte),
huis schoolhoofd en Bewaarschool (huis
met luiken). Op de voorgrond familie
Torenbeek en Mej. C.M. Proos. Zij woont
boven de Bewaarschool. Daarachter
winkelpui van Roodvoets, organist van
de Dorpskerk en koorlid van De Lofstem.
Zichtbaar is de stoomtrambaan.
Fotograaf niet bekend.

Aan de Achterweg1 staat de Openbare school en de
Christelijke school annex Bewaar-, Naai- en Breischool. Over de Achterweg loopt de stoomtrambaan
Leiden – Den Haag, met in het centrum een halte en
een remise annex wachtlokaal.
De twee belangrijkste lanen vanaf de doorgaande weg,
de Papelaan en de Wijngaardenlaan, geven verbinding
naar het westen, naar Wassenaar. De beide lanen
komen bij de stoomtreinbaan Amsterdam – Den Haag
samen. Hier is het station Voorschoten/Wassenaar.
Over de Papelaan West is vanaf het station Voorschoten tot Wassenaar een stoomtramverbinding in
aanleg. Verbinding naar het oosten is er met behulp
van pontjes over de schilderachtige Vliet: zuidelijk bij
De Knip, oostelijk van het centrum bij de korenmolen
De Oranjeboom en noordelijk bij Allemansgeest.

1

Bij de grens met Veur, ten noorden van het dorpscentrum en aan het eind van de Leidseweg Noord staat
een tolhek. Voor gebruik van de Bestrate Binnenweg
van Rijswijk naar De Vink moet, zoals in die tijd
gebruikelijk bij bestrate wegen, tol betaald worden.
Noordelijk van het dorpscentrum staat de in 1866
gebouwde Rooms Katholieke Laurentiuskerk. Hierin
bevindt zich een orgel waarvan de kern dateert van
voor 1774. Vrijwel in het midden van de gemeente
staat de “Fabriek van Gouden en Zilveren Werken” van
de familie Van Kempen. Om de daar werkende
jongelui uit de talrijk in Voorschoten voorkomende
cafés te houden heeft diecteur J.M. van Kempen een
lokaal voor ontspanning ingericht met onder andere
een bibliotheek. Er wordt ook tekenles en zangles
gegeven. Op 23 oktober 1898 wordt hier het harmoniegezelschap Benvenuto opgericht. 2

2
De dochter van de heer Van Kempen schonk de harmonie
een vaandel.

Sinds 17 november 1922 genoemd: Schoolstraat.
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De Lofstem in de
achtertuin van schoolmeester en dirrigent G.
Torenbeek ter gelegeneid
van het 25-jariig bestaan
op 28 juni 1907
7.
Links voorzitte
er J.A. du
Preê, midden de
d dirigent,
rechts organistt J.F.
Roodvoets.
Fotograaf niet bekend.

Op alle drie genoemde opleid
dingsinstituten wo
ordt
muziekles ge
egeven3.
Voorschoten
n kent sinds 1 juli 1869 een Departtement
van het Nut tot het Algemeen
n. De ambachtshe
eer heeft
voor dit actiieve Departementt het Ambachtshu
uis aangekocht. Daar en in het Wape
en van Voorschote
en vinden
en en concerten plaats.
p
lezingen, toneelvoorstellinge

m wijst naar een beroemde beeldh
houwer,
De naam
bronsgie
eter en graveur uit
u Florence. In he
et naast de
fabriek gelegen Benvenu
uto (woon)park sto
ond al een
gesloten
n muziektent voo
or oefeningen; later komt daar
een ope
en muziektent bij voor uitvoeringe
en.
De zilve
erfabriek is een be
elangrijke werkge
ever naast die
op de boerderij en in de bollenteelt.
v Voorschoten, in Veur, geHet tegen de zuidgrens van
e onderwijsinstitu
uut Noorthey is op
p Voorschoten
vestigde
georiënteerd. Iets ten zu
uiden van het dorpscentrum is
b
Bijdorp hett pensionaat O.L. Vrouwe van
in het buiten
Lourdess gevestigd. Noord
delijk van het cen
ntrum is in de
oude bu
uitenplaats Stadw
wijk een internaatt voor
meisjess.

3

Voorjaar 186
67 organiseerde Me
ej. Wundt van het in
nternaat
Stadwijk een concert. De opbren
ngst was bestemd voor
v
de
bouw van de nieuwe Nederlandss Hervormde Kerk.
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Oprichting van ee
en Christelijkke zangniging
veren

Bijbel alss grondslag
De Christelijjke zangverenigin
ng De Lofstem werd opgericht met als doelstelling de
d kerk- en volkszzang te
verbeteren. De vereniging wiilde dat bereiken door het
beoefenen vvan Christelijke-, vaderlandse-, en liederen
van gemengde, doch zedelijk
ke inhoud. Men be
epaalde
eren konden besta
aan uit koralen, koren,
k
dat die liede
solo’s, etc.

Op 3 jun
ni 1879 werd in Voorschoten
V
de He
ervormde
Jongelin
ngsvereniging “De
e Heere is mijn Ba
anier” opgericht,, met als doel hett Christelijke gelo
oof bij de
jongelui een goed fundam
ment te geven. D
Dit doel
e men te bereiken
n met studie in de
e bijbel en
trachtte
onderzo
oek naar kerk- en vaderlandse gescchiedenis.
Daartoe
e had de verenigin
ng de beschikkingg over een
biblioth
heek. Jongens die de leeftijd van 16 jaar
hadden bereikt, konden lid worden. Een p
paar jaar
later we
erden in deze verreniging plannen u
uitgewerkt
tot het starten van een zangvereniging.
z
Op woensdag 28 juni 188
82 werd de Christelijke
em opgericht. De vereniging
zangverreniging De Lofste
telde 22
2 leden en komt dus
d voort uit een echte mannenvere
eniging. Maar zeer waarschijnlijk e
en aannemelijk is het dat direct bij
b de start al spra
ake was van
een gem
mengd koor. In he
et oudst bewaarde
e reglement,
dat van 19 januari 1894, lezen we dat led
den werden
aangeno
omen van beider kunne, gehuwd o
of ongehuwd.
De hoofdonderwiijzer van de Chrisstelijke
school, de heer C.P. Aarttse, werd bereid gevonden om
op te trreden als "directeur" (dirigent). De
e contributie
bedroeg
g in 1894 een kwa
artje per maand. Dat was
eigenlijk wel een hoog bedrag, want in 19
930 bijvoorw het 20 cent. De
D leden waren ve
erplicht een
beeld was
regleme
ent aan te schaffe
en. Het keurig ged
drukte boekje
kostte hen
h 10 cent.
v 2 september 1
1898 in het
Uit een verslag van
Leidsch Dagblad, dat gaa
at over de vieringg van de
verjaard
dag en de inhuldiging van prinses W
Wilhelmina,
kunnen we opmaken dat er toen naast de
e Christelijke
gemeng
gde zangverenigin
ng De Lofstem nogg twee zangverenigiingen waren. Te weten
w
de gemenggde zangvereniging Oefening en Vrie
endschap en het m
mannenkoor
Sint Cae
ecilia van de Room
ms Katholieke Volksbond.

De Dorpskerkk in 1937, gezien va
anaf het schoolplein
n van de
Openbare Laggere School aan de Schoolstraat.
Fotograaf Tom
m Smeets, Voorscho
oten.

8

Er werd
d besloten eenmaa
al in de week een
n zangoefening te houden en elk jaar één of twe
ee
urtelings door
uitvoeriingen. De uitvoeringen werden beu
de pred
dikant van de Hervvormde- of de Ge
ereformeerde
kerk geo
opend en gesloten.
Volgenss het reglement va
an 1894 leende de vereniging
zich nie
et om vergadering
gen van kerkelijke
e aard op te
luistere
en! Blijkbaar was dat
d bedoeld om o
onafhankelijk
te kunnen opereren. Duss niet verbonden a
aan de
mde- of de Gerefo
ormeerde kerk.
Hervorm
Van de leden werd verwa
acht dat ze achte
er de keuze
n stonden. De Lofsstem zong de
van Chrristelijke liederen
eerste jaren
j
uit de boeke
en Psalmen en Ge
ezangen,
aangevu
uld met liederen uit de bundel “Po
olyhymnia”.
In het re
eglement van 192
20 staat: “Indien medewerking
wordt gevraagd
g
voor Chrristelijke of liefda
adige doeleinden, zal hierover door bestuur en de d
dirigent, in
eslist worden.”
overleg met de leden, be
Bij de in circa 19
970 opgestelde sta
atuten werd
door he
et bestuur gesteld
d dat de verenigin
ng de Bijbel
als Godss Woord tot grond
dslag van haar handelen zag.

wijziging in 1980 werd dit in Artike
el 2
Bij statutenw
verkort als: “De vereniging aa
anvaardt de Bijbe
el als
grondslag vo
oor haar handelen
n.” Nu en dan werrd het
bestuur bij e
een conflict, al off niet van zakelijk
ke aard,
hier aan herrinnerd en kreeg het
h te horen: “Ee
en
Christelijke vereniging doet zoiets
z
toch niet! … Dat
had ik van e
een vereniging me
et de C in de naam
m niet
verwacht.”
Naar aanleid
ding van het opste
ellen van het bele
eidsplan
2002-2006 w
werd het bestuur door
d
een koorlid gevraagd
of Artikel 2 kon worden gesch
hrapt. Het bestuu
ur antat moment geen beleid
b
woordde: “... dat zij er op da
t wijzigen. De be
edoelde
van wilde maken dit artikel te
ecten zijn natuurliijk een element, maar de
sociale aspe
verankering van het Christelijke in onze oorsp
prong en
in ons muzie
ekrepertoire even
nals onze langjarig
ge traditie wegen w
wellicht nog sterke
er. Het inruilen va
an onze
ideologische
e grondslag voor eventuele
e
materië
ële voordelen (leden
nwerving, concerttpubliek) achten wij
w geen
optie, zolang de effecten hie
ervan niet kunnen worden
overzien.”

“D
De Lofstem” tijdenss het
Ko
oninginnefeest in 1922 in
de
e voortuin van de
Ziilverfabriek.
Op
p de achtergrond ie
ets
zichtbaar van de huizzen
ge
enaamd de Inktpot.
Fo
otograaf J. v.d. Zan
nden,
Le
eiden.
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Door he
et feit dat het koo
or vanaf 1958 oefe
ent in het
naast de
e Gereformeerde kerk gelegen zalencomplex
werd he
et vaak gezien alss een koor met ee
en gereformeerrde signatuur. In 1970 vertrok zelffs een actief
bestuurrslid, omdat hij he
et koor ‘te gerefo
ormeerd’
vond. In
n dat jaar werd he
et gebruikelijke ggebed voor en
na de bestuursvergaderin
ng afgeschaft.

archieven en verzzamelingen krijgen we de
Via andere a
indruk dat d
de heer W.P. Diep
phuizen in de eersste tijd
fungeerde als voorzitter.4 Toen het koor zich in
i
1889 aanmeldde als
a lid van de Bond voor
september 1
Christelijke Zangverenigingen
n was de heer W. Warnaar
voorzitter. D
De plaatselijke ro
omanschrijver Jille
es
Limburg gee
eft hoog van hem op. Willem Warnaar was
een krachtigge bestuurder een
n man van aanzien, die
zitting had in de Provinciale Staten
S
van Zuid-H
Holland.
d
naar Sasse
enheim.5
Maar helaas vertrok hij kort daarna
In he
et reglement uit 1894 zien we de
bestuursnam
men: J.A. du Preê
ê voorzitter, L. We
esselo,
secretaris, B
B. Lubach 2e secre
etaris, J. Roodvoe
ets
6
bibliothecarris en J. Verhoog penningmeester.
p
Een volgende momentopname geeft een beeld
d van het
er, H. de
bestuur in 1920. Toen was F.A. Peet voorzitte
aris, M.W. Elskamp penningmeester, J. van
Gier secreta
Houten bibliiothecaris en R.C. Eggink algemeen
adjunct.

Naam
m
De vere
eniging hield bijna
a 85 jaar dezelfde
e naam. De
naam Lo
ofstem kwam in de
d korenwereld ve
eel voor. In
1967 we
erd gezocht naar een andere naam
m en kwam
men op Exsultate Deo: uitgelaten zijn van
n vreugde,
zingen en
e dansen voor de
e Heer. In de lede
envergadering
van 13 maart
m
1967 stelde
e het bestuur de naam
Exultate
e Deo voor, de s van
v sultare was er dus uitgelaten. Na
N goedkeuring werd de naam inge
evoerd per 1
april 19
967.
art 1972 de Mattäus Passion
Nadat op 14 maa
van Tele
emann ten gehore
e was gebracht, w
werd in de
pers gessproken over “Ora
atoriumverenigingg Exultate
Deo”.
utenwijziging van
n 19 augustus 1980
0 werd het
Bij statu
officiee
el: Christelijke Oratoriumvereniging “Exultate
Deo”. Dit
D wordt sindsdie
en vaak afgekort a
als C.O.V.
Exultate
e Deo. Het is overrigens wel zo dat er onder
dirigentt Leo Mens (1907--1927) al oratoriumstukken
werden gezongen.
Onder dirigent
d
Jan van Santbrink
S
(1945-19
948) stond af
en toe “Oratoriumvereni
“
iging De Lofstem”
” op de
program
mmaboekjes.

Voorzitters v
van Lofstem tot Exu
ultate Deo
W. Diephuizen 1882; W. Warnaar 1889; J.A. du Preê 1893 tot
ca. 1908; Joh. Vermeulen; Chr. Eggink; Frits A. Pee
et 1920;
Jac. Fortuin 1
1928; T. de Groot 1929; P. Kaaijk 1928
8-1930; C.
Mechelse 1930 tot ca. 1932; J.A.. van der Bent 1936
6; T. de
Groot 1936-19
939; Hr Meeuwse 19
946 - ?; S. de Groott 19501953; Van derr Neut 1953-1961; Wijnbeek
W
1962-1968
8; Van der
Keur 1968-196
69; H. Scholtens, 19
969-1973; A. Arp 19
973-1979;
C. Vesseur 19
979-1980; C.J.P. Pru
udhomme van Reine
e 19801986; J. Rietm
mulder 1986-1991; C.J.P. Prudhomme van Reine
1991-1997; P.. de Jonge 1998-200
00; M. Nuijten-van der
Heijden 2000-heden, eerste vrou
uwelijke voorzitter.
Lijst helaas in
ncompleet, exacte jaartallen
j
soms nie
et te
achterhalen.

Bestu
uur
Het is vrijwel
v
zeker dat
het eersste bestuur van
juni 188
82 bestond uit
persone
eelsleden van de
Zilverfa
abriek en enkele
middenstanders.

4

Diephuizen w
woonde waarschijn
nlijk in het Sint-Nico
olaaspark.
Hij was daarr ook wethouder.
6
J.A. du Preê
ê woonde in de buurt van de tol en wa
as
waarschijnlijkk werkzaam bij de Zilverfabriek;
Z
L. We
esselo had
een melk- en kruidenierswinkel aan de Leidseweg 60; B.
Lubach woond
de in het Sint-Nicollaaspark en werkte bij de
Zilverfabriek;; J. Roodvoets was kruidenier aan de
Schoolstraat; J. Verhoog was zee
er verdienstelijk te
ekenaar bij
de Zilverfabriiek.
5

De bestuurderr.

10

In een onlangs teruggevonden notulenboek over de
jaren 1928-1939 kunnen we zien dat de heer Jac.
Fortuin, opvolger van de heer Peet, een heel actieve
bestuurder was. Onder andere werd in 1928 met groot
succes, een bazaar gehouden voor een nieuwe piano;
werd overgestapt van het uitvoeren van kleine korte
stukken naar grotere werken; en werd op 17 mei 1928
meegedaan aan een concours in Noordwijk met als
resultaat een tweede prijs in de derde afdeling. Men
vond het dus jammer dat de voorzitter in 1928
verhuisde naar Capelle aan den IJssel.7 Zijn opvolger
P. Kaaijk was ook een werkzame en inspirerende
bestuurder. Hij beëindigde zijn voorzitterschap een
jaar later tijdens een conflict in de vereniging en werd
opgevolgd door C. Mechelse. Die was ook voorzitter
tijdens het 50-jarig bestaan.
Vanaf ca. 1980 is het besturen van het in
ledental en bekendheid groeiende koor een enorm
tijdrovende klus geworden. Dit, ondanks de steun die
het bestuur ontvangt van tal van werkcommissies. Je
leest dan bijvoorbeeld in de notulen van 1981: “Niets
meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de
vergadering en verzoekt te notuleren: 23.31 uur.” Of
nog erger: “Aangezien de nieuwe dag gaat prijken,
waagt niemand zich meer aan de rondvraag.”
De geschiedenis van het verenigingsleven leert
dat het heel moeilijk is om leden te vinden die zitting
willen nemen in het bestuur. Het invullen van de
voorzittersplaats is altijd het moeilijkst. Het geeft
veel werk en vereist toch ook wel talent.
Besturen vereist veel tijd en inspanning en is nogal
eens ondankbaar werk. Bij problemen lopen leden van
een vereniging gemakkelijk weg, terwijl het bestuur
zich blijft inzetten voor de continuïteit.

We kunnen best zeggen: Hulde aan al die bestuurders
die het koor de afgelopen jaren hebben ‘gestuurd’.
Uit de bestuursnotulen:
1980: “Op 20 september bezochten twee bestuursleden van
E.D. de receptie tien jaar Rijnlands Christelijk Mannenkoor
met… twee dozen RCM koeken, gebakken door Kees
Verhoog.”
1981: “In een dubbelfunctie van gastheer/voorzitter schenkt
de voorzitter koffie in, vergeet de koek, en opent de
vergadering.”

Secretariaat
Aan de secretaris de taak om het verslag van de
vergaderingen vast te leggen. Notuleren is een vak. 8
Van vóór 1928 zijn jammer genoeg geen notulen
overgeleverd. Ze starten met die van de heer J.
Waasdorp. Hij was altijd in de weer voor het koor en
ook heel erg actief voor de
Ring Leiden en Omgeving van
de Bond voor zangkoren.
Daarom heeft De Lofstem ook
verschillende keren meegedaan aan de door de Ring
georganiseerde concoursen.
Waasdorp schreef jarenlang
de notulen in een informele
en heel betrokken stijl.
Echter, de tekst van het
jaarverslag van 1935 stokt
ineens. Zijn (plotselinge)
opvolger J. van der Bent vult
aan: “Tot zover het verslag
van onze vroegere secretaris
en moeten wij hem dank
brengen voor zijn accurate
arbeid.

7
Voorzitter Jac. Fortuin gaf openlijk commentaar aan het
adres van bestuurslid Van Os dat hij op zondagmiddag zijn
winkel open had. Van Os verdedigde zich en zei dat het
moest i.v.m. de concurrentie. Zodra de Zondagswet zou
worden aangenomen zou hij de eerste zijn die zijn zaak op
zondag zou sluiten…

Mode einde 19e eeuw.

8

Bij verenigingen mankeert er nogal eens wat aan: Geen
jaartal ingevuld; verkeerd geschreven achternamen;
helemaal geen namen.
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Met ingan
ng van 1948 werd het
secretaria
aat vervuld door een
e
vrouw. Me
evrouw M.A. van Turennout open
nde de rij. Zij beg
gon haar
eerste jaa
arverslag in een nieuw
n
notulenbo
oek met een paarr
bescheide
en regels: “Menee
er de
voorzitterr, bestuursleden en
e leden.
Het is de gewoonte om op een
jaarverga
adering U een jaarrverslag
aan te bie
eden.
Daar het voor
v
mij de eerstte keer is
dat ik datt doe rust nu de taak
t
op
mij. Ik do
oe een beroep op U om dit
verslag te
e aanvaarden zo als
a het is
met al zijjn onvolkomenhed
den,
uitgaande
e van de gedachte
e dat het
voor verb
betering vatbaar iss.” Wel,
het ging haar
h
goed af en ze
e hield
het maar liefst tien jaar vo
ol.
Daarna vo
olgt een meer zak
kelijke
stijl van notuleren.
n
Maar gelukkig
g
schrijven de dames er wel eens wat
persoonlijjks, meelevend en
gezelligs bij. Vooral in de periode
1976-1986
6: “Dit was mijn zesde
z
en
tevens laatste jaarverslag als
secretaris va
an de vereniging [diverse loftuiting
gen
volgen] “… Ik kan me niet voo
orstellen dat ik nu meteen
ef zal staan. Graa
ag wil ik me weer met veel
op non-actie
energie voorr E.D. inzetten, want
w
het is toch een
e soort
kind van me
e. Ik hoop dat E.D. zal blijven groeien en
bloeien!” 10

Feestprrogramma Bevrijdin
ngsfeesten 30-31 au
ugustus 1945.

