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Wij feliciteren:
20 Oktober   Kees van der Gaag 56 jaar

21 Oktober  Henk Gankema 76 jaar

22 Oktober  Jan Mooiman  72 jaar

04 November  Wladi van Holst 69 jaar

08 November  Witte van Cappellen 83 jaar

11 November  Govert Roodhardt 64 jaar

16 November  Johan de Geus 75 jaar

Bieten

Wij zaten van het eten te genieten.
Van zuurkool, zult, salades en ook frieten.

Maar was het wel terecht
dat zelfs bij ’t nagerecht

steeds riep de ober, als hij langs kwam: “Bitte”?

 Jan van Faassen



Op 21 oktober 2016 vieren we als Christelijk 
Mannenkoor ‘Prins Alexander’ ons vijftigjarig 
jubileum. Een halve eeuw CMK met koorzang; dat 
is zeer bijzonder. 
Natuurlijk hebben wij als actieve koorleden die 
hele periode niet meegemaakt. We krijgen echter 
wel steeds meer leden die de 25 jaar halen, maar 
50 dat zal moeilijk worden.
Als ik zo de verhalen uit het verleden hoor, zijn 
we altijd een actieve vereniging geweest. En door 
de jaren heen zijn er natuurlijk ups en downs 
opgetreden, maar dat heb je in alle geledingen 
van de maatschappij, dus ook in een koor als het 
onze. In de vele afgelopen jaren hebben we steeds 
mannen met koorzang kunnen boeien: we zijn 
tenslotte een mannenkoor!

Het is niet altijd makkelijk om mensen over de 
drempel te krijgen, maar door de bank genomen 
zijn onze voorgangers en ook wij in het heden, er in 
geslaagd zangers te interesseren om lid te worden 
van onze vereniging. We zweven nu zo rond de tachtig 
actieve leden die zich inzetten om de vereniging en 
dus het koor te laten bloeien.

Het zou te ver voeren om de afgelopen vijftig jaar 
intensief te beschrijven. Ten eerste ontbreekt het 
ons dan aan voldoende historisch materiaal en 
ten tweede willen we duidelijk in deze tijd staan en 
actief zijn, met natuurlijk een prachtige terugblik op 
onze koorgeschiedenis.

Deze jubileumuitgave van onze oCtaaf is daar een 
voorbeeld van. Prachtige verhalen en wetens-
waardigheden, een tekstueel product gelardeerd 
met foto’s waar we trots op kunnen zijn. De redactie 
van de oCtaaf heeft dit met veel inzet en energie 
mogelijk gemaakt.

Vrijdag 21 oktober 2016 presenteren we de nieuwe 
cd aan onszelf en aan ons publiek. Deze Jubileum-
cd is speciaal voor dit doel samengesteld. Daar 
hebben we allemaal als zangers veel energie 
ingestoken bij het repeteren en natuurlijk ook bij 
de opname in mei jl. Ik denk dat we heel tevreden 
en trots kunnen zijn op het eindproduct. Het is 
voor ons een muzikale mijlpaal en dat zullen we de 
21ste oktober ook waarmaken met een spetterend 
concert.

Ik ben er van overtuigd dat onze vereniging met elan 
verder zal gaan op weg naar het volgende jubileum. 

Laten we dit met ons allen realiseren in een 
positieve muzikale omgeving met een sociale sfeer, 
een prima dirigent en de grote C van Christelijk. Als 
we ons allemaal inzetten, ziet de toekomst van onze 
vereniging er rooskleurig uit.

We kunnen elkaar van harte feliciteren!

Ger de Jong,
voorzitter

KARAOKE
Alle koorleden kunnen hun zangprestaties 
vergroten door te oefenen via de website van 
ons koor. 

De gebroeders Rietdijk hebben er voor 
gezorgd dat er veel muziekstukken beoefend 
kunnen worden met Karaoke. 

U krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. 

Gewoon Doen!

Vijftig jaar CMKPA 
een jubileum om 
trots op te zijn
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Ger de Jong



‘You raise me up’, maar ook ‘Droomland’. Voor 
het jubileumconcert en de cd wordt extra groot 
uitgepakt: daaraan leveren ook professionele 
solisten én een orkest hun medewerking. Arjan 
Breukhoven: “Je krijgt heel veel energie van zingen. 
En vergeet niet: iedereen kan zingen. Het is beslist 
niet nodig om muziek te kunnen lezen. Gewoon 
meedoen en genieten!”

Het koor wordt regelmatig gevraagd om concerten 
te geven, maar ook om mee te werken aan 
kerkdiensten. “En daarnaast worden er ook regel-
matig gezellige dingen georganiseerd”, zegt Iman de 
Vin. “We maken zelfs uitstapjes naar het buitenland. 
Daar geven we ook concerten. Ik hoop nog lang lid 
van het koor te mogen blijven!”

Hoewel het woord ‘Christelijk’ in de naam van het koor 
zit, is een religieuze achtergrond geen voorwaarde 
om mee te zingen. Simon en Marinus Rietdijk 
vinden het christelijke karakter wel belangrijk. 
Vanaf het begin voel je je direct geaccepteerd. We 
hebben al bij verschillende koren gezongen, maar 
dit is verreweg het fijnste koor van de hele regio!”

Carola Peters

Jubileumconcert en cd voor 50-jarig mannenkoor
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De goede sfeer, de grote variatie aan liederen en 
natuurlijk: de gedreven, professionele dirigent; 
dat maakt het zingen voor de 80 leden van het 
Christelijk Mannenkoor ‘Prins Alexander’ tot 
een feest. Het koor viert op 21 oktober a.s. zijn 
50-jarig jubileum met een groots concert in de 
Alexanderkerk aan de Springerstraat. Dan wordt 
ook de jubileum-cd gepresenteerd.

Dat plezier geldt voor jong en oud: Iman de Vin 
wordt over enkele maanden 94 jaar; zijn collega-
zangers Simon en Marinus Rietdijk zijn veertigers. 
De koorleden komen uit de hele regio om te zingen 
bij het jubilerende koor. “We verwelkomen graag 
nieuwe zangers”, zegt voorzitter Ger de Jong. 
“Iedereen is welkom om gewoon eens binnen te 
lopen tijdens onze repetities. Dan kunnen ze zelf 
ervaren hoe prettig en ontspannend het is om bij ons 
koor te zingen.” Bestuurssecretaris Kees van der 
Gaag beaamt dat: “En vergeet niet dat zingen ook 
gezond is. Het heeft mij van mijn burn-outklachten 
af geholpen!”
Elke dinsdag komen de mannen bij elkaar in de 
Alexanderkerk. Onder leiding van de bekende 
dirigent Arjan Breukhoven zingen ze een keur 
aan christelijke, maar ook algemene liederen: 

Van links naar rechts: Arjan Breukhoven, dirigent; Kees van der Gaag, secretaris; Marinus Rietdijk, bariton; 
Ger de Jong, voorzitter; Simon Rietdijk, 2e tenor en tenslotte Iman de Vin, 2e tenor



Tot op zijn sterfbed – zo vertelde zijn vrouw Tiny 
- hield ons enige erelid Kees van Beusekom (83) 
vol: “Het 50-jarig jubileum wil ik nog meemaken.” 
Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Op 12 april 
2014 kwam er een eind aan een leven vol muziek.

Glunderend vertelde Kees vaak dat hij het langst 
– al meer dan 47 jaar - meezingende lid was van 
het Christelijk Mannenkoor 'Prins Alexander'. Op 10 
november 1966 was hij lid geworden. Zijn vader, A. 
van Beusekom, en schoonvader, W. van Eijl, die al 
enthousiast lid waren vanaf het allereerste begin op 
20 oktober 1966, hadden hem weten over te halen 
zich ook op te geven. Kees speelde orgel en gitaar 
en gaf ook les aan jongeren. 

Als oprichter en leider van de Keco’s (Kees en 
compagnons) kreeg hij vaak de uitnodiging om met 
zijn muziekband te spelen op bruiloften en partijen. 
Ook gaven de Keco’s concerten en trokken daarmee 
volle zalen.

In al die 47 jaren had Kees duidelijk aangetoond 
ook in een mannenkoor van alle markten thuis te 
zijn. Alle stemsoorten had hij beoefend; de laatste 
jaren zong hij zijn partijtje gedreven mee als sonore 
bas. Hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om te 
pleiten voor het zingen van Christelijke liederen in 
het Nederlands. “Dan weet iedereen tenminste wat 
we zingen!”, was zijn vaste commentaar. Een flink 
steentje droeg ons koorlid ook bij optredens in Ahoy 
en feestelijke medewerkingen op Tweede Kerstdag 
in het Zuiderziekenhuis. 

Op zijn zonen Anton en Wim heeft hij heel wat druk 
uitgeoefend om ook op het koor te komen. Anton en 
Wim wilden beslist niet die ‘lelijke paarse hesjes en 
die grote Pipo de Clownachtige strikken’ dragen. 
Pas nadat er andere koorkleding kwam, werd deze 
3e generatie Van Beusekom ook lid van het CMKPA.

“Eén van zijn mooiste koorherinneringen bewaarde 
Kees aan het zingen bij de doop van onze eerste 
kleindochter Lianne” vervolgt Tiny. “Tijdens de 
eerste koorreis, december 1994, naar Wenen – de  
leukste die we meemaakten – waren we 40 jaar 
getrouwd. We zijn toen erg leuk toegesproken en 
toegezongen. 

Met veel plezier hebben Kees en onze zonen en 
nog verschillende andere familieleden meegewerkt 
aan twee grammofoonplaten; onder andere in 1982 
‘Heer laat het zien Uw lichtsignaal’. 
Ook het zingen bij ons 50-jarig huwelijk heeft hij 
prachtig gevonden. Het enorme meeleven tijdens 
zijn ziek zijn en na zijn overlijden hebben we als heel 
fijn ervaren. 

Na het zingen van het CMKPA – met een zo grote 
vertegenwoordiging van koorleden – bij zijn 
kerkelijke afscheid hebben wij zoveel fijne reacties 
ontvangen.”

“Van de dinsdagavond, onze repetitie-avond, 
moeten ze afblijven!” hoorden we hem vaak zeggen. 
Hierover weet een glimlachende Tiny nog een leuke 
anekdote te vertellen. “Op een feestavond werd 
een keer door de gebroeders Ad en Wim Kloeg een 
echtparenquiz gehouden. Ook Kees en ik werden 
daarbij uitgenodigd. Onafhankelijk van elkaar werd 
ons gevraagd wat Kees ’s avonds zou doen als hij op 
dinsdag jarig zou zijn. Zonder dat ze van elkaar het 
antwoord hierop gehoord hadden, bleek als uit één 
mond te komen: “Naar de koorrepetitie natuurlijk!” 
Dat Kees niet alleen de kassa en bijbehorende 
boekhouding van zijn bloemenzaak aan de Capelse 
Bermweg kon beheren, bleek al spoedig nadat hij 
de bestuursfunctie van penningmeester op zich 
genomen had. 

In een interview voor oCtaaf – twee maanden voor 
zijn overlijden – gaf Kees nog kordaat aan: “Als het 
aan mij ligt, hoop ik nog lang mee te kunnen zingen 
in het CMKPA. Het is er altijd gezellig en we hebben 
een mooi repertoire. De onderlinge band vind ik ook 
heel waardevol. En het 50-jarig jubileum wil ik nog 
graag meemaken.” Het heeft helaas niet zo mogen 
zijn. Hartelijk bedank ik Tiny voor haar gastvrijheid 
en voor het vertellen over en het ophalen van 
herinneringen aan ons enige erelid.

Peter Peters
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Dat wil ik nog meemaken

Tiny van Beusekom



energiek. En voor het zingen is het ook goed: je hebt 
meer lucht. 
Omgekeerd is zingen ook heel effectief voor je 
gezondheid. Mij bevalt het in elk geval prima!”

“Jij moet zangles nemen!”
“Zingen moet in je zitten”, zegt hij. “Ik heb van 
kinds af aan gezongen. In een kinderkoor was 
ik jongenssopraan, en later werd ik lid van een 
gemengd koor in Capelle-West. “Jij moet zangles 
nemen”, zei de dirigent, maar dat was in die tijd te 
duur voor een arbeidersgezin. En ach, als je goed 
luistert, leer je ook heel veel, hoor. Toen ik in dienst 
ging, werd ik lid van ‘Zanglust’ in Krimpen aan den 
IJssel en in 1978 dus van het Christelijk Mannenkoor 
'Prins Alexander'.”

Eigenlijk heeft hij een solistische stem, zegt Nelis, 
die later wel een aantal jaren zangles heeft gehad. 
“Dat vraagt veel van de organist, want die moet 
je goed begeleiden. Dat kan niet iedere organist. 
In verpleeghuis Rijckehove zing ik eenmaal in de 
maand solo tijdens de kerkdienst. De bewoners en 
bezoekers van de instelling waarderen dat enorm. 

Een familielid van een demente vrouw vertelde me 
dat zij zichtbaar opknapt als ze mij een lied hoort 
zingen. Dat is natuurlijk het mooiste compliment 
dat je als zanger kunt krijgen! Enkele jaren geleden 
is mijn vrouw overleden, en tijdens de kerkdienst 
voor haar uitvaart heb ik – met mijn hand op de 
kist – ‘Abba Vader’ gezongen. Er ging een golf van 
ontroering door de kerk. Ik heb toen echt kracht van 
boven gekregen; anders had ik het niet gekund.”

Ik heb in de loop der jaren ook al een aantal mannen 
zo ver gekregen dat ze eens mee gingen naar een 
kooravond. Sommigen werden lid, anderen niet. 
Ik hoop dat we snel wat jonge aanwas krijgen. 
Blijkbaar weten veel mannen nog niet hoe heerlijk 
het is om in een mannenkoor te zingen.”

“Zingen is ook een beetje toneelspelen. Je moet de 
betekenis van de woorden in je manier van zingen 
tot uitdrukking laten komen. Daarom zing ik ook het 
liefst oude Nederlandse liederen; daar kun je alles 
in leggen. ‘Er is een God die hoort’; bijvoorbeeld. Als 
ik dat in Rijckehove zing, zie je de mensen genieten.
Voor het publiek is het mooi dat er afwisseling is, 
want er zijn natuurlijk ook prachtige buitenlandse 
liederen. 
Maar zelf zing ik het liefst die mooie oude Neder-
landse liederen, en ik denk dat veel toehoorders dat 
met me eens zijn. Ik hoop er nog heel lang mee door 
te gaan!”

Peter Peters

Nelis Kaptein: “Je moet durven zingen!”
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“Kunnen jullie nou niet harder én mooier zingen?”, 
denkt Nelis Kaptein regelmatig als op tv een koor 
liederen ten gehore brengt. “Er zit zo weinig in, hè? 
Waarom niet voluit zingen? Ik denk dat ze gewoon 
het lef niet hebben. Want je moet wel durven 
zingen!” Hij laat even horen wat hij bedoelt: de 
kamer van zijn gerieflijke, ruime huis in Capelle 
aan den IJssel vult zich met het sonore geluid 
van een geoefende bas. Nu snappen we wat Nelis 
bedoelt met ‘durven zingen’!

Een uurtje praten met Nelis, dat zit er niet in. Het 
wordt gemakkelijk een hele middag, want Nelis, die 
nu met 38 jaar het langst lid van ons koor is, heeft 
veel te vertellen. Over zijn jeugd aan de Capelse 
dijk (vlakbij het huis waar hij nu woont), over het 
veer van Van de Ruit, waar voor de oorlog mensen 
en koeien werden overgezet naar Krimpen, over de 
watersnoodramp van 1953 (waar Nelis meehielp bij 
de versteviging van de dijk) maar vooral over zijn 
grote hobby’s: vissen en zingen. 

Zijn goede conditie heeft Nelis te danken aan zijn 
sportieve activiteiten: twee- of driemaal in de week 
loopt hij het hele circuit van fitnesstoestellen af 
in de naburige sportschool. “Dat is goed voor je”, 
zegt hij. “Ik voel me na zo’n ochtend sporten heel 

Nelis Kaptein



Als kind zong ik, met 
andere leden van ons 
gezin, bij het harmonium 
dat mijn moeder be-
speelde. Later werd de 
animo wat minder maar 
dat hoorde blijkbaar met 
het voortschrijden der 
jaren en al helemaal bij de 
intredende puberleeftijd. 

Een dominee heeft gezorgd dat er z.g. instuif-
avonden werden georganiseerd. Op één van die 
zaterdagavonden werden er door twee jonge 
mannen bekende liederen ten gehore gebracht.

Ik vroeg waar zij dit hadden geleerd. Hun antwoord 
was: “Bij een zeer bekende zangpedagoge”. Ik 
maakte een afspraak met haar. Ondanks dat door 
haar werd vastgesteld dat ik een “lyrische maar 
dunne tenor” bleek te zijn - ik niet de discipline 
bezat om de door haar opgegeven opdrachten te 
volvoeren. Na drie of vier lessen heeft zij op niet mis 
te verstane wijze mijn veelbelovende zangcarrière 
in de kiem gesmoord. ‘t Was wel mijn eigen schuld, 
natuurlijk met als excuus dat ik me op dat moment 
op vrijersvoeten had begeven. 

Toen op enig moment het Jongerenkoor Delfshaven 
inkromp, omdat velen verkering kregen, jongens in 
militaire dienst gingen en de dirigent ook wat anders 
ging doen, ben ik daarna jaren “koorloos” geweest. 
Op enig moment wees mijn lieve wederhelft mij op 
een oproepje in de Havenloods van een bestaand 
mannenkoor. Zij meldden dat op hun repertoire 
bekende liederen uit opera, operette en musicals 
werden gezongen. Dat leek me wel wat. Met veel 
genoegen en plezier heb ik daar vele jaren met een 
mannetje of veertig gezongen. Na enige tijd meldde 
ook Jo van Duin zich aan als koorlid en hij werd mijn 
zangmaatje. Maar op enig moment kwam ook een 
einde aan deze periode en dit koor “Variante”. 

Na weer enkele “koorloze” jaren kwam ik Jo van 
Duin weer ergens tegen. “Zullen wij samen weer 
eens een koor op gaan zoeken?” Na een paar keer 
bij diverse gemengde koren poolshoogte te hebben 
genomen, zijn we uiteindelijk bij het mannenkoor 
‘Prins Alexander’ gebleven. Het zal een mengeling 
van observaties zijn geweest die Jo en mij al vrij 
snel hebben doen besluiten ons als lid op te geven. 
Was het de aardige ontvangst, het opgewekte 
enthousiasme van de dirigent, het gratis in de 
pauze aangeboden kopje koffie, het je opgenomen 
voelen in de groep waar we ons direct bij voegden, 
de repertoirekeuze? Met veel genoegen zongen we 
als 1e tenor mee.

Uitvoeringen hebben inmiddels veelal een blijvende 
herinnering veroorzaakt. De koorreizen waren 
uitermate fijne en plezierige gebeurtenissen. 
De kerstconcerten in ‘onze’ Alexanderkerk - 
voorheen Verrijzeniskerk - vormen inmiddels een 
traditie; ik voel me er wel bij. 

Inmiddels heb je in de loop van de jaren een aantal 
zangcollega’s zien komen en gaan. 
Een samenbindend element is het meeleven in nare 
en blijde gebeurtenissen van de koorleden. 
Als medewerking werd gevraagd bij een uitvoering 
buiten onze regio, dan werd daarbij groot vervoer 
ingeschakeld. Welnu, op één van mijn eerste reizen, 
(ik meen naar Maassluis) werd tot mijn stomme 
verwondering geld opgehaald. Op mijn vraag 
aan mijn stoelgenoot waarom dat geschiedde, 
antwoordde hij dat dit ‘busgeld’ was.
‘k Had nergens op gerekend en er was mij niets 
verteld. Ik zou met lege handen hebben gestaan 
als mijn reisgenoot (wijlen David van Harten) niet 
zo aardig bleek te zijn om e.e.a. voor te schieten. 
Wat door mij weer keurig met hem is verrekend 
natuurlijk!

En ach, zo gaan de jaren voort en voor je er erg in 
hebt, ben je weer zo’n veertien / vijftien jaar lid. Het 
zou fijn zijn om dit nog een aantal jaartjes te mogen 
volhouden.

Bestuur, koor en dirigent: van harte proficiat met 
ons vijftigjarig bestaan!

Bas de Zeeuw
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Mijn kleine koorgeschiedenis

Wijn – associatie

In ons koor had heel lang, 
zonder jokken,
ome Teun op zijn Duits zitten 
blokken.
Gevraagd eens naar ’t weer, 
voorspelde de peer:
Volgens mij wordt het morgen 
halb – trocken.

 Jan van Faassen

oCtaaf nov. 2003



Jesu en Die Nacht. Dus hoe tijdloos kunnen deze 
liederen zijn, want we zingen ze nu nog met veel 
plezier.
Door een verhuizing naar Barendrecht moest ik 
helaas afscheid nemen van het koor, maar na 
terugkomst naar de polder in 1988 en nadat ik een 
concert had bijgewoond van het mannenkoor samen 
met de prachtige zangeres Vicky Brown, besloot ik 
al snel dat ik weer lid wilde worden. 

Intussen was de dirigeerstok overgenomen door 
Arjan Breukhoven, ook al zo’n talent. In de loop 
der jaren heeft het koor prachtige concerten 
gegeven met bekende medewerkers als Marco 
Bakker, Ernst Daniël Smid, Louis van Dijk en Kamal 
(de olifantenfluisteraar). Ook de altijd gezellige 
koorreizen waren voor mij en mijn wederhelft 
een belevenis met mooie uitvoeringen. Wat heel 
belangrijk is dat je op deze reizen je medezangers 
en hun partners beter leert kennen. 
Ik hoop nog heel lang deel uit te mogen maken van 
dit koor met zo’n klasse dirigent!

Boudewijn Lans

Memories
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In 1971 zijn wij vanuit Rotterdam-West naar de 
Alexanderpolder verhuisd. We kwamen te wonen 
in de Kramerstraat met  als naaste buren de fam. 
Kakes, later de schoonouders van Arjan.

Al snel vroeg één van de buren of ik interesse 
had om mee te gaan naar een repetitie van een 
mannenkoor.
Daar had ik wel zin in. Dus vroeg ik: “Van hoe laat 
tot hoe laat is die repetitie?” Het antwoord was: 
“We beginnen om 20.00 uur en de repetitie duurt 
tot 22.00 uur, maar meestal praten we nog wel een 
uurtje na“. Dat dit napraten in een gezellige kroeg 
aan het Jacob van Campenplein gebeurde, wist ik 
niet (waarschijnlijk waren er ook wel partners van 
koorleden die dit ook niet wisten). Zodoende werd 
het wel eens wat later.
Het koor stond onder leiding van Wim Hardenbol, de 
schoenmaker, die niet altijd bij zijn leest bleef, want 
behalve dirigent was hij ook nog een veel gevraagde 
medewerker bij muziekopnames als organist, 
trompettist en componist van vele koorliederen en 
marsmuziek. Ook was hij trompet-instructeur bij 
het Rotterdamse tamboerkorps Ahoy.
De langspeelplaat:
‘Hoeveel ook verandert…Hij nooit!’ (1972) waarvan de 
hoes hier is afgebeeld, laat zien dat wij mensen wel 
veranderen. 

Herkent u b.v. Ad Kip en Bart Sjerp of ondergetekende? 
Wat zou er trouwens terechtgekomen zijn van die 
lieftallige meisjes op de voorgrond, het jeugdkoor 
o.l.v. mevr. Stienstra? Zij moeten onderhand ook 
allemaal tussen de 50 en 60 jaar zijn.

Via een lid met goede connecties bij C&A kregen 
we nieuwe kostuums. Alleen de kleur? LILA!! Deze 
zijn niet zo lang meegegaan. Ook werd er nog een 
LP opgenomen in samenwerking met het Vreewijks 
Mannenkoor met Feike Asma aan het orgel. Op deze 
plaat staan o.a. de liederen: Een Psalmgezang, Veni 

Statiegeld

In ’t Luïsenpark op de terrassen
was ’t bloedjelink om te gaan plassen!

Per kop en schotel statiegeld
werd consequent steeds bijgeteld.

Dus Ries moest op die dingen passen.

Jan van Faassen, oCtaaf nov. 2003
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Met heel veel plezier heb ik me al die 25 jaren 
ook ingezet bij vrijwilligersactiviteiten. Bij ieder 
optreden in onze kerk help ik mee om het podium op 
te bouwen. Stoelen goed zetten en de vleugel weer 
op zijn plaats terugduwen vormen een wekelijks 
terugkerend karwei. Als het nodig was, hielp ik ook 
geregeld achter de bar.
Op één na zijn wij met de koorreizen mee geweest. 
Hierbij hebben we veel hoogtepunten meegemaakt: 
vooral de eerste reis naar Wenen en de Rijnreis 
langs de Lorelei waren geweldig.”

Namens de oCtaaf-redactie wens ik Dik en Ellie, 
hun familie en andere gasten een feestelijke bruiloft 
en nog vele jaren in liefde en goede gezondheid 
toe. Tevens hoop ik dat Dik nog lange tijd van zijn 
zangpassie kan genieten op het CMKPA .

Peter Peters

Dubbel Goud en Zilver

Voor  Dik en Ellie Vrijenhoek is het op 20 oktober 
a.s. een dubbel gouden jubileum: zij vieren 
dan hun 50-jarig huwelijk en het was ook op 20 
oktober dat in 1966 ons Christelijk Mannenkoor 
'Prins Alexander' werd opgericht. Dik vierde op 1 
juni jl. al zijn zilveren jubileum als koorlid. Zoals 
gebruikelijk werd aan hem een toepasselijke set 
manchetknopen uitgereikt. Dik vertelde dat hij 
het nog steeds bijzonder naar zijn zin heeft en dat 
hij hopelijk nog vele jaren zijn baspartij mee kan 
zingen.

“Met veel plezier denk ik ook nog steeds terug aan 
iets heel anders wat ook met muziek te maken heeft. 
Na mijn diensttijd ging ik in Berkel op dansles. Al 
snel werd ik gepromoveerd tot assistent-dansleraar. 
Zes avonden per week reed ik de dansleraar – die 
had zelf geen auto – naar verschillende plaatsen 
in de regio. Omdat er altijd te weinig jongens op 
dansles kwamen, mocht ik al die avonden gratis 
meedansen. Weense Wals en Rock & Roll waren 
mijn favoriete dansen.
Ook zong ik op het Kralings Kerkkoor.  David 
van Harten, die toen al in het CMKPA zong, deed 
zijn uiterste best om mij over te halen om over te 
stappen naar het CMKPA. Toen ik daar binnenkwam, 
kreeg ik meteen te horen: hé, alweer een nieuwe! 

