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Voorwoord 
 
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. 

 
April 2007 

Marian Nuijten-van der Heijden 
Voorzitter C.O.V. Exultate Deo 
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Aan de Achterweg1 staat de Openbare school en de 
Christelijke school annex Bewaar-, Naai- en Brei-
school. 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 Voor-
schoten 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 Sinds 17 november 1922 genoemd: Schoolstraat. 

 
Bij de grens met Veur, ten noorden van het dorps-
centrum 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 harmo-
niegezelschap Benvenuto opgericht. 2  

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

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. 
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Mode einde 19e eeuw. 

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. 

                                                 
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…  
 

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 meege-
daan 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.  
  

                                                 
8 Bij verenigingen mankeert er nogal eens wat aan: Geen 
jaartal ingevuld; verkeerd geschreven achternamen; 
helemaal geen namen. 
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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 bijvoor-
beeld kwamen bij de secretaresse 154 stukken binnen 
en gingen er 103 uit. Hierin waren niet eens inbe-
grepen de stukken aan bestuursleden, leden en dona-
teurs. 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 oud-
secretaris 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. 

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 bestuurs-
leden 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, 1869-
1977; de Oranjevereniging 1948-2003; de PC Scholen-
vereniging, 1860-1991; en van de Kerkgenootschappen 
van belang voor het verkrijgen van een beeld van het 
sociale gebeuren van Voorschoten over die periode. 
  

                                                 
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) 1966-
1971 (1990). Voorschoten, 2006. 
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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.” 

 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 Ver-
bonden, beiden onder leiding van Corn. A. Bonten.  

De jaarlijks te geven uit-
voeringen in die kerk genoten 
altijd redelijk veel belang-
stelling van de Voor-
schotenaren. Vaste begeleider 
op het orgel was de heer 
Roodvoets.  
 De heer Mens was ook 
organist van de Waalse Ge-
meente te Delft (1903-1905) 
en vervolgens van de Nieuwe 
Kerk te Den Haag en was ook 
nog bibliothecaris van de Bond 
voor Christelijke Zangvereni-
gingen. Daarnaast vond hij nog 
tijd voor het componeren van 
verschillende liederen. Onder 
andere een kerstcantate voor 
koor en twee solisten (sopraan 
en tenor) met klavierbege-
leiding en het stuk “De Her-
dersfluit”. Grootvader en 
vader Mens waren bekende 
Leidenaars en in brede zin in 
dienst van de Muze.  

Exultate Deo bij het gebouw van Mexx (voormalige zilverfabriek), oktober 1987. 
Fotograaf Martin Ken Studio, Leiden. 
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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 Pie-
terskerk.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, trom-
bone) 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. 

                                                 
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. 
 
 

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. 
 
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”. 
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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 donder-
dagavond repeteren. Dat werd door het bestuur 
verworpen. Maar volgens een bewaard program-
maboekje 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 leden-
vergadering 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 Kerst-
wijding op maandag 22 december 1947 in de Gere-
formeerde kerk. Voorganger was Ds. J.C. Houtzagers. 
Ook het kinderkoor De Lenteklokjes o.l.v. Riek 
Meijering verleende medewerking, met Piet Uiter-
linden 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 

                                                 
17 “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. 

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 repetitie-
avond was daar ook op dinsdag. Hij stelde voor om 
voortaan met De Lofstem op maandagavond te repe-
teren. 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”. 
 
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)  
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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 Eriks-
Zonneveld 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 uitge-
voerd 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 Trompet-
concert 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 Toen al bekend in Voorschoten als beiaardier. 

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. 
 
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 wet-
houder 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 kerstconcer-
ten in de regio.  
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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. 
 
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. 
 
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 scratch-
uitvoering 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 uitge-
voerd. Een concert waar het Chr. Kamerkoor Maas-
sluis, 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. 

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 Kruis-
puntkerk 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. 

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 
  

                                                 
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). 
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Op 20 augustus 1985 werd de heer 
Peter Siereveld als tweede 
dirigent aangenomen. Al snel be-
geleidde hij diverse kerkdiensten, 
waaronder jaarlijks de 
kerstnachtdienst in de Gerefor-
meerde kerk. In 1996 vierde hij 
zijn 25-jarig jubileum als toon-
kunstenaar. Op 4 juli 2000 vertrok 
de heer Siereveld.  

In voorkomende gevallen 
werden de repetities ondersteund 
door een andere muzikale bege-
leider, 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 
wordt door de bibliothecaris be-
waard. 
In september 1889 meldde De Lofstem zich aan bij de 
Bond van Christelijke Zangverenigingen. Deze in 1886 
opgerichte bond legde en legt zich geheel toe op steun 
in den brede zin van het woord aan de zang-
verenigingen en natuurlijk op uitleen van bladmuziek. 
In het nog bewaarde reglement van 1894 zien we dat 
de heer J. Roodvoets optrad als bibliothecaris van het 
koor. Hij was bekend organist van de Hervormde kerk.  
In het dagelijks leven was hij kruidenier en handelaar 
in koloniale waren. Zijn winkel grensde aan de 
Hervormde kleuterschool aan de Achterweg 
(Schoolstraat). Hij had de beschikking over een 
hectograaf waarmee hij de door hem overgeschreven 
muziek en tekst kon vermenigvuldigden. 
 

