
 

Het is gelukt. We hebben een nieuwe dirigent. Aldert Fuldner heeft toegezegd 
graag met ons koor aan de slag te gaan en gelet op zijn staat van dienst belooft 
het iets moois te worden. Tijdens de proefdirectie mochten we kennis met hem 
maken en het voelde goed. De sfeer was ontspannen, de manier van dirigeren be-
viel ons en onze kennismaking met enkele arrangementen van zijn hand zijn 
veelbelovend. 

      Christelijk Residentie Mannenkoor 

    Kijkt u ook eens op de website van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor? Daar staat de complete CRM-geschiedenis tot en met 2008 

 

Nieuwsbrief
van de aanwezige leden werd ge-
maakt. Een prima basis om de 
toekomst van CRM onder lei-
ding van Aldert Fuldner met ver-
trouwen tegemoet te gaan. 
En of de lente inderdaad een 
nieuw geluid zal gaan brengen 
zal de tijd leren. Maar dat het een 
inspirerende periode zal worden, 
daarvan ben ik overtuigd. Met 
een gedreven dirigent, die heeft 
laten zien met veel elan te kun-
nen en willen arrangeren, belooft 
het misschien zelfs wel een ‘hete 
zomer’ te worden. Ik verzeker  

jullie: het wordt 
werken geblazen! 
En daarmee zal, 
mede ook door ons 
aller enthousiaste 
inzet, ongetwijfeld 
een nieuw geluid  

ontstaan, ook van ons CRM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
te beëindigen. Zijn belangrijkste 
reden was dat hij bij het ouder 
worden ervoor kiest om het wat 
rustiger aan te gaan doen en er 
voor wil waken dat hij bij dat 
ouder worden in kwaliteit gaat 
inboeten waardoor anderen die 
beslissing voor hem nemen. 
Aad gaf in dat gesprek verder 
aan dat hij in ieder geval het    > 
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passen bij de club waar deze 
voor komt te staan. 
Kortom: een pittige klus, die we 
als commissie allemaal met veel 
plezier gedaan hebben. 
 
Het resultaat is jullie inmiddels 
bekend en we zijn als bestuur  
en commissie heel blij met het 
gegeven dat de uiteindelijke  
keuze door het overgrote deel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
door Wim Heijsteeg 
 
Op 15 april 2009 had het jaarlijk-
se gesprek plaats tussen bestuur 
en dirigent. In een ontspannen 
sfeer kwam de belangrijke vraag: 
Aad wat zijn je toekomstplannen? 
Aad antwoordde dat hij na rijp 
beraad besloten had om medio 
2010 zijn verbintenis met CRM 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid? 
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door Aad Vellekoop,  
voorzitter CRM 

TOEN we als bestuur en com-
missie dit jaar mei de eerste 
stappen zetten om een waardige 
vervanger voor Aad van der 
Hoeven probeerden te vinden, 
hadden we uiteraard geen idee 
welke mannen of vrouwen op 
ons zouden gaan afkomen. We 
kozen voor de werving met een 
advertentie die eenmaal als klei-
ne annonce in Trouw en twee 
aanverwante dagbladen en twee-
maal in ons KCZB-bonds- 
blad Vocaal geplaatst werd.  
Waren we ooit in de veronder-
stelling dat de kandidaten als 
vliegen op de stroop, op CRM 
zouden afkomen, niets bleek 
minder waar. Weliswaar kwa-
men er uiteindelijk zeven sollici-
taties binnen. Wij allen hadden 
toch minstens tien, zo geen 
vijftien kandidaten verwacht. 
Misschien is het achteraf gezien 
helemaal niet eens zo slecht 
geweest dat er ‘maar’ zeven 
sollicitaties kwamen, want ik kan 
jullie verzekeren dat het tegen 
elkaar afwegen van alle voors en 
tegens een heel lastige klus is. 
En hoe groter het aantal, des te 
moeilijker de afwegingen. Het 
zijn immers niet alleen de di-
ploma’s die een dirigent geschikt 
maken, het is ook uiterst belang-
rijk welke activiteiten iemand 
aan de dag legt. Waar liggen de 
interesses, wat is er aan ervaring 
in huis, hoe dirigeert iemand en, 
last but sure not least: zal hij of zij 