Een beetje afscheid
Het is niet zo eenvoudig om je in een interview met Arie in ‘t Hout te beperken tot datgene waar 
je ditmaal over wilt praten. Want hij kan het niet laten om zijn verhaal ver vóór de oorlog te laten 
beginnen. Gelardeerd met allerlei interessante documenten, die stuk voor stuk de moeite waard 
zijn om te bekijken. Maar we hebben voet bij stuk gehouden: dit verhaal gaat over zijn werk in het 
bestuur van ons koor.

Wie ‘Arie’ zegt, denkt meteen aan muziek en met name koormuziek. 
Je krijgt de indruk dat zijn hele huis vol ligt met grammofoonplaten, 
cassettebandjes en cd’s. Hij heeft er veel, we mogen wel zeggen zeer veel, 
van in zijn bezit. Als je zoekt naar een bepaald lied, weet hij bijna altijd wel 
een uitvoering daarvan te vinden in zijn verzameling. Dat is een van de 
redenen dat de muziekcommissie graag bij Arie kwam vergaderen. En dat 
was heus niet alleen om de heerlijke wijn die hij tijdens zo’n vergadering, 
serveerde. (Jammer dat wij ’s morgens om elf uur vaak al op bezoek 
waren!).
In al de jaren dat Johan de Geus musicaris was, heeft hij hem bijgestaan 

met zijn kennis. Hij wist er niet alleen veel van, maar hij kende ook veel mensen waarmee contacten 
konden worden gelegd. Hij wist altijd wel een ‘ingang’ te vinden. 

Vaak ging hij naar concerten en landelijke koor- en dirigentenbijeenkomsten en sprak dan met de 
dirigenten en componisten van koormuziek. Je kreeg de indruk dat hij iedereen kende.
Als hij weer eens iets had gevonden, bracht hij voor Johan een cd’tje of een muziekbandje mee om dat 
te beluisteren en hij was pas tevreden als die dat ook mooi vond en het ook ‘iets voor óns koor’ vond. 
Bestellen ging dan altijd eerst nog via Arjan en het bestuur. Arjan was het niet altijd met hen eens, 
maar het gebeurde toch regelmatig dat een lied uiteindelijk toch werd besteld. 
Tot grote blijdschap van Arie!



Tot 1934 werd de oude spelling gebruikt. waarin 
men de naamvallen nog toepaste; voorwaar niet 
gemakkelijk te begrijpen. De Duitse leerlingen 
worden er nog mee geplaagd. Wij werden 
opgezadeld met een nieuwe spelling die minister 
Marchant had uitgevonden. De visschen werden 
vissen en kooken deed je met één o; om maar een 
paar voorbeelden te noemen. Het was even wennen 
maar wel gemakkelijker.

De beschermde schooljaren waren voorbij en de tijd 
was gekomen dat ik de korte broek met de lange 
verwisselde. Mijn lot was om in een fabriek te gaan 
werken. Maar wie schetst mijn verbazing. Jazeker! 
Er was daar een bedrijfsmannenkoor! Dat was in 
die tijd (1942) uniek en denk nu niet dat het (met 
alle respect) een matrozenkoortje was. Nee, er 
stond een dirigent voor die zijn vak verstond. Het 
einde van de oorlog maakte ook een einde aan dit 
koor. Jammer!

Na de oorlog werd ik opgeslokt door de wederopbouw 
van Rotterdam en door de avondstudie stond de 
koorzang op een laag pitje.
Inmiddels was ik in Kralingen komen wonen, de 
wijk waar de Hoflaankerk staat, bekend van de cd-
opname. In Kralingen was  in 1947 een kerkkoor 
opgericht. Aanvankelijk heette het ‘Kralings 
Kerkkoor’, dat later omgedoopt werd tot ‘Kerkkoor 
Kralingen’. Dat klonk wat chiquer. Bij mijn bezoek 
aan de kerk hoorde ik dat het een koor op niveau 
was.

Zonder veel na te denken werd ik daar lid van en dat 
heb ik 50 jaar volgehouden. 
Helaas door gebrek aan nieuwe leden en door 
veroudering, was het einde in zicht. Toch ben ik het 
koor alle jaren trouw gebleven. Maar ik wilde meer; 
ik was nog niet uitgezongen. Oratoriumzang boeide 

Böse Menschen haben keine Lieder
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Zingen heeft een deel van 
mijn leven bepaald. Het 
begon in de jaren 30 van de 
vorige eeuw, dus 85 jaar 
geleden. 
Als leerling van een christe-
lijke school in Kralingen, de 
Rehoboth-school, van de 
Gereformeerde Gemeente 
Centrum.

Het was een school met een duidelijke discipline en 
waar het onderwijs goed was. Het vak zingen was er 
een weldaad.
Om dit te bereiken moet je daar een goede 
onderwijzer voor hebben, die het harmonium 
goed kan bespelen en de zangkunst goed aan 
de leerlingen over kan brengen, want een koor 
valt of staat met de kwaliteit van een dirigent. De 
onderwijzer was mijnheer Piet Kuit. De naam zal 
niet iedereen wat zeggen maar in de kring van 
reformatorische leerkrachten wel.
Enkele jaren later werd er in Gouda een kweekschool 
op Gereformeerde Grondslag opgericht met de 
naam ‘De Driestar’. 

In de klas werden de vakken intensief gedoceerd. 
Vaderlandse en Bijbelse geschiedenis, rekenen 
en taal werden heel grondig onderwezen; zelfs 
zodanig dat nog veel van de geleerde stof bij mij 
spontaan naar boven komt. Het vak zingen was wel 
mijn favoriet. Dat kwam in hoofdzaak door meester 
Kuit. Wekelijks moest er een psalmversje worden 
geleerd. Het was uit de oude berijming waarin 
‘Evenals een moede Hinde’ niet voorkwam, maar 
wel 'Hijgend hert der jacht ontkomen', zoals in de 
oude Statenvertaling onberijmd staat beschreven.
's Maandagsmorgens werd het vers overhoord. Het 
was zondag geweest en men ging ervan uit dat deze 
rustdag uitermate geschikt was om het psalmversje 
uit het hoofd te leren. 

Je werd geacht het te kennen. Dat was niet altijd 
zo. Er waren zondagmiddagen dat ik niet blijmoedig 
aan het leren was waardoor het psalmversje niet 
voldoende ingedaald was. Dan was je blij dat je een 
van de laatste opzeggers was die overhoord werd, 
want met 40 leerlingen in de klas had je dan nog 
gelegenheid om het luisterend te repeteren. Het 
heeft zijn vruchten afgeworpen want na zoveel jaren 
kan ik nog veel psalmverzen uit het hoofd citeren.
Het was gebruikelijk dat op de ouderavonden de 
twee hoogste klassen één of meer vierstemmige 
liederen ten gehore brachten. Dit uiteraard onder 
de bezielende leiding van meester Kuit. Het moet 
gezegd zijn: het waren muzikale hoogstandjes. 
Met de Nederlandse taal was het wat moeilijker. 



mij. Ik melde mij aan bij de Oratoriumvereniging 
‘Halleluja’. Eenvoudig was het niet. Een grondige 
stemkeuring ging eraan vooraf en de zangcarrière 
werd onder de loep genomen. Ik werd toegelaten 
en heb daar een heerlijke tijd meegemaakt en 
veel geleerd. De Johannespassion stond daar in 
de passietijd altijd op de lessenaar en werd in De 
Doelen of een grote kerk uitgevoerd.
‘Bach’ zingen! Kan het mooier en sacraler? Bij elke 
cantate of koraal die ik hoor, gaat er bij mij een 
inwendige snaar trillen. Na zeven jaar vond ik het 
welletjes want je moet altijd wel kwaliteit blijven 
leveren.

Enige mannen van het ‘Kerkkoor Kralingen’ hadden 
hun stek bij het Christelijk Mannenkoor ‘Prins 
Alexander’ gevonden. Veel kans om aangenomen te 
worden - gezien mijn hoge leeftijd van 80 jaar - gaf 
ik mij niet. Laat ik toch maar eens gaan luisteren, 
dacht ik. Tijdens een van de repetities ging ik 
stilletjes op de achterste rij zitten. En als u nu denkt 
dat Arjan Breukhoven mij niet in de gaten had, dan 
heeft u het mis. Voor het einde van de repetitie 
was ik al vertrokken met een hoop gedachten en 
gevoelens.

In de week die daarop volgde, heb ik er goed over 
nagedacht om mij te melden als lid.
De volgende dinsdagavond was ik weer present. Zou 
ik worden aangenomen? De dirigent, die mij vorige 
week miste, was er als de kippen bij om mij te 
ontmoeten. Dit was voor mij al zeer geruststellend. 
Na wat heen en weer gepraat te hebben, vroeg 
hij mij een stemtestje te doen. De leeftijd en de 
stemtest waren twee items waar alles om draaide. 
De stemtest pakte redelijk goed uit, had ik de indruk. 
De hoge leeftijd was geen probleem.

De week daarop werd ik allerhartelijkst ontvangen 
door de leden met handgeklap. Ik voelde mij weer 
kiplekker tussen de zangers. Dat ik het naar mijn 
zin had, daarvan getuigen de manchetknopen die 
ik twee maanden geleden bij mijn twaalf en een 
halfjaar koorjubileum van de voorzitter in ontvangst 
mocht nemen.
Ik hoop nog een poosje in goede gezondheid met u 
te kunnen zingen.

God geve het!
Iman de Vin
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dan op de gangen van de 
afdelingen. We begonnen  
dan op de bovenste etage 
en eindigden beneden, en 
dat met de trap.
Het grootste concert dat 
ik toen meegemaakt 
heb, is het concert in de 
Laurenskerk in Rotter-
dam. Hier werkten het 
Vreewijks Mannenkoor en 
het trompettenkorps van 
Ahoy aan mee.
Hiervan is nog een opname gemaakt met een, voor 
die tijd, zeer ‘moderne’ bandrecorder.

Later ben ik overgestapt naar een jongerenkoor, 
omdat ik me toch nog een beetje te jong voelde 
naast alle 'oudere' mannen.
Zingen ben ik altijd blijven doen en na een aantal 
omzwervingen bij nog twee andere koren ben ik na 
40 jaar weer teruggekeerd op het vertrouwde ‘oude 
nest’.

Voor mij is  ‘The Circle of Singing’ nu weer rond.

Rien Noordhuis

The Circle of Singing

Het was in het jaar 1976, nu 40 jaar geleden, dat ik 
als jong broekie van 18, samen met mijn vader en 
broer, lid werd van CMK 'Prins Alexander'.
In die tijd was ik, denk ik, de jongste van het koor.
Dit koor stond onder leiding van Wim Hardenbol en 
de vaste pianist was toen Piet Vliegenthart.
Wat mij altijd bijgebleven is, zijn de jaarlijkse uitjes 
zoals naar de 'Blije Wereld', een diaconaal opvang-
centrum voor vakantieweken van gehandicapten en 
mensen op leeftijd. Dit centrum stond in de bossen 
bij Lunteren.
We hadden tijdens dit uitje ook een vaste zangeres 
bij ons en dat was Reinata Heemskerk.

Op tweede kerstdag gingen we met z’n allen naar 
het Zuiderziekenhuis in Rotterdam-Zuid om daar 
kerstliederen ten gehore te brengen. We zongen 

Rien 18 jaar



Het mooiste om te verzorgen, vond ik de uitvaarten. 
Om alles naar wens van de overledene en de 
nabestaanden zo goed mogelijk te laten verlopen, 
was het dankbaarste werk. Alle bedankbrieven 
heb ik bewaard. Aan 2 uitvaarten heb ik wel heel 
speciale herinneringen. Bij de afscheidsdienst van 
een man diende zich een arrestatieteam aan van 
10 politieagenten in burger. Ongeveer een jaar 
eerder was namelijk de echtgenote als vermist 
aangegeven. Tot op heden is er nooit meer iets van 
haar waargenomen. 
Het arrestatieteam hoopte in de dienst iets verdachts 
op te merken, maar helaas. De grootste uitvaart 
betrof die van de directrice van het verzorgingshuis 
De Burcht. De kerk zat bomvol. Na de dienst volgden 
35 volgwagens de lijkwagen. Op dringend verzoek 
van Arend werd er politiebegeleiding ingezet. 

Het bezoeken van de diensten door gemeenteleden 
is helaas in de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen: 
van ruim 500 personen naar zo’n 90 nu! 
Binnenkort gaan we verhuizen naar een mooi 
appartement. Na 52 drukke werkzame jaren wil ik 
me nu in gaan zetten voor vrijwilligerswerk. Ik denk 
aan activiteiten voor en met bejaarden: bijvoorbeeld 
met busvervoer. Het meest verheug ik me erop 
meer tijd beschikbaar te hebben om te genieten van 
onze kleindochter Noa.

Als datum van mijn werkzame leven heb ik 
bewust gekozen voor 17 november a.s.: de vaste 
repetitieavond van het CMKPA. 
Na de welluidende klanken van de kerstliederen 
die in deze periode weer gerepeteerd worden en 
de prachtige muziek van vleugel en orgel wil ik 
dan voor de laatste keer als ‘Dorpelwachter van de 
Verrijzeniskerk’ over de dorpel gaan.

Peter Peters

Dorpelwachter van 
de Verrijzeniskerk
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Bijna een kwart eeuw zwaaide Arend de Haan 
als koster de scepter over het wel en wee in 
de Verrijzeniskerk, die dit jaar haar 50-jarig 
jubileum viert. Na de wekelijkse repetitieavond 
van het Mannenkoor op dinsdag 17 november 
a.s. sluit Arend als laatste keer de deur van dit 
multifunctionele gebouw. Jaren gaf hij ook als 
bariton – van december 1994 tot ongeveer 2005 - 
graag gehoor aan Arjans oproep om een behoorlijk 
partijtje mee te zingen.

Heel toevallig hoorde ik van een kennis dat de 
functie van koster in de Verrijzeniskerk vacant was. 
Alhoewel ik goed op de hoogte was wat deze fulltime 
baan in zou gaan houden; mijn vader was namelijk 
ook jaren koster geweest. Het belangrijkst in het zo 
goed mogelijk uitvoeren van deze veelomvattende 
’24-uurs-functie’ was de geoliede samenwerking 
met mijn vrouw Marry. 

Als kostersechtpaar hebben wij er steeds voor 
gezorgd dat alles zo gesmeerd en optimaal mogelijk 
verliep. Voor meer dan 4000 kerkdiensten hebben 
we alles moeten regelen. 
Aan de hand van de vele bewaarde rekeningen kon 
ik nagaan dat we ruim een miljoen koppen koffie 
hebben ingeschonken. Honderd tachtig dopelingen 
waren er in deze kerk. Heel wat gemeenteleden 
deden er belijdenis en trouwden er. Vanuit dit 
kerkgebouw begeleidden nabestaanden zeshonderd 
zestig gestorvenen naar hun laatste rustplaats.

De zaal achter de keuken/bar werd regelmatig 
gebruikt voor recepties. Het CMKPA houdt er ook 
altijd de gezellige Bingo-avonden. Ook autoshows 
van VW werden er gepresenteerd. 
Al jaren is het een goede traditie om in de kersttijd 
een kerstmarkt of winterfair te organiseren. In alle 
vroegte stond Arend dan ontelbare oliebollen te 
bakken.

Arend en Marry

Kerstmarkt 2013



Van de secretaris kregen wij een seintje dat ene 
Conny Kost in Ommoord zich had aangemeld 
als vriendin van ons koor; dat zij op zijn lijst als 
honderdste was geplaatst en of wij daar in de 
oCtaaf aandacht aan konden schenken door haar 
thuis te interviewen. 

Dat wilden wij natuurlijk wel, maar wij vonden dat 
daar zo mogelijk een lid van de pr-commissie bij 
aanwezig zou moeten zijn. Door omstandigheden 
lukte dat niet; vandaar dat Annelies en ik op 22 mei 
jl. samen naar het Dennekruid zijn getogen. Met 
een bloemetje uiteraard.

Wij wisten, dat haar vader al een aantal jaren lid is 
van ons koor. 
De deur werd open gedaan door een jonge vrouw, 
wij mochten Conny zeggen. Ze is moeder van drie 
opgroeiende kinderen. Als groepsleerkracht is 
zij verbonden aan de Martin Luther Kingschool in 
Ommoord. 
Nadat Annelies de bloemen had gegeven, ging het 
al na een paar minuten over zingen en zangkoren.

Wat bleek?
Al op haar vijfde jaar maakte Conny deel uit van het 
Kralings Kerkkoor. 
Hoe dat kon? Als ze heel stil was, mocht ze bij haar 
vader tussen de mannen zitten. En dat betekende 
dat ze over de gladde kerkbank zachtjes naar de 
een of naar de andere schoof, afhankelijk van wie 
haar een pepermuntje toestopte. Of dat ook indruk 
gemaakt heeft, als je je dat zoveel later nog kunt 
herinneren!
En al pratende kwamen andere herinneringen 
boven.

Al jong was zij lid van het kinder- en jeugdkoor 
onder leiding van mevrouw Van As; een begrip in die 
dagen. 
En dat koor voerde musicals uit, compleet met 
de bijbehorende kleding: de leiding had goede 
contacten met het Scapinoballet! En daar was de 
voorraad kleding bijna onbeperkt.

We maken een sprongetje in de tijd.
Conny gaat naar de pedagogische academie en 
wordt lid van het schoolkoor. Ze vormen met een 
zestiental leerlingen een ensemble ‘Consortium’. 
Na enige tijd wordt de alt Conny lid van de 
Koninklijke Oratoriumvereniging ’Halleluja’. Ook 
heeft zij nog meegedaan aan de uitvoering van de 
‘Johannespassion’ in de Doelen. 

Wij beseffen dat we maar een heel klein stukje van 
het leven van onze honderdste vriendin onder de 
loep hebben genomen. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan: als het over koren en over zingen 
gaat.

Jammer dat vrouwen geen lid van ons mannenkoor 
kunnen worden!
Toch nog eens met het bestuur praten.

Annelies de Jong
Jan van Faassen
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Op bezoek bij de 
honderdste vriendin 
van het koor

Kledingvoorschrift

’t Was in ’t hotel; koorleden in de ochtendstond.
Humeurig lopend in hun “Unterhosen” rond

Wàt wantoestand?
’t Lag voor de hand

daar duid’lijk vóóraan in de gang “non-smoking”stond.

 Jan van Faassen



Ik, als totale leek, ging op zoek naar de muziek die 
ik dinsdags probeer te zingen en al snel ga je dan 
via Google op Internet een kijkje nemen op de site 
van Arjan om te zoeken naar concerten. Daarvan 
moet ik u er één noemen die ik nooit meer vergeet.
De kerkdienst in Berkel met dominee Meynen, was 
mij op het lijf geschreven.
Juist op de momenten dat het allemaal niet zo 
goed met je gaat, is het plezierig om te weten waar 
je nieuwe kracht kunt vinden en als ik geen lid 
geworden was van het koor, dan was ik ook nooit in 
de kerk in Berkel geweest.
Nu een jaar later, volgens mij geen repetitie-avond 
gemist, hoop ik dat er nog vele jaren zullen volgen.
De kracht uit de muziek heeft mij geholpen om in 
voor mij moeilijke momenten, en die zijn er geweest, 
verder te gaan.
Ik wil dan ook een ieder die bedoeld en onbedoeld 
mij hebben geholpen hartelijk danken.
Op naar het volgende jaar. 

Kees van der Gaag, (uit oCtaaf januari 2009)

Eén Jaar lid
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Eén avond in de week iets doen van ontspanning 
vind ik wat weinig. 

Een open-repetitie
Op één van de eerste zondagen in onze kerk, werden 
er door Cees van Beusekom en Wim Koolmees in 
januari 2008 flyers uitgedeeld. Het viel mij op, dat 
de vrouwen die de kerk verlieten, géén flyer kregen.
Thuis haalde ik de flyer uit mijn jaszak. Mijn vrouw 
keek nieuwsgierig over mijn rug mee en zei: “Is dat 
niks voor jou? Zingen kun je niet zo goed, maar leuk 
vind je het wel, misschien leer je nog wat?”
De dinsdag erop ging ik naar de Schenkelkerk, 
naar de Openrepetitie van het koor. Ik werd 
hartelijk welkom geheten door een ‘commissie van 
ontvangst’. Gelukkig was ik niet alleen, ook Aat van 
Breda kwam meezingen. 
Ja, er werd mij toen gevraagd: ‘Wat voor stem zing 
je?’ Ik dacht, je hoort toch hoe het klinkt? Weet ik 
veel wat voor stem ik heb. Ik heb geen idee. Maar 
al luisterend zei Aad van der Wilt: “Ik denk dat je 
tweede tenor bent; loop voorlopig maar met mij 
mee”.
Aat en ik werden ook door Arjan hartelijk 
welkom geheten en het koor begon spontaan te 
applaudisseren. 
Wij hadden nog geen noot gezongen maar applaus 
hadden wij vast gehad!
Na het “Welkom Welkom” kreeg ik kippenvel.
 
Wat klonk dat geweldig! en ja, ik kon al een beetje 
meezingen. 
Aan het einde van die avond wist ik het al, dit wordt 
de invulling van mijn dinsdagavonden!

Enige tijd later begreep ik dat een ieder zo aan zijn 
eigen plaats en zangvriend gehecht is.

Zelf heb ik op de achterste rij van de baritons een 
plaats veroverd, ondanks pogingen van de vorige 
koormeester mij op een andere plaats te zetten 
(hetgeen niet gelukt is).
Ook opvallend is de aandacht voor elkaar, de 
gezellige sfeer, een dirigent die ons koor weet te 
inspireren om met enthousiasme te zingen.

Omdat ik in mijn werkzaam bestaan veel geregeld 
en georganiseerd heb, was mijn vaste voornemen 
om uitsluitend zingend lid van het koor te worden.
Aan dit voor mij goede voornemen is na vertrek van 
de 1e koormeester een eind gekomen.

Van de Koormeester…

In december 2001 ben 
ik lid geworden van het 
Christelijk Mannenkoor 
‘Prins Alexander’. Al snel 
werd ik gevraagd als 
koormeester. 

In de afgelopen tijd zijn 
toch wel enige dingen 
opgevallen; zoals die avond 
dat ik van tweede tenor 

naar de baritons verhuisde en in mijn kooronschuld 
op een stoel ging zitten welke kennelijk voor een 
collega koorlid bestemd was. Met een “vriendelijk”: 
Weg, dit is mijn plaats!!! Had u bijna deze bijdrage 
moeten missen.



Gezien de positieve instelling van vele koorleden 
om meer voor hun koor te doen dan te zingen heb 
ik zonder bedenktijd “ja” gezegd op het verzoek 1e 
koormeester te worden.

Het Nederlandse woord “koormeester” komt in Van 
Dale’s woordenboek niet voor.
Dat is waarschijnlijk de reden dat ons partnerkoor 
uit Sandhausen geen koormeester heeft. Echter 
onze invulling van het koormeesterschap was voor 
onze gastheer in Duitsland, tijdens onze koorreis, 
reden om regelmatig te zeggen dat ook Sandhausen 
een koormeester moest hebben.

Zonder kennis van zaken en ondersteuning van 
Van Dale’s woordenboek tracht ik iedereen tijdens 

uitvoeringen/concerten, die koorplaats te geven die 
prettig aanvoelt.

In de korte tijd als koormeester heb ik velen van 
u beter leren kennen, hetgeen het samenstellen 
vergemakkelijkt. Maar mocht er iets zijn waarvan je 
denkt: “Dat kan toch niet”, laat dat dan weten. Mijn 
ervaring als koormeester nu: “Geweldig, zoals jullie 
meedoen in de traditionele dicipline van ons koor”. 
Vanuit die goede en prille ervaring, wil ik het 
koormeesterschap met jullie medewerking graag 
blijven doen.

Wout Bodaan 
(uit oCtaaf maart 2004)
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Op vrijdag 10 februari j.l. was het koor aanwezig tijdens de dankdienst 
die gehouden werd ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Jan van 
Faassen, onze 2e tenor en tevens redacteur van de oCtaaf, en zijn Janny. 
De dienst werd gehouden in de Verrijzeniskerk en droeg als thema het 
alles omvattende “Dank U wel”.
Het was een bijzondere dienst die werd voorgegaan door ds. Drogendijk.

Natuurlijk heeft het koor, ter gelegenheid van dit bruidspaar, enkele 
liederen gezongen in de dienst. Niet alleen het koor, maar ook de bruidegom zong zijn bruid toe 
met het mooie lied van Ludwig van Beethoven: “Ich liebe dich”.
Alhoewel Arjan niet van solisten houdt – ín het koor wel te verstaan! – moeten we nu toch toegeven 
dat er hele mooie stemmen tussen zitten.

Ook Nelleke Duiser, de zangpedagoge van Jan, heeft enkele liederen laten horen.
Tijdens de dienst werd, zoals gewoonlijk, ook een collecte gehouden, met als wens van het bruidspaar 
dat dit ten goede zou komen aan het Medisch Orthopedagogisch Instituut voor dagbehandeling van 
jonge kinderen ”De kleine Plantage”. Deze collecte heeft ruim 300,- opgebracht.
Aan het eind van de dienst zong het mannenkoor, waar Jan zich even tussenvoegde, het “Dank sei 
Dir, Herr”, wat een bijzonder slot was voor deze dienst.

Na de zegen en een woord van dank door de bruidegom, 
was er nog een gezellig samenzijn met ‘een hapje en een 
drankje’. We hopen dat het voor het bruidspaar en hun 
familie een onvergetelijke dag is geworden.

Redactie, februari 2006/2016

Februari 2006

Februari 2016
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“Moet jij niet daar boven zitten?” vroeg ik aan 
Matthijs Breukhoven, toen ik hem op vrijdag 17 
oktober ontmoette bij de ingang van de kerkzaal. 
De zaal zelf was wonderlijk blauw van kleur, 
maar Matthijs had gelukkig zijn gewone, gezonde 
gelaatsuitdrukking. “Nee, ze hebben deze keer een 
andere oplossing bedacht”, zei hij vriendelijk. “Ik 
hoef vanavond niet te spelen.”

