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Van de voorzitter
Nogmaals de beste wensen
voor 2017 voor u en de
uwen. Terugblikkend op het
afgelopen jaar 2016 wat
begon op 7 januari met de
nieuwjaarsreceptie van het
koor in dit theater en zoals
gebruikelijk, met een
ontvangst met koffie en
gebak. Een 5 tal jubilarissen
traden voor het voetlicht na
een lange staat van dienst voor het koor. Op 14
februari hadden wij het eerste optreden en wel in
Spijkenisse in de Ontmoetingskerk. Helaas viel de
publieke belangstelling wat tegen maar toch een
mooi concert met Peter Verwey achter het orgel
en onder deskundige leiding van Martin. 27 april
voor het eerst een aubade op Koningsdag, welke
zich buiten zou afspelen maar door de weergoden
werden wij naar binnen verbannen in het
voormalig gemeentehuis. De koorleden hadden
moeite om de dirigent te zien, laat staan te volgen.
De Dodenherdenking is voor het koor een vast
gegeven met een min of meer vast repertoire. Het
zomeravondconcert in de Bedevaartskerk te
Brielle op 11 juni samen met het Rozenburgs
Dameskoor en fanfare Ons Genoegen uit Rockanje
was weer in de ommuurde tuin. Het publiek kreeg
een mooi gevarieerd programma voorgeschoteld
hetgeen zeer werd gewaardeerd. Enige minpunt
was het feit dat de duisternis inviel voor het
programma was afgelopen. Als afsluiting van het
seizoen was er weer een zomeravondconcert in De
Ontmoeting op 7 juli met als vast publiek onze
trouwe aanhang. Op 6 november werd er
medewerking verleend aan een dienst voor
belangstellenden te Ouddorp, met als voorganger

dominee van der Kooij welke een speciale band
heeft met het koor. Een dankbaar publiek en een
bijzondere preek van de dominee in beeld en
woord. De maand december is voor het koor altijd
een drukke periode zo ook in 2016 met een 4 tal
optredens in het verschiet. Als eerste op 17
december 2016 medewerking aan een kerstzang
in Zuidland in de sporthal aldaar. Voor ons geen
onbekend plek. Vervolgens op 18 december 2016
ons eigen kerstconcert in Muziektheater De
Ontmoeting. Een mooi en gevarieerd programma
met medewerking van Vocal Group Timeless,
welke ook door Martin wordt gedirigeerd en Liene
Stradina aan de vleugel. Het publiek kwam ook
aan bod en kon enkele liederen meezingen
hetgeen toch altijd wordt gewaardeerd. Cantique
de Noel is nog steeds een nummer wat niet mag
ontbreken in ons programma en ook tijdens dit
concert klonk het weer als vanouds met een
hoofdrol voor Martin. Een gelijksoortig concert op
22 december 2016 te Hellevoetsluis in de
Petrakerk met het zelfde programma als dat van in
de Ontmoeting, maar nu met medewerking van
Anja Brands en jeugdmusicalkoor Applaus. Vooral
de combinatie van de kinderstemmen samen met
het mannenkoor gaf het toch weer een extra dimensie. Al met al weer een mooi concert in een
mooie ruime kerk welke helaas maar voor de helft
gevuld was met publiek. Maar toch qua locatie
een plek om te onthouden voor de toekomst .Het
laatste optreden van 2016 was in Verzorgingstehuis Careyn Hart van Groenewoud te Spijkenisse.
Eerst 2 maal met Dissonant in het bijgebouw op de
gesloten afdeling en daarna in de algemene ruimte
met een tamelijk volle zaal.
Cees Hokke
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IJsbrand de Boer

Martin van Broekhoven

Cees begon overigens zijn Nieuwjaarsrede met het
mededelen van twee absenties. IJbrand de Boer
en zijn vrouw zijn niet aanwezig omdat ’s middags
zijn vrouw betrokken raakte bij een ongeval. Door
onoplettendheid van een chauffeur van een
huisvuilwagen raakte zij onder de wagen bekneld.
Met behulp van een grote kraan werd de
huisvuilwagen opgetild en kon mevrouw De Boer
er onderuit gehaald worden. Met botbreuken aan
de arm en schaafwonden is zij na behandeling in
het ziekenhuis weer huiswaarts gekeerd.
Inmiddels gaat het weer redelijk al zit de schrik er
goed in.

De andere thuisblijver is Martin van Broekhoven.
Een dagje schaatsen op de ijsbaan FlevOnice bij
Biddinghuizen werd hem bijna noodlottig.
Vervolgens las Cees een door Martin opgestelde
berichtje voor.

Beste zangvrienden en partners
Allereerst wil ik jullie een voorspoedig en gezond
2017 toewensen en natuurlijk veel zangplezier.
Mijn nieuwe jaar is wat minder voorspoedig
gestart; afgelopen dinsdag 3 januari ben ik met
mijn kinderen en vriendin gaan schaatsen op de
buitenbaan FlevOnice in Flevoland. Na nog geen 2
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kilometer ben ik met mijn rechterschaats in een
scheur gereden en mijn linkerschaats ging door
waardoor ik in een spagaat belandde. Mijn toch
ook wat strammer wordende lichaam
protesteerde en ik lag te kronkelen van pijn op de
baan. Lopen noch zitten was mogelijk en een
onderhoudskarretje heeft me naar de EHBO
gereden. Ondertussen na 2 dagen blijkt het
allemaal mee te vallen maar het zijn spierscheuren
in de hamstring (achterkant bovenbeen). Lopen
gaat een beetje maar zitten en autorijden is pijnlijk
en dat kan een paar weken duren. Om het wat
rust te gunnen laat ik vanavond voorbijgaan maar
volgende week ben ik zeker weer op de repetitie.
Terugkijkend op de Kersttijd ben ik zeer tevreden
over wat we gepresteerd hebben. Vooral in De
Ontmoeting waar de omstandigheden altijd goed
zijn was het een mooi en afwisselend optreden
maar ook in Hellevoetsluis werden we
gewaardeerd. Mijn complimenten dat we samen
met de gastkoren zo snel de stukken in elkaar
konden zetten. En natuurlijk de 2 kleinere
optredens waar we een welkom ander geluid
konden laten horen (In Zuidland was wel heel veel
popmuziek).
Voor de komende tijd vraag ik van jullie veel
enthousiasme en inzet, ik hoop dat jullie met
oefenmateriaal thuis aan de slag willen gaan, dan
kunnen we een bijzonder Jubileumconcert in
elkaar zetten met nieuwe en moderne nummers
maar ook één en ander uit de oude doos. Veel is al
bekend maar nieuw zijn nog het ‘Gloria’ van
Gounod en ‘Die Liebe der Matrosen'.
Ik heb in ieder geval zin in het nieuwe seizoen!
Veel geluk! Martin
Vervolg Nieuwjaarstoespraak 2017 Cees Hokke
Het nieuwe jaar staat in het teken van het 90- jarig
jubileum van het koor met als één van de
hoogtepunten het jubileumconcert in Theater de
Ontmoeting op 18 maart met muziekstukken
welke in de loop van de jaren zijn uitgevoerd maar
ook enkele nieuwe nummers. Achter de schermen
wordt gewerkt aan een jubileumboekje wat dan
gereed zal zijn met mooie foto’s en verhalen. Ook
staat er een bootreis gepland van 28 maart tot en