Het vrijelijk zonder toestemming of betaling gebruik 
maken van andermans geestelijk eigendom werd door 
de Auteurswet van 1912 ingeperkt. In 1913 werd ter 
bescherming van de rechten van componisten en 
tekstdichters het Bureau voor Muziek en Auteursrecht 
opgericht. Voortaan moest aan het bureau van de 
BUMA worden opgegeven wat er werd uitgevoerd. De 
controle was streng, dat ondervond dirigent  
S.S. Leppink, die het stuk “Lentelied” zonder 
toestemming had uitgevoerd. Op 5 januari 1927 moest 
hij voor de Kantonrechter verschijnen. De eis luidde ƒ 
200 boete en ƒ 10,45 proceskosten. 
In 1938 ontving secretaris M.J. de Graaff, Treubstraat 
13, zelfs een ontzegging voor gebruik van muziek bij 
een concert, omdat bepaalde verplichtingen aan de 
BUMA niet waren nagekomen! 
 

Uitgaansdag 29 juni 1932. Fotograaf niet bekend.
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Ambachtshuis, Voorstraat 12. Hier repeteerde De 
Lofstem in 1938. Fotograaf niet bekend. 

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! 

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 ver-
moeden 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 boven-
woning. 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. 

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) 
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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 repe-
tities bijwonen schept ook een band met de vereni-
ging. 
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.”  

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 cassette-
recorders 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 moei-
lijk was, per partij oefeningen aan huis gehouden. Dit 
verhoogde de kwaliteit en het sociale contact merk-
baar. 

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 repe-
titie. Tussendoor is er een uitstapje en ruimte voor 
plezier. Vrijwel altijd wordt op zondag medewerking 
verleend aan een kerkdienst in de omgeving. 
  

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

                                                 
24 Theo Herzog bood E.D. daarbij een eigengemaakte vaan 
voor het vaandel aan. 

Tussendoor werden uitstap-
jes gemaakt. Al in septem-
ber 1984 werd door E.D. 
een tegenbezoek ge-
bracht.25  
In het voorjaar van 1987 
was de Liederkranz weer in 
Voorschoten en werd door 
beide koren in de Her-
vormde 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. 
  

                                                 
25 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 (oud-
voorzitter), Martie Meijs (oud-secretaris) en voorzitter J. 
Rietmulder en secretaris A. Klein een penning van 
Sandhausen. 
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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. 

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. 

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-, kerk- 
en 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. 
  

                                                 
27 Op 23 september 1965 kwamen de eerste bewoners. 
28 In 1981 waren er 70 donateurs met een totale inkomst van 
ƒ 750. 
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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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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 notulen-
boek: “Zij die het niet kunnen beta-
len 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. 
Hier werden diverse Psalmen, Ge-
zangen, het lied Avondklokken en 
het Bondslied ten gehore gebracht. De voorzitter van 
de Bond hield een toespraak. Na het concert werd in 
een lokaal van de voormalige Openbare school 
receptie gehouden. Fotograaf Bleuzé maakte daar voor 
het Leidsch Dagblad een foto. Op de mooie afdruk zien 
we  onder andere één van de oprichters, de heer Th. 
J. Broers, geflankeerd door enkele oud-voorzitters en 
oud-dirigent Leo Mens. In het midden staat de 
beschermheer van het koor, W.A.A.J. Baron 
Schimmelpenninck van der Oye. Hij volgde de heer 
J.M. van Kempen op, die in januari van dat jaar was 
overleden. 

Op 6 februari 1957 startte het koor met de 
voorbereiding voor de viering van het 75-jarig 
bestaan. Er werd een feestcommissie samengesteld 
onder leiding van de heer A. Verstraten. 

                                                 
29 Het was nog steeds de gewoonte dat de plaatselijke 
predikanten de avond openden en sloten. 

Voor het verkrijgen van de financiële middelen werd 
onder de kerkleden een collecte gehouden voor het 
jubileumconcert. 
Zich nader buigend over het programma drong het tot 
de commissie door dat het koor op de jubileumavond 
niet klaar kon zijn met het instuderen van de stukken. 
Het jubileumconcert werd daarom een jaar ver-
schoven. Ondertussen werd bij de familie Verstraten 
thuis een toneelstuk ingestudeerd.  

Op 6 februari 1958 werd in het Cultureel 
Centrum de zeer succesvolle uitvoering gegeven van 
het stuk getiteld: “Het Straatje”. De verkoop van 
toegangskaartjes was een welkome inkomst voor de 
jubileumkas. Daarnaast werden loten verkocht. Veel 
middenstanders waren bereid om iets af te staan voor 
de loterij.  

Foto uitvoering t.g.v. het 75-jarig bestaan van De Lofstem in de Kruispuntkerk. 
Fotograaf N.v.d. Horst, Leiden.
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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. 
 

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.  

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.  

Koninklijke penning bij het 
100-jarig bestaan in 1982. 
Fotograaf L.J. Struijk, Delft. 



 47

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 Wasse-
naar” 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. 
 
De viering van het 100-jarig bestaan van het Nut Departe-
ment 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 jubi-
leumcommissie 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 medewer-
king 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. 

                                                 
30 Mevrouw Priems stelde haar fiets beschikbaar voor 
verloting onder de koorleden. 

Penning geschonken door de 
Bond voor Zangverenigingen bij 
het 100-jarig bestaan in 1982. 
Fotograaf Wim Prins, 
Voorschoten. 
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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 gebruiks-
voorwerpen, 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 zor-
genkindje 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 toneelvereni-
gingen 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. 

                                                 
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.” 

 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 cultu-
reel 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. 

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.  

                                                 
34 In 1969 is het ƒ 400 en een jaar later ƒ 500. 
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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 geschar-
relde 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 uitgewe-
ken 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 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. 
  

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

 
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 on-
dergebracht 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 gecom-
poneerd door Reina van Essen. 
 
______________________________________________ 
 