Vol verwachting zocht ik dus een plekje aan de 
zijkant van de zaal. Wel zo makkelijk, want uw 
redactie had me gevraagd om ook wat foto’s te 
maken ter illustratie van dit artikel.
Vanaf mijn zitplaats observeerde ik de binnenkomst 
van het koor. Het is altijd weer een mooi gezicht 
om die lange rij heren in smoking de zaal te zien 
betreden. Bij sommigen is de spanning op de 
gezichten te lezen; anderen stappen vrolijk en 
zelfverzekerd door. De uitdrukking op hun gezichten 
laat niets te raden over: “Het wordt weer een mooie 
avond! Laten we snel beginnen!”
Swingend repertoire
En mooi werd het op die 17e oktober. Lekker warm 
was het ook trouwens. Mijn dikke vest dat ik voor alle 
zekerheid had meegenomen, had ik deze keer niet 
nodig. ‘Movin’ Up’ was het thema, en we genoten 
van een hartverwarmend en swingend repertoire.
‘Welkom, welkom’ zong het koor ons toe, en het 
standaardnummer ‘With a voice of singing’ klonk 
weer indrukwekkend als altijd. 

Toen Elise Mannah en het gelegenheidscombo 
lieten horen wat ze in hun mars hebben, kreeg ik 
spontaan kippenvel (maar dus niet van de kou!). 
Schitterend: die sonore mannenstemmen met 
de hoge vrouwenstem daarbovenuit. Dat alles 

gecompleteerd door een pianist die achter zijn 
vleugel zit te dansen én de heerlijke muziek van zijn 
virtuoze collega’s. Inderdaad een feest voor oog en 
oor!
Heb ik het goed, heren, als ik denk dat ‘Is uw 
paspoort getekend?’ jullie favoriet is? Zo klonk het 
in elk geval wel. Alhoewel: ik zag ook zangers die 
duidelijk moeite hadden om stil te blijven staan bij 
het vrolijke Movin’ Up. Dat lied is gemáákt om op te 
dansen!

Verrassend
Na dat mooie nummer was het tijd voor een 
verrassend intermezzo van het fantastische combo. 
Lekker jazzy en mooie improvisaties. Ik geloof dat 
we een hele muziekgeschiedenis langs hoorden 
komen: The Beatles, Liesbeth en Ramses, de 
Marseillaise; ja, wat eigenlijk niet? Het laatste lied 
leek veel eerder te klinken dan bij vorige concerten.
En toch: stiekem mis je in een kerk een beetje de 
mooie klanken van het orgel. Volgende keer weer 
lekker boven gaan zitten, Matthijs!

Carola Peters
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Movin’ Up: een feest 
voor oog en oor



Samen met hem, precies onder het praalgraf in de 
keldergewelven, vormden de zesenveertig Oranje-
Nassauleden een wel heel speciaal vorstelijk 
publiek. 
Wellicht levert dat het koor het predicaat ‘Koninklijk’ 
op.

Op momenten dat de dienst het toeliet en ik mijn 
gedachten de vrije loop kon laten gaan, troffen 
mij een aantal treffende vergelijkingen van Jezus’ 
geboortefeest, 2012 jaar geleden, en in 1648 de ge-
boorte van onze zelfstandige staat: de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Jezus Christus werd naar de aarde gezonden om de 
mensheid te verlossen van het kwaad en haar weer 
te leiden naar Zijn Vader in het Hemelse Paradijs. 
Prins Willem van Oranje-Nassau was naar de Lage 
Landen gekomen om te helpen het zwaarbeproefde 
volk te bevrijden van de Habsburgse/Spaanse 
overheersers. Jezus Christus en Willem van Oranje-
Nassau werden beiden om hun idealen gedood. 
Ook de kleur van onze strik (groen is de kleur van 
de hoop) deed een duit in het zakje: hoop op een 
gezegende avond en uiteindelijk een eeuwige 
Verlossing.

Luid en geregeld applaus, wellicht ook van alle 
Oranjes onder ons, gaf duidelijk aan hoe de, ook 
na tienen nog, toegestroomde Kerstnacht-vierders 
het kerstprogramma van alle medewerkers 
waardeerden. Met enige weemoed deelde een 
geëmotioneerde dominee Den Breejen mede dat 
hij in deze kerstnachtdienst al voor de veertiende, 
maar nu ook laatste keer (vanwege zijn spoedige 
pensionering) mocht voorgaan. Zoals ik in 
februari al verwachtte, kon ik na deze speciale 
kerstnachtviering beginnen aan een Gezegend 
Kerstfeest.

Peter Peters

“The Prince of Peace” 
in de Nieuwe Kerk 
te Delft
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Blij verrast vernam ik in de agenda van oCtaaf 
van februari jl. de aankondiging van de geplande 
medewerking van ons koor aan de Kerstnachtdienst 
in de Nieuwe Kerk te Delft.

Als geregelde bezoeker aan deze bijzondere Kerk 
met het praalgraf van de Vader des Vaderlands 
Willem “de Zwijger”, Prins van Oranje-Nassau 
en als geïnteresseerde in de historie van onze 
Koninklijke Familie, waarvan zesenveertig leden 
zijn bijgezet in de crypte, werd ik in de oCtaaf van 
maart aangenaam getroffen door een uitgebreid 
informatief artikel over “De twee grote kerken in 
Delft” van Jan van Faassen. Dit verhaal sloot hij af 
met de zinnen: “Noteer onze medewerking op 24 
december alvast in uw agenda, want zo’n kans krijgt 
u misschien nooit weer!” Met dit advies was ik het 
roerend eens.

Om de in groten getale opgekomen leden en 
meegekomen aanhang van altijd enthousiaste fans 
zo lang mogelijk te laten genieten van deze wel 
zeer bijzondere gelegenheid, had het bestuur in al 
zijn wijsheid besloten extra veel tijd uit te trekken 
voor inzingen, genieten van authentieke Delftse 
koffie met een wel zeer vorstelijk met spijs gevulde 
koek en vooral voor het ondergaan en opsnuiven 
van de speciale Koninklijke sfeer in deze uit 1381 
stammende kerk. 

Zowel de CMPA-leden als de ‘begeisterde’ leden 
van Muziekvereniging TU Delft ‘Prometheus’ en de 
organisten Bas de Vroome en Matthijs Breukhoven, 
maar vooral ook voorganger ds. Den Breejen waren 
zo enthousiast dat de Kerstnachtdienst al tien 
minuten voor 22.00 uur aanving in een duidelijk tot 
de laatste plaats bezet godshuis. 

Hoog boven alle aanwezigen uit troonde Prins 
Willem I vanaf zijn, in Nederland grootste, praalgraf. 



Vrijdag 4 mei, Officiële Rotterdamse Dodenher-
denking op de Begraafplaats Crooswijk. 
Aanwezig: 13.00 uur. 

Deze agenda-mededeling stond in onze oCtaaf van 
mei 2001. Dit was de eerste keer dat wij waren 
uitgenodigd. Tot en met dit jaar, 2014 zijn dat dus 
veertien uitnodigingen om deze plechtigheid te 
kunnen opluisteren met onze passende liederen.
We hebben veel temperatuurverschillen meege-
maakt, van heel warm tot heel koud. Zo koud zelfs 
een keer, dat een van de koorleden mij vroeg: ‘Johan, 
kun jij niet zorgen voor vloerverwarming volgend 
jaar?’ En een paar jaar geleden was het op 4 mei 
zo verschrikkelijk warm, dat een van de mariniers 
plotseling het bewustzijn verloor en voorover klapte 
met zijn gezicht op het asfalt. Dit jaar was het 
fris, maar in de tent was het prima vertoeven, wat 
temperatuur betreft.

Voor het podium, waar wij als koor op staan of 
zitten, worden ook de speeches gehouden door 
onder andere de burgemeester. Voor ’t eerst was er 
nu ook een kinderkoor aanwezig dat één lied had 
ingestudeerd. 
Al met al dit jaar was het in onze ogen toch iets 
anders, iets minder. Slechts één lied mochten wij als 
koor zingen toen burgemeester Aboutaleb, premier 
Rutte en alle andere genodigden aanwezig waren. 
Met 55 zangers stonden we weer op ons ‘oude’ 
plekje, op het podium in de tent. Ik kan me nog wel 
herinneren dat de eerste keer dat wij daar zongen 
in 2001, de tent geen zijwanden had en de wind 
had hierdoor dus vrij spel. Het was toen koud en 
winderig.

De muziekkeuze was dit jaar ook anders dan andere 
jaren. Geen ‘Blijf mij nabij’, geen ‘Nader mijn God 
bij U’ enz., alleen het ‘I have a Dream’, het lied van 
dominee Martin Luther King met een bewerking van 
onze dirigent. Op zich niets mis mee, maar toch… 

Gedurende het voorprogramma tussen half twee en 
twee uur, dus voordat de hoogwaardigheidsbekleders 
hun plaatsen hadden ingenomen, zongen we nog 
wel ‘Benedictus’ a capella, ‘Going Home’ met 
het Michiel Adriaenszoon de Ruyterkwintet van 
de Marinierskapel der Koninklijke Marine en het 
prachtige lied ‘Amazing Grace’.
Nadat wij het I Have a Dream hadden gezongen, 
begeleid door het kwintet, volgde koraalmuziek, 
waarna burgemeester Aboutaleb een openings-
toespraak hield. Het kinderkoor de Zangexpress 
zong één lied: ‘Troost elkaar’.

Na koraalmuziek van het koperkwintet, volgde 
een woord van herdenking door de Raadsman van 
Krijgsmacht en na de twee minuten stilte zong een 
ieder het 1e couplet van het Wilhelmus, begeleid 
door het koperkwintet.
Binnen driekwartier was deze herdenkings-
bijeenkomst beëindigd en werd een begin gemaakt 
aan de Stille Tocht en de kranslegging bij de 
betreffende monumenten.

Van verschillende kanten hoorden we dat we ‘mooi’ 
hadden gezongen, ondanks het geroezemoes van 
de aanwezigen gedurende het voorprogramma. 
Maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Overigens, het 
aantal veteranen is in 14 jaar drastisch afgenomen.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb is sinds 2009 bij deze 
plechtigheid vertegenwoordigd; daarvoor was het 
vanaf 2001 burgemeester Ivo Opstelten. Op 4 mei 2015 
was ons laatste optreden bij de Dodenherdenking 
op de Algemene Begraafplaats Crooswijk.

19

Al voor de veertiende keer…



Mans zorgde voor de muzikale begeleiding op het 
orgel. 
Van tijd tot tijd liet hij daarnaast een indrukwekkende 
medley van krachtige orgelmuziek horen. 
Al met al een stemmig begin van een mooie kersttijd. 
Het was de achtste keer dat Arjan Breukhoven het 
kerstconcert leidde in Maassluis. Telkens heeft hij 
een ander repertoire. 

December 2009

Note Redactie: December 2014 was ons laatste 
optreden in Maassluis.
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In de enorme ronde koperen bal die onder aan 
de kroonluchter zit, zie je de kerkbezoekers 
weerspiegeld. De echte kaarsen zorgen voor 
een zacht schijnsel, de kerstboom schittert. De 
Groote Kerk van Maassluis is helemaal sfeervol 
aangekleed en dan moet het echte Kerstfeest nog 
komen! 

Vorige week woensdag 16 december 2009 
verzorgde Arjan Breukhoven met meer dan 300 
mannenstemmen een fantastisch kerstconcert 
bij kaarslicht. Leden van het Hollands Christelijk 
Mannenkoor, van het Christelijk Mannenkoor 
Prins Alexander en Het Randstedelijk Mannenkoor 
zongen onder zijn leiding de sterren van de hemel. 

Prachtige kerstliederen, afgewisseld met samen-
zang, klonken uit de kelen van de heren. Een deel 
van het repertoire was voor rekening van het Vocaal 
Ensemble Vocalism. Anneke Monsma was als 
sopraan daarnaast de enige vrouwelijke vertolkster 
van het kerstlied. Instrumentale nummers werden 
verzorgd door Maurice Veldhuizen en Henk-Jan 
Drost op trompet. Noortje van Middelkoop liep met 
haar panfluit al spelend door de kerk en Martin 

Driehonderd mannenstemmen 
in de Groote Kerk van Maassluis



Vrijdagavond 5 juni was het zover. Eindelijk mogen 
de drie Barendrechtse leden van ons koor in hun 
eigen gemeente van zich laten horen. En het was 
werkelijk een feest!

We hebben, getuige de vele positieve reacties die ik 
mocht ontvangen, goed gezongen. 
En, wat natuurlijk het doel van het concert was, 
er was een geweldige opbrengst voor de Stichting 
Voedselbank Barendrecht. 
Een kleine € 1000,= : prachtig!
Mannen, allemaal heel hartelijk bedankt voor 
de inspanning. Arjan, als vanouds een prachtig 
programma en de “blaasmuziek” houden we erin! 
Bedankt.

Aad de Lange, 
Voorzitter Stichting Voedselbank Barendrecht
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Het Prins Alexander Mannenkoor gaf op vrijdag 5 juni in de 500 jaar oude Dorpskerk een 
benefietconcert ten behoeve van de Voedselbank in Barendrecht.
Het orgel werd bespeeld door Wim Magré en de algehele leiding had Arjan Breukhoven.
Na het welkomstlied en een woord van welkom, kon het concert beginnen.

De kerk was inmiddels goed gevuld; ook de burgemeester van Barendrecht was er met echtgenote.
En het werd stil toen de mannen begonnen met het lied Welkom, Welkom. Het bespelen van het 
‘mondorgel’ door Arjan deed menigeen vreemd opkijken, maar wat klonk dat mooi.
Halverwege de avond werd er 
een collecte gehouden die werd 
aangeprezen door de voorzitter 
van de voedselbank Aad de 
Lange. 
Ook was er samenzang: U zij 
de glorie en Vreugde, vreugde, 
louter vreugde.

Na het slotwoord en dank aan 
iedereen die meegeholpen had, 
werd het slotlied Guten Abend, 
gut Nacht gezongen. 
Toen iedereen dacht dat het 
afgelopen was, werd er nog een 
lied gezongen: Dank sei dir, Herr; 
dat werd zeer gewaardeerd.

Een verslag van een mooie, 
geslaagde avond door Inka 
Rietdijk.

Benefietconcert voor de Voedselbank

Benefietconcert



De toreningang wordt kennelijk niet of nauwelijks 
meer gebruikt om de kerk onder een stralende zon 
binnen te komen of te verlaten. Je zou dat eigenlijk 
wel verwachten. De uitnodiging is er door de opzet 
en constructie van de kerk in ieder geval wel. Als 
je de kerk nadert vanaf de Kleidijk, is er toch de 
neiging, om dóór de toren op de ingang toe te lopen. 
Zo zal de architect het ooit ook wel bedacht hebben, 
denk ik. 
Maar nee, de bezoekers van de kerk komen niet via 
de toren en onder luifel en raam door het gebedshuis 
in, maar via een tweede ingang, die toegang geeft 
tot een ontmoetingsruimte, die van de kerkzaal 
wordt afgescheiden door een vouwwand.
Je zou het raam via de toren trouwens toch niet 
kunnen zien door de betonnen luifel boven een soort 
gaanderij, die de toren met de kerkzaal verbindt. 
Nee, het raam komt het best tot zijn recht van 
binnenuit, waar het licht erdoor naar binnen valt. 
Misschien wel op de manier, waarop wij stralend 
van het Licht mogen getuigen, zoals God dat in onze 
harten legt. 

De toren van de 
Maranathakerk is van een 
eenvoudige, open constructie. 
Het kost haast wat moeite om 
hier een toren in te zien. Maar 
goed, in het modernisme van 
de 60-er jaren passen wel 
deze twee opgemetselde 
staanders, verbonden door 
een aantal betonnen balken. 
En tussen die balken, hoog 
opgehangen, een klok, die 
slechts bereikbaar is door 
er naartoe te klauteren via 
klimijzers aan de binnenkant 
van één van die staanders. 
En helemaal bovenop dan 
een kruis, dat de beperkte 
ruimte weliswaar nog moet 
delen met wat mij antennes 
leken, maar overigens 
scherp afgetekend staat in 
de ruimte. Dit kruis geeft 
identiteit aan het gebouw 
erachter en aan de gemeente 
die daarin samenkomt. 
Het overbekende christelijke 
symbool van hoop en geloofs-
zekerheid wordt trouwens 
vaak herhaald ín de kerk. 
In de vorm van nog een 

Rhoon, 
24 januari 2010
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De dienst was afgelopen. Het amen had 
geklonken en de samengekomen gemeente zou 
de kerkzaal verlaten. Ons koor, dat aan de dienst 
in de Maranathakerk in Rhoon haar bijdrage had 
geleverd, was al begonnen om zich tussen de 
vouwdeuren door naar de aangrenzende hal en de 
koffie te begeven. 
De organist zette een muzikaal uitgeleide in. En 
dan is er ineens de herkenning: “Dank sei Dir, 
Herr” klonk op in de ruimte. En het koor nam de 
inzet over. Spontaan klonk toen de koorzang weer, 
in een dankzegging aan Hem, in Wiens naam we 
bijeen waren geweest. Indrukwekkend is zo’n 
moment en een prachtige, terechte afronding van 
de dienst, waarvan het thema deze zondagmorgen 
‘Vandaag gebeurt het’ luidde. En er leek werkelijk 
iets te gebeuren… in het licht van de ‘Zon der 
Gerechtigheid’(?). 

In het glas-in-loodraam boven 
de toreningang staat die zon 
kunstzinnig afgebeeld. U hebt 
het raam misschien wel gezien 
en van de kleurrijke uitvoering 
genoten, al was de plaats van het 
koor daarvoor niet zo gunstig. 
Ook niet voor de gemeente 
trouwens, lijkt mij. Maar dat 
terzijde. 

Het grote raam, dat bij de 
ingebruikname van het gebouw 
door de heer Jac. Spruijt 
geschonken werd, laat een zon 
zien, die haar stralen werpt 
op de opengeslagen Bijbel. 

“Deze bijbel, het Woord”, zegt de schenker, “is 
het middelpunt, gezien in het licht van de Zon 
der Gerechtigheid. Alleen in dat Licht zien wij het 
Licht van Gods Genade”. En hij voegt er de wens 
aan toe dat “in onze mooie nieuwe kerk het Woord 
Gods getrouw en in waarheid verkondigd moge 
blijven. Want dan alleen is er toekomst voor onze 
gemeente”.

En de dienst van vanmorgen was er één in die 
toekomst, waaraan we vandaag weer zingend een 
nieuw begin mochten maken. Gewoon omdat alle 
ding nu eenmaal altijd vandaag gebeurt. In het nu 
van ons zijn; onderweg naar het straks, waarvan we 
vaak in onze liederen getuigen en waarin we mogen 
opwekken om mee op weg te gaan: Marching to 
Zion, Sing(ing) to the Lord, om er bij te zijn When 
the Saints go marching in.



groot glas-in-loodraam, dat een kruis voorstelt, 
opgebouwd uit zes Bijbelse voorstellingen. En in 
diverse wandkleden. Maar ook nog in het fragiel 
houten kruis, dat tegen de muur achter de kansel 
opgehangen is en een liturgisch onderdeel lijkt 
te zijn van het ontwerp van kerk en kerkzaal en 
daarmee een voortzetting van de symbolische 
aanwezigheid van het kruis op de toren. 

Als wij deze morgen binnenkomen staan er, tussen 
de deels opengeschoven vouwwand, tafels, die de 
vrije doorgang naar de kerkzaal en ons ‘podium’ er 
achter nogal beperken. Onhandig leek me. Maar 
gedurende het verloop van de liturgie werd weer 
eens duidelijk dat het altijd goed is om maar niet 
dadelijk te oordelen. 
De tafels bleken namelijk bedoeld te zijn om 
er kinderen aan bezig te houden tijdens de 
(grotemensen)dienst. 

In veel kerken verlaten de kinderen de samenkomst 
voor wat dan wel een kindernevendienst heet en 
gaan daarvoor naar een ‘eigen’ ruimte. Maar hier 
niet. Althans vandaag niet. Vandaag hadden ze hun 
ruimte tussen de vouwwanden. Verrassend vond ik 
dat. Want de kinderen zijn afgeleid, maar blijven toch 
betrokken bij wat er in de dienst gebeurt. We hebben 
ze er ook van tijd tot tijd op kunnen zien reageren. 

En zoals we dat van kinderen weten: ze pikken in 
hun spel heel veel op van wat er in hun omgeving 
gebeurt. Het heeft me zeker positief geraakt, want 
zo hebben de kinderen in de Maranathakerk hun 
plaats ‘tussen de schuifdeuren’, als brug naar 
deelname aan de liturgie, zoals die in de kerkzaal 
wordt gevierd. Ze mogen nog even in hun eigen 
wereldje zijn, maar horen er wel bij en worden toch 
spelenderwijs betrokken bij wat grote mensen bezig 
houdt. Als zijn ze onderweg om hun plaats in de 
gemeente in te nemen. Een mooie gedachte en iets 
om over na te denken als het gaat om de plaats van 
kinderen in de kerk en in de liturgie.

En in die omgeving hadden wij als koor onze eigen 
plaats. Misschien niet zo gunstig door de fysieke 
opstelling, maar toch zeker in harmonie met het 
liturgisch samenzijn. Misschien hebben we ook iets 
van het Licht mogen doorgeven in het gezongen 
Woord, zoals dat in het glas-in-loodraam symbolisch 
wordt ontvangen. Je zou het kunnen denken, want 
was niet het spontaan opklinken van het Dank sei 
Dir, Herr zoiets als een gebundelde lichtstraal, 
die het gebeuren van de dag in haar stralend licht 
zette? En dat alles onder het alomtegenwoordige 
kruisteken.

Jan Swager

23

Beloofd is beloofd

Daar zit je dan met een stukje papier voor je 
neus....... 
Je belooft aan Johan een stukje te schrijven en 
ziet tot je schrik dat je weer te laat bent begonnen 
want de inleverdatum voor de volgende oCtaaf is 
uiterlijk 23 januari (en het is nu de 26e!) Sorry Jo, 
dan maar voor de volgende oCtaaf, maar beloofd 
is beloofd en je moet je aan je belofte houden en 
je kans grijpen als je je verhaal kwijt kunt en mag 
schrijven. We hebben als "aanhang" weer een 
fantastisch jaar achter de rug. We boffen toch maar 
dat onze mannen op het Christelijk Mannenkoor 
'Prins Alexander' zitten. Het is denk ik één van de 
weinige hobby's waar wij als vrouwen van kunnen 
profiteren. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het heel 
fijn vind dat Wladi op het koor zit en dat ik hierdoor 
een leuke club mensen om me heen heb. Ik geniet 
er elke keer weer van als ik jullie hoor zingen! 
Wat ik trouwens wel jammer vind, is dat de 
begeleiding op het orgel soms echt te hard is. Het 
is begeleiding, toch? Maar al met al mannen, ik ben 
trots op jullie en hoop nog lang van jullie zang te 
mogen genieten.

Mieke van Holst



en meegeniet. De zanger is niet meer alleen de 
zanger, die zijn liedje zingt, maar iemand die een 
beleving tot stand brengt bij zichzelf en die ander. 
De muzikant staat niet meer op de afstand, die vaak 
ontstaat door het verschil in vaardigheden, maar 
roert mét de toetsen of de fluiten ook de harten 
van hen, die kijkend horen. Daardoor ontstaat een 
warme betrokkenheid, waar je in mee gaat en die 
een grote mate van voldaanheid oplevert. 
Misschien onderscheidde deze avond zich wel hier 
in, waardoor er voor tenminste één gast, een geheel 
nieuwe beleving ontstond. Op hoop van herhaling.

Natuurlijk, ook de virtuositeit van de muzikanten 
speelde een rol, tezamen met een goede inzet 
van koor, dirigent en solisten, maar er was meer. 
De techniek was er, de ruimte, de presentatie, 
de opstelling op het podium, de variatie en de 
liedkeuze, maar er was meer, waardoor iemand kon 
verzuchten: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”

Ik denk dat het goed is om ons deze dingen bewust 
te zijn. Ze helpen ons koor verder te groeien. 

Jan Swager

Dit heb ik nog nooit meegemaakt
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Zomaar een uitspraak van één van onze luisteraars 
na afloop van ons jubileumconcert op 14 oktober. 
Naast alle andere reacties, die in allerlei toonaarden 
getuigden van genieten, was dit er één die mij aan 
het denken zette.
Nog nooit meegemaakt? Ik kan me nauwelijks 
voorstellen, dat degene die deze verzuchting 
slaakte, nooit eerder een concert had bezocht, of 
naar koren, musici of solisten had geluisterd. Of 
zou dit toch de enige vreemdeling in Jeruzalem zijn 
geweest? 
Nee, ik denk dat er toch wat anders aan de hand was. 
En terugdenkend aan de lange avond van luisteren 
en zingen, komt bij mij op, dat het hele concert 
getekend moet zijn geweest door een mate van 
ontspanning, van spontaniteit en ongedwongenheid, 
die mensen bij elkaar brengt. Geen opgeprikte 
toestand, geen formele houding, geen star keurslijf, 
maar mensen die samen, met en voor elkaar, een 
mooie avond wilden maken. 
Daarmee werd het een geheel, waar iedereen op 
een warme manier in betrokken kon raken. En 
dat is een geweldige basis voor samen musiceren. 
De luisteraar is dan niet meer alleen degene 
die luistert, maar die ook meebeleeft, meevoelt 

van toepassing: “Gaat heen en groet niemand 
onderweg“. Dus met enige lichte aandrang snel 
naar de auto en naar zijn huis.

Daar aangekomen werd hij direct met enige 
hulp ontdaan van zijn zomer-outfit en begon het 
aankleden. Gelukkig hing de benodigde kleding 
netjes voor het grijpen. Dus de twee dames trokken 
hem snel een smokingoverhemd aan, friemelden 
aan weerskanten een manchetknoop er in en 
vervolgens werd de zanger in de smokingbroek 
gehesen. Of hij toen met beide voeten van de vloer 

Cor in ‘t Kort

Op dinsdagavond 2 juli 2013 waren de meeste 
koorleden al op tijd aanwezig toen een van de 
belangrijkste leden van ons koor ook vrolijk kwam 
binnenstappen, gekleed in een zeer sportieve 
zomerse outfit (wit met korte broek). Hij keek zeer 
verwonderd om zich heen toen hij zag dat de rest 
van de mannen in koorsmoking rondliep.
Ja, dat was dringend verzocht, maar hem blijkbaar 
totaal ontgaan. Het was al bijna de tijd dat we ons 
naar de kerkzaal moesten begeven. Wat nu?

