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Het roemruchte verleden van KNA 

Dirigenten, solisten en KNA 
 
Gerard Ek is de beheerder van het historisch archief van het Koninklijk Dordechts 
Mannenkoor KNA. Hij heeft nu het historisch logboek dat opgesteld is door Frans Kruisheer 
en Ton Sijsens onderhanden genomen, waardoor een schat van informatie nog beter wordt 
ontsloten. Dat is Gerard wel toevertrouwd, zijn nauwgezetheid is van een niveau, waarvan je 
hoopt dat die bij de Belastingsdienst nu juist ontbreekt. KoorVisie mocht het bijgewerkte 
logboek over de periode 1898-1928 inzien en heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Al 
lezend trekt de rijke geschiedenis van KNA aan je geestesoog voorbij.  
 
Laatst hoorde ik een koorlid opmerken: ‘Ieder koor heeft de dirigent die het verdient!’ Nou, 
KNA heeft er in de periode 1898-1928 zes versleten. Onderstaand lijstje getuigt hiervan. 
(Een beetje lid van KNA leert dit lijstje natuur onmiddellijk uit zijn hoofd, ja toch?) 
 
1898 Dhr. Piera 
1900 A.C.Hazenbosch 
1905 R. Davidson 
1910 IJ.M. van den Bosch 
1922 P. Versloot 
1926 H. van den Berg 
 
Nu waren dit echt geen gewone 
dirigent, nee het waren echt 
gentlemen, die Kunst en Cultuur 
hoog hun vaandel hadden. Ze 
gingen ook echt als heren 
gekleed. In 1908 organiseerde 
KNA ter gelegenheid van haar 
10-jarig bestaan de Nationale 
Zangwedstrijd in Kunstmin, 
waaran 2500 zangers aan 
deelnamen. Tijdens de manifestatie is bijgaande foto gemaakt. Achterop de foto staat dat 
deze gemaakt is ter herinnering aan voornoemde zangwedstrijd met daaronder de 
handtekening van dirigent Davidson. Hij staat op de foto, maar waar en wie de andere 
mannen zijn is onbekend. Heren waren het wel! 
 
KNA had ieder jaar wel een groot evenement, meestal een concours, soms ook een concert 
ter gelegenheid van een jubileum. Daar traden vaak beroemde solisten op. Heel opvallend is 
dat er een sterke voorkeur was voor sopranen en alten. Het archief vermeldt slechts 1 
bariton, t.w. Jac. Cornax (1913).  
 
1907 Martine d’Hondt     sopraan 
1907 Johanna W. Kerkmeijer-Bakker  alt 
1908 Marie Russer     sopraan 
1908 Jacoba Hendriks-Metz    alt 
1911 Nelly Verregt     alt 
1912 Betsy van Bergen    alt 
1913 Martha Spoel     sopraan 
Jac. Cornax (1913     bariton 
1923 Barones N. van Slingelandt-van Slingelandt alt 
 
Wat zou je toch graag stiekem om in een hoekje van Kunstmin hebben willen zitten om de 
optredens van KNA mee te maken in die statige tijd in een Kunstmin dat door de betere 



standen en de elite werd bezocht. Hoe mooi zullen de dames in hun lange rokken eruit 
gezien hebben en hoe zouden de heren gekleed zijn gegaan? En hoe zouden de concerten 
geklonken hebben, die zonder moderne hulpmiddelen uitgevoerd werden?  
 
Wat wel vast staat is dat de uitvoeringen spektakels van de eerste orde waren. Kunstmin zat 
altijd propvol. Kijk, en daar verlang je als rechtgeaarde zanger wel eens naar terug! 
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