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Het is weer zover. Gaudete en BN-artiesten. Ze hebben wat met elkaar. Neem 
nou bijvoorbeeld de Limburgse troubadour Gé Reinders. Tot wel twee keer 
toe een concert met Gaudete. Twee liaisons en niet eens dangereuses! En 
dan nu met Neêrlands bekende toneel- en zangdiva La Bloemen. Niet te 
verwarren met Le Bloemen, want die speelt klarinet in het orkest. La 
Bloemen dus, spraakmakend, talentrijk, creatief, beeldbepalend en 
muzikaal. Een diva en vakvrouw waar je gewoon niet om heen kunt. Met de 
muziek zou de dirigent daar vast nog wel eens zijn handen vol aan kunnen 
hebben.
De muziek ja. Zoals daar is het jazznummer Caravan. Volgens een door 
trombonist Juan Tizol in 1936 aangereikt thema en daarna door 
bigbandleider Duke Ellington gearrangeerd en tot fenomenaal populaire 
hoogte opgedreven. Doe je ogen dicht en zie een kamelenkaravaan door een 
zandwoestijn met golvende heuvels trekken. Heerlijk met zo’n weer buiten.
En dan is er nog het indringende verhaal over “ ons swaagman Peter en ons 
skoonsus Trees” in dat wonderlijke “Nierland”. Voor de Zuid-Afrikanen was 
dat wel even wennen.
En hoe diep zit de “ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard” en die 
“slagerij van J. van der Ven” niet in ons collectieve geheugen verankerd. 
Dat verhaal van Jean Ferrat in een weergaloze tekstbewerking van Friso 
Wiegersma, die er overduidelijk een warm Brabants dorp van de Zaligheden 
van maakte. 
Muziek en kopieën Gaudete “verdienstelijk” aangeboden. Immers:“That’s 
what friends are for!” (Ofschoon dat ook weer een andere club is.)
En dat alles voor het Concert van de Zwanenzang. De zwanenzang van de 
Schouwburg-oude-stijl. Van de foyer en het Schouwkaffee. Van De Heeren 
van Kuyc en de kamer van de directeur. Van de toneelzaal met de toren. Van 
het gordijn en de trekkenwand, afgedankt voor een betere tijd.
En natuurlijk ook van het repetitielokaal: onderdeel van een klooster uit 
betovergrootfraters tijd. (Let hierbij op in verband met het Cuijks Dictee en 
om misverstanden te voorkomen: “bet” natuurlijk wel gespeld met een “t”.)
Nog even in dit lokaal en dan gaat het gebeuren. Het onheil komt steeds 
naderbij. En dan de eerste klap, want het dak gaat er af. Niet om weer eens 
een verdiende staande ovatie voor een Gaudeteconcert te vieren. Nee, de 
sloper staat reeds in ons midden. Eerst Aloysius’ gymzaal, daarna zijn school 
en dan dit repetitielokaal. En alles onder het motto: er zijn geen fraters meer, 
nu de gebouwen nog.
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Ach, het repetitielokaal.
Denk aan deze ruimte, proef de smaak en ruik de geur.
Onderga de caleidoscopische beelden van de geboorteplek van Cuijks 
cultuur. Het repetitielokaal, in de wereld onvolprezen en ongeëvenaard. 
O, dierbare onvergetelijke oefenplek 
van niet te begrijpen ambiance.
O “Boulevard of broken dreams”,
o verdofte parel van cultuur, 
o verstofte repetitieschuur,
waar werd gekleed, geschminkt en werd getrommeld,
waar iedere valse noot door dirigenten werd gekraakt.
Waar werd gedanst en werd gezwijmeld,
waar liefdes schuchter zijn ontloken 
en “voor den uchtend van haar bloei” al weer vergaan.
Waar werd genoten van eclatante successen
en gebaald van reeksen gemiste kansen,
zoals vergeten teksten door een slecht acteur.
O klank van fijnbesnaarde altviolen
of van een breekbaar aangeblazen fluit.
Van triangels, woodblocks en klokkenspelen
en van een bijkans erotisch aangeraakte luit.
O proeflokaal van copieuze nootjes
en van niet versmade wijn.
Hoe helder was toch uw sfeerverlichting
tijdens menig cultureel festijn.
Jouw keuken en verfrissend doorluchtiglaatbare ramen,
voor menigeen een statussymbool,
voor anderen horribele memoires,
gedoopt in ijzig vitriool.
Eenieder zal je node missen
als de slopershamer is geweest
en je zeer robuuste ruimte
missen we het allermeest.
O gij, verdofte parel van cultuur, 
o gij, heerlijke verstofte repetitieschuur.
 
En dan nu nog een goede raad of zo je wil, een dringend verzoek. Als je 
tijdens de uitvoering de wereldberoemde versie van Het Dorp door La 
Bloemen hoort zingen, luister dan even niet naar de tekst van het refrein, 
maar denk aan de volgende gesnikte variant. Een versie toegesneden op de 
diep gevoelde emotie als voorportaal van de opkomende nostalgie. 
Neurie, zing, rap, citeer en reciteer, tam-tam, schrijf, telegrafeer, sms en msn 
dat het een aard heeft. Telefoneer, e-mail, twitter, facebook, linkedin en 
skype. Youtube, hyves, whatsapp, sein morse, semafoor en gebruik desnoods 
rooksignalen, liefst met witte rook, terwijl ónze Schouwburg als een feniks 
herrijst uit eigen as, deze nieuwe uit het hart gegrepen tekst: 

 “En in het straatje van de fraters
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zag ik de oefenruimte staan.
Ik was naïef en wist niet beter
dan dat die daar nooit weg zou gaan.”

Cuijk, 19 maart 2013,
Louk Hombergen

3


