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Ereleden KNA 
 
Het Haarlems Mannenkoor Zang 
en Vriendschap heeft een 
schitterend verenigingsgebouw, 
dat hebben we op de Holland 
Korendag van 31 maart jl. met 
z’n allen kunnen aanschouwen. 
Het schitterende herenhuis is een erfenis van één van de leden. De grote zaal hangt vol met 
parafernalia. Niet alleen de prijzenkast, die uitermate gevuld is met de meest uiteenlopende 
bekers, trok mijn aandacht, maar ook de indrukwekkende lijst met ereleden, die deze meer 
dan 170 jaar oude vereniging zó koestert, dat hiervoor reeds lang geleden een schitterende 
omlijsting door een vakman is gemaakt. Kijk, op mij maakte dit grote indruk: er is 
aandacht voor het roemrijke verleden! Dat moeten wij als KNA ook doen! 
 
Ik heb die zelfde dag nog Gerard Ek, onze archivaris, hierover aangesproken en hij was het 
met mij roerend eens: KNA moet ook een indrukwekkende lijst van ereleden hebben. Gerard 
beloofde in het archief te duiken om te kijken of hij de gegevens over ereleden boven water 
kon krijgen. Nou, dat is hem wel toevertrouwd. Onlangs kreeg ik van hem een mapje met 
uiteenlopende documenten, ereleden des KNA’s betreffende. Ik ben er direct ingedoken: 
heerlijk die oude documenten, en wat een verhalen steken daar achter!  
 
Maar terzake, het ging om de ereleden. Het oudste document is het ‘eere-diploma’ uitgereikt 
aan de heer J. de Quartel, gedateerd op augustus 1908. In een brief van 1945 schrijft 
secretaris A.P. Dalm dat de administratie ‘van voor den oorlog’ zoek is geraakt. Daarmee is 
J. de Quartel – voor zover is na te gaan – officieel het eerste erelid van KNA. Illustere namen 
staan er op de erelijst. Neem nu Heibeek, zou dat de eigenaar van Hotel Heibeek geweest 
zijn, die jarenlang KNA repetitieruimte boodt? Of wat dacht u van J. Lengton, de zingende 
stukadoor, beroemd in heel zingend Nederland! Over hem straks meer!  
 

Lijst ereleden 

jaar Naam Bijzonderheid 
1908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1932 
 
 
1942 

J. de Quartel 
L. van Loon 
J. Clausen 
A. Stam 
D. Tits 
P. Ponte 
A. de Sterke 
J. Sebes 
J. Lengton 
G. Stempels 
J. Kraaijenbrink 
J. Ponte 
N. Verboom 
H. de Jong 
G. Bakker 
A.H. Kloens 
H. v.d. Koogh 
W. Versteeg 
F. Sijssens 
A. Heibeek 
J. Kraaijenbrink 

‘Eere-diploma’ 
 
 
 
 
 
 
 
De zingende stukadoor, 50 jaar lid in 1947 
 
 
 
Penningmeester van 1908 -1932 
Voorzitter van 1908 -1932 
 
 
 
‘Eere-diploma’ 
 
 
Ex-bestuurslid, lid bijzondere verdienste 



1942 
 
 
1978 
 
 
 
 
1984 
 

H. Verschoor 
A. Dubbeldam 
A. van de Velde 
A. de Deugd 
A. Lengton 
C.A. Stavast 
M.A. Bezemer 
A. Dalm 
J. Goumare 
G. Grootenboer 

Ex-bestuurslid 
50 jaar lid in 1981, lintje in 1973 
 
 
 
50 jaar lid in 1981 

 
In 1942 vindt er een kleine ramp plaats. De ledenvergadering stemt ‘in zijn wispelturigheid’ 
de bestuursleden J. Kraaijenbrink en H. Verschoor weg. Het overgebleven bestuur benoemt 
beide heren onmiddellijk tot resp. lid van bijzondere verdienste en erelid. Uit de briefwisseling 
blijkt dat het om goedmakertjes gaat, die slechts verleend worden als beide heren beloven lid 
van KNA te blijven. Kraaijenbrink - nota bene al jaren erelid - was zo teleurgesteld dat hij 
dreigde te bedanken als lid. De brief aan H. Verschoor eindigt z’n zachts gezegd nogal 
merkwaardig. In de PS staat: ‘Voelt uw zoon er niets voor om lid te worden?’ Tot de laatste 
zucht werd er aan ledenwerving gedaan! Ja, dat waren emotionele tijden. Het was midden in 
de oorlog en KNA verloor steeds meer leden vanwege de Arbeitseinsatz. Maar wat zal er 
nu echt achter het wegsturen van deze bestuursleden gezeten hebben? In de loop van de 
naoorlogse jaren werd rijkelijk gestrooid met het zilveren verenigingsinsigne. Er waren in die 
tijd veel leden die 25 jaar lid waren en dat werd beloond met zilver en een oorkonde. 
 