Jammerr dat hij onze verreniging moest verlaten, maar
geldige reden dwongen hem
h
hiertoe… Moggen we hopen
dat alle
es voor hem en zijjn gezin ten beste
e keren opdat
hij ook weer plaats kan nemen
n
in onze ve
ereniging als
d lid.” 9 Gelukkig kwam het een kllein jaar later
werkend
weer go
oed. De propagandacommissie orga
aniseerde een
gezellig
ge avond. Daarbij werden ook kenn
nissen van de
koorleden (hopelijk toek
komstige zangers) uitgenodigd,
W
Hij we
erd die avond
evenals ex secretaris J. Waasdorp.
gd.
gehuldig
"Dat wa
as een glanspunt van
v deze avond.” schrijft de
secretaris. Van der Bent werd opgevolgd d
door M.J. de
at 17.
Graaff, Gebrs Treubstraa

9

“Het doel van
n het jaarverslag is::
a. geschiedschrijving ten behoevve van de leden.
b. een instrum
ment te hebben wa
aarmee de verenigin
ng zich
presenteert.”
”
(Ledenvergad
dering van 3 april 20
001)

10

Wat er nu precies was geb
beurd, staat er niett.
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Later is ze nog 5 jaar actief alls secretaresse.

Archiefstukken van vóór 1948 ontbraken.11 Dus werden
(met goed resultaat) oude nummers van het Leidsch
Dagblad doorgebladerd. De familie Groot schonk bij
het 100-jarig bestaan de prachtige foto van het
jubileum in 1907 (pagina 7).
Na de publicatie van het boekje “Van Lofstem tot
Exultate Deo” werd een notulenboek over de periode
1928-1939 gevonden. Dat komt nu weer van pas.
Onlangs kwam het album 100-jarig bestaan bij iemand
te voorschijn.
In 1994 werd een oplossing gezocht voor de
berging van het archief, dat toen grotendeels in
bananendozen was gepakt. Er werd afgesproken dat
eerst geïnventariseerd zou worden wat weg kon en wat
bewaard zou moeten worden. Het overgeblevene zou
bij een koorlid worden ondergebracht. Drie bestuursleden zouden er aan beginnen. Maar dit werd steeds
uitgesteld. De tweede secretaris nam het op zich. Zijn
bevindingen leidde tot het besluit van 9 mei 2001 om
oud-bestuursleden op te wekken hun archief in te
leveren en alle data over E.D. in hun computer te
wissen. Het bleek echter moeilijk om scheiding te
maken tussen bewaren en vernietigen. Inmiddels is het
archief tot het jaar 2005 geordend en beschreven.12
Het is vooral in combinatie met die van het Nut, 18691977; de Oranjevereniging 1948-2003; de PC Scholenvereniging, 1860-1991; en van de Kerkgenootschappen
van belang voor het verkrijgen van een beeld van het
sociale gebeuren van Voorschoten over die periode.

In 1978 werd afgestapt van het notuleren in boeken.
Voortaan werd het verslag van de vergadering
uitgetypt en de doorslagen of stencils werden
uitgereikt aan de bestuursleden.
De Secretaris verricht al het schrijfwerk:
Notulen bestuur- en Huishoudelijke vergaderingen
en de naamlijst der Leden.
hij maakt een Jaarverslag
en zorgt voor de bewaring van het Archief.
(Reglement 1894)

Een verbetering was de aanschaf van een elektrische
schrijfmachine, in 1983 in combinatie met het gebruik
van een kopieerapparaat. De aanschaf van een
computer in 1988 kwam ten goede aan de afwerking
van de toenemende administratie. In 1994 bijvoorbeeld kwamen bij de secretaresse 154 stukken binnen
en gingen er 103 uit. Hierin waren niet eens inbegrepen de stukken aan bestuursleden, leden en donateurs. Het toenemende gebruik van elektronische post
verlicht de laatste jaren gelukkig het werk van de
secretaresse. Zij is en blijft altijd een zeer belangrijke
spil in het verenigingsleven: de spreekbuis van het
bestuur.

Archief
Zoals bij vrijwel alle verenigingen is het archief het
stiefkind. In de eerste decennia geeft de oudsecretaris de bescheiden nog over aan de opvolger,
maar daar komt de klad in. Dan wordt alleen het
actuele deel afgedragen en blijft het oude gedeelte op
een zolder achter. Het raakt in de vergetelheid en
wordt -soms onbewust- weggegooid.
Later voelt men pas het gemis. Dat was onder andere
het geval in 1982 bij het samenstellen van een boekje
over het 100-jarig bestaan en regelmatig bij de
activiteiten van de Propagandacommissie.

11

Voor het samenstellen van het jubileumboekje “Van
Lofstem tot Exultate Deo” kon de schrijver gelukkig gebruik
maken van de collectie oude reglementen en knipsels van de
vereniging Oud Voorschoten. Die vereniging werd in 1947
opgericht en bestond tot circa 1958.
12
Jan H.M. Sloof Inventaris v.h. archief van de C.O.V.
Exultate Deo, voorheen De Lofstem Voorschoten (1894)
1907, 1920, 1928-2006 En van de kinderkoren (1942) 19661971 (1990). Voorschoten, 2006.
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Leden
n

nog speelde: het repetitielokaal, de
d oude
En wat ook n
Openbare scchool, werd afgeb
broken. Een anderre locatie
zou zeker du
uurder uitvallen. Het bestuur steld
de dat er
toch minsten
ns 40 leden zoude
en moeten zijn om
m te
kunnen voorrtbestaan. Anderss kon men de dirig
gent niet
betalen. Er w
werd besloten om
m in ieder geval de
kinderkoren te laten voortbestaan. De vriende
en/
donateurs w
werd verzocht een
n extra donatie te
e geven.
Beschermhe
eer baron Schimmelpenninck van der Oye
werd op de hoogte gebracht over de moeilijke
e situatie
n de zomer van 1939 was
waarin het kkoor verkeerde. In
er nog geen verbetering opge
etreden.
Direct na de Tweede Wereldoorlog too
og meTurennout aan hett werk om weer leven in
vrouw Van T
het koor te brengen. Zij maakte een foldertje
e en
overal in de bus waar
w
zij een vermoeden
gooide dat o
had dat daar een toekomstig koorlid of donate
eur zou
en in
kunnen wonen. Het werkte en meer ‘koorlede
nnen haar te help
pen.
ruste’ begon
Onder leidin
ng van Jan van Sa
antbrink werd een
n aantal
keren meege
ewerkt aan Bevrijjdingsconcerten. Daarna
was het wee
er jarenlang tobbe
en vanwege te we
einig
leden en (du
us) geldgebrek. En
nkele decennia bleef het
ledental ron
nd de 45.

Bij de oprichting
o
telde het koor 22 leden. In de
verhoud
ding van de groottte van het dorp vvan toen, was
dat rede
elijk. Uit de schaarse bronnen valtt op te maken
dat Th. J. Broers. G. van
n den Nieuwendijkk, Willem
Warnaar, Jan en Chris Eg
ggink en de dame
es Waasdorp
e
leden beho
oorden.
tot de eerste
Het koo
or is opgericht van
nuit de Jongelingssvereniging
waar men vanaf 16 jaar lid van kon worde
en. Het is
el dat de eerste decennia
d
de gemiddelde
plausibe
leeftijd van de leden dan
n ook laag is gewe
eest. Dat is
z
aan de 36 led
den op de foto va
an het 25-jarig
ook te zien
bestaan
n.
heid door een
Nadat er in 1929 vanwege onenigh
groep le
eden een ander koor was opgerichtt zakte het
aantal leden
l
bedenkelijk
k en werd het moeilijk het
koor nog in stand te houd
den. Voorafgaand
d aan de
b
spoorde ssecretaris
viering van het 50-jarig bestaan
mers aan om lede
en te werven:
J. Waassdorp de Lofstemm
“Als ik zondags
z
in de kerrk zit, zie ik er he
eel wat die lid
zouden kunnen zijn.” Een uitgebreide led
denwerfactie
in 1937 krikte het aantall leden en donate
eurs weer
even op
p. Het jaar 1938 was
w voor de veren
niging een
moeilijk
k jaar. Er was rela
atief veel vertrekk van leden
door verhuizing. Daarnaa
ast waren er versccheidene
ertrokken, omdatt ze de contributie niet meer
leden ve
konden opbrengen.

Keerpuntt
Na de naamssverandering in 1967; op weg naarr het 90jarig bestaan in 1972; en mee
eliftend op de ste
eeds
ende bekendheid van dirigent Sand
der van
groter worde
Marion groeiide het ledental. In 1970 werd zelffs een
commissie ggevormd voor de opvang
o
van nieuw
we leden
en een inforrmatieboekje gem
maakt. Door verhu
uizing,
veroudering en andere redenen vertrekken jaa
arlijks
sindsdien on
ngeveer 7 leden. Om
O het ledental op
o peil te
houden word
den regelmatig “O
Open Repetitieavvonden”
gehouden. JJammer is het datt in al die jaren en
e tot
heden toe er te weinig mannen op het koor zijn.
mannenkoren rond
dom dan toch al die
d
Zouden de m
mannen tot zich trekken?

Promotie.
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Op 15 ja
anuari 1980 werd het 100e koorlid ingeschreven: me
evrouw Van de Brink Zij werd verw
welkomd met
een boss bloemen en een grammofoonplaa
at van
Diabelli. Zij bleef niet zo
olang op het koorr, omdat zij
e met organist Ad
ddie de Jong. Zij vverhuisden
trouwde
naar Vla
aardingen.

Onderzoek vvan de
Bond brachtt aan het
licht dat in 1
1998 van
de leden van
n de oratoriumveren
nigingen
70 % ouder w
was dan
vijftig jaar.
In 2002 werd
den in de
gemeente Voorschoten 10.000 ffolders
verspreid en
n de leden
werd opgero
oepen iemand mee tte nemen
en Huis
naar het Ope
tijdens de re
epetitie.
Lede
enwerving . . .
Er kwamen ttoen wel
veel belangsstellenden, maar slechts weinige traden
t
toe tot het kkoor.
Naar uitvoerring van het Beleiidsplan 2002-2006
6 wordt
sinds 2005 ggestreefd naar verrjonging van het koor.
k

In januarri wordt de huishou
udelijke vergaderingg gehouden.
In de pau
uze (10 minuten) mag
m er gerookt word
den.
Regleme
ent 1894.

Bij gebrrek aan een goed ingericht archieff werd de
leden eind 1977 gevraagd
d op te geven wanneer zij lid
g
van hett koor. Want een enkele keer
waren geworden
gebeurd
de het dat een jubileum werd verggeten…
ede namens
In 1979 vroeg de secretaresse, me
de dirig
gent, of het afsche
eid van koorleden
n met wat
meer ve
ertoon zou kunnen gebeuren. Bijvo
oorbeeld door
het overhandigen van ee
en aandenken. He
et toeval wil
h
Aikens van drukkerij
d
Sigma to
oen nog
dat de heer
ƒ 1.000 voor geleverd dru
ukwerk tegoed ha
ad en dit
kwijtsch
hold; waarop het bestuur voorsteld
de dit aan te
wenden
n voor het maken van bijvoorbeeld een speld.
Bij de Zilverfabriek
Z
werd
d gekeken wat de mogelijkheden waren.
w
In 1992 was de gemiddellde leeftijd van de
e leden van
het koor 52 jaar. Om de gemiddelde leefttijd omlaag te
n werden in de ‘jo
onge wijken’ Stevvenshof en
brengen
Starrenb
burg huis aan huis folders verspreiid om nieuwe,
jonge, leden
l
aan te trekken. “Dat leverde
e echter
alleen een
e kattenbeet en
n enkele boze rea
acties op.”
In de ledenvergadering van
v 1998 besprak de voorzitter
emeen en muzikale beleid waarbij ook het
het alge
problee
em van de hoge ge
emiddelde leeftijd aan de orde
kwam. Hij kondigde gesp
prek tussen bestuur en een
o
leden aan. Echter tijdens d
de
aantal oudere
vergade
ering zegden reed
ds een paar ouderre leden hun
lidmaattschap op. Zo’n sn
nelle stap werd do
oor het
bestuurr betreurd.
De steeds hoger wordend
de gemiddelde lee
eftijd van de
w (en is) een lan
ndelijk probleem..
koren was

Uitje van De Lofstem in de veertigerr jaren:
een middagje naa
ar zee.
Fotograaf niet be
ekend.

15

o
Koorfoto
In 1980 gaf
g de dirigent aan het wel leuk te vin
nden om een
groepsfo
oto te maken. Dat id
dee werd meteen d
door het
bestuur opgepakt,
o
met de opmerking
o
“… er ee
en extra te
bestellen
n voor ons magere archief.”
a
Na afloop
p van een
cantated
dienst op 21 septem
mber in de Hoogland
dse kerk werd
door Marrtin Ken een koorfo
oto gemaakt.
Ter gelegenheid van het 10
00-jarig bestaan werd op 5 juni
1982 bij kasteel Duivenvoorrde weer een mooie
e koorfoto
gemaaktt. Daarna werden re
egelmatig nieuwe kkoorfoto’s
gemaaktt, onder andere bij het gebouw van Me
exx (voorheen
de Zilverrfabriek) en bij de Dorpskerk.

Beste zangerss en zangeressen,
Terwijl ik jullie wist aan 't zinge
en
bekeek ik ligggend op mijn bed
de twee-en-n
negentig handtekeningen
die op de kaa
art zijn gezet.
Wat een werkk is dat geweest
'k heb ze heell goed nagekeken
en het werd vvoor mij een feest
want toen is m
mij gebleken;
Bij al die nam
men, groot en klein,
met sierlijke krullen, soms heel fijn
daarin mag oo
ok mijn naam nog
een kleine sch
hakel zijn.

woordig spreekt men
m bij het koor va
an “Afsluiting
Tegenw
van het seizoen” als men
n het heeft over d
de gezellige
w
leden en aanhang
a
een bootttocht gaan
avond waarop
maken, gaan bowlen, gaan barbecuen etcc.13 In het verleden was
w het vaak een hele
h
dag en noem
mde men dat
Jaarfeest. Dan werd een bus gehuurd en ggingen de
koorleden bijvoorbeeld naar
n
Zeist, de Velluwe of
m. Was er niet vee
el geld in kas, dan
n fietste men
Arnhem
naar het strand. Ook de concoursen werden gezien als
uitje. So
oms ging men daa
ar naar toe met d
de Blauwe
Tram, maar
m
meestal mett de fiets. De sfee
er, de
onderlin
nge band is door de
d jaren heen goe
ed, lief en
leed wo
orden gedeeld.

Hartelijke gro
oeten, Rie Maat
Uit: de Resonans van maart 1982
2.

Koorkled
ding
Voor zover tte achterhalen droeg het koor aanvvankelijk
bij uitvoerin
ng geen speciale kleding.
k
Bij de op
p handen
zijnde jubile
eumuitvoering in 1958 boog het be
estuur
zich over de
e vraag of men bijj de jubileumuitvo
oering in
het zwart off in het grijs zou optreden.
o
Getuige de foto
werd het zw
wart. Vanaf 1970 gaf
g de heer Van Marion
M
regelmatig a
aan dat hij meer eenheid
e
in de kle
eding
wilde zien, zzodat het koor tijjdens het optrede
en ook
visueel een eenheid zou zijn.. Nu werd een sta
art
or aanschaf van stof voor het verva
aardigen
gemaakt doo
van rokken; uitgevoerd door een aantal damess van het
koor. In 1978 werden blousess besteld en stof aangea
het maken van nie
euwe rokken.
kocht voor h

De Com
mmissie Lief en
Leed vverricht goed
werk ...

13

Mevr. Schohaus reserveerrt bowlingbanen bijj Holliday Inn.
Bevestiging: “… Zangvereniging Showhaus”.
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Hoewel de ccommissie niet ve
erwachtte dat ze nog
n
gebruikt worden, gaf ze het advies
a
de rok en bolero
b
te
bewaren.
Vanaf 199
98 was de
commissie
e al weer
in de wee
er voor
aanschaf van nieuwe kledin
ng. De te
kiezen kle
eur zou
het koor een
e
jeugdige uitstraling moetten geven
en moest tien jaar
mee gaan
n. De stof
Correcte kled
ding geeft eenheid ...
werd specciaal in
k
te verkrijgen. De
Japan geverrfd om de goede kleur
commissie m
maakte een eigen ontwerp met alle
erlei
praktische toepassingen. In voorjaar
v
2001 wass de
kleding klaar. Het was een krroon op het werk van de
dat de kleding voo
or het eerst werd gedracommissie d
gen in de zo
ojuist geheel gere
enoveerde Dorpske
erk en
onder leiding van een nieuwe
e dirigent. De oud
de kleding
menië.
ging nu naarr een koor in Roem

De dame
es zien er tiptop uiit
(Uit de ko
oorkrant januari 197
78)
De kledin
ngcommissie wil ee
ens een hartig woorrdje met de
dames praten. Van alle kan
nten komen er comp
plimentjes
binnen dat
d de dames er zo keurig uitzien. Maa
ar dan let men
niet zo op
o de finishing-toucch, want dat lijkt ne
ergens op.
Lieve dames, sjouw toch ee
ens niet met zo’n grote tas op uw
schouderr en helemaal niet met een van een klleur die er niet
bij hoortt. Veel dames hebb
ben al een leuk klein
n zwart tasje,
daar geld
dt dit stukje niet vo
oor, maar voor de o
overigen. Er
zijn leuk
ke tasjes te koop, enveloppe-tassen
e
zijjn helemaal in,
dus op het verlanglijstje ze
etten voor de verjaa
ardag. Of jezelf
maar gew
woon eens traktere
en!
En alstub
blieft een nette zwarte schoen en gee
en laarzen en
helemaa
al geen bruine!
De roos eens
e
een keer opsto
omen en kijk eens a
aan, iedereen
ziet er tiiptop uit.
En nou niet
n
mopperen: “En die heren dan?”Ja, ja we gaan
proberen
n om ook voor hen een
e goede oplossing te vinden.
Maar waarom is die herenklleding zo duur? Enfiin, we doen ons
best.*
* In febru
uari 1980 werd tijd
dens de ledenvergad
dering gestemd
over de kleding van de here
en. De uitslag luidde dat een
smoking het beste zou zijn.. Twee heren waren
n daar tegen en
verlieten
n het koor...

Koorkran
nt

et gekozen tenue
e door de
In de wiinter werd met he
dames veel
v
kou geleden bij optredens in ggrote kerken.
Vooral bij
b de generale re
epetities. De kled
dingcommissie
ontwierrp daarom een bo
olero en kreeg bij de
vervaarrdiging daarvan stteun van diverse kkoorleden.
In 1984 was de commissie weer druk in de
e weer met
nieuwe (witte) blouses voor
v
de dames. Ze
es jaar later
werd affgestapt van rok en
e blouse. Er kwa
am een blauwe japo
on voor in de plaa
ats, die met het kkerstconcert
in prem
mière ging. Het koor was daardoor iin beeld één
stemmig
g geheel. Het wass mogelijk gemaa
akt door een
subsidie
e van het Prins Be
ernhardfonds en vvan de
Stichtin
ng Zomerzegels.
In het nieuwe
n
jaar ontvin
ng het bestuur va
an een groepje
koorleden het verzoek de
e oude koorkledin
ng onder de
e laten. Maar het bestuur had de b
blouses al
leden te
beloofd aan een koor in Polen.

