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Van de voorzitter
Momenteel vaart het RMK op een heel
woelige zee, waarbij uit verschillende
windrichtingen nieuwe stormen de kop
op steken. Het valt niet mee om de
juiste windrichting te kiezen, zodanig dat
het schip in wat rustiger vaarwater
komt. We gaan er van uit dat de
stormachtige depressie op een gegeven
moment wel een keer zal ophouden,
maar welke schade heeft het schip overgehouden aan deze reis.
Laten we maar verder kijken naar de toekomst en ons richten op
wat komen gaat.
Zondagavond 4 mei mochten we deelnemen aan de
dodenherdenking op de algemene begraafplaats van Rozenburg.
Altijd een plechtige bijeenkomst die steeds weer druk bezocht
wordt. Het blijft lastig om buiten te zingen. De kritische luisteraar
zal vast een valse noot hebben kunnen horen. Ook nu stonden we
met een grote groep zangers bijeen om de kranslegging met onze
zang te ondersteunen.
Zaterdag 17 mei wordt een drukke dag. Om 12:30 moeten we in
Maassluis present staan om de viering van het 400 jarig bestaan
van Maassluis muzikaal te ondersteunen. Later in de middag zingen
we om 15:30 uur op de landtong van Rozenburg om het Calandpark
te openen.
Zaterdagavond 5 juli is het de bedoeling om een concert te geven
in de ommuurde binnentuin van de Bedevaartskerk te Brielle. De
eerste contacten zijn gelegd met de medewerkers van de
Bedevaartskerk, en met een delegatie van de muziekvereniging
“Volharding“ uit Oostvoorne. Het idee voor een concert in de
binnentuin werd eigenlijk al eerder geopperd, tijdens de
voorbereiding naar ons kerstconcert afgelopen december, in
dezelfde kerk. Vroeger had je dit soort concerten regelmatig in een
dorpskern bij een muziektent, maar dat is langzamerhand
verdwenen. Wij hopen dat dit idee aanslaat, en het een jaarlijks

terugkerend succes zal worden. Het
uitgangspunt is dat het concert ongeveer 1,5
uur gaat duren, waarbij afwisselend
mannenkoormuziek, en muziek van de
Harmonie te horen zal zijn. Wellicht zullen ook
enkele stukken samen opgevoerd worden,
maar dit laat ik aan de dirigenten over, en de
beide muziekcommissies. Het bestuur van het
RMK is in ieder geval enthousiast, en gaat er
voor. De kosten voor dit concert willen wij zo
laag mogelijk houden, in de eerste plaats
omdat we dit uit willen proberen en aan de
andere kant, omdat de kosten voor het
komende kerstconcert weer hoog zullen zijn.
De kosten willen wij evenredig verdelen over
de beide verenigingen.
Op 11 juli wordt er gezongen in
woonzorgcentrum Blankenburg, restaurant
Roserie en donderdagavond 17 juli wordt het
seizoen afgesloten met het
Zomeravondconcert in De Ontmoeting. Laten
we proberen met elkaar in een zo groot
mogelijke samenstelling deze concerten
bezoeken.
Met vriendelijke zangersgroet;
Cees Hokke
Concertagenda
17 mei

Maassluis 400 jaar
Rozenburg Calandpark

1 juni

Welkomkerk Rockanje

5 juli

Kloostertuinconcert

11 juli

Blankenburg

17 juli

Zomeravondconcert

7 sep.
sep.
18 dec.

Open repetitie, start seizoen
Maassluis (onder voorbehoud)
Kerstconcert met Wendy Krikken
in Rozenburg

20 dec.

Volkskerstzang Zuidland*

22 dec.

Kerstconcert met L.A. de voices*
* = onder voorbehoud

2

Berichten van de zorgcommissie
Wil de Bruyn, 2e tenor is toch geopereerd. Er is
een sten geplaatst en hij is gedotterd.
Ook met zijn sleutelbeen gaat het de goede
kant op. Hij staat inmiddels weer vrolijk te
zingen.
Bariton Albert van Ewijck is al een
tijdje in de lappenmand. Er is bij
hem en I.C.D.
geplaatst. Het is een vrij nieuw
apparaat, de werking hiervan is te
vinden op internet. Het is een
soort "waakhondje" voor zijn hart.
We hopen dat hij er veel baat bij heeft en dat
hij weer gauw kan gaan zingen.
Gerrit Voss had hartproblemen. Er zijn 2
omleidingen gemaakt. Hij was supersnel uit het
ziekenhuis en het gaat nu weer goed met hem.
Hij staat weer op zijn eigen plek te zingen.
Piet van der Hoek, bariton, dacht,
een stukje dikke darm verwijderen
is een fluitje van een cent, maar
dat viel toch behoorlijk tegen. Het
gaat nu weer goed met hem en hij
staat weer op zijn eigen plek te
zingen. P.S. Een schrijven van Piet willen we
jullie niet onthouden en volgt hierna.
———————————————————
Bedankje
Aan de leden van het Rozenburgs
Mannenkoor, Indien je in het ziekenhuis
belandt vanwege een tumor in de dikke darm
en daar later nog een keer wordt opgenomen
ziet het leven er opeens heel anders uit.
Dan ervaar je, dat je behalve lieve familie, ook
nog andere mensen kent die je met lieve
kaarten, telefoontjes en zelfs met een bezoek
in het ziekenhuis verwennen!
De kaarten, zeker die met die vele
handtekeningen en het embleem van het Koor
(1927) worden zuinig bewaard! Het gaat
langzaam maar zeker beter met mij en ik
verheug me op het weerzien met u allen.

