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We Qefepden in een zaa,1tje aan de Ko.
renweg bij vrouw van Velzen.猛j

kachel en de ko節e. Je mocht niet

離農霊蒜喜ぶ琵監霊
grote weg en dat was een gevharlijk
血uis皿m書.

je het fout deed. Geyte静b○○k, de

ndst,シWaS VOOrzitter iI]=喝的n鈎d. De

Vere血ging was neutraal. H秘meS Staal

die niet op館jd zijn contribu鮭o van het

¥ke重職koor had be掛ald, WOrd door de

PastOor gesChor魂en ging nanr P.V.O.,

蒜器盤器讐慈器諾藷
P.V.O. noemden we toen: ,,Pet Voor

請随タ,. Het werden w6iiswaar tweede.

hands petton, maar het bevorderde wel

de eenheid van hetぬnfarecorps.

AIs¥ Ze bij de fam組fe van de Broek,

die vij雛g jaar getrouwd was, een Sere-

nade brachten, Werd het geld (V郵en-

twin簡g g血den in eep envelop) bij But-

Zd如i omgez(苑in borreltjes.

We concerteerden ook vank in het Ro・

Sarium en toen We富江Verkerk (kroeg

bij ca,掩Soest髄jk) het sta.mca飴. Ver.

kerk stuurde aue P.V.O.○○rS met Slui.

飽ngst鵡d de, Straa,t OP- en Hames kon
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Zijn grote bas, belde hij midden in de
軸cht a復n en mopperde: die zijn daar

nog血uk bezig. Waar Ilij aanbeIde,

Was. het politiebu農ea,u!.

De deuken in zijn grote軸s haalde hij

Van de Korenweg marcheekden帝6 op

KoningiIlneda・g naar het Ge町oentehuis

rm het rmrsoommando: n- !‾ vt)鵡!

D哩r aangekomen, klonk het: Mamen !
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Aan de Ba舶記rweg kregen mijn 《broers

en靴も1es‾van postbode Ber紬s IJage・

maat. ,場ochie,, je輔kt weI een gei‡ die

het zuur hed”, Plachtte hij te zeggen

劃s je verkeerd speelde. Zo,n uitdruk・

king vergeet je niet me印.

W鵡WOOnden vanat mijn tweede levens-

janr op Soest aan de Ferdin劃ld Huyck・

la孤h. I租genlaat VrOeg aan Iriijn vader

Ofwij op P.Ⅴ.0. kwamen.富oen was ik

een ja紬o筆触en. Mijn oudste broer speel"

de徳omborie waar量lij net een sthItie bo○

○Ven uit stak, ik speelde Harinet en mijn

jongste broer bariton wa軸'mee hij

triomfen vierde later.in het Haagse

Ⅲ)Ⅲ簡eco町s.

We |husic○erden th柾s bij het leven en

buurvrouw Bergh血s van 」taChtig vroeg

Wel eens aan vader: "Slaat U Uw

VmuW? "

P.Ⅴ・O. bestond aI sinds 1898/99. Bij de

書直oning van WilheImina in Amster-

d勧賞n Waren Onze Soester no細心elen zo-

onder de indruk van andereぬn励res,

dat JIOtaris Prillewitz血de trein tegen

de dokter ch de burgemeester opmerk・

te: ’’Er moet hier ook wat gebeuron.,,

m de Koopmansbeurs, Wat late軍HoteI
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de la脆jnse naam ”Pati6ntia Vincit

軸a,’- Ged血d Overwint Alles. Nou,

dat heb ik wel geIeerd !
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血書iformen鵬egen. m die鮭jd heb ik

重量嘲n inst]調ment Wel eens op de tap-

kast golegd en gezegd: be噛kep jullie

het _!鵬jdens een concours in

Amsterd鋤n moest ik物B OOk uit het

ca飴halen. Wat ze daa鵬doen, mOe.

ten ze zeIf weten, ma風r hiet drinkon

鯖jdens het concours.

I鴫dirigent zei wel eens tegen H劃mes:

Wat Zit je r露r te spele轟en dan bleek

dat zijn muziekpapier op zijn kop op de

Standaard stond.冒ijdens het zeventig・

重富屯知b恥章Ⅱ血Ⅲ町制的n we心増血蘭鵬
het mIrm重oroeren en取g哩j lekker te

Slapen. Pers en fotografen’zaten manr

PP hem te wachten. "Gelu贈dg Nieuw-

janr,,, Zei hij tegen de di脆gent toen hii

e血delijk- in ons repe慣簡elokaal arri-

Vee重de.　　　　　　　　　　　1

血de zestiger jaren w狐en or nog manr

twaalf leden. De televisie was de groot・

at ik een tijdje

`yerdwenen was was gewee諦Van het
toneol. Zo werd ik voor虚tter. en had.

den we op een bepanld moment 20 l○○

den met ma占orottos en puppy富etteS.
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胴n hoIe leven is P.V.O. gew○○st. ⊥
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