In de zomer van 1970 kwam bij
b het bestuur ee
en plan
ter tafel om
m te starten met “een
“
krantje voor de
leden.” Kortt daarna werd gesstart met het
“mededelinggenblad”. Het bla
ad was blijkbaar maar
m
een
kort leven b
beschoren want ve
erder hoor je er niets
n
meer over. Z
Zes jaar later gavven een aantal da
ames het
bestuur te kkennen dat zij wilden zorgen voor een
e
koorkrant. "Dit, om onder and
dere gebrek aan
d
onderlinge ccommunicatie tusssen de leden te doen
wegnemen".. In april 1977 verrscheen het eerste
nummer. Op
p het voorblad sto
ond toen een groo
ot
vraagteken. Aan de koorleden werd namelijk gevraagd
g
een koor em
mbleem, een logo te ontwerpen. He
et
resulteerde in een mooie liga
atuur van een E en een D,
in het totaalbeeld lijkend op een harp.
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Muziekdiirecteur (diriigent)

estencild bij een sschool, bij de
De krant werd ge
nte Voorschoten en
e vervolgens wee
er bij een
gemeen
school (fotokopie).
(
Met deze
d
manier van d
drukken
probeerrde men de kosten laag te houden.. In de eerste
jaren ko
onden de kosten ook
o nog wat word
den bestreden
met hett plaatsen van advvertenties. Maar de
middenstanders hadden wel meer vereniggingen te
n, dus viel er rege
elmatig een adverrteerder af.
steunen
In 1982 werd door de pen
nningmeester dan
n ook
geklaag
gd dat de kosten zwaar
z
drukten op het budget
van de vereniging.
v
Af en to
oe (1991, 1995, 19
998, 2000) was err tussen
redactie
e en bestuur een aanvaring over de
e inhoud van
de krant.
aag uitgeIn februari 1981 werd een prijsvra
en voor het kiezen
n van een naam vo
oor de
schreve
koorkrant. De koorleden mochten meerde
ere namen inleveren. De eerste prijs was
w een cadeaubon van ƒ 25.
men 95 namen bin
nnen, ingezonden
n door 18
Er kwam
koorleden. De vier juryle
eden namen als uitgangspunt
b
van hett blad (mededelin
ngen van
dat de bedoeling
bestuurr en leden) direct of symbolisch uitt de naam
zouden moeten kunnen blijken.
b
Twee nam
men sprongen
er al sne
el uit: RESONANS en WEERKLANK. De eerste
werd ge
ekozen.
Een vaste rubriek in de Resonans
R
werd: “W
Wist U dat…”.
waarin iedere
Daarna startte de rubriek “Stel je voor” w
maand een
e van de leden zich voorstelde. Bij de viering
van het 110-jarig bestaan werden de bijdragen
eld tot een leuk boek.
b
Eerder ware
en al de in de
gebunde
loop der jaren in de koorrkrant verschenen
n recepten
eld tot het kookb
boek “Rapsodie in Food”.
gebunde
Zoals de
e initiatiefnemerss gehoopt hadden
n, levert het
blad een grote bijdrage aan
a de onderlinge
e saamhorigheid in het koor.

Bij de oprich
hting van het koor in 1882 werd de
e heer
C.P. Aartse,, hoofdonderwijze
er van de Christelijke
school, muziekdirecteur. Hij was een bescheid
den man,
d als onderwijzerr en als evangelistt.14 In het
gewaardeerd
voorjaar van
n 1889 nam hij va
anwege zijn leeftijd
ontslag en w
werd hij tot ere- en
e adviserend besstuurslid
van het koorr benoemd. In hett reglement van 19
1
januari 1894
4 wordt hij nog alls zodanig vermeld.
Hij w
werd opgevolgd door
d
de heer C. va
an de
Putte uit Le
eiden.15 Deze werk
kzame man was in Leiden
al dirigent vvan verschillende zangverenigingen
n en
tevens organ
nist. Ook was hij actief voor de zojjuist
opgerichte B
Bond voor Zangve
erenigingen. Voor de
Zangbundel van de Bond schrreef hij zelfs een zevental
liederen. Zijjn concerten mett De Lofstem werd
den door
het publiek hoog gewaardeerrd. Hij vertrok ein
nd 1906.

Prikkelende
e
aanwijzinge
en …

14

Jilles Limbu
urg 100 jaar Prot. Chr.
C
Onderwijs Gedenkboek
uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan
b
v.d. Herv.
Schoolverenigging te Voorschoten
n 1966.
15
Onderwijze
er aan De Morsch (O
Oegstgeest, tegen
Voorschoten) en daarvoor onderrwijzer in Maassluis..
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In het voorjaar van 1907 trad de heer G.
Torenbeek als dirigent aan. Onder zijn leiding werd
op 4 april 1907 ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van De Lofstem het jubileumconcert gegeven.
School en koor raakten in dat zelfde jaar de door velen
geliefde man kwijt. Hij vertrok naar Breda en werd
daar hoofd van een Mulo-school.
Gelukkig zat De Lofstem niet lang zonder
muzikale leider, want eind 1907 was de heer Leo Mens
bereid het dirigeerstokje over te nemen. Een goede
start was de mooi opgezette zanguitvoering bij de
herdenking van het 10-jarige regeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina in de Hervormde kerk in 1908.
Het was een gezamenlijk optreden met het dameskoor
Polyhymnia en het mannenkoor Door Eendracht Verbonden, beiden onder leiding van Corn. A. Bonten.
De jaarlijks te geven uitvoeringen in die kerk genoten
altijd redelijk veel belangstelling van de Voorschotenaren. Vaste begeleider
op het orgel was de heer
Roodvoets.
De heer Mens was ook
organist van de Waalse Gemeente te Delft (1903-1905)
en vervolgens van de Nieuwe
Kerk te Den Haag en was ook
nog bibliothecaris van de Bond
voor Christelijke Zangverenigingen. Daarnaast vond hij nog
tijd voor het componeren van
verschillende liederen. Onder
andere een kerstcantate voor
koor en twee solisten (sopraan
en tenor) met klavierbegeleiding en het stuk “De Herdersfluit”. Grootvader en
vader Mens waren bekende
Leidenaars en in brede zin in
dienst van de Muze.

Groots Feest
De verjaardag van prinses Wilhelmina en tevens inhuldiging
als vorstin werd ook in Voorschoten op 31 augustus - 2
september 1898 uitbundig gevierd. Daarbij waren de
Voorstraat en de Gebroeders Treubstraat versierd. Onder
andere op 1 september gaf de Leidsche Schutterij een
concert in een in de Voorstraat opgestelde muziektent. In de
avond werd in de Hervormde kerk een concert gegeven.
Naast De Lofstem (dirigent C. van de Putte), traden hier
Oefening & Vriendschap (L. den Ouden) en Sint Cecilia op
(Corn. A. Bonten.) Het publiek was zeer enthousiast en
burgemeester Vernède vertolkte dit na zijn korte toespraak
met de uitroep:“Leve deze zangverenigingen en Leve
Voorschoten.”

Exultate Deo bij het gebouw van Mexx (voormalige zilverfabriek), oktober 1987.
Fotograaf Martin Ken Studio, Leiden.
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Het bestuur was niet te spreken over het grote
aantal leden dat repetities verzuimde en over het feit
dat een aantal van hen het verzuim aan de dirigent in
plaats van aan het bestuur meldde.
Aan de vaak afwezige leden werd gezegd dat ze bij
vijf absenties niet mee mochten zingen bij de
uitvoering. Vervelend, hoe goed bedoeld ook, was het
dat de directeur koorleden – vrienden - bij hem thuis
liet repeteren. Daardoor ontstond jaloezie en geklets.
Het bestuur sprak de heer Leppink daarover aan. Begin
1929 gaf de heer Leppink aan het bestuur te kennen
dat hij wilde vertrekken, omdat hij last had van
praatjes van verschillende koorleden. Zijn brief werd
voorgelezen in de ledenvergadering van 16 januari.
Na stemming bleek dat 57 leden de heer Leppink
wilden behouden en dat daar 6 leden tegen waren.
Maar de heer Leppink bleef bij zijn standpunt; hij kon
niet overweg met de leden die hem bekritiseerden.
Inmiddels plaatste het bestuur, dat een punt achter de
verwikkelingen wilde zetten, een advertentie in de
kranten voor een nieuwe dirigent. Een verzoek van 31
leden om de heer Leppink terug te vragen werd door
het bestuur ter zijde gelegd. Het bestuur wilde een
nieuwe start.
De sollicitatieprocedure werd in gang gezet en
het bestuur zag het meest in het benoemen van de
heer Willem J. Mizée. Maar hij was katholiek. De
leden kregen de gelegenheid daarover te stemmen.
Van de 57 leden hadden 44 geen bezwaar en stemden
13 leden blanco. De nieuwe dirigent begon vanaf 12
juni 1929 met de repetities.

Zij hadden een piano en orgelhandel in het pand
Haarlemmerstraat 15.
Toen Leo Mens in 1927 de zorg voor deze winkel
overnam, nam hij tegen het einde van het jaar ontslag
bij De Lofstem.
Hij ging in Leiden wonen en werd organist van de Pieterskerk.16 Onder leiding van dirigent Leo Mens was de
kwaliteit van het koor steeds beter geworden. Er
werden zelfs oratoriumstukken ten gehore gebracht.
Dat waren onder andere Die Schöpfung (1921) en Die
Jahreszeiten (1922).
De heer (de) Rook uit Leiden nam tijdelijk
waar voor de rest van het jaar. Op 4 januari 1928 werd
de heer S.S. Leppink, hoofdonderwijzer van de
Christelijke school, benoemd tot dirigent. Al snel
volgde onder zijn leiding een mooie uitvoering waarbij
het Haagse orkest Meijerbeer (fluit, klarinet, trombone) optrad.
Bij de repetities werd het koor begeleid door
mejuffrouw Van Hemert. Toen zij om verhoging van
haar honorarium vroeg wilde de heer Leppink wel wat
van zijn salaris afstaan, want het koor zat slecht bij
kas. Maar het bestuur vond dat niet goed, omdat
Leppink al zo veel voor de vereniging deed.
Op aanraden van de heer Kaaijk werd de toegangsprijs
voor een concert verhoogd naar 75 cent om de
tekorten op te vangen. Het publiek moest alvast maar
aan een hogere prijs wennen. Want het jaar daarop
zou het koor een grote uitvoering geven met soliste en
orkest. De leden werden geënthousiasmeerd tot de
verkoop van toegangskaarten. Verkocht men tien
kaarten, dan kreeg men een vrijkaart om zomaar
iemand een plezier te doen.
Onder leiding van de heer Leppink werden o.a. naast
Psalmen en Gezangen bij het publiek bekende
alledaagse liederen ten gehore gebracht. Stukken die
men in die tijd zeer waardeerde.

Vanwege het probleem rond de heer Leppink vertrokken een
aantal leden. Op 23 september 1929 kwamen deze bijeen
voor de oprichting van een nieuw koor en vroegen zij de
heer Leppink voor de muzikale leiding, maar die zag af van
zijn medewerking. Bij de oprichtingsvergadering van 16
oktober 1929 waren er al 16 personen en 8 sollicitanten voor
het nieuwe koor. Tilly Leening werd benoemd tot dirigent.
Repetities van het koor, dat zich voorzag van de naam “Zang
zij onze Leus”, werden voorlopig gehouden in het historische
Ambachtshuis. De naam van dit koor is later gewijzigd in
“Voorschotens Christelijk Vocaal Ensemble”.

16

Leo Mens was organist van de Pieterskerk tot 1 oktober
1956, toen hij de leeftijd van 77 jaar had bereikt. Van 1927
tot en met 1955 dirigeerde hij de koraalmuziek op 3 oktober.
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De eerste uitvoering ond
der de nieuwe diriigent was die
v
van het 50-jarig jubileum va
an de
bij de viering
Jongelin
ngsvereniging De Heer is mijn Baniier. Dat was
bijzonder, omdat De Lofstem voortkwam uit deze
verenigiing. Begin 1930 gaf de heer Mizée desgevraagd
aan datt hij wilde blijven: "... maar dat da
an de leden
meer hu
un best moeten doen want er is uitt het koor
meer te
e halen dan tot nu
u toe." Een uitvoe
ering samen
met hett Dubbel Mannenk
kwartet Interno uit Leiden, ook
gedirige
eerd door de heerr Mizée, viel in de
e smaak bij
het pub
bliek en werd in 1931 herhaald. Inm
middels
werden de uitvoeringen gegeven in het Ge
ebouw voor
Christellijke Belangen, Wijngaardenlaan
W
1. De huur
bedroeg
g 27 gulden terwijjl het in de Hervo
ormde kerk
100 guld
den was. Dat kon het koor met zijn
n ongeveer 40
leden niet betalen. In 19
931 behaalde het koor een
p
op het conco
ours te Bennebroe
ek.
eerste prijs

Er is nog een
n programmaboek
kje bewaard van een
e uitvoering op w
woensdagavond 23
3 mei 1934 in hett Gebouw
voor Christe
elijke Belangen, Wijngaardenlaan
W
1
1.
Medewerking werd daarbij ve
erleend door mevvr.
E.J. Sels, sopraan, J. Roodvoets orgel, Mej. Mien
d dirigent op dit boekje is
Verwer piano. De naam van de
gedrukt als: Miseê…
Begroting uittvoering op 18 december 1935:
Zaalhuur 30 ggulden; drukwerk 10
0; De Graaff [zaalin
nrichting]
10; pianiste 15; solisten 10; onvo
oorziene uitgaven 15;
1 totaal
90 gulden.

g
Na verloop vvan zes jaar ontsttond een minder goede
verstandhou
uding tussen bestu
uur en dirigent. Op
O 21
oktober 1936 werd dit in een ledenvergadering aan de
d. Bij stemming bleek dat van de 28
2 leden
orde gesteld
1 voor de dirigen
nt waren
er 15
en 13
1 leden de zijde
e van het
bestuur kozen. De diirigent
pte op en het besstuur trad
stap
af. Een week later werd
w
een
nieu
uw bestuur geform
meerd.
In de
d Nieuwe Leidsch
he
Cou
urant van 12 nove
ember
1936 werd een adverrtentie
or een nieuwe diriigent
voo
voo
or koor en kinderk
koor
gep
plaatst. Er kwame
en 12 sollicittaties binnen.

Exulltate Deo in de
Fran
nziskaner Kirche in Salzburg
op 19
1 september 1992..
Foto
ograaf Frans van Le
eeuwen,
Voorschoten.
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Het bestuur nodigde vier sollicitanten uit voor een
proefdirectie: H. v.d. Keur uit Leiden, Mej.
R. Meijering uit Katwijk aan den Rijn, de heer
Cl. (Aart) Smink uit Heemstede en de heer Vermaak uit
Voorschoten. De heer Aart Smink werd benoemd tot
dirigent.
Mej. Van Houten hield een pleidooi om Mej. Riek
Meijering uit Katwijk aan den Rijn als dirigent van het
kinderkoor te benoemen. Dat geschiedde.
De heer Smink wilde i.p.v. woensdag- op donderdagavond repeteren. Dat werd door het bestuur
verworpen. Maar volgens een bewaard programmaboekje uit 1939 zien we dat de repetitieavond met
ingang van dat jaar toch naar donderdagavond is
verschoven.

De jaarlijkse uitvoering werd in het Gebouw voor
Christelijke Belangen gehouden, in samenwerking met
het kinderkoor De Jonge Lofstem. Het grote koor zong
in die tijd vooral korte stukken van Nederlandse
componisten uit de negentiende eeuw.
Vanwege de steeds lege kas door daling ledental was
het moeilijk om de dirigent te betalen.
Er ontstond een schuld van 425 gulden. In de ledenvergadering van 9 maart 1939 gaf het bestuur te
kennen dat zij zich genoodzaakt zag de heer Smink te
ontslaan. De leden betreurden het de heer Smink te
moeten missen. Hij bleef daarna het koor nog drie
maanden steunen door te blijven voor half geld.
Vervolgens leidde Riek Meijering een poos het koor.

Mooie compositie van
dirigent en bestuur
in historische kleding
tijdens het100-jarig
jubileumfeest.
Fotograaf Frans van
Leeuwen,
Voorschoten.
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Zij werd opgevolgd door de heer Jan van Santbrink.
Zijn naam komt voor op enkele programma’s van
Bevrijdingsconcerten in 1945 en o.a. van een Kerstwijding op maandag 22 december 1947 in de Gereformeerde kerk. Voorganger was Ds. J.C. Houtzagers.
Ook het kinderkoor De Lenteklokjes o.l.v. Riek
Meijering verleende medewerking, met Piet Uiterlinden aan de piano.
Dirigent Van Santbrink bespeelde tussendoor het orgel.
Hij was ook dirigent van het Voorschotens kamerorkest
“T.A.V.E.N.O.”.17 Koor en orkest gaven meerdere
keren een uitvoering in het gebouw voor Christelijke
Belangen, Wijngaardenlaan 1.
In de zomer van 1948 kwam de heer Willem
Mizée weer terug als dirigent. De heer Mizée leidde
ook het Leidsche A-capellakoor, het Alma Materkoor
en het Madrigaalkoor. Hij zorgde er voor dat met de
leden die nog over waren goed geoefend werd zodat
men in 1948, samen met De Lenteklokjes een mooie
adventdienst gestalte kon geven. Na deze geslaagde
avond begon het koor te oefenen voor de jaarlijkse
uitvoering. Op het programma stond onder andere de
Krönungsmesse en een aantal Engelse liederen. Maar
de koorleden voelden niets voor zingen in vreemde
talen. Mevrouw Van Turennout schreef in de notulen:
“Het ledental loopt terug nu de heer Mizée ook Latijn
laat zingen. Financieel staan we er [daardoor] zeer
slecht voor.” 18 Ondanks dat de heer Math. Bakker het
koor steeds geld toestopte zag het bestuur zich
daarom genoodzaakt de heer Mizée weer te ontslaan.19

Op 23 november 1949 werd de heer De Water
aangesteld als dirigent. Hij vond het koor eigenlijk te
klein en wilde niet blijven als het ledental onder de
veertig zou komen. Het bestuur deed zijn uiterste best
en in oktober 1950 waren er maar liefst 62 leden. En
dat, terwijl er toch in het Engels werd gezongen... Op
22 december van dat jaar was het koor toch al weer
zover dat het kon meewerken aan een adventavond.
Het kreeg steun van “De Lenteklokjes”, onder leiding
van Mej. Riek Meijering.
De heer De Water kreeg in juni 1951 een schrijven van
de Haagsche Christelijke Oratorium Vereniging, waar
hij 22 jaar dirigent was geweest en waar hij door een
meningsverschil was vertrokken, om terug te komen.
Dat deed hij maar al te graag. Echter de repetitieavond was daar ook op dinsdag. Hij stelde voor om
voortaan met De Lofstem op maandagavond te repeteren. Dat ging helaas niet. De Lofstem had toen nog
maar 39 leden en de meeste van hen konden niet op
maandag repeteren.
Op 10 september 1951 werd de heer Helmers
uit Lisse dirigent. Hij voerde de leus: “Klein koor:
eenvoudige, maar mooie liederen!” Men ging nu over
tot medewerking aan kerkdiensten. Zo volgden er vele
optredens in de regio (adventdiensten, kerkdiensten
en medewerking aan diensten voor goede doelen). De
koorleden gingen er heen met de Blauwe Tram of met
de fiets. Alles in een gezellige sfeer en als dank gaf
een kerkbestuur bijvoorbeeld “een briefje van tien
gulden voor de koorkas”.