Een dame stelde voor om met hem mee naar zijn 
huis te gaan zodat hij zich alsnog kon omkleden. 
Een tweede vroeg of ze soms ook mee kon gaan 
en dat werd besloten. We zijn tenslotte een club 
die flexibel is, doortastend, besluitvaardig, en nooit 
voor een gat te vangen.

Uiteindelijk ging het richting uitgang en het 
betreffende koorlid, blijkbaar zonder besef van tijd, 
wilde onderweg met ieder die hij tegenkwam nog 
even een praatje maken. Maar hier was toch echt 
(we zijn tenslotte een Christelijk koor) de Bijbeltekst 
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Tijdens de koorreis van mei 2006 kwam er tot ieders 
verrassing een kleurig gilet bij, dat onder het colbert 
of afzonderlijk kon worden gedragen. Voor een 
aantal koorzangers was dat een welkome oplossing 
voor een ‘te krap geworden’ jasje. Sinds kort heeft 
dit vest – niet meer in voorraad en vanwege te grote 
slijtageplekken – alweer afgedaan.

Ter gelegenheid van het gouden jubileum is er aan 
de leden een speld uitgereikt die op de linker revers 
wordt gedragen.

Koorkleding

In de eerste jaren van ons CMKPA mochten de 
koorleden bij optredens zelf kiezen in welk net 
donker pak zij acte de présence zouden geven. 
Na verloop van tijd werd er gekozen voor een 
gelijk colbert. Al snel kreeg deze uitdossing – 
waarschijnlijk vanwege de kleur - de bijnaam van 
‘rodekooljasje’. De overstap naar een donkerblauw 
pak met stropdas werd al spoedig daarna gemaakt. 
In 1972 werd de stropdas vervangen door een 
zwarte strik.

“In zo’n lelijk hesje met zo’n Pipo de Clown-achtige 
strik gaan wij niet staan zingen!” was steevast het 
antwoord van de zonen van Kees van Beusekom, 
Anton en Wim, als er weer eens geprobeerd werd 
om hen over te halen ook lid te worden.
In 1990 werd eindelijk gekozen voor een smoking 
met grijze strik en pochet in dezelfde kleur. Het 
smoking is tot de dag van vandaag gebleven; de 
kleur van de strik is nogal eens veranderd: van zwart 
en grijs in blauw, oranje/goud, groen en heden ten 
dage (ijs)blauw.

kwam, is mij later niet verteld. Daarna snel zijn 
zwarte sokken aan, gauw zijn schoenen gestrikt, 
strikje om, gilet en smokingjasje aan. Goed dat 
ze met ‘zijn’ tweeën waren. O ja met pochet, niet 
te vergeten! Nu nog even met het kammetje in de 
weer, zit het jasje goed, zit het strikje goed, want 
vader gaat op stap. Toen kwam de historische vraag: 
“Willen de dames nog iets drinken?” “Nou nee, als 
de gesmee….. bli….. terug naar de Verrijzeniskerk.”

Bij mijn weten kwam hij nog net vóór Arjan binnen.
En de dames? Gelukkig, na enige tijd was hun 
hartslag weer redelijk normaal.

Hieruit blijkt dat ieder, die in de verste verte maar 
iets met het koor te maken heeft, er alles aan doet 
om er altijd een prachtig feest van te maken.

Henk Gankema



je letterlijk in je (smoking)hemd te staan vóór je het 
lidmaatschap hebt opgezegd. Dus toch eerst het 
lidmaatschap opzeggen. 
Maar dan is mogelijkheid twee daarmee om zeep 
geholpen. Bovendien, hoe moet je je afmelden 
en bij wie kun je daarvoor met een goede smoes 
aankomen?Ik kwam er niet uit, tot mijn vrouw, niet 
wetend van mijn overpeinzingen en regelmatig 
bezig met de genoemde reparaties, met het voorstel 
kwam om een nieuwe smoking te kopen.
Dat veranderde de zaak.
Gelukkig had ik dat van die sigaren nog niet hardop 
gezegd en dat liet ik graag zo: stoppen met roken 
kan altijd nog. 

Het nieuwe ‘uniform’
In het begin van het jaar had ik wel eens iets gelezen 
over een nieuwe leverancier van onze smokings, 
dus even in de oCtaaf gezocht naar een advertentie 
van de betreffende leverancier. Maar die advertentie 
was nergens te vinden. Na lang zoeken in een oud 
nummer de naam en het adres gevonden: ergens in 
Rotterdam-Kralingen.
Omdat ik nooit alleen mijn kleding koop, zijn 
we samen op een rustig moment naar de 
herenmodezaak gegaan. Natuurlijk kreeg mijn 
vrouw gelijk: koop nooit een los jasje of een losse 
broek bij wat je al hebt, want het is altijd een andere 
kleur zwart.
De prijs zoals die door het bestuur voor onze 
smokings was afgesproken, viel mij mee.

Toen ik terug kwam uit de paskamer, waar ik 
mij in een willekeurig kostuum had gehesen om 
de maat te bepalen, was mijn vrouw spoorloos. 
Geschrokken informeerde ik bij één van de 
aanwezige personeelsleden of ze misschien toch 
ook dameskleding verkochten. Maar die stelde mij 

Enerverende ervaringen
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Waar blijft de tijd dat je een smoking kocht en die 
dan gedurende heel je leven als koorlid kon dragen 
zonder op te vallen. Als die tijd al heeft bestaan, 
dan heb ik die niet meegemaakt.

Ik weet niet wat er aan de hand is.
Toen ik toetrad tot de gelederen van ons onvolprezen 
mannenkoor, mocht ook ík naar Schiedam reizen 
om mij de maat te laten nemen voor onze outfit, 
door ons kortweg ‘uniform’ genoemd. Het jasje 
als gegoten, de broek op lengte en een paar mooie 
zwarte schoenen die het geheel completeerden. En 
wat de aanschaf betreft: een koor kost nu eenmaal 
geld.

We zijn nu vijftien jaar verder.
Om maar met het jasje te beginnen: de mouwen 
zijn nog prima van lengte, maar al verschillende 
malen is er tijdens een concert één van de knopen 
spontaan afgesprongen. Net zo lang gezocht tot er 
een vervangende knoop was gevonden, die niet een 
metalen onderdeel had waarop de draad doorsneed. 
Maar ‘elk voordeel heb ze nadeel’: het knoopsgat 
begon uit te scheuren. De reparatie maakte het 
jasje er niet mooier op.
Dan de broek.
In de omgeving van mijn middel begon die steeds 
meer te spannen, mogelijk door krimpen van 
de stof. En daar bleef het niet bij, want de pijpen 
plooiden zich steeds ruimer om mijn schoenen. 
Het was net alsof de stof in die richting uitrekte. 
Bretels aangeschaft, maar ook dat was maar een 
hulpmiddel.

Mogelijkheden
Je bedenkt dan verschillende mogelijkheden. Twee 
daarvan kwamen in mijn geval in aanmerking om 
nader te worden overwogen.
De meest simpele is om te bedanken voor het 
lidmaatschap van het koor.
Je kunt dan het kostuum in de vuilnisbak deponeren 
en overgaan tot de orde van de dag, Lekker iedere 
dinsdagavond vrij om te doen en laten wat je wilt.
Een andere mogelijkheid is om het roken van sigaren 
sterk te verminderen en het daardoor bespaarde 
bedrag gebruiken om een nieuw pak aan te schaffen 
en het oude weg te gooien.

(Even terzijde: ik heb altijd beweerd, dat je zolang 
je blijft roken, steeds de mogelijkheid hebt om op 
de kosten van het roken te besparen. Zodra je met 
roken bent gestopt, kan dat niet meer!)

In beide genoemde mogelijkheden is de conclusie 
ten aanzien van de smoking gelijk: naar de Roteb. 
Dus daar zou je mee kunnen beginnen. Dacht ik. 
Maar dat is niet waar, want in het eerste geval kom 
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van het Chr. Mannenkoor 'Prins Alexander', zelfs 
wekelijks. Elke dinsdagavond werkten we met 
groot plezier samen. Ook later als begeleider van 
het Hollands Chr. Mannenkoor. Vele hoogtepunten 
mochten wij beleven. Naast de repetities en de vele 
uitvoeringen in Nederland, is Piet mee geweest naar 
Wenen en speelde tijdens een aantal cd-opnamen. 
Ook privé zijn we lang met elkaar opgetrokken.
Piet was zoals hij was. Serieus, humorvol, 
genietend van een lekker sigaartje, opgeruimd, een 
beetje chaotisch, energiek, gezellig. Zijn uitvaart 
heeft in besloten kring plaatsgevonden. Eerst een 
uitvaartdienst in de Rozenlaankerk in Ouderkerk 
aan den IJssel waarna hij is begraven op de 
begraafplaats aan de IJsseldijk in Krimpen aan den 
IJssel.
De woorden voor onderweg, uitgesproken door ds. 
Willem van der Kooij, waren naar aanleiding van het 
thema 'Naar het Licht toe leven'.
Wij mogen erop vertrouwen dat Piet daar is waar dat 
lied over zingt dat werd gezongen tijdens de dienst: 

'Doodgaan is opstaan en verder gaan, 
in een land zo mooi en zo groot. 

Daarom heeft Jezus dat toen gedaan, 
is Hij alvast naar dat land gegaan 

en daar gaat niemand meer dood'.

Het afgelopen jaar was een jaar, voor allen die hem 
lief waren, met vele moeilijke momenten, maar hij 
mocht zich gedragen weten door God onze Vader. Ik 
wens al Piets geliefden Gods troost toe. Hij leeft in 
onze herinnering voort.

Arjan Breukhoven

Piet Vliegenthart 1951-2008

O Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam 
in 't oor

Als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw 
muziek

Zo begint de aankondiging van het overlijden van 
onze oud-begeleider Piet Vliegenthart. In het 
voorjaar van 2007 kreeg Piet het bizarre nieuws te 
horen dat hij ernstig ziek was en nog maar kort te 
leven had. Toch mochten daar nog enkele maanden 
aan worden toegevoegd als een soort blessuretijd. 
Maar Piet is naar onze menselijke begrippen veel 
te vroeg van ons heengegaan, op zondagavond 30 
maart. Hij was nog maar 56 jaar oud. 

Geloof en muziek waren bij hem onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. Muziek betekende heel veel 
voor hem. Ik heb Piet zeer vele jaren als begeleider 
mogen meemaken. De eerste jaren, als dirigent 

gerust: dat was niet het geval. Een enthousiaste 
kreet uit een andere afdeling van de zaak bracht 
duidelijkheid. 

Wat hadden ze hier prachtige herenkostuums! En 
als ik nu toch stond te passen moest ik beslist haar 
ontdekking ook even meenemen in de paskamer. 

Ze had weer gelijk.
Het wás een mooi kostuum.
En de later aangedragen overhemden waren 
juweeltjes en met smaak geadviseerd. Om over 
de stropdassen maar te zwijgen en dan die 
sokken: eenvoudig maar stijlvol. Min of meer werd 
gesuggereerd dat de kennissen van meneer versteld 
zouden staan van de metamorfose na zo’n aankoop. 
Meneer ging door de knieën; zoals altijd.

Ik schrijf dit in mijn werkkamer, voorzien van een 
goede afzuiging. Genietend van mijn sigaartje; dat 
nog beter smaakt dan vroeger. En nog steeds van 
plan het roken (desnoods) op te geven als er zich 
iets aandient dat het kopen waard is. Ik heb immers 
nog steeds de mogelijkheid om te besparen!

Als u zich afvraagt wáár precies in Kralingen deze 
herenmodezaak is gevestigd, dan blijf ik u het 
antwoord nog even schuldig. Misschien dat de firma 
Gerard’s Mode dat zelf wil onthullen in een in ons 
blad te plaatsen advertentie. Daar zal ik dan gaarne 
op attenderen, want ze hebben mooie spullen.
O ja, dat vergat ik bijna nog te zeggen: de smoking 
zit als gegoten.

Jan van Faassen 



Charlois, speelde hij trompet en is zeker bekend 
geworden door zijn verdiensten in de blazerswereld, 
maar natuurlijk ook vanwege zijn vele composities 
voor het koor, veelal in samenwerking met 
tekstschrijver J. van Haeringen.

Grappig is te melden dat Hardenbol in 1955, als 
trompet-instructeur, samen met mijn oom Herman 
Breukhoven het tamboer- en trompetterkorps Ahoy 
heeft opgericht. Een korps dat zeker in de 60/70-er 
jaren furore maakte met optredens voor duizenden 
toeschouwers in de Kuip bij o.a. Europacup-
wedstrijden van Feijenoord.

Hardenbol heeft vele jaren ons mannenkoor 
muzikaal geleid. Jaren werd ook samen gezongen 
met het Chr. Mannenkoor Vreewijk, waar 
Hardenbol ook dirigent van was. Hardenbol was 
geen beroepsmusicus; Wim Hardenbol was als 
schoenmaker werkzaam in Charlois.

Zelf heb ik Wim Hardenbol niet echt meegemaakt. 
Als jong ventje kwam ik wel eens bij concerten van 
het koor. Ik kan mij nog een concert herinneren 
in de Breepleinkerk met Klaas Jan Mulder als 
organist. Ook kan ik mij een opname herinneren 
voor de NCRV-radio in de Bethelkerk in Rotterdam-
Charlois met Philip Fey als producent. Om zijn koren 
te begeleiden op het orgel was ik in die tijd nog veel 
te jong.

In die tijd werd Piet Vliegenthart als vaste begeleider 
aangesteld. Hij speelde vele jaren tijdens de 
repetities en uitvoeringen. Piet was als meester in 
de rechten werkzaam o.a. bij de gemeente Krimpen 
aan den IJssel. Een handige speler aan de piano en 
een man met prachtige droge humor en op z’n tijd 

Bij CMKPA heb je het gewoon naar je zin!
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Het CMKPA heeft niet veel dirigenten versleten in 
de afgelopen 50 jaar. Wat zou daar de reden van 
zijn. Hebben ze het zo naar hun zin? 

Toen in 1966 CMKPA werd opgericht werd de 
bekende, in de Alexanderpolder woonachtige 
musicus Jan Brandwijk gevraagd als de eerste 
dirigent. Hij stond wekelijks – toen nog repeterend 
in een school - de mannen de beginselen van het 
zingen bij te brengen.

Jan Brandwijk was van 1980-1985 mijn zeer 
gewaardeerde leraar orgel. Hij was ook organist 
van verschillende kerken en tevens leraar aan 
verschillende muziekscholen, waaronder de 
muziek-mavo. Op vele Europese concoursen is hij 
opgetreden als jurylid. Buitenlandse concertreizen 
brachten hem naar Denemarken, Duitsland en 
België. Regelmatig was hij te horen op de NCRV 
en de AVRO-radio. Naast zijn actieve carrière als 
organist en docent is hij ook jarenlang als dirigent 
verbonden geweest aan verscheidene koren. Hij 
werd in 1991 koninklijk onderscheiden.

Brandwijk was relatief maar kort dirigent. In 1967 
stopte hij al met het dirigeren van het CMKPA 
wegens zijn toenemende drukke werkzaamheden 
op verschillende scholen.

Voor mij is Jan Brandwijk als een soort geestelijk 
vader. Hij heeft mij voorbereid op mijn opleiding aan 
het conservatorium en daarna hebben we, tot op de 
dag van vandaag, met enige regelmaat contact. Met 
vragen of ideeën kan ik altijd bij hem terecht.

In 1967 werd Wim Hardenbol aangesteld. Hardenbol, 
net als Brandwijk, ook oorspronkelijk afkomstig uit 

Brandwijk en Breukhoven

Wim Hardenbol
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een heerlijke sigaartje. Jaren heb ik ook met hem 
mogen samenwerken. In 2008 overleed Piet na 
een slopende ziekte. Met dankbaarheid denken we 
terug aan zijn piano-spel voor ons koor!

Op 26 april 1988 werd ik aangesteld als dirigent van 
het Christelijk Mannenkoor ‘Prins Alexander’. Uit 
een aantal andere dirigenten werd ik gekozen. Ik 
kan mij nog herinneren dat Aad van der Hoeven ook 
een avond kwam om mij te beoordelen. Het klikte 
gelijk met het koor, ondanks het feit dat ik nog een 
jong en in de mannenkoorwereld een onervaren 
broekie was in die tijd. De enige ervaring die ik 
had was het dirigeren van een jongerenkoor. In de 
Immanuelkerk was mijn eerste repetitie van het 
mannenkoor. 

Heel bijzonder was natuurlijk 
dat mijn vader ook al jaren 
lid was van CMKPA. Hij zong 
bij de tweede tenoren. Ik 
weet, en dat is van meerdere 
kanten bevestigd, dat hij zich 
volkomen afzijdig gehouden 
heeft van mijn benoeming, al 
denk ik dat hij het toch wel 
erg leuk heeft gevonden dat 
ik zijn dirigent mocht zijn. 

Thuis had pa het voor het zeggen en op het koor … 
juist … ik. Tot aan zijn overlijden in 2000 heeft hij met 
veel plezier en met grote trouw ons koor gediend als 
zanger. Al was hij ook nauw betrokken bij projecten 
als het maken van een langspeelplaat.

In de jaren dat ik dirigent mag zijn van dit heerlijke 
koor hebben we samen toch vele, vele hoogtepunten 
mogen meemaken, vooral de wekelijkse repetities. 
Ik kan mij niet herinneren dat ik in al die jaren een 
keer met tegenzin naar het koor ben gegaan! Maar 
ook de koorreizen naar Wenen, de vele keren naar 
België en Duitsland. Wat een plezier hebben we 
gehad tijdens die uitstapjes en wat hebben we met 
elkaar gezongen op zulke mooie locaties … teveel 
om op te noemen. 
Ook de vele opnames voor cd, radio en televisie en 
alle optredens in het land met talloze bekende en 
minder bekende solisten, waren zeer bijzonder. 
Jammer genoeg hebben we ook meerdere keren bij 
het graf gestaan van koorleden die ons voorgingen, 
die plotseling of na een ziekbed overleden. 

Het 25 jarig jubileum als dirigent van CMKPA zal 
ik niet snel vergeten. Een verrassingsconcert in de 
kerk met Martin en Marjolein, Hans en Matthijs. En 
wát een plezier heb ik van mijn tweewieler die ik o.a. 
als cadeau mee naar huis mocht nemen.
CMKPA bestaat 50 jaar. Gelukkig zegt dit getal niets 
over onze energie en inspiratie. Dat gaat gewoon 
heerlijk door. Ik heb het in ieder geval naar mijn zin!

Maar … onze grote Inspirator, met een hoofdletter 
geschreven, mogen wij vooral dankbaar zijn. 
Dankzij Zijn zegen en genade mogen wij wekelijks 
met elkaar zingen. Het tilt je soms zomaar even 
op, het zet zomaar even het luikje naar boven open. 
Daar mogen wij dankbaar voor zijn. 

Arjan Breukhoven
 

AFSCHEID  nemen van een STRIK..   
Kan gezongen  worden op de wijs van Mala Moja.
Met enkele modulaties.

Wat een reis was dat, wat een prachtreis!
Ja, die zal ons nog lang heugen, zal ons nog lang heugen.
Opgetogen leden, reisden heel tevreden
Naar het land van ’t partnerkoor
Zongen daar uitbundig, geleid door een heel kundig
Duo voor een groot gehoor.
Over Ritters Abschied en het Mala Moja lied
 Loreley kwam d’r ook in  voor. 

Maar wat jammer, heel erg jammer!
Ik, als oude strik werd roemloos afgeschreven, zo maar afgeschreven.
Ook het lief pochetje, zo maar weg, wat let je!
Vervangen door een gouden set.
‘k Heb met veel emoosie, ja toch wel een poosie
Moeten grienen, vind je ’t gek?
Ik mocht toch met ere, mijn blauw demonstreren
Jarenlang om veler nek.       

Een afdankertje.



in de buurt van Martin Zonnenberg? Ik durf erom te 
wedden dat die twee iets met elkaar hebben.

‘Navond, mannen!
Een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied. 
Tekst van ene Jan; regelmatig leverancier van kopij 
voor dit blad. Het werd uit volle borst, verstaanbaar, 
door het koor gezongen. Arjan genoot. 
En de zaal met hem!

En toen kwam de fiets. 
Een geschenk van het koor voor de jubilaris. Arjan 
genoot zo mogelijk nog meer. Tot hij de gelegenheid 
kreeg om ook nog wat te zeggen. Dat werd 
hem haast teveel. Het was een emotioneel, een 
ontroerend moment. En niemand vond het raar dat 
op zo’n moment woorden tekort schieten. 
Uiteraard, zou ik haast zeggen, werd de avond 
besloten met het bekende “Dank sei Dir, Herr”.
Een avond die nog geruime tijd uitliep met een 
gezellige ontmoeting in de hal. Nog later dan ik 
had verwacht, deed iemand de buitendeur op slot. 
Gelukkig aan de voor ons goede kant. Dat zal Arend 
wel geweest zijn.

Jan van Faassen 

Het feestje voor Arjan
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Een verslag in vogelvlucht.
Het was dinsdag 2 juli 2013.
De laatste repetitie van ons koor vóór het 
zomerreces.
Het bestuur had onze dirigent, Arjan Breukhoven, 
dringend gevraagd om die avond niet te vroeg te 
komen. Een niet alledaags verzoek. Dat vond Arjan 
ook, vertelde hij gisteravond op de koorrepetitie; 
de eerste dag na de vakantie.

Omstreeks 19.45 uur arriveerde een deel van zijn 
familie bij de Verrijzeniskerk; de anderen waren al 
binnen. Op de andere, door Arend voor twee auto’s 
gereserveerde plaatsen, kon nog een koorlid in 
burger (met zijn echtgenote) staan. Allen werden 
vriendelijk door de koormeester en de voorzitter 
van het koor tot spoed gemaand, want binnen zat de 
‘meute’ al te wachten. Te wachten, waarop?

Inmiddels probeerde Arjan in de kerkenraadskamer 
door de gordijnen heen wat meer te zien. Zijn 
nieuwsgierigheid werd nauwelijks beloond. Ook 
het ‘thuisfront’ had blijkbaar niets los gelaten. 
Wel had hij een aantal mannen gesignaleerd wier 
kleding verrassend veel leek op onze koorkleding. 
En toen riep, tot overmaat van ramp, iemand in zijn 
omgeving: Martin (Zonnenberg) is gelukkig op tijd. 
Dat kon natuurlijk helemaal niet, want hij zat in 
Polen!

Toen hij in de kerkzaal werd binnengeleid, klonk er 
een daverend applaus. 
Ons koor, allen in livrei, zette het eerste lied in. 
Daarna nam de voorzitter het woord.
Met een geestige speech, richting publiek en Arjan, 
heette hij iedereen welkom, ook Martin Zonnenberg! 
Die uit Polen, weet u wel? Hij zette ons, Arjan 
incluis, even later nog verder op het verkeerde 
been met de aankondiging van een soliste die niet 
op het programma vermeld stond, Marjolein de 
Wit, maar wel optrad. Met een solist die wel op ons 
programma stond, Hans Voschezang, die ineens 
’Tebe Pojem’ ging dirigeren.
‘Tussen hemel en aarde’ nam Matthijs Breukhoven 
de orgelbegeleiding van het koor voor zijn rekening. 
Dat was wel volgens het programma. Kortom, 
een prachtige avond. En bij ieder applaus voor de 
koorzang, soms staande door het koor in ontvangst 
genomen, had ik de neiging om ook te gaan staan. 
Het was míjn koor dat daar stond te zingen! Apetrots 
keek ik om mij heen. Pas voor de tweede keer in 
ruim twintig jaar kon ik vanaf de zijlijn genieten van 
de zang. Geweldig, collega’s! Een aparte belevenis.

M & M
Nog even terzijde: is het u ook opgevallen dat de 
fluitiste Marjolein de Wit wel erg vaak te vinden was 
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Maar ik vind het ook wel interessant dat iemand 
dat voor elkaar krijgt. Tja, achter die muziek zit een 
goed commercieel plan én veel geld!”

Kunst en commercie
“Ik vind het ook een goede zaak dat er nu op het 
conservatorium meer aandacht is voor de wijze 
waarop je je als musicus moet ‘verkopen’. Als je 
succesvol wilt zijn, kun je niet om de commercie 
heen. Dat was vroeger echt een brug te ver. Kunst 
en commercie mochten niet samengaan. Zelf 
heb ik er geen moeite mee dat een groot deel van 
mijn activiteiten commercieel van aard is. Het 
organiseren van concerten en evenementen vind ik 
ook heel leuk, dus daar is wat mij betreft niks mis 
mee.”
Hij somt op wat hij zoal aan activiteiten 
onderneemt: “Op de eerste plaats natuurlijk 
piano- en orgelspelen. Daarnaast dirigeer ik drie 
mannenkoren, en ik probeer zo veel mogelijk tijd te 
steken in het componeren. En het organiseren van 
concerten dus; dat kost ook veel tijd.
Ik zou moeilijk kunnen kiezen voor één van 
die werkzaamheden, want ik vind het allemaal 
fantastisch om te doen. Maar ik zou best wat meer 
willen componeren.”

Toch geen dominee
“Toen ik klein was, wilde ik dominee worden. Een 
goede kennis van mijn ouders, Piet Riemersma, 
was dominee en hij trok volle kerken. Dat leek me 
wel wat. Maar ik was ook veel met muziek bezig. 
Mijn vader bracht me altijd naar muziekles. Ik weet 
nog precies waar ik op een avond aan hem vroeg: 
“Zou ik later naar het conservatorium kunnen?” 

