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Verrassing tijdens repetitie Con Amore
Kort geleden verzocht Corrie mij of ik op 14 mei 2014, met camera, de repetitie van Con
Amore wilde bijwonen. Omdat ik normaal gesproken alleen bij voorspelen of uitvoeringen
fotografeer, vroeg ik Corrie wat de reden was. Corrie deed wat giechelig maar vertelde
verder niets. Vrijwel gelijktijdig hoorde ik dat Ank voor gebak moest zorgen. Toen was mijn
interesse gewekt en omdat je als “pensionada” moeilijk kan zeggen dat je geen tijd hebt,
was ik die woensdagmiddag om 12.30 aanwezig. In de zaal was niets bijzonders te zien.
Er waren wat leden hun instrument aan het uitpakken en opstellen maar verder niets. Ja,
misschien het enige bijzondere was dat Martien Berkhout, de broer van Afra, in de zaal zat.
Martien zie ik eigenlijk ook alleen met uitvoeringen.
Toen iedereen aanwezig was, en klaar was om het eerste nummer te gaan spelen, vroeg
Corrie even de aandacht. Zij vertelde, wat eigenlijk nog niemand opgevallen was, dat Con
Amore van een “sponsor” een compleet nieuwe muziekinstallatie gekregen had.
En echt compleet: geluidsboxen, versterker en zanginstallatie. Het was geen geheim dat de
installatie van Con Amore al jaren aan vervanging toe was. Bij uitvoeringen was er
regelmatig een hoop geknal en geknetter te horen en verder kwamen de verschillende
instrumenten en muzikale versieringen nauwelijks uit de verf.
Uiteindelijk vertelde Corrie, waar we natuurlijk allemaal nieuwsgierig naar waren, de naam
van deze sponsor. En dat was dus Martien Berkhout. Kennelijk had zus Afra op werkelijk
uitstekende wijze het nodige voorwerk gedaan. Martien is overigens al jaren een fan van
Con Amore en doneerde altijd op royale wijze het nodige bij de tombola bij de grote
uitvoeringen van Het Gilde.
Nadat Martien in het zonnetje was gezet en Corrie had uitgelegd dat de instellingen van de
versterker alleen door haarzelf gewijzigd mochten worden op straffe van ernstig lichamelijk letsel, werd de apparatuur in gebruik genomen. In de pauze, met koffie en gebak, werd
door personeel van Heijne-Audio de zaak nog even beter afgeregeld.
Zelfs ik als leek, hoorde een overduidelijk verschil.
Een mooie uitspraak die ik kort daarna van iemand van Corona hoorde,
(die niet met name genoemd wil worden, maar laten we hem voor het gemak Frank noemen) : “Maar ze spelen wel nog steeds fouten”.
Ja, daar had Frank helemaal gelijk in, alleen klinken die fouten nu véééél mooier.
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