Cees Hokke 5 januari 2017

met 1 april, deze voert ons langs vele steden naar
Kampen, waar wij een concert zullen geven in de
Bovenkerk, samen met het Hervormd Kerkkoor
Kampen. Voor deze reis zijn nog een 10 tal 2
persoons hutten beschikbaar. U kunt zich opgeven
bij onze penningmeester Leen Kuiper. Buiten de
vaste optredens staat er verder nog niet zo veel op
stapel. Er zijn wel aanvragen bijvoorbeeld voor de
Goereese Portdagen.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor
hun inzet voor het koor, dus zonder iedereen bij
naam te noemen en het risico om iemand te
vergeten.
Nog een terugblik op het afgelopen jaar op 22 juli
kregen wij het bericht dat bestuurslid Henk Davids
met zeer ernstige hartklachten opgenomen was in
het Maasstad Ziekenhuis. Na een paar dagen werd
duidelijk dat dit een ongelijke strijd zou worden en
Henk overleed 4 dagen later op 63 jarige leeftijd.
Het koor verliest in hem een betrokken
bestuurder, 2e tenor en lid van de reiscommissie,
ook woonde hij samen met Arie Verboon de
vergaderingen bij van het KNZV. Henk had al
diverse contacten gelegd in Kampen voor de
jubileumreis, iets wat hij helaas niet heeft kunnen
afronden. Het koor heeft op gepaste wijze
afscheid genomen van Henk met een mooie dienst
in de aula van Crematorium Beukenhof te
Schiedam, waarbij de nummers ‘I Need Thee Every
Hour’, ‘Goodnight dear friends’ en ‘Ritters
Abschied' werden gezongen.
Graag wil ik 1 minuut stilte om Henk maar ook Gijs
Roos welke ons ook in 2016 is ontvallen te
gedenken.
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Dankzij de medische wetenschap hebben een
aantal koorleden nieuwe onderdelen laten
plaatsen, zoals kniegewrichten, heupgewrichten,
ooglenzen en andere onderdelen. De lijst van
zangers is te lang om een ieder te benoemen maar
gelukkig zien we alle mannen na een tijdje weer
op de repetitie verschijnen. Één persoon wil ik wel
noemen in deze, Bram Oprel is gelukkig nog steeds
in ons midden, hij is aan de beterende hand, alhoewel hij nog een lange weg heeft te gaan. Ook
Arie van Oudheusden heeft gelukkig baat bij de
nieuwe behandelmethode.
Jubilarissen
Wij gaan nu over tot de huldiging van de
jubilarissen en het zijn er drie in getal.
De eerste is al 40 jaar lid van het koor en heeft
inmiddels de leeftijd bereikt van 86 jaar, het is een
persoon die niet opvalt in het koor en waar wij
niet zo veel over weten. Als ik goed ben ingelicht
dan heeft hij gewerkt als scheepsbouwkundig
tekenaar bij Verolme en later bij Wilton
Feyenoord. Nog steeds woonachtig in Rozenburg
en al jaren een vaste plek naast IJsbrand
Koornneef. Ik heb het hier over Arie Reedijk. Arie
gefeliciteerd met dit behaalde jubileum, ook
namens het KNZV, de heer Cor Godefrooi. Hij zal
enkele woorden tot je richten en de bijbehorende
oorkonde overhandigen.
De tweede jubilaris is 25 jaar bij het koor en
verzorgt al jaren de nieuwsbrief en ander
drukwerk voor ons koor zoals flyers en
toegangskaarten voor concerten. Al jaren een

De jubilarissen v.l.n.r. Cees Hokke, Aart van Eijsden,
Arie Reedijk, Piet van der Hoek en Cor Godefrooi
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vaste plek naast Gerrit van der Meer bij de
baritons en ook bij het kleinkoor laat hij zijn stem
horen, wat hij niet onverdienstelijk doet. Tijdens
zijn werkzame leven was hij ambtenaar en vele
jaren werkzaam bij dienst gemeentewerken
Rozenburg en nauw betrokken bij de aanleg van
diverse straat en rioleringswerken. Hij maakte
later de overstap naar de overzijde van de
waterweg, naar Maassluis, waar hij als teamleider
beheer en groot onderhoud werkzaam was bij de
afdeling Stadsbeheer. Sinds kort met pensioen en
heeft nu alle tijd voor vrouw, kinderen en
kleinkind. Ook de hobby fotografie en fietsen
komen nu meer aan bod met mooie tochten in het
vooruitzicht. Aart wij hopen dat je nog vele jaren
verbonden zult blijven aan het koor en je vaste
plaats zult innemen bij de baritons. Graag maken
wij in de toekomst gebruik van jouw diensten,
voor het maken van de Nieuwsbrief en je mooie
verhalen daarin. Aart gefeliciteerd met dit
behaalde jubileum en ik heb vernomen dat broer
Gijs ook nog een woord tot je wilt richten.
De derde persoon is 12½ jaar lid van ons koor
maar heeft daarvoor al 31 jaar bij een ander koor
gezongen. Geboren Brabander, maar op jonge
leeftijd naar Brielle gekomen. Na een opleiding tot
werktuigbouwkundig ingenieur vond je werk in de
petrochemische industrie. Caltex wilde je graag
hebben als werknemer en je gaf aan dat je van
onderaf wilde beginnen om zo het bedrijf beter te
leren kennen. Je ster rees snel en al na 7 jaren was
je dagchef. Na een reorganisatie kwam je terecht
bij de Gulf, waar je onwetend was van het feit dat
je met een groot aantal RMK leden zou gaan
werken. Toen je dagchef werd kreeg je meer tijd
voor een hobby en je sloot je aan bij het Voorne’s
Mannenkoor waar je dus 31 jaar lid bent geweest.
Na opheffing sloot je je aan bij het Rozenburgs
Mannenkoor, waarvan je nu inmiddels weer 12½
jaar lid bent en een vaste plaats hebt bij de
baritons. Tegenwoordig ben je druk bij de
hobbyclub, waar je gereedschap een tweede leven
geeft zodat dit in derde wereld landen weer een
bestemming vindt en waarvoor jij een Koninklijke
onderscheiding hebt ontvangen. Ook ben je druk
met je bijenkasten en het verzorgen van je
bijenvolken als gediplomeerd imker. Al met al een
bezige bij zal ik maar zeggen. Piet van der Hoek

gefeliciteerd met het behaald jubileum en wij zien
je graag nog vele jaren bij het koor al begrijp ik dat
dit op een gegeven moment moeilijk zal worden.
Tot zover voorzitter Cees Hokke

De immer gezellige Nieuwjaarsreceptie werd
afgesloten met ‘Mnogaja Ljéta’ wat bij het
ontbreken van Martin ditmaal gedirigeerd werd
door Piet van den Berg. En dan is het tempo net
iets anders en loopt het niet zoals gebruikelijk. Bij
het tweede couplet ging het echter als vanouds.
En ook toen volgde er nog een gezellige na-nazit.

60 jaar getrouwd
Cees opent met de verheugende mededeling dat
het eerste rondje in de pauze van
donderdagavond 29 september van Jan van der
Meer is. Jan is 60 jaar met zijn Riet getrouwd en
dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. En alsof
dat nog niet genoeg is volgt ook nog de opmerking
dat Martin een dag eerder verjaarde en dat Randy
Breukel ook jarig is. Het ‘Lang zullen ze leven’
galmde nog lang na in De Ontmoeting. Het
wekelijks per partij eerder laten zingen lukte dit
keer niet. Martin bleef steken in het verkeer en
kwam overigens wel op tijd voor de normale
repetitie en zo moesten de bassen het ditmaal
zonder extra repetitie doen. Bram Oprel bleef een
avond thuis en ook Kees Bruin sloeg door
persoonlijk ongemak een avondje over. Het werd
een avond hard studeren en als afsluiting mocht
de Benjamin van het koor, omdat hij 24 jaar was
geworden, een afsluitend nummer opgeven. Het
werd “Sailing’.

Warme Truiendag

Hulp piet Piet van den Berg

Voorlopige concertagenda
Do.
23 feb. Stuifakkers Rockanje
Do.
16 mrt. Generale Jubileumconcert
Za.
18 mrt. Jubileumconcert
Do.
23 mrt. 90ᵉ Algemene Ledenvergadering
Di.
28 mrt. Jubileumreis t/m za. 1 april
Do.
30 mrt. Concert Kampen
Za.
17 jun. Goereese Portdagen
Do.
06 jul. Zomeravondconcert
Do.
24 aug. Start nieuwe seizoen

Hoewel de Warme Truiendag pas op 10 februari
2017 is mochten we donderdag 6 oktober al in
training. Een boutje, een moertje, een nippeltje,
en een schroefje ontbraken aan de cv van De
Ontmoeting zodat die niet werkte en daarmee het
koor in de kou liet staan. E.e.a. is een gevolg van
de verbouwing van De Ontmoeting. Het gebouw
wordt uitgebreid met een ruimere keuken en een
berging. Daarom staande ingezongen met ‘de
Nacht’. Bram schoof weer aan bij de 2ᵉ tenoren.
Een warm welkom viel hem ten deel.