Hoge Franse onderscheiding voor onze dirigent 

“Een fantastisch moment”, noemt onze dirigent 
Arjan Breukhoven de uitreiking van de ‘Médaille 
d’Argent’. Die zilveren medaille kreeg hij op 14 juni 
jl. van de Franse Société Académique d'Education 
et d'Encouragement Arts-Sciences-Lettres. Hij 
ontving de mooie onderscheiding uit handen van 
Jacqueline Vermere, voorzitter van de Société 
Académique d'Education et d'Encouragement 
Arts-Sciences-Lettres voor zijn uitvoering van de 
Franse (orgel)muziek wereldwijd. Even mijmert hij 
over die mooie middag, maar dan gaat hij nuchter 
verder: “Daarna zijn we lekker met z’n tweetjes de 
stad in gegaan. Niks chique dineren. Als je eens 
een keer met z’n tweeën bent (dat komt niet zo 
vaak voor), dan moet je daar ook van genieten!”

Arjan moet even nadenken over de vraag wat er 
zo bijzonder is aan Franse orgelmuziek. “Tja, op 
het conservatorium speel je eigenlijk tijdens de 
hele opleiding Franse orgelmuziek van bekende 
componisten als Saint-Saëns, Franck, Widor en 
vele anderen. Inderdaad: die componisten zijn 
minder bekend dan een bekende naam als Bach. 
Maar dat is dan ook dé autoriteit op het gebied 
van orgelliteratuur. Zijn muziek is verplichte kost 
tijdens de hele opleiding: van toelatingsexamen tot 
eindexamen.”

En dat is dan ook de muziek die hij zelf graag 
hoort? “Natuurlijk, maar in de auto draai ik cd’s van 
allerlei genres: Earth, Wind & Fire, Michael Bublé, 
grote orkestwerken tot gregoriaanse muziek. Ja 
inderdaad: ook popmuziek!” Dat is best bijzonder 
voor een klassiek musicus. De meesten van mijn 
klassieke collega’s moeten niets hebben van die 
snel geproduceerde muziek. Dat snap ik ook wel: 
voor ik mijn eerste cd opnam, had ik er 21 jaar 
studie op zitten, en voor mijn eerste orgelconcert 15 
jaar. Popartiesten worden vaak lukraak bij elkaar in 
een studio gezet, en er wordt een cd geproduceerd 
die miljoenen euro’s opbrengt. Da’s eigenlijk bizar! 

Arjan Breukhoven: “Zelfkritiek is onmisbaar. Het is nooit goed genoeg”



drie kerkdiensten. Als je werk maakt van een goede 
voorbereiding, sta je relaxed voor het koor of voor 
het publiek.
Als musicus heb je trouwens ook nog eens een 
uitgebreide administratie bij te houden. Elke dag 
werk ik zo’n 14 uur. Om dat vol te houden, moet je 
een goede conditie hebben, en daar werk ik hard 
aan. Drie keer per week sport ik intensief: lopen en 
fietsen.”

Mannenkoren
“Het leiden van mannenkoren is geen bewuste 
keus. Het is gewoon zo gelopen, en ik vind de sfeer 
erg prettig. Het is een kwestie van geven en nemen. 
In elk koor zijn er mannen die niet voluit durven 
zingen, en er zijn er die weer te veel geven.
Er worden ook fouten gemaakt. Sterker nog: ik maak 
zelf ook fouten en die geef ik ruiterlijk toe. Je moet 
iedereen in zijn waarde laten; ook als iemand elke 
keer weer dezelfde fout maakt. Natuurlijk erger ik 
me dan wel eens, maar dat merkt het koor (hopelijk) 
niet! Het is mijn missie om aan die oneffenheden 
een positieve draai te geven en om het beste uit de 
koorleden te halen. 
Daarnaast vind ik dat je ook betrokken moet zijn bij 
het koor. Er zijn dirigenten die vlak voor de repetitie 
binnenkomen, in de pauze apart gaan zitten en na 
de repetitie onmiddellijk vertrekken. Dat is niks 
voor mij: ik houd van het contact met de koorleden. 
Mijn werk kost heel veel energie, maar het geeft 
ook veel energie.” 

Carola Peters, augustus 2014
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Mijn ouders waren hard werkende ondernemers, 
en ik weet niet wat er in mijn vaders hoofd omging 
toen ik die vraag stelde. Hij zal wel iets geantwoord 
hebben als ‘Ga eerst maar een vak leren’. Dat 
heb ik ook gedaan: ik heb een diploma van de 
Middelbare Detailhandelsschool met daarbij mijn 
Middenstandsdiploma en 32 vestigingsdiploma’s. 
Best handig, want ik ben nu natuurlijk ook 
ondernemer.
Dominee ben ik dus niet geworden: ik heb het – 
letterlijk – hogerop gezocht!”
Arjan beschrijft hoe de dag van een veelgevraagd 
musicus er uitziet. “Om 8.30 uur ga ik mijn 
studeerkamer in, waar ik mijn mails beantwoord. 
Daarna is het tijd voor mijn technische ‘warming 
up’ van een half uur aan de piano. Vervolgens ga 
ik studeren: concertprogramma’s bestuderen, 
en nieuwe muziekwerken. Ook bereid ik stukken 
voor die ik met mijn koren wil instuderen. Meestal 
moet ik worden geroepen voor het eten, want ik ga 
helemaal op in de muziek. Als de rest nog aan het 
eten is, ben ik vaak alweer aan het werk. Ook al ben 
je een veelgevraagd musicus; het kan altijd beter. 
Ik ben lang niet altijd tevreden over mijn concerten. 
Die zelfkritiek is absoluut nodig. Het is nooit goed 
genoeg.”

14 uur per dag
“Ik ben ook veel op pad: gemiddeld word ik elk 
jaar voor zo’n 400 uitvaarten gevraagd. Ik doe er 
ongeveer 300. En dan heb ik natuurlijk mijn koren, 
waarvoor ik me moet voorbereiden: programma’s 
maken etc. En op zondag speel ik twee en soms 

We schrijven: maart 1997.
“Zoals u ziet is het Koorbulletin in een ander jasje gestoken. 
Jaap Koster, onze voortreffelijke secretaris, die lange tijd ons koor 
door middel van het Koorbulletin van nieuws voorzag, heeft de 
redactiewerkzaamheden overgedragen aan Jan Swager en Bram 
van Splunter. De nieuwe redactie heeft gekozen voor een wat 
andere opzet van het koorbulletin, waarin vaste rubrieken zullen 
worden opgenomen.

Voor de rubriek ‘Allerlei’ vraagt de redactie uw aller medewerking. 
Heeft u iets leuks te vertellen; zijn er op het koor zaken die u niet 
zinnen of heeft u iets voor ‘Met een knipoog’, laat het ons weten. 
We zijn voor alles in.
Het is natuurlijk prettiger als we gezamenlijk voor de inhoud van 
ons koorbulletin zorgen, anders wordt het een éénzijdige zaak.
Elke maand hopen we een koorbulletin uit te geven, want niet alleen u als lid, maar ook onze 
donateurs en (hoofd)ambassadeurs hebben recht op informatie omtrent het reilen en zeilen van 
ons koor. Heeft u suggesties voor nieuwe rubrieken of aanmerkingen op de inhoud, schroom dan 
niet ze te melden. De redactie kan er haar voordeel mee doen.”

De redactie

Het Koorbulletin in een ander jasje
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Zijn middelen waren beperkt. De huiscomputer 
had nog maar net zijn intrede gedaan en was voor 
velen nog een groot raadsel. Voor Jaap ook , maar 
hij schreef op zijn trouwe typemachine en met 
behulp van correctielak en white-out-papiertjes wat 
hem belangrijk genoeg leek om te delen (zoals dat 
tegenwoordig heet). Dat, wat hij de moeite waard 
vond, werd de leden op schrift uitgereikt. 
Als ik het goed heb begrepen, deed de toenmalige 
secretaris het eerste bulletin in september 1991, 
ongeveer samenvallend met ons koorjubileum, het 
licht zien en legde daarmee de basis voor wat later 
de oCtaaf is geworden. Dit jaar dus ook een bulletin-
jubileum: 25 jaar ledencommunicatie op schrift. 

Gezien de al eerder genoemde beperkte middelen en 
het vooral eenhoofdig initiatief was er vanaf het begin 
nog geen sprake van een geregelde verschijning. 
Dat kwam later, toen besloten werd om het 
verschijnsel Koorbulletin als verantwoordelijkheid 
van het bestuur ook daadwerkelijk verder vorm 
te gaan geven. Een belangrijke drijfveer daarbij 
was dat onze, door Jaap Koster geworven 
geldschieters, die sponsorden via advertenties, 
hun bedrijfsuitingen ook wel in gedrukte vorm en 
met enige regelmaat wilden zien verschijnen. En zo 
werd het initiatief van onze secretaris overgenomen 
door een kleine commissie, waarin Jaap natuurlijk 
zitting had, maar ook de 2e tenor Bram van Splunter 
en ondergetekende, om ervaringen met media, 
communicatie en organisatie te bundelen en van 
daaruit de ideeën, die borrelend, bruisend en soms 
als een soort ongeleide projectielen bij Jaap boven 
kwamen, vorm te geven. 
Er werd gekozen voor een handzaam formaat. Niet 
de ietwat onhandige geniete velletjes in A4 formaat, 
maar een gemakkelijk te doorbladeren boekje in 
A5. Ook werd het belangrijk gevonden dat er een 
gegarandeerde regelmaat van verschijnen zou zijn. 
Overeengekomen werd, om steeds op de eerste 
dinsdag van de maand ‘uit te komen’, behalve in 

Van Koorbulletin 
naar oCtaaf

Misschien omdat het woord in mijn beleving vaak, of 
bijna altijd, in een ruzieachtige sfeer werd gebruikt, 
kan ik me de Jiddische aanduiding van onze portret-
tengalerij van leden-met-pasfoto maar niet, dan 
met veel moeite, over mijn lippen krijgen. Het is ooit 
eens gemaakt, opdat we elkaar wat beter zouden 
kennen. Een gegeven is immers dat een koor in de 
regel met alle neuzen dezelfde kant op wijst en je 
elkaar nauwelijks ontmoet buiten de pauzeruimte. 
Veel leden zullen de namen van veel medeleden 
daarom ook waarschijnlijk niet kennen. En dan is 
zo’n boekwerkje met naam, foto en aanvullende 
wetenswaardigheden natuurlijk best handig. Al is 
zo’n galerij ook altijd wel erg gedateerd. Hij is nog niet 
samengesteld of de eerste wijzigingen doen zich al 
weer voor. Leden komen en leden gaan nu eenmaal. 
En als we zouden terugkijken op de eerste editie 
van de lijst, dan komen we snel tot de ontdekking, 
dat velen van de daar gepresenteerden ook al ‘niet 
meer onder ons’ zijn. Ik denk in dit verband speciaal 
aan degene die zo’n 25 jaar geleden secretaris van 
ons koor was. De meesten van ons zal de naam 
Jaap Koster niets zeggen. Maar dat is wel degene 
die ik bedoel. Een man die koorgeschiedenis heeft 
geschreven. En dan heb ik het niet over de notulen, 
die hij schreef bij de bestuursvergaderingen en ook 
niet over uiteenlopende verslagen, waarin het reilen 
en zeilen van de vereniging op schrift werd gesteld 
om voor het nageslacht te worden bewaard, maar 
vooral over de ietwat eigenzinnige manier waarop 
Jaap ook andere belangen van het koor vond te 
moeten behartigen. En ik denk dat we hem daarvoor 
veel dank verschuldigd zijn. Hij was de man, die het 
fenomeen van de ambassadeurs (zeg adverteerders) 
en vrienden-van-het-koor introduceerde. En ook 
daadwerkelijk op pad ging om zo geld voor de 
verenigingskas ‘op te halen’. Als we de huidige 
oCtaaf bekijken, dan zien we daarin (natuurlijk 
altijd te weinig) nog steeds het resultaat van zijn 
inspanning terug. Maar Jaap was ook de man die 
vond dat er beter gecommuniceerd kon worden en 
maakte op zijn typemachine korte bulletins om aan 
de leden uit te delen. Met agendagegevens en andere 
door hem nuttig of belangrijk gevonden berichtjes. 



aandacht wilde brengen. Maar zeker ook bood het 
de mogelijkheid voor ieder die dat wilde, om zijn 
hart te luchten over zaken, die hem na aan het 
hart lagen. Of om zich, of de wereld om ons heen, 
beter te leren kennen, door anderen, via een stukje 
in het Koorbulletin, te betrekken bij bijvoorbeeld 
persoonlijke interessegebieden of belevenissen. 
Mogelijkheden te over. Maar zoals in dit soort zaken 
helaas ook wel min of meer gebruikelijk: er zou best 
wat meer gebruik van kunnen worden gemaakt. 

En zo verscheen er in het koorseizoen 1997/1998 een 
verbeterd vervolg op wat onze bevlogen secretaris 
van toen, voor ogen stond. 
De middelen waren verbeterd. De computer 
bood nieuwe en betere mogelijkheden. Maar de 
beschikbaarheid daarover beperkte tegelijkertijd. 
Dat had tot gevolg, dat zo’n 4 seizoenen lang, elk 
bulletin (later oCtaaf) vrijwel door één persoon werd 
vormgegeven, gevuld en geproduceerd. Het is de 
periode, waarin het naar een zekere volwassenheid 
groeide, maar waarin ook duidelijk werd dat in de 
afhankelijkheid van die ene persoon de continuïteit 
nu niet bepaald was verzekerd. Om die reden werd 
er vervolgens - het moet in het jaar 2000 of 2001 
zijn geweest – een redactiecommissie ingesteld, die 
sindsdien de belangen behartigt en uitvoert.

Intussen was het aantal koorleden redelijk stabiel 
gebleven. Het wisselde wel, maar had altijd net 
niet de kennelijk magische grens van 80 gehaald. 
Toen dat in het voorjaar van 1999 eindelijk wel 
gebeurde, heel even (ik geloof maar 1 of 2 weken 
lang), toen was dat voor mij toch een reden om dat 
een beetje te vieren door voor te stellen om de wat 
steriele titel ‘Koorbulletin’ te vervangen door een 
mogelijk meer aansprekende naam, afgeleid van 
het 80-tal en ingegeven door het getal 8 (octo in 
het Latijn) en de muzikale verbinding daarvan met 
het achttoetsensysteem, dat we als octaaf kennen. 
Vanaf dat moment zou het Koorbulletin dan ook 
‘oCtaaf’ gaan heten. Met een hoofdletter C, die als 
tweede letter tóch een centrale plaats inneemt, 
omdat hij verwijst naar de christelijke identiteit van 
het koor. 
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juli en januari, maanden die door vakantie- en 
kerstperiode een regelmatige uitgave vaak zou 
verstoren. Tot op heden is die ‘gedragslijn’ altijd 
aardig vastgehouden. Belangrijk, omdat men 
(leden, vrienden en adverteerders) op regelmaat 
zou moeten kunnen rekenen. We waren immers 
verplichtingen aangegaan in ruil voor betalingen? 
Maar ook om een andere reden werd het belangrijk 
gevonden om zo een vast patroon aan te houden. 
Het bulletin moest immers ook nog gevuld worden? 
En als daaraan geen zogenaamde deadlines zouden 
zijn verbonden, zou de kans groot zijn, dat het 
geheel van lieverlee weer zou verzanden. Alleen 
een strakke en consequente uitvoering zou het 
oorspronkelijke initiatief van Jaap Koster werkelijk 
overeind kunnen houden. 

Het eerste exemplaar dat als Koorbulletin in de 
afgesproken vorm verscheen, was opgebouwd 
uit een aantal vaste elementen en principes. Het 
bestond uit een omslag, waarop aan de buitenkant 
voorop de naam, het logo van de vereniging en de 
verschijningsdatum als vaste gegevens waren 
afgedrukt. Ik herinner me, al heb ik die eerste 
uitgaven niet meer, dat er bovendien een variabel 
blokje was toegevoegd met een spreuk, een wijsheid 
of een kort gedichtje dat als motto van de maand 
zou kunnen dienen. (Dit blokje is allang verdwenen, 
maar heb ik onlangs niet nog eens iets gehoord over 
een ‘motto van de week’ of zoiets?)
De binnenzijde van de vooromslag was en is nog 
steeds gereserveerd voor organisatie-gegevens van 
ons koor en op deze manier altijd inzichtelijk en 
voor iedereen beschikbaar. Zelfs is een bescheiden 
stukje statistiek opgenomen om de vaak herhaalde 
vraag naar de omvang van het koor in ledenaantal 
te kunnen beantwoorden. Dit aantal zou later nog 
van betekenis worden  voor de ontwikkeling van 
het koorblad, zoals het ook wel werd genoemd. 
Aansluitend hierop was het de bedoeling om, vanaf 
pagina 3, vieringen in de persoonlijke sfeer van de 
leden, maar ook veranderingen in het ledenbestand 
en hun personalia, door te geven. Voor een deel 
bedoeld om de ‘ledengalerij’ zo actueel mogelijk te 
houden. 

De achterzijde was gereserveerd voor de agenda. 
Daar was voor gekozen, omdat daarmee alle 
datumafspraken met, door, van en voor het koor en 
haar leden, gemakkelijk en direct beschikbaar en 
zonder geblader in te zien zouden zijn. 
En binnen de omslag was er dan een variabele ruimte 
beschikbaar voor de advertenties, afgewisseld met 
allerlei koorwetenswaardigheden, waarbij ook 
persoonlijke gebeurtenissen onder de leden een 
plek zouden kunnen krijgen. 

Dit gedeelte zou zich bij uitstek kunnen lenen 
voor zaken, die het bestuur of de verschillende 
commissies, die onze vereniging rijk is, onder de 
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bestuurlijke en andere kooraangelegenheden zich 
nog steeds maar sporadisch laten lezen. 
Maar goed, het biedt nog altijd een mooie gelegenheid 
om nieuwe liederen te introduceren. Met hun 
achtergronden en, waar nodig, hun vertalingen. 
Er kan worden teruggeblikt op medewerkingen 
en optredens. Men kan ervaringen delen en 
gedachtengoed meegeven. In tekst of agenda kan 
worden vooruitgeblikt in de tijd, waarbij komende 
gebeurtenissen onder de aandacht kunnen worden 
gebracht. Onze adverteerders krijgen hun ruimte 
en de redactie onze waardering. We 
zien mensen komen en helaas ook 
weer gaan. En denken even terug 
aan de man, die de helft van 
ons koorbestaan geleden, de 
aanzet gaf voor wat we nu 
als de oCtaaf kennen. 

Jan Swager

Een nieuwe omslag ontstond. Met de nieuwe naam in 
een karakteristiek ontwerp. Later, toen ook de lay-
out en druk werden uitbesteed, werd bovendien een 
nieuw koorlogo ontworpen en het oude, klassieke, 
uit 1966 daterende G-sleutellogo vervangen door 
een moderne gestileerde ‘open mond’. Die zingt ons 
nu toe vanaf de oCtaaf, telkens als we een exemplaar 
in handen krijgen of nemen. Met daarachter nog 
altijd de vertrouwde inhoud. In de loop der tijd rijker 
geïllustreerd dan wat in de beginfase nog mogelijk 
was. Staan er nu veel foto’s bij de artikelen, ooit 
werd de inhoud regelmatig verluchtigd met een 
speelse vertegenwoordiger uit de octaven-familie, 
die zich tegelijk met de nieuwe naam van ons blad 
introduceerde. De buikige, de rondborstige, de 
slanke en de peinzende. In verschillende functies 
en hoedanigheden. Posturen en hoedanigheden die 
we onder onze leden wel kunnen herkennen. Door 
alle veranderingen bezoekt nu nog maar sporadisch 
één van hen onze pagina’s. Net zoals trouwens ook 

We schrijven: juli/augustus 2001
“Het is algemeen bekend dat Jan Swager al een flink aantal jaren 
ons verenigingsblad verzorgt en hij doet dat in z’n eentje op een 
voortreffelijke wijze.
Ik kan jullie verzekeren: dat is geen senecure. 
Hij verzamelt de benodigde tekst, waarvan hij het leeuwendeel 
zelf schrijft, de foto’s en illustraties vergaart, zet het concept in 
elkaar, bekijkt de drukproef, zorgt voor de vermenigvuldiging, 
laat het vergaren en in elkaar zetten en levert de hele stapel 
af, met de namen van de leden erop, aan diegenen die voor de 
verspreiding zorgdragen. Een immense taak die iedere maand 
terugkomt. In recente gesprekken met Jan werd ons duidelijk 
dat hij deze taak als een belasting ging zien en een einde wilde 
maken aan deze verantwoordelijkheid. We hebben vervolgens 
met Jan afgesproken dat er vanaf september aanstaande een andere oplossing op tafel 
moet liggen. Een oplossing waarin de verantwoordelijkheid en het vele werk elders zou moeten 
komen te liggen. Overigens blijft Jan van harte bereid om teksten aan te leveren en zo als schrijver 
bij de oCtaaf betrokken te blijven.

Die andere oplossing waar ik over sprak, is gevonden. We zijn in contact gekomen met een drukker 
in de Alexanderpolder, die zowel de opmaak als de druk van ons blad wil verzorgen.
Na de eerste besprekingen is ons een ‘dummy’ aangeleverd die er heel professioneel uitzag. De 
omslag wordt gekleurd papier (90 grams voor de kenners) en we krijgen de beschikking over 24 
pagina’s en dat allemaal voor een redelijke prijs.
Dus vanaf het septembernummer krijgt u de oCtaaf in een nieuw jasje. Ook Jan Swager heeft 
de ‘dummy’ bekeken en was zeer enthousiast over de kwaliteit en daarnaast was hij blij dat de 
toegezegde termijn waarop hij ‘terugtreedt’, is gehaald.
Ik heb het al even aangetipt, maar ik wil het nog eens benadrukken, dat wij als koorleden Jan veel 
dank verschuldigd zijn voor het werk dat hij jaren lang belangeloos deed. Jan bedankt en we zouden 
het zeer op prijs stellen wanneer we het resultaat van je schrijverstalent ook in de nieuwe situatie 
maandelijks in de oCtaaf mogen tegenkomen.”

Ger de Jong, voorzitter

Note redactie: Sinds september 2001 zijn Jan van Faassen en Johan de Geus de redactieleden. 

Nieuwe jas voor de oCtaaf
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Als niet-bezitter van een computer ben je al gauw onder de indruk van de mogelijkheden van zo’n apparaat. 
Zo werd ik getroffen en helemaal enthousiast toen ik bij Johan de Geus thuis zag hoe zijn computer in het 
programma “Word 97” verkeerd gespelde woorden automatisch signaleerde.

Maar na het lezen van de volgende bijdrage in het maandblad “Onze Taal”, van de hand van Mike Feber te 
Amsterdam, is mijn liefde wat bekoeld. In het gedicht zitten opvallende fouten. Maar neen hoor, de computer 
vond het prima en sloeg niet éénmaal op tilt.

Ik heb een spelling ’s jekker
In die p c fan mei.
Die vraag ik steeds te kei ken
Offer ook vouw ten sein.

Ik tip een toets en mak een wort
En wacht op wat ie zeg
Of ik nauw goed zit offer keert
Hei kan in taal sein weg.

Zo gouw er een ver gissing is
zeg hei dat dus die rekt
Dan maak ik al men fouten gut
Soda tut beter bekt.

Ik dé dit stuk ook door ‘m heen
Ben blei dat hei toen zij
Dat ie geen vouwtje fin den kon
In ’t Neder lans fan mei.

Jan van Faassen.

Ode aan de spellingscontrole 
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Redactieteam oCtaaf 

2006

2005

2013



Gelukkig is zijn vrouw Tineke ‘vriendin van het koor’ 
lazen wij en dus zal deze bijdrage ongetwijfeld door 
hem gelezen worden. En stel je dan eens voor dat 
hij (weer) de schrijverskriebels krijgt, dan hebben 
wij wellicht nog wel een plaatsje voor zijn verhaal. 
Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen onder het 
pseudoniem: Tineke.
Je weet maar nooit.
Wij eindigen ongeveer zoals wij zijn begonnen: Wim, 
wij zullen je missen!

De redactie

Wim, wij zullen hem missen
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In het vorig nummer van oCtaaf hebben jullie 
kunnen lezen dat ons redactielid Wim den Hartog, 
schrijvend onder het pseudoniem ‘uit de achterste 
rij’ en als WdH, afscheid heeft genomen van ons 
koor en ook van de redactie van deze krant.

Zijn eerste bijdrage stond in het nummer van 
oktober 2001. 
Dat artikel ging over het Wolgalied uit de operette 
‘Der Zarewitsch’ van Franz Lehár, waarvan wij het 
laatste gedeelte op ons repertoire hebben staan. 
Het kritische geluid in dat artikel zal in vele latere 
bijdragen van zijn hand toonaangevend blijken te 
zijn. Ook in de maandelijkse redactievergaderingen 
werd dankbaar gebruik gemaakt van zijn (milde) 
kritiek op door ons of anderen geschreven verhalen. 
En als het tijdens de vergadering noodzakelijk 
bleek om van de zijde van de redactie spontaan 
commentaar te geven, dan was hij de man die op 
dicteersnelheid onze gedachten formuleerde.
In zijn afscheidsartikel memoreert hij, dat hij af en 
toe een stukje schreef.
Als je in de bijna vijftig nummers sinds zijn 
aantreden in 2001 echter gaat tellen hoeveel van die 
‘stukjes’ van zijn hand waren, dan lijkt dat ‘af en toe’ 
wel wat zwak uitgedrukt. (De Engelsen hebben daar 
overigens een heel mooi woord voor.)
Hoe je het ook wendt of keert, het is een gevoelig 
verlies voor de redactie, en dus ook voor het koor. 

Deze kerk is nl. een replica van de St. Pieter in 
Rome. Een jonge kapelaan heeft - lang geleden - 
doordat hij stage had gelopen in Rome, bedacht 

Zaterdag 11 juni 2016, de Mini-Koorreis

Het Christelijk Mannenkoor 'Prins Alexander' gaat 
op reis, met de partners! Dit jaar bestaat het koor 
50 jaar!
Dit is heel speciaal in de tegenwoordige tijd, maar 
toch niet zo gek, want met een dirigent als Arjan. 
Door zijn enthousiasme en de mannen die het 
daardoor onderling ook goed met elkaar kunnen 
vinden, zijn we een fijne groep! Ook wij, Martin 
en ik, mochten dit voor het eerst meemaken! Wij 
hebben een bijzonder fijne dag gehad!
Om 8.00 uur ’s morgens moesten we al aanwezig 
zijn bij de Alexanderkerk! Het regende wat, maar 
dat kon de pret niet drukken; wij zaten droog!