17

Ambities als kerkkoor
Het koor De Lofstem verzoekt om in de Paasdienst te mogen
zingen. Het geeft de wens te kennen dat zij zich wel wil
ontwikkelen als kerkkoor.
Verschillende broeders in de kerkvergadering hebben er
moeite mee, zij vinden dat de dienst te veel zal worden
aangetast.
Na discussie besluit de vergadering dat De Lofstem in de
Paasdienst mag zingen en wel direct na de bediening van het
Woord.
(notulen van de kerkenraad Gereformeerde kerk
Voorschoten, 4 februari 1952)

“T.A.V.E.N.O.” (Tot Aangename Verpozing En Nuttige
Ontspanning) werd op 13 april 1926 opgericht en repeteerde
op maandagavond in de kerkzaal van het kinderhuis Nieuw
Voordorp.
18
In een onlangs gevonden brief schrijft ze dat er nog maar
16 leden waren.
19
In oktober 1956 werd de heer Mizée, tijdens de uitvoering
van ‘zijn’ Alma Materkoor te Leiden tot ridder in de orde van
de H. Gregorius onderscheiden.
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De adve
entzangdienst in 1953,
1
in samenwe
erking met het
kinderkoor De Lenteklokjjes en het harmoniegezelschap
uto, dat onder leiiding stond van de
e heer H. van
Benvenu
den Eijk
kel, was zeer succcesvol. Ook de za
angdienst in
“Hulp en
e Heil” te Leidschendam viel bij ie
eder in de
smaak. 20
Bij de dodenherdenking
d
v 4 mei 1954 m
van
moest de dirigent verstek laten gaan wegens
w
ziekte. Diirigent Tilly
g van de zangvere
eniging Zang zij on
nze Leus
Leening
dirigeerrde zodoende die avond de beide kkoren.
Kort daarna stop
pte de heer Helme
ers met het
en van De Lofstem
m. Hij werd in julii 1954 opdirigere
gevolgd
d door de heer De
e Jager. Helaas no
otuleerde de
secretaresse (al weer) ge
een voornaam of voorletter
d
Wel note
eerde ze dat de leden bij een
van de dirigent.
eerste optreden
o
met de dirigent aan het ggezicht van
de nog jonge
j
man zagen dat er nog heel w
wat
gerepetteerd moest word
den om tot een aa
anvaardbaar
peil te komen.
k
In 1954 werd weer een adventdienst
a
geho
ouden, nu in
samenw
werking met de ha
armonie Benvenutto. Ook
werden dit jaar de bewo
oners van Hulp en Heil weer
bemoed
digd met de zang van De Lofstem e
en werden
bejaard
den met auto’s op
pgehaald om de uiitvoeringen te
kunnen laten bijwonen. Steeds nog werde
en
uitvoeriingen geopend en
n gesloten door de
e plaatselijke
predikanten.
In 1955 verleende De Lofstem medewerking
e Bevrijdingsconcert “Tien
aan hett groots opgezette
Jaar Vriij” en dat in same
enwerking met Be
envenuto en
georgan
niseerd door de Oranjevereniging K
Koningin
Wilhelm
mina. Wegens succces werd dit iedere vijf jaar
herhaald. Het gold voor het koor als 'opsteker', want
b
van ee
en kerkdienst tijd
dens Pasen
bij de begeleiding
was hett slecht uit de verrf gekomen.
Vanwege drukke werkzaamheden zag de heer
er zich eind 1955 genoodzaakt het koor te
De Jage
verlaten
n. Hij werd in jan
nuari 1956 opgevo
olgd door Nico
Verhoeven. De adventdiienst op 13 decem
mber 1956
eschouwd als de beste
b
uitvoering vvan dat jaar.
werd be
Ds. E. Saraber ging voor in de dienst, het orgel werd
andman.
bespeelld door de heer La
20

De heer Rozzendaal speelde viiool en Hans Boessveld
ehore. De heren De
D Groot
bracht trompetmuziek ten ge
d baspartij.
en Van Amerom versterkten de
bileumHet koor was nog niet toe aan een jub
concert ter gelegenheid van het 75-jarig besta
aan in de
erschoven naar 6 maart
m
zomer van 1957. Dat werd ve
m
de dirigent een
1958. In de zzomer van 1958 moest
operatie ond
dergaan en bleef lange tijd weg. Het
H koor
verliep en op een gegeven moment waren er nog
n maar
n, 4 tenoren en 2 bassen.
22 leden; 9 sopranen, 7 alten
959 vertrok de he
eer Verhoeven en de
Per 1 mei 19
bestuurslede
en deden hun besst het koor te late
en
voortbestaan.

Sander van M
Marion, dirigent van
n 1962 tot 2000.
Fotograaf onb
bekend.

Het prrogrammaboekje ko
ostte 10 cent.
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Uitvoerin
ng van “Die Schöpfu
ung” op 28 oktoberr 2000. Eerste conce
ert
o.l.v. dirrigent Leo den Broe
eder. Fotograaf Sto
ordiau, Den Haag.

Gelukkig had men op 21 augustus 1959 we
eer een
dirigentt, de heer W.F.C.. van Helsdingen.. Hij was bij
het koor niet onbekend, omdat hij al een aantal jaren
erkoren leidde. Mevrouw
M
Van Helssdingen was al
de kinde
lid van De Lofstem en tra
ad zo nu en dan o
op als soliste.
Zij was ook penningmeesster van het koor..
Het koo
or toog aan het oe
efenen voor een Z
Zangavond, te
houden in de Gereformeerde kerk op 28 o
oktober 1960.
Het inittiatief ging uit van
n de Bond en had tot doel de
koorzan
ng te stimuleren. De toegang was ggratis en er
werd ve
eel propaganda vo
oor gemaakt. Ond
der leiding
van de heer
h
Ter Laak van
n de Bondskring D
Den
Haag we
erd een programm
ma samengesteld.
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De volgende koren trad
den op: Gereforme
eerd
oor Leidschendam
m, de Hervormde
Kerkko
gemen
ngde zangverenigiing Zang zij onze Leus, de
Christe
elijke Gemengde zangvereniging De
D
Lofstem en het Meisjeskoor De Alouettess. Het
een geslaagde avo
ond.
werd e
Voor De Lofstem
m volgde een druk
kke tijd.
Op 26 april 1961 verlee
ende het koor
medew
werking aan een zanguitvoering
z
in
Diligen
ntia te Den Haag; op 31 mei van da
at jaar
medew
werking aan de grrote Zangersdag te Doorn,
ter gellegenheid van de viering van het 75-jarig
7
bestaa
an van de Bond; en
e er werd meege
ewerkt
aan ee
en Zangavond van
n de bekende Keess
Deenin
nk. Ondertussen liet het koor de Advent
niet on
ngemerkt voorbij gaan. Als vanoud
ds werd
het ee
en sfeervolle en ge
eslaagde dienst door
d
medew
werking van het koor.
k
In november 19
962 gaf dirigent Va
an
Helsdingen te kennen dat
d hij vanwege ziijn
dheidstoestand ziich genoodzaakt zag
z om te
gezond
stoppen met dirigeren. Mevrouw Hoogen
ndam uit
aag nam voorlopig
g de honneurs waa
ar.
Den Ha
Het bestuur ging op zoe
ek naar een nieuw
we
nt en kreeg van de
e heer Ter Laak te
e horen
dirigen
dat hij een p
pas afgestudeerde
e dirigent wist die
e er nog
wel een koo
or bij kon hebben.. De voorzitter en
n de
secretaresse
e voerden op 13 november
n
1962 ee
en
gesprek mett de heer Sander van Marion. De financiële
f
vergoeding vvormde ook nu we
eer een struikelblok, De
Lofstem zat nog steeds slechtt bij kas. Van Marrion
begon met rrepeteren met het koor van 1 nove
ember
1962 tot 1 april 1963 met een
n aanvangssalaris van ƒ 45
per maand. “In deze proeftijd zou het bestuurr alle
mogelijke m
moeite doen om in
n de financiële sittuatie
verbetering te brengen.”
Eén van de e
eerste optredens van De Lofstem onder
o
leiding van d
de 24 jaar jonge dirigent
d
had plaatts in het
gebouw “Go
ouden Wieken” te
e Scheveningen op
p 21
maart 1963. Van Marion was onder andere ook
k dirigent
n Maasland, Rijswijk, Rotterdam, Gouderak
G
van koren in
en Ridderkerk.

Maart, 1970.
Christelijke Zangvereniging
g “Hosanna” te Maasland

Recenseren
Iets waar na e
een uitvoering wel aandacht voor is, iss de
reactie van ‘m
muziekkenners’ als familie, vrienden. Altijd
wordt uitgeke
eken naar de recenssies in Leidse en Ha
aagse
kranten.
De 83 jarige K
Kees Verhoef bij zijjn afscheid 31 dece
ember
1979: “Het re
ecenseren is ook een kwestie van socia
ale
instelling. Lusst tot ontluisteren moet
m
je altijd verw
werpen, je
moet wéten w
wat je daarmee aan
nricht.” Verder: “Ee
en
recensie is vo
oor mij een waarderringstaxatie, een te
erugblik,
een woordfotto voor wie er niet geweest
g
is. Aan mijjn
woordkeus en
n nuances is altijd wel
w te herkennen off ik een
zes, een zeve
en, een acht of een negen geef.”

Geacht bestuur,
b
De uitvo
oeringen zijn nog maar kort achter de rug en
hopende
e met een goed resu
ultaat.
De bedoe
eling van dit schrijvven staat hiermede
e in verband.
Ieder jaa
ar liggen te geven uitvoeringen
u
van de
e koren van Van
Marion vrij
v kort bij elkaar.
De veren
nigingen die de laattste zijn kunnen hie
erdoor de dupe
worden. Wij hebben dit het afgelopen jaar we
eer moeten
ondervin
nden dat het te zwa
aar is voor onze dirrigent. Aan een
reeks van generale repetitiies en concerten acchter elkaar
zijn zijn krachten vaak niett opgewassen, hoe enthousiast hij
ook altijjd is. Ook de extra repetities spelen h
hierbij een rol.
Een en ander
a
leidde bij onss op de bestuursverrgadering tot
het volge
ende.
Wij dach
hten dat we met elk
kaar er over moete
en spreken dat
we kome
en tot meer spreidiing van de concerte
en …

Primeurss
Op dinsdaga
avond 14 maart 19
972 (precies 290 jaar
j
na
de geboorte
e van G. Ph Telem
mann) bracht het 90-jarige
9
Exultate Deo
o van de bekende
e componist de Ma
attäus
Passion ten gehore. Het gold
d als primeur, omd
dat de
sinds 1965 te
eruggevonden Passsion – die toen onder
o
geestdriftig gehoor tijdens de
e Internationale MuziekM
festwochen in Luzern uitgevo
oerd was – zelden ten
gehore werd
d gebracht.

Het viell voor de ambitieuze dirigent niet mee om met
het koor, waarvan de led
den niet trouw op
p de repetitie
enen, te werken. Meermalen
M
dreigd
de hij met
versche
opstapp
pen. In de notulen
n van de bestuurssvergadering
van 24 augustus
a
1965 sta
aat droogjes opge
eschreven:
“De hee
er Van Marion worrdt gevraagd of er op hem te
rekenen
n valt het komend
de jaar.” Wel, daa
ar kwam het
bestuurr achter, het antw
woord luidde dat h
hij ontslag
wilde pe
er 1 februari 1966
6… Overleg volgde
e en er werd
afgespro
oken dat het de leden op het hart gedrukt zou
worden trouw op de repe
etities te komen e
en te werken
naar een band van saamh
horigheid. De diriigent zegde
toe het aan te zien tot 31 juli 1966. Die termijn werd
nog verlengd tot januari 1967 en uiteinde
elijk bleef hij.
uk jaar met veel uitvoeringen
u
volgd
de. Sander
Een dru
van Marrion verscheen vo
oortaan bij de con
ncerten in een
feestelijk rokkostuum.
or onderging een verjonging
v
door d
de komst van
Het koo
een aan
ntal nieuwe leden
n; mannen!
In 1968 werd door de Bon
nd medewerking gevraagd aan
een aud
ditie voor de radio
o. De dirigent durrfde dit toen
niet aan
n.

Primeurs.
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Tevens waren er alleen koor- en solistenpartijen en
een onbecijferde bas voorhanden. De notatie (oude
sleutels) werd door Van Marion aangepast aan de
moderne schrijfwijze. Het geheel werd georkestreerd
en in partituur gezet.

De tenor Chris van Woerkom was in het stuk de
“evangelist” en Henk van den Brink, bas, voerde de
“Christuspartij”. Robert Holl, bas/bariton, verzorgde
samen met Marry Stegenga, sopraan, de kleinere
partijen. Instrumentaal werd de uitvoering ook
succesvol door de begeleiding van het Gewestelijk
Orkest voor Zuid-Holland. Het sublieme orgelspel werd
uitgevoerd door Addie de Jong.21 Prettig was het ook
voor het koor dat bij dit concert alle toegangskaarten
waren verkocht en de Hervormde kerk dus vol
toehoorders was.
In 1972 werd ook het 10-jarig dirigentschap
van Sander van Marion bij De Lofstem/Exultate Deo
gevierd. De koorleden hadden zich voor die
gelegenheid gekleed zoals het te zien was op een foto
van het 25-jarig bestaan. Als dank voor de bewezen
diensten werd hem en de tweede dirigent Rita EriksZonneveld een reisje naar Berlijn geschonken. Zij
bezochten daar onder andere de Staatsbibliotheek, op
zoek naar vergeten muziek voor uitvoering met het
koor.
Sander van Marion bewees meermalen dat er in
archieven en bibliotheken nog veel muziek ligt om
uitgevoerd te worden. In november 1973 werden in
een zo goed als geheel bezette Sint Laurentiuskerk
twee door Van Marion teruggevonden stukken uitgevoerd te weten het Dixit Dominus van Joh. Chr. Bach
en Wie ist dein Name so gross van G. Ph. Telemann.
Het Dixit Dominus was door Van Marion gevonden in de
grote bibliotheek van het klooster Einsiedeln in
Zwitserland.
Op 16 december 1975 beleefde het publiek in de
Moeder Godskerk met Exultate Deo weer een première
door het uitvoeren van het onbekende Trompetconcert in D-dur en de cantate Jauchzet ihr Himmel,
beide van G. Ph. Telemann, die 200 jaar ongebruikt
hadden gelegen in de Staatsbibliotheek te Berlijn.
Het authentieke handschrift van Telemann was zeer
moeilijk te ontcijferen, vanwege de vele doorhalingen
en vlekken.

21

In 1979 repeteerde het koor voor een uitvoering van de
“Samson” van G.F. Händel. Al eerder had Sander van Marion
aangegeven dat hij dit stuk graag als toneelstuk zou willen
uitvoeren. Zo staat het ook aangegeven in de beschrijving
van het stuk. Via het Creatief Centrum Voorschoten kwam
het bestuur in contact met Mej. Lohman die een mooi
ontwerp voor de uitvoering maakte. Maar het kon vanwege
de hoge kosten niet doorgaan. Dit overigens tot opluchting
van een aantal leden die er niets in zagen. Maar de dirigent
bleef er in de jaren daarna steeds op terugkomen…

Kerstconcerten
In 1981 werd een traditie ingezet van het geven van
een kerstconcert in het groot, in de Sporthal. Dat was
succesvol en trok de eerste tien jaar steeds ongeveer
1600 bezoekers. Prachtige kerstconcerten volgden
waarmee Exultate Deo veel loftuitingen in ontvangst
kon nemen en aan populariteit groeide. Er ging steeds
een gigantische operatie aan vooraf zoals het afdekken
van de vloer met een enorm stuk vloerbedekking; het
opbouwen van een groot podium, het plaatsen van
1600 stoelen; aanbrengen van licht en geluid; drukken
van uitgebreide programmaboekjes etc.
Bestuur en een aantal leden van Exultate Deo hadden
het er ieder jaar druk mee. Het koor ontving daarbij
veel steun van het Voorschotens bedrijfsleven (bouw
podium, vervoer piano, aankleding zaal met gordijnen
en planten). In 1983 viel het gebeuren door diverse
omstandigheden duurder uit dan normaal en was wethouder Marcelis na pleidooi van ambtenaar Kortleever,
bereid om ƒ 3000 bij te dragen afkomstig uit de pot
“Verlevendiging Dorpskern”. Vanaf 1997 nam het
aantal bezoekers af. Dat kwam zeer waarschijnlijk
vanwege het inmiddels grote aanbod van kerstconcerten in de regio.

Toen al bekend in Voorschoten als beiaardier.
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Kerstcon
ncert 1992 in de Sporthal, met het Rijjnlands Christelijk Mannenkoor.
M
Fotoggraaf W.J.M. Bouwe
ens, Leidschendam.

In 1999 vond het laatste kerstconcert plaa
ats in de
Sportha
al en het jaar daarop werd de tradiitie in de
Moeder Godskerk voortge
ezet. Tussendoor, in 2001 en
2002, vo
ond de uitvoering
g plaats in de geheel gerenoveerde Hervormde kerk
et Rijnlands Christelijk ManMet medewerking van he
mble werd op
nenkoorr Vox Humana en het Tollens Ensem
21 dece
ember 2005 het viijfentwintigste ke
erstconcert
uitgevoe
erd.
Bij kerstconcerten werd regelmatig een d
declamator
urd om de muziek
kstukken te verbin
nden. De inzet
ingehuu
van koo
orlid Jan Rietmuld
der en die van Pie
eter C. v.d.
Bos viellen het meest in de
d smaak bij het publiek.

Laatstgenoe
emde verleende ook medewerking aan de
zeer geslaaggde uitvoering van
n de Judas Macca
abeus van
G.F. Händel op 13 oktober 19
994 in de Stadsgehoorzaal
te Leiden. H
Het koor werd daa
ar begeleid door leden
l
van
het Randstedelijk Begeleiding
gsorkest. De teksten
e vertaald door ko
oorlid
waren op prrofessionele wijze
Guus Harms.
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Jubile
ea dirigent Van
V Marion

Probleme
en

In novem
mber 1987 werd ruim
r
aandacht be
esteed aan het
feit datt Sander van Mario
on al 25 jaar Exulltate Deo
dirigeerrde. Het echtpaarr Van Marion werd
d thuis per
auto op
pgehaald. Bij de grens van Voorscho
oten, aan de
Papelaa
an, werd overgesttapt in een koets..
Onder le
eiding van muziek
kvereniging Laure
entius werden
zij, gefllankeerd door koo
orleden, naar hett Cultureel
Centrum
m gereden. Bij ee
en gezellig samenzzijn met
diverse optredens van ge
elegenheidskoren werd hem
een schilderij “dirigent in
i actie” overhand
digd. Het
ntebestuur schonk
k aan Van Marion een glas met
gemeen
gravure
e van Voorschoten
n. Van de koorlede
en ontving hij
een uitg
gebreide map vol persoonlijke bijd
dragen. De
dirigentt was blij en verra
ast en nodigde he
et bestuur en
de jubilleumcommissie biij hem thuis uit vo
oor een
gezellig
ge avond.
n Sander van Mariion als 40Het jubileum van
jarig too
onkunstenaar werd in 1996 uitgebreid gevierd.
Voor de
e vier koren die in
n deze regio toen elk al 25 jaar
of lange
er onder zijn leidiing floreerden wa
as 6 juni 1996
een grote dag. In de Doe
elen te Rotterdam
m werd die
e jubileumconcert gegeven.
avond een
Samen met
m de Christelijk
ke Oratorium Vereniging Cantate Deo, het Katwijks Mannenkoor
M
en het Rijnlands
w
vele stukkken ten
Christellijk Mannenkoor werden
gehore gebracht. De 170
00 toehoorders, m
meest aanhang
v
koren, werde
en met bussen naar en van
van de vier
Rotterdam vervoerd. Zij genoten van een prachtig
concertt.
Na afloo
op van het concerrt was er nog een
n gezellig
samenzijn in restaurant Engels en werden
n aan de
deerde dirigent verschillende
v
cade
eaus aangewaard
geboden
n. Alles was tot in
n de puntjes gere
egeld door een
comité uit de vier koren dat twee jaar tevvoren al was
gestart met de voorbereiding!

De Lofstem/
/Exultate Deo gro
oeide in alle opzicchten
onder de arttistieke muzikale leiding van de he
eer Sander van Mariion. Jammer was het dat er vanaf 1978
met enige re
egelmaat botsinge
en voorkwamen tussen
t
de
dirigent, besstuur en leden. De
D gedreven toonk
kunstenaar ging ste
eeds hogere eisen
n stellen aan de zangz
kwaliteit van de leden, aan de
d samenstelling van
v de
etc. Ongenuancee
erde uitlatingen kostten
k
commissies e
het koor reggelmatig leden zoals uit de notulen
n blijkt.
Stee
eds regelmatiger staken
s
meningsve
erschillen
tussen bestu
uur en dirigent de
e kop op. Door kra
achtig
optreden van de voorzitter kw
wam het keer op keer
n goed einde. Naa
ar de koorleden toe
t was
weer tot een
de dirigent rregelmatig zeer kritisch
k
met het gevolg dat
er steeds led
den opzegden. Zijjn toespraak in he
et
nieuwe jaar 2000 vormde de druppel die de em
mmer
deed overlopen. Toen liet de
e dirigent zich slecchts
en jaar.
negatief uit over de kwaliteitt van het afgelope

Repetities m
met gevoel.