Aad van der Hoeven
Op donderdag 13 oktober brandt de cv bijna.
Maar omdat de cv monteur tot 17:00 uur werkt
zat zijn tijd er op en zou hij vrijdag de klus
afmaken. Gevolg voor het koor was wederom een
koude avond. Ook meldde voorzitter Cees dat
Douwe Kunst, wachtend op een heupoperatie,
gevallen was en enkele ribben zou hebben
gekneusd. Ingezongen werd met ‘Venu Jesu’. In de
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pauze sprak oud voorzitter Gijs van Eijsden het
koor toe met het verhaal dat op zaterdagavond 26
november het afscheidsconcert van Aad van der
Hoeven zal plaatsvinden in de Grote Kerk van
Vlaardingen. Daarvoor zijn nog kaarten
beschikbaar en deze worden door Gijs van harte
aanbevolen.

het probleem inmiddels ook bekend en kan er
gericht aan herstel worden gewerkt. Voorzitter
Cees doet nogmaals een oproep aan allen om
vooral in te schrijven op de jubileumreis in 2017.
Het wordt kort dag en er zijn nog een aantal
hutten beschikbaar.

Dienst voor belangstellenden
Bram Oprel
Was Bram Oprel de vorige repetitieavond nog
aanwezig, nu op donderdagavond 20 oktober
meldt de voorzitter dat Bram met spoed naar het
ziekenhuis in Dirksland is gebracht. COPD, en
hartproblemen maken zijn toestand zorgelijk.
Later is Bram overgebracht naar het
Erasmusziekenhuis in Rotterdam. De baritons
begonnen deze avond om kwart voor zeven en
aansluitend wordt er om half acht met het hele
koor ingezongen met 91 ‘Blijf mij nabij’. Een groot
deel van de avond werd er gewerkt aan het
programma voor Ouddorp, op zondagavond 6
november. De stoelen mochten blijven staan.

Kaarten op de piano
Donderdag 27 oktober liggen er twee kaarten op
de piano. Dat betekent weinig goeds. Een kaart is
voor Bram Oprel, hij is aan de beterende hand al
blijft zijn gezondheid broos en de andere kaart is
voor Arie Kleijwegt. Arie is met spoed opgenomen
in het ziekenhuis. Met problemen aan het hart.
Goed nieuws was er gelukkig te melden over
Anton Moerland. Hij is jarig geweest en het eerste
rondje in de pauze is voor rekening van de jarige.
Anton wordt daarvoor hartstochtelijk
toegezongen.

Zondagmiddag 6 november Dienst voor
belangstellenden in Ouddorp. Een redelijk goede
opkomst van het koor en een volle kerk. De ons
bekende dominee Wim van der Kooij deed het
woord. Het koor opende met ‘Kol ‘Slaven’ waarna
de ouderling van dienst bij zijn intro opmerkte
‘nou, dat belooft vanmiddag wat’. Een mooiere
start kan je je niet wensen. Het werd een
inspirerende dienst waarin verhaald werd over
iemand die gestopt was met het geloof waarop
Van der Kooij opmerkte ‘heb je dan klachten over
God of over zijn grondpersoneel’. En zo ging dat
verder. 35 jaar geleden had hij nog nooit van het
Rozenburgs Mannenkoor gehoord tot hij in de
auto naar een programma van de EO luisterde en
het koor hoorde zingen. Vanaf dat moment was hij
verkocht en wordt het koor regelmatig gevraagd
voor medewerking aan de Citydiensten in Den
Haag maar ook in diverse diensten te Rockanje. Er
werd fijn gezongen en het koor kwam niet in de
problemen toen het ‘Vaste Rots van mijn behoud ‘
gezongen werd. Het transponeren verliep
probleemloos. Wel ging het mis met de collecte.
Waar in de meeste gevallen 2 x de collectezak
voorbij komt, deze keer kwam er nog een derde.
Dat tot grote hilariteit van de dominee want hij
zag de schrik in de ogen van de zangers en ook dat
niemand daar op gerekend had. En pinnen is in de
kerk nog steeds niet mogelijk.

Bootreis
Terwijl de 1ᵉ tenoren vroeg gekomen zijn voor de
extra repetitie van donderdag 3 november
staat Feyenoord hoopgevend al met 0-1 voor op
Zorya Luthansk. De pret zou niet lang duren.
Gelukkig kon gemeld worden dat het herstel van
Bram voorspoedig verloopt. Van Arie Kleywegt is
7

Inzingen in Ouddorp

foto PR

waren beide ook jarig en ook nu vertelde Gijs dat
hij vlak voor de geboorte van zijn zoon de
vroedvrouw die bij Fred zijn Ada bezig was
sommeerde op te schieten omdat zijn vrouw ook
aan het bevallen was. Het is gelukkig allemaal
goed gekomen. Voorzitter Cees vertelde nog dat
bestuurders van het Rozenburgs Mannenkoor naar
de afscheidsreceptie van Aad van der Hoeven zijn
geweest. Van der Hoeven is van 1969 tot 1990
dirigent van het koor geweest.
Piet Breukel in Ouddorp, bekend onbekend talent

foto PR

Fileleed

Nieuwe luisteraar
Het gebeurt de laatste tijd te weinig maar
donderdagavond 10 november was er weer een
luisteraar. Ditmaal was het Annelord Braafheid die
aanschoof bij de baritons. Martin blikte terug op
het optreden in Ouddorp en was zondermeer
tevreden. Wij hebben een goede indruk
achtergelaten. Ook bariton John Lensink maakte
een goede indruk, hij was een dag eerder verjaard
en bood aan allen een kopje koffie aan. Arie en
Bram zijn nog herstellend en André Ruijgers is al
geruime tijd afwezig vanwege een oogprobleem.
Bas Henk zou dan zeggen ‘als ogen niets zien kan
tasten verhelderend werken’. En passant deelde
voorzitter Cees mee dat hij met Arie Verboon een
vergadering heeft bijgewoond van het KNZV.
Onderdeel van de vergadering was Kleur en Dans.
En dat wordt verder uitgewerkt. Wordt vervolgd.

Op zijn heupen
Douwe kunst is voldoende hersteld van zijn
valpartij en krijgt een nieuwe heup. Nog meer
kunststof nieuws en dan over Aad Lankhorst want
hij wordt klaargestoomd voor de ontvangst van
een nieuwe knie. Bram en Arie blijven nog een
avond thuis en we krijgen op donderdag 17
november ook nog de groeten van Piet van Mill.
Martin werd ernstig door het verkeer opgehouden
op de A15 maar het heugelijke nieuws was dat
Cees de Haan ook dit jaar op de 11ᵉ van de 11ᵉ
verjaarde en dat hij het niet ongemerkt voorbij liet
gaan. De zoon van Martin werd vandaag 19, de
zoon van Gijs R. en de dochter van Fred van W.

Rozenburg blijft lastig bereikbaar als de A15 vol
staat. Het overkwam Martin donderdag 24
november en de extra repetitie voor de bassen
kwam daardoor te vervallen. De week daarop
zullen de bassen en baritons gelijktijdig extra
bijgespijkerd worden. De piano is weer opgesierd
met 2 kaarten. 1 voor Aad Lankhorst en 1 voor
Douwe Kunst. Arie Kleywegt is weer van de partij
en alvorens er ingezongen wordt spreekt Arie zijn
waardering uit voor de attenties die hij mocht
ontvangen tijdens zijn ziek zijn. Verder werd er
stevig getrokken aan het kerstrepertoire.