Een positieve groet van de Bariton PIET VAN
DER HOEK
—————————————————————
Overleden
Recent werden we opgeschrikt door twee
berichten van overlijden. Dit zijn: ons oud lid
George de Gier en onze bas Cees Smit.
Verder in deze nieuwsbrief een in memoriam
over George en Cees.
—————————————————————
In memoriam George de Gier
Het bericht dat
George de Gier was
overleden maakte bij
verschillende leden
iets los. Ook al was
George geen lid
meer van RMK
familie, het
overlijden voelde
toch aan als
wegvallen van een
koorlid. Dit om verschillende reden. George
was in de periode dat hij bij en met ons zong
geen doorsnee koorlid. Laat ik proberen, voor
hen die George niet zo van dichtbij hebben
meegemaakt, wat van zijn roemrucht verleden
voor u duidelijk maken. Het was in de vorige
eeuw dat George zich aanmeldde als koorlid.
Een diepe bas met een niet geringe omvang en
een groot stem volume. Ik herinner mij een
optreden waarbij, George naast mij, en recht
voor Martin, hij hem bijna van de dirigenten
bok zong. George liet zijn stem graag horen.
Dat was wel eens moeilijk omdat zijn
uitspraken niet altijd simpel waren. Wel recht
door zee en duidelijk Dat werd niet altijd
begrepen en wel eens verkeerd opgevat. Zijn
stem en stemmingen waren bepalend voor zijn
Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

omgeving. Een omgeving waarover, ten
onrechte, soms verschillend werd gedacht.
Ver terug in de tijd moet ik gaan als we George
zijn levensweg willen volgen.
Van vrachtwagenchauffeur naar een
managementfunctie in de vervoerssector is
geen simpele weg. George maakte deze
carrière. Naast zijn werk, waren zijn gezin, de
boot en het Rozenburgs Mannenkoor
belangrijk. Beter leerde ik hem kennen tijdens
de crisis rond Arjan Breukhoven onze vorige
dirigent. George probeerde met nog enkele
sterke mannen de brokstukken te lijmen.
Helaas lukte deze poging niet. Gelukkig bleef
George trouw aan het oude nest. Verhuisde
van Spijkenisse naar Liende in de Betuwe, maar
bleef zingen bij zijn RMK. Tijdens een
boottocht over het IJsselmeer met het RMK,
gingen in Hoorn George en zijn vrouw Hannie
van boord een dokter bezoeken. Of dit het
begin van het ziektebeeld van Hannie weet ik
niet meer. Wel wat er op volgde. De zorgen om
George, hartpatiënt met verschillende
bypasses en continu zorgen over zijn
gezondheid, werden voor een deel vervangen
door het ziekte beeld van Hannie.
Als vertegenwoordiger van de zorgcommisie
bezocht ik hen in het recreatie gebied waar zij
een recreatiewoning bewoonden. George,
hartpatiënt en een wandelende tijdbom, ging
nu samen met zijn vrouw de ongelijke strijd
aan tegen de kanker. Een strijd welke soms
gewonnen wordt maar men even zo vaak
verliest. Het was in deze periode dat mevrouw
Sterrenberg, bij u waarschijnlijk beter bekend
als Petra, Hannie en George bijstond in één van
de moeilijkste periodes van een mensenleven.
Na het overlijden van Hannie nam zij een deel
van de zorg over George op zich. Tijdens
concerten was zij het die de lange rit vanuit de
Betuwe voor hem wat dragelijker maakte.
Ondertussen werd de recreatiewoning
verkocht waarna George maandenlang op zijn
boot woonde. In Ingen werd gezamenlijk met
de familie Sterrenberg een oude boerderij,
annex kapsalon aangekocht. Na een grondige
verbouwing werd er voor beide families een
onderkomen gerealiseerd. In de kerstperiode
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van 2012 waren wij met een groep RMK
mannen in Ingen. bezochten George, waarbij
hij nog eens benadrukte dat hij het heel erg op
prijs zou stellen als het Rozenburgs
Mannenkoor eens een concert zou verzorgen
in de plaatselijke kerk. Dat wij zijn gaan zingen
was toch nog onverwacht. Kerst 2013 waren
George en Petra aanwezig in de
Bedevaartskerk te Brielle. Wij schrokken van
de gedaanteverandering. Wachtend op een
zware ingreep, tekende zijn gezicht. Dan
geraakt alles rond zijn gezondheid in een
stroomversnelling. Een attaque,
ziekenhuisopname en de mededeling, dat
opereren niet meer mogelijk was, hebben hem
gebroken. George wilde thuis in de hem
vertrouwde omgeving met zijn vrienden om
zich heen sterven. Slechts enkele dagen
werden hem gegund. Als koor hebben wij op
passende wijze afscheid mogen nemen in de
kerk op het plein voor zijn huis. Afscheid van
een uniek koorlid, zoals wij hem ons altijd
zullen blijven herinneren.
a.m.v.o.
—————————————————————
Even voorstellen
Ze zijn al jaren lid van het koor, kennen elkaar
van gezicht, maken een praatje in de pauze
maar we weten in feite weinig van elkaar. Om
het onbekende te doorbreken deze keer een
kennismaking met 2e tenor Daan van der Gaag.
Een indrukwekkende verschijning, markante
kop, lang grijs/wit haar en een dito gekleurde
woeste baard waar de Sint jaloers op kan zijn.
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Vanaf 1 april 2003 lid
van het Rozenburgs
Mannenkoor na eerst
34 jaar lid geweest te
zijn van het Maassluis
Mannenkoor. Een koor
dat in 1998 haar laatste
adem uit blies. Na een
RMK-aanbevelingsbrief
te hebben ontvangen
besloot Daan over te
stappen naar het RMK en nog steeds wordt
elke donderdag avond in Maassluis de boot
gepakt om over te varen naar het
Rozenburgse. En met plezier want dat staat
bovenaan. Slechts een aantal dagen stond de
wieg van Daan in Rotterdam, maar hij is een
echte Maassluizer en al 50 jaar woonachtig in
een statig pand aan de Noordvliet in net
schitterend gerenoveerde binnenstad. Daan
leerde rekenen en lezen op de inmiddels
gesloopte Groen van Prinstererschool aan, hoe
kan het ook anders, het eind van de Groen van
Prinstererkade. Het lezen zou hem nog aardig
van pas komen in zijn latere leven. Na de
lagere school volgde werken bij de Maassluise
Drukkerij en Boekhandel Fortuin en leren aan
het Grafisch Lyceum. Het werken zou tot 1999
duren. Een mooie tijd met snelle
veranderingen van druktechnieken maar wat
bleef was en is “De drukker zucht in droeve
druk, want weinig drukte viel hem druk. 't Is
geen bedrukte drukker, viel het drukken maar
wat drukker”. Een van de kranten die Daan

