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Welkom 
 

Namens het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA en Drechtstad 

Muziekvereniging heten wij u van harte welkom op ons Najaarsconcert. 

Het concert, Vier Zonen van Dordrecht, is een eerbetoon aan 4 bekende 

Dordtenaren, die dit jaar 100 jaar zouden zijn geworden, ware zij in leven 

gebleven.  Een muzikale hulde aan componist Kors Monster, een 

eerbetoon aan verzetsheld Aart Alblas, gedichten van Cees Buddingh’ en 

tekeningen van Otto Dicke, ze komen allemaal voorbij. 

 

KNA zingt a capella liederen van Kors Monster, Marjolein Schaap 

(sopraan) en Caecilia Boschman (piano) vertolken de Gorgelzangen van 

Cees Buddingh’; Kors Monster voorzag ze van muziek. Gedurende het 

concert worden tekeningen van Otto Dicke vertoond, passend bij de sfeer 

van de muziek. 

 

Aart Alblas wordt door Drechtstad Muziekvereniging herdacht door o.a. 

Soldaat van Oranje en het door Kors Monster gecomponeerde Willem van 

Oranje. Koor en orkest voeren tenslotte gezamenlijk enkele imposante, 

filmische werken uit, die een gepassioneerde finale vormen van een 

onvergetelijk concert. 

 

Wij hopen dat  u intens zult genieten van ons gezamenlijk concert!  

 

  

Rob Hageman 

vz. Mannenkoor KNA 

Gerard Noorlander 

vz. Drechtstad 

Muziekvereniging 

 

 

 

 

De Vier Zonen van Dordrecht 
17 november 2018 

 

Programma 

 

Intro 
1. Conquest of Paradise  - Vangelis 
2. Priester Chor     - A. Mozart, koor en orkest 

De Vier Zonen 

3. Koning Voetbal   - Willy Schootemeyer, ode aan Cees 

   Buddingh  

4. Gorgelrijmen    - Cees Buddingh’, muziek Kors Monster 

   - Blauwbilgorgel           Soliste: Marjoleine Schaap 

   - Senekater           Piano:   Caecilia Boschman  

   - Schommerhannep  

   - Mastodonderkop 

5. Gorgelzangen   - Cees Budding’, muziek Kors Monster 

    - Kasparjan & Kasparjoe 

    - Halvemaanvis 

6. Dorp in de Zomer   - Kors Monster, ode aan Otto Dicke 

7. Willem van Oranje    - Kors Monster, ode aan Aart Alblas 

8. Soldaat van Oranje     - R. van Otterloo, ode aan Aart Alblas, 

9. Vergankelijkheid    - Kors Monster 

10. Sanctus      - Kors Monster 

11. Vivat Musica     - Kors Monster 

Finale 

12. Anthem     - Tim Rice c.s., uit Chess 

13. The Exodus Song   - Ernest Gold 

14. Pomp and Circumstance - Edward Elgar, arr. Henk van Lijnschoten 

 

Presentator: Marco Oudshoorn 

 

Achtergrond video: tekeningen van Otto Dicke 
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Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA 

Het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA is in 

1898 opgericht door en voor de fabrieksarbeiders 

van de Dordtse Gasmeterfabriek. Historisch 

hoogtepunt was het behalen van het Nederlands 

kampioenschap in de hoogste categorie in 1934. 

Mede hierdoor werd in 1938, bij het 40-jarig 

bestaan, de titel Koninklijk door Hare Majesteit 

aan onze vereniging toegekend. De vereniging bloeide als nooit tevoren: 

een prachtig koor, te vergelijken met de Mastreechter Staar, waarmee 

goede banden werden onderhouden.  

   De afgelopen jaren heeft KNA zich nadrukkelijk vernieuwd. Op het 

najaarsconcert in 2014 werden Baltische liederen uitgevoerd met als 

hoogtepunt de spectaculaire uitvoering van de sage Sampo Cuditur van 

Veljo Tormis. Eregasten waren de ambassadeur van Estland en de Dordtse 

wethouder van Cultuur. Nu staan werken van Edward Elgar, Ralph 

Vaughan Williams en Benjamin Britten op het repertoire. 