Lijst Zilveren Verenigingsmedaille (25 jaar) 

jaar naam Bijzonderheid 

1968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1978 
 

A. Bakker 
M.A. Bezemer 
A. Dalm 
A. Dubbeldam 
A. Lengton 
J. Lengton 
L. Lengton 
A. de Deugd 
J. Scheepsbouwer 
C. Stavast 
P. Kruisheer 
J. Goudmars 
A. Rietveld 
A. Peters 
G. Raadgreep 
A. Meijer 
J. den Bleeker 
A.A. Sijsens 
A.P. Dalm 
G. van de Hoek 
J. van de Klis 

 
40 jaar lid in 1978, voorzitter in 1968 
 
 
Zoon van J. Lengton sr 
Zoon van J. Lengton sr, lintje in 1973 
Zoon van J. Lengton sr 
 
 
50 jaar lid in 1981 
Lintje in 1973, 40 jaar lid in 1978 
 
 
 
 
Lintje in 1978 
 
 
Secretaris in 1945 
 

 
Maar er was meer. Tijdens het 75- en 85-jarig bestaan werden er ook leden van de KNA 
koninklijk onderscheiden. Die eer vielen de heren A. Dubbeldam, P. Kruisheer, J. Lengton en 
A. Meijer te beurt. KNA stond in die tijd zeer hoog aangeschreven, niet alleen in de 
zangerswereld, maar ook in het maatschappelijk leven deed KNA van zich spreken. 
 
 



 
Jan Lengton, de zingende 
stukadoor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eén erelid verdient speciale aandacht en dat is Jan Lengton. 
In 1952, hij was toen 55 jaar lid van de KNA, werd hij door 
de Dordtenaar uitgebreid geïnterviewd. Jan Lengton kwam 
uit een echte Dordtse Zangersfamilie . Hij werd ontdekt door 
zijn oom, die zong bij Caecilia. Voor dat Jan de 
reglementaire leeftijd van 18 jaar had bereikt, zong hij al in 
dit koor. Dat was in 1897. Tijdens zijn werk als stukadoor 
zong hij dat het een lieve lust was. De mensen op straat 
bleven staan om naar hem te luisteren. Binnen de kortste 
keren maakte hij als bariton furore. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog vierde Jan triomfen in militaire kantines en 
legerplaatsen. Al spoedig trad hij toe tot het 
dubbelmannenkwartet Orpheus. Ze traden op door het hele 
land en trokken volle zalen. Als ze zich vertoonden op 
concoursen keerden ze zelden ongelauwerd weer 
huiswaarts.  
 
Ook als operazanger wist Jan Lengton de aandacht op zich 
te vestigen. Hij trad als solist op in Der Freischutz, waarbij 

1981. Wethouder Meelker 

overhandigt Arie Dubbeldam en 

Kees Stavast de oorkonden t.g.v. 

hun 50-jarig lidmaatschap 
 

1978 A. Meijer krijgt een 

lintje opgespeld door 

burgemeester J. van Zuuren 

1973. Burgemmester van der Leede 

decoreert de KNA-leden A.M. Dubbeldam, 

F.M. Kruisheer en J. Lengton 



het Koninklijk Huis aanwezig was. Een regisseur van de Hoog-Duitse Opera, die Jan hoorde 
zingen, wilde niet geloven met een eenvoudig stukadoor van doen te hebben. Op zijn 
aanraden nam hij zangles. Vanaf die tijd oefende hij eindeloos zijn ademtechniek. Zijn zonen 
lachtte zich een kriek om de grimassen die dat opleverden! Die zonen zijn trouwens allemaal 
zanger geworden en wel bij de KNA! Met recht kan Jan Lengton één der groten van de KNA 
genoemd worden.  
 
De aandachtige lezer zal het niet ontgaan zijn dat lid van KNA zijn een hele eer was (en dat 
is het nog steeds!). Voor veel leden was dat ‘a way of life’. Ze waren lid voor het leven! 25 
jaar lid van de KNA was heel gewoon, 40 jaar lid waren er velen en een enkeling haalde het 
50-jarig jubileum. Tot nu toe tellen wij er 4 en binnenkort treedt Cor Alderliesten toe tot de 
rijen van die roemruchte KNA-zangers, die een levenlang de zangkunst beoefenen! 
 
 
Fred van Os 