29
2

Een ove
er de toespraak vo
olgend redactione
eel stukje in
het koorblad de Resonan
ns viel niet in goed
de aarde bij
gent.
de dirig
Hij eiste
e rectificatie. Er ontstond een con
nflict tussen
dirigentt en het bestuur. Het bestuur nam, tot ongenoegen van de redactie, afstand van het rredactionele
artikel in
i de Resonans. De
D voorzitter en e
enkele bestuursle
eden traden af. Onder de leden ontstonden drie
partijen
n: tegen de dirige
ent; voor de dirige
ent; en
neutraa
al over de dirigentt. Tijdens een buitengewone
ledenve
ergadering op 11 april
a
2000 werd d
de heer Van
Marion door
d
de meerderh
heid van de leden
n weggestemd
d. Tijdens deze vergadering werd de redactie
van de Resonans gerehab
biliteerd. De Reso
onans werd
en ruime meerderheid van de leden
n, met in
door ee
achtnem
ming van alle norm
men van fatsoen, gezien als
middel voor vrije mening
gsuiting.
en werd het toch wel jammer gevo
onden dat het
Algemee
allemaa
al zo was gelopen en meningsverscchil in een
verenigiing kost altijd led
den.

Dat bracht h
hem er toe voor koordirigent
k
te gaan
studeren. Aa
an het Instituut Dirigenten
D
Educatiie
behaalde hijj het Praktijkdiplo
oma Koordirectie
e. Bij dit
instituut stu
udeerde hij verder voor het diplom
ma
Uitvoerend m
musicus, welke sttudie hij in 1998 met
m
succes afron
nde. Daarnaast vo
olgde hij zanglesse
en bij
Hanneke Kaa
asschieter en Corra Peeters. Als zan
nger trad
hij sindsdien
n al regelmatig op
p. In 1996 werd Le
eo den
Broeder ookk dirigent van de Westlandse
W
Christtelijke
Oratoriumve
ereniging Exselsio
or.
Tijdens het conflict tussen be
estuur en dirigentt Van
de tweede dirigen
nt de repetities geleid
g
Marion had d
zodat er gee
en achterstand wa
as opgetreden. Op 29
augustus nam
m de heer Den Brroeder het stokje over en
al in oktober volgde in de Hooglandse kerk de uitan Joseph Haydn. Mede
voering van Die Schöpfung va
door de steu
un van een aantall projectleden we
erd het
een mooie u
uitvoering, een go
oede start voor dirigent en
koor.

Nieuw
we start
Er werd
d een sollicitatiecommissie gevorm
md voor het
verkrijg
gen van een nieuw
we dirigent. Na pllaatsing van
een advvertentie in een la
andelijk blad kwa
amen 16
reactiess binnen. Vijf perrsonen werden uittgenodigd
voor gessprek. Daarna vollgden proefdirectties van drie
kandida
aten met pianobeg
geleiding van Frank den
Herder, in aanwezigheid van Pleun van de
er Linden en
Arjan Kiik van het Randsttedelijk Begeleidings Orkest.
Tijdens de proefdirectiess studeerde het kkoor een
nieuw stuk van Riba in en werden twee de
elen uit de
ung behandeld. Na
a afloop hiervan ggaven de
Schöpfu
koorleden een schriftelijjke beoordeling. O
Op de
gadering van 4 juli 2000 kozen
buitengewone ledenverg
de leden bij acclamatie voor
v
de heer Leo
o den Broeder
uwe dirigent van Exultate
E
Deo.
als nieu
Leo den
n Broeder kreeg op
o jonge leeftijd o
orgelles van
zijn vad
der. Daarna ging hij
h trompet spelen en behaalde
daar divverse prijzen mee
e. In december 19
980 begon hij
met hett dirigeren van he
et jeugdkoor Sjalo
oom in
Maasslu
uis (later: Christellijk Kamerkoor Ma
aassluis).
Dirigent Leo d
den Broeder. Fotog
graaf niet bekend.
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Het traditionele kerstconcert werd nu in de Moeder
Godskerk gehouden. De akoestiek van de kerk viel Den
Broeder erg tegen. Dat vond hij jammer, omdat de
leden hard gewerkt hadden. Hij wilde van de leden
weten hoe ze zelf het concert hadden ervaren en wat
de verwachtingen waren op muzikaal gebied voor de
komende tijd. De koorleden en de nieuw aangetreden
dirigent hebben aan elkaar moeten wennen. Gezien de
lange tijd dat zijn voorganger het koor geleid heeft, is
dit niet verwonderlijk. Den Broeder sloot zich aan bij
de wens van het bestuur om de kwaliteit van het koor
te behouden en zo mogelijk te verbeteren.

Bij de uitvoering van het 25e kerstconcert in 2005 in
de Moeder Godskerk werden stukken gezongen die de
afgelopen jaren bijzonder in de smaak waren gevallen.
Ook werd het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox
Humana uitgenodigd om medewerking te verlenen,
zoals in het verleden ook wel het geval was.
Bijzonder was de uitvoering van het Requiem van G.
Fauré en The seven last Words of Christ in de Kruispuntkerk op 11 maart 2006.
Het 124e jaar in de geschiedenis van Exultate Deo
werd op 13 december afgesloten met een geslaagde
uitvoering van de Messiah van G.F. Händel in de Moeder
Godskerk.

Hoewel Exultate Deo de bezwaren tegen de akoestiek in de
Moeder Godskerk deelt, maakt zij toch regelmatig gebruik
van het gebouw, omdat van de mogelijkheden in
Voorschoten deze de meeste zitplaatsen biedt. De laatste
jaren is de akoestiek met behulp van elektronische
apparatuur verbeterd.

Tweede dirigent
Al kort na zijn aantreden in 1962 ondernam de actieve
Van Marion steeds meer muzikale projecten en moest
hij nogal eens verstek laten gaan bij een repetitie.
Vanaf de zomer van 1965 vroeg de heer Van Marion
daarom aan Aat Eriks, koorlid en begeleider op het
orgel, om dan voor hem de repetities te leiden. Niet
veel later werd deze activiteit overgenomen door zijn
vrouw Rita Eriks-Zonneveld, koorlid en dirigent van
de kinderkoren. In 1968, onder voorzitterschap van de
heer Wijnbeek en secretaris Vesseur, werd mevrouw
Eriks-Zonneveld officieel benoemd tot tweede
dirigent.
In de tachtiger jaren nam zij veel werk van de
dirigent, die toen veel buitenlandse concertreizen
maakte, over. In 1980 trok mevrouw Eriks zich even
terug voor rust. In 1985 vertrok zij van het koor en in
1988 verhuisde het muzikale echtpaar naar
Noordoostelijk Nederland.22

In 2001 werd samen met de Harmonie Voorschoten in
de Dorpskerk een voorjaarsconcert gegeven en vijf
maanden later volgde reeds een uitvoering van de
Anthems van G.F. Händel in de Pieterskerk. In 2002
liet het koor in dezelfde kerk een indrukwekkende
uitvoering van de Elias van Felix Mendelssohn
Bartholdy horen. Dat gaf voldoening.
Op 29 maart 2003 is door Exultate Deo een scratchuitvoering van de Mattäus Passion van G.P. Thelemann
georganiseerd onder leiding van Leo den Broeder. Er
meldden zich 160 zangers aan en voldoende
orkestleden. Velen van hen waren gevorderde
conservatoriumstudenten. Het werd een geslaagde
uitvoering, iedereen was enthousiast.
In het voorjaar van 2004 werd in de Moeder Godskerk
de Petit Messe Solennelle van Rossini uitgevoerd.
Het 25-jarig jubileum als koordirigent werd op 20 mei
2005 gevierd met het organiseren van een groots
concert in de Bartholomeuskerk te Poeldijk waar het
Messa da Requiem van Giuseppe Verdi werd uitgevoerd. Een concert waar het Chr. Kamerkoor Maassluis, de Westlandse C.O.V. Excelsior en de C.O.V.
Exultate Deo gezamenlijk zongen. Het resultaat en het
enthousiaste applaus uit de kerk vormde een ode aan
Leo den Broeder.

22

Rita Eriks was ook actief voor het in 1973 opgerichte
Voorschotens Kamerkoor waarmee zij als dirigent drie maal
de zilveren tulp bij het jaarlijks TulipTime Festival in
ontvangst mocht nemen (1975-1977).

31

Op 20 augustus 1985 werd de heer
Peter Siereveld als tweede
dirigent aangenomen. Al snel begeleidde hij diverse kerkdiensten,
waaronder jaarlijks de
kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk. In 1996 vierde hij
zijn 25-jarig jubileum als toonkunstenaar. Op 4 juli 2000 vertrok
de heer Siereveld.
In voorkomende gevallen
werden de repetities ondersteund
door een andere muzikale begeleider, onder andere door de
Voorschotense musicus Frank den
Herder.
Vanaf 29 augustus 2000 heeft het
koor weer een vaste begeleider in
de talentvolle Seth Heeren.

Muziekbibliotheek
Aangekochte en door de dirigent
vervaardigde muziek werd en
Uitgaansdag 29 juni 1932. Fotograaf niet bekend.
wordt door de bibliothecaris bewaard.
In september 1889 meldde De Lofstem zich aan bij de
Het vrijelijk zonder toestemming of betaling gebruik
Bond van Christelijke Zangverenigingen. Deze in 1886
maken van andermans geestelijk eigendom werd door
opgerichte bond legde en legt zich geheel toe op steun
de Auteurswet van 1912 ingeperkt. In 1913 werd ter
in den brede zin van het woord aan de zangbescherming van de rechten van componisten en
verenigingen en natuurlijk op uitleen van bladmuziek.
tekstdichters het Bureau voor Muziek en Auteursrecht
In het nog bewaarde reglement van 1894 zien we dat
opgericht. Voortaan moest aan het bureau van de
de heer J. Roodvoets optrad als bibliothecaris van het
BUMA worden opgegeven wat er werd uitgevoerd. De
koor. Hij was bekend organist van de Hervormde kerk.
controle was streng, dat ondervond dirigent
In het dagelijks leven was hij kruidenier en handelaar
S.S. Leppink, die het stuk “Lentelied” zonder
in koloniale waren. Zijn winkel grensde aan de
toestemming had uitgevoerd. Op 5 januari 1927 moest
Hervormde kleuterschool aan de Achterweg
hij voor de Kantonrechter verschijnen. De eis luidde ƒ
(Schoolstraat). Hij had de beschikking over een
200 boete en ƒ 10,45 proceskosten.
hectograaf waarmee hij de door hem overgeschreven
In 1938 ontving secretaris M.J. de Graaff, Treubstraat
muziek en tekst kon vermenigvuldigden.
13, zelfs een ontzegging voor gebruik van muziek bij
een concert, omdat bepaalde verplichtingen aan de
BUMA niet waren nagekomen!
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Naarma
ate het koor groeide in
ledenta
al en uit te voeren
n stukken
werd he
et werk van de bibliothecaris
omvang
grijker. Altijd wass het weer de
kunst de
e muziek na gebruik schoon en
complee
et te hebben voor terugbezorging. Ee
en passage uit de notulen in
1980: “O
Onze bibliothecarresse mist 18
exempla
aren van Praise th
he Lord. Zij
weet we
elke leden nog niet hebben
ingeleve
erd. Maar die onttkennen.”
De laatsste 10 jaar wordt zelfs via internet muziek
m
in het buittenland besteld. Notulen
N
maart 199
95: “… Twee
koorleden zullen even na
aar Rotteran om muziek, die per boot is
dam gaa
aangeko
omen, op te halen
n.”
Zeer lang in de geschiedenis
g
van het koor was het zo dat de repeond geopend en ge
esloten werd
titieavo
met geb
bed. In de loop de
er tijd werd
het ook
k gewoonte om aa
an het begin
van de avond
a
een Psalm,, een Gezang
S
aan de Schoo
olstraat in oktober 1938.
Openbare Lagere School
of een ander
a
lied te zing
gen en te
Ook hier repeteerd
de De Lofstem. Fotograaf J. de Graafff, Voorschoten.
eindigen
n met gebed. De ‘openingsliederen
n’ lagen los voorin
n de muziekmap. Vanaf 1974
In oktober vvan dat jaar werd door het koor ee
en grote
werden ze gebundeld in een handzaam bo
oekje en de
bazaar voorb
bereid waarvan de opbrengsten be
edoeld
jaren da
aarna werd het re
epertoire regelma
atig
waren voor ggrondige restaura
atie van de piano.. De
aangepa
ast aan de behoeffte.
organisatie w
werd onder leidin
ng van voorzitter Piet
Kaaijk goed aangepakt. Abrah
ham Volkers druk
kte voor
het
koor
een
n
folder
die
huis
a
aan
huis
werd
ver
rspreid.
Piano
o
De bazaar w
werd gehouden in het repetitieloka
aal, de
Er stond
d in de Christelijk
ke school een pian
no van de
gymzaal van
n de oude Openba
are school. De opb
brengst
schoolve
ereniging die o.a. in 1922 op koste
en van het
bedroeg 110
00 gulden, een mo
ooi resultaat. Hett koor kon
koor we
erd gestemd.23 Na
a het vertrek naarr de oude
nu wel een n
nieuwe piano kop
pen. Maar dat zou
u zonde
Openba
are school had hett daar de beschikking over een
van het geld
d zijn, want de re
epetitieruimte wa
as vochtig
eigen piiano. Die werd aff en toe ook verhu
uurd aan
en zelden op
p temperatuur.
andere verenigingen. In 1928 werd het kla
avier te
Op voorstel van de heer Kaaijjk werd een twee
edehands
krakkem
mikkig om nog goe
ed het koor te kunnen
piano gekocht en de oude gerepareerd om te verhuren
v
begeleid
den, laat staan te
e verhuren.
en betaalden een rijksdaalder per avond en
(vereniginge
voor een bru
uiloft werd vijf gu
ulden gerekend). Het
overschot va
an de geslaagde bazaar
b
werd op ee
en
spaarrekenin
ng gezet.
23

Geste
emd door N.B. Elsk
kamp.; in 1924 do
oor H. Mens uit
Leiden, vader
v
van de dirige
ent van De Lofstem..
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De verhuur van de oude piano verliep redelijk. In de
notulen van 1979 lezen we weer iets over een piano.
Er moest een andere worden aangeschaft en die koste
ongeveer ƒ 3.700. Maar gelukkig, met steun van het
Anjerfonds kon men in mei van dat jaar overgaan tot
aankoop. Het instrument moest nogal eens door sterke
mannen van het koor versleept worden. In 1985 liep
het mis en bas Jan liep een blessure op aan zijn been.
Gelukkig herstelde het door velen zo gewaardeerde
koorlid snel. Twee jaar later bezorgde de “Stichting
tot steun aan Voorschotense culturele verenigingen”
het koor in een prima stemming door donatie van
ƒ 5.000 voor aanschaf van een geheel nieuwe piano!

Het algemene gebruik was niet altijd prettig voor het
koor, want anderen zaten aan de piano en in 1930 was
zelfs de bok en de lessenaar verdwenen. Dit werd
gelukkig voordelig opgelost door samen met het
muziekgezelschap T.A.V.E.N.O nieuwe te laten maken.
In 1934 repeteerde het koor op woensdagavond van
8-10 in het gymnastieklokaal van de school.
Alle mannelijke leden helpen na de repetitie met het weer
in orde brengen van het oefeningslokaal, gehuwden en zij
die buiten de kom wonen uitgezonderd.
(Reglement van 19 januari 1894)

Repetitielokaal
Hoewel aanvankelijk geen zekerheid bestond, werd al
wel vermoed dat het koor ooit repeteerde in de
Christelijke school aan de Schoolstraat. Bij het
inventariseren van het schoolarchief werd dit vermoeden bevestigd. Daarin zien we dat schilder
L. Veenendaal in december 1903 voor rekening van De
Lofstem 14 banken verfde en dat bij de aanleg van gas
in 1908, de zangvereniging daaraan ook meebetaalde.
De voor het koor benodigde stoelen werden gehuurd
van het Nut. Na een verbouwing en herinrichting van
de school in 1923 was er geen plaats meer voor De
Lofstem en werd uitgeweken naar de naastgelegen
voormalige Openbare school. Deze school was in 1926,
bij het gereedkomen van de nieuwe Openbare school
(naast het gemeentehuis), vrijgekomen.
Bollenkweker Eggink had het complex aangekocht met
in het achterhoofd bouw van winkels met bovenwoning. Maar voorlopig gebruikte hij het voor opslag
en verhuurde hij ruimten aan diverse Voorschotense
verenigingen, waaronder De Lofstem. Het koor
repeteerde nu tussen de opgeslagen bollenmanden,
rietmatten etc. Samen met andere verenigingen werd
elektrische verlichting aangelegd.
Ambachtshuis, Voorstraat 12. Hier repeteerde De
Lofstem in 1938. Fotograaf niet bekend.
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In dat ja
aar zag men zich genoodzaakt de h
heer Van
Klaveren, die de stoelen etc. tegen een vvergoeding
ette en opruimde,, te bedanken, om
mdat de kas
klaar ze
leeg wa
as. De leden moessten nu zelf weer de handen
uit de mouwen
m
steken, zoals
z
dat vroeger bij de
oprichtiing ook het geval was. Secretaris JJ. Waasdorp
wist hett bij de heer Eggink voor elkaar te
e krijgen dat
de huurr van 70 naar 40 gulden
g
werd gebra
acht!
Maar to
oen de kachel stuk
k was moesten de
e verenigingen
zelf zorrgen voor reparatiie of aanschaf van
n een andere.
Eind 193
38 werd de schoo
ol afgebroken om plaats te
maken voor
v
een rij winke
els. De Lofstem w
week uit naar
het Amb
bachtshuis. De repetitieavond versschoof naar
de dond
derdag.
at men in grote fin
nanciële
In maart 1939 za
problem
men en kon de huu
ur van de Ambach
htszaal niet
worden betaald. Het kerrkbestuur van de G
Gereformeerde
e kerk was zo bere
eidwillig de consisstorie af te
staan vo
oor de repetitieavvonden. In 1944 w
werd het
samenk
komen te riskant. De mannen doken onder.
Het koo
or stopte.

Bij de ‘hersttart’ van het koorr na de Tweede WereldW
oorlog was m
mejuffrouw P.M.L
L. de Graaff (tante Pie) zo
vriendelijk o
om voor een zacht prijsje de bened
denruimte van h
het “huis met hett torentje”, Leidsseweg 41
beschikbaar te stellen. Toen De Lofstem in 1950 was
gegroeid tott een koor van 62 leden was het za
aaltje
natuurlijk ve
eel te klein en we
erd in oktober van
n dat
jaar uitgewe
eken naar een lok
kaal van de Openb
bare
school achte
er het raadhuis.
Dat was wel weer een
n heel gedoe iede
ere
ond: schoolbanken
n er uit, stoelen er
e in en
repetitieavo
andersom. In
n november 1954 kreeg de voorzitter te
horen dat he
et repeteren in de
e lagere school niiet meer
toegelaten kkon worden en he
et koor maar naarr het
Ambachtshu
uis moest. Dat bettekende dat de vo
oorzitter
voortaan, vo
ooraf aan de repe
etitie daar de grotte Salamanderkach
hel moest gaan aa
ansteken om de za
aal op
temperatuurr te krijgen. Het gebouw
g
was voch
htig en
uitgeleefd, tterwijl toezicht ontbrak.
o
Zo schree
ef de
secretaresse
e: “… er staat een
n dood pierementt van een
kachel. De sstoelen en de pian
no worden steedss vernield
d. De gemeente iss hier over aangesschreven,
maarr we krijgen er ge
een antwoord op. Nu
sture
en we maar een sttuk op zegel, dan
n is er
altijd
d antwoord te verrwachten.”
Gelukkig kon het
h koor sinds 195
58 een
ruimtte van het zalenccentrum De Werf, naast de
Gereformeerde kerk gaan
g
gebruiken. Dat
D was
enorme verbetering. De piano kwa
am mee;
een e
de sttoelen werden verrkocht aan Benve
enuto.
Twintig jaar later werrd de ruimte doorr de groei
het ledental te kle
ein; in ieder geva
al te
van h
bedo
ompt en werd uitg
gezien naar een andere
oefen
nruimte. Maar dat viel niet mee: geen
g
goede akoestiek, te ve
er van huis, etc. Op
O
oek van het koor werd
w
door de Com
mmissie
verzo
van Beheer vvan de Gereforme
eerde kerk in het voorjaar
van 1986 de grote zaal voorziien van airco. Hett koor
w
wederom ge
ezocht
betaalde de aanleg. In 1994 werd
naar andere
e repetitieruimte, maar uiteindelijk bleef
men in De W
Werf.