drukte was de veel gelezen Nieuw Rozenburger
van Jo Bergwerff (Tuf), Een weekblad
vergelijkbaar met De Schakel van drukkerij De
Groot. Maar De Groot drukte alleen zwart,
Fortuin deed het in kleur. Aanvankelijk werd
het drukwerk met de hand gezet maar de
techniek veranderde, het met de hand letters
zetten werd door machines overgenomen en
nog later deed de computer zijn intrede. De
decembermaand was bij traditie in de drukkerij
erg druk. Iedereen liet dan zijn visitekaartjes
drukken om familie en vrienden een goed
nieuw jaar te wensen. Termen als offset,
diepdruk en verhoogd beeld rollen over de
tafel. Typografische maten als augustijn of
cicero, waarbij 1 cicero 4,51278 mm is. Het
decimale stelsel wordt in de typografie niet
gebruikt, nog steeds gebruikt men het
puntenstel en 12 punten is gelijk aan 1 cicero.
Snap je? En als herinnering een stukje lood ter
grootte van ½ x ½ cicero met daarop in
spiegelbeeld het ‚Onze Vader.’ Op de papieren
afdruk van het stempel is alleen met behulp
van een loep te tekst te lezen. Let dus altijd op
de kleine lettertjes want een drukker weet
daar wel raad mee. Na in 1999 met de VUT
gegaan te zijn bleef Daan niet stil zitten. Ook
nu nog zit hij volop in het drukwerk. In de hal
van zijn woning staat een grote voorraad
drukwerk (oud papier) wat bestemd is voor de
diverse verenigingen. Aanvankelijk voor het
Maassluis Mannenkoor, later de Harmonie, de
Ark, de kerk en nu voor andere sociale
instanties. Er is altijd wel een bestemming te
vinden. Naast de inzameling van oud papier
mag Daan graag de boodschappen doen, lezen
en koken. En er wordt veel gelezen want de
overvolle planken zijn daar een zichtbaar
bewijs van. Detectives, romans, boeken over
de natuur en natuurlijk kookboeken. Het koken
is een verhaal apart. Toen in den beginne de
schoonouders van Daan op bezoek kwamen en
Daan zich terug trok in de keuken werd dat
met groot wantrouwen gevolgd. Een man in de
keuken, dat kan niet goed gaan. Tot de
garnalencocktail op tafel kwam. Langzaam trok
de familie bij en bij het varkenshaasje met een
sausje ontdooide de eters. Het geheel werd