Zie ook www.aldertfuldner.nl

Witte rook bij CRM
Zoals hiervoor door onze voorzitter beschreven, is er evenwel meer gebeurd in het 
proces van zoeken naar een geschikte vervanging voor Aad van der Hoeven.  
Even chronologisch voor de CRM-geschiedschrijving. 
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Zondag 8 november 2009 
Medewerking Glazenstaddienst 
Maasdijk 
aanvang 19.00 uur 
 

woensdag 16 december 2009 
CRM Kerstconcert in de Grote of  St. 
Jacobskerk te Den Haag 
aanvang 20.00 uur 
m.m.v. het Haags Matrozenkoor  
en de bas/bariton Julian Hartman 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
dinsdag 22 december 2009 

Medewerking kerstconcert The Credo 
Singers in De Doelen, Rotterdam 
Aanvang 20.00 uur 

 

donderdag 24 december 2009  
   Medewerking Kerstnachtdienst  
   in de Bethelkerk te Scheveningen 
   aanvang 22.00 uur 
   Dirigent: Kees Schrijver 
 

zondag 7 maart 2010 
Medewerking kerkdienst 
Kruispunt Voorschoten 
Aanvang 10.00 uur 
 

zaterdag 17 april 2010 
Deelname Zangfestival Papendrecht 
in teken van 125 jaar KCZB 

 

vrijdag 23 april 2010 
CRM Voorjaarsconcert  
Bethlehemkerk, 
Laan van Meerdervoort, Den Haag 
Medewerkenden: 
Escapade 
Aanvang 20.00 uur 

 
dinsdagavond 4 mei 2010 

Medewerking Dodenherdenking 
Binkhorstlaan, Den Haag 
 

zaterdag 12 juni 2010 
Landelijke korendag KCZB 
Papendrecht 
 

zaterdag 18 december 2010 
CRM Kerstconcert in de Grote Kerk te 
Den Haag 
aanvang 20.00 uur 

 
* Organist is Aarnoud de Groen,  
als er niets anders vermeld staat.

CONCERTAGENDA

      Schilder- en   Mooiman Mode              Burg Assurantiën b.v.   MOPSI Antiquiteiten    Restaurant & partylocatie 
      behangersbedrijf       Thomsonlaan 128          J.N. Burg                            en Curiosa             Hoeve De Viersprong 
      J.H. DE GIER         2565 JG Den Haag     Appelstraat 184      In en verkoop        Uw party of diner tot in de ... verzorgd! 
      Beukstraat 129-131        telefoon: 070-363.24.79     2564 EK Den Haag                             Nieuwlandsedijk 10 
      2565 XZ Den Haag        Voor openingstijden             Postbus 64845            Appelstraat 201      2691 KW ‘s-Gravenzande 
      telefoon: 070-363.21.69        en aanbiedingen:          2506 CA Den Haag          2564 EE Den Haag      tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24 
      e-mail: jhdegier@cs.com   www.mooimanmode.nl     tel.: 070-325.08.06            tel. 070-325.54.44               www.viersprong.nl 
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kerstconcert nog wil dirigeren. Ook 
gaf Aad aan dat hij het bestuur wil 
adviseren bij hun zoektocht naar een 
gepaste opvolger. 
Een periode met Aad van der Hoeven 
als dirigent sluiten we na bijna 28 jaar 
af, waar we als bestuur zeer erkentelijk 
voor zijn. Het is jammer dat we een 
groot vakman en een innemend mens 
kwijt raken.  
Bovenstaande werd door middel van 
een brief van de voorzitter aan alle 
koorleden eind april bekend gemaakt.  
 
Sollicitaties 
Wat nu eerst moest gebeuren was een 
vakkundige commissie van wijze man-
nen samenstellen. ‘Zoek in ieder geval 
iemand die in het verleden al eens met 
dit bijltje heeft gehakt’, en dat was 
Bram Wijnmaalen. Als secondanten 
werden koorleden gepolst uit de drie 
andere koorpartijen, toevalligerwijs 
tevens de partijcoördinatoren: Ad de 
Maa, Adriaan van der Meer en Wim 
Westerduin. Het dagelijks bestuur van 
CRM nam eveneens plaats in de com-
missie, aangevuld met Aad van der 
Hoeven als adviseur en ter zake des-
kundige. 
Op 2 mei werd een conceptadverten-
tie ter beoordeling naar de commissie-
leden gestuurd. De dirigent had hier 
zinnige opmerking over. Ondertussen 
kwamen de eerste mailtjes van leden 
die kandidaat-dirigenten voordroegen 
bij het secretariaat binnen. In de com-
missie was echter afgesproken slechts 
die sollicitaties te behandelen die 
rechtstreeks van sollicitanten komen. 
Op woensdag 27 mei, voorafgaande 
aan de repetitie, kwam de commissie 
voor het eerst bijeen. Op de agenda 
onder andere een voorstel over de 
wervingsprocedure met selectiedata, 
de advertentietekst, de arbeidsvoor-
waarden en vergaderfrequentie e.d. 
Aarnoud de Groen gaf te kennen zij-
delings bij de besprekingen te willen 
worden betrokken, waar de complete 
commissie direct mee instemde. De 
deadline voor de Vocaal-advertentie is 
uiterlijk15 juni, omdat daarna de Vo-
caalpersen gaan draaien en we anders 