Met twee bussen op naar Oudenbosch, waar wij de 
beroemde basiliek gingen bekijken en om daar te 
mogen zingen! Eerst konden we op ons gemak deze 
bijzondere kerk bezichtigen en daarna kwamen er 
drie mannen die ons het een en ander vertelden 
over de geschiedenis ervan.
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Onze reis werd nu vervolgd naar Baarle Nassau. Daar 
kon men gaan lunchen. Deze plaats staat bekend 
om z’n vele schoenenwinkels. Ook goedkopere 
sigaretten waren daar volop te verkrijgen .
Daar wij nogal een tijdje op onze lunch moesten 
wachten, hebben wij vrouwen niet veel kunnen 
shoppen! 
Na vele omwegen, misschien vervelend voor onze 
chauffeurs, kwamen wij eindelijk in Etten Leur aan.
In Etten Leur stond een geweldige barbecue klaar 
bij De Twee Broeders!
Gezellig zo met elkaar, zo leer je ook eens andere 
mensen kennen!

Na afloop gingen we weer richting Rotterdam, 
iedereen goedgemutst en weltevree.
We kunnen terugkijken op een reuze gezellige dag! 
We bedanken het bestuur voor zo’n bijzonder leuk in 
elkaar gezette dag!

Elma Vuijk

dat zo’n bijzondere kerk ook in Oudenbosch moest 
komen. Na een gesprek met de burgemeester en 
anderen, moest de beste architect van Nederland 
komen om te kijken of het plan verwezenlijkt kon 
worden!
Deze kerk is van baksteen gemaakt en verder is de 
binnenkant bewerkt met gips en zodoende kon men 
ornamenten, zuilen en diverse andere attributen 
zo bewerken en schilderen dat het net echt lijkt. 
Daarna zong het koor een aantal liederen. Dat viel 
in zeer goede aarde, misschien een uitnodiging?
Na afloop konden wij aan de overkant van de kerk bij 
Tivoli genieten van een lekker kopje koffie met een 
plak heerlijke cake.

Toen was het tijd om naar een orgelmuseum te 
gaan. De eigenaar vertelde diverse leuke anekdotes 
en liet de orgels spelen. We kregen koffie/thee. In 
de pauze kon men limonade of wat anders voor 
eigen rekening gebruiken. We hadden een paar 
leuke uurtjes.



weer in, richting Hilvarenbeek, tenminste dat was 
de bedoeling!
We zagen al gauw in de verte de kerktoren van dit 
plaatsje, maar daar bleef het voorlopig bij, de weg er 
naartoe bleek er één met hindernissen. We namen 
de kortste weg, over de zandweg, dwars door het 
bos, heel spannend, dat wel, maar daar had je het, 
toen we er bijna waren, hield de weg op…!
Gelukkig was er nog één plekje om te keren op dat 
smalle bospaadje en terug maar weer, we hielden 
de moed er in, de chauffeur bleef ijzig kalm, hij zei 
dat het wel goed kwam!
Nou niet helemaal, want eenmaal toch in 
Hilvarenbeek aangekomen, was er een ander 
obstakel, we belanden midden in het kermisgewoel, 
maar daar kwamen we niet voor: we wilden immers 
naar het Orgelmuseum!
Iets te laat, maar eenmaal aangekomen was het 
allemaal zeer de moeite waard! Daarna nog een 
heerlijke maaltijd bij “de Twee broers” in Etten Leur, 
en we konden met gevulde maagjes weer richting 
Rotterdam, tijd genoeg om tijdens de voorspoedige 
rit naar huis, even bij te komen van het Brabantse 
avontuur!
Wat ons betreft, tot de volgende happening!

Nel Klompien

Wat een dag!
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We zijn er inmiddels wel achter dat een uitje met 
de ‘Alexander-mannen’ een ware happening is, in 
alle opzichten! Daar gingen we weer, twee volle 
bussen met een enthousiaste groep, op weg naar 
een nieuw avontuur, met als vast hoogtepunt: 
zingen, en niet zo maar één of twee liedjes, nee een 
volledig en heel toepasselijk repertoire! 

Wat was het deze keer weer een geweldige ervaring, 
in deze prachtige Basiliek in Oudenbosch. Je keek 
er je ogen uit, er was veel te zien en nog meer te 
horen natuurlijk! 
De gidsen die ons met veel enthousiasme een 
volledige rondleiding gaven in het gebouw, kregen 
als ‘beloning’ een concert te horen van onze mannen, 
ze waren danig onder de indruk, dat hadden ze niet 
gedacht van dat ‘stelletje’ uit Rotterdam!
Al begon de dag wat regenachtig, eenmaal in Baarle 
Nassau werd het droog en konden we heerlijk op 
een terrasje van een Brabantse lunch genieten! Ook 
waren er best leuke winkeltjes maar dat was helaas 
snel even kijken hier en daar en maar niet te veel 
kopen want we moesten weer verder, hup de bus 

Mijn Minikoorreis

Ik ben ongeveer 5 jaar lid van dit mannenkoor. 
Wat gezondheidsproblemen gehad tussendoor, maar dat 
besprak ik dan met Arjan. Die beurde me dan op, met de 
woorden: “Aad, zingen is de beste medicijn”. Jammer dat 
er in de vakantie zo lang gestopt wordt met zingen. Onze 
Minikoorreis op 11 juni vond ik een fijne en heerlijke dag, 
zo met zijn allen en zingen in Oudenbosch.

Aad van der Wal



Dialoog

“Je moet niet zomaar ademhalen.
En let op mijn vertreksignalen.

Er wordt teveel geracet”.
Zegt een kóórlid: “ ’t is óns feest.
Bedien jij maar de rempedalen!”

Jan van Faassen, oCtaaf nov. 2002
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bij tijd en wijle op een koorrepetitie praktiseren, 
namelijk het neuriën. Het regelmatig met gesloten 
mond uitstoten van lucht door de neusgaten blijkt 
bijholteontstekingen te voorkomen. Zo zie je 
maar, schrijft Arjan, dat het koorlidmaatschap zijn 
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een 
gezond lichaam en een gezonde geest.
Over een gezond lichaam gesproken: elke week 
verbaas ik me weer over de veerkrachtige tred 
waarmee mijn medekoorleden de repetitieruimte 
betreden. Ook bij mezelf bemerk ik een toegenomen 
vitaliteit sinds ik lid van het koor ben. Als nieuweling 
kwam ik enkele jaren geleden met knikkende knieën 
naar de Verrijzeniskerk. Maar met die knieën gaat 
het nu veel beter. 
Door steeds heel braaf de commando’s: “Gaat u 
maar even staan” en “Gaat u maar weer zitten” op te 
volgen, hebben mijn kniegewrichten een plezierige 
soepelheid gekregen. Ik weet nu zeker dat ik 
teneinde een lichamelijke terugval te voorkomen zo 
lang mogelijk op het koor moet blijven.

Uit de achterste rij (Wim den Hartog) januari 2004

Waar muziek allemaal goed voor is

In de oCtaaf van november 2003 maakte Arjan 
Breukhoven in het artikel “Contributie mannenkoor 
in het ziekenfonds” melding van een koorlid, 
dat als gevolg van zijn zangactiviteiten van een 
chronische kortademigheid verlost werd. De door 
hem geraadpleegde arts kon tot beider verbazing 
een aanzienlijke vergroting van de longcapaciteit 
constateren. 

Bij het lezen van dit verhaal moest ik terugdenken aan 
een voorval dat ik zelf indertijd op school meemaakte. 
Mijn collega voor het vak natuurkunde had in zijn 
practicumlokaal een zogenaamde spirometer. Met 
dit apparaat kan men vrij nauwkeurig de longinhoud 
bepalen. Na eerst mijn longen goed volgezogen te 
hebben kon ik er in een langdurige ademstoot  ruim 
5 liter lucht uitpersen. Ik was daar trots op. Mijn 
collega maatschappijleer, een kettingroker, kwam 
bijvoorbeeld niet verder dan zo’n 2½ liter. Maar ja, 
die liep dan ook geen marathons. Toch kreeg mijn 
gevoel van trots even later een flinke knauw. Onze 
muziekdocent, Aad van der Hoeven, mocht blazen. 
De spirometer registreerde iets meer dan 6 liter! 
Met een glunderend gezicht stak Aad een sigaretje 
op. Ik begreep er niets van. Deze collega besteedde 
geen tijd aan duurlopen en kwam nooit in een 
sportschool. 
Maar als zangleraar had hij wel geleerd om twee 
lange versregels in één ademtocht ten gehore te 
brengen. Ook hier blijkt weer de heilzame werking 
van het uit volle borst zingen. Want een longinhoud 
van 6 liter is wel respectabel hoor! 
De legendarische Fausto Coppi was in staat om 6,7 
liter in zijn ribbenkast op te bergen. Maar Coppi was 
dan ook een krachtpatser, die zijn concurrenten in 
een zware bergetappe op een achterstand van 20 
minuten kon rijden.
Arjan vermeldt in het genoemde artikel ook de 
heilzame werking van een andere activiteit, die we 



De grondlegger van deze kerk, pastoor Willem 
Hellemons, was er waarschijnlijk ook niet wars van. 
Vanuit welke dienstbaarheid zou hij zijn gedreven 
om zijn droom in Noord-Brabant te realiseren?  

O, je kunt onder de indruk raken van de 
bouwkunstigheid waarmee de kerk is neergezet; 
van de kunstzinnige vloermozaïeken, de opsmuk 
en versieringen, de schittering van het hoog- en de 
nadrukkelijke aanwezigheid van het tombe-altaar 
onder de viering, overhuifd door een vlak baldakijn, 
dat rust op vier afgekeken gedraaide zuilen. Je kunt, 
met respect voor de bouwheren, opkijken tegen een 
imposant front en in de karakteristieke koepel. Je 
kunt waardering hebben voor het vakmanschap van 
de vormgevers en de schilders, die het allemaal ‘net 
echt’ hebben doen lijken. 
Je kunt getroffen worden door de herkenning van 
de levensgrote beelden van de voormalige pausen 
Joannes Paulus II en Pius XII, maar ook door de 
nagalm die door de ruimte trekt als we als koor die 
ruimte bezingen. Je kunt je erover verwonderen 
dat er sprake kan zijn van status binnen de 
kerkelijke orde. Juist 
als het om een gebouw 
gaat, dat attributen krijgt 
toebedeeld, die die status 
zichtbaar moeten maken. 
Zo staan er, weerszijden 
van het hoofdaltaar, een 
conopeum, een soort 
parasol met afwisselend 
gele en rode banen, en 
een standaard met een belletje, een zogenaamd 
tintinnabulum. Statussymbolen die van een 
parochiekerk bij pauselijk decreet een basiliek 
maken en bij processies, in uiterlijk vertoon, vooruit 
gedragen worden. Maar ook is er een wapen, 
inclusief wapenspreuk, waarin dat nog eens wordt 
benadrukt. “Custos Hereditatis”, bewaarder van 
het erfgoed, staat in een tekstlint onder het schild, 
waarin ook de sleutels van Petrus en het inmiddels 
vervallen wapen van Oudenbosch staan afgebeeld. 
Heraldiek binnen de kerk. Wat mij betreft een 
afspiegeling uit de tijd waarin de kerk, naast de 
religieuze opdracht, ook nog een sterke wereldlijke 
macht bezat en zaligheid een handelsartikel kon 
zijn. Een kerkvorm, die voor veel gelovigen als 
onweerstaanbaar moet hebben aangevoeld. In dit 
bijzondere gebouw vraag je je onwillekeurig toch af, 
hoeveel Kerk er eigenlijk in deze kerk aanwezig is. 
En welke plaats hier de gelovigen is gegund.
Op onze reis door de basiliek van de heiligen Agatha 
en Barbara, blijft dit toch wel even hangen. 

Maar dan laten we Petrus met zijn sleutel onder zijn 
balkon-baldakijn achter en steken over naar een 

Via Petrus naar Perlee
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Hij zit er te zijn. Pontificaal en uit steen gehouwen. 
Onder een baldakijn, dat eigenlijk geen baldakijn 
is. En onder een balkon, dat rust op, en samenvalt 
met, de hemel boven de ‘sleuteldrager van het 
Koninkrijk van God’. Een rol die in de traditie is 
toebedeeld aan de ietwat heethoofdige discipel 
Petrus. En hij kwijt zich koel, geestloos en 
onwrikbaar, van zijn taak door de sleutel in zijn 
linkerhand te klemmen en niet los te laten (?!)
 

Het is één van de vele beelden, die 
de kerk, gewijd aan de standvastige 
martelaressen Agatha en Barbara, 
rijk is. Een verwarrend aantal 
van uit steen gehouwen of in gips 
gegoten beelden van mensen, die 
door hun medemensen krachten 
en eigenschappen zijn toebedeeld, 
voldoende om hen, vooruitlopend 
op het Laatste Oordeel, alvast 
maar heilig te verklaren. Vaak na 
een tussenstap in de vorm van 
een zaligverklaring, waarna in 
een later stadium promotie kon 
worden gemaakt naar heiligheid. 
De Siciliaanse Agatha, één van 
de beschermheiligen van de 

Oudenbosche basiliek en één van de vroegste 
heiligen in de Rooms-katholieke traditie, mocht 
die tussenstap overslaan en werd al, 1 jaar na haar 
overlijden, direct heilig verklaard, om vervolgens, 
in haar rol als middelares, te midden van de 
vele andere verbeelde ‘voorsprekers’, een eigen 
specifieke ‘klantenkring’ te bedienen. 
Onder deze beelden en zijn baldakijn dus ook dat 
van de man, naar wie de grote Sint Pieter in Rome is 
genoemd. De grote broer, naar welks voorbeeld de 
on-Nederlandse kerk in het Brabantse Oudenbosch 
is gebouwd. al moet hij die eer toch nog wel een 
beetje delen met Jan van Lateranen, waaraan ook 
een Romeinse kerk is gewijd. 

Rondlopend en -kijkend in deze replica op een schaal 
van 1:16 is er onwillekeurig de vergelijking met de 
herinnering aan een bezoek aan het Romeinse 
voorbeeld. Overweldigend was daar de grandeur, de 
overmatige rijkdom en de vermaledijde hiërarchie, 
die rangorden en plaatsen discrimineerde. Iets 
wat je ook in Oudenbosch wel tegenkomt. Zij het 
op een andere schaal. Hier bleek heel veel slechts 
façade te zijn en onecht. Waarin een baldakijn geen 
baldakijn en een balkon geen balkon bleek te zijn en 
het marmer evenmin marmer, maar wel de schijn 
moest ophouden. Al wandelend vergrootte zich de 
afstand die ik heb met deze religieuze uitingen, die 
zo bezwangerd zijn van een menselijke ambitie en 
hang naar grootheid. Zo niet echt, dan toch in schijn. 
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Gelukkig maar dat een commissie van wijze mannen, 
de commissarissen-grensscheiders van België en 
Nederland in proces-verbaal alle enclave-grenzen 
van onze lunchplaats Baarle in 1995 tot rijksgrenzen 
hebben verheven en zo, naar eigen zeggen en 
verklaren, duidelijkheid (!?) hebben geschapen 
in de soevereiniteit van 80 roeden betwist gebied. 
Want daarom kan het spel-zonder-grenzen, over de 
grenzen heen, tenminste zonder teveel problemen 
worden doorgespeeld. En kan ‘Juffrouw Kip’ haar 
spijzen zowel in Nederland als in België blijven 
serveren. Het geeft een ietwat gekunstelde indruk, 
al varen de beide Baarles, Hertog en Nassau, er 
denkelijk grensoverschrijdend wel bij. Waarom 
zouden ze anders hun ‘kruisjes op de landkaart’, zo 
nadrukkelijk ook nog eens in de bestrating hebben 
opgenomen? 

Leven met grenzen. We doen niet anders en zijn er 
aan gewoon geraakt, al zijn er altijd wel waar we 
graag tegenaan schoppen of die we opzoeken om 
te zien of we ze niet een beetje in ons voordeel 
kunnen verschuiven. Grenzen onderscheiden, 
beperken en discrimineren. Maar ze zijn ook de 
voorwaarde om vrijheid te kunnen ervaren. Ze 
bieden zekerheid en veiligheid. Zonder grenzen mis 
je immers je oriëntatiepunten en loop je verloren. 
Zonder erkenning van zo’n grens, al was het maar 
een routeaanwijzing of een waarschuwing dat 
de ingeslagen weg verderop dood zal lopen, kan 
het zomaar gebeuren dat je gedwongen bent om 
op je weg terug te keren. En om de onverharde 
weg opnieuw, maar in tegengestelde richting, af 
te moeten leggen. Zoiets kan stofwolken doen 
opwaaien of zand in de ogen strooien. Het kan 
ook vermakelijkheid of leedvermaak stimuleren. 
Hebben we het niet daadwerkelijk meegemaakt, 
toen we daarvoor zelf geen verantwoordelijkheid 
voor behoefden te nemen, maar de keuze van 
de chauffeur wel graag en onverbloemd van 
commentaar mochten voorzien? 

We waren als ‘koor-met-aanhang’ in een goede, 
harmonische, sfeer op weg, na een bezoek aan de 
Oudenbosche basiliek en met onderbreking in de 
Baarles, langs de zuidgrens van ons land, om ons 
te gaan verlustigen aan een andere schijnwereld, 
waarin het ‘Museum Dansant’ in Hilvarenbeek 
een draaiorgelverzameling blijkt te herbergen. 
We zouden een vlotte en interessante presentatie 
mogen meemaken, die de ontwikkeling van het 
bijzondere instrument zou volgen. Een instrument 
dat, in uiterlijk vertoon, wereldwijd furore maakte 
als het Amsterdamse pierement, maar eigenlijk 
een veel interessanter leven heeft doorgemaakt op 
kermissen en in danszalen. Misschien wel omdat 
die beide gelegenheden voor ons, of in ieder geval 
voor mij, niet tot de plaatsen behoorden waar 
we, vanuit onze levenshouding gezien, mochten 
komen. Van ongeremd (en onbegrensd) werelds 
vermaak dienden we ons immers te onthouden? 

voormalig kloostercomplex, 
waarin nu niet alleen een 
brasserie is gehuisvest, maar 
ook, tot mijn verrassing, een 
sterrenwacht. Tegenover de 
koepel van de kerk een andere 
koepel. Eén die kan worden 
gedraaid en geopend om een 

blik te kunnen werpen in de oneindigheid van het 
heelal. Op zoek naar hemellichamen. 
Het inrichten van dit eerste publieke sterrenobser-
vatorium in Nederland, de Volkssterrenwacht 
Simon Stevin, blijkt een initiatief te zijn geweest van 
twee jezuïetenbroeders, waaronder de naamlener 
Bruno Ernst (of eigenlijk Hans de Rijk), die in 1961 
in dit klooster woonden. En door hun lenzen hun 
religieuze blik op de hemel verruimden met die 
op de sterrenhemel. Sinds kort is de sterrenwacht 
Tivoli weer open, na een poos buiten gebruik te 
zijn geweest door gebrek aan belangstelling. 
Daar zal het sluiten van het klooster als zodanig 
ook wel debet aan zijn geweest. Maar nu worden 
de telescopen als onderdeel van het geestelijk 
erfgoed van de Jezuïeten, dankzij de uitbater van 
het complex, die ook onze koffie verzorgde, weer 
dankbaar en regelmatig gebruikt en op de hemel, 
ver voorbij de koepel van de pseudo-Sint Pieter, 
gericht. Een grenzeloze verkenning onder Ernst’s 
motto: Ik weet niets, maar ben nieuwsgierig naar 
alles. Hoe contrasteert dat met de chaotische 
overdaad aan grenzen en grenslijnen, die gelovigen 
een soms knellend territorium aanwijst; harten en 
grondgebied tot enclaves maakt en mensen in twee 
werelden doet leven.



en wordt aangeboden, vanachter façades die een 
mooi stukje techniek verhullen, vaak voortgeduwd 
op een handwagen. Maar in Hilvarenbeek statisch 
opgesteld in een wonderlijke, uit oud en nieuw bont 
samengestelde voormalige dansruimte, die, net 
als de ruimte waarin Petrus versteend zit te zitten, 
weliswaar lijkt op wat het is, maar toch niet is wat 
het lijkt. 

Jan Swager
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En zo maakten we het orgel en de orgelman met 
mansbakje alleen maar mee als het soms in de 
kleine provinciestad een inkomen probeerde los te 
weken. Of als we het voor elkaar kregen dat het, 
voor de leraren ergerlijk lang, een poos voor de 
school bleef spelen. 
Hoe konden we onder de indruk zijn van het vaak 
prachtig beschilderde front van bijvoorbeeld het 
beroemde Perlee-orgel “De Arabier”, weliswaar 
hier niet opgesteld, maar voor mij een bekende 
vertegenwoordiger van dit genre, die in mijn 
herinnering weer opduikt. We genoten van de 
bewegende poppen, die bekken, bel of trom 
beroerden, en van de muziek, die nu nog nostalgische 
gevoelens kan wekken. Grensoverschrijdend, 
of liever, grenzeloos vertier, omdat het, heel 
toegankelijk, gewoon op de openbare weg werd 

Totaal verrast nam Johan in de afgelopen maand 
de bijbehorende versierselen – een set mooie 
manchetknopen – in ontvangst; heel toepasselijk 
voor Johan met een voorstelling van een oCtaaf aan 
muzieknoten. 
Johan heeft al vanaf zijn beginjaren de toenmalige 
musicaris, Jan Pons, geassisteerd. Sinds maart 
1997 stond hij al te boek als 1e musicaris. Dit heeft 
hij tot april 2004 officieel gedaan. 
Daarnaast was hij sinds september 2001 samen 
met Jan van Faassen redactielid van de oCtaaf.

Al bijna vijfentwintig jaar zet hij dus ‘zijn beste 
beentje voor‘, niet alleen wat betreft als zanger met 
zijn baritonpartij, maar ook als redacteur van ons 
onvolprezen koorbulletin oCtaaf.

Wij wensen Johan nog vele jaren als lid van ons 
CMKPA toe, dat hij plezier mag blijven beleven aan 
het zingen en het samenstellen van de oCtaaf.

Peter Peters

Op 30 september 1991 werd onze bariton Johan 
de Geus hartelijk welkom geheten als nieuw lid 
van ons mannenkoor. Op dat moment zal hij zich 
waarschijnlijk niet gerealiseerd hebben dat hij 
25 jaar later gefeliciteerd met en gehuldigd zou 
worden voor zijn zilveren zangjubileum. 
 

25 CMKPA-jaren
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of in een Koraalhuis, waar de leerlingen werden 
geïnterneerd. 

Met de opkomst van de steden en de daarmee gepaard 
gaande bouw van vele kathedralen en hoofdkerken, 
ontstond zo een bloeiende traditie die vooral werd 
gestimuleerd door de stadsmagistratuur die veel 
waarde hechtte aan voorbeeldige kerkmuziek. 
De Reformatie maakte in 1578 aan deze traditie 
abrupt een einde en het zou ruim 300 jaar duren 
voor de eerste kathedrale koren opnieuw werden 
opgericht.

Aad van der Wilt, 
oktober 2009

Muziek maken is leuk en bovendien hebben 
wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het 
een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie 
en de sociale vaardigheden van kinderen. 
 
Door zelf muziek te maken wordt het intelligentie-
quotiënt van kinderen verhoogd en vooral het 
abstractievermogen en het analytisch denken 
sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren 
versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, 
evenals de sociale en emotionele vaardigheden. 
Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Uit 
hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende 
kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) 
en de rechter hersenhelft (gevoel) sterker met 
elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende 
kinderen. 
Met die kennis in het achterhoofd, bezoeken we 
de Koorschool van het St. Bavo-muziekinstituut 
in Haarlem, één van de twee koorscholen in 
Nederland. We worden ontvangen en wegwijs 
gemaakt door directeur Hans Hartog die ons inwijdt 
in de eeuwenoude traditie van het opleiden van 
koorknapen.

Een eeuwenoude traditie
In de Middeleeuwen werd voorgeschreven dat in de 
liturgie van de eredienst voor een belangrijk deel 
gezongen moest worden. Om de kanunniken te 
ontlasten, werden daarbij jongens ingeschakeld. 
Die moesten natuurlijk eerst een goede opleiding 
krijgen in muzikale vorming en Latijn. Meestal vond 
die opleiding plaats in het huis van de zangmeester 

Muziek maakt slim

Grote of St. Bavo-kerk te Haarlem

gaan om hem te feliciteren én om hem het zilveren 
speldje van de Koninklijke Christelijke Zangers 
Bond op te spelden. Maar als Anton zich wel capabel 
zou voelen, dan zou het leuk zijn voor hem én enkele 
familieleden een gedeelte van een repetitieavond 
mee te maken. 

In augustus zijn we al begonnen met het 
Kerstrepertoire. We hebben vijf optredens in 
december. Anton heeft dit natuurlijk ook vele jaren 
mogen meemaken. 
Op dinsdagavond, 2 december kwam hij samen met 
twee dochters en een zoon de kerkzaal binnen. Hij 
straalde en begon enthousiast te applaudisseren. 

Anton Lockhorst zou op 28 november 40 jaar lid zijn 
van ons koor. 
 
Het bestuur en koor wilden hier beslist aandacht aan 
geven. Ik begreep best dat we Anton niet vroegtijdig 
hiervan in kennis konden stellen. Het moest wel 
een verrassing blijven. Maar hoe kon ik één van zijn 
kinderen bereiken? Het enige wat ik wist was dat 
Anton een dochter in Dieren heeft wonen. Via, via 
kwam ik in het bezit van een telefoonnummer van 
haar.
Na een gezellig telefoongesprek spraken we af 
dat, indien Anton zich niet zo goed zou voelen, 
een delegatie van het bestuur naar Anton toe zou 

Anton Lockhorst, 40 jaar lid



Als persoon én als bariton moeten wij hem helaas 
toch missen. Echter, we hopen hem nog vaak te 
kunnen begroeten op onze uitvoeringen.
Anton, we wensen je samen met allen die je lief zijn, 
nog goede jaren toe.

