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Voorwoord
Het voorwoord van de voorzitter is er bij in geschoten. Niet omdat Cees het niet zou willen maar
het lukte in tijd niet zo. Toch is er de afgelopen
maanden zoveel gepasseerd dat ik het wel tijd
vond om de Nieuwsbrief uit te brengen. Daarom
deze keer zonder een voorwoord van Cees maar
wel met een zeer lezenswaardige terugblik op de
jubileumreis door Jean Muijtjes, een verslag van
de jaarvergadering, de voorlopige agenda, wat
korte aantekeningen over de repetities en een
korte terugblijk op het jubileumconcert. Ook de
berichten omtrent het overlijden van Jan Brouwer
en de vrouw van Piet van Dop ontbreken niet. Het
geheel wordt opgesierd met foto’s, door de leden
gemaakt en waar ik graag gebruik van maakt. Kortom, een volle Nieuwsbrief waarin het wel en wee
van het koor weer voldoende aan bod komt.
m.v.g. aart
Extra repetitie
Het zijn de 1ᵉ tenoren die de eerste repetitie van
2017 opstarten en wel op donderdag 12 januari
om 18:45 uur. De extra repetitie is nodig ter voorbereiding van het jubileumconcert op zaterdagavond 18 maart. Tot aan het jubileumconcert worden alle partijen om de beurt om 18:45 uur verwacht. Martin is er na zijn mislukte schaatsavontuur weer bij en als de repetitie met het hele koor
aanvangt is ook Douwe Kunst incl. kunstheup terug. Op de piano ligt een kaart voor de nog steeds
niet aanwezige André Ruijgers. Op 15 december jl.
mocht de voorzitter al meedelen dat Henk Hoge
50 jaar getrouwd was en dat daar een traktatie tegenover stond. Welnu, deze avond was het eerste
Foto voorblad Arie van Oudheusden
Ms. Da Vinci en de Bovenkerk van Kampen

koffierondje van Henk en dat werd zeer gewaardeerd. Ingezongen werd met ‘De Nacht’ en na een
avond hard werken kon een ieder tevreden huiswaarts. Alleen de reiscommissie, de muziekcommissie en de nazitters bleven nazitten. En het is
Folkert die aan het eind van de avond aangeeft dat
hij zijn laatste zitting in de muziekcommissie heeft
bijgewoond. Na vele jaren is het tijd voor een ander. Zijn plaats is inmiddels vergeven aan Jan Degeling. Folkert bedankt voor je jarenlange inbreng
in de muziekcommissie.
Rode wijn
Leen Zevenbergen is terug van ziekenverlof en
wordt door Cees van harte welkom geheten.
André Ruijgers slaat nog een avond over. Gijs Ravenstijn heeft voorafgaande aan de repetitie aan
potentiële gebruikers van het programma Capella
Reader uitleg gegeven over hoe het programma
gebruikt moet worden. Het is donderdagavond 19
januari als we inzingen met ‘My Lord, what a Mornin’. De 2e tenoren waren al redelijk warmgedraaid want zij waren om 18:45 reeds gestart. De
hele avond werd er hard gestudeerd op het
‘Gloria’ van Gounod en ‘I Dreamed a Dream’. Afgesloten werd met ‘Griechischer Wein’. De stoel
mochten blijven staan en dus konden de nazitters
aan de Ontmoetingswijn.

Capella-Reader
Zaterdag 21 januari stuurde Gijs onderstaand bericht door zodat het voor ons allen mogelijk is gebruik te maken van Capella Reader. Gijs bericht als
volgt.
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Beste zangvrienden,
Heeft u een Apple laptop, -Pc of -tablet, dan kunt
u dit vergeten, Capella Reader werkt niet op een
Apple computer.
Als u naar de Website van het Mannenkoor gaat,
log in en ga dan naar ‘Leden’, klik op Muziek in
Capella Reader en volg de instructies.

privébezit van ons koor dus niet bestemd voor
anderen).
Zodra u de Muziekstukken heeft ontvangen kunt u
ze naar de betreffende map slepen.
Open dan Capella Reader, klik op Bestand Openen
en zoek in de Mappen een nummer op, klik het
nummer aan dat u wilt oefenen cq wilt beluisteren
en het programma start vanzelf.

Lukt dit niet of kunt u niet naar de Website,
Download het programma Capella-Reader en instaleer het programma.
Maak een map Mannenkoor Muziek en een map
Mannenkoor Kerst Muziek.
Stuur
vervolgens
een
mailtje
naar
g.ravenstyn@upcmail.nl met het verzoek om de
Muzieknummers naar u te sturen (de stukken zijn

Afspelen van alle partijen kan via CTRL-F9
(of het icoontje met de twee luidsprekertjes).
Voor een enkele partij plaatst u uw muiscursor in
de partij van keuze en dan SHIFT-F9.
Met het stemmenfilter (SHIFT-CRTL-F9) kan een
selectie gemaakt worden van de af te spelen partijen. Vergeet niet het geluid van uw Pc/Laptop
aan te zetten.

Verboon Maasland BV

volg ons op

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

Molenweg 12, 3155 AV, Maasland
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

3

Eventueel vergroten of verkleinen van de muziek
kan ook; via het menu kies Beeld, In- en Uitzoomen.

niet door van streek en ondanks de kou in het
gebouw werd er lekker doorgewerkt.
G-sleutel

Bij vragen:
Mail naar mij g.ravenstyn@upcmail.nl
Als je niet kunt inloggen op de website van het
RMK, probeer dan via de mail
Peter Korres (peter@korres.nl) te bereiken , hij
kent dan, indien nodig, een nieuwe inlogcode toe.

Nieuwe luisteraar
Cees opent donderdagavond 26 januari met de
groeten van Piet van Mill uit Poeldijk. Ook mocht
Cees meedelen dat Radio Rijnmond donderdag 2
maart van 16:00 uur tot 19:00 uur een rechtstreekse uitzending vanuit De Ontmoeting gaat
verzorgen. Het is een programma van Ruud de
Boer, Rijnmond Nu, en de regisseuse is Miriam
Wilkes. Centraal in de uitzending is uiteraard het
Rozenburgs Mannenkoor. Een andere verheugende mededeling is dat er deze avond een luisteraar
is. Jan Molenaar, geen familie van, uit Hellevoetsluis offert een donderdagavond op om naar onze
verrichtingen te luisteren. Toeval of niet, er wordt
na het inzingen met ‘Sailing’ nummer 55 ‘Jacob’s
Ladder’ gezongen. Dat nummer is uitgegeven door
Molenaar Edition en dat is ook geen familie. Om
20:02 komt de NOS met het nieuws dat minister
Ard van der Steur zijn pijp aan Maarten geeft. En
Maarten blijkt Stef Blok te zijn. Het koor raakte er

De nieuwsberichten zijn donderdag 2 februari
redelijk positief. Cees geeft aan dat Bram Oprel
stabiel is en overweegt de repetities weer bij te
komen wonen. André Ruijgers laat nog op zich
wachten en ondanks de heersende griep waar Piet
van Dop zelf het slachtoffer van is geeft hij toch
een rondje omdat hij 90 jaar is geworden. Zodra
Piet weer van de partij is zal hij daarvoor worden
toegezongen. De lijsten gaan rond voor het optreden in Stuifakkers te Rockanje op donderdag 23
februari. Ingezongen wordt met ‘Take me Home’.
Bijzonder is deze avond de G
-sleutel van Henk de Wit. Op
zijn landgoed, in een wilgenstruik, ontdekte Henk een
wel heel bijzonder vergroeide tak in de vorm van een Gsleutel. Niet geheel onlogisch want volgens het bijgeloof zou de wilg een sterke
magische lading hebben. Bij
de Germanen was de boom
een symbool van de dood. Heksen zouden in de
kruinen van de wilgen rusten. Vroeger maakte
men daarom fluitjes uit wilgenhout om heksen en
duivels te verjagen. Een gebruik bij voodoopraktijken is een knoop leggen in een wilgentak.
Daarmee zou men op afstand iemand anders in
het nauw kunnen drijven. Of Henk er een fluitje
van wilde maken of dat hij iemand in het nauw
wilde drijven is nog niet bekend maar voorlopig
mag Martin de G-sleutel mee naar huis nemen.
Echter niet eerder dan dat de sleutel ontdaan is
van zijn magische lading. En dat was een fluitje van
een cent.