2 maanden moeten wachten. 
Dus snelheid (met kwaliteit) 
was geboden. 
Op de donderdag daarna 
verscheen de eerste beslui- 
tenlijst met als belangrijkste item dat we 
ook de hulp gingen inroepen van de 
KCZB, met name adviseren, bijstaan, 
sturen, belonen. De koorleden zouden 
in hun algemeenheid alleen door de 
voorzitter van de wervingscommissie 
worden geïnformeerd om ‘rondzingen’ 
van wandelgangennieuwtjes te voorko-
men. 
 
Het zangvolk mort 
Op woensdag 10 juni mort het zangvolk: 
‘we horen niks, wat doet men intussen, wie 
zitten in de commissie…’ en op 17 juni 
werd Aad van der Hoeven niet lekker 
thuis, waarna de koorleden op donder-
dag 18 juni werden geïnformeerd over 
zijn gezondheid. Bosch en Duin ging die 
dinsdag niet door. Aad wilde echter een 
week later op de woensdag toch al weer 
een halve repetitie doen en de slotrepeti-
tie helemaal. De koorleden werden op 
24 juni volledig bijgespijkerd met de 
eerste voortgangsrapportage. 
 
De eerste sollicitant meldde zich als snel, 
maar solliciteert niet echt. Op 15 juli, 
volgde nummer twee en op 21 augustus, 
nummer drie. Nummers vier tot zes, 
volgden één respectievelijk twee weken 
later. 
Op 9 september kwam de commissie 
weer bij elkaar in de Bergkerk. Nu we 
enkele sollicitanten hebben, wordt voor-
al de te volgen procedure belangrijk, met 
een eerste selectie op 15 september van 
afvallers en blijvers. Omdat het aantal 
sollicitanten (vakantietijd?) niet erg in-
drukwekkend was, werd besloten de sol-
licitatietermijn met een maand te ver-
lengen en de advertentie nogmaals in 
Vocaal te plaatsen. Met de vervolgpro-
cedure werd echter toch al op 15 sep-
tember, na de eerste termijn, gestart. 
 
Op 17 september maakte Aad Vellekoop 
als voorzitter van de commissie twee 
afspraken. Op 14 oktober zou Aldert 
Fuldner en daaraan voorafgaand op 7 

2010



oktober Susanna  
Veerman een proef- 
directie geven. Zij  
hadden daarvoor  
het CRM-pro- 
gramma toege- 
stuurd gekregen, 
waaronder kerst- 
repertoire. Zelf stuurden beide kandi-
daten muziek op ter vermenigvuldiging 
voor de proefavond naar de muziek-
commissarissen. 
De commissie was de mening toege-
daan dat beide kandidaten veel voor 
CRM kunnen gaan betekenen en dat zij 
er veel aan kunnen bijdragen dat CRM 
in de toekomst zijn zangkwaliteiten 
verder zal kunnen gaan uitbuiten. 
 
Op 30 september volgde echter eerst 
de tweede voortgangsrapportage aan de 
koorleden, waarin voorgaand genomen 
besluit aan de koorleden werd toege-
licht. Daarin kwam ook de teleurstel-
ling van het bestuur tot uiting, dat maar 
een zestal kandidaten zich hadden ge-
meld voor de openstaande functie, 
waar op meer was gerekend. Het blijkt 
maar weer: successen uit het verleden zijn 
geen garantie voor het heden. 
Afgezien van één leeftijdsoverschrij-
ding voldeden de overige kandidaten 
min of meer aan de gestelde eisen. In 
de periode na 15 september, meldde 
zich nog een kandidaat. 
En een deel van het volk morde op-
nieuw bij de commissie: waarom mogen 
we niet alle kandidaten beoordelen? Omdat 
het hier in de Nieuwsbrief niet de juiste 
plaats is over kandidaten (personen) te 
schrijven, zijn de morrenden inmiddels 
per e-mail door de voorzitter van re-
pliek gediend. 
 
 

hadden geen voorkeur. 23 stemmen 
gingen naar Susanna en 93 naar Aldert. 
De voorzitter heeft beiden direct na 
afloop van de stemming telefonisch 
van de uitslag op de hoogte gesteld.  
Op 15 oktober zijn de overige sollici-
tanten schriftelijk op de hoogte gesteld 
van hun afwijzing. 
 