Johan de Geus, december 2008 
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Natuurlijk was het bestuur en Arjan hiervan op de 
hoogte. Anton ging weer even op zijn oude plaats 
zitten, op de achterste rij van de baritons. Toen Arjan 
voorstelde het Cantique de Noël te zingen, straalde 
Anton nog meer en zong vol overgave met ons mee. 
Hij genoot zienderogen.
De voorzitter nodigde vervolgens Anton uit om 
even op het podium plaats te nemen, waarna Ger 
een kort toespraakje hield. In veertig jaar is er veel 
gebeurd, zowel prettige dingen als minder prettige 
dingen. Dit geldt natuurlijk voor ieder mens. Omdat 
Anton zo lang lid is van ons koor is dat echt wel een 
verdienste. Ik weet dat Anton in het verleden ook wel 
eens een bestuursfunctie heeft bekleed: musicaris.   
Nadat de voorzitter Anton de oorkonde had 
overhandigd, werd hem het zilveren jubileumspeldje 
van de KCZB opgespeld. Tot slot zongen we 
gezamenlijk het Dank sei Dir, Herr. Ik kan u 
verzekeren dat Anton nog prima bij stem is en het 
erg fijn vond om dit laatste lied met ons mee te 
mogen zingen.

En op 24 januari 2009 was het dan zover. Cor was 
vandaag, zaterdag, precies 25 jaar lid van het koor. 
Maar er was niemand om dit mee te vieren, dan 
maar op de eerstvolgende repetitieavond, dinsdag 
de 27e. 

Voor aanvang van iedere repetitie spreekt 
onze voorzitter altijd een gebed uit en als er 
bijzonderheden zijn, meldt hij dat daarna. Tenslotte 
vraagt hij dan, of er nog iemand is die iets te melden 
heeft? 

Zo ook op die dinsdagavond. En ja hoor, u begrijpt 
het al, Cor ging staan en zei tegen de voorzitter: 
‘Weet je wel dat ik de 24e januari 25 jaar lid was 
van het koor?’ ‘Ach Cor’ zei Ger, ‘dat zijn we glad 
vergeten.’ ‘Fijn dat je er zelf aan hebt gedacht’.

Na dit plagerijtje, volgde er een echte felicitatie. Cor 
mocht bij de voorzitter voor het front van het koor 
komen en ontving de officiële brief voor de jubilaris 
en mocht ook de gouden manchetknopen met nu 
dan de bassleutel, in ontvangst nemen. De knopen 
glommen en Cor glom ook! 

Ziezo, dat was gelukt en we hopen als koor dat Cor 
nog vele uitvoeringen die speciale manchetknopen 
mag gebruiken.

Johan de Geus

En om dat te voorkomen, meldde ons oudste 
koorlid Cor Hardenbol (92) zich al ruim vóór de 
Kerst met de mededeling, ‘Johan, ben jij ervan op 
de hoogte dat ik volgende maand 25 jaar lid ben 
van dit mannenkoor?’ En of, zijn we hiervan op de 
hoogte! 
 

Misschien vergeten ze me wel…



47

hebben en betrokkenheid van anderen zoals onze 
partners, vrienden en kennissen speelt daarbij een 
belangrijke rol. Met elkaar krijg je dan ook een kick 
wanneer je bij een concert applaus en waardering 
ontvangt en daar is ook beslist niets mis mee.

Als je het zo bekijkt is 40 jaar best lang. Zoveel jaren 
jezelf, elkaar en anderen een plezier doen is best 
iets om bij stil te staan. 

In deze “Jubileum oCtaaf”  wordt verder stilgestaan 
bij het ontstaan van ons koor, wetenswaardigheden, 
anekdotes etc. Kortom meer een terugblik. Dat 
laat ik graag aan de redactie over. Ik wil het in dit 
verband nog even over ‘morgen’ hebben. Wanneer 
je een jubileum viert kijk je natuurlijk terug want 
dat is de belangrijkste reden dat er sowieso iets te 
vieren valt. Ik vind echter dat een jubileum ook iets 
uitdagends heeft, iets van we willen verder.
Het is niet de bedoeling om in dit kader een 
verhandeling over die toekomst te houden, maar ik 
wil wel een signaal afgeven. Laten we samen verder 
gaan met mooie muziek maken, attent repeteren, 
proberen ons te verbeteren, goeie concerten 
geven en dat alles in een fijne harmonie, de nodige 
aandacht voor elkaar en de activiteiten in de 
vereniging. Voor het muzikale hebben we een prima 
dirigent, voor het andere moeten we zelf zorgen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat na dit jubileumjaar 
en de activiteiten die ons na het concert nog te 
wachten staan, met nieuw elan een nieuwe periode 
zullen starten. Laten we zeggen dat het 50-jarig 
bestaan weer een mijlpaal zal zijn om eens flink bij 
stil te staan.

Ger de Jong,
voorzitter (2006)

We hebben er lang naar uitgekeken maar nu is het 
dan zover. Op 14 oktober vieren we met een groots 
concert: ons 40-jarig bestaan.
Met deze opening vertel ik jullie natuurlijk niets 
nieuws, want iedereen weet dat natuurlijk al. Daar 
komt bij dat we de afgelopen maanden regelmatig 
over het jubileum en het jubileumjaar hebben 
gesproken. Het concert op 14 oktober is echter een 
soort markeerpunt van ons bestaan. Zogezegd het 
belangrijkste moment waarop we stilstaan bij het 
40-jarig jubileum.
 
Sommigen zullen zeggen wat is nu 40 jaar. Er zijn 
verenigingen en instellingen die al vele jaren langer 
bestaan. Moet je dat nu zo uitgebreid vieren en 
steeds onderwerp van gesprek laten zijn.
Het is natuurlijk maar net wat je lang vindt en welke 
waarde je hecht aan dit soort markeerpunten in het 
bestaan van een vereniging of in je leven.

Wanneer je het bekijkt vanuit het verenigingsverband 
zou je kunnen zeggen dat ons koor voorziet in een 
behoefte. Het is destijds opgericht en al die jaren 
heeft het een flink aantal mensen bij elkaar gebracht 
die een groot genoegen beleven aan samenzijn, 
repeteren, muziek ten gehore brengen, concerten 
geven en mensen plezieren. Bij dit alles vormt onze 
Christelijke identiteit een wezenlijke leidraad.

Wanneer je het beziet vanuit de individuele zanger 
dan zal hij zeker de genoemde uitgangspunten 
onderschrijven, maar ik denk dat hij er ook iets aan 
toe zal voegen, iets persoonlijks. De vereniging is 
namelijk meer dan voorzien in een behoefte. Het 
gaat ook in belangrijke mate om het als mens fijn 
te vinden wat je doet, je thuis voelen en in ons geval 
is dat zingen in een mannenkoor en dan speciaal in 
het Christelijk Mannenkoor ‘Prins Alexander’. 
Het bindingselement en ik bedoel daarmee de sfeer 
onderling, saamhorigheid, iets voor elkaar over 

40 Jaar Mannenkoor Prins Alexander



CMKPA viert een gouden feest. Goud is vooral in de sportwereld een enorm begeerd doel. Zoals 
iedereen weet, moet er voor goud ontzettend veel gedaan en ook gelaten worden. Zingen in een 
koor mag je vergelijken met topsport: het is – als je het goed doet – bijzonder intensief en op 
resultaten gericht. Iedere vereniging kan alleen floreren als er naast alle goede inzet door alle 
leden ook een enthousiaste en ondernemende groep van ondersteuners bereid is om extra energie 
en tijd te steken in vrijwillige activiteiten: Bestuur, Muziekcommissie, Activiteitencommissie, Lief 
en Leed, Bingo, Loterij, Podiumbouwers, Public Relations-commissie, Webmasters en Karaoke-
samenstellers, Groepshoofden, oCtaaf, Koormeester, EHBO-ers, Bezorgers oCtaaf en iedereen die 
we op deze plaats vergeten te noemen.

Het welzijn van zo’n geweldig gouden koor valt en staat met de inzet van de vrijwilligers. Zij hebben 
zeker een ‘hartelijk dank’, een groot applaus - en eigenlijk een gouden plak verdiend.

Redactie 

Vrijwilligersactiviteiten

Ik weet, nog lang niet volledig te zijn geweest maar 
ben er trots op lid te mogen zijn van het Christelijk 
Mannenkoor ‘Prins Alexander’ dat in ruim 35 jaar 
zijn bestaansrecht heeft bewezen en daarom 
nogmaals 
PETJE AF !Gaarne geen applaus!

Observator (David van Harten) januari 2002
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Of liever gewoon op z’n Rotterdams gezegd: Petje af!
Ja, petje af voor allen die in ons koor een functie 
hebben. Want als je dan b.v. in oCtaaf de namen 
ziet van allen die zich voor ons koor inzetten 
van bestuur, via dirigent, muziekcommissie, 
activiteitencommissie, groepshoofden, leden die 
ons maandblad oCtaaf verzorgen, dan kan ik niet 
anders en nogmaals zeggen: petje af! 

Neem nou b.v. onze dirigent. Hij probeert toch maar 
van iedere medewerking “een feest” te maken. 
Schiet wel eens uit z’n slof bij gewone repetities, 
maar ach dat moeten wij voor lief nemen, want 
d’r is maar één kapitein op ’t schip, ‘der help geen 
moedertje lief an’ en ‘wattie in z’n kop heb, heppie 
niet in z’n …neus’.
‘Enne de complemente met z’n nieuwe frak, heel 
sjiek’. Afijn, hoe dan ook, het is mede met en door 
hem toch maar gelukt om een prachtige cd uit te 
brengen.

Daarbij mag niet over het hoofd gezien worden de 
bijdragen compleet met toelichting op de te zingen 
liederen door Arjan, (mogen er dit jaar ook nog een 
paar leut-liedjes bij?) Johan de Geus en heel veel 
anderen. Kopij voor onze oCtaaf kan nog steeds 
gebruikt worden en wordt ook gebruikt.
Bijna zou ik de werkers van de Lief- en Leedpot 
vergeten. ‘Hunnie’ geven toch maar mooi ‘acte 
de présence’ bij gebeurtenissen waar bijzondere 
aandacht nodig is, ja zelfs bij hen die de respectabele 
leeftijd van 80+ hebben bereikt.
Al met al op z’n plat Rotterdams gezegd: ‘Daddis 
geen allehensie!’

Chapeau !!!
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u verzekeren dat de meeste foto’s mislukt zijn. Hij had 
zijn échte fototoestel vergeten. Hoe dom kun je zijn…?

Redactie oCtaaf

Maar enkele foto’s willen wij u toch niet onthouden:

Al in februari van dit jaar waren er plannen om een 
gezellige avond te organiseren ná het concert van 
een avond er voor, met ons Duitse partnerkoor uit 
Sandhausen. Dit alles zou begin september plaats 
vinden.
 
Helaas moesten zij door allerlei omstandigheden 
afzien van de reis. Dat betekende voor ons wél een 
concert op 7 september, maar geen gezellige avond 
op de 8e. Hiervoor hadden de commissieleden erg 
hun best gedaan om iets te regelen: een prima en 
een ruime locatie en een ‘lopend’ buffet, verzorgd 
door een Chinees restaurant uit Nieuwerkerk, de 
‘Gouden Oceaan’. Dus ook voor ons was dat een 
tegenvaller, jammer. Maar men had toch het plan 
om dat etentje door te laten gaan, maar dan bij de 
Chinees zelf in zijn restaurant.
De vraag was natuurlijk van onze kant, kunnen 
daar dan zoveel mensen in? De Chinees verzekerde 
de commissieleden dat ze met ruim honderd 
mensen konden komen. Het restaurant zou alleen 
toegankelijk zijn voor onze leden en partners, dus 
niet voor buitenstaanders en helaas ook niet voor 
onze vrienden en vriendinnen van het koor. 
Maar daarover is al in de vorige oCtaaf iets geschre-
ven. Gekozen werd voor de woensdagavond, want 
dan konden onze dirigent en zijn Annelies ook 
aanwezig zijn. 
Het werd een bijzonder gezellige en ‘voedzame’ 
avond met een uitstekend buffet en een prima 
organisatie. Hulde voor de commissieleden, maar 
ook de Chinees heeft het fantastisch gedaan. Een 
van de redactieleden voelde zich blijkbaar verplicht 
om iedereen even op de foto te zetten, maar ik kan 

Een geslaagd avondje uit

Bij de Chinees

Vanmorgen, 9 februari, kwamen Wladi en Rens als 
vertegenwoordigers van Lief & Leed ons namens 
jullie verrassen met een prachtig bloemstuk ter 
ere van ons zestigjarig huwelijksfeest. 

Wij hebben daarvan meteen een foto gemaakt, 
die wij vol trots aanbieden aan de redactie van de 
oCtaaf, met het verzoek deze in het eerstvolgende 
nummer te plaatsen. 
Wij zijn er van overtuigd dat aan ons verzoek 
gevolg zal worden gegeven.
Je bent tenslotte mede-redactielid, of niet!
Mannen, ook namens Janny, hartstikke bedankt.

Jan van Faassen

Hartelijk dank…

  9 februari 1956   9 februari 2016

‘De drie organisatoren Kees, Wladi en Rens van 
deze gezellige avond’



te zorgen. Samen met hun partners hadden ze 
voor heerlijke snacks gezorgd en dat was altijd een 
welkome afleiding tussen de spelrondes door. 
Er werden zes bingo-rondes gedaan, van elk drie 
rijtjes en daarna volgde het slotgedeelte van de 
avond: de trekking van de Najaarsloterij. Wederom 
wat spanning op de gezichten van de aanwezigen: 
zou ik nou eindelijk ook eens in de prijzen vallen? 
Maar er waren, zoals elke jaar, weer enkele 
‘gelukkigen’ die zoveel prijzen hadden gewonnen, 
dat ze geholpen moesten worden dit thuis te 
brengen...! 

Zo zie je maar, zouden we van die ouderen nog iets 
kunnen leren of is het puur ‘geluk’? Ach, laten we het 
maar op het laatste houden en het gaat uiteindelijk 
om de gezelligheid en natuurlijk niet op de laatste 
plaats, onze koorkas. De netto-opbrengst bedraagt 
€ 501,75 een schitterend resultaat. Bedankt lieve 
mensen!

Johan de Geus (uit oCtaaf november 2013)
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Deze kreet klonk zeker achttien keer op de Bingo-
avond van afgelopen vrijdag 8 november. En 
wellicht dat het meer dan twintig keer te horen 
was, want soms waren er wel twee personen 
die op dat moment gelijktijdig ‘Bingo...!’ hadden 
geroepen. Voor de één de prijs en de ander moest 
dan genoegen nemen men een troostprijs. 
 
Het was weer een ouderwetse Bingo-avond met een 
goed gevulde zaal, waar ongeveer zeventig mensen 
aanwezig waren, koorleden, partners en vrienden 
en vriendinnen van het koor. We hopen altijd dat 
zoveel mogelijk mensen onze Bingo-avonden 
willen bezoeken. Uiteindelijk steunen we het koor 
hiermee.
De drie organisatoren hadden weer hun uiterste best 
gedaan om voor een prachtig gevulde cadeautafel 

Bingoooooo...!
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uitzien en zo nodig een (zij) kant geschilderd. Of het 
nu komt door het aantal mannen dat aanwezig was, 
of misschien aan het harde werken van deze kerels, 
in ieder geval was de gehele klus van het vrijmaken 
van de oude vloerbedekking in drie uurtjes tijd 
geklaard. Bedankt Dick, Bram, Bas, Boudewijn, 
Hans en Ron. Het was reusachtig. 

Drie dagen later, het was echt een mistige dag en 
avond, is de kar met het podium naar Puttershoek 
gebracht. Het kwam eigenlijk zo. Teun had voor 
zijn overlijden gesproken met de firma De Geus om 
tegen een behoorlijke korting vloerbedekking te 
leveren. Hij zou dan zelf met een aantal mensen van 
het koor de nieuwe vloerbedekking aanbrengen. 
Maar toen de gebroeders De Geus hoorden van het 
overlijden van Teun, besloten ze om niet alleen de 
vloerbedekking te leveren maar ook om het gratis 
op het podium te plakken. Daarom ging de kar naar 
Puttershoek. En na ruim een week kregen we het 
bericht dat alles klaar was en of we de kar met het 
podium maar eventjes op wilden komen halen. En 
dus op een donderdagavond weer naar Puttershoek. 
Voor de verandering was het nu een regenbui van 
een paar uur. Na de inhoud van de kar te hebben 
bekeken (het zag er zeer goed uit) hebben we het 
geheel weer naar Rotterdam gebracht. 

De andere dag is de kar samen met de beheerder van 
het podium, Dick Vrijenhoek, weer naar Bleiswijk 
gebracht, keurig in elkaar gezet en gecontroleerd. 
We kunnen u vertellen dat het er fantastisch uitziet. 
Onze mannen staan op 20 december op het 
vernieuwde podium de liederen van het kerstconcert 
te zingen, moet u eens opletten. Ze zullen zingen als 
nieuw!
Allen die er aan hebben meegewerkt, en in de eerste 
plaats firma De Geus, maar ook de mannen van het 
koor en de eigenaar van de kas, enorm bedankt!

Henk Roggeveen, december 2011

We gebruiken inmiddels al weer een paar jaar 
het podium dat we voor een zacht prijsje hebben 
kunnen kopen. Het Randstedelijk Mannenkoor had 
het gekocht van een koor dat was gestopt. Alleen… 
het was een stuk te groot. En dus vroeg men van 
het Randstedelijk of we de helft soms wilden 
overnemen van ze. Zo zijn we aan het podium 
gekomen. 
 
Toen het werd bekeken, was het eerste wat werd 
gezegd, dat het opnieuw bekleed moest worden. 
De vloerbedekking was sleets, zat hier en daar los 
en was door de jaren heen ook wat vaal geworden. 
Maar ja, hoe gaat het dan, er wordt over gepraat 
maar het komt er maar niet van. 
Tot aan dit voorjaar. Na gebruik bij het Passie-
paasconcert hebben we afgesproken dat er nu echt 
iets moest gebeuren. 
Maar ja, waar  moet je dat doen? 
Dus eens gesproken met de heer Aad van den Berg, 
de eigenaar van de kas waar de kar met het podium 
altijd staat opgeslagen in Bleiswijk. Gelukkig was 
hij bereid om ons in de kas te laten werken aan het 
podium, onder voorwaarde dat dit zou gebeuren in 
het najaar, als alle caravans weer terug waren van 
de zomerstandplaats.

En zo zijn een aantal mannen op een goede dag, 
het was op vrijdag 18 november, naar Bleiswijk 
getogen om te werken aan het podium. Van te voren 
was men van mening dat dit wel eens de hele dag 
kon duren en misschien nog wel langer. Dus koffie 
mee, (verzorgd door Dick Vrijenhoek) sommigen 
zelfs brood mee en aan het werk. Ieder podiumdeel 
werd ontdaan van de vloerbedekking, zo nodig 
gerepareerd, een ronde voorzijde er aan geschuurd 
zodat de vloerbedekking er wat natuurlijker zou 

Een vernieuwd podium



van koorleden. Het is voor ons wat overzichtelijker 
om dit op deze manier in de gaten te houden en we 
kunnen op deze manier sneller en gemakkelijker 
reageren op vragen of opmerkingen. 
Het emailadres is cmkpa1966@gmail.com
Ook zijn er de laatste tijd diverse fotoseries van 
concerten toegevoegd (Deze zijn te zien na het 
inloggen onder de knop ‘Foto’s’) en ook staat de 
nieuwe kerst-cd in de webshop.
De pagina “Leden” is aangepast en de zoekfunctie 
is vereenvoudigd. De printfunctie volgt z.s.m.
Tenslotte is er nu ook een mobiele versie van de 
website. Bij het oproepen van de site op uw mobiele 
telefoon wordt u automatisch hier naar toe gestuurd 
en is het allemaal wat gemakkelijker navigeren.
Dit alles is mogelijk met dank aan Arko Rietdijk, onze 
hoofdwebmaster en fotograaf tijdens concerten, 
voor het vele werk.

Arko, Simon & Marinus Rietdijk
Januari 2016
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De website heeft een update gehad en de wensen 
die er waren, zijn toegevoegd. Hieronder in het kort 
de belangrijkste wijzigingen.
De knop “Inloggen” is verplaatst naar rechts boven 
in om op de balk ruimte te maken voor andere 
knoppen. Als u bent ingelogd staat er vermeld dat u 
bent ingelogd en uw naam. En de mogelijkheid om 
uit te loggen.
Nieuw op de site is de “Nieuws” pagina. Op deze 
pagina zullen onder andere de flyers geplaatst 
worden voor concerten. Aankondigingen van nieuwe 
cd’s of wat voor nieuws dan ook.
De pagina “Bestuur” is op verzoek van het bestuur 
ook op het openbare gedeelte geplaatst om het 
mensen gemakkelijker te maken met iemand 
contact op te nemen.
De pagina “Vrienden” is toegevoegd. Vanaf heden 
is het mogelijk om via deze pagina vriend of 
vriendin van het koor te worden. Deze aanmelding 
wordt automatisch verstuurd naar de secretaris, 
waarna hij contact opneemt met de nieuwe vriend 
of vriendin.
De pagina “Gastenboek” is verdwenen. Er werd 
geen gebruik van gemaakt. Via “Contact” blijft de 
mogelijkheid aanwezig om vragen of opmerkingen 
aan het bestuur en leden bekend te maken.
Ook hebben we een emailadres aangemaakt voor 
vragen, opmerkingen of problemen met inloggen 

Update van 
onze Website

We schrijven: oktober 1997
Topbakker Nelis Kaptein, Kralingseweg 270, heeft zich met een bijzonder voorstel bij mij gemeld: 
“Ons koorlid bakt zijn roomboter/amandelletters in december a.s. voor ons tegen de winkelprijs van 
ƒ 15,-.

Het leuke is, het koor zal een deel van dit 
bedrag als geste van hem ontvangen…!
Zo kan je ook christelijk bakken en 
zoals ik wil propageren: Geen woorden, 
maar daden zullen u bekend maken. 
Veel dank, Nelis! U kunt nu al bij hem 
bestellen.

Klijs Neeleman, de Komkommerkoning, 
was al een voorbeeld… Wie volgt…?

Jaap Koster, secretaris

Boterletters
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Werkzaamheden
Misschien wel de belangrijkste taak van de 
Muziekcommissie is het namens de leden mede 
bepalen van het repertoire.
De vereniging is er van en voor de leden. Het is 
dan ook vanzelfsprekend dat de leden invloed 
kunnen uitoefenen op het repertoire dat we zingen. 
Namens de leden vult de Muziekcommissie die rol 
in. Uiteraard zal dit in goed overleg en met respect 
voor de muzikale knowhow van onze dirigent 
plaatsvinden. Ieder lid heeft de mogelijkheid 
om een nieuw in te studeren muziekstuk, met 
relevante informatie, schriftelijk aan te dragen bij 
de muziekcommissie. 
Daarnaast verricht de Muziekcommissie, kort 
samengevat, voor u de volgende werkzaamheden:
• muziek bestellen, vermenigvuldigen en uitdelen;
• fonetische teksten van anderstalige 
 muziekstukken maken;
• de reserve muziekmappen voor nieuwe leden 
 up-to-date houden;
• controleren van de bij de leden in gebruik zijnde
 muziekmappen;
• beheren van de voorraad muziekstukken.

oCtaaf, november 2012

Boudewijn Lans, Ad Kip, Cees Sprangemeijer, Rien 
Zorge en tenslotte Arjan Breukhoven zijn blij dat 
de Muziekcommissie een nieuwe impuls heeft 
gekregen doordat Aad de Lange is toegetreden. Er 
zijn nu plannen die worden uitgewerkt ten aanzien 
van het repertoire en er is een goed overleg met 
onze dirigent. Er wordt gewerkt aan het klaarmaken 
van een aantal bezoekersmappen. Dick van Veelen 
heeft zich gemeld om fonetische teksten te maken 
in samenwerking met Rien Zorge.
De PR-commissie probeert op allerlei wijze ons 
koor in de publiciteit te brengen en is daar vrij 
succesvol in. Ook daar lopen de zaken gesmeerd.
 
Muziekcommissie, wat doet die eigenlijk?
Met de komst van een nieuwe musicaris is het tijd 
om de werkzaamheden van de Muziekcommissie 
weer eens goed op een rij te zetten. Dat heeft er 
toe geleid dat er een tweetal notities zijn gemaakt 
waarin de werkzaamheden zijn beschreven en een 
zogenaamde nulmeting is gedaan op ons repertoire. 
Deze notities zijn inmiddels goedgekeurd door het 
bestuur.

Graag wil ik u hierover in het kort informeren, zodat 
u weet wat u van deze commissie kunt verwachten.

De Muziekcommissie

Muziekcommissie oktober 2016



altijd ruim op tijd bij het volgende evenement.
Het waren wel lange dagen; vooral de tweede dag.
Dat heb ik toen geprobeerd in een limerick samen 
te vatten.

Vermoeiend
Van Chemnitz naar de Felsenbühn’ in Rathen.
Daar zingen, eten, shoppen in de straten.
Dan naar een Gasthof, ditmaal gaat ’t per schip.
Diner; terug per S-Bahn in een wip.
Je zou toch zo ‘bekant’ het leven laten!

En dan die fles wijn
Die zetten wij niet (omgekeerd) in een tas , met alle 
gevolgen van dien, zoals wij in de koorkrant lazen. 
Maar wij haalden die rechtstreeks uit de koelkast 
en schonken die uit op het zonnige balkon. Je moest 
alleen oppassen dat het lege glas niet omwaaide; 
dus regelmatig bijvullen!

Uitgebreid heb ik op internet de kerken in onder 
meer Dresden en Leipzig van binnen en van buiten 
bekeken. Geprobeerd mij voor te stellen hoe de 
koorzang daar heeft geklonken. Dat lukte maar 
moeilijk. Maar verschillende partners van koorleden 
hebben mij verzekerd dat er beter is gezongen dan 
ooit. Ik wil dat graag aannemen.
Op de laatste dag, maandag 29 mei, werden de kelen 
nog een keer extra gesmeerd bij de bierbrouwerij in 
Chemnitz, de Brauerei Reichenbrand. Het verhaal 
gaat dat daar enig misverstand ontstond over de 
procesgang bij de productie van bier.
Daar heb ik achteraf nog een limerick aan gewaagd.

Vertaalslag
Ging bij Reichenbrand, brouwer van ginder tot hier,
heel het koor op de laatste dag stoer aan de zwier.
Maar tijdens ’t vertalen
is ’t eventjes balen.
Was er nu sprake van gekoeld of afgekeurd bier?