Nieuwe leden

V.l.n.r. bariton Annelord Braafheid en 2e tenor Jan Molenaar
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Geen nieuws
Cees had donderdag 9 februari weinig te vertellen
dus werd er snel ingezongen met ‘Can You Feel
the Love Tonight’. Martin is aan het begin van de
avond slecht te horen maar techneut Jan lost het
met wat gedraai aan de knoppen snel op. Er werd
hard gewerkt aan het inzingnummer en vooral
maat 60 en 61, believe the very best’ ging niet
best. Maar daar zijn de repetities ook voor. Het
lijkt alsof wij het niet meer mogen doen, want de
stoelen mochten ook vanavond weer blijven staan.

Uitverkocht
Cees mocht op donderdag 16 februari meedelen
dat De Ontmoeting voor ons jubileumconcert zo
goed als zeker is uitverkocht. Er was weer een
nieuwe luisteraar, ditmaal een overkanter uit
Maasland, Kees Poot en op sleeptouw genomen
door Leen van Berkel. Volgens Cees een 2ᵉ tenor.
En Jan Molenaar heeft zich verbonden aan het
koor en wel als 2ᵉ tenor en daarvoor, hartelijk
welkom. Nog 1 mededeling restte Cees en die was
niet onbelangrijk. Henry Rabouw verjaarde op 27
januari en wilde in de pauze graag een rondje
geven. Het werd Henry niet afgeraden. Op de piano lag een kaart voor Arie van Oudheusden en de
jarige Piet van Mill. Het ging even mis met Arie en
om te onderzoeken waar het euvel zat werd hij in
het ziekenhuis opgenomen. Ook Piet van Dop laat
nog even op zich wachten. Cees mocht als nabrander ook nog meedelen dat op zaterdagmorgen 11
maart een extra repetitie wordt ingelast om het
jubileumrepertoire nog eens door te nemen. Eindelijk mochten we na al dat nieuws inzingen met
‘Das Morgenrot’.

Fileleed
Stuifakkers, donderdagavond 23 februari 19:00
uur geen Martin. Wel vanaf 14:00 uur op de radio
de meldingen dat de Van Brienenoordbrug was
afgesloten omdat een vrachtwagen was omgewaaid, daardoor het centrum van Rotterdam
dichtslibde en voor de namiddag en avond code
oranje vanwege harde, stormachtige wind werd
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Komtie nou of komtie nie

verwacht. Het werd 19:30, geen Martin, een volle
zaal, een nerveus koor en een even zo nerveuze
Suze van Gorp. Wat te doen. Uiteindelijk klom Piet
van den Berg op de bok om te zwaaien en schoof
Arie van Pelt achter de piano voor het aangeven
van een toontje. Voor allen dicht geknepen billen
en een natte rug. Goed bedoeld allemaal maar het
mislukte jammerlijk. Wel veel respect voor beide
heren in hun poging om het stokje tijdelijk van
Martin over te nemen. Gelukkig kwam Martin na
verloop van tijd met verwaaide haren binnen en
konden wij alsnog van acquit. En toen liep het als
een speer.
Ondanks de ongemakkelijke start was het publiek
na afloop buitengewoon tevreden en ligt er inmiddels een uitnodiging om met de kerst weer terug
te komen. Een aantal toegangskaarten voor het
nakende jubileumconcert zijn daartoe wellicht het
laatste duwtje in de goede richting geweest.

Rijnmond Nu
Het is 14:00 uur als op donderdagmiddag 2 maart
de deuren van De Ontmoeting open gaan voor de
ontvangst van de technici van RTV-Rijnmond. Op
uitnodiging van het koor kwam men de techniek
installeren voor een rechtstreekse uitzending die
om 16:00 uur zou aanvangen en tot 19:00 uur zou
duren. En dat „als er geen poep aan de knikker is”
aldus regisseuse Miriam Wilkes. Nou, dat was er
was er niet en dus trapte presentator Ruud de
Boer om 16:00 uur af met het nieuws. Na het
nieuws, verkeersinformatie en uiteraard een reclameblok werd Cees Hokke als eerste geïnterviewd.

Friendship’. Tussen de nummers door werd Martin
geïnterviewd en werd presentator Ruud den Boer
gestemd. Maar of die ooit komt zingen is nog de
vraag. Ook werd er even gesproken met Peter
Korres, deze avond het jongst aanwezige koorlid.
Uiteraard werd ook het oudste lid geïnterviewd en
wel Piet van der Hoek. De gezongen nummers

V.l.n.r. Ruud de Boer (RTV-Rijnmond); Arie van Oudheusden
en Cees Hokke

Een ontspannen sfeertje, gecreëerd door de RTVRijnmond mensen, zorgde voor een vlot lopend
gesprek en voor dat Cees er erg in had was het al
weer voorbij. Vervolgens mocht de beheerder van
De Ontmoeting haar woordje doen en na afloop
daarvan verzuchtte zij „nu eerst een borrel.” En
dat was een buitengewoon goed idee. Arie van
Oudheusden werd gevraagd naar de geschiedenis
van het koor, het sociale aspect binnen het koor
en zijn meer dan 40 jarig lidmaatschap. De hele
uitzending werd verder tot 18:00 uur gevuld met
een heerlijk gevulde soep van De Ontmoeting, met
nieuws uit de regio en na het nieuwsblok van
18:00 uur mocht gebiedsvoorzitter Frank Schellenboom zijn zegje over Rozenburg doen. Toen iedereen dacht dat Martin
niet aan het woord zou
komen liep het toch nog
goed af. Om 18:30 stelde het koor zich in alle
stilte op en toen Ruud
de Boer zijn programma
vervolgde kwam Martin
tot 19:00 uur toch ruim
aan bod. Er werden 3
nummers live gezongen,
‘Sailing’, ‘Das Morgenrot’ en ‘Lift a Glass to

Voorlopige concertagenda
Za.
17 jun. Goereese Portdagen
Do.
06 jul. Zomeravondconcert
Do.
24 aug. Start nieuwe seizoen

Miriam Wilkes maakte film- en geluidsopnames

werden uitgebreid gefilmd door Miriam Wilkes, zie
daarvoor op www.rijnmond.nl Rijnmond Nu van 2
maart 2017. Al met al een buitengewoon geslaagde promotie van het Rozenburgs Mannenkoor. Het
enthousiasme van de RTV-Rijnmondploeg heeft
daar, naast onze eigen inbreng, zeker toe bijgedragen.
Als om 19:30 uur iedereen weer op z’n plaats zit
mag voorzitter Cees meedelen dat Arie van Oudheusden vreugdevol ontslagen is en dat ook Arie
Kleijwegt weer van de partij is. Ook Johan Rijken is
na zijn val van de trap weer terug. Foto’s van zijn
bont en blauwe plekken zijn eventueel bij te bestellen. Als laatste spreker deze avond gaat Martin
nog even diep door het stof. Zijn late komst in
Stuifakkers spijt hem ten zeerste, maar de hele
Randstad stond vast en hij kon uiteindelijk alleen
maar lijdzaam het fileleed over zich heen laten
komen. Het zij hem vergeven. We zijn goed ingezongen dus er werd direct na al het nieuws gestart
met de repetitie en wel met ‘Can You Feel the
Love Tonight’. Er volgde een drukke avond waarin
hard werd gewerkt aan het jubileumrepertoire en
waarin Arie van Oudheusden een ieder ook nog
bedankte voor de belangstelling die hij mocht
ondervinden tijdens zijn ziekenhuisopname.
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Oplopende jubileumspanning
Cees opent op donderdag 9 maart met nieuws uit
de ziekenboeg. Gilles Weeda is opgenomen in het
Maasstadziekenhuis nadat hij onderkoeld naast
zijn woning in Zuidland werd gevonden.
Henry Rabouw toog vrijdag 3 maart goedgeluimd
naar station Alexandrium om van daaruit naar
Oostenrijk te reizen en te gaan genieten van een
wintersportvakantie. Hij was echter eerder van de
roltrap af dan gebruikelijk en kwam in zijn val zo
ongelukkig terecht dat hij, naar later bleek, een
achillespees scheurde. Eenmaal in Oostenrijk aangekomen had hij zoveel last van zijn kwetsuur dat
er toch een bezoek aan het ziekenhuis werd gebracht. Daar deed men niet moeilijk en de arts
stuurde Henry, na hem eerst behandeld te hebben, terug naar Nederland. Niet met een gipsvlucht maar met een gipstaxi. Na in Duitsland ook
nog met zijn gipstaxi een auto-ongeluk te hebben
overleefd zat Henry uiteindelijk vrijdag weer op de
bank in zijn huis op Rozenburg. En deze donderdagavond alweer in De Ontmoeting. Met behulp
van krukken, dat wel.
De 1ᵉ- en 2ᵉ tenoren waren om 18:45 uur reeds
gestart en dus voldoende ingezongen. Geopend
werd met ‘Jacobs Ladder’ gevolgd door ‘Goin
Home’ en het ‘Gloria’. Na de pauze werden, met
Peter Verweij aan de vleugel, de nummers gezongen die wij met hem zullen brengen op het jubileumconcert. Kees Poot was ook weer van de partij
en na het stemmen zal hij een vaste plaats krijgen
toegewezen.