De Leidsseweg ten noorden van het (huidige) rraadhuis in 1901.
In het hu
uis met torentje wo
oonde Mej. P.M.L. de Graaff. In de
beneden
nruimte werd door De Lofstem gerepe
eteerd. Links de
stoomtra
ambaan. Op de ach
htergrond het Tolhu
uis.
Fotograa
af niet bekend.
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De pauze bleek voor de onderlinge ontmoeting dus te
kort! Vanaf 1986 is het dankzij medewerking van de
koster mogelijk om na de repetitie nog na te blijven in
de hal van De Werf. Dat komt zeer ten goede aan het
onderlinge contact.

Studie thuis
Dirigent Sander van Marion was steeds nauwgezetter
bezig het niveau van het koor op te krikken. Een hele
uitkomst was het toen kleine betaalbare cassetterecorders op de markt kwamen. Toen werd het de
gewoonte om bandjes in te zingen waarmee de
koorleden thuis konden oefenen. Ook werd thuis
geoefend met behulp van grammofoonplaten.
Genoemde geluidsdragers hebben inmiddels al weer
lang plaatsgemaakt voor de oefen-cd’s.
Vanaf 1989 werd de tweede dirigent ingeschakeld voor
extra repetities van de diverse partijen.
Door zeer betrokken leden werden, als een stuk moeilijk was, per partij oefeningen aan huis gehouden. Dit
verhoogde de kwaliteit en het sociale contact merkbaar.

Repetitie van Exultate Deo in de Kruispuntkerk in
1982. Fotograaf Martin Ken Studio, Leiden.

Repetities
Een van de meest consistente activiteiten van een
zangvereniging is de wekelijkse repetitie. Net als bij
het volgen van een cursus is het wekelijks aanwezig
zijn en meedoen al meer dan de helft van de aanpak.
De rest moet thuis worden beoefend. Trouw de repetities bijwonen schept ook een band met de vereniging.
De geschiedenis van het koor toont dat tegen verzuim
vrijwel altijd snel werd opgetreden.
In 1984 kwam het praten onder de repetities in de
bestuursvergadering aan de orde. De dirigent was op
concertreis en de tweede dirigent was ziek. Peter
Bontje viel in als dirigent en merkte na afloop op:
“…dat hij met zeer veel koren heeft gewerkt, maar
zelden een dergelijk rumoerig koor heeft meegemaakt
als E.D.”

Studiedagen
De laatste 35 jaar komt het regelmatig voor dat naast
de vaste repetitieavond een studie-middag of dag
wordt ingelast. In De Werf of in een school wordt dan
een stukje van de zaterdag benut om de muziek onder
de knie te krijgen.
Voor een studie-weekeinde gaat men altijd verder van
huis. De tijd wordt zoveel mogelijk gebruikt voor repetitie. Tussendoor is er een uitstapje en ruimte voor
plezier. Vrijwel altijd wordt op zondag medewerking
verleend aan een kerkdienst in de omgeving.
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Stemvvorming en notenkennis
n

Stemtestt

In mei 1985
1
werd gestartt met lessen in ste
emvorming
en adem
mtechniek. Koorlid mevrouw Joke Boer nam dit
op zich en begon met de
e sopranen en alte
en. In 1990
kreeg ziij daarbij steun van zangleraar Kno
otterman.
Ondertu
ussen gaf de dirigent aan het hele koor les in
notenke
ennis. Van 1991-1993 werd ook nogg les gegeven
door log
gopediste Betteke
ee de Kroon. Na e
een periode
van aarzzeling en tegenzin werden de koorrleden
enthoussiaster voor het vo
olgen van de extrra lessen.
Voor de
e cursus stemvorm
ming in 1995, onde
er leiding van
mevrouw Vera Verzijden
n, meldden zich 60
0 koorleden
orzitter De Jonge les in
aan! Aansluitend gaf voo
ennis. In de jaren 1998-2004 gaven
n Liselot
notenke
Meijer en
e Otto Wolthuis stemvorming aan
n koorleden.
Verder gaf koorlid mevro
ouw Cornelissen a
aan nieuwe
essen in ademtech
hniek.
leden le
In 2006 volgde een nieuw
we aanpak. Voora
af aan de
repetities krijgen de sop
pranen en tenoren
n, de alten en
en bij toerbeurt stemvorming
s
van Wilanne
de basse
Mooima
an. Dit wordt als heel
h
positief ervaren, terwijl
de leden er aanvankelijk
k tegen op zagen.

Stemming en
n herstemming va
an koorleden lag en
e ligt
altijd zeer ggevoelig en brachtt en brengt veel emotie
e
teweeg in he
et koor. Vanaf 19
979 werd het de gewoonte
g
de koorleden een stemtest aff te nemen. Dit om te
ordelen of ze (nog
g) op de goede pllaats in
kunnen beoo
het koor sto
onden.
In 1990 moe
esten er maatrege
elen komen om de
e terugval
in niveau tott staan te brenge
en. Er moest toen zelfs toe
worden overrgegaan van een aantal
a
koorleden afscheid
te nemen. D
De stemtesten geh
houden in de periode
1997-1998 b
brachten, onder andere vanwege de
veroudering van het koor, veel onrust teweeg. De
stembeoorde
eling vond plaats in de Werf in hett bijzijn
van zanglera
ares Ella Dijkhuize
en, de dirigent, de
d voorzitter en de secretaris. Een aantal
a
leden kreeg
g de
uitslag op Go
oede Vrijdag laatt in de avond in de bus.
Goed bedoeld van het bestuu
ur, omdat de lede
enz volgen, maar het viel
vergadering direct na Pasen zou
niet in goede aarde. Er was al
a een tijdje sprak
ke van
akerij tegen het bestuur.
b
De rol va
an Ella
stemmingma
Dijkhuizen w
werd, al of niet be
eïnvloed door de dirigent,
bekritiseerd. Een en ander ha
ad tot gevolg dat bij de
dering van 21 apriil 1998, waarin we
erd
ledenvergad
gediscussiee
erd over het oude
erenbeleid voor de
e
toekomst, een vijftal leden opstapten
o
voordatt het
h plaatsvond… Er
aangekondiggde gesprek met hen
volgden late
er meer opzegging
gen. Het bestuur had het
er moeilijk m
mee. Het vond da
at zij toch democratische
besluiten ha
ad genomen, en dat zij het beleid moest
doorzetten. De verhouding tu
ussen voorzitter en
e dirigent was mo
oeilijk. De bestuu
ursleden spraken elkaar
e
moed in: “Er is inspiratie te halen
h
uit de beslu
uitn.
vorming, dus moeten we ons positief opstellen
eilijk. Het sociale
e
Reorganisatiies zijn altijd moe
gebeuren mo
oet niet prevalere
en boven het muzzikale.”
In 2002 werd
d door het bestuu
ur een Algemeen Muzikaal
M
Beleid (Bele
eidsplan) opgestelld met een vierjaa
arlijkse
stemtest voo
or het hele koor. Ieder jaar een sttempartij
en vanaf 200
05 de leden van 70
7 jaar en ouder jaarlijks
j
een stemtesst.

Stemtest.
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Conce
ertreizen, ko
ooruitwisselin
ngen

E
af naar het Belgische
Op 7 november 1982 reisde E.D.
en vriendschapsba
and
Schoten, in het kader van ee
tussen die p
plaats en Voorscho
oten. Samen met het
Voorschoten
ns Kamerkoor werrd opgetreden in de
d Sint
Jozef Bloem
mendaal kerk. Het concert viel bij het
h
publiek zeerr in de smaak.

Mede do
oor aandringen va
an dirigent Van M
Marion werden
vanaf 19
976 pogingen ond
dernomen voor he
et maken van
een buitenlandse reis me
et het koor. Maar zijn voorstel
om naarr Amerika of naarr Canada te gaan werd door
het merrendeel van de le
eden afgewezen. H
Het was
eigenlijk voor een eerste
e keer een te dure
e reis.

Zangconcourss op hemelvaartsdag
g 26 mei 1927
in het Benven
nutopark te Voorsch
hoten
Ter gelegenh
heid van het 45-jarrig bestaan van De Lofstem
Erecomité
Onderscheidin
ngsteken: oranjewitte rozet
E. Vernède, b
burgemeester, erevvoorzitter
W. Warnaar, erevoorzitter van De Lofstem
Chr. Eggink Srr. wethouder
Carel J.A. Beggeer directeur der Zilverfabriek
Baron W.A.A.J. Schimmelpennin
nck van der Oye
Dr. M. van de
er Stoel, arts
W.H. Hoogensstraaten, notaris
A.P. Schram d
de Jong, gemeenteo
ontvanger
A.J. Turion, ggemeenteopzichter
Th. J. Broers
J. Roodvoets,, erelid van De Lofsstem
F.A. Peet, ide
em
A.G. Elskamp, idem

Het koorr tijdens concours te
t Bennebroek, 1931; tevens
uitstapje
e. Daar ontving De Lofstem, naast verrschillende
penninge
en, een verzilverde
e lauwerkrans voor het vaandel.
Fotograa
af niet bekend.

kten nu toe naar e
een
Bestuurr en dirigent werk
kooruitw
wisseling naar Eng
geland. Dat lukte
e en in mei
1978 wa
as E.D. te gast bijj het New Westmiinster Chorus
in Lond
den. Op vrijdag 5 mei werd in de O
Our Lady of
Grace and
a St. Edward aa
an de High Road te
e LondonChiswick een concert geg
geven. Daar werd
den onder
n M. Haydn, Wie isst dein Name
andere het Te Deum van
so grosss van Telemann en Psalm 98 (bewe
erking door S.
van Marrion) uitgevoerd. Jammer dat er niiet zoveel
publiek was. Na afloop werd
w
door het Ne
ew Westminster Cho
orus een party aa
angeboden. Zonda
ags werd in de
Nederla
andse kerk te Londen medewerkingg verleend
aan een
n goed bezochte kerkdienst.
k
Van ee
en tegenbezoek is nooit gekomen
n.

Uitvoerend Co
omité
Onderscheidin
ngsteken: blauwwitt rozet met linten
G.B. van der Zeeuw, voorzitter
G. Goethart, 2e voorzitter
G.J. Corts, 1e secretaris
C. Groen, 2e ssecretaris
G. Zitman, co
ommissaris
P. Kaaijk, ide
em
Regelingscom
mmissie
Onderscheidin
ngsteken: blauwwittte rozet
P. Kaaijk, voo
orzitter
J. Waasdorp, secretaris
J.F.N. van Os, penningmeester
J. Fortuin, co
ommissaris
T. de Groot, iidem
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Excursie naar Heidelberg tijdens het bezoek aan Sandhausen in 1984. Fotograaf niet bekend.

Qua kooruitwisseling is het contact met de
Gesangverein Liederkranz uit Sandhausen in Duitsland
prima uit de verf gekomen. De eerste ontvangst van de
Gesangverein in Voorschoten van 13-15 april 1984 was
meteen al hartelijk. 24
Op zaterdag 14 april gaven beide koren in de
Stadsgehoorzaal een concert: een mooie symbiose
tussen oratoriumwerk en a capella-zang. Zondags
waren beide koren present in de kerkdienst in de
Bethelkerk te Scheveningen.

25

Tussendoor werden uitstapjes gemaakt. Al in september 1984 werd door E.D.
een tegenbezoek gebracht.25
In het voorjaar van 1987
was de Liederkranz weer in
Voorschoten en werd door
beide koren in de Hervormde kerk een gevarieerd
Lenteconcert uitgevoerd. In
september 1988 legde E.D.
een tegenbezoek af. Naast
een gezamenlijk concert
werd medewerking verleend
aan een kerkdienst in de
Dreifaltigkeitskirche in
Speyer.26
In 1992 werd een koorreis
naar Salzburg gemaakt. Op
19 september gaf E.D. een
concert in de Franziskaner
Kirche. De uitvoering was
prima, alleen was er niet zo
veel publiek. De volgende
morgen verleende het koor
medewerking aan een
hoogmis in dezelfde kerk.
Toen waren er wel veel
kerkgangers.

Een bij een Sassenheime pottenbakker besteld gedenkbord
met wapen van Voorschoten en tekst “Aangeboden door de
COV Exultate Deo Voorschoten 14 – 17 september 1984” werd
overhandigd.
26
Na afloop ontvingen Kees Prudhomme van Reine (oudvoorzitter), Martie Meijs (oud-secretaris) en voorzitter J.
Rietmulder en secretaris A. Klein een penning van
Sandhausen.

24

Theo Herzog bood E.D. daarbij een eigengemaakte vaan
voor het vaandel aan.
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De reis naar Praag in 1996 was zeer geslaagd.
Het was werkelijk ontroerend toen het koor op de
avond van 18 oktober in de Barokke Sint Niklaskerk
(1732) aan het oude stadsplein de Messe Solennelle
van Gounod en de Pastoral Messe van Diabelli
uitvoerde. In die entourage en akoestiek klonk het
prachtig. Op zondagmorgen 20 oktober werd
meegewerkt aan de kerkdienst in de Sint Cyrillus en
Methodiuskerk door het zingen van de Messe
Solennelle van Gounod.
Van 18-21 september 2003 werd een koorreis naar
Leipzig en omgeving gemaakt. Daar werd in de
Marktkirche te Halle de Petite Messe Solennelle van
Rossini uitgevoerd.
In 2006 werd door de reiscommissie toegewerkt naar
een koorreis naar het Belgische Brugge en het Franse
Rouen met een optreden in de eeuwenoude kathedraal
Notre Dame daar. Helaas kwam de reisorganisatie de
overeenkomst niet na en de reis kon niet doorgaan.
Pleister op de wonde was de organisatie van een
Nazomerconcert in de Sint Jeroenskerk te Noordwijk.
Zo werd het Requiem van Fauré en de Mis in G. van
Schubert toch uitgevoerd.

In 1985, na zeven jaar optreden, liep de animo bij
publiek en medewerkenden terug en werd er mee
gestopt. Voor de verandering stonden de leden van de
propagandacommissie vervolgens een aantal jaren met
een kraampje op de jaarlijkse Verenigingsmarkt.
Slogans die ons nog te binnen schieten: “Blij dat ik
zing” en “Zing! Dan weet je dat je leeft.”

Folders en boekje
Secretaris J. Waasdorp (die zowel in De Lofstem als in
Benvenuto actief was) maakte overal en altijd veel
reclame voor het koor om leden te winnen. In 1930
stelde hij voor om “kunstlievende leden [donateurs] te
werven door een circulaire door het dorp te laten
bezorgen door een mannetje, voor een klein
bedragje.” De andere bestuursleden vonden dat een
goed idee. “Het ophalen van de antwoorden zou beter
door de dames van het koor kunnen gebeuren, want
dat zou zeker meer succes zijn.”
Aanvankelijk werden met eenvoudige middelen
raambiljetten vervaardigd. Later werden die door een
plaatselijke drukkerij gemaakt en vervolgens via
koorleden die bij een drukkerij werkten. Tot op heden
is er altijd veel gedaan aan publiciteit via dag-, kerken huis aan huis bladen.
Zelfs bij de officiële opening van het bejaardenhuis
Adegeest op 16 februari 1966 werd uitgebreid actie
ondernomen, door middel van een optreden daar en
het aanbieden van een grammofoonplaat. Daar
verwachtte men veel donateurs te kunnen werven,
omdat in die tijd veel bewoners daar ‘nog maar’ zo
rond de 65 jaar oud waren.27 Van 1980-1995 werd voor
de donateurs een contactblad uitgegeven om het
contact goed te kunnen onderhouden.28
In 1984 startte uitgeverij Sigma het blad “Mooi
Voorschoten”. In het huis aan huis verspreide
proefnummer stond een uitgebreid artikel over
Exultate Deo. Dat was een mooie reclame.

Promotie van het koor
Openbare vrij toegankelijke uitvoeringen werden door
het bestuur gezien als een goede reclame voor de
vereniging. In de dertiger jaren gebeurde dat
regelmatig samen met de harmonie Benvenuto, in de
Voorstraat en in de muziektent van het Vernèdepark.
Het bestuur hoopte dat de toehoorders werden
aangewakkerd een concert te bezoeken of dat zij
donateur of “werkend lid” zouden worden.
Eind zeventiger jaren werd ieder jaar in het Cultureel
Centrum de zogenaamde “Nacht van Voorschoten”
gehouden. Daar konden de verenigingen zich
manifesteren en Exultate Deo deed natuurlijk ook
mee.

27

Op 23 september 1965 kwamen de eerste bewoners.
In 1981 waren er 70 donateurs met een totale inkomst van
ƒ 750.

28
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Propagan
ndacommissiie

Het in 1988
1
vervaardigde
e Exultate Deo-infformatieboekje werd met groot enthousiasme
e
ontvvangen. Niet
wege humorvolle ttekeningen
in de laatste plaats vanw
h
van A. Moba
ach, die ook in ditt boekje zijn
van de hand
opgenom
men.
In 1999 kwam een veelklleurige vouwfolde
er uit. De
vormgevving was prachtig
g verzorgd door H.P. van
Oostero
om. De folder werrd gedrukt bij NER
ROC. Het was
alleen jammer dat een jaar later door verrtrek van de
er was verouderd..
dirigentt de folder al wee

In de vergad
dering van 16 janu
uari 1935 betoogd
de
secretaris W
Waasdorp dat het tijd
t
werd voor he
et
instellen van
n een propaganda
acommissie “… wa
at
tegenwoordiig bij iedere vere
eniging thuishoort.” Hij
stelde de da
ames: Los, Van Ho
outen, Waasdorp, Co
Dijkman en de heren: De Gra
aaf, H. Noort en V.d.
V
Burg
g
voor om zittting te nemen. Zijjn betoog viel in goede
aarde, de da
ames en heren na
amen de benoeming aan.
V.d. Burg we
erd voorzitter van
n de commissie diie
meteen aan de slag wilde. Uiit hun midden kwam wel
een vraag ovver de juiste iden
ntiteit van het koo
or. De
secretaris ha
ad meteen zijn an
ntwoord paraat: “De
“ vereniging is niet van kerkelijke
k
C
ricchting maar een Christelijk
gemengde zangvere
eniging
aarvan ieder lid ka
an
wa
wo
orden als hij zich aan ons
reg
glement houdt. Dit
D werkt
zo al 54 jaar lang.”
In 1991 besloot de propap
gandacommissie haar naam
Rte veranderen in PR
commissie.

el
Vaande
Iedere ve
ereniging had destijds wel een vaande
el. Op de
oudste fo
oto van De Lofstem
m, die van 1907 bij h
het 25-jarig
bestaan,, zien we dat men zich
z
nog behielp me
et een op
karton geschreven tekst. Om
mstreeks 1925 werd
d een vaandel
aangesch
haft. “Het geld voo
or een vaandel is de
estijds met
centen en
e stuivers opgespaard. Tot in het one
eindige kwamen
ze met het
h busje langs!”
Op de fo
oto van het 50-jarig
g bestaan zien we het vaandel in
vol ornaa
at. Het vaandel is vervaardigd
v
bij de ffirma Gebrs Van
Oven te Den Haag.
Bovenin is het wapen van Voorschoten,
V
drie w
wassende
manen, uitgebeeld. In het midden
m
een harp m
met de letters B.
V. en C. Z. doelend op het lidmaatschap van d
de Bond voor
Christelijke Zangvereniging
gen. Boven de lauwe
ertak de tekst.
Chr. Zan
ngvereniging en daa
aronder De Lofstem Voorschoten
opgerich
ht 28 juni 1882. Daa
artussen: Kon. goed
dgekeurd 30
oktober 1923. Boven het dw
warse gedeelte is ee
en ring voor de
medaille
es.
Na de vie
ering van het 100-jarig bestaan is het vaandel met
eikenkra
ans, medailles etc. in bewaring gegeve
en bij het
Stedelijk
k Museum “De Lake
enhal” in Leiden. Sin
nds oktober
2006 is het
h in bruikleen bij de Stichting Historrisch Museum
Voorscho
oten.
In april 1984
1
ontving E.D. van de Gesangverein
n Liederkranz
uit Sandh
hausen een vaan vo
oor bevestiging aan het vaandel.