Sint
De Sint is weer in het land en hoe hij het voor
elkaar krijgt blijft altijd een raadsel. Het toneel van
De Ontmoeting stond donderdagavond 1
december vol met boterletters en na afloop ging
een ieder met een gevulde doos naar huis. Ook de
verkoop van speculaaspoppen vond gretig aftrek.
Leen van Zevenbergen liet het heerlijke donderdagavondje aan zich voorbij gaan. Leen is een van
de mensen die als vrijwilliger mee klust tijdens de
verbouwing van De Ontmoeting maar nu breekt
het hem toch op. Hopelijk is Leen voldoende
hersteld om de nakende Kerstconcerten mee te
zingen.
Nieuw Zeeland
Nauwelijks last van een jetlag maar wel met een
lange reis achter de rug staat donderdagavond 8
december ineens Leen van Berkel weer op de
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stoep. Zijn vakantie naar Nieuw Zeeland is voorspoedig verlopen en nu dus op tijd terug om de
laatste repetities voor de Kerstconcerten bij te
wonen. Aad Lankhorst is met nieuwe knie ook
weer van de partij. Volgende week wordt het
Kerstprogramma doorgenomen met Peter Verweij
(orgel), Anja Brands (soliste en Jeugdmusicalkoor
Applaus) en Liene Madern (piano).
Generale
Donderdag 15 december wordt geopend met de
mededeling dat André Ruijgers een oogoperatie
staat te wachten. Verheugend nieuws is er als
Cees mag meedelen dat Arie Verboon jarig is
geweest en in de pauze een rondje geeft. Met
gezang wordt deze geste gewaardeerd. Om er
geen drankgelag van te maken geeft Henk Hoge in
een later stadium een rondje. Henk en zijn
Marianne zijn 50 jaar getrouwd en ook dat mag
niet ongemerkt voorbij gaan. Nog meer verheugend nieuws want Annelord Braafheid heeft zich
aangemeld als nieuw lid. Uiteraard van harte
welkom. Om de pret te verhogen viel het geluid
weg en moesten er nieuwe batterijen aan te pas
komen om Martin toch verstaanbaar te krijgen. Er
werd ook nog gezongen. Peter Verweij bespeelde
de piano en later schoof ook Liene Madern aan.
Sonja Brands nam haar solopartij door en al met al
werd het een volle repetitieavond. En voor de
voetbal statistici, terwijl wij Kerstliedjes zongen
ging Ajax hard onderuit tegen Cambuur. Maar dat
is bijzaak. De laatse repetitie zit er op en in de
wetenschap dat op zondagmiddag 18 december
Muziektheater De Ontmoeting min of meer is
uitverkocht toog een ieder huiswaarts.

Volkskerstzang Zuidland 2016
Het is zaterdagavond 17 december als het koor
zich meldt bij Sporthal De Drenkwaard in Zuidland
om medewerking te verlenen aan de
Volkskerstzang 2016. En dat samen met het
interkerkelijk koor Rejoice uit Zuidland,
muziekverenigingen Togido en De Kleine
Trompetter Wilhelmina, soliste Daniëlle Schaap en
achter de piano Arne Monteny. Een feestelijk
versierde en goed gevulde sporthal waar het
publiek kon luisteren naar de zang en de muziek
en ook zelf mee kon zingen met de vele bekende
kerstliederen. Het werd een lange en mooie avond
die zoals wij gewend zijn afgesloten werd met
I’am dreaming of a white
Chrismas. Eenmaal buiten was het ruim 8 graden
boven nul en de sneeuw was nog ver weg. Het was
overigens ook nog geen kerst, dus blijven dromen.

Kerstconcert De Ontmoeting
Zondagmiddag 18 december Kerstconcert in
Muziektheater De Ontmoeting samen met ‘Vocal
Groep Timeless’ uit Hellevoetsluis en pianiste
Liene Madern uit Rozenburg.

Inzingen Vocal Groep Timeless

Generale met Anja Brands met Martin aan de vleugel
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Zowel het RMK als Timeless stonden onder leiding
van hun eigen dirigent Martin van Broekhoven.
Dus voor Martin een zware opgave om beide
koren te dirigeren en zelf nog een solopartij te
zingen. Het was ook het laatste waar het mis
dreigde te gaan maar hij herstelde zich goed. Een
uitverkochte Ontmoeting en zoals Martin later zal
zeggen “een omgeving waar de omstandigheden

altijd goed zijn.” Ook voor Wim van Vliet was het
spannend, het RMK moest het deze keer zonder
Wim doen want hij gaf er de voorkeur aan met
Timeless mee te zingen. Vocal Groep Timeless
maakte een goede indruk en opvallend was dat zij
erg veel a capella zingen. Voor ons wellicht een
puntje van aandacht. Het werd een fijn concert
waarin Arie van Oudheusden de declamaties
verzorgde. Na het altijd indrukwekkende ‘Ere zij
God’ kon een ieder tevreden huiswaarts keren.
Maar eer het zover was werd er nog gezellig
nagepraat tijdens de nazit.
Bijzonder was de
aanwezigheid van Piet van
Mill. Op initiatief van Johan
Rijken werd het
verzorgingstehuis van Piet
in Poeldijk benadert met
de vraag of Piet naar
Rozenburg mocht komen.
Samen met een vriend en
een begeleidster kon Piet,
gezeten op de eerste rij, het concert meemaken.
Zijn vriend liet zich niet onbetuigd en zong alle
nummers omstandig mee. Een kleine geste van
Johan die door Piet en zijn maat zeer gewaardeerd
werd.

Een goede koorbezetting en met het goed
verlopen kerstconcert van achterliggende zondag
in het geheugen kon het in feite niet mis gaan. En
dat ging het ook niet.
Met het Jeugdmusicalkoor Applaus en dirigente en
soliste Anja Brands heeft het koor ook goede
ervaringen en samen met Peter Verweij op het
orgel werd het een mooi concert. Opvallend was
dat het orgel zoveel bijgeluiden maakte. Net als in
Rozenburg ging het transponeren bij het ‘Stille
nacht’ zonder problemen. Ondanks dat het
concert gratis toegankelijk was viel de
belangstelling niet mee. Al gaan er geluiden op om
ooit weer iets met het Rozenburgs Mannenkoor in
de Petrakerk te organiseren.

Careyn Hart van Groenewoud
Nog een keer de smoking uit de mottenballen
halen want de dag voor Kerst, zaterdag 24
december, werd medewerking verleend aan de
Kerstviering in Verzorgingstehuis Careyn Hart van
Groenewoud in Spijkenisse. Een krappe, droge en
wat ongelukkige zaal om in te zingen maar de
goed ogende voorganger Wendy Perez Herrera
vergoedde veel en wist de mannen tot het einde
te boeien. Het werd een prettige viering en de
bewoners genoten zichtbaar. En toen kon een
ieder zich opmaken voor de kerst.

Kerstconcert Petrakerk Hellevoetsluis
Donderdagavond is normaal gesproken de
reguliere repetitieavond maar op 22 december
verliep dat toch anders. Wel repeteren maar dan
vroeg in de avond om in te zingen voor het
Kerstconcert in de Petrakerk.

Inzingen Petrakerk Hellevoetsluis

Foto PR

Even voorstellen
Wij kennen Piet van Dop als 2e tenor en sinds 1
november 1996 lid van ons koor. En graag wil hij in
deze Nieuwsbrief zijn verhaal doen.
Als eerste in een rij van negen, geboren op ‘Breeje
Durp’ ofwel in ’s-Gravenzande op 30 januari 1927.
Piet maakte bewust de crisis en de 2e
wereldoorlog mee en ervaart nu nog dagelijks de
verschillen tussen toen en nu. Vanaf de lagere
school tot half 1945 werkte Piet in de landbouw
maar dat beviel hem slecht. Dus meldde Piet zich
aan als vrijwilliger bij de landmacht om naar het
toenmalige Nederlands Indië te gaan voor het
handhaven van de orde en vrede. En dat zijn echt
tropenjaren geworden. Liever had hij echter naar
10

de Marine gewild, maar tijdens de keuring werd
duidelijk dat dat niet kon. Wel werd er een
melding van zijn voorkeur gemaakt. Na de hele
procedure van keuringen om soldaat te worden te
hebben doorlopen werd Piet ingedeeld in Bataljon
2-1-9, RI. In het vroege voorjaar van 1946 vertrekt
hij met zijn bataljon naar Engeland om van daaruit
op transport te gaan naar Tandjong Priok.
“Onze standplaats werd
Bandoeg Zuid met als
doel de bevolking te
beschermen tegen het
brandstichten,
vernielingen en terrorisme door de
vrijheidsstrijders van
het Indonesische Nationale Leger, TRI. Een
gevaarlijk gebied waar
we ook een man
kwijtraakten. Steeds
vaker werd de
Piet met een kistje waarin zijn
demarcatielijn
vader gerookte spek stuurde
doorbroken met als
gevolg dat op 21 juli 1947 de 1ᵉ politionele actie
werd gestart. Deze duurde tot 5 augustus van dat
zelfde jaar en leverde een nieuwe demarcatielijn
op. Het werd een chaotisch gebied met
vernielingen, branden, zelfs de suikerfabriek
brandde volledig af. Chinese huizen en winkels
werden leeggeroofd en in brand gestoken,
honderden gevangengenomen Chinezen werden
uit kampen bevrijd, kortom chaos alom.” De TRI
plaatste berm-trekbommen en ook Piet werd
getroffen door een bom. “Wij zaten met 9 man in
een auto toen de bom ontplofte. 5 mensen
werden gedood, 2 mannen werden zwaar- en 2
mannen lichtgewond. Ik had geluk en behoorde bij
de lichtgewonden.” Overigens een gebeurtenis die
ook nu nog veel emoties oproept. Na hersteld te
zijn ontving Piet een oproep zich te melden op het
Ministerie van Marine te Batavia. En daar werd
hem meegedeeld dat hij was overgeplaatst naar