afgemaakt met ijs met warme kersen. Daan
was op alle onderdelen geslaagd en al bijna 50
jaar deelt hij inmiddels lief en leed met de
dochter van zijn schoonvader. En zijn vrouw
mag graag een puzzel maken. Schappen vol
met puzzels, 1000 stukjes of meer, het maakt
niet uit, met veel plezier en engelen geduld
wordt de inhoud van de doos uitgesorteerd en
op een groot bord gelegd. Stuk voor stuk
prachtige meesterwerken. En een mooie
afleiding voor de stille donderdagavonden als
Daan op Rozenburg is om te zingen. Met veel
plezier en zolang de gezondheid het toelaat,
zingen, niet te veel zeuren en tot in lengte van
jaren.
red.
—————————————————————
Piet van Mill jarig
Het is inmiddels traditie dat de
verjaardag van Piet van Mill
gevierd wordt. 19 februari werd
hij 78 jaar en zaterdagavond 22
februari werd zijn verjaardag
gevierd en stroomde het Luxor
Theater in Maassluis weer vol
vrienden en bekenden van Piet.
Ook het Rozenburgs
Mannenkoor liet zich niet
onbetuigd en door zo’n 12 zangers werd de
bijeenkomst opgeluisterd. Piet in het midden,
Martin achter de piano en de afvaardiging van
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het RMK er omheen. De muziekcommissie had
een uitgelezen programma samengesteld en
dat werd door de aanwezigen zeer
gewaardeerd. Zeker ook door Piet. Nadat alle
consumptiebonnen op waren en de laatste
pont steeds dichterbij kwam toog het
gezelschap huiswaarts om daar het restantje
van de zaterdagavond te vieren. Op naar
volgend jaar.
red.
—————————————————————
In memoriam Cees Smit
In een te kort
tijdbestek werden wij
weer geconfronteerd
met een overlijden.
Ditmaal van een
actief koorlid. Kees
Smid 2e bas, werd
dood gevonden in zijn
huis. Zijn vriend
Douwe Kunst was
tweemaal aan de
deur en vertrouwde
de situatie niet langer. Belde de politie, waarna
de deur werd geforceerd. Kees bleek al enige
dagen overleden op zijn bed te liggen.
Wie was Kees. Sommige koorleden vallen op,
of gedragen zich opvallend binnen het koor.
Kees was van een ander kaliber. Altijd de rust
zelve. Zelfs zijn blokhoofdfunctie voerde hij
bijna geruisloos uit. Kees kwam de laatste tijd
vanuit Schiedam naar Rozenburg om te zingen.
Samen met Douwe Kunst reisde hij op en neer.
Redelijk trouw maar zelden op tijd. Douwe
verklaarde dit als volgt. Ging hij Kees ophalen
dan stelde Kees altijd ‘even wachten eerst mijn
bordje nog leegmaken’ Als het bordje leeg was
moest het bijbehorende borreltje nog even
opgedronken worden. Zo werd tijdstip van
vertrek en aankomst in de Ontmoeting wat
opgerekt. Immers, in alles rust, was zijn
instelling. Kees was wel een veelzijdige zanger.
Naast zingen met het Rozenburgs
Mannenkoor, klonk zijn stem ook nog in
Shantykoor Die Maeze Sanghers en het
Schiedamse Mannenkoor Orpheus. Nog is de
korenlijst niet compleet. Lange tijd maakte hij
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eveneens deel uit van een koor binnen de
katholieke kerk waar men de Gregoriaanse
zang nog prefereerde.
Vijfentwintig jaar koorlid. De huldiging zou
tijdens de algemene jaarvergadering plaats
vinden. Helaas was Kees niet aanwezig. De
oorkonde, met daarbij, een passend
bloemstuk, werden tijdens de
uitvaartplechtigheid op de kist gelegd. Zo werd
Kees het eerste postuum onderscheiden
koorlid in de geschiedenis van het RMK. Moge
hij rusten in vrede.
a.m.v.o.
—————————————————————
Even voorstellen
Henry dacht naar het
vissen te gaan kijken. Op
de Esdoornlaan werd hij
echter aangeroepen met
„Hé Leen, hoe is het? Oh,
jij bent Leen niet. Sorry.”
Ja, en zo werd Henry
Rabouw lid van het
Rozenburgs Mannenkoor.
Heel simpel, door een
foutje van Arie van O.
Uiteindelijk kwam het goed want na met Arie
een rondje over de Landtong gefietst te
hebben was Henry om en de volgende
donderdagavond schuifelde hij onzeker de
drempel van De Ontmoeting over. Nul komma
nul ervaring en in een periode waarin het
Kerstprogramma, zo goed als’ in de steigers
stond. Het weerhield Henry er niet van om te
blijven en sinds 21 november 2013 is hij lid van
het RMK bij de 2e tenoren. En dat kort na een
heftige periode waarin zijn vrouw kwam te
overlijden. Niet geheel onverwacht want de
chronische longziekte COPD werd zijn vrouw
uiteindelijk fataal. Een tijd van grote stilte
volgde en ook nu valt het alleen zijn nog steeds
zwaar met emotionele momenten als het koor
het Avé Maria zong. Daarom ook en omdat alle
teksten er nog niet volledig inzitten staat Henry
bij concerten nog liever wat op de
achtergrond.
Henry werd geboren in Gouda. Op zijn 13e jaar
verhuisde de familie naar Reeuwijk, aan de