Extra repetitie
Het is zaterdagmorgen 11 maart even voor half
tien als er een ware aanslag op de koffiebar van
De Ontmoeting wordt gepleegd. Reden daarvoor is
het vroege uur van de extra repetitie samen met
Hi-Five om voor het jubileumconcert de laatste
puntjes op de ‘i’ te zetten. Onder zacht getimmer
vanuit de keuken van De Ontmoeting wordt in
sneltreinvaart het repertoire doorgenomen en
daar waar nodig worden de laatste correcties aangebracht. Een nuttige bijeenkomst die als een
slechte generale ervaren wordt. Dat biedt hoop
voor het jubileumconcert. Met nog 1 repetitie te
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gaan worden we om 12:00 uur heengezonden.

Op straat gezien

Jubileumaffiche op de Molenweg

Is het door Luther op de deur van de kerk van
Wittenberg spijkeren van zijn 95 stellingen historisch onverifieerbaar gebleken, op de Molenweg in
Rozenburg is het echt gebeurd en wel op een
boom in de tuin van penning Leen. Het zijn niet de
95 stellingen van Luther maar wel het affiche van
het jubileumconcert in Muziektheater De Ontmoeting. Niet op de boom gespijkerd maar met eigentijdse moderne bevestigingsmiddelen nl. met 2
forse kruiskopschroeven. En daar is bovenstaande
foto het bewijs van.

Wat deed Dissonant
Je zou verwachten dat Dissonant tot aan de kerst
2017 in de mottenballen gaat. Niets is minder
waar. De heren wachtte de medewerking aan een
concert van het Accordeonorkest Con Brio uit
Zuidland op zaterdagavond 11 maart. Het concert
zal plaatsvinden in Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. En daar moest voor getraind worden.
Con Brio vroeg om 3 nummers van Jaap Valkhoff
te zingen. ‘Dat kan alleen in Rotterdam’, ‘Langs de
Maas’ en ‘Ik zie de haven al’. Ook ons ‘Cafe aan de
haven’ stond op het verlanglijstje. Om het programma, aangevuld met andere RMK-nummers er
goed in te krijgen werd er een aantal keren op
maandagavond gerepeteerd met Con Brio in Zuidland, een keer in Hellevoetsluis en vervolgens

vanaf begin januari ook om de week op zaterdagmorgen in de katholieke kerk van Rozenburg. En
dat met Frans Gort. Waarschijnlijk uit wanhoop
verzuchtte Frans op zo’n zaterdagmorgen aan een
partij die even niet binnen de lijntjes zong „Hou
vast aan wat ik u geleerd hebt, ik lijk de apostel
Paulus wel.”
Zaterdagmiddag 11 maart verzamelde Dissonant
om 16:00 uur in Theater De Twee Hondjes. ’s Morgens goed ingezongen in De Ontmoeting en nu in
een leuk, klein theater waar men 250 bezoekers
kan ontvangen. Een laatste repetitie met Con Brio
volgde. Ook Martin was van de partij en na de
Valkhoffnummers werd er nog wat gesleuteld aan
het RMK-repertoire. Om 18:00 mochten de Dissonanten aanschuiven aan een koud- en warm buffet. Er werd een heerlijk keuzemenu voorgeschoteld en met een vol buikje kon er worden nagetafeld. Om 20:00 uur was de zaal ook vol en kon het
concert beginnen. Dissonant werd gepresenteerd
als zijnde het promotiekoor van het Rozenburgs
Mannenkoor. En na later in de avond zou blijken,
is die promotie meer dan waar gemaakt. Eerst
speelde Con Brio een blokje, gevolgd door Dissonant.
Voor de pauze het serieuzere werk zoals ‘Das Morgenrot’ en ‘Die Nacht’ met na de pauze de het
lichtere werk zoals ‘Can You Feel the Love Tonight’
en Griechischer Wein’, de Valkhofliedjes en onze
oude vertrouwde Zeemanspotporie. En dat bleek
het klapstuk van de avond want het publiek ging
uit het dak. Een geslaagde avond waar Dissonant
een prima indruk heeft achter gelaten. Voor Jan de
Groot werd het een bijzondere thuiskomst want
even voor aanvang van het concert werd zijn kleinzoon Tobias landskampioen judo in de klasse tot
46 kg. En dat is klasse.

Laatste avond voor….
Met de 2e Kamerverkiezingen net achter de rug en
met nog 1 avond te gaan startten de bassen en
baritons op donderdagavond 16 maart om 18:45
uur met de repetitie. Ook nu weer de laatste
plooien glad strijken en hard studeren. Dat gold
overigens voor de rest van de avond voor het hele
koor. De spanning werd aardig opgevoerd. Leuke

Het lijf werkt niet altijd mee, maar de klank is zo sonoor als
hij moet zijn. Tekst Linda van der Klooster, foto John Biert.

bijkomstigheid was dat namens het Algemeen
Dagblad journaliste Linda van de Klooster en fotograaf John Biert aanwezig waren en dat leverde
vrijdag daarop in het AD een leuk stukje incl. foto
met de wervende tekst ‘Jubilerend mannenkoor
zoekt naar verjonging’ op.
Voorzitter Cees Hokke, Peter Korres, het op een na
jongste- en Piet van der Hoek, als oudste lid, waren de geïnterviewde en het was na RTV-Rijnmond
weer een aardige koorpromotie. Voor Gilles Weeda lag er een kaart op de vleugel en we hopen dat
hij snel zijn plaats bij de bassen kan innemen. Na
afloop van de avond mochten de stoelen blijven
staan.

Jubileumconcert
Zaterdag 18 maart om 18:00 uur inzingen met HiFive, broodje eten en koffie drinken en dan op
naar de grote zaal van De Ontmoeting. Het was zo
vol, dat er letterlijk en figuurlijk om een mooi plekje in de zaal gevochten werd. Op de voorste rij o.a.
oud dirigent Aad van der Hoeven. De oud voorzitters Gijs en Jaap behoorden tot de genodigden
evenals mevrouw De Sutter. Na 50 jaar actief meegezongen te hebben zat ook tenor in ruste en
eerelid Aad de Boode op de voorste rij. Het programma was zeer divers en met blaaskwintet HiFive had de concertcommissie een gouden greep
gedaan. Tijdens het zingen werden op de achtergrond oude koorfoto’s geprojecteerd. Een fotocompilatie, samengesteld door Randy Breukel.
Arie van Oudheusden vertelde tussen de nummers
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door kooranekdotes waaronder het verhaal over
de peniskoker die Piet van der Ende meenam voor
Aad van der Hoeven. Een gedicht van Jaap Gille
over de ‘Nabetrachting’ mocht niet ontbreken.
Maar er werd ook gezongen. En daar ging het
uiteindelijk om.

vervolgens weer klaar te maken voor de riviercruise die op dinsdag 28 maart zou aanvangen. Terwijl
de was hing te drogen schoof Cees donderdag 23
maart bij de bassen aan om het programma voor
het concert in Kampen door te nemen. Voorzitter
Cees mocht meedelen dat Gillis Weeda weer uit
het ziekenhuis is en dat Gillis zijn koeien heeft
verkocht en het dus wat rustiger aan kan gaan
doen. Er werd ingezongen met ‘Veni Jesu en afgesloten werd met ‘Jacobs Ladder’ en ‘Dank sei dir
Herr’. En toen naar huis om de koffer klaar te zetten voor de jubileumreis.

