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Het jongenskoor van Euphonia tijdens de  
oorlogsjaren en vlak erna

H.C. Boelhouwer

Verantwoording

De auteur bezocht het Nationaal Archief ter bestudering van het dossiernummer 
66682¹ op naam van de Vereniging “Christelijke Oratorium Vereniging Euphonia”. 
Tevens raadpleegde hij de rubriek “Herinneringen tussen Lek, Grift en Linge” door 
Piet Verwoert in de Rhenense Betuwse Courant en wel de uitgaven van 21 en 28 
april 1999. Ook  raadpleegde hij de heer Jan van Ingen, oud-lid van het jongenskoor 
waarvan de auteur ook lid was. 

Overweging

De personen die door de heer Verwoert voor zijn rubriek werden geïnterviewd en 
leden van de vereniging wisten blijkbaar niet (meer), dat Euphonia ook een jongens-
koor heeft gehad. Er werd in de bovenstaand aangehaalde rubriek met geen woord 
over gerept. De auteur heeft, toen de editie van 21 april 1999 van de Rhenense 
Betuwse Courant verscheen, de heer Verwoert middels een brief erop gewezen, dat 
“Euphonia” gedurende enige tijd ook een jongenskoor had om zodoende te bewerk-
stelligen, dat e.e.a. nog in de editie van 28 april opgenomen kon worden. 
Dit is helaas niet gebeurd, vandaar dit artikeltje.

Het jongenskoor

Dit koor repeteerde onder leiding van de heer H(enk) van Eck, die ook de eerste 
dirigent van het grote koor was. De jongens, die tussen de 8 en 12 jaar oud waren, 
troffen elkaar in de oorlogsjaren en er na op de zaterdagmiddagen bij de repetities in 
het gebouw “Irene”, het tegenwoordige “Hof van Rhenen”. 
De grote zaal van “Irene” werd in die tijd door de Nederlandse Hervormde 
Gemeente gebruikt als kerkzaal, omdat de Cunerakerk gerestaureerd werd. Deze zaal 
had een podium, waarop de predikant plaatsnam om vanachter een veredelde kathe-
der de kerkgangers toe te spreken. Boven het podium bevond zich het orgel en via 
een luikje in het plafond van het podium konden de predikant en de organist elkaar 
zien, hetgeen tijdens de dienst nodig was wanneer de organist moest gaan spelen. 
Aan weerszijden van het podium bevonden zich de consistoriekamers, die zowel 
vanaf dat podium als vanuit de grote zaal bereikbaar waren. In de hoek vlak voor 
de consistoriekamer aan de stadskant stond een piano en in die hoek repeteerde het 
jongenskoor altijd. Het repertoire bestond in eerste instantie voornamelijk uit geeste-
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lijke liederen, zoals  psalmen uit een speciaal boek en liederen als “Het ruw houten 
kruis”, “Het nonnenkoor”, e d. 
Ook werd er gezongen uit het boek “Kun je nog zingen, zing dan mee”. 
Wanneer de jongens van “Euphonia” de jeugdleden van de zangvereniging “Eben-
Haëzer” troffen, werden zij door laatstgenoemden nog al eens uitgescholden voor 
“eksternesten”. In een van de bijdragen van de heer Verwoert werd vermeld, dat de 
eerste vooroorlogse uitvoering “Die Schöpfung” van Haydn was. Naar het idee van 
de auteur was de eerste uitvoering in bezettingstijd die van “Zafnath Paäneach”². Dit 
was een muziek- en zangstuk, waarin volgens het bijbelboek Genesis het levensver-
haal van Jozef, een van de zonen van aartsvader Jacob, ten tonele en ten gehore werd 
gebracht. Het was een spektakelstuk, compleet met een beroepsorkest, het grote 
koor, het jongenskoor en een aantal uit die tijd bekende solisten, die de rollen van 
Jacob, Jozef, Ruben en anderen vertolkten. Iedereen was gekleed zoals de levende 
figuren die in deze tijd in het hoogseizoen op de “Heilig Landstichting” in Nijmegen 
figureren. Uiteraard deden de leden van het jongenskoor mee. Zij waren de klaag-
jongens die, samen met de klaagvrouwen, vader Jacob moesten toezingen nadat de 
broers hem gemeld hadden dat Jozef door een wild dier verslonden was.
De uitvoering werd in het jaar 1942, of 1943 gehouden in gebouw “Irene” en later 
ook in gebouw “Eltheto” in Veenendaal. De reis naar die plaats werd vanaf het 
station Rhenen gemaakt per stoomtrein en omdat er ’s middags ook nog een generale 