plassen en incl. roeiboot. Op de land- en
tuinbouwschool in Aalsmeer, werkend en
lerend, werd het aardbol stofferen geleerd en
het werken in de bloemen en op de
boomkwekerij. Dat werk leek aanvankelijk ook
de eindbestemming. Tot zijn 40e want toen
kwam de NS met een niet te weigeren aanbod
om hoofdconducteur te worden. Niet voor het
rondje rond de kerk, want dat is gelukkig nooit
van de grond gekomen. Kris kras door het land,
in vroege en late diensten, lange ritten naar
Groningen en om de dag vol te maken een ritje
naar Hoek van Holland. Vaak leuke
ontmoetingen met passagiers, maar ook wel
de mensen zonder kaartje, een valse naam
opgevend en heel veel discussie. Maar daar
was Henry op getraind en de spoorwegpolitie
schoot dan ook vaak te hulp. Als
hoofdconducteur was het zijn taak de trein
veilig en op tijd te laten vertrekken, reizigers te
informeren en vervoersbewijzen te
controleren. De hoofdconducteur is de chef
van de trein en de machinist is
verantwoordelijk voor het berijden van de
trein. Daarnaast is de hoofdconducteur ook
gediplomeerd EHBO’er en zal hij zorgen voor
eerste hulp bij ongelukken. Verder was Henry
belast met het handhaven van de orde, rust en
veiligheid. De ideale koormeester dus.
Voordeel van werken bij de NS was het vrij
reizen. Zo was het reizen met de trein naar
wintersport in Oostenrijk geen uitzondering.
Henry zag zijn werk als hobby en tot zijn 65e
heeft hij het met veel plezier gedaan. ‚Geen
spoor zonder dwarsliggers’ luidt het gezegde
doch dat ging voor Henry niet op. 20 jaar was
hij secretaris van de NS-dansclub maar omdat
de gezondheid van zijn vrouw Ria achteruit
ging en de organisatie rondom het dansen te
veel tijd ging kosten werd er met weemoed
een punt achter gezet. Nu nog worden de
contacten onderhouden via de Vereniging van
oud conducteurs. Het was een leuke tijd met
veel lol. Zo zat een treinstel „In
opzending” (een treinstel buiten dienst)
aangekomen op de remise toch vol met
passagiers. Wat bleek, men was vergeten na de
laatste rit de deuren aan de perronzijde te