Op de voorgrond Hi-Five en op de achtergrond de diapresentatie

Geopend werd met ‘My Lord, what a mornin’
waarna voorzitter Cees een ieder hartelijk welkom
heette. Vervolgens werd het serieuzere repertoire
afgewerkt, veel a capella en afgewisseld met muzikale blokjes door Hi-Five en Peter Verweij. Er was
geen pauze maar in het tweede deel van de avond
werd vooral het modernere repertoire gebracht.
En toen de avond afgesloten werd met het gebruikelijk in de bloemen zetten van de medewerkenden vergat Johan de dame van Hi-Five te zoenen
en kreeg Tineke, ja, de zus van’ wel een dikke pakkerd. Een mooie avond die werd afgesloten met
‘Lift a glass to frienship’. Een geslaagde avond
waar met voldoening op teruggekeken kan worden. In de bijzaal van De Ontmoeting werd nog tot
laat in de avond ‘Nabetracht’. Later zou Martin in
een e-mail een ieder bedanken voor de inzet en
aangeven trots te zijn op de wijze waarop dit concert is uitgevoerd. Ook de aanwezige vertegenwoordiging van het KNZV kon het niet nalaten het
koor te complimenteren met dit concert.

Op tijd voor de cruise
Cees van ’t Wout was op tijd terug van zijn cruise
naar het hoge noorden om de koffers uit te pakken, met Janny de was te doen, te strijken en zich
9

Gillis is inmiddels weer aan het werk

Foto Teun Kwekel

Negentig jaar Rozenburgs Mannenkoor
Na eerdere koorreizen konden we de reeds genieten van het reisverslag uit het dagboek van Jean
Muijtjens en ook nu stelt Jean zijn schrijfsels ter
beschikking van de Nieuwsbrief en daarvoor heel
hartelijk dankt. Naast de vele foto’s die op de website staan, hierbij een geschreven herbelevenis van
de jubileumreis die als volgt begint.
Wie had dat gedacht. Zo’n 90 jaar geleden. Er zullen nog weinig Rozenburgers zijn die het begin
meegemaakt hebben.
Daarom begin ik mijn verhaal zo medio vorig jaar.
Toen begon het bestuur en de muziekcommissie
te denken hoe het 90-jarig jubileum feestelijk te
vieren. Er werden plannen gemaakt door de reiscommissie. Er werd muziek uitgezocht en besteld
voor het grote jubileumconcert. En natuurlijk werd
er nagedacht hoe het feest te vieren voor het

koor. Uit de verhalen van voor mijn tijd bij het
koor bleek dat het koor na het concert vaak op
reis ging, met een paar bussen of op een boot.
Omdat de gemiddelde leeftijd van de koorleden
langzaam oploopt, wordt het steeds moeilijker een
geschikt uitje te vinden. Daarom werd er al snel
een enquête opgesteld om te vernemen wat de
wensen en mogelijkheden van zo’n uitje zijn. Na
wat discussie en informatie heeft het bestuur besloten tot een boottocht. En dan maakt het voor
velen al niet meer uit waarheen we gaan. Je bent
dan gezellig onder elkaar. Je ontmoet nu snel andere koorleden en leert enkelen wat beter kennen, hetgeen zeer vruchtbaar is voor de samenwerking en het zingen later na de reis. Eind vorig
jaar zou de bootreis nog bijna spaak lopen. Na de
voorlopige aanmelding bleek dat een klein aantal
niet mee konden gaan. Bijna had de reiscommissie
de bootreis moeten afblazen. Gelukkig is dat niet
gebeurd. Enkele dames van het Rozenburgs Dameskoor en enkele oud-reisgenoten vulden de
leeg gekomen plaatsen op. En dan is het bijna zo
ver. Maar eerst iets heel belangrijks: Het Jubileumconcert,
En dan is het opeens 18 maart 2017. Het optreden
van het 90-jarig koor met het Jubileum Concert. In
een uitverkocht Muziektheater werd om 20 uur de
aftrap gegeven. Na het openingslied werden enkele bijzondere leden en oud-leden speciaal verwelkomd. En daarna ging het concert verder. Met
ertussen door memorabele teksten uit het verleden van het koor. Het koor werd regelmatig ondersteund/begeleid door het blaaskwintet Hi-Five
en de pianist Peter Verweij. Er werden ook oude
foto’s van het jubilerende koor getoond.
Dinsdag 28 maart – Rozenburg – Arnhem – Amsterdam
En dan is het zover. Na maandenlange voorbereiding moeten wij er aan geloven. We gaan varen.
Wij waren vroeg wakker. Na ontbijt alles opruimen, de laatste spullen inpakken en dan maar
naar De Ontmoeting waar de bus al stond te wachten. Wat heerlijk was dat. Iedereen was op tijd.

We vertrokken zelfs te vroeg vanaf De Ontmoeting. De laatsten stapten in bij het tankstation aan
de Tienmorgenseweg weg. En dan met twee bussen naar Arnhem. Stipt op tijd. Ja, natuurlijk.
Iedereen kent de 10 geboden van het koor en dan
ben je altijd op tijd.
Na ruim anderhalf uur – zo rond half elf – reed de
bus de kade bij het schip op, de Rijnkade. De Da
Vinci lag op ons te wachten, wel zonder code!
Inschepen. Sleutelkaart voor onze kamer afhalen
bij de receptie. En dan naar de koffie. Lekker bakkie met een gebakje. Even later kwam men nog
rond voor een tweede bakkie, wel zonder gebak.
Dan op zoek naar onze hut. Chique. De TV stond
aan. Een fles water stond klaar. Ook een koffiezetapparaat. Wat een luxe.
Rond half een werd iedereen uitgenodigd voor de
lunch. Heel uitgebreid, maar zonder stroop. Je kon
ook kiezen voor een zalmsandwich. Lunch was
lekker. Wij werden tevoren gewaarschuwd om op
te letten met eten. Zo verleidelijk allemaal. Denk
aan het gewicht en de kledingmaat.
Wat troffen wij het vandaag met het weer. De
hele middag buiten op het dek gezeten, lekker in
de zon met wel een stevig briesje. Wat een verademing toen we bij een sluis waren. Dan even stil
en minder wind. Lekker gekletst. Rond 3 uur kwam
de bemanning met koffie en thee. Wij werden in
de watten gelegd, in de luie watten. Je hoefde
niets te doen, alleen zitten, drinken en eten. Zalig.
Je komt hier echt tot rust.
Onze eerste dag zou niet compleet zijn als er niets
bijzonders zou gebeuren. Om 5 uur werden wij
verwelkomd in de lounge voor een welkomstdrankje, licht alcohol, sherry? Het personeel kwam
rond met amuses. Toen iedereen goed zat, kregen
we een toespraak en werd het gehele personeel
voorgesteld. Natuurlijk werden de reddingsvesten
gedemonstreerd. Het was gezellig. Echte Hollanders. Gratis drank met wat lekkers.
En wat gebeurde erna? Het diner. Erg uitgebreid. 5
gangen. Gelukkig kleine hapjes. Niet teveel. Vol10

doende. Na een dag reizen en werken? Wat hebben wij het goed! Tijdens dit diner merkten wij dat
de boot ging aanleggen aan een kade in Amsterdam; zo rond 19.45 uur. Later zag ik op mijn GPS
dat wij ca. 108 km gevaren hadden met een gemiddelde snelheid van 14.9 km/uur in 7u10min.
Nog wat info over de route: Vanuit Arnhem via de
Neder-Rijn door de sluis van Driel, de sluis van
Amerongen naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Na het diner zijn we onze hut gaan inspecteren; de
bedden waren al opgemaakt. Nu in de lounge met
een drankje, Spa blauw. Daarna rond 10 uur naar
bed en naar TV gekeken. Naar de voetbalwedstrijd
Nederland-Italië; 1-2 was de uitslag. Tijdens die
wedstrijd viel opeens alle licht uit. Men was bezig
de elektriciteit voor het schip te koppelen aan de
wal. Hier ging iets mis. Na een paar minuten hadden we weer stroom.
Aan het einde van het diner kwam Frank – hij was
vandaag de klos - met een mededeling nl, wij lagen op een andere plaats aan de kade dan verwacht. Aan de overkant. Daardoor duurde het veel
langer om in het centrum van Amsterdam te komen dan gehoopt. Met algemene instemming is
besloten om te proberen woensdagochtend eerder uit Amsterdam te vertrekken zodat we vroeg
in Enkhuizen zouden zijn, dan konden wij dan daar
wat rondwandelen.
Woensdag 29 maart. Amsterdam – Enkhuizen
Goed geslapen. Tot 6 uur. Je hoort niets van de
buren. Wel wat getik; van de verwarming?
Opstaan. Ontbijt. Tijdens het ontbijt werden we
snel verblijd. De boot kon nu vertrekken. De kapitein had contact gehad met Enkhuizen en we konden er vroeg afmeren. Even na 9 uur vertrokken
we. We zouden dan tijdens de lunch in Enkhuizen
aankomen.