de Koninklijke Marine. “Eind 1948 heb ik de
diensttijd bij de landmacht beëindigd en ben ik
overgeplaatst naar de Koninklijke Marine om met
ss Groote Beer als matroos thuis te varen. Ik
moest mij melden bij het Marine Opleidingskamp
Hilversum om daar oa. te leren zeilen en sloep
roeien. Ik begon als kanonnier en groeide door tot
korporaal geschutskonstabel. Ik had geen vaste
standplaats, soms het wachtschip, maar dat
veranderde steeds van schip en school. Na de
nodige opleidingen ben ik in januari 1951 met
Hare Majesteit Tjerk Hiddes weer teruggegaan
naar Soerabaja. Ditmaal om het schip op 1 maart
1951 over te dragen aan de Indonesische Marine.
Het was mijn taak om de nieuwe bemanning
geschutskennis bij te brengen. Mijn Maleis was
voor dit werk nog goed genoeg. Ook kregen wij de
taak om toezicht te houden op de overdracht van
materiaal en op de havengebouwen” aldus Piet.
Ondanks de goede overdracht liep het schip 14
dagen later als Gadjah Madah op het strand van
Soerabaja.

Piet, uiterst links, met de Indonesische bemanning

Op 28 augustus 1952 werd te Tandjong Priok
ingescheept op de Willem Ruys voor de thuisreis
en op 18 september werd om 5:23 uur afgemeerd
aan de Lloydkade te Rotterdam. Eenmaal thuis
werd er in februari 1953 tijdens de
watersnoodramp getrouwd.

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

11

“De kruiser Hr. Ms. De Zeven Provinciën werd
afgebouwd en ik werd daar op geplaatst. Een
prachtig schip waarop ik de proefvaart, de
maidentrip en ook een wereldreis mee mocht
maken. ‘Prachtig’. In 1955 zat mijn diensttijd er op
en ben ik bij de Koninklijke Shell aan de slag
gegaan en heb daar bijna 30 jaar gewerkt waarvan
25 jaar als operator in de chemie. Op weg naar
mijn werk ben ik door een auto geschept en dat
heeft tot gevolg gehad dat ik mijn oorspronkelijke
werk niet meer kon en mocht hervatten en met
vervroegd pensioen kon gaan. En daar profiteer ik
nu al jaren van. We zijn al 64 jaar getrouwd en
hebben samen al die jaren fijn kunnen en mogen
genieten en hopen dat dit ons nog vele jaren
gegeven is.”
Met hartelijke groet, Piet van Dop

Dinsdagavond 20 december, Huiskamerconcert
Heenvliet bij Jos Semeins. In de hal van het huis
waar voorzitter Cees de kerstboom mag leveren
en plaatsen, 40 bezoekers, Ank Geul aan de piano,
Reinilde Buis achter de harp, met solozang van Jos
Semeins en de inbreng van Dissonant werd het
een mooie avond. Met na afloop een hapje en een
drankje. Ook altijd weer een gewaardeerde avond.

Wat deed Dissonant
Dissoant in Heenvliet met harpiste Reinilde Buis

Ja, wat deed Dissonant aan het eind van 2016.
Veel Kerst en dus in september al aangeschoven
bij Frans Gort. Zaterdagmorgen 9:00 in de
Katholieke Kerk van Rozenburg. Tweewekelijks 1½
uur non stop nieuwe muziek repeteren en
klaarstomen voor de Kerstconcerten. En altijd een
goedgemutste en gedreven Frans Gort aan het
orgel en voor Dissonant bijzonder leerzaam. Begin
december werd de repeteerfrequentie opgevoerd
en werd ook Jos Semeins bezocht. Waar Frans zich
meer op de muziek richt ligt het accent bij Jos
meer op de mimiek Zo van “hoe breng je een
blijde boodschap.” Ook werd een aantal keren in
het huis van Jan Degeling gerepeteerd. En zo ging
Dissonant afgetraind de Kerst in.
Zaterdagavond 17 december was het eerste
huiskamerconcert en wel in Rozenburg. Eerst werd
met het grote koor deelgenomen aan de
Volkskerstzang in Zuidland. Na afloop als een
speer naar Rozenburg om toch nog redelijk op tijd
een mini-concert te geven. Verwelkomd met
erwtensoep en een glaasje werd de avond met
een blijmoedig publiek volbracht. Al jaren staat dit
huiskamerconcert bij Dissonant hoog op de
agenda.

Foto PR

In Careyn Hart van Groenewoud in Spijkenisse
werd het volgende optreden verzorgd. Zaterdag
24 december, 1 uur eerder dan de Kerstviering
met het grote koor, werd 2 keer opgetreden op de
gesloten afdeling. En ook al worstelt een aantal
bewoners met geheugenproblemen, de bekende
kerstnummers werden door allen meegezongen.
Ditmaal stonden de beide optredens onder leiding
van Martin.
1ᵉ Kerstdag Kerstviering Sint Jozef Kerk. Reeds een
aantal jaren treedt Dissonant op in de RK-kerk van
Rozenburg. Ook nu was het ensemble gevraagd
een bijdrage te leveren aan de Kerstviering. Met
Frans Gort aan het orgel werd het een mooie
dienst en kan Dissonant na afloop terug kijken op
een serie leuke optredens.
Voorlopig blijft Dissonant doorgaan met
repeteren. Zaterdag 14 januari is de eerste
repetitie. Op zaterdag 11 maart 2017 staat het
volgende concert gepland en wel in ‘Theater Twee
Hondjes’ te Hellevoetsluis. Daar zal worden
meegewerkt aan het Jaarconcert van
‘Accordeonvereniging Con Brio’ uit Zuidland. In
oktober 2016 heeft Dissonant een proeve van
bekwaamheid afgelegd aan Con Brio en zowaar,
12

Dissonant mag meedoen. Martin zal het kleinkoor
dirigeren. Op dit moment zingen de volgende
RMK-leden in Dissonant.
1e tenoren: Arie van Oudheusden; IJsbrand de
Boer en Peter Korres.
2e tenoren: Leen Zevenbergen; Jan de Groot en
Cees de Haan.
Baritons: Folkert Koning; Aart van Eijsden en Jan
Degeling.
Bassen: Cees Hokke; Leen Kuiper en Wim van
Vliet. Bram Oprel is door zijn ziekte niet in de
gelegenheid de repetities en uitvoeringen bij te
wonen.

Afscheid van een oude bekende
26 September 2016 viel voor de Volksdansgroep
S.I.O.S. ( Strompelen Is Ons Streven) voorgoed het
doek. De start in 1984 was het begin van een
jarenlang optreden tijdens reizen van het
Rozenburgs Mannenkoor in binnenland maar
tevens ver daarbuiten. Waren er in 1984 alleen
maar vrouwen op de dansvloer, in 2009 werd dit
een gemengde groep. Aanvankelijk werd er
geoefend voor het optreden in Canada, waar het
Rozenburgs Mannenkoor in 2010 een concertreis
maakte. Thuisgekomen na de trip was men
aanvankelijk zo enthousiast dat er vrolijk door
gedanst werd tijdens de maandagavonden. De
groep werd regelmatig gevraagd om ergens een
optreden te verzorgen.