sluiten waardoor reizigers toch weer instapte.
Gelukkig werd het wel opgelost maar achteraf
was het een leuke ervaring. Na zijn
pensionering was er eerst de zorg voor zijn
vrouw. In 1998 werd een caravan aangeschaft
met een vaste standplaats op Camping- en
watersportcentrum Schreiershaven aan de
noordzijde van het Brielse Meer. Een fijne plek
waar Henry en zijn vrouw graag mochten
vertoeven. Maar ook nu nog want alles is
inmiddels weer zomerklaar en de eerste
nachten zijn alweer op de camping
doorgebracht. Om de paar dagen even naar
huis maar ook weer graag terug naar
Schreiershaven. Bomen snoeien, hout hakken
tuinieren en borduren. Niet zomaar een lapje
maar ware kunstwerken, opgebouwd uit
tientallen kleuren en ragfijne lijnen. Eens de
hobby van zijn vrouw die Henry naadloos heeft
overgenomen. Een camping is een sociaal
gebeuren, je bent veel buiten, maakt met
iedereen een praatje en er is altijd wel wat te
doen. Thuis ligt dat toch anders, het is stiller en
iedereen verstopt zich achter hoge
schuttingen. Dan is het mannenkoor een
welkome aanvulling in het bestaan. Wel,
Henry, hopelijk nog vele jaren.
red.
—————————————————————
Halve waar- en- onwaarheden
Over neven activiteiten op cultureel en sociaal
gebied.
We leven in een tijd waarin een ieder vrij is te
zeggen wat hij of zij denkt. Vaak zonder zich
daarbij te bedenken wat men zegt of beweerd.
Geruchten doen snel de ronde. E-mail, facebook, en overige digitale media helpen hierbij
graag een handje mee. In een vriendenkring,
welke het Rozenburgs Mannenkoor beoogt te
wezen, zou valse geruchten verspreiden
eigenlijk ondenkbaar moeten zijn. Doch ook
mannenkoor mannen zijn menselijke wezens
en soms, gelukkig soms, ontstaan er binnen
ons koor eveneens dergelijke kleine
misvattingen. Waarheid en een kleine
verdraaiing bezijden de waarheid, liggen helaas
vaak dicht bij elkaar. Hier nogmaals wat
waarheidsgetrouwe zaken uit het roemruchte
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heden en verleden van ons koor. Opvallend is
dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is, zo
klonk er zelfs in vroeger tijden eveneens wel
eens een kritisch geluid. In 1930 schreef een
koorlid de volgende limerick, en voorspelde
een snel einde van het Rozenburgs
Mannenkoor. De tekst is letterlijk
overgenomen.
Lied aan Rozenburgs Mannekoor,
tevens waarschuwing
O mannekoor ach mannekoor
Wat doe je op de planke
Je zang is bij de beeste of
t’Is alles veels en veels te grof,
Zeg mannekoor Zoo kan t’niet langer gaan
Anders moet ik bedanken
O mannekoor dat morgelied
Wat is dat slecht gezonge
Het was gewoon een brulpartij
Een leeuw is maar een kind daarbij
O mannekoor, o mannekoor
Wat ben je toch begonne
Zeg mannekoor u Zanggenot
Bestaat gewoon uit brullen
Dat hoort meer bij de beesten thuis
Dat is voor t’menslijk oor abuis
Ik lachte maar en dacht gelijk
t’Zijn stakkerige knullen
Als je doorgaat mannekoor
Wil niemand je meer horen
Al was nu het lokaal te klein
Let op dan zalt te groot nog zijn
Heusch mannekoor geloof me vrij
Zoo gaat je naam Verloore
Klaas C. van Santen
Er waren nog vier coupletten met dezelfde
negatieve inhoud, deze heb ik maar geknipt. Er
van uitgaande dat er eigenlijk veel meer
aardige voorvallen hebben plaatsgevonden na
1930 welke we even voor het voetlicht willen
halen. Al zullen we de geruchten en halve
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waarheden toch ook even belichten. Mijn
waarnemingen beginnen zo rond 1975. In die
tijd werd ik lid van een razendsnel groeiend
Rozenburgs Mannenkoor onder leiding van
Aad van der Hoeven. Er werd gezongen voor
radio en TV, zelfs over de grens werden
concerten gegeven. Zo was de concertreis naar
Östringen, zustergemeente van Rozenburg, in
1984 een belevenis op zich. Er was speciaal
voor die gelegenheid, naast de
mannenkoorzang, door een groep partners
vooraf, een heuse volksdansgroep geformeerd
die in Östringen groot succes oogstte. Na
terugkomst sluimerde dit initiatief tot 2010,
waarna enkele leden van de groep de draad
weer oppakten. Tijdens de Canadareis dansten
zij voor emigranten, maar eveneens op een
boerenmarkt en in verzorgingstehuizen voor
oud-strijders. Nu nog steeds, enkele keren per
jaar, dansen zij voor goede doelen. Goede
doelen, waarvan, neem ik aan, niemand zal
denken dit is een verkeerd streven. Het is in de
zelfde periode, de jaren tachtig, dat Bram
Jonkers, een diepe bas, mij voorstelde een wijn
- en biermakersgilde binnen Rozenburg op te
starten. Dit gilde is opgestart vanuit het RMK.
Ondertussen draait het Wijn- en
Biermakersgilde al meer dan 25 jaar. Eind
vorige eeuw, besluiten een groepje RMK
mannen zich op het smalle, soms wat
glibberige, Beurspad te begeven. “Midas” de
beleggingsstudieclub floreert al ruim vijftien
jaar. Een aardige bijkomstigheid is, dat hier
gezellig met elkaar aan tafel, personen zitten
die verschillende rollen speelden in één van de
zwartste bladzijde uit de RMK geschiedenis. De
voorzitter van het Randstedelijk en enkele
leden vormen samen met een RMK
vertegenwoordiging, een hechte
beleggersgroep. Resultaten van deze
samenwerking zijn tot nu toe wat minder
positief, maar hieraan is de samenwerking
Randstedelijk en RMK binnen Midas niet
schuldig! Een heel mooi voorbeeld van
samenwerking binnen het koor was de aanzet
tot de realisatie van Muziektheater De
Ontmoeting. Een goed doordacht plan van
Fons Verbiest, gaf de uiteindelijke doorslag.

Henk Hey promotor van het RMK
Een doorslag waar wij, en met ons velen nog
wekelijks van kunnen genieten. Het was ook in
de vorige eeuw dat een lang gekoesterde wens
van mij op tafel kwam. In de kerstperiode met
zoveel mogelijk culturele verenigingen een
kerstconcert verzorgen in de sporthal. Vijf
verenigingen gingen in op de uitnodiging, en zo
werd in een huiskamer aan de Rietgorslaan,
Rumoer geboren. Waarbij de R voor
Rozenburgs dameskoor, U voor UDI, M voor
Militia Christi, O voor Rozenburgs Operette
koor en als laatste de R van Rozenburgs
Mannenkoor. Enkele jaren werden er, met
wisselend succes, kerstconcerten gegeven.
Met de komst van het theater verdween
RUMOER van het toneel. In 2007, alweer zeven
jaar geleden werd er weer een nieuw initiatief
ter hand genomen. Als secretaris ontving ik
veel meer aanvragen voor medewerkingen als
mogelijkerwijs uitvoerbaar waren, vooral
tijdens de kerstperiode. Daarnaast dacht men
in die jaren eveneens aan effectieve
promotie van het RMK. Er was een kerstmarkt
in de feeëriek verlichte Gladiolenlaan. De