Jan van Faassen, oCtaaf juni/juli 2011
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Wij waren er niet bij, mijn vrouw en ik. Voor de 
eerste keer in de geschiedenis van de koorreizen 
van het CMKPA.
En na wat ik las en hoorde over de belevenissen 
in Duitsland en over het voor een aantal mensen 
toch wel wat zware programma, hadden wij vrede 
met onze beslissing om niet mee te gaan. Maar het 
deed wel pijn.

De reis naar Duitsland vond plaats met twee bussen 
van Verschoor, bus 1 en bus 2.
Bestuur en leden van het koor, plus hun partners, 
waren verdeeld over de twee bussen. Hetzelfde 
gebeurde met de chauffeurs: in iedere bus één. 
Slim bedacht door de leiding. Dat voorkwam een 
heleboel ellende. Het was ook niet zo gek dat in die 
bussen een verschillend ‘sfeertje’ heerste. 
Maar ik heb begrepen dat, zodra er ergens werd 
gestopt, geshopt of gezongen, dat weer tot het 
verleden behoorde. Zoals dat op alle voorgaande 
reizen ook het geval was.
Ik heb niets dan lovende woorden gehoord. En 
gelezen, want wij hebben de reis van dag tot dag 
gevolgd via de ‘Programmagids’, ons welwillend 
ter hand gesteld, en de dagelijks op internet 
verschijnende koorkrant. Wat een leuke ervaring.
Het is mij gelukt om iedere dag, op afstand, die krant 
van een limerick te voorzien, dankzij de technische 
mogelijkheden waar Henk Roggeveen voor had 
gezorgd.

De virtuele bus
Mijn vrouw en ik zaten niet in een van de bussen, 
maar wij reden mee in bus 3.
Dat was, om maar eens een moeilijk woord te 
gebruiken, een ‘virtuele’ bus. Wij maakten ook 
een virtuele koorreis; per computer. Dat is wel wat 
eenzaam, maar heeft toch ook voordelen.
Om er een te noemen: na het uitzwaaien om 06.10 
uur op woensdagmoren ben ik weer naar huis 
gefietst en lag om 06.30 uur weer lekker in mijn 
nog warme bed. En in het toilet stond ik met beide 
benen op de grond en had mijn handen vrij om daar 
andere dingen mee te doen dan mij vast te houden 
in een bocht. Verder was ik nog ruim op tijd om ze 
’s middags in gedachten in het hotel in Chemnitz te 
zien arriveren.
Wel werd het ’s avonds wat later, want uit solidariteit 
én nieuwsgierigheid ging ik pas naar bed als Henk 
en Ron de koorkrant klaar hadden. En ik kan u 
verzekeren dat dat soms ver na 24.00 uur was!
Nog zo’n voordeel: op de tweede dag hadden wij 
bij de Bastei totaal geen last van de steile trappen 
naar beneden en vanaf de rivierkant van de Elbe 
liepen wij moeiteloos over het “Flachland” naar de 
‘Bühne’. En files werden wel gemeld op het internet, 
maar we hadden er geen problemen mee. We waren 

Bus drie

Vertrek
Vanmorgen vroeg. De bus naar 
Chemnitz is vertrokken
Met achterlaten van een aantal 
‘oude sokken’.
’t Voelde wat triest.
Maar niet gekniesd,
Want via de ‘computer’ blijven 
wij betrokken

JvF



55

Impressie koorfoto's



kunnen brengen. De ingemetselde koperen koker is 
helaas nooit meer gevonden. De bemaling van de 
ringvaart van de Prins Alexander-polder is in 1972 
overgenomen door het gemaal Abraham Kroes, 
nabij de ‘Snelle Sluis’ te Moordrecht.

Alexander studeerde te Leiden en werd door de dood 
van zijn oudere broer Willem in 1879 Prins van Oranje. 
Na het overlijden van zijn oudoom Prins Frederik in 
1881, volgde hij deze op als grootmeester-nationaal 
van de orde der Vrijmetselaars.

Alexander had ook nog een halfzus, Wilhelmina, 
geboren op 31 augustus 1880. Wilhelmina was de 
dochter van de tweede vrouw van zijn vader, de 
latere regentes Emma. Nadat Koningin Sophia in 
1877 was overleden, ging Koning Willem III  een 
relatie aan met de 20-jarige Emma van Waldeck-
Pyrmont. De vader van Alexander was toen 61 jaar 
oud. De twee trouwden in 1879. Alexander was 
toen 28 jaar oud en dus zo’n 7 jaar ouder dan zijn 
stiefmoeder Emma.
Toen Willem III opnieuw trouwde in 1879 met Emma, 
leefde alleen Alexander nog die sinds de dood van 
zijn broer Willem op 11 juni 1879, behalve Prins van 
Oranje ook troonopvolger was geworden.
Hij heeft zijn vader diens onverschillige gedrag bij 
het overlijden van zijn moeder Sophie en het tweede 
huwelijk met Emma nooit vergeven en heeft steeds 
geweigerd om kennis te maken met zijn stiefmoeder 
en zijn latere halfzusje Wilhelmina. Wilhelmina 
werd door haar vader Wim genoemd.

Alexander wordt beschreven als intelligent en 
overgevoelig, had een zwakke gezondheid en 
zwakke zenuwen. Hij leefde een teruggetrokken 
bestaan en had het imago nooit te zullen trouwen. 
Dat blijkt achteraf inderdaad te kloppen. Hij stierf op 
21 juni 1884 op 33 jarige leeftijd te ‘s-Gravenhage, 
evenals zijn beide broers, ongehuwd, eenzaam en 
kinderloos.
Naar het schijnt zit er in een muur van een verzor-
gingsflat in Ommoord een plaquette, voorstellende 
Prins Alexander. De locatie is mij niet bekend. 

Johan de Geus, november 2001
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Wie was nu toch die Prins Alexander precies? 
Prins Alexander werd geboren in ‘s-Gravenhage 
op 25 augustus 1851 als derde en jongste zoon van 
Koning Willem III,1817 – 1890, en Koningin Sophia 
van Württemberg, 1818 - 1877.
Alexander had twee oudere broers: Willem, 
geboren in 1840 en in 1879 te Parijs overleden. 
Maurits is op zevenjarige leeftijd in 1850 overleden. 
Alexander heeft Maurits dus niet gekend. 

Toen Alexander 15 jaar oud was, legde hij op 26 
oktober 1866 een eerste steen van het ‘Prins 
Alexander’-gemaal te Kralingseveer, dat evenals de 
polder zijn naam had gekregen. Het was een groots 
en plechtig moment in de bouw. Alexander werd 
door de toenmalige burgemeester van Rotterdam 
Van Vollenhoven en de voorzitter van de commissie 
Metelerkamp van het station te Rotterdam 
afgehaald. 
De voorzitter van de commissie hield een passende 
toespraak, waarin erop werd gezinspeeld dat niet 
alleen het stoomgemaal maar wellicht ook straks 
de nieuwe droogmakerij de naam van de prins zou 
dragen. De steen werd gelegd, een proces-verbaal 
in een koperen koker ingemetseld, een driewerf 
‘hoera’ werd uitgebracht en de muziek van het 
garnizoen van Gouda speelde. De jonge prins hield 
een keurig toespraakje: “Mijne Heren! Het verheugt 
mij, ja het verheugt mij de toestemming van Zijne 
Majesteit de Koning te hebben ontvangen tot het 
leggen van de eerste steen voor een gebouw dat 
tot zulk een belangrijk werk is bestemd. Ontvangt 
daarom mijn dank voor uw uitnodiging, maar ook 
vooral mijn dank voor de eer van mijn naam aan 
dit gebouw te hebben gegeven. Met deze dank, 
hartelijk en innig gemeend, wens ik u geluk met 
dit werk, wens ik u voortdurende zegen op deze 
onderneming.” Aldus Prins Alexander.

Het bovengemaal ‘Prins Alexander’ aan het 
Kralingseveer heeft tot 1971 dienst gedaan. 
Het gemaal werd in 1975 geheel gesloopt, om 
de Schielandse Hoge Zeedijk op Deltahoogte te 

Prins Alexander



57

 Capelle aan den IJssel, 7 augustus 2015

Majesteit,

Het Christelijk Mannenkoor ‘Prins Alexander’ te Rotterdam is opgericht op 20 oktober 1966. 
Ons 50-jarig jubileum willen wij vieren met het organiseren van een jubileumconcert medio oktober 2016.

Uitgangspunt bij het beoefenen van de koorzang is de christelijke identiteit. Deze komt tot uitdrukking in de 
keuze van liederen en muziek tijdens medewerkingen aan kerkdiensten en concerten. 

Wij zijn er trots op dat onze naam verbonden is met het Koninklijk Huis. Wij willen u dan ook uitnodigen als 
Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin om ons jubileumconcert in oktober 2016 bij te wonen.

Wij weten dat u een drukke agenda hebt,  daarom willen wij u graag ontspanning aanbieden in de vorm van ons 
jubileumconcert. De datum van het concert zal plaatsvinden naar gelang uw beschikbaarheid in oktober 2016. 

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn in een nog nader te noemen kerk in Rotterdam.
 
Hoogachtend,
Jan Bos, penningmeester

Het antwoord van de Dienst van Het Koninklijk Huis: 

24 augustus 2015

Zeer geachte heer Bos,

Gaarne bevestig ik u onder dankzegging de goede ontvangst van 
uw vriendelijke brief van 7 augustus jl., waarin u Zijne Majesteit 
de Koning en Hare Majesteit de Koningin uitnodigt om het 
jubileumconcert bij te wonen van het Christelijk Mannenkoor 
‘Prins Alexander’, in oktober 2016. 

Alhoewel de Koning en Koningin het hebben gewaardeerd dat 
u hen heeft geïnformeerd over het 50-jarig bestaan van het 
Christelijk Mannenkoor ‘Prins Alexander’ moet ik u laten weten 
dat zij helaas niet in de gelegenheid zijn gevolg te geven aan de 
uitnodiging. Door de vele verzoeken die de Koning en Koningin 
ontvangen, zijn zij genoodzaakt keuzes te maken. Zij hopen op 
uw begrip hiervoor.

Graag wens ik u en de leden van het Mannenkoor van harte 
geluk met het 50-jarig bestaan in 2016. Ik hoop dat velen zullen 
genieten van een prachtig jubileumconcert.

Met gevoelens van de meeste hoogachting, 
J.C. Snoek, Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit de Koning 
en Hare Majesteit de Koningin.

Brief aan: Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima
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50 jaar Christelijk  Mannenkoor  'Prins  Alexander'

Chemnitz, 13.10.2016

Beste vrienden,

Toen jullie koor werd opgericht, schreven we 1966. Toen konden we ons niet voorstellen dat we 50 jaar later 
goede vrienden in Nederland zouden kunnen feliciteren met een groots jubileum. In die tijd lagen onze werelden 
nog ver uit elkaar.
Daarom zijn we bijzonder blij dat we inmiddels veel dichter bij elkaar zijn  gekomen. We mogen méér dingen met 
jullie samen beleven dan de mooie muzikale gebeurtenissen. Immers: de persoonlijke ontmoetingen zijn veel 
belangrijker. Ger en Arjan, Henk, Aad en Johan; we hebben van jullie – en van jullie vrienden – de menselijke 
kant mogen leren kennen. We hebben prachtige uren met elkaar doorgebracht in Saksen en in Rotterdam.
Daarvoor danken we jullie heel hartelijk!

Voor de toekomst wensen we jullie koor het allerbeste: een 
gestage groei, veel mooie muzikale successen – en voor 
jullie persoonlijk een goede gezondheid en veel geluk!
Met hartelijke groeten, 
 

Monika & Friedmar Erfurt
C.-A.-Fischer-Str. 30
09131 Chemnitz
(e-mail: friedmar.erfurt@t-online.de)

Chemnitz, 13 september 2016
Beste vrienden van het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander,

Op 20 oktober viert jullie koor het vijftigjarig bestaan. Het koor heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een aansprekend 
muzikaal ensemble. Dankzij jullie artistiek leider Arjan Breukhoven hebben jullie – in samenwerking met 
andere toonaangevende kunstenaars zoals Marjolein de Wit en Martin Zonnenberg – een hoog niveau van 
zangkunst bereikt.
Jullie hebben je medewerking verleend aan een groot aantal kerkelijke en niet-kerkelijke optredens, en 
daarmee hebben jullie veel mensen een plezier gedaan. Dat alles was mogelijk dankzij de grote betrokkenheid 
van de zangers en de inzet van jullie bestuur, dat het koor - onder leiding van Ger de Jong - op indrukwekkende 
wijze organiseert.

Wij, Mannenkoor Rottluff 1829 e.V., zijn blij dat er sinds 2010 een mooie vriendschap is ontstaan tussen onze beide 
koren. Jullie koorreizen naar Saksen (in 2011 en 2014) met als hoogtepunt jullie deelname aan het feestelijke 
concert ter gelegenheid van ons 175-jarig jubileum, zijn onvergetelijk. En de deelnemers aan onze kleine 
reisgroep praten nog steeds enthousiast over het bezoek aan jullie in Rotterdam en over het indrukwekkende 
Groot Mannenkoor Kerstconcert bij Kaarslicht op 17 december in de Groote Kerk in Maassluis!

Wij wensen jullie een mooie toekomst voor het koor, we hopen dat het ledenaantal zal groeien, en we wensen 
jullie veel artistieke successen toe. En natuurlijk wensen we jullie en al jullie familieleden een goede gezondheid 
en veel geluk.
We hopen dat we nog vaker zullen samenwerken.

Met hartelijke groeten namens alle zangers van het Mannenkoor Rottluff 1829 e.V.

Bernd Wade, voorzitter.



Beste Henk,

Ik wil jou heel veel kerstwensen sturen, die jij 
aan de zangers de komende dinsdag verder 
kunt geven:

Beste zangers,
In het afgelopen jaar hebben we in Sandhausen 
onze vriendschap weer verdiept en enige 
bezienswaardigheden uit onze streek laten zien. 
Wij hopen, dat dit alles in goede herinnering 
kan blijven bestaan.

De AGV zangers wensen jullie allemaal een 
heel mooi en innig Kerstfeest met succes bij 
jullie Kerstconcert. Voor het komende jaar 
wensen wij alle zangers veel gezondheid en 
veel vreugde bij het zingen.

Artur Eulert, 
("NL-specialist", in naam van de voorzitters) 
December 2008

Op maandag 15 december jl. ontving Henk Roggeveen 
het volgende berichtje uit Duitsland van Artur:

Beste voorzitter, beste koorleden,

Als de zangers en koorvrienden in oktober 2016 hun 50-jarig jubileum vieren, zullen jullie zeker stilstaan bij 
zo veel jaren verenigingswerk en actieve koorbezigheden. Het intensieve vrijwilligerswerk heeft gezorgd voor 
een vereniging die een echte eenheid is. Onze band is een mooi voorbeeld van de samenwerking met andere 
verenigingen uit verschillende regio’s en landen.

Ik bedank het koor voor de mooie, gezamenlijk doorgebrachte tijd vanaf 2010. Vele gemeenschappelijke 
hoogtepunten, concerten en reizen brachten ons samen en hebben een stempel gedrukt op ons koorleven.

Naast het bestuur van CMKPA willen wij ook artistiek leider, Arjan Breukhoven, bedanken. Hij heeft jullie en 
ons in al die jaren tijdens gemeenschappelijke optredens uitstekend geleid.
In het bijzonder staat jullie bijdrage aan ons 175-jarig feest in onze herinnering gegrift.

Zonder de onvermoeibare inzet van vele vrijwilligers kunnen verenigingen niet bestaan. Zij verdienen mijn 
oprechte dank voor het investeren van hun vrije tijd in muziek, koorzang en de voorbereidingen van jullie feest.

Ik wens het bestuur, alle leden en de gasten van het CMKPA muzikale en mooie feesten, gezondheid en veel 
succes toe.    

Met zangersgroet,
Simone en Elmar 

50 jaar Christelijk  Mannenkoor  'Prins  Alexander'
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Wij feliciteren het Christelijk  Mannenkoor  
Prins  Alexander met hun 50 jarig jubileum

BOOM
Tweewielers

Verschoor-reizen.nl

De Gouden Oceaan
Chinees Restaurant

SUCCES
Mannenmode

F.M. Visser
Elektrotechniek b.v.

Slijterij - Wijnhandel
De Bodega

KOSTAS DE GRIEK
Restaurant

VAN DER SPEK
uitvaart

VAN ESCH
Belastingadviseurs

Ro.ad & klus
Ron Roggeveen

Slagerij
Rien Bezooijen

PIET LAP
Specialist in herenkleding

Kippie Ommoord
Grill- en Maaltijdenwinkel

FRESH DESIGNS
voor creatieve oplossingen
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Want langzaam doofde toch zijn kaarsje
Fel flakkerend op korte lont
Toen er een eind kwam aan de brandstof
Toen 't vuur op 't eind geen voedsel vond

‘Hij ruste voortaan nu in vrede’
Zo wenst hem een granieten wens
Maar of dat hem postuum wel recht doet?
Hij was per slot ook christenmens...

Hij wachtte rust in het hiernamaals
En vrede in beloofd verschiet
Zijn aardse tijd was daar te kort voor
Zo vond hij; beter wist hij niet

Maar toen zijn kaarsje aan het eind was
Aan ’t einde van zijn levenslont
Bleek dat hij zich toch steeds vergist had
In wat hem nu te wachten stond

Er is daarboven óók beweging
Dat is voor die gelooft een feit
Want wie ontzegt hem dansend zingen
Daar, voor zijn Heer, in eeuwigheid

Toen def’nitief zijn kaarsje doofde
Aan ’t einde van zijn levenslont
Toen werd hij vrij van aardse banden
Waarin hij steeds een drijfveer vond

Een tijdloos licht ging voor hem open
In volle schoonheid, ongekend
Dat zette hem weer in beweging
Hij is weer in zijn element

Hij rust nooit meer, hoe zou hij kunnen
Staat juichend voor de Hoogste troon
Hij int, bevrijd van 't aardse moeten
Voor 't ijdel zwoegen 't ereloon

Moraal:

Rust en vrede zijn emoties 
Horen slechts aan mensen toe
Die ze ooit nog wil beleven
Wacht niet tot het einde toe

Jan Swager
2006

Hij was heel druk, haast altijd doende
Hij kende immer rust noch duur
Hij had geen tijd, moest altijd verder
Hij was heel levend, vol van vuur

Maar langzaam brandde toch zijn kaarsje
Hoe heftig en hoe kort van lont
Tenslotte op de laatste brandstof
Tot 't vuur op 't eind geen voedsel vond

Hij had geleefd, en heel gedreven
Hij had zijn tijd volop gebeid
Hij was actief, was altijd bezig
Hij had voor niks en alles tijd

Toch brandde langzaamaan zijn kaarsje
Soms heftig en wat kort van lont
Tenslotte op de laatste brandstof
Tot 't vuur op 't eind geen voedsel vond

Er was geen tijd voor echte vriendschap
Hij had relaties kort van duur
Een goed gesprek was tijd verspillen
Hij had wat beters, uur na uur

Maar langzaam brandde toch zijn kaarsje
Zo heftig en zo kort van lont
Tenslotte op de laatste brandstof
Tot 't vuur op 't eind geen voedsel vond

Hij wist niet van de stilt’  of vrede
Hij had het druk en rustte niet
Zijn hart pompte staccato verder
Zijn tijd vergleed; hij zag het niet 

Hij was vergeten te genieten
Hij zag geen schoonheid om zich heen
Hij kende niet het warme samen
Hij rende voort... en was alleen

Maar langzaam brandde toch zijn kaarsje
Met stilaan ook steeds korter lont
Tenslotte op de laatste brandstof
Tot 't vuur op 't eind geen voedsel vond

Nu ligt hij stil, tot rust gekomen
Zijn drukke tijd werd eeuwigheid
Straks kent men hem nog in herinn'ring
Als een voorbije bezigheid
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Even

...en blies de levensadem in Zijn neus¬...(Gen.2:7)

De stroom van de adem draagt tekst van het hart
in de taal van de lovende mens
en zet zo Gods beeld in de schepping apart
naar Diens eigen almachtige wens

God blies door de neus ons Zijn levensgeest in
we dragen die ademend voort
en danken 'dus zingend Die de ziel en de zin
onze adem als Lofstroom behoort

De mens die de stem van het hart heeft ver¬taald
eert in lied'ren de bron van het all'
waarmee hij alleen of in koor dan verhaalt
van de lof die hij ademen zal

God blies door de neus ons Zijn le¬vensgeest in
we dragen die ademend voort
en danken 'dus zingend Die de ziel en de zin
onze adem als Lofstroom behoort

Wij danken de God die de levensbron is
Die Zijn adem verleende aan stof
Wij geven Zijn adem Hem zingende weer:
uit ons hart stroomt zo tekst tot Gods Lof:

U komt onze dank toe; U loven wij Heer
Uw adem droeg ons door de tijd
Uw liefde, Uw zegen geev’ dat met ons lied
onze adem U trouw wordt gewijd 

Jan Swager

even zitten
even rusten
even niemand om me heen
eventjes de ogen sluiten
even met mezelf alleen
eventjes het denken stoppen
even spieren los
en loom
eventjes ontspannen leunen
tegen resten van een droom
even schaduw van het lover
in een geurpalet van kruid
eventjes een zachte koelte
strelend de verhitte huid

even houdt de tijd een pauze
voor de eenvoud wijkt divers’
‘even’ lijkt nu eeuwigdurend
opgegaan in ’t univers’ 
even slechts natuurvibraties
in een weggesloten licht
harmonieën van de schepping
om mij heen als zoet gedicht 
even zitten
even rusten
even niemand om me heen
eventjes de ogen sluiten
even met mezelf alleen

zo vult even een heel leven
en herstelt weer macht en kracht
maar ook dát duurt vaak maar even
daar het leven
slechts heel even
wacht

Jan Swager

Dom, dommer, domst

Bij ’t zingen, zegt een dirigent uit Bennekom,
gebruik je ’t lijf en hangt je kaak en kijk je dom.

Dus ’t koorlid, op een fout geduid,
is diep geraakt en flapt er uit:

het is je eigen schuld dat ik dom over kom.

Jan van Faassen, oCtaaf dec. 2002

De Lofstroom
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AGENDA

1 
 

Totaal aantal leden 81
1e tenoren 12
2e tenoren 29
Baritons 28
Bassen 12

Adverteerders 13
Passieve leden 6
Vrienden van het koor 77

AGENDA:

Vrijdag
21 oktober

Cd-presentatie tijdens ons Najaarsconcert in de 
Alexanderkerk, Springerstraat 340 te Rotterdam.
m.m.v. Saejeong Kim sopraan, Marin Mans orgel, 
Hendrie Westra slagwerk, Patrick Curfs saxofoon, 
Jeroen Nieuwint basgitaar, Jan Lenselink vleugel,
algehele leiding Arjan Breukhoven.
Kaarten € 10,00 vrienden van het koor € 7,50.
Alleen na het concert is de cd tegen de gereduceerde 
prijs van € 12,50 te koop. Later: € 15,00.
Reserveren via Aad vd Wilt: Tel. 010-4219454

20.00 uur

Zondag 
13 november

Medewerking aan de middagdienst in de 
Pelgrimsvaderkerk te Delfshaven, Rotterdam

14.30 uur

Zondag 
4 december

Medewerking aan de avonddienst in de Open Hofkerk,
Hesseplaats 441, Rotterdam Ommoord

19.00 uur

Zaterdag
10 december

Tijdens de Winterfair zingt het mannenkoor in de
Alexanderkerk, Springerstraat 340 te Rotterdam

13.00 uur

Dinsdag 
20 december

Alexanderkerk, Rotterdam. Kerstconcert o.l.v. Arjan 
Breukhoven, met medewerking van Orpheus Vocal
Group uit Oekraïne. Minne Veldman uit Urk orgel. 
Kaarten: € 10,- en vrienden van het koor € 7,50.

20.00 uur

Dinsdag 
27 december

Medewerking aan een Eindejaarsconcert in De Doelen.
Kaartverkoop via www.dedoelen.nl 

14.00 uur

2 
 

Zondag 
8 januari 2017

Medewerking aan de avonddienst in het 
Ontmoetingscentrum in Nieuwerkerk aan den IJssel

17.00 uur

Zondag 
29 januari 

Medewerking kerkdienst in Sliedrecht voorganger
ds. J. de Haan.

18.00 uur

Zaterdag 
18 februari 

Benefietconcert t.b.v. André Beukers in de 
Noorderkerk in Spakenburg. Nadere informatie volgt.

20.00 uur

Zondag 
12 maart 

Medewerking aan een zangdienst in de Breepleinkerk
te Rotterdam-Vreewijk

17.00 uur

Zondag 
1 oktober 

Medewerking aan de zangdienst in De Open Hof te 
Hendrik Ido Ambacht

17.00 uur

Wij feliciteren:

Kees van der Gaag 20 Oktober 56 jaar

Henk Gankema 21 Oktober 76 jaar

Jan Mooiman 22 Oktober 72 jaar

Wladi van Holst 04 November 69 jaar

Witte van Cappellen 08 November 83 jaar

Govert Roodhardt 11 November 64 jaar

Johan de Geus 16 November 75 jaar

KARAOKE
Alle koorleden kunnen hun zangprestaties vergroten door te oefenen via de website
van ons koor. De gebroeders Rietdijk hebben er voor gezorgd dat er veel
muziekstukken beoefend kunnen worden met Karaoke. U krijgt hierdoor meer 
zelfvertrouwen. Gewoon Doen!

Ook op pagina 2 de AGENDA, onderaan:

Wist U dat…? Alleen als er ruimte is.

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag15 november. Kopij 
hiervoor graag uiterlijk dinsdag 8 november aanleveren bij de 
redactieleden.  

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 15 november. 
Kopij hiervoor graag uiterlijk dinsdag 8 november aanleveren bij de redactieleden.

Wist u dat…?
Het mannenkoor repeteert wekelijks op dinsdagavond

in de Alexanderkerk, Springerstraat 340 
in de Alexanderpolder. 

Er wordt gerepeteerd van 19.45 uur tot 22.00 uur.



Koorreis mei 2014

Koorreis mei 2006