Het vaand
del van De Lofstem

Een paar penningen van het vaandell. Penning links is door
d
Zang zij onze
em. Penning midde
en
Leus aangeboden bij het 75-jarig besstaan van De Lofste
is door fotohande
el Admiraal te Noorrdwijk aangeboden bij concours in1928
8.
Penning rechts is aangeboden door h
het kantoorpersone
eel van de Kon. Begeer
(Zilverfabriek) op
p 26 mei 1927, bij cconcours in het Ben
nvenutopark.
Fotograaf J. v.d. Plas, Wassenaar.

41
4

Opnam
mes

M
Vanaf 1990 ggaven vier koren van Sander van Marion,
elk voor zich
h en samen, uitvo
oeringen van de
kerstmusical The Promise of Christmas. Het
was een succes en leidde tot de op
pname
muziekstuk w
op een comp
pactdisc. Op 28 november 1991 we
erd deze
gepresentee
erd aan de vier we
ethouders van de
gemeenten w
waarin de koren opereerden.
o
Uiteraard
was de pers er bij uitgenodig
gd. Het feestelijke
e gebeuren vond
d plaats in het resstaurant Engelberrtha
Hoeve te Leiden. De samenw
werking van de vie
er koren
eerde in
van Sander vvan Marion met dit project resulte
1993 tot tele
evisieopname bij de Evangelische Omroep.
De opname w
werd driemaal uitgezonden. Ondertussen
was er maan
ndelijks een uitze
ending van televissie Voorschoten Loka
aal waar ook rege
elmatig aandacht werd
geschonken aan Exultate Deo
o.

Regelma
atig trad De Lofsttem gezamenlijk met de
kinderkoren op voor de NCRV
N
radio en voo
or de door
mroepvereniging gehouden
g
ledenve
ergaderingen.
deze om
In 1966 werd, samen met koren uit Rijswiijk en
Maaslan
nd een grammofoo
onplaat gemaakt.. Op 13
oktoberr 1971 stond het koor
k
samen met JJubilate en
Vox Hum
mana voor de miccrofoon bij het ma
aken van een
grammo
ofoonplaat. Tien jaar
j
later werd in
n de Lutherse
kerk te Den Haag een pla
aat opgenomen. In dezelfde
kerk nam men in 1987, samen met Vox Hu
umana, de
aat “Kom ga met ons” op. Als solisst trad daarbij
kerstpla
de jongenssopraan Jeroe
en de Vaal op.
eleiding bestond uit
u de Gebroederss Brouwer
De bege
trompett, het Arpeggio Trio (hobo, fluit en
n harp) en
Addie de Jong orgel.

Ro
ommelmarkt E.D. mei
m 2006
Fo
oto C.J.P. Prudhomme van
Re
eine, Voorschoten.
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Penningen en onderscheidingen
1. Voorzitter P. Kaaijk en secretaris J.
Waasdorp boden het koor op 7 april 1926 de eerste
penning aan voor het vaandel. De voorzijde toont een
harpspelende dame en de keerzijde zien we een
zanggodin die met een krans en een palmtak de
trappen afdaalt. De penning is (uiteraard) vervaardigd
bij de Zilverfabriek naar ontwerp van B.U.
2. Bij het 45-jarig bestaat van De Lofstem
werd in het Benvenutopark een concours gehouden.
Hier kreeg het koor een lauwerkrans aangeboden in
veredeld metaal, eikenblad met lint. Op het lint de
tekst: Ring Leiden en Omgeving. 1882-1927. Ter
gelegenheid v/h 45 jarige bestaan der Chr. Zangver.
“De Lofstem”. Aangeboden door het uitv. comité v/h
Concours 1927.
3. Tijdens het concours won De Lofstem een
2e prijs in de Derde Afdeling. Een erekruis met op de
ondergrond een lauwertak en in het midden de
harpspelende dame. Ontwerp B.U.
4. Het kantoorpersoneel van de Zilverfabriek
schonk een penning: Aangeboden door het
kantoorpersoneel Kon. Begeer Voorschoten mei 1927.
Met twee leeuwen als wapendragers van het wapen
van Voorschoten en aan keerzijde een kindje met een
blad muziekpapier, gezeten op een boomtak en in het
gezelschap van zingende vogels. Ontwerp E. Telcs.
5. Het concours te Noordwijk leverde De
Lofstem een penning met tekst binnen een lauwertak:
Ring L. en O. 2e prijs 3e Afdeling. Aan de keerzijde
een harp met daarachter muziekpapier en een
palmtak.
6. De burgemeester schonk een penning met
tekst in een lauwerkrans: 2e prijs 3e afd. conc.
Noordwijk. Aangeboden door Jhr. W.C. Panhuys,
burgemeester van Noordwijk 1928. Aan de keerzijde de
harpspelende dame. Ontwerp B.U.
7. Van de Noordwijkse fotohandel Admiraal
ontving De Lofstem in 1928 een penning met afbeelding
van een fotograferende dame. Ontwerp G.Z.
8. Op het concours te Bennebroek in 1931
werd De Lofstem beloond met het hoogst aantal
punten van de derde afdeling; goed voor een penning:
1e prijs 3e afd. Bennebroek, 325 p. Aan de keerzijde
een harpspelende dame met op de achtergrond een
Griekse zuil.

9. De secretaris van het concours te
Bennebroek, onze bekende J. Waasdorp, beloonde zijn
koor met de penning: Aangeb. door J. Waasdorp, secr.
concours Bennebroek. Hoogst aantal punten v.d. 3e
afd. De keerzijde toont weer het kindje met blad
muziekpapier van ontwerper E. Telcs.
10. Bij een behaalde 2e prijs te Bennebroek in
1931 ontving De Lofstem een lauwertak (eikenblad
met lint), uitgevoerd in verguld metaal en met de
tekst: Eerew. 2e pr. conc. Bennebroek. Aangeb. d. J. v.
Snippenberg.
11. Op het concours te Zandvoort op 5 mei
1932 behaalde De Lofstem de eerste prijs in de 2e
afdeling met 307 punten. Reden voor de gastvereniging
De Zandvoorter om een penning aan te bieden. Op de
voorzijde de tekst en aan de keerzijde een dame met
in haar rechterhand een muziekblad en in haar
opgeheven linkerhand een palmtak. Naam van de
ontwerper niet aanwezig; wel een nummer: 990.
12. Waarschijnlijk is de penning in de vorm
van een verdienstenkruis, en aangeboden door de
Koninklijke Begeer Voorschoten, ook i.v.m. het
concours te Zandvoort geschonken. In het hart van de
penning zien we in het klein weer het kindje met blad
muziekpapier van ontwerper E. Telcs.
13. Bij het 75-jarig bestaan van De Lofstem
bood Zang zij onze Leus op 6 maart 1958 een penning
aan. De tekst is omrand met eikenblad en aan
keerzijde is een zwaan die de vleugels uitspreidt, met
op de achtergrond een harp.
14. Bij het eeuwfeest ontving het koor de
Koninklijke erepenning. Daarop zien we een portret
van H.M. Koningin Beatrix.Aan de keerzijde de tekst:
100 jaar Exultate Deo 1882-1982. Met boven deze
tekst twee lauwertakken en in het midden daarvan
vruchten. De penning is bovenop voorzien van een
kroon.
15. Eveneens bij het eeuwfeest ontving het
koor de penning van de Koninklijke Christelijke
Zangersbond. In het midden van deze tekst staat het
fraaie logo van de bond, voorzien van een kroon. Aan
de keerzijde de tekst 1882-1982 C.O.V. EXULTATE DEO.
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Jubile
ea van het ko
oor

1898 - 1908

Op 4 ap
pril 1907 werd terr gelegenheid van het 25-jarig
bestaan
n van De Lofstem een feestelijk concert
gegeven
n in de Hervormde
e kerk. De uitvoe
ering, bestaande
e uit 12 onderdele
en, stond onder le
eiding van G.
Torenbe
eek. Medewerking
g werd daarbij ve
erleend door
bariton Arthur Strike, he
et strijkorkest Exccelsior onder
leiding van
v de heer G. Ve
erheij en orgelspe
el door de
heer J.F
F. Roodvoets,
In de tu
uin van de onderw
wijzer achter de C
Christelijke
school werd
w
een groepsfo
oto gemaakt. De nu 100 jaar
oude fo
oto van het koor iss bijzonder vanwe
ege de
kwaliteiit, grootte en oud
derdom.
Bij het 40-jarig jubileum
j
werd op
p 26 april 1922
in de He
ervormde kerk Die
e Jahreszeiten va
an J. Haydn
uitgevoe
erd met Jo Blokpoel – van den Berrg sopraan,
Gerard Lecointre Tenor, en P.D. Werre ba
as. De
begeleid
ding werd gegeve
en door een strijkkorkest, fluit
en hobo
o, allen musici uitt Leiden, terwijl d
de
pianobe
egeleiding in hand
den was van Joh. de Zwaan uit
Den Haa
ag. Alles onder le
eiding van Leo Mens.
Het 45--jarig bestaan van
n De Lofstem in 1927 werd
gevierd op hemelvaartsd
dag 26 mei tijdenss een
zangcconcours in
het B
Benvenutopark. De algehele
nisatie ging
organ
uit va
an de Ring
Leide
en en Omstreken vvan de Bond
van C
Christelijke
Zangvverenigingen.
Er tra
aden 27 koren
op me
et in totaal
1500 zangers.

ZANGUITV
VOERING
tter herdenking der 10-jarige regering
va
an
H.M. WILH
HELMINA
KONINGIN DER NEDERLANDEN
Op
p
Woen
nsdag 30 septembe
er, des avonds te 8 uur,
u
iin de Hervormde Ke
erk te Voorschoten
door de aldaar bestaan
nde zangvereniginge
en:
Polyhymnia (Dameskoor).
Do
oor Eendracht Verbo
onden (Mannenkoorr)
De
e Lofstem (Christelijk Gemengd Koorr)
Met m
medewerking van: Mejuffrouw
M
COBA RIEDEL
soprraan
en de heren
GOVERT VAN WIJK tenor, H.P.F. LATERVEER ba
as - van
Leide
en –
en G. V
VERHEY pianobegele
eiding – van Voorsch
hoten.
Directe
euren:
CORN. A. BONTEN en LEO MENS.

Veel leden en oud-leden van
n De Lofstem hadd
den
et Ere- en het Uitvvoerend Comité en
e in de
zitting in he
Regelingscom
mmissie. De direcctie van de Zilverrfabriek
stelde het p
park beschikbaar. Men kon beschikk
ken over
enten van Benvenuto. Onder leidin
ng van
de muziekte
dirigent G. V
Verheij sloot de harmonie
h
Benvenu
uto de
geslaagde da
ag af met een avo
ondconcert. Aansluitend
zongen alle aanwezigen het Bondslied.
B

Proggramma
uitvo
oering
t.g.vv. 50-jarig
besttaan van De
Lofstem.
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In 1930 besloot het bestuur te gaan
sparen voor het 50-jarig bestaan
van het koor. De contributie werd
met 5 cent verhoogd. Secretaris J.
Waasdorp schreef in het notulenboek: “Zij die het niet kunnen betalen die hoeven dat dan ook niet.
Want als men niet heeft kan men
niet geven en dat is al ongelukkig
genoeg.” De contributie bedroeg in
die tijd, zonder die stuiver, 20 cent.
Het jubileumjaar 1932 werd
op 15 januari geopend met een
concert in het Gebouw voor
Christelijke Belangen. Het koor
kreeg daarbij ondersteuning van het
strijkensemble T.A.V.E.N.O. dat
toen onder leiding stond van Joh.
Hazes. Het orgel werd bespeeld door
de bekende heer J. Roodvoets.29 Op
dinsdagavond 28 juni 1932 werd een
concert gegeven in de Dorpskerk.
Foto uitvoering t.g.v. het 75-jarig bestaan van De Lofstem in de Kruispuntkerk.
Hier werden diverse Psalmen, GeFotograaf N.v.d. Horst, Leiden.
zangen, het lied Avondklokken en
het Bondslied ten gehore gebracht. De voorzitter van
Voor het verkrijgen van de financiële middelen werd
de Bond hield een toespraak. Na het concert werd in
onder de kerkleden een collecte gehouden voor het
een lokaal van de voormalige Openbare school
jubileumconcert.
receptie gehouden. Fotograaf Bleuzé maakte daar voor
Zich nader buigend over het programma drong het tot
het Leidsch Dagblad een foto. Op de mooie afdruk zien
de commissie door dat het koor op de jubileumavond
we onder andere één van de oprichters, de heer Th.
niet klaar kon zijn met het instuderen van de stukken.
J. Broers, geflankeerd door enkele oud-voorzitters en
Het jubileumconcert werd daarom een jaar veroud-dirigent Leo Mens. In het midden staat de
schoven. Ondertussen werd bij de familie Verstraten
beschermheer van het koor, W.A.A.J. Baron
thuis een toneelstuk ingestudeerd.
Schimmelpenninck van der Oye. Hij volgde de heer
Op 6 februari 1958 werd in het Cultureel
J.M. van Kempen op, die in januari van dat jaar was
Centrum de zeer succesvolle uitvoering gegeven van
overleden.
het stuk getiteld: “Het Straatje”. De verkoop van
Op 6 februari 1957 startte het koor met de
toegangskaartjes was een welkome inkomst voor de
voorbereiding voor de viering van het 75-jarig
jubileumkas. Daarnaast werden loten verkocht. Veel
bestaan. Er werd een feestcommissie samengesteld
middenstanders waren bereid om iets af te staan voor
onder leiding van de heer A. Verstraten.
de loterij.

29

Het was nog steeds de gewoonte dat de plaatselijke
predikanten de avond openden en sloten.
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Op 6 maart 1958 werd het jubileumconcert gegeven in
de Gereformeerde kerk. De preekstoel was daarbij
omgeven door een draperie van vlaggen en
voorjaarsbloemen. Op de achtergrond stond het
vaandel te pronken. De 36 koorleden waren gekleed in
stemmig zwart. De avond werd geopend met een
toespraak van de voorzitter van de Bond. Hij had
bewondering voor het koor dat de laatste dertig jaar
had geleden onder financiële tekorten maar toch
tegen de stroom was blijven roeien. Het koor zong
motetten van Jos. Haydn en Orlando Gibbons, een
hymne van F.M. Bartholdy (koor en sopraan), Gebed
van W.A. Mozart, de cantate Dir Seele des Weltalls, en
Avondzang van Leo Mens.

De leden betaalden twee jaar lang een hogere
contributie. Even werd gedacht aan een gezamenlijke
viering met het comité Paardenmarkt (700 jaar markt
1282-1982). De doelgroepen lagen echter te ver
uiteen…
Het Anjerfonds Zuid-Holland kende voor de kosten van
het jubileumconcert een garantiesubsidie van ƒ 1500
toe.
Jan Sloof stelde een jubileumboekje samen. De
koorleden kregen dit aangeboden en een gedeelte ging
naar de boekhandel.
Voor de uitnodigingen en programma’s werd een mooi
logo “Exultate Deo 100 jaar” ontworpen. De receptie
werd op de verjaardag van het koor, op 28 juni,
gehouden in restaurant De Gouden Leeuw. Daar
werden ook het vaandel, oude koorfoto’s en
programmaboekjes tentoongesteld. Met genoegen
overhandigde de voorzitter het eerste exemplaar van
het jubileumboekje aan burgemeester P. Cannegieter.
Die had een verrassing in petto: hij deelde mee dat
Hare Majesteit de Koningin de vereniging Koninklijk
had onderscheiden.

Jubileumconcert [1958]
in de Gereformeerde Kerk te Voorschoten D.V.
op donderdag 6 maart a.s.
Aanvang 8 uur
*
Te geven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
door de Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem
o.l.v. de heer Nico Verhoeven
*
Medewerkenden:
Mevr. Caroline van Dorp-Heyningen, sopraan
Mevr. Rie Doorn-Blok, piano
De heer Leen ’t Hart, orgel
directeur van de Beiaardschool Amersfoort
beiaardier van Amersfoort, Leiden, Delft en Rotterdam
PROGRAMMA: f 0,50
Na afloop gelegenheid tot gelukwensen in de Consistorie

De start voor de viering van het 100-jarig
bestaan werd in 1978 gemaakt door het instellen van
een jubileumcommissie. Voor het verkrijgen van de
benodigde gelden begon de commissie met het houden
van een jaarlijkse rommelmarkt, het sparen van oude
kranten, de verkoop van ‘koek en zopie’ op de
jaarlijkse paardenmarkt etc.

Koninklijke penning bij het
100-jarig bestaan in 1982.
Fotograaf L.J. Struijk, Delft.
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Daarbij overhandigde hij de voorzitter de Erepenning,
vergezeld van een fraaie oorkonde. De voorzitter van
de Koninklijke Christelijke Zangersbond, de heer A.J.
Kret, verblijdde het koor met de bronzen legpenning
van de Bond.
De jubileumcommissie organiseerde op 28 augustus
een luisterrijke feestavond in kasteel “Oud Wassenaar” waarbij koorleden en introducés gekleed waren
in de mode van 1882.
Op die avond werden aan koorleden die 20 jaar of
langer aan het koor verbonden waren gegraveerde
glazen op verzilverde voet met inscriptie “1882 E.D.
1982” uitgereikt. Alle dames koorleden kregen een
verzilverd kettinkje met hangertje in de vorm van een
g-sleutel. De heren werden verrast met verzilverde
manchetknopen met daarop een g-sleutel.
Het jubileumconcert, het oratorium “Die Schöpfung”
van Joseph Haydn, werd op 27 oktober uitgevoerd in
de Stadsgehoorzaal te Leiden. Een prachtig stuk om te
zingen met medewerking van sopraan Eka Witteveen,
tenor Nico Boer en bas Henk Smit. De klavecimbel
werd bespeeld door Tijn van Eyk en het orgel door
Addie de Jong. De muzikale omlijsting werd verzorgd
door het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland.
Op 28 november werd in de Gereformeerde kerk een
herdenkingsdienst gehouden met als voorganger Ds.
A.J. Kret. Het Nederlands Barok Ensemble verzorgde
de orkestbegeleiding. Addie de Jong bespeelde het
orgel.

Penning geschonken door de
Bond voor Zangverenigingen bij
het 100-jarig bestaan in 1982.
Fotograaf Wim Prins,
Voorschoten.

In de loop van 1990 merkte de penningmeester op:
”… dat er op bescheiden wijze iets gedaan zou kunnen
worden aan het 110-jarig bestaan…” Met het
geslaagde eeuwfeest nog in gedachten voelde men
daar wel voor. Met voortvarendheid werd een jubileumcommissie samengesteld. De commissie ging in
september 1990 enthousiast van start en organiseerde
tegen het eind van het jaar een oliebollenactie. In
1991 zetten 33 koorleden zich in met de verkoop van
stroopwafels, huis aan huis.30
Daarna volgde een actie met verkoop van flessen wijn
met etiket van ED.
Op zondag 28 juni 1992 werd een herdenkingsdienst
gehouden in de Gereformeerde kerk, geleid door Ds.
B. Ledegang. Het koor zong met solistische medewerking van sopraan Lisette Emmink, Harry Holtman aan
de piano en Kees Verhoog aan het orgel: delen uit
onder andere het Gloria uit de Krönungsmesse, Dixit
Dominus (Psalm 110) en Sanctus uit de Messe
Solennelle. Na afloop was er een gezellig samenzijn
met koffie en gebak, met als afsluiting een glaasje
wijn.