‘Beestenboel’ organiseerde eveneens een
sfeervolle avond met os en ezel. Aanvragen om
aan dergelijke activiteiten medewerking te
verlenen met het grote koor, konden wij helaas
niet honoreren. In die tijd is het
promotiekoortje ontstaan. Aanvankelijk een
dubbel mannenkwartet. Door omstandigheden
gedwongen, een ensemble. Aan het bestuur,
werd toestemming gevraagd om deze activiteit
op te starten. Gelukkig waren er veel
enthousiaste medekoorleden die ons steunden
en hielpen. Terwijl de één kerst cd’s verkoopt,
werden in het RMK stalletje, kaarten voor het
kerstconcert verkocht. Dissonant zingt de
sterren van de hemel en een ieder was
gelukkig. Toen nog wel, nu helaas niet meer.
De doelstellingen zijn gelijk gebleven, n.l.
medewerking verlenen daar waar de “Grote
Broer” verhinderd is. Dat kan een klein podium
zijn in verzorgingstehuis of huiskamer. De
bewoners van het Baken, warm ingepakt in
rolstoelen, bezoeken de verlichte huizen in de
Gladiolenlaan waar wij met het koortje,
voorafgaande aan de reguliere repetitie op de
donderdagavond even zingen en wederom
denken op deze wijze goed te doen. Jubileum,
pensioen, in het streekziekenhuis in Dirksland
verrasten wij onze zangerbroeder Piet van den
Berg in zijn ziekbed.
De naam van het ensemble is ondertussen
verandert van Christmas Carrols naar
Dissonant. Dissonant werd ons verteld staat
voor ‘wanklank’ Een wat onvolledige weergave
van de betekenis van het woord. Dissonant
staat voor een wat wringende passage in de
muziek. Na de Dissonant volgt altijd weer het
vervolg, een consonant wat staat voor een

Christmas Carrols in de Gladiolenlaan
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oorstrelend gedeelte. Waarom dan de
Dissonant zult u zich afvragen. Dissonanten
bevinden zich in elke partituur. Zij zorgen
ervoor dat het muziekstuk niet vervlakt tot een
monotoon geheel. Juist de Dissonanten geven
de nodige spanning en vervolmaken het
geheel. Zo was en is de naam Dissonant
bedacht, bedoeld en aan het ensemble
toegevoegd. Ik hoop met deze kleine
toelichting wat onterechte onbehaaglijke
gevoelens weggenomen te hebben en er wat
meer duidelijkheid is over wat wij voor hebben
met de zingende Dissonanten.
Arie van Oudheusden
—————————————————————
Droomprijs
Ook zo gedroomd over die mooie auto die het
KNZV als hoofdprijs van de loterij had ingezet?
Het liep echter iets anders. De loterij welke het
KNZV had uitgeschreven en waar wij tijdens de
nieuwjaarsreceptie zo gretig loten voor hadden
gekocht is niet doorgegaan. De trekkning zou
op 1 maart, 1 april en 15 april plaatsvinden.
Maar het liep anders. Weg droom, maar
gelukkig niet onze inleg. Na rijp beraad is het
betaalde bedrag aan alle deelnemers terug
betaald. Toch maar gewoon gaan sparen voor
een nieuwe auto.
red.
—————————————————————
4 mei dodenherdenking
Met ruim 50 zangers werd op zondagavond 4
mei deelgenomen aan de jaarlijkse Nationale
Dodenherdenking op de Algemene
Begraafplaats van Rozenburg.

Het plein voor het gemeentehuis was de plek
van verzamelen en om 19:40 uur vertrok de
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stoet richting begraafplaats met
Harmonievereniging UDI voorop, gevolgd door
het Rozenburgs Mannenkoor en verdere
belangstellenden. Op de begraafplaats werd
plaatsgenomen rond het Oorlogsmonument
waarna de plechtigheid van start ging met een
openingswoord van de gebiedsdeel voorzitter
Pamela Blok. Ad van Ham van UDI blies de Last
Post gevolgd door de indrukwekkende 2
minuten stilte. Gezamenlijk werd het eerste
couplet van het Wilhelmus gezongen, speelde
UDI een muziekstuk en mochten wij ‘Vaste rots
van mijn behoud zingen.’ Na de kranslegging
werden op het veld voor het monument
bloemen gelegd en zongen wij het ‘I Need
Thee Every Hour’ en ‘Abide with me.’ En daar
ging het even mis. Na afloop van de
plechtigheid was er nog de ontvangst op het
Stadskantoor alwaar de koffie klaar stond. Al
met al een bijzondere bijeenkomst.
—————————————————————
Koos Verhoev jarig
Koos, van 8 maart
1929, dus al aardig
op leeftijd en
inmiddels erelid
van het RMK was
jarig is nu ook nog
eens 60 jaar
getrouwd. Een moment dat niet stilzwijgend
voorbij ging want op donderdagavond 13
maart was het eerste rondje in de pauze van
Koos. En daar werd gretig gebruik van
gemaakt. Koos, nogmaals van harte
gefeliciteerd met je verjaardag en uiteraard
ook met je 60 jarige huwelijk.
red.
—————————————————————
Ledenvergadering
Op donderdagavond 27 maart werd de
algemene ledenvergadering gehouden. De
gebruikelijke jaarverslagen van het bestuur
volgde en ook de muziekcommissie, de prcomissie en de zorgcomissie deden een duit in
het zakje. De begroting leverde geen discussie
op en op advies van de kascontrolecommissie
werd het bestuur gedechargeerd.
Foto Annemiek Oprel