S.I.O.S. in betere tijden in Rüdesheim

Veel in verzorgingshuizen, maar ook tijdens een
dag voor de vrijwilliger werd er acte de présence
gegeven. En nogmaals ging men met het “grote “
13

koor op reis. Ditmaal de Rijn op richting
Rüdesheim. Het optreden op de markt in Rüdesheim werd een doorslaand succes. Ook aan boord
draaiden wij vrolijk een rondje mee. Tot na de
zomervakantie van 2016 het noodlot toesloeg.
Men voelde een pijntje hier en een pijntje daar.
Lusteloosheid, faalangst en valse schaamte
werden als reden gegeven om er een punt achter
te zette. Het overgrote deel van de dansers haakte
inderdaad af. Een klein telling gaf aan dat van de
drieëntwintig dansers er slechts vijf overbleven.
Dit had tot het gevolg, dat na de telling van
bovengenoemde deelnemers met klachten, er
slechts een (te) klein deel overbleef. Uit was de
mooie droom om nog eenmaal in het Bolsjho
theater te mogen dansen Wat bleef waren de
herinneringen aan een super leuke, maar vooral
gezellige tijd waar er onder de deskundige leiding
van Cobi van Wijgerden, een scala aan
volksdansen werden ingestudeerd en vaak
vertoont in verzorgingstehuizen maar ook tijdens
jaarmarkten en andere gelegenheden.
26 september 2016 viel definitief het doek in De
Stuifakkers te Rockanje. Nog eenmaal gingen wij
allemaal naar rechts, op een enkeling na die nu
eenmaal een afkeer had van rechts en daarom
naar links stapte. Het was mooi maar het sprookje
van S.I.O.S. is voorgoed uit.
a.m.v.o.

Beleggingsstudieclub Midas
Niet een ieder zal het zich kunnen herinneren,
maar aan het einde van de vorige eeuw waren er
een groepje mannen binnen het Rozenburgs
Mannenkoor, die al pratend tijdens de nazit aan
de bar in de Nieuwe Schans, het plan opperden
om een beleggingsstudieclub op te richten.
Gestart werd met een kleine club RMK mannen,
aangevuld met enkele enthousiaste niet leden,
waaronder zelfs enkele vrouwen. In die tijd was de
beurs voor velen nog een mystieke
aangelegenheid. Tijdens de maandelijkse
vergaderingen werden er lezingen gehouden door
bankmedewerkers en andere deskundigen.
Aanvankelijk ging het redelijk goed met de
beleggingen. Echter er kwam een moment dat het
beursklimaat veranderde, een verandering
waaraan ook Midas niet ontkwam. Toch is men tot

2016 doorgegaan met de ludieke beursspelletjes.
Een enkele keer was er winst maar het
verliespercentage werd steeds groter. Uiteindelijk
werd het, het overgrote deel van de deelnemers
te gortig en besloot men een streep door Midas te
halen. De maandelijkse vergadering, waar veel
wijze raad werd gegeven, die helaas even zo vaak
niet het beoogde resultaat behaalden, stopgezet
en het restant aan financiële middelen werd aan
de deelnemers uitgekeerd. Met wat minder
ingelegd geld, maar wel vele malen wijzer
geworden, keerde men naar huis. Zo was een aan
een het Rozenburgs Mannenkoor ontsproten
spruit, aan het einde van haar bestaan gekomen.
a.m.v.o.
Capella Reader
Op de website www.rozenburgs-mannenkoor.nl
staat onder het kopje ‘leden’ iets over Capella
Reader. Met de Capella Reader software kunnen
op Windows 7/8/10 Pc’s de Capella
muziekbestanden afgespeeld worden. De Capella
Reader software is via de website te downloaden
en te installeren. De Capella muziekbestanden zijn
eveneens via de website downloaden en
overgezet worden in een zelf aangemaakt
muziekmapje. Een goede manier om thuis te
oefenen en zeker de moeite waard het te
installeren. Er is op dit moment door Gijs
Ravenstijn al aardig wat muziek geschikt gemaakt.
En kom je er niet uit, Gijs weet raad.

aangekomen werden we opgevangen in de
Jaarbeurshallen en sliepen we in het stro. Dat
vergeet ik nooit meer. We zijn maanden in Utrecht
gebleven. Mijn vader ging eerder terug om te
helpen bij de herstelwerkzaamheden. Uiteindelijk
zijn wij ook weer teruggekeerd naar Sommelsdijk.
Toen het werk minder werd solliciteerde mijn
vader bij Verolme op Rozenburg. Daar was
voldoende werk al was de verbinding tussen
Flakkee en Rozenburg buitengewoon lastig.
Gelukkig liet Verolme in Rozenburg huizen
bouwen en in 1959 werd er verhuisd naar de Piet
Heinstraat.”
“Ik zat op de Openbare Lagere school in de klas bij
meester De Knegt. Na de lagere school ging ik naar
de LTS in Brielle om voor brood- en banketbakker
te leren. Mijn eerste werkgever werd Bakkerij Van
der Houwen op Blankenburg. Bakken en brood
uitventen. Ik werkte er 22 jaar al werd dat wel
onderbroken door de militaire dienstplicht. 21
maanden bij het Korps mariniers. Na de opleiding
in Doorn ging ik voor 1½ jaar naar Curacao en
bracht daar een heel mooie tijd door. Veel
oefeningen met de Amerikaanse Mariniers op de
Caribische Zee op een van hun grootste
vliegdekschepen. Ook nu nog volg ik de mannen
via het lidmaatschap ‘Contact Oud- en actief
dienende Mariniers’. Na mijn diensttijd keerde ik

Even voorstellen
Piet Blok, bariton en sinds 1 januari 1996 lid van
het Rozenburgs Mannenkoor. Piet beschreef zijn
eigen geschiedenis als volgt.
“Geboren in Sommelsdijk op Goeree Overflakkee
en daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Flakkee
was toen nog een eiland. Een gebeurtenis die ik
nooit vergeten ben op dit eiland is de nacht van 1
februari 1953. Ik was toen ruim 5 jaar oud. Samen
met mijn ouders en broer moesten we vluchten
voor het water naar een hoger gelegen plek en
kwamen op d’n Diek terecht. Vervolgens zijn we
opgepikt en naar Utrecht geëvacueerd. Daar