   KNA treedt regelmatig op tijdens festivals en zelf georganiseerde 

concerten. In 2014 stond KNA in de finale van het landelijk Zangersfestival 

in Zwolle en behaalde daar de zesde prijs. Tijdens het Groot Dordrechts 

Korenfestival 2015 trad KNA samen op met het Schotse Linlithgow RFC 

Male Voice Choir voor een enthousiast publiek. 

www.kna-dordrecht.nl 

 

Drechtstad Muziekvereniging 

Deze innovatieve harmonievereniging uit 

Dordrecht bestaat sinds 1969. Bij ons orkest 

gaat het om samen mooie muziek te maken, 

die bovendien leuk is om te spelen en prettig 

om naar te luisteren. We repeteren elke 

dinsdagavond in een gemoedelijke sfeer, 

want een gezellig verenigingsleven vinden we belangrijk. Plezier in het 

samen muziek maken staat voorop, maar we repeteren serieus om de 

muziekstukken zo goed en mooi mogelijk te laten klinken. 

   Onze jaarconcerten zijn verfrissend en verrassend, veelzijdig en modern. 

Daarnaast treden we regelmatig op in winkelcentra, zorgcentra en bij 

allerlei evenementen in de stad. Onze kerstband speelt vrolijke en 

populaire kerstmuziek tijdens de Dordrechtse kerstmarkt. We marcheren 

niet op straat. Het orkest bestaat uit een gemêleerd gezelschap: jong en 

oud is welkom in onze vereniging. Momenteel zijn er ongeveer 25 

spelende leden. 

http://www.drechtstadmuziek.nl 

 

Hans van der Toorn, dirigent van KNA 

De liefde voor de muziek begon voor Hans van der Toorn in de 

parochiekerk van de Heilige Familie aan de Bergsingel 

in Rotterdam Noord. Op 7-jarige leeftijd was hij 

sopraan in het koor dat werd geleid door Ton 

Vijverberg, die later zijn leraar piano en orgel werd. Op 

14-jarige leeftijd werd hij aangesteld als organist in 

diezelfde parochiekerk. Op het Conservatorium, 

studeerde hij als hoofdvak koordirectie. Zijn eerste 

grote koor werd de Koninklijke Zangvereniging 

Excelsior te Den Haag, daarna kwam het 

Toonkunstkoor te Leiden. Hij ontdekte opera toen hij repetitor werd van 

het koor van de Rotterdamse Opera. In 1995 werd Hans dirigent van het 

Koninklijk Dordrechts Mannenkoor Al vele jaren is Hans dirigent van COV 

Excelsior Leiderdorp. Onlangs nam hij de directie van het Rotte’s 

Mannenkoor op zich. 

   De opera werd een grote liefde naast het oratorium. Vanwege zijn brede 

belangstelling eist Hans veel flexibiliteit van zijn koren. Componisten zoals 

Bohuslav Martinů , Arvo Pärt, Benjamin Britten, Edward Elgar, maar ook 

Veljo Tormis komen aan bod.  Elk concert is voor hem en de zangers een 

avontuur, een ontdekkingstocht. 

www.hansvandertoorn.com 

 

Xandra Zijlstra, dirigent Drechtstad 

Muziekvereniging 

Xandra Zijlstra is sinds 1986 dirigent van Drechstad 

Muziekvereniging. Ze werd geboren in Amsterdam 

op 2 november 1960 en kwam al op zeer jonge 

leeftijd in aanraking met muziek. Xandra studeerde 

trompet en directie aan de conservatoria van Tilburg 

en Den Haag. Op 21-jarige leeftijd dirigeerde zij al bij 

een brassband uit Kamperland, waarmee ze mooie resultaten behaalde. 

Ze heeft in 7 jaar de vereniging weer helemaal  opgebouwd.
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Na afronding van haar opleiding HaFa-directie is ze bij Drechtstad terecht 

gekomen en sindsdien leidt ze onze vereniging met veel passie. 

   Naast Drechtstad dirigeert Xandra een harmonie-orkest in Stolwijk. 