De viering van het 100-jarig bestaan van het Nut Departement Voorschoten was groots.
Aan het einde van het feestelijke jaar werd op 16 december
1969 in de nieuwe Moeder Godskerk een uitvoering gegeven
onder het motto “Bezinning op Kerstmis”.
Zoals ook bij de viering van de inhuldiging van Koningin
Wilhelmina in 1898 waren nu naast Exultate Deo ongeveer
alle koren en harmonieën bijeen: het Christelijk Vocaal
Ensemble, het kinderkoor De Alouettes, het koor van de
Moeder Godskerk, het koor van de Laurentiuskerk, het
jongerenkoor Mère Dieu; harmonie Benvenuto en harmonie
Laurentius.

30

Mevrouw Priems stelde haar fiets beschikbaar voor
verloting onder de koorleden.
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Op 29 augustus
a
volgde ee
en leuke boottoch
ht vanuit
Warmon
nd en een diner in
n restaurant Meerrrust daar.
Voor de
e leden was er een
n cadeautje: een boekwerk
waarin de leden zich perrsoonlijk voorstelllen.31 Daarbij
o nog een doosje bonbons met lo
ogo “E.D.110
was er ook
jaar”. Het
H feestelijke jaa
ar werd afgeslote
en met een
jubileum
mconcert in de Sttadsgehoorzaal te
e Leiden. In
een vollle zaal werd het Dixit
D
Dominus van
n J.C. Bach,
de Krön
nungsmesse van W.A.
W
Mozart en de
e Messe
Solenne
elle van Gounod te
en gehore gebraccht. Solisten:
Hanneke Kaasschieter so
opraan, Leonie Ko
orff alt, James
enor, Jan Alofs ba
as. De begeleidingg was in
Doing te
handen van het Toonkunst Orkest Leiden,, met aan het
orgel Ad
ddie de Jong.
l
van 2003
In de algemene ledenvergadering
esloten om de gelldelijke opbrengstt die nog over
werd be
was van
n verkoop van de compact disks ovver te hevelen
naar het jubileumfonds. De voorbereidinggen voor de
viering van het 125-jarig
g bestaan lagen im
mmers al
n september 2003 werd een
weer in het verschiet. In
mcommissie beno
oemd.
jubileum

In tegenstelling tot de twee eerdere
e
vieringen
n was het
er om de jubileum
mkas gevuld te kriijgen.
nu moeilijke
Men wilde to
och op zijn minst een gepaste vierring van
de inmiddelss oudste verenigin
ng van Voorschote
en. In
dat kader werd dan ook in februari 2005 de to
oon gezet
met een dia-avond “Oud Voorschoten”, verzorrgd door
oor de jubileumco
ommissie
Jan Sloof. De in december do
gehouden olliebollenactie viel bij de leden en aanhang
zeer in de sm
maak. Op veler ve
erzoek werd begin 2006
nog een dia--avond gehouden.. Op 14 oktober hield
h
de
jubileumcom
mmissie een kunsttveiling in het Hisstorisch
Museum aan
n de Voorstraat, een
e geslaagde mid
ddag. De
door de PR-ccommissie ingericchte etalage van het
h
museum met allerlei attributten uit het heden en
n E.D. trok veel aandacht
a
van het publiek.
verleden van
Later volgde
e in De Werf een door
d
de koorleden goed
bezochte wiijnproeverij. Ter afsluiting van datt jaar
werden wee
er oliebollen geba
akken. Alle activitteiten
totaal zorgd
den voor een opbrrengst van bijna € 5.000.

Financiën
n
In de eerste veertig jaren van
n het bestaan had
d De
Lofstem waa
arschijnlijk nog weinig
w
last van financiële
problemen. De vereniging we
erd opgericht door
middenstand
ders en redelijk goed
g
betaalde
medewerkerrs van de Zilverfa
abriek. Het koor re
epeteerde (waa
arschijnlijk gratis)) in de Christelijke school.
De hoofdond
derwijzer trad op als dirigent. Fabrieksdirecteur J.M
M. van Kempen was
w beschermheerr van het
koor. Na die
ens dood werd datt ambachtsheer W.A.A.J.
W
baron Schim
mmelpenninck van
n der Oye. Het vallt te
verwachten dat vrienden en bekenden van dezze
notabelen het koor bij tijd en
n wijle wilden ste
eunen in
m het voortbestaan
n. Zoals uit het historisch
de strijd om
overzicht bliijkt was het in de
e jaren daarna vaa
ak een
gevecht om financieel het ho
oofd boven water te
kunnen houd
den. Allereerst om
m een (goede) dirrigent te
kunnen beta
alen. En later voo
oral om orkest en solisten
te kunnen aa
antrekken bij de uitvoering.32

Overzicht van de Kunstveiling gehouden in hett Historisch
Museum aan de Voorstraat 14 oktober 2006.
Fotograa
af René Zoetemelk, Voorschoten.
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Van 19
987-1992 verschene
en in het koorblad D
De Resonans en
nu van pasfoto
p
voorzien.

Het is ook e
een keer voorgekom
men dat de benodig
gde muziek
door een anon
nieme goeddoener werd betaald.
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In de notulen van 16 mei 1955 lezen we: “Het koor
heeft nog steeds geen subsidie ontvangen, maar het
wel minstens twee keer uitgegeven.” In 1963 werd de
gemeentelijke subsidie gebracht op ƒ 120 per jaar, in
twee termijnen uitgekeerd.34 Na 1980 ging het
gemeentebestuur in het kader van een sociaal cultureel meerjarenplan er toe over de verenigingen meer
structureel te steunen. Het was een tijd waarin er veel
geld werd uitgegeven voor Cultuur. Dat bracht
overigens, zowel op het gemeentehuis als bij de
penningmeesters van de verenigingen, een berg werk
(en papier) met zich mede.
Vanaf 1992 werd het subsidiebeleid veranderd
en versoberd en werd de hoogte van de subsidie mede
bepaald door het aantal Voorschotense leden van de
vereniging. Dat was voor Exultate Deo, met veel leden
uit de omliggende gemeenten, een probleem. Vele
malen is de voorzitter naar het gemeentehuis geweest
om daarvoor een oplossing te vinden. Gelukkig had hij
een goede troef in handen: het jaarlijkse kerstconcert
in de Sporthal dat in Voorschoten toch niet meer was
weg te denken.
Lichtpuntjes in deze waren de sponsoring gedurende
een aantal jaren van het bedrijf in automatisering De
Grote Beer te Delft, alsmede incidentele bijdragen van
de Rabobank en van het Makelaarskantoor Rijnland.
Voor de uitvoering van bijzondere concerten mocht
het koor al een aantal keren een beroep doen op de
Louise De Lang van Schaick Stichting voor een
financiële bijdrage.

Bestuur en diverse leden deden er alles aan om de kas
te spekken.33
In de dertiger jaren werd het de gewoonte om bij de
jaarvergadering en bij het jaarfeest een tombola of
verloting te houden. De prijzen (kunst- en gebruiksvoorwerpen, plantjes, rookworst, zelf gebakken koek,
etc.) werden geschonken door de koorleden. Ook deed
men aan “Amerikaanse verkoop van taarten”.
In 1959 schreef de Bond: “Koor De Lofstem is een zorgenkindje van de Bond. Het zou toch erg zijn als het
na 77 jaar op hield te bestaan.” Het koor bestond toen
uit 9 sopranen, 7 alten, 4 tenoren en 2 bassen. De
ontvangsten waren ƒ 800 en de uitgaven ƒ 810.
In 1999 bestond het koor uit 25 sopranen, 23 alten, 19
tenoren (13 dames, 6 heren) en 18 bassen. De ontvangsten
waren ƒ 51.772 en de uitgaven ƒ 51.565.

Subsidie en sponsoring
In 1950 deed het college van B&W een voorstel aan de
Gemeenteraad van Voorschoten om muziek-, toneel en
koorzang financieel te gaan ondersteunen: “Het ligt
naar de mening van B&W zeker op de weg van het
gemeentebestuur om het plaatselijk culturele leven
zoveel mogelijk te bevorderen. Gezien het grote
belang dat de gemeente en haar bevolking heeft bij
dergelijke verenigingen, in het bijzonder bij officiële
feestelijkheden. Aangezien verwacht mag worden dat
het geven van concerten door de bevolking op prijs
wordt gesteld, geven B&W in overweging voor de
genoemde verenigingen een subsidie te verstrekken:
muziekverenigingen ƒ 200 en zang- en toneelverenigingen ƒ 75 per jaar. Zij moeten wel kunnen aantonen
dat ze levensvatbaarheid bezitten.”
Het bedrag was natuurlijk van harte welkom, maar bij
lange na niet toereikend. En er moest ook nog lang op
worden gewacht.

Oud papier
Sinds 1955 dragen koorleden bij aan het op peil
brengen van de kas door middel van het verzamelen
van oud papier. Het kan zijn dat het verzamelen later
een periode heeft stilgelegen. In 1974 kon men van de
opbrengst een elektronisch orgel kopen, dit droeg bij
aan de te houden studiedagen. Een tiental jaren later
bracht het oude papier bijna niets op.

33

Penningmeester A. de Graaff, was verknocht aan zijn koor
en zuiverde de tekorten in de kas aan. Naar aanleiding van
zijn overlijden op 14 december 1951 schreef de
secretaresse: “ … de gedachtenis aan hem blijft bij ons in
ere.”
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In 1969 is het ƒ 400 en een jaar later ƒ 500.

Toen werd door de gemeente een subsidie gegeven
van 4 cent per kilo. Het was wel steeds een zoekwerk
naar een goede ruimte voor opslag. Een prima plek
was de schuur of oude hooiberg bij de boerderij naast
de Laurentiuskerk. De familie Vroegindeweij droeg
zorg voor een goede gang van zaken. In 1986 werd
onderdak gevonden in een oude schuur van Eggink,
Veurseweg 22. Daar moest men ook weer vertrekken
en begin november 1988 werd verhuisd naar een
vervallen schuurtje van Griffioen, iets ten zuiden van
de Rosenburgherlaan. Op 6 juni 2001 werden daar de
laatste kranten door koorleden en aanhang bezorgd
want ook daar moest men weer weg. Nu was men met
het oud papier welkom achter de
gereedschappenwinkel van Verhoog, Voorstraat 17. De
(voorlopige?) afsluiting van het oude krantenverhaal in
de geschiedenis van Exultate Deo vond in 2005 plaats,
toen de winkel werd gesloten.

Rommelmarkt
Bij de voorbereiding voor de viering van het 100-jarig
bestaan werd uiteraard gezocht naar middelen om dit
feest te financieren. Een van de acties was het houden
van een rommelmarkt. In het voorjaar van 1978 werd
de eerste markt gehouden op het plein voor de
Gereformeerde kerk. Grote stukken werden op de
grond uitgestald en de kleinere spullen te koop
aangeboden op uit vergaderzalen bij elkaar gescharrelde tafels. De netto opbrengst was ƒ 3500. In het
derde jaar werden kraampjes gehuurd. Dat was een
hele verbetering voor de uitstalling. De markt oogde
beter. In 1981 moest voor een keer worden uitgeweken naar het plein van de Nederlands Hervormde kerk.
Het was winderig, koud en regenachtig die dag.
De voorzitter van de jubileumcommissie bracht
in november 1982 bij de opheffing daarvan naar voren
dat het goed zou zijn de markt jaarlijks voort te
zetten. Dat deed men maar al te graag en ongeveer
dezelfde vrijwilligers zetten sindsdien het nobele werk
voort. In 1983 was de netto opbrengst ƒ 6.500.

Het Rad van avontuur in mei 1989; altijd een belangrijk
onderdeel van de rommelmarkt.
Fotograaf A. de Waal, Voorschoten.

Het jaar daarop werd de rommelmarktcommissie (pas)
officieel ingesteld. In 1988 werd het al bestaande idee
om per kraam de omzet te gaan bijhouden ingevoerd.
Sinds 1983 wordt de netto opbrengst van de
rommelmarkt aangewend voor het jaarlijkse
kerstconcert. De organisatie kost veel tijd. Daar staat
tegenover: een gezellige dag met veel PR voor het
koor.
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De Kin
nderkoren

Vanaf decem
mber 1932 komt het
h kinderkoor in de
notulen ter sprake. Toen nam
m het bestuur van
n De
n
Lofstem hett initiatief om bij de schoolhoofden
o het
adressen te vragen om ouderrs te attenderen op
kinderkoor. Het kinderkoor werd
w
begeleid doo
or dames
koorleden va
an het grote koorr. In de bestuur- en
e
jaarvergaderingen van De Loffstem van 1932-1938 kom
aronesse L.H. Schiimmelje heel wat namen tegen. Ba
penninck van der Oye werd in
n 1933 beschermvvrouw
derkoor. Haar broer, Baron W.A.A.J. Schimvan het kind
melpenninckk van der Oye, ga
af in 1933 in zijn functie
f
van presiden
nt kerkvoogd de Hervormde
H
kerk gratis
g
in
gebruik bij d
de jubileumuitvoe
ering van het grotte en
kleine koor. Hij was sinds korrt beschermheer van
v het
grote koor.
In no
ovember 1936 we
erd Riek Meijering uit
Katwijk aan den Rijn benoem
md als leidster. Sa
amen met
Han Zirkzee uit Leiden begintt zij een nieuwe aanpak
a
met een and
dere naam voor het koor: “De Jong
ge
Lo
ofstem” en een ja
aarlijkse uitvoerin
ng in het
Ge
ebouw voor Christtelijke Belangen,
Wiijngaardenlaan 1..In het goed verzo
orgde
pro
ogrammaboekje kunnen
k
we lezen dat de
kin
nderen (vanaf 6 ja
aar) toen elke ma
aandag
repeteerden van 4 – 6 uur. 35
n een uitvoering van
v het
In een recensie van
kin
nderkoor op maan
ndag 6 april 1942 in de
Sta
adsgehoorzaal zie
en we dat dan de naam
ve
eranderd is in “De
e Lenteklokjes”. In
n 1953
we
erkten de Lentekllokjes met De Loffstem
me
ee aan een adven
ntdienst in “Hulp en Heil”
te Leidschendam.
Rie
ek Meijering was buitengewoon bijj het
kin
nderkoor betrokke
en. Haar afscheid
d in 1956
wa
as dan ook emotio
oneel.

De oudsste ons overgeleve
erde vermelding vvan een
kinderkoor bij het ‘grote
e’ koor dateert va
an 26
ber 1919. Toen we
erd onder leiding van de heer
decemb
H. Wieg
gerif een uitvoering gegeven door een
kinderkoor, in een samen
nwerking met De Lofstem. Het
ngeveer die tijd zijn
z opgericht. Eld
ders
moet on
vernamen wij dat Mej. v.d.
v
Burg er vanaff het begin
m 1935 aan wass verbonden.
tot en met
In het re
eglement van De Lofstem uit 1920
0 komen we
het tege
en onder de naam
m De kleine Lofste
em. Het was
toen voor het houden van repetities onde
erverdeeld in:
n in de leeftijd va
an 8 – 12 jaar en kklas twee van
klas één
12 – 16 jaar. De contribu
utie voor klas één was 7 cent
ek en voor klas tw
wee 10 cent per w
week. Voor 1
per wee
gulden per jaar was men
n begunstiger mett recht op een
ng.
vrijkaarrt bij de uitvoerin

Kinderkoor tijdens uitvoerring in Cultureel Ce
entrum, ca 1976.
Fotograaf niet bekend.
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Gedrukt do
oor A. Volkers te Voorschoten.

6e UITVOERING
Christelijk kinderkoor “Lenteklokjes” o.l.v. Riek Meyering
met medewerking van 3 jongenssopranen en het Dameskoor
van Katwijk aan Zee. Aan de vleugel Piet Uiterlinden.
Uitvoering woensdag 17 maart 1948 des avonds 7.30 uur
Stadsgehoorzaal.

In 1968 oefenen de Lenteklokjes op dinsdag van 16.00-16.45;
de Alouettes van 17.00-17.45 uur in De Werf.

Op 10 januari 1969 gaven de Lenteklokjes en Alouettes
(totaal 65 zangertjes) in het Cultureel Centrum een
uitvoering van de operette “De gestolen kroon”. De
pianobegeleiding werd verzorgd door Sander van
Marion. Jaap Groot maakte de decors. Dat heeft hij
nog vele keren gedaan bij de jaarlijkse uitvoeringen.
In 1970 werd een geslaagde kooruitwisseling met een
kinderkoor uit Maasland georganiseerd. Een jaar later
volgde optreden in de Marekerk te Leiden, samen met
het in 1970 opgerichte Rijnlands Mannenkoor.
Na grondige studie ontving Rita Eriks op 26 mei 1973
haar diploma koorleider met negens en achten. Het
gebeuren viel toevallig samen met een uitvoering van
de Lenteklokjes en Alouettes en was daardoor extra
feestelijk.
Op 27 februari 1975 werden de kinderkoren weer ondergebracht in een zelfstandig bestuur en zo is het
gebleven. Onder de liederen die de kinderen ten
gehore brachten waren veel composities van Sander
van Marion, maar ook van dirigent Rita Eriks zelf. Het
her- of opnieuw schrijven van de kinderliedjes was
nodig, omdat de bestaande qua tekst vaak
onbegrijpelijk waren voor de kinderen. De kinderen
zingen graag liedjes die ze begrijpen.
Heel drukke jaren volgden waarin de kinderkoren
naast de jaarlijkse uitvoering veel andere optredens
verzorgden. In 1975 behaalden de Alouettes een eerste
prijs op het Tulip Time Festival.
Bijzonder was ook de medewerking van de Alouettes
aan de operette “Polenblut” in het Circustheater te
Scheveningen op 7 april 1978.
Een groot succes voor de beide kinderkoren was de
productie van de grammofoonplaat “Liedjes rond de
bijbel” die in juni 1980 uitkwam. De teksten waren
verzorgd door Jan Visser en de muziek werd gecomponeerd door Reina van Essen.

Het kinderkoor werd vanaf 1957 geleid door de heer
W.F.C. van Helsdingen. Hij gaf toen klas twee, de
meisjes van 12 – 16 jaar, de naam “Alouettes”
(Leeuweriken). Verscheidene optredens voor de Bond
van zangverenigingen volgden. Deze avonden hadden
tot doel de koorzang te stimuleren. Nog in het
geheugen bij een aantal onder ons is de uitvoering van
30 oktober 1960 toen de Lenteklokjes en de Alouettes
onder regie van mevrouw Rietmulder het zangspel
“Goudmuiltje” opvoerden.
De heer Van Helsdingen stopte er mee in het najaar
van 1962. Het meisjeskoor de Alouettes liep in
ledental sterk terug en werd beëindigd. De overgebleven meisjes werd gepolst of ze er voor voelden over
te komen naar De Lofstem.
Programma 15 cent: Christelijk kinderkoor “Lenteklokjes”
met afdeling Jongenskoor o.l.v. Riek Meyering met aan de
vleugel Nic. Christiaanse 16e uitvoering op 8 mei 1953 te
19.30 uur in de Gereformeerde kerk te Voorschoten.
Lesuren in de zaal achter de Gereformeerde kerk. Op vrijdag
meisjes 6-10 om 15.45 uur; jongens 7-11 om 16.30 uur;
meisjes 10-14 om 17.15 uur.

Een aantal van hen deed dat. De kinderkoren waren
trouwens in veel gevallen het voorland van de leden
van het grote koor.
Vanaf 1 januari 1964 dirigeerde Sander van Marion de
Lenteklokjes. Maar het werd hem te veel en mevrouw
M. Eriks–Zonneveld, koorlid van De Lofstem, nam het
in oktober van dat jaar van hem over. Zij maakte in
1965 een nieuwe start met de Alouettes. In 1966
volgde de eerste uitvoering van de koren. De Alouettes
namen daarna regelmatig deel aan de concerten van
Exultate Deo.

______________________________________________
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