Dan richting het IJsselmeer. Naar de Oranjesluizen.
Na ca. 20 minuten en ca. 3 km. waren we er. We
moesten even wachten. Dan de sluis in. Wij waren
de eersten. En dan gebeurde het onverwachte.
Het schip achter ons raakte de onderkant van de
sluisdeur. O jee. Dacht iedereen. Onheil. Kijk maar
de problemen bij Grave. Ja hoor. Wij konden niet
geschut worden. Duikers moesten eerst de sluisdeur inspecteren. Pas rond half een kreeg het
schip groen licht en konden wij vertrekken richting
Enkhuizen. Tijdens dit oponthoud hield de bemanning ons bezig met een verhaal en een quiz over
beroepen. Ook regelmatig wat gelezen. Ik ben
even gaan rusten i.v.m. pijn aan mijn voet.
Na 51 km en 3uur en 15 minuten meerden we af
in Enkhuizen; met gemiddelde snelheid van 15.5
km/uur. De bemanning attendeerde ons op het
Naviduct, een sluis boven over de weg van Enkhuizen – Lelystad. In Enkhuizen wilde bijna iedereen
van het schip af. Even benen strekken. Het was de
hele dag al bewolkt en frisjes. Een korte wandeling
van 3,8 km. Na 50 minuten waren wij terug. Wat
gedronken. Wat gepraat. Meneer de klos kwam
met een verrassing. Om 9 uur, na het diner, stond
Bingo op het programma. Met enthousiasme ontvangen. Om 7 uur naar het restaurant voor het
diner. Lekker. Niet overdadig. 5-gangenmenu met
kleine hapjes. Fles Spa erbij. Gezellig.
Even na 9 uur startte de bingo. 5 rondjes. Gratis.
Met bij elke ronde 3 prijzen. Mooie prijzen. Fles
wijn, chocolade en bloemenbon. Erg gezellig. Tijdens deze bingo hebben we een cocktaildrankje:
Bacardi met advocaat gedronken; het was ook
happy hour, 2 voor 1. Na de bingo zijn wij naar bed
gegaan. Enigszins moe. Waarvan? Van het nietsdoen. Dat is erg vermoeiend. Zitten, eten, drinken

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK
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en kletsen. Je komt er wel tot rust. Alles wordt
geregeld. Op tijd krijgen wij ons natje en ons
droogje.

Donderdag 30 maart Enkhuizen – Kampen

Even voor 12 uur meerden we af in Kampen aan
de IJsselkade na ca. 50 km varen, gem. vaarsnelheid was 10.7 km/uur.
Nu in Kampen. Diner. Daarna de stad in. We hebben lekker gewandeld door het centrum, door
smalle straatjes en de winkelstraat. 30 min. en 2.7
km. Dan naar de boot en op het bovendek lekker
liggen zonnen in een ligstoel en zelfs een half uur
geslapen.
Het diner/lunch is vandaag gescheiden. De mannen van het koor kregen om 5 uur sandwiches en
de rest om 6 uur een lunch. Lekker. Misschien een
beetje weinig. En begon het moment suprême te
naderen.

Concert Kampen

Vooraf was Kampen al gewaarschuwd dat het RMK in aantocht was.

Al vroeg vertrokken. Rond 7 uur. We lagen nog in
bed en opeens hoorde ik veel lawaai. Rond half 8
realiseerde ik mij dat wij al vertrokken waren.
Toen pas de gsm aangezet. Op naar Kampen. Rond
12 uur zouden wij er aankomen.
Onderweg over het IJsselmeer op een vaarsnelheid van rond de 10 km/uur. Via het IJsselmeer
onder de Ketelbrug door naar het Ketelmeer en
dan verder via de IJsseldelta naar de rivier de IJssel
en dan verder naar ons einddoel voor vandaag.
Vóór de IJssel werden we nog gewezen op het
eilandje IJsseloog. Het is een kunstmatig eiland
voor de opslag van ernstig verontreinigd slib. Verder veel gezeten, gekletst, gelezen en gepuzzeld.

Foto Anke van Berkel

Om 6 uur werden wij in de Bovenkerk verwacht
om in te zingen voor het grote concert. Na het
inzingen van ons was het Hervormd Kerkkoor
Kampen aan de beurt. Na afloop van het concert
was iedereen tevreden, zelfs Martin. Iedereen
werd bedankt en de bestuursleden van het Hervormd Kerkkoor Kampen werden uitgenodigd voor
een drankje aan boord. Het werd zo een gezellige
nazit, een avondje met drank en gepraat. Het was
er zo druk dat het personeel extra stoelen moest
aandragen. Zodoende kwamen wij laat in bed. Een
gezellig avondje wil je lang vasthouden.
Vrijdag 31 maart Kampen – Deventer
Lekker geslapen. Laat wakker. Dan weer naar het
ontbijt. Erg uitgebreid. Om 8 uur vertrokken wij
richting Deventer. Na een rustige vaart kwamen
wij, via drie bruggen in Zwolle, even na half een
12

aan in Deventer. We legden aan aan de kade vlakbij de flat waar wij jaren geleden overnacht hadden bij Vrienden op de Fiets. De vaartocht was
50.8 km met een gemiddelde vaarsnelheid van
11.0 km/uur. Onderweg kregen we nog uitleg over
de IJssellinie. ’s Morgens werden wij geïnformeerd
over het vertrek morgen, het vervoer van de koffers uit de kamers en naar de bussen. Zij die niet
bij De Ontmoeting zouden uitstappen, kregen een
gekleurde label. Ook werd ons verteld over de fooi
die bij Feenstra gebruikelijk is nl. € 5 á € 9 per dag;
dat was een richtlijn.
Na de lunch zijn we nog even de stad Deventer
ingelopen, hebben daar over de Brink en enkele
oude straatjes gelopen. 2,7 km in 30 min. Op het
schip hebben wij daarna op het dek gezeten, gerust en geslapen. Ook nog koffie en een drankje
tot ons genomen. Het weer was vanmiddag erg
mooi; met een temperatuur van ca. 22 graden,
verder veel zon, met wat wind; rond 4 uur begon
het te betrekken en rond 6 uur regende het een
beetje. Tussendoor nog wat fitness- oefeningen
gedaan. Nu in afwachting van het komende Captains Dinner.
Het Capiteins Diner was een groot succes. 6 gangen. Verder was de drank gratis, aangeboden door
de kapitein. Op onze borden lag een amuselepel
op een mooi gevouwen servet; die lepel
mochten we mee naar
huis nemen, als aandenken aan deze reis.
Terloops kwam Frank
nog rond met lintjes
voor de koffers die in
Rozenburg uit de bus
moeten bij de BP of de
pont. We begonnen
het eten met een salade, daarna volgde soep. Dan kregen we een glaasje champagne. Dan ‘eindelijk’ kwam het hoofdgerecht: biefstuk. Tenslotte kregen we een heerlijk
dessert met vlammetjes en daarna de 6e gang,
koffie of thee. Het was een lange zit, van 7 uur tot
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bijna half 10. Toen moest de slotavond, de feestavond nog beginnen.
De avond werd geopend door Dissonant. Daarna
werd door Rita van Veenendaal een levensverhaal
verteld; zeer herkenbaar. We hebben ook een lied
gezongen. De aanwezige leden van het Rozenburgs Dameskoor brachten ook een zelfgemaakt
lied over het RMK ten gehore en later verhaalde
Arie van Marion over hoe het vroeger was in Oostvoorne. Er werd ook een sketch met paters opgevoerd: De Klokkenluiders van André van Duin.
Uiteindelijk moesten de mannen komen opdraven.
Mnogaja Ljèta. Na afloop hebben we nog lekker
gezeten, gepraat en soms nog liedjes gezongen
met Martin achter de piano. Het was bijna 12 uur
toen we naar bed gingen. Koffers ingepakt. En
voor de laatste keer naar bed.
Zaterdag 1 April – Deventer – Arnhem – Rozenburg
Goed geslapen. Even voor zessen wakker. Ontbijt.
Even na 7 uur vertrok de boot richting Arnhem.
Rustige vaart. Langzaam liep de salon vol. Men
had ons gevraagd vóór 10 uur de koffers op de
gang te zetten. Het personeel kon dan al vroeg
met de kamers en bedden beginnen.
En dan begon het aftellen. En afscheid nemen.
Betalen van de drankjes; de receptie had dat klaar
voor 12 uur. Uiteindelijk bleek dat de pinautomaat
niet werkte en de betaling met pin zou daarom
pas na aankomst in Arnhem kunnen plaatsvinden.
Tijdens de lunch die uit soep – balletje gehakt –
mousse – koffie/thee bestond, meerde het schip
even voor één uur af aan de IJsselkade in Arnhem.
Maar wij mochten nog niet van boord. Eerst werd
door Cees de bemanning bedankt voor al hun
goede zorgen. Daarna bedankte Arie het bestuur
en de reiscommissie en Ma van Vliet het Rozenburgs Mannenkoor. Maar de eerste toespraak
kwam van het hoofd van de bemanning; hij bedankte elk bemanningslid voor het fijne werk,
vooral voor het feit dat het voor hen de eerste
vaartocht was.