Uitvoering Bijbelse Operette ” Zafnath Paäneach”, in 1��� uitgevoerd door Gem. Zangvereniging 

Euphonia met kinderkoor o.l.v. dirigent Henk van Eck,Veenendaal (Coll. G(ijs)van Ingen)
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repetitie gehouden moest worden, moesten de leden van het jongenskoor een aantal 
uren van school verzuimen. Dat zij dit mochten was wellicht te danken  aan het feit, 
dat de onderwijzeres van een der klassen, mej. H.Oostra, van de “School met de 
Bijbel” aan de Achterbergsestraat, een van de bestuursleden van “Euphonia” was.
Opgemerkt moet nog worden, dat de bijbelse operette “Zafnath Paäneach” in het jaar 
1937 ook een keer opgevoerd is hetgeen uit bijgaande foto blijkt.

De leden van het jongenskoor mochten in latere jaren de generale repetities in 
gebouw “Irene” bijwonen van de “Johannes Passion”, gezongen door het grote koor. 
De jongens zelf gingen zich in die tijd bekwamen in het ten uitvoering brengen van 
operette-achtige sketches, die in de eerder genoemde gebouwen volle zalen trokken. 
Een en ander was wellicht het gevolg van het feit, dat het gemengde jeugdkoor van 
“Eben-Haëzer” al jarenlang kinderoperettes ten uitvoering bracht en daarmee grote 
successen boekte.
Waren er voor bepaalde sketches meisjes nodig, dan zorgden de leden van het 
grote koor voor dochters die dan meededen. Uiteraard behoefden zij de tekst niet 
diepgaand te repeteren en deden zij alleen voor de bewegingen mee en dat alleen 
tijdens de generale repetities en de uitvoeringen. Enige namen uit die tijd waren 
Hennie en Ellie, dochters van Rijnco van Til en Aukje en Enkje, dochters van ds. 
van der Heide.  
Het koor werd ontbonden toen van Eck in 1947 of 1948 naar Afrika emigreerde. 
Toen hij vertrok is er door het Bestuur van de vereniging nog een poging gedaan om 
hiervoor Kobus van Ingen (vader van Jan en Gijs) te interesseren hetgeen mislukte.
In het eerder aangehaalde verenigingsdossier met nummer 66682 waren alleen de 
procedures opgeborgen die er toe geleid hebben om de koninklijke goedkeuring 
van de statuten te verkrijgen. Daar in de rubriek van de heer Verwoert hierover 
niets werd geschreven, is dit een reden om hierover nog enige bijzonderheden te 
vermelden. 
Op 1 oktober 1967 is het zittende bestuur begonnen om de statuten te formule-
ren en heeft S. J. Vleer, notaris te Rhenen, het kabinet van H.M. de Koningin te ’s 
Gravenhage verzocht goedkeuring op deze statuten te mogen ontvangen. Dit bestuur 
had de volgende samenstelling: J. B. Meiresonne, B. van de Beek, A. Jager, T. H. de 
Jong - van der Heide, R. J. P.Woudenberg - van Voorthuysen, R. W. van Zwieten en 
A. van Dijk - van den Berg. 
De Koninklijke Goedkeuring werd verleend op 8 juli 1968. 

Noten

¹  Strous, Willem H., ‘Verenigingendossiers’, in: Oud Rhenen, jrg. 12, januari 1993  
p. 21.

² Bijbelboek Genesis 41 vers 45.