Bariton Piet Blok
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terug in de bakkerij van Van der Houwen.
In de weekenden gingen we stappen. Samen met
André Broeders naar Hotel Amerika in Hoek van
Holland. In die tijd een populaire dansgelegenheid.
Daar leerde ik Ada Solleveld kennen. Een
tuindersdochter uit het Westlandse De Lier. In
1972 wordt er getrouwd, werden er twee dochters
geboren en hebben wij inmiddels twee prachtige
kleinzoons Fabio en Jeremij. De laatste speelt bij
de jeugd van Feyenoord.
Bij gebrek aan opvolging werd de zaak van Van der
Houwen verkocht aan bakker Heijkant. Deze
verkocht de zaak weer door aan bakker Voskamp
uit Spijkenisse welke grote bekendheid geniet als
beste oliebollenbakker van Nederland. En ik werd
telkens meeverkocht. Tot aan mijn pensionering
heb ik daar gewerkt.”
“Door de familie van Ada werd ik besmet met het
wielervirus. Ada komt uit een familie waar veel
aan wielrennen werd gedaan. Een neef van Ada is
Gerrit Solleveld en hij was tussen 1984 en 1992
een bekende beroepswielrenner in de ploeg van
Jan Raas. Eerder was hij in 1982 al Nederlands
amateur kampioen en wereldkampioen op de 100
km ploegentijdrit. In die periode fietste ik ook heel
veel. Maar op een zomerse dagen juni 1995 fietste
ik richting Flakkee en werd ik ter hoogte van de
Haringvlietsluizen bij Stellendam geschept door
een auto. Ik werd met zwaar hersenletsel in het
Dijkzicht ziekenhuis opgenomen en heb daar twee
maande doorgebracht. Ik zat met schroeven en
titanium plaatjes in elkaar. Een maandenlange
revalidatie volgde maar met behulp van familie en
vrienden ben ik die slechte tijd doorgekomen. In
die tijd kwam ook het Rozenburgs Mannenkoor in
beeld. “Jullie moeten maar eens iets gaan doen”
zeiden onze vrouwen Ada en Nel en samen met
André Broeders zijn we toen naar een open
repetitie van het mannenkoor gegaan. En we zijn
daarna voor altijd gebleven. En voor mij persoonlijk was het een heel goed medicijn in mijn
herstelproces. Zowel André als ik hebben daar
nooit spijt van gehad. Veel mooie concerten
meegemaakt met als hoogtepunt een prachtige
concertreis naar Praag. Nu zit ik elke donderdagmorgen in de stoelploeg en zetten we alles klaar
voor de repetitie van het koor.
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Toen het theater klaar was wilde ik daar als
vrijwilliger ook iets gaan doen. Mijn vraag aan
Tineke of ze nog een postbode nodig hadden werd
gehonoreerd en nu breng ik al jaren oa. de
theaterkrant rond. Daarnaast breng ik ook voor de
Historische Vereniging de ‘Wiekstand’ rond. Dus
men kan mij nog wel eens door het dorp zien
fietsen. Omdat Ada nog steeds werkt bij Meenhuis
Uitvaartzorg heb ik thuis ook nog genoeg te doen.
Koken vindt ik leuk en ik ben in mijn diensttijd nog
een tijdje kok geweest op een landingsvoertuig.
Voor het overige mag ik graag zwemmen,
fotograferen of naar de Landtong fietsen. Oud
koorlid Piet van der Ende zei altijd “Je leeft maar 1
keer en dat is vandaag. geniet van de dag want
alles kan in 1 seconde verandert zijn.” En zo zie ik
het ook.”
Bariton Piet Blok
Bericht van de reiscommissie
Over twee maanden is het zover en gaan we de
jubileumreis maken. We vertrekken op dinsdag 28
maart met bussen vanuit Rozenburg naar Arnhem
om in te schepen op het MS Da Vinci van rederij
Feenstra Rijn Lijn. (https://feenstrarijnlijn.nl) Via
Amsterdam en Enkhuizen varen we naar Kampen
waar we op donderdagavond 30 maart een
concert geven in de Bovenkerk. Dit zal zijn in
samenwerking met het gemengd Hervormd
Kerkkoor Kampen dat meer dan 100 leden heeft.
Het repertoire zal nog in samenwerking met
beider dirigenten en de muziekcommissie worden
vastgesteld. Via Deventer varen we weer terug
naar Arnhem en op zaterdag 1 april hopen we
weer gezond en voldaan in Rozenburg terug te
keren. Mensen die aan boord een sketchje,
gedicht of ander vermaak willen verzorgen worden daartoe van harte uitgenodigd.

De penningmeester verzoekt de resterende
reissom (voor RMK-leden € 100,00 en voor de
partners € 250,00) voor 1 februari over te maken
op bankrekeningnummer NL68RABO0356603423.
Er is nog plaats op het schip voor ongeveer 20
personen, dus als u nog vrienden, familie of
andere liefhebbers van een riviercruise kent
verzoeken wij hen enthousiast te maken voor onze
reis en te vragen of zij met ons mee willen gaan.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ook zal dit
helpen om het financiële plaatje gezond te krijgen.
Voor de leden die, om wat voor reden ook, niet
meegaan met de bootreis bieden wij de
mogelijkheid (bij voldoende deelname) om aan
het concert in kampen deel te nemen. Hoe meer
zangers, hoe beter wij ons in Kampen kunnen
presenteren. Wij zorgen dan voor gratis
busvervoer van Rozenburg naar Kampen en retour
incl. een maaltijd voor aanvang van het concert.
Geïnteresseerden worden verzocht zich zo spoedig
mogelijk op te geven bij Leen Kuiper of Frank van
der Meer.
In de eerste weken van maart zal aan de
deelnemers van de reis meer informatie worden
verstrekt omtrent exacte vertrektijd, hutindeling
op het schip, concertinformatie etc. Indien er nog
vragen zijn, dan horen wij dat graag.
De reiscommissie

10 geboden voor koorleden
* Gij zult komen om te zingen
* Gij zult repetities nooit verzuimen
* Gij zult altijd op tijd zijn
* Gij zult alleen kletsen in de pauze
* Gij zult uw partij thuis instuderen
* Gij zult nooit stiekem met andere partijen
meezingen
* Gij zult altijd luisteren naar de dirigent
* Gij zult altijd denken dat u het zelf fout doet
* Gij zult altijd helpen bij allerlei bijkomstige
klusjes
* Gij zult altijd begripvol zijn voor de dirigent.

Alternatieve 10 geboden voor koorleden
Een kennelijk tot het uiterste gekwelde dirigent
heeft in een ironische bui eens tien geboden voor
koorleden opgesteld. Hij liet die, waarschijnlijk
opzettelijk, slingeren tussen de koorbanken. Zo
kwam het, buiten zijn weten, terecht in het
tijdschrift Lied und Chor van augustus 1978.
* Zing altijd boven het koor uit, aangezien jou
stem de beste is.
* Doe tijdens het zingen je mond niet open, dat is
onbeschaafd.
* Zorg dat je gezicht er tijdens het zingen grimmig
uitziet, zoals dat van Napoleon na de slag bij
Waterloo.
* Alleen niet-begaafde zangers gaan naar de
repetitie, jij kunt best zonder. Ga er dus niet te
veel heen en als je gaat, zorg dan dat je te laat
komt, dat staat deftig en verheft je boven de
anderen.
* Wat de dirigent zegt is voor de anderen
bestemd, jij weet dat immers allemaal veel
beter. En aangezien je je dus verveelt, moet je
dat laten merken door afkeurende gebaren of
opmerkingen te maken.
* Je hoeft niet van het blad te zingen, jij hebt er
recht op dat je partij je afzonderlijk aan de piano
wordt bijgebracht.
* Vergeet niet de partituur dubbel te vouwen of
beter misschien, op te rollen. Het is jouw muziek
niet, maar de zorg van de bibliothecaris. Laat de
muziek ook af en toe vallen.
* Zorg ervoor dat repetities levendig zijn. Als je
met de zangers die naast je staan af en toe wat
praat, kan de dirigent zich beter concentreren.
* Kritiek geven zorgt dat je meer erkenning krijgt.
Laat dus niet na regelmatig te zeggen, dat het bij
de vroegere dirigent veel beter ging.
* Vergeet nooit dat jij de ideale koorzanger bent
en dat men blij mag zijn dat je lid bent van het
koor en bereid mee te zingen.
Bron: "Koormaatjes" van Marie-Cecile Moerdijk

Kijktip
Vanaf 6 januari elke vrijdagavond op NPO2 om 19:15 uur
‘Nederland onder water’ o.a. met onze bas Wim van
Vliet en de getijdengebieden op de Landtong.
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Met dank aan het bestuur

zonder slag of stoot werden geaccepteerd.

Het gebeurt niet vaak dat je door een broer wordt
toegesproken maar tijdens de Nieuwjaarsreceptie
werd Aart van Eijsden toegesproken door broer Gijs
en dat ging als volgt.

Al snel voelden we ons meer als thuis met als een van
de eerste hoogtepunten de concertreis naar Wenen
in 1992. Een concert reis om nooit te vergeten we
sliepen met smoking en al aan. Heel veel gelachen
onder ander met Dick Hamming en vele anderen.
Meerdere leden geloofde niet dat wij broers waren.
Men wilde het niet geloven, het gerucht ging zelfs dat
wij van de herenliefde waren. De toenmalige dirigent
dacht, ‘ik ga dat is onderzoeken door vragen te
stellen over onze directe familie’. “Wat is de datum
van je vaders verjaardag en vervolgens die van je
moeder” en nog meer van dat soort vragen. Met vlag
en wimpel slaagde we voor die zware proef en men
geloofde eindelijk dat wij broers waren. Die
concertreis was voor ons een van de eerste
hoogtepunten op het koor. Velen van die hoogte
punten zijn voor ons samen als broers onuitwisbaar.
Noem zo wat voorbeelden, de reis naar Praag, de
diverse bootreizen en de reis naar Canada. Maar ook
de concerten b.v. in de Laurenskerk, de Doelen, de
kerstconcerten en niet te vergeten de diversen Cd.
opnames. Hoogtepunten maar ook verdrietige
momenten. Denk dan aan b.v het overlijden van
koorleden bij ziekte maar ook soms bij een plotseling
overlijden. Maar ook tijdens de momenten van het
besturen van het koor vroeg ik vaak wat jij er van
vond. En soms stelde ik mijn mening bij. Dat heb ik
altijd als zeer waardevol ervaren.