Na al die toespraken werd ons verzocht in de salon
plaats te nemen. Allereerst moesten de juiste
koffers in de juiste bus; daarna de rollators en
scootmobielen. Dan duurde het nog tot rond
tweeën voor iedereen in de bus zat. En na wat
tellen, kijken of iedereen hun hutkaart had ingeleverd, iedereen betaald had enz enz. kon uiteindelijk rond kwart over twee de bus vertrekken richting Rozenburg, waar wij rond vier uur aankwamen. Op zoek naar de koffers. Afscheid nemen en
dan naar huis. Zeer voldaan. Zeer tevreden over
een zeer geslaagde 5-daagse reis.
Jean Muijtjens
De klos
Binnen de reiscommissie is afgesproken dat elk
commissielid om de beurt een dag ’de klos’ is. Op
zo’n dag is de klos aanspreekpunt voor alle voorkomende vraagstukken zoals van “wat eten we
vandaag,” tot aan “bij wie slaap ik vannacht,” de
klos weet raad en lost elk probleem op of stuurt je
in elk geval met een antwoord het bos in.
Zo was woensdag 29 maart Arie Verboon ‘de klos’.
Of hij nog graag in Amsterdam wilde blijven, we
zullen het nooit te weten komen, maar na de
Oranjesluis te zijn ingevaren op weg naar Enkhuizen ging het goed mis.

De ponton B-J.1

Foto Arie Verboon

Een duwsleepboot met daarvoor het losponton BJ.1 had met de spudpalen de drempel van de sluis
geraakt waardoor de sluiswachter niet durfde te
schutten. Alvorens verder te kunnen moest er een
duikploeg aan te pas komen om de drempel te
inspecteren. En zo geschiedde. Klos Arie begaf zich

ook even aan dek en zag tot zijn grote ontsteltenis
dat het losponton behoort tot het door Verboon
overgenomen bedrijf van J. den Boer uit Lienden.
Een dag daarvoor waren we, varend over de Neder-Rijn, nog langs het bedrijf gevaren. Gelukkig
viel de schade en het oponthoud mee al kreeg Arie
uit alle hoeken wel de nodige ludieke opmerkingen over zich heen. De snelle overtocht naar Enkhuizen maakte dat er toch nog voldoende tijd over
bleef om het stadje grondig te inspecteren.

Jaarvergadering 2017
Alvorens de Jaarvergadering op 6 april 2017 te
beginnen kregen alle leden die niet met de jubileumbootreis zijn meegevaren een ballpoint met
inscriptie uitgereikt. De andere leden hebben de
pen aan boord reeds mogen ontvangen.
Het bestuur, bestaande uit voorzitter Cees Hokke,
penningmeester Leen Kuiper en secretaris Jan de
Groot zullen de vergadering leiden. 2ᵉ secretaris
Cees Bruin was door ziekte afwezig. Voorzitter
Cees opent de vergadering met de vraag of iedereen de presentielijst heeft getekend en gaat verder met het vaststellen van de agenda. Vervolgens
wordt er 1 minuut stilte gehouden voor de in het
verenigingsjaar overleden leden Gijs Roos en Henk
Davids. De notulen van de jaarvergadering van 24
maart 2016 worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd waarna Jan het jaarverslag voorleest met daarin alle bijzonderheden genoemd
over verenigingsjaar 2016-2017.
Het financiële deel wordt door Leen Kuiper verantwoord. Inkomsten, uitgaven en de begroting 20172018, er zijn geen vragen die er toe doen en de
begroting wordt goedgekeurd. De kascontrolecommissie bij monde van Henk de Wit en ondersteund door Leen van Berkel concluderen dat op
14 maart een ordelijke, overzichtelijke en inzichtelijke boekhouding is aangetroffen. Er zijn geen
onrechtmatigheden geconstateerd en daarom is
het advies van de commissie aan de ledenvergadering het bestuur te dechargeren. Applaus voor de
penning. Henk de Wit is aftredend en Jaap Moerman neemt zijn taak over. Zonder morren wordt
het voorstel de contributie niet te verhogen aangenomen en ook in 2018 zal de contributie € 15,00
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per maand bedragen.
Er is nog geen gesprek met de dirigent geweest
maar vooralsnog is het bestuur tevreden over zijn
manier van werken al zal er op korte termijn toch
een evaluatiegesprek plaats gaan vinden. Vanuit
de vergadering volgt op het functioneren van Martin geen reactie.
Ook dit jaar vindt er binnen het bestuur geen mutatie plaats. Leen Kuiper is aftredend maar er
heeft zich niemand gemeld om zijn functie over te
nemen. En Leen is dus voor een nieuwe periode
penningmeester. Wel zoekt het bestuur naarstig
naar kandidaten voor een bestuursfunctie.
Omdat de vergadering als een speer verloopt
wordt er niet gepauzeerd en mogen de diverse
commissies hun jaarverslag presenteren. Als eerste spreek Gijs Ravenstijn namens de muziekcommissie. Hij complimenteert de leden voor de mooi
uitgevoerde concerten, geeft aan dat Gijs Roos
node gemist wordt en bedankt Folkert Koning die
de muziekcommissie heeft verlaten. En dat levert
een daverend applaus op. De plaats van Folkert is
ingenomen door Jan Degeling. Er zijn 16 nieuwe
stukken verkregen en/of aangekocht en 6 stukken
zitten inmiddels in de map.
Uit naam van de zorgcommissie voert Arie Verboon het woord en deelt mee dat Nico IJsseldijk
een probleem met zijn voet heeft en dat Piet van
Dop en Piet van der Hoek niet aanwezig zijn omdat
zij thuis zorg moeten verlenen. Gilles Weeda is
weer terug en Arie van Oudheusden blijft ondanks
zijn ziekte toch elke donderdagavond trouw de
repetities bezoeken. Voor Bram Oprel ligt dat wat
lastiger maar ook Bram probeert niets te missen.
Arie roept de leden op om bij absentie dit zo snel
mogelijk door te geven zodat de zorgcommissie er
adequaat op kan reageren. Piet Korres zal om
gezondheidsredenen voorlopig niet de repetities
bij kunnen wonen. Wij wensen Piet van harte beterschap en hopen dat hij na de vakantie de repetities weer kan bijwonen.
Vanuit de Jubileum/Pr-commissie vraagt Frank van
der Meer om nieuwe enthousiaste aanvulling.
Zowel Arie Verboon als Frank stoppen er mee dus
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wie wil zich gaan bezigen met het voorbereiden
van concerten, koorreizen, het versturen van de
Nieuwsbrieven en andere voorkomende Prwerkzaamheden. Het blijft muisstil dus die vraag
moet later dit jaar nog eens herhaald worden.
Als laatste mag Kees de Haan de bezigheden van
kleinkoor Dissonant met behulp van een USB-stick
en het grote scherm toelichten. Financieel gaat
het goed en dreigt er een kastekort, dan spekken
de Dissonantjes uit eigen middelen de kas bij. De
medewerking van Martin wordt door de uitnodigende partij gefinancierd. De uitleg van Kees levert
verder geen vragen op.
En dan komt Martin binnen. Over het jubileumconcert heeft hij een relaxt gevoel overgehouden.
De nieuwe stukken liepen prima en ondanks de
schrik tijdens de generale is het concert naar tevredenheid verlopen. Het ingekorte ‘Gloria’ werd
ook goed ontvangen. Nogmaals benadrukte Martin het belang van thuis studeren zodat het niet
alleen op de repetities aankomt. Graag zou hij
weer een jaar willen blijven en hij roept ons allen
op om actief leden te werven zodat we over 10
jaar, bij het 100-jarig jubileum minstens 100 leden
hebben.
Na Martin volgt de rondvraag.
Folkert verbaasde zich er over dat er geen officiële
sprekers waren op het jubileumconcert, zoals
de Gebiedsvoorzitter, mevrouw De Sutter of
iemand van het KNZV. Cees geeft hierover aan
dat genoemde personen vooraf wel gevraagd
zijn te spreken maar dat daar geen behoefte
aan was.
Henk de Wit stipt de neutraliteit van het koor aan.
In de loop der jaren is er een behoorlijk religieus repertoire opgebouwd en daarmee verwatert de neutraliteit. Tengevolge daarvan vraagt
hij aan de leden hoe die daar over denken.
Martin reageert met de opmerking dat de Muziekcommissie samen met hem de inhoud van
de map en de te zingen stukken tijdens concerten bepaalt. Historisch gezien is ¾ van de koormuziek kerkelijk maar er wordt voldoende
andere, niet religieuze muziek gezongen. Voor
het concert in Kampen is wel rekening gehouden met de omgeving. Na nog wat heen en

