
Nieuwe lente, nieuw geluid: cantorij PgL krijgt nieuwe dirigent 
Jan Torny is aan de slag gegaan als nieuwe dirigent van de cantorij van de Protestantse gemeente 

Leusden. Hij is een oude rot in het vak, en heeft al tientallen jaren diverse koren gedirigeerd. Toen 

zijn koor in Amersfoort in mei 2018 werd opgeheven, heeft hij even een pauze ingelast. “Maar het 

ging toch weer kriebelen. En nu pak ik het stokje met veel plezier weer op in Leusden.” Hij is eind 

april aan de slag gegaan. 

Geen optreden 
De cantorij zingt in de Marcuskerk en de Dorpskerk. Waarom is het geen koor? Voorzitter Inge van 

Laar legt uit: “Wij zijn er om de gemeentezang te ondersteunen, de gemeente nieuwe liederen aan te 

leren en de liturgie te versterken. Dit wordt goed afgestemd met de predikant.” Daarbij gaat het om 

repertoire uit het Liedboek, dat de gemeente meezingt. Verder zingt de cantorij vierstemmige 

liederen, van Händel en Dirk Zwart, Huub Oosterhuis en andere hedendaagse liedschrijvers en -

componisten. “Soms best pittig spul. Maar altijd als ondersteuning in de dienst, het zijn dus geen 

optredens.” 

De cantorij repeteert elke dinsdagavond en zingt op diverse zondagen door het jaar. En in de Goede 

Week, de belangrijkste week (voorafgaand aan Pasen) van het liturgisch jaar. Dan zingt de cantorij 

maar liefst drie keer in de Marcuskerk: op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Dit jaar gebeurde 

dat nog onder leiding van interim-dirigent Teun van Dalen. Daarna heeft Jan het overgenomen. De 

eerste dienst waarin hij de cantorij leidt, is op 26 mei a.s. in de Marcuskerk. 

Een goede klik 
Jan had al een keer gedirigeerd op een repetitieavond. Dat beviel uitstekend van beide kanten. De 

cantorijleden waren goed te spreken over zijn stimulerende en humoristische aanpak. Er was een 

goede klik. Jan was op zijn beurt zeer onder de indruk van de prachtige klankkleur van de cantorij. 

Daar is in de afgelopen jaren dan ook hard aan gewerkt, met veel aandacht voor ademsteun en 

zangtechniek, en door het instuderen van uitdagende vierstemmige liederen. “Toch is er reden voor 

zorg. De stembezetting is kwetsbaar”, aldus Jan. 

Inderdaad. Er zijn voldoende alten, maar bij de sopranen, tenoren en bassen zijn er slechts drie 

cantorijleden per stem. Gelukkig is het tot nu toe nog niet voorgekomen, maar een hardnekkig 

verkoudheidsvirus kan genoeg zijn om de cantorij op belangrijke momenten, zoals in de Goede 

Week, letterlijk en figuurlijk de das om te doen. 

Versterking welkom 
Edith van der Have-Raats is een van de drie sopranen. “Omdat wij vaak de melodielijn hebben, moet 

onze stem eruit springen. En dat is best hard werken, versterking zou welkom zijn.” Dat laatste geldt 

ook voor de heren. Ervaring met meerstemmige zang is praktisch, maar als cantorijlid hoef je niet per 

se noten te kunnen lezen. “Ik kan niet van blad zingen, maar dat hoeft ook niet. We studeren de 

liederen in tijdens de repetitie en krijgen ook regelmatig oefenbestandjes voor thuis.” 

Ook als je geen lid bent van de  Protestantse gemeente  Leusden, ben je van harte welkom bij de 

cantorij. Heb je plezier in zingen, heb je tijd op de dinsdagavond en kun je, naast de hierboven 

genoemde avonddiensten in de Goede Week zeven keer per jaar een zondagochtend vrijmaken? 

Kom dan gerust eens kijken en meedoen! De repetitie is elke dinsdagavond van 20-22 uur (met 

pauze) in de Marcuskerk, Asschatterweg 1. Meer informatie: Inge van Laar, tel. 033-4953221, 

renivanlaar@gmail.com. 
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