Verder geeft ze koperles aan de muziekschool in Woerden en leidt daar 

een bigband. Ze speelt als invalster trombone, euphonium of hoorn bij 

orkesten die een beroep op haar doen. Tevens geeft ze les aan privé-

leerlingen. 

www.trompetlesgouda.nl 

 

Sopraan Marjoleine Schaap studeerde in 1995 af aan 

het Brabants Conservatorium te Tilburg, waar zij les 

kreeg van o.a. Marius van Altena en Bernard Kruysen. 

In de zomer van ’93 studeerde zij bij Svetlana 

Boerkovskaja te Sint Petersburg. Na haar eindexamen 

vervolgde zij haar studie bij Trudi Koeleman. Thans 

wordt zij gecoacht door Xenia Meijer. Marjoleine 

verzorgd liedrecitals, vertolkt solopartijen bij koren, orkesten en 

kamermuziekensembles, en verleent regelmatig haar medewerking aan 

muziektheaterproducties. Marjoleine maakt deel uit van het Ophelia Trio. 

www.opheliatrio.nl 

 

Caecilia Boschman studeerde piano bij 

Frans van Hoek aan het Rotterdams 

Conservatorium, waar zij ook haar 

diploma Uitvoerend Musicus behaalde. 

Nadien zette zij haar studie enkele jaren 

voort bij Jan Wijn en volgde zij 

masterclasses bij Imogen Cooper, Oxana 

Yablonskaja en Horacio Gutierrez. Caecilia maakt deel uit van diverse 

kamermuziekensembles. Met altvioliste Karin Dolman bereikte ze een 

finaleplaats tijdens het Internationale Duoconcours in Vierzon. Caecilia 

maakt deel uit van het Ophelia Trio. 

www.caeciliaboschman.nl 

De Vier Zonen van Dordrecht 
    

Korstiaan (Kors) Monster (1918-1978) was 

pianist, docent, koor- en orkestdirigent, muziek-

pedagoog en veelzijdig componist.  

   Zijn ouders stimuleerden hem zijn evidente 

muzikale aanleg verder te ontwikkelen en boden 

hem daartoe ook de mogelijkheid ondanks hun 

beperkte middelen. Hij kreeg pianoles en verving 

op jeugdige leeftijd regelmatig zijn vader als 

dirigent van het plaatselijke koor en de fanfare. Hij voltooide de 3-jarige 

HBS in Oud-Beijerland. Na de middelbare school studeerde hij aan de 

conservatoria van Rotterdam en Parijs.  

   Zijn composities omvatten onder meer werken voor piano, harmonie- 

en fanfareorkest, solozang, koor, ballet, beiaard, symfonieorkest en 

kamermuziek. Niet al zijn werk is bewaard gebleven. Kors Monster 

behoorde niet tot een stroming of groep en had een afkeer van modieuze 

trends. Net als Cees Buddingh’ was hij een ‘familyman’; zijn gezin was 

belangrijker dan een invloedrijke positie in de muziekwereld. 

   Kors Monster was bevriend met Cees Buddingh’. Zijn bewondering voor 

zijn gedichten bracht Kors er toe de Gorgelrijmen en de Gorgelzangen op 

muziek te zetten. In 1961 overleed de voorzitter van Rotte’s Mannenkoor, 

waarvan Kors Monster dirigent was. Voor diens begrafenis componeerde 

hij het uiterst trieste Vergankelijkheid. 

 

De Dordtse schrijver/dichter C. (Cees) Buddingh' 

(1918-1985) was een opvallende verschijning in 

het Nederlandse literaire landschap en in het 

bijzonder in de stad, waarvan hij in 1978 

ereburger werd. Zijn zeer diverse interesses 

leverden een even grote als veelzijdige literaire 

productie op.  

  Halverwege de jaren zestig mocht Buddingh' 

gerekend worden tot de populaire dichters van 

zijn generatie. Hij was het die het alledaagse - parlando - taalgebruik in de 

poëzie introduceerde en die met zijn onmiskenbare stemgeluid de poëzie
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onder de mensen bracht. In het kielzog van Gard Sivik en Barbarber 

voelde hij de tijdgeest uitstekend aan of liep daarop vooruit. 