weer gepraat wordt nogmaals bevestigd dat de
identiteit van het Rozenburgs Mannenkoor
neutraal is en blijft.
Jan Kroonen merkte nog op dat alleen de dame
van Hi-Five bloemen kreeg en de heren van HiFive niet. Cees reageerde daarop met de opmerking dat de bloemen symbolisch naar de
dame gingen maar uiteraard bestemd waren
voor heel Hi-Five. Samen delen.
Er wordt nog opgemerkt dat het inzingen en opstellen altijd rommelig verloopt. De zangers die
pas na het inzingen aanschuiven zouden een
plaats moeten toegewezen krijgen en niet zomaar ergens gaan zitten. Men moet streven om
bij het inzingen al een compleet koor op te
kunnen stellen zodat iedereen zijn plaats weet.
Een goed punt van aandacht.
Gijs Ravenstijn benadrukt nogmaals het gemak
van Capella Reader. Er zijn inmiddels tevreden
22 gebruikers. Gijs is te allen tijde bereid om te
helpen met installeren en verdere uitleg te
geven. Zie ook het stukje tekst op pagina 3 & 4.
Niets meer ter tafel komend sluit Cees de razendsnel verlopen vergadering en kunnen wij ons laven
aan de bar om daarna nog een uurtje te gaan zingen.

Kerk en koor
Tijdens de presentatie van het jubileumconcert is
door mij een opmerking gemaakt die wellicht wat
toelichting verdiend. Boven dit stukje staat kerk en
koor. Daar zit de gevoelige plek. Er is inderdaad in
de beginfase van het Rozenburgs Mannenkoor
even een periode geweest waarbij het mannenkoor het predicaat christelijk werd opgespeld.
Vandaag de dag denkt men over de term christelijk mannenkoor waarschijnlijk toch anders als in
de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was in die
jaren een goed gebruik om met een andere eilandbewoner over religie te praten. Iets waar overigens niets mis mee was. Echter het was in die tijd
ook een goed gebruik om met elkaar van mening
te verschillen. Even een Bijbeltekst op een andere
wijze geïnterpreteerd, kon vervolgens zo een andere stroming binnen de bestaande kerk(en) veroorzaken en wederom voor een nieuw kerkge-

nootschap zorgen. Dit had binnen het Christelijk
Mannenkoor Excelsior, de naam van het toenmalige Rozenburgs Mannenkoor, eveneens voor problemen kunnen zorgen. Het predicaat christelijk
kon men dus beter maar niet handhaven. Als er
werkelijk levensvatbaarheid was geweest voor een
christelijk mannenkoor, had men na enige tijd
kleur moeten bekennen, waarbij al de koorleden
door één en dezelfde kerkdeur naar binnen hadden moeten gaan. Daarmede zou het fundament
onder Excelsior worden weggehaald. Immers er
waren in die tijd al zeker vier, vijf verschillende
kerken. Daar wrong de schoen, na verloop van tijd
had men moeten kiezen voor één kerkgenootschap. En vervolgens was het koor uit elkaar gevallen. Immers je kon werken en wonen met elkaar,
echter je geloof belijden was een ander verhaal.
Hierin kon en mocht men verschillen van mening.
Zo stonden er op Rozenburg op de zondagmorgen
verschillende kerkdeuren open, waar, vergeeft u
mij de volgende opmerking, er voor elke gelovige
een passende kerkdeur was. Dit feit werd gelukkig
vroeg genoeg onderkend door het bestuur. En zo
werd Excelsior weer het Rozenburgs Mannenkoor,
een neutraal mannenkoor. Door onder een onafhankelijke vlag verder te varen kon men met een
gerust hart, gezamenlijk geestelijk repertoire blijven zingen. Een neutraal mannenkoor waarbij
geestelijk repertoire soms eerder regel als uitzondering was. Liepen de verhoudingen echter uit de
hand, dan trok het bestuur aan de leidsels, en zo
werd de regel, jaarlijks, maximaal tweemaal aan
een kerkdienst medewerking verlenen, geboren.
Nu zingt het Rozenburgs Mannenkoor, binnen en
buiten kerken, kerken waarbij zelfs de stroming
Protestant of Katholiek niets uit maakt. Zongen zij
tijdens onze jubileumreis in het Protestantse bolwerk Kampen, in de imposante Protestante Bovenkerk, een deel uit een prachtige Katholieke mis,
het ‘Gloria’ van Gounod. Er van uitgaande dat er
binnen het Rozenburgs Mannenkoor ruimhartig
wordt gedacht over koor en kerk.
Arie van Oudheusden

Paaseieren
De donderdag na de snel afgewerkte ledenvergadering, we schrijven 13 april, wordt de draad weer
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opgepakt. Ditmaal staat de avond in het teken van
het optreden op Koningsdag. Ingezongen wordt
met ‘Mijn Nederland’ waarna Martin opmerkt dat
sommige delen alleen al door de baritons 3stemmig wordt gezongen. En dat moet er uit. Na
veel herhalen gaat het uiteindelijk beter klinken.
Folkert is geopereerd aan zijn hand en slaat een
avond over. Na afloop ontvangt een ieder een
doos ‘paas’ eieren en terwijl de muziekcommissie
in wijsheid bijeen komt gaan de eerste eieren de
kookpan in. Er zijn er genoeg en als ze eenmaal op
tafel staan vinden ze er gretig aftrek.

Storm op komst
Op donderdag 20 april opent Cees met de mededeling dat bariton Jan Brouwer op 18 april plotseling is overleden. Met een minuut stilte wordt Jan
herdacht. Of er tijdens de uitvaart gezongen moet
worden is nog niet bekend. Via secretaris Jan worden we daar later over geïnformeerd. Folkert is
nog onvoldoende hersteld om weer van de partij
te zijn maar Bram Oprel zit weer op zijn oude vertrouwde plaats. Er volgt een rumoerige avond,
iedereen lijkt onrustig en mijn moeder zou zeggen
„er is storm op komst.” Maar dat is uiteindelijk
meegevallen. Er wordt hard gewerkt aan het repertoire van Koningsdag en het hele programma is
deze avond tot in detail doorgenomen. We zijn er
klaar voor.

