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Seniorenorkest De Jeugd van Toen bestaat 25 jaar. © Peter Nicolai

Seniorenorkest De Jeugd van Toen
brengt al 25 jaar meezingers voor
ouderen
AXEL - Een prestatie, zo mag je het wel noemen. Seniorenorkest De Jeugd van

Toen bestaat een kwart eeuw. Zondagmiddag is het jubileumconcert in Axel.
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Slechts twee leden zijn er nog van het eerste uur: Aarnout Freekenhorst (87) en zijn

vrouw Els (75). Zij hebben heel wat wisselingen in de samenstelling van het orkest

meegemaakt. ,,Iedereen die bij ons speelt, is op leeftijd", geeft Aarnout als logische

verklaring. ,,Mensen overlijden of moeten afhaken omdat ze het niet meer aan kunnen.

Het is helaas niet anders.” 

Lief en leed

Des te bijzonderder is dat De Jeugd van Toen al vijfentwintig jaar bestaat. Aarnout

Freekenhorst: ,,We zijn soms door diepe dalen gegaan, maar hebben het steeds gered.”

De leden delen lief en leed met elkaar. Maar wat hen vooral bindt, is hun plezier in het

maken van muziek.

Noem een dorp of stad in Zeeuws-Vlaanderen, en het seniorenorkest heeft er wel

gespeeld. Tot vier, vijf jaar terug trad De Jeugd van Toen ook geregeld boven de

Westerschelde op. ,,We zijn daarmee gestopt", vertelt keyboardspeler en bestuurslid

Harry Goudsmith, ,,omdat niet alle leden meer durven te rijden. We doen altijd nog wel

twintig optredens per jaar, ook over de grens in België.”

Het idee achter De Jeugd van Toen is nooit veranderd: de muzikanten willen ouderen

een fijne tijd bezorgen met muziek en liedjes die ze kennen uit hun jonge jaren. Bora

Wieland en Catharina Reminsen namen het initiatief in 1994. Ze vroegen musici in een

advertentie om te spelen in verzorgingshuis De Vurssche in Axel.

De oproep was succesvol. ,,We begonnen met z’n achten", weet Aarnout Freekenhorst

nog. ,,De meesten speelden bij een harmonie of hadden daar gespeeld, ik ook. Vijf

kwamen er uit Axel, twee uit Koewacht en één uit Zaamslag. Wij traden eerst alleen in

De Vurssche op, tot iemand ons vroeg bij een vijftigjarig huwelijk te spelen. In hotel Het

Wapen van Axel was dat. Daarna is het vlug gegaan. We hebben zelfs veertig optredens

per jaar gedaan.”

Sfeer van weleer

‘Herbeleef de sfeer van weleer’ is de slogan van De Jeugd van Toen. Tal van bekende

meezingers als De klok van Arnemuiden, Ik hou van Holland en Daar bij die molen staan

op het repertoire. ,,De mensen voor wie wij spelen, kennen die liedjes allemaal en zingen

meestal voluit mee. Dat maakt het ook zo leuk.”

In den lande zijn meer seniorenorkesten, maar De Jeugd van Toen onderscheidt zich,

volgens Harry Goudsmith, omdat niet alleen klassieke fanfare-instrumenten zoals

klarinet, trompet en tuba worden bespeeld. Twee keyboardspelers, twee accordeonisten



en een saxofonist horen er ook bij. ,,Dat maakt ons geluid anders", promoot Harry.

De Jeugd van Toen telt momenteel elf leden, variërend in leeftijd van 65 tot 87 jaar. Ze

komen uit Axel, Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en Koewacht. Op de repetitie

donderdagmiddag zijn er ‘slechts’ acht. ,,De anderen zijn op vakantie, maar zondag, bij

het jubileumconcert, is iedereen er”, verzekert Aarnout. Dat concert is in het

Gregoriuscentrum in Axel en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Je las zojuist één van je gratis Premium artikelen
Onbeperkt Premium lezen?

Ben je abonnee of heb je een profiel?

Log dan in.

Nú voor maar

€2,53  €1,15 p/week.

Maandelijks

opzegbaar.

Lees direct verder

Onbeperkt lezen op PZC.nl en in

de app.

De eerste maand gratis.

Daarna €1,15 p/week.

Gratis bol.com

cadeaukaart t.w.v.

€15