Op 2 november a.s. is het vervolgge-
sprek met Aldert Fuldner. Het gesprek 
wordt gevoerd door de voorzitter en de 
penningmeester.         < 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het programma werd  geopend door 
een openingsfanfare door koperblazers 
van alle deelnemende orkesten. Daarna 
volgden optredens van het Trompet-
terkorps der Koninklijke Marechaus-
see, Militärmusik Kärnten en Kapel 
van de Koninklijke Luchtmacht. Toen 
volgde er een optreden van The Con-
scriptband of the Finnish Defense 
Forces. Dirigent: Kapitein Juha Ketola, 
tamboer maître: Elnt Henry Perälä. De 
band voerde een vaandel met de natio-
nale vlag van Finland met zich mee. De 
band beet de spits af met een prachtig 
stuk van de componist Jukka Viitasaari. 
Toen het tweede stuk werd ingezet 
moest ik denken aan CRM, en mijn 
twee zonen keken mij met een grijns 
van opzij aan. Finlandia-hymni van 
Jean Sibelius. Wat mooi gepeeld.        > 
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Dus na afloop van de repetitie op 14 
oktober mochten de koorleden zich 
uitspreken welke kandidaat hun voor-
keur had. En het volk hééft zich uit-
gesproken.  
Het CRM-bestuur heeft de leden met 
hun keuze voor Aldert Fuldner gefeli-
citeerd en gelijk de wervingscommis-
sie bedankt voor hun voorbereidend 
werk en was bijzonder ingenomen 
met de grote opkomst op beide proef-
avonden. Van de 124 uitgebrachte 
stemmen was er 1 blanco, 7 leden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 3 oktober 2009 begaven mijn 
twee zonen en ik ons naar de Nationale 
Taptoe in Ahoy te Rotterdam. Een jaren-
lange gewoonte die niet gaat vervelen. Twee 
zonen die in de jaren van weleer ook regelma-
tig naar CRM kwamen luisteren. 
 
door Jan van Dop 
 
Met de trein van Rijswijk naar Rotter-
dam en vervolgens met de metro naar 
Ahoy. De metro was voor ons een 
triomf omdat onze openbaarvervoer 
chipkaarten werkten. Voorafgaande 
aan de taptoe dronken we een bakkie 
waarna we onze plaatsen op de tribu-
ne innamen. Prachtige plaatsen. 

Finlandia

 

 

Als dirigent is Aldert Fuldner be-
gonnen in de Nicolaaskerk te Den 
Helder. Hier dirigeerde hij het ge-
mengd en het kinderkoor. Ook diri-
geerde hij acht jaar lang bij operette-
vereniging Harmonie te Den Helder. 
Een aantal grote klassieke operettes 
heeft hij gedirigeerd. Met de musi-
calstichting Dreamcoat heeft Aldert, 
samen met regisseur Maarten Weel, 
verschillende musicals uitgevoerd. 
Met Les Misérables, die acht keer is 
gespeeld, is de stichting drie jaar 
geleden gestopt.  
 
Aldert is in Den Helder op 8 decem-
ber 1971 geboren. Hij is gehuwd en 
woont momenteel in Velserbroek. 
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Tijdens het spelen neeg het vaandel 
plechtig. De muzikanten kwamen er 
voor uit dat zij Finnen waren en daar 
ook trots op zijn. De dirigent sloeg af 
en de muzikanten zongen a capella  
het gedeelte van Finlandia dat CRM 
verschillende keren heeft gezongen. 
Ze zongen als lijsters (of merels).  
Na dit Finse korps volgde nog een 
aantal prachtige optredens van de 
diverse muziekkorpsen. Met z’n drieën 
pakten we in het restaurant van Ahoy 
aan de bar een pilsje om na te praten. 
Niet alleen over de taptoe, maar ook 
over CRM. Ze wisten mij te vertellen 
dat ik dagenlang Finlandia in huis liep 
te zingen na een optreden van CRM 
waar dat gezongen werd. Thuis dook 
ik in de CRM-geschiedenis en liet mijn 
gedachten afdwalen naar de concerten 
waarin CRM Finlandia zong:  6 okto-
ber 1978  Jubileum concert Honsels 
Harmonie in de Adrianuskerk te 
Naaldwijk;  24 november 1979  Jubi-
leumconcert Fanfarekorps De Bazuin  
 
 
 
Uit de bestuursvergadering  
van 24 september 2009: 
 