Mevrouw Van Dop
Recentelijk werden we opgeschrikt door het bericht dat op 15 april 2017 de vrouw van 2e tenor
Piet van Dop op 89-jarige leeftijd is overleden. Om
zijn vrouw te kunnen verzorgen was Piet al geruime tijd niet meer op de repetities aanwezig. Vrijdag 21 april is mevrouw Van Dop vanuit de Immanuëlkerk op de algemene begraafplaats van Rozenburg begraven. Wij wensen Piet, zijn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te
verwerken en hopen dat Piet toch weer snel de
moed heeft om zijn vertrouwde plaats bij de tenoren in te nemen.

17

Jan Brouwer
Op 18 april is geheel onverwacht onze bariton Jan
Brouwer na een kort ziekbed op 68-jarige leeftijd
overleden. Jan was van 1 oktober 2000 tot 31
december 2010 lid, onderbrak zijn lidmaatschap
voor een avontuur in Spanje en klopte op 1 januari 2016 op de deur van De Ontmoeting om zich
weer aan te sluiten bij de baritons. Dat de hernieuwde kennismaking zo kort zou duren had
niemand kunnen voorspellen. In het koor nam Jan
een vrij solitaire plaats in en kon hij door omstandigheden niet alle repetities frequent bijwonen.
Op dinsdagavond was er in Rozenburg gelegenheid de familie te condoleren. Het koor hoefde
niet te zingen tijdens de crematie welke op
woensdag 26 april in de aula van Crematorium de
Ommering te Spijkenisse plaatsvond. Wij zullen
zijn stem in het koor zeker missen en wensen zijn
familie alle kracht toe om dit verlies een plaats te
geven.

Koningsdag
Vanaf 10:00 uur 27 april stond de koffie klaar in de
Stadswinkel van Rozenburg. Een volle hal met
reeds eerder gedecoreerden samen met trouwe
fans van UDI en het koor. Inzingen hoefde niet en
nadat het koor en Muziekvereniging UDI hun plekje hadden ingenomen werd om half elf door een
trompettist van UDI afgeblazen. Wat volgde was
de vlagceremonie en samenzang van 2 coupletten
van het ‘Wilhelmus’. Het koor zong tijdens het
binnenbrengen van de provincievlag het ‘Lied van
Zuid Holland’ en toen de vlag van Rozenburg werd
binnengedragen volgde uiteraard het door Arie
van Oudheusden geschreven en door Frans Gort
gecomponeerde ‘Rozenburglied’. Gebiedsvoorzitter Frank Schellenboom hield een toespraak en
bracht samen met het publiek een toost uit op de
Koning. En toen werd het onrustig binnen de koorgelederen. Iedereen had een oranjebittertje te
pakken en zij die de naam hebben stonden dus
met lege handen en een droge keel te toosten.
Gelukkig werd deze omissie tijdens het vervolgoptreden van UDI goedgemaakt al waren er toen al
twee zangers door de hitte bevangen en met een

bleke neus buitenspel gezet. Het koor zong na het
optreden van UDI nog de ‘Oranjefantasie’, ‘Jan
Klaasen’ en ‘Mijn Nederland’. Net toen een ieder
dacht dat na het ‘Lang zal hij leven’ de koek op
was, zette het koor in met ‘You raise me up’ gevolgd door ‘Can you feel the love tonight’. Na een
blokje UDI maakten wij het officiële deel af met
‘Take me home’, Mnogaja ljèta’ en de
‘Zeemanspotporie’ En daarna stortte een ieder
zich op de koffie in de raadszaal. Al met al een
geslaagde start van Koningsdag.

Nationale Dodenherdenking
Op donderdagavond 4 mei werd er samen met
Harmonievereniging UDI medewerking verleend
aan de Nationale Dodenherdenking op de Algemene begraafplaats van Rozenburg. Ondanks de donkere wolken bleef het droog en volgde er een ingetogen plechtigheid. Door een trompettist van
UDI werd ‘The Last Post’ gespeeld gevolgd door
twee minuten stilte. Gebiedsvoorzitter Frank
Schellenboom benadrukte in zijn toespraak het
belang van onze vrijheid en dat die vrijheid niet
vanzelfsprekend is. Na de kranslegging zongen wij
‘Abide with me’. Tijdens de kranslegging bij de
graven van de vier Engelse soldaten speelde een
doedelzakblazer en zongen wij het ‘Only Rememered’. Na UDI sloten wij af met ‘I Need Thee Every
Hour’ en volgde de terugtocht naar de Stadswinkel
alwaar de koffie reeds klaar stond.

Portdagen Goedereede
Op vrijdag 16
en zaterdag 17
juni staat Goedereede in het
teken van de
Goedereese
Portdagen. Een
historisch
stadsfeest voor
jong en oud
waar allerlei culturele en muzikale activiteiten op
en rond de Markt rond de haven zullen plaatsvinden. Zo is er een markt met oude ambachten met

oa. Een barbier, is er een modeshow in klederdracht, is het wasdag en zijn er kinderactiviteiten.
Het Rozenburgs Mannenkoor zal op zaterdag 2
optredens verzorgen. Om 14:30 uur wordt er in de
kerk gezongen en om 15:30 uur zingen we op de
Markt. Bij regenachtig weer zingen we om 15:30
uur ook in de kerk.
Historie Portdagen
In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland blijft neutraal en het oorlogsgeweld gaat aan
ons land voorbij. Sinds de afkondiging door de
Duitsers van de onbeperkte duikbootoorlog is de
Noordzee niet veilig voor schepen, ook niet van
het neutrale Nederland. Bovendien maken zeemijnen geen uitzondering tussen vriend en vijand.
Vanwege deze gevaarlijke situatie op zee stort een
groot deel van de handelingen ontstaat schaarste
aan allerlei producten. Niet alleen de Nederlandse
koopvaardij, maar ook de visserij ondervindt grote
hinder. Iedere visvangst is gevaarlijk geworden,
want als je met je scheepje in een mijnenveld terecht komt. De vissers op de kop van het eiland
Goeree-Overflakkee hebben het dan ook niet gemakkelijk.
In oktober 1918 vergaat een schip met een grote
lading portwijn aan boord. Vissers van Ouddorp,
Goedereede en Stellendam varen uit om de vaten
op te halen. Door de vissers worden honderden
vaten buitgemaakt. Zij mogen de vaten niet zelf
houden, maar moeten die aangeven bij de strandvonder. De vaten worden verzameld langs de haven van Goedereede. Op elk vat wordt aangegeven wie de vinder is. In totaal worden 434 vaten
bij de strandvonder aangebracht, waarna op 1 en
2 november 1918 de zogenaamde ‘portwijn’ openbaar wordt verkocht. De gehele verkoping brengt
maar liefst 293.337 gulden (ruim 133.000 euro,
maar de waarde in die tijd moet je eigenlijk vermenigvuldigen met 10 = ruim 1,3 miljoen euro).
Een derde deel van dat bedrag komt toe aan de
vissers, het overige deel is voor de gemeentekas
bestemd. Het ‘portgeld’ komt bijzonder goed van
pas. De vissers kunnen gaan investeren in de vissersvloot.
Bron: Streekarchief Goeree-Overflakkee.
Zie ook www portdagen.nl
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De Klokkenluiders
Bestuurders, reiscommissieleden en
klossen gebroederlijk bijeen.
Mannen, bedankt voor de zeer
geslaagde reis.

V.l.n.r. de broeders Cees Hokke,
Leen Kuiper, Arie Verboon, Jan de
Groot en Frank van der Meer.
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;
B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal; M. van Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Maassluis; V.O.F Gerla-Zuiddam (Primera Rozenburg); Fam.
Gerrets-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; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk
Rozenburg; fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink Rozenburg; Meenhuis Uitvaartverzorging Hendrik
Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg; A. van der Meer-Romers Rozenburg; P. van Mill Poeldijk; 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; Drukker ij 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; Fam. Werner Hellevoetsluis; 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 september 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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Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg

Dirigent

: M. van Broekhoven

Bestuur
Voorzitter

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl

Secretaris

: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl

2e Secretaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Penningmeester

: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl

2e Penningmeester

: vacature

Bibliothecaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Secretariaat

: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg

Redactieadres

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

Repetities

: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19:30 uur t/m 21:45 uur.

Contributie
: € 15,00 per maand
Gironummer
: NL 16 INGB 0003110813 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Bankrekeningnummer : NL 68 RABO 0356603423 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Website

: www.rozenburgs-mannenkoor.nl
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