Ik begin met een terugblik in de tijd. En dan met
name onze tijd thuis. Waarom nu lid worden van een
koor. Nou dat is eenvoudig te verklaren. Koor muziek
werd elke zondagmorgen voor het ontbijt gedraaid.
Met een elpee van Feike Asma op het orgel en als
goede tweede het mannenkoor De Mastreechter
Staar. En ons pa was zelf ook lid geweest van
mannenkoor E.E.M. in ’s- Gravenzande. Zo werd er
zonder dat we dat in de gaten hadden de liefde voor
koormuziek ons bijgebracht. Niet wetende dat dit
later zo’n grote hobby van ons beide zou worden.
Aart eind jaren ‘80 begin ‘90 (wat worden we toch
oud) deden we heel veel dingen samen. We gingen
op vakantie met de kinderen, kamperen, zeilen en
nog veel meer. En we hadden het samen met onze
vrouwen en kinderen heel erg naar ons zin. En zo
kwam ook het R.M.K op ons pad. Ik deed zaken met
de familie van het ‘t Wout. En in een van de
gesprekken die ik met Kees van ’t Wout had vertelde
hij enthousiast over het R.M.K. Vroeg aan Kees is dat
ook voor ons soort mannen te doen. En u begrijp dat
Kees zijn woorden waren ‘maar natuurlijk is dat voor
jullie geweldig’. Na dat gesprek dacht ik hoe ga ik Aart
hier nou enthousiast over informeren. Want ja moet
je weten, we waren toen net beide de 40
gepasseerd. Mijn wijze van handelen richting Aart
was eigenlijk simpel. Ik zij gewoon “ik heb ons
opgegeven en aanstaande donderdagavond kom ik je
ophalen om samen naar het R.M.K te gaan.” We
werden hartelijk ontvangen met een welkomstwoord
van de toenmalige voorzitter Jaap van Riel. Met
woorden van ‘eenmaal hier binnen voor het leven lid
van het R.M.K’. We werden gestemd beide als bariton
en mochten plaats nemen naast de toenmalige grote
mannen van het koor. Zelf kan ik herinneren, zat ik
naast Jaap van Riel aan de ene kant en Bram de Jong
aan mijn andere zijde. Dat was nog de tijd dat er veel
gesproken en gein werd uitgehaald tijdens de
repetitie. Vaak, na de pauze, nam Jaap van Riel het
woord en kon die met simpele woorden ‘Nu is het
genoeg (bekken houden)’ terwijl hij volop aan dat
praten en grappen had mee gedaan. Maar hij kon dat
als geen ander het was ook daadwerkelijk stil als hij
ons toesprak op deze wijze. Simpele woorden die

17

Jouw humor is ook hier op het koor mij bijgebleven.
Ik denk er altijd nog met grootplezier aan terug en
wil hier het een en ander verwoorden. Het was in de
tijd dat Hans Kloover voorzitter was. Op een
donderdagavond was er een ingelaste
ledenvergadering. Hans verwoorde in een emotioneel
betoog dat we als koor lid moesten woorden van het
K.N.Z.V. U moet weten dat er veel muziek werd
gekopieerd en Buma Stemra wilde dat daar een eind
aan kwam en stelde strengere regels voor en dat er
voor muziek betaald werd. Als we lid zouden
woorden van het K.N.Z.V. was dat de voordeligste
manier om Buma Stemra te betalen. Aan de leden
werd gevraagd om in te stemmen met het
lidmaatschap maar dat het lidmaatschap 0,75 cent
duurder werd. Hans ging verder met zijn betoog en
zei “Als we niet instemmen dan kan er wel eens op
een repetitie plotseling een inval gedaan worden
waarbij de voorzitter in het ergste geval in de
gevangenis komt.” Waarop Aart ging staan en sprak
de bemoedigende woorden “Voorzitter, maak je niet

ongerust, als jij in de gevangenis zit komen wij
zingen.” U begrijpt, daar werd hartelijk om gelachen.
Maar ook zijn manier van humor schrijven in de
Nieuwsbrief. En ik heb hier weer een voorbeeld. Ik
noem wat gefingeerde namen. Piet Jansen is aan zijn
knie geopereerd, en Pleun van de Berg heeft een
nieuwe heup gekregen. Bij Jan van Onselen zijn
nieuwe kozijnen geplaatst. En zo eindigde hij dan met
zijn stukje over het wel en wee van het koor. Het is
allemaal goed verlopen en het gaat goed met zowel
de knie, de heup en de nieuwe kozijnen.
Aart er is ook in het afgelopen jaar een nieuwe tijd
aangebroken. Een tijd van met pensioen zijn.

Genieten van je kleinzoon Gijs, sporten en nog veel
meer. Ook voor het schrijven van de Nieuwsbrief van
het R.M.K. is meer tijd gekomen. Zelf lees ik de
Nieuwsbrief met plezier en zo volg ik jullie op deze
wijze via de website. Als koor denk ik dat jullie trots
mogen zijn op zo’n lid die elke keer kans ziet op een
creatieve manier de nieuwsbrief te schrijven.
Aart ik ga besluiten, 25 jaar lid zijn van dit koor is een
hoogte punt. Maar Jaap Gille die 60 jaar lid was ga je
niet halen, dat zal je niet meer mee maken. Dank je
als broer voor die gezellige jaren hier op het koor
maar ook daar buiten. En ik wens je toe nog veel
zangplezier op het R.M.K.
Gijs van Eijsden

Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een inleg van minimaal € 50.00
heeft een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een door het koor georganiseerd concert. Voor nadere inlichtingen zie ook www. rozenburgs-mannenkoor.nl
Mevr. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij Fortuna Spijkenisse; A.K. Barendregt
Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn Rozenburg; R.J. Browning Gloucester; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland;
A. van der Ende Maassluis; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M. van Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Schiedam; V.O.F Gerla-Zuiddam
(Primera Rozenburg); F. Groeneveld-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van Heijzen-Monteny
Rozenburg; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle; H.G. Jumelet Hoogvliet; Foto- en Videoproducties Kloet Sliedrecht; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg; fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink Rozenburg; J.A.M. van Marrewijk 's-Gravenzande; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht; Franada BV
Brielle; M. van der Meer Rozenburg; A. van der Meer-Romers Rozenburg; N. Monster Rockanje; J.M.J. Muijtjes Rozenburg; A.M. van
Oudheusden Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm Rozenburg; C.F. Mulders Rozenburg; C. Nouwt Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart
Rozenburg; G.J. Villerius Rockanje; C. Peters Rozenburg; K. Qualm Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Stoelen– en partyverhuur
de Vesting Stellendam; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg; Mevr. Sterrenberg Ingen; Aannemingsbedrijf Verboon Maasland; J.J. Verhoev
Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; fam. Van Veenendaal Heteren; fam. Wageveld
Rockanje; H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld Maassluis; Transport A.M. de
Jong BV Rozenburg.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio april 2017. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen,
foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

ROZENBURGS
MANNENKOOR
"Het is waar dat je de vreugde
van het zingen je niet kunt voorstellen, als je zelf niet zingt"
Toon Hermans

Het Rozenburgs Mannenkoor is opgericht in 1927
en kent inmiddels een lange geschiedenis van
optredens in binnen– en buitenland.
Regelmatig worden er concertreizen gemaakt,
niet alleen binnen de landsgrenzen maar ook ver
daar buiten. Zo was het koor te zien en te horen
in Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en zelfs in
Canada. In eigen land is het koor eveneens een
graag gezien en te horen gezelschap.
Er wordt meegewerkt aan radio– en tv opnamen
en zijn er platen en cd’s uitgebracht.
Het repertoire is zeer divers, van klassiek tot
modern, van popsongs tot kerkmuziek, het
Rozenburgs Mannenkoor heeft het allemaal in
huis. Muziek die met veel enthousiasme en inzet
wordt gebracht. En dat al sinds 2001 onder
deskundige leiding van de vaste dirigent Martin
van Broekhoven.
Het Rozenburgs Mannenkoor repeteert elke
donderdagavond vanaf 19:30 uur in
Muziektheater De Ontmoeting aan de
Koninginnelaan 9 te Rozenburg.