De penningmeester mocht nog meedelen dat de contributie per 1 januari 2015 met € 0,50 per
maand wordt verhoogd tot een maandbedrag van € 15,00. En passant deelde de voorzitter mee
dat de trui in de zomermaanden in de kast kan blijven hangen en dat daarvoor in de plaats een
donker rood overhemd met korte mouwen wordt aangeschaft met op de linker borstzak het logo
van ons koor. Met een licht bijbetaling zien we er straks in gebouw Blankenburg en tijdens het
Zomeravondconcert gelikt uit. Kon de voorzitter de meeste vragen ala Jaap van Riel nog zeggen
‘dat nemen we mee’, een punt van discussie werd het bestaan van een gelegenheidskoortje
binnen het Rozenburgs Mannenkoor. Een onderwerp waar een ieder een mening over mag en
kan hebben. Gesteld kan worden dat het toen zitting hebbende bestuur in 2007, het jaar waarin
voor het eerst werd opgetreden, geen duidelijke afspraken heeft gemaakt over het bestaansrecht
van dit koortje en het ook op latere ledenvergaderingen nooit heeft geagendeerd. Achteraf een
gemiste kans met als gevolg, nu veel roering binnen het koor. Wellicht dat er donderdag 8 mei
wel duidelijkheid gebracht wordt. In deze nieuwsbrief licht Arie van Oudheusden het ontstaan
van het koortje nader toe.
red.
———————————————————————————————————————-

Sympathisanten van het Rozenburgs Mannenkoor
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 GL2 0AA; Romers Transport BV Dordrecht; Busker BV, Heien Waterwerken Zaltbommel; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; A. van der Ende
Maassluis; Slagerij Exquis Rozenburg; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M. van Gennep
Rozenburg; J.A. Gerrets Schiedam; V.O.F Gerla-Zuiddam ( Primera Rozenburg); G. de Gier Ingen; F.
Groeneveld-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse; B. van HeijzenMonteny Zwartewaal; 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
Zwartewaal; N. Monster Rockanje; J.M.J. Muijtjes Rozenburg; Piano– en vleugelverhuur A. Keijzer
Oud Beijerland; 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; Ressort Wonen Rozenburg; Rivago Holding BV
Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Soelen– en partyverhuur de Vesting Stellendam; M.J.
de Sutter-Besters Rozenburg; Autobedrijf Swemmer BV Hellevoetsluis; Aannemingsbedrijf
Verboon Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; S.B. de Vries
Rozenburg; Voskamp Meesterbakker Spijkenisse; H.E van der Schee De Lier; fam. Van
Veenendaal Rhenen; 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 sept. 2014. Advertenties, waar of niet gebeurde
verhalen, foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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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

Programma De Ontmoeting

• zo. 11 mei Moederdagconcert
Liene Maders—Stradina;

• za. 17 mei Popkoor Puur Zang en zo
Talen van mijn tong;

• za. 24 mei The Parking Lot Pickers, classic
country om naar te luisteren of
om op te dansen.

Verboon Maasland BV

volg ons op

Aannemingsbedrijf Grond-, Wegen- en Waterbouw
Aanleg van
¤ infra projecten
¤ recreatiegebieden
¤ rioleringen
¤ verhardingen
¤ natuurprojecten
Uitvoering van
Molenweg 12, 3155 AV, Maasland
¤ (water) bodemsanering (BRL7000)
¤ baggerwerken
¤ grondwerken
¤ oeverbeschermingen
¤ (natte) bouwkuipen
¤ natuurtechnisch grondwerk
¤ kadeverbeteringen

Telefoon: 010-5922022
Fax: 010-5920487
www.verboonmaasland.nl
info@verboonmaasland.nl

Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct
Verhuur van grondverzetmaterieel
ISO/VCA**/BRL7000/FSC-gecertificeerd
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De verkiezing van nieuwe bestuursleden bracht geen verschuiving met zich mee en dus blijft het
komende seizoen 2014—2015 dit bestuur besturen.
V.l.n.r. 2e secretaris Cees Bruin; secretaris Jan de Groot; voorzitter Cees Hokke; penningmeester
Leen Kuiper en 2e penningmeester Henk Davids.

COSTER

HERENMODE
WWW.COSTERHERENMODE.NL

COSTER HERENMODE STADHUISPASSAGE 9 SPIJKENISSE
Onze openingstijden zijn :
Maandag van 12.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 21.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg
: M. van Broekhoven

Dirigent

Bestuur
Voorzitter

Secretariaat

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl
: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl
: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl
: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl
: H. Davids De Looi 15 3181 ME Rozenburg
tel.: 0181 212249 email h.davids4@upcmail.nl
: H. Heij Rietgorslaan 26 3181 SN Rozenburg
tel. 0181 214776 email hfheij@hetnet.nl
: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg

Redactieadres

: Aart van Eijsden email a.vaneijsden@chello.nl

Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Bibliothecaris

Repetities

: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19.30 uur t/m 21.45 uur.
Contributie
: € 14,50 per maand
Gironummer
: NL 16 INGB 0003110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Bankrekeningnummer : NL 68 RABO 0356603423 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

www.rozenburgs-mannenkoor.nl
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