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Jaar werken voor één concert
 

Rien van der Spek in het atrium van
Priva waar Excelsior 25 november
optreedt.
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Excelsior tijdens het 40-jarig jubileum.
FOTO EXCELSIOR

'Op 8 december 1892 werd thuis bij
de heer Dirk Verhoog de
Christelijke Zangvereniging
Excelsior opgericht', staat in oude
notulen. De vereniging bestaat nog
steeds, al 125 jaar. En kwalitatief
levendig, ondanks de dreigende
vergrijzing.

RIEN VAN DEN ANKER

 Natuurlijk, ook wij hebben te
maken met vergrijzing, de zestigers
en zeventigers zijn in de
meerderheid. Maar als een rode lijn
loopt door de hele geschiedenis
van Excelsior nadrukkelijk het
behouden van kwaliteit."

Voorzitter Rien van der Spek zet
zich schrap, gaat dan onverdroten
verder: ,,En ja, een vergrijzend koor
betekent dat het voor de dirigent
steeds lastiger is om passende
zware, religieuze werken te vinden.
Ook dat de meeste leden er harder
aan moeten trekken en meer thuis
moeten studeren. Maar alle
koorleden ondersteunen graag die

ambitie. Zingen is voor de leden
ook een soort uitdaging en daar
hebben ze dan een jaar hard
werken voor één concert voor
over."

Van der Spek is niet het oudste,
ook niet het langst lid van de
jubilerende oratoriumvereniging; de
eind zestiger kwam 'pas' 31 jaar
geleden binnen, is sinds 2013
voorzitter.

Enthousiast noemt hij Excelsior een
bijzondere vereniging, vertelt dat
voor enkele koorleden de repetities
een ontspannen uitje zijn maar
benadrukt dat het koor geen
recreatieclub is. ,,Ontspanning door
inspanning is het uitgangspunt. En
het is beter om te stoppen dan om
te ontdekken dat je kwalitatief niet
meer kan doen wat je zou willen."

Van het begin is vrij weinig bekend.
De eerste dirigent is Dirk Verhoog
uit Naaldwijk, hij is in 1892 ook de
oprichter. Het koor komt niet gelijk
glorieus uit de startblokken, want
uit de boeken blijkt dat in 1894 en
1895 niks gebeurde, pas in 1900 is
het eerste concert. Wel is het
gezelschap vanaf het begin
gemengd. Waarom weet Van der
Spek niet, maar het was toentertijd
wel bijzonder. Het aantal leden, ook
bijzonder, heeft altijd geschommeld
tussen 50 en 70. Alleen in 1939 is
er een dip van 21 leden. Reden
onbekend. Nu zijn het er ongeveer
55.

Kaskraker

Het 40-jarig jubileumconcert in
1932 is een kaskraker; ruim 1.200
belangstellenden in de
groenteveiling. Tien jaar later is het
50-jarig jubileum ook een groot
succes. Het is ook voorlopig de
laatste uitvoering, tijdens de
verdere bezetting wordt het
verenigingsleven lamgelegd.

Na de oorlog maakt het koor een
nieuwe start, krijgt het ook een

nieuwe naam: Westlandse
Christelijke Oratoriumvereniging
Excelsior. Eind 1946 telt het koor
70 leden.

Van 1964 tot eind zeventiger jaren
is Excelsior traditioneel in de ban
van Bachs Johannes Passion, die
vrijwel om het jaar werd uitgevoerd.
Met voor die tijd grote en bekende
solisten als Aafje Heynis, Cora
Canne Meijer, Caroline Kaart en
David Hollestelle. ,,Die traditie stopt
uiteindelijk omdat het gewoon te
kostbaar was met zoveel solisten
en een compleet orkest", aldus Van
der Spek.

Tot 1970 is er geen koorkleding,
daarna wordt zwart de huiskleur, in
eenvoudige japonnen en kostuums.
In dat jaar toont Excelsior zich
uniform; de zang- en
muziekmanifestatie in de Honselse
veiling tijdens de Oranjefeestweek
trekt 2.500 bezoekers. Later is het
repertoire steeds afwisselender.
Naast bekende stukken zoals de
Messiah van Händel worden
welbewust ook minder bekende
werken uitgevoerd, zoals de Petite
Messe Solennelle van Rossini en
Die Jahreszeiten van Haydn.
Hoogtepunt is een concert met
Marco Bakker als solist.

In de afgelopen jaren is er sprake
van geregelde, goede
samenwerking met andere koren
zoals de Lierse
oratoriumvereniging, Deo Sacrum
en Kunst voor het Volk. Veelal
betekent dat uitruil van koorleden
tijdens concerten. Over fuseren met
bijvoorbeeld de Lierse
oratoriumvereniging wordt nog niet
hard en openlijk gesproken, maar
Van der Spek sluit niet uit dat het
ooit zover zal komen. ,,Mijn droom
is dat we als Excelsior nog heel
lang blijven bestaan, maar de
andere kant van diezelfde droom is
dat we ooit nog een keer komen tot
één grote Westlandse
oratoriumvereniging."
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