   Buddingh' zou geassocieerd blijven worden met humor. Zijn stem riep 

bij voorbaat een glimlach op, terwijl in zijn poëzie ernst en melancholie 

steeds vaker de boventoon voerden. Bijna dertig jaar na zijn dood heeft 

een groot deel van Buddingh's teksten het in de Nederlandse literatuur 

nog steeds gehouden. Hoewel hij in de eerste plaats die dichter is met die 

'stem om niet te vergeten', beoefende Buddingh' ook de andere literaire 

genres. Hij schreef romans, verhalen, aforismen, dagboeknotities, essays 

en kritieken. 

   Cees Buddingh’schreef veel van zijn werk in het brugwachtershuisje van 

de Leuvebrug. Op de gedenkplaat ter plaatse staat zijn beroemste 

gedicht: De Blauwbilgorgel. 

 

Otto Dicke (1918 - 1984) was beeldend 

kunstenaar, tekenaar en illustrator, 

cartoonist, striptekenaar, illustrator van 

kinder- en andere boeken en ontwerper 

van mozaïeken voor scholen en kerken. 

   Otto Dicke had een hechte band met 

Dordrecht en omgeving. Bijna 50 jaar had 

hij een atelier in het gebouw van 

Teekengenootschap Pictura. 'Een leven getekend' is de titel van de 

documentaire die Wendeline Wilmink in 1983 vervaardigde over het 

leven en werk van Otto Dicke. De film geeft een beeld van de 

veelzijdigheid van deze autodidact. Vaak verbleef hij in zijn geliefde 

Alblasserwaard en op het Eiland van Dordrecht, waar hij talloze schetsen 

vervaardigde. 

   Otto Dicke heeft onder andere de illustraties verzorgd in het boek 

Verzet in en om Dordt van K. van Loon. Otto Dicke was een broer van Leni 

Dicke, koerierster tijdens de bezetting. Door verraad werd Leni Dicke 

gearresteerd. Na een paar dagen werd Lize (haar schuilnaam) bevrijd door 

een knokploeg. Als represaille werd het huis van de familie Dicke in brand 

gestoken. 

   Het Dordrechts Museum bezit een verzameling  van zijn pentekeningen.  

Tijdens het concert wordt een diavoorstelling van deze tekeningen 

vertoond. 

Aart Hendrik Alblas, alias Klaas de Waard (1918 

1944) was een Nederlands marineofficier en 

Engelandvaarder, die de oorlog niet heeft 

overleefd. 

   Hij behaalde in 1936 zijn HBS-B examen op de 

Christelijke HBS in Dordrecht. Op 3 september 

1936 werd hij adelborst in Den Helder, maar 

een jaar later ging hij naar de Zeevaartschool in 

Rotterdam. Als leerling-stuurman maakte hij 

enkele reizen naar China en Japan. 

   In 1940 begon hij inlichtingen te verzamelen, 

vaak met Jan Idema. In de nacht van 18 op 19 maart 1941 vertrok Alblas 

samen met A.M. Westerhout, gekleed in gestolen Duitse uniformen, met 

een motorbootje naar Engeland, waar hij zijn verzameling inlichtingen 

afleverde. Hiervoor kreeg hij het Bronzen Kruis. 

   Alblas werd op 5 juli 1941 gedropt bij Nieuweschans en begroef zijn 

zendapparatuur om deze later weer op te halen. Hij vond onderdak bij de 

familie Hueting in Den Haag. Het huis werd een ontmoetingscentrum voor 

verzetslieden, onder wie Erik Hazelhoff Roelfzema.  

   In Engeland was Alblas door de MI-6 opgeleid om militaire inlichtingen 

te verzamelen. Ook werd hem geleerd met zendapparatuur om te gaan. 

Hij reisde door heel Nederland, vaak met Gerard Hueting. Deze haalde 

informatie op die Alblas doorseinde naar Engeland. Op 16 juli 1942 werd 

hij opgepakt en opgesloten in het Oranjehotel. Via Assen werd hij naar 

Mauthausen getransporteerd. Daar werd hij op 7 september 1944 

gefusilleerd. 

   Alblas is één van de meest onderscheiden deelnemers aan het verzet. 

Postuum kreeg hij o.a. de Militaire Willems Orde, de Bronzen Leeuw en 

King's Commendation for Brave Conduct 



 

 

 

 

 

De Vier Zonen van Dordrecht 
 

 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