Na de gebruikelijke agendapunten als 
het vaststellen van de notulen van de 
vorige vergadering en het nalopen van 
de actielijst werd, voor zoveel nodig, 
de ingekomen post besproken. 
In 2010 zal in het kader van 'Zingen 
voor Ouderen' opnieuw worden opge-
treden in een nog nader te bepalen 
woonvoorziening voor ouderen of 
verpleeghuis. 
Ten behoeve van de  aan/afwezig-
heidsregistratie bij de repetities werd 
besloten om de leden die zonder be-
richt van verhindering afwezig zijn een 
mailtje te sturen waarin zij worden 
gewezen op de wenselijkheid om een 
verhindering vooraf te melden. In dit 
verband wordt opgemerkt dat het bij 
het CRM goed gebruik is om een ver-
hindering tijdig aan te geven. Dat kan 
via de presentielijst van de voorgaande 
woensdag. Ontstaat de verhindering 
nadien dan wordt een telefoontje of 
een mail direct naar Frans Gallast zeer 
op prijs gesteld in plaats van een be-
richt van verhindering via een ander 
koorlid. Was het koorlid door om-
standigheden niet in de gelegenheid 
zich vooraf af te melden, dan zou het 
prettig zijn om de dag na de repetitie 
iets te laten horen. Het bestuur stelt 
uw medewerking in deze zeer op prijs. 

in de Sporthal van Oud Beijerland; 21 
maart 1980  Jubileumconcert Ko-
ninklijke Biltse Harmonie in Sporthal 
Bilthoven; 3 april 1981 Oranjeconcert 
CRM met het Viotta Ensemble in  de 
Prins Willem Alexanderzaal te Den 
Haag; 15 maart 1985  Concert Har-
monie Eendracht Maakt Macht in de 
Gereformeerde Kerk te Maasdijk; 30 
april 1988 Oranje Concert CRM met 
Honsels Harmonie in de Prins Willem 
Alexanderzaal te Den Haag (2x); 6 
oktober 1988  Jubileumconcert Hon-
sels Harmonie in de Adrianuskerk te 
Naaldwijk en 11 oktober 2002  Jubile-
umconcert 75 jaar CRM met Ko-
ninklijke Harmonie Gezelschap 
O.B.K. in de Dr. Anton Philipszaal te 
Den Haag.  
Negen prachtige CRM-evenementen.   
 
Ik zag de concerten met een beetje 
weemoet weer voor mijn geest en 
dacht met een zucht: ‘Dat waren nog 
eens tijden’. 
 
 
 
Vervolgens kwam het financieel ver-
slag over januari t/m augustus aan de 
orde. Dankzij de administrateur gaf dit 
overzicht een helder beeld van de 
financiën. Het verslag werd dan ook 
snel goedgekeurd. 
Daarna werd kort gesproken over de 
medewerkingen aan de diensten in de 
Julianakerk en de Bethelkerk. Bij beide 
diensten waren ca. 80 zangers aanwe-
zig, wat eigenlijk CRM onwaardig is. 
Over de voortgang m.b.t. de werving 
van een nieuwe dirigent bent u inmid-
dels via de rapportages van de voorzit-
ter in kennis gesteld. 
De lijst van medewerkingen werd 
doorgenomen en waar nodig zal actie 
worden ondernomen. Zo zal er onder 
meer een presentielijst aan de leden 
komen over de medewerkingen in de 
kersttijd (ons eigen concert, het con-
cert in De Doelen met TCS en de 
dienst op kerstavond) met daarbij een 
invulstrook waarop de leden kunnen 
aangeven bij welke uitvoeringen zij 
aanwezig zullen zijn. Het bestuur 
hoopt uiteraard op een grote opkomst 
bij de drie evenementen. 
Voor het voorjaarsconcert in de 
Bethlehemkerk zal een klein orkestje 
(6 personen) en een soliste worden 
gecontracteerd. 
De nodige tijd werd besteed aan een 
eerste bespreking van de 'Meerjaren-
ambitie'. In dit stuk heeft Wim Heij- 

 
 
   
 

   Bert van Heerde 
     45 jaar getrouwd 
     9 oktober 2009 
 
 
 
Adriaan v/d Meer 
40 jaar getrouwd 
10 oktober 2009 
 
 
 
     Rieks Flokstra 
     45 jaar getrouwd 
     16 oktober 2009 
 
 
 
Nieuwe leden 
Geïnstalleerd per 16 september 2009
 1e tenor Arie Toet 

1e tenor Gertjan Boekesteijn 
 
Beide heren hebben nog geen pasfoto 
beschikbaar gesteld. 
 
In het juni/juli-nummer (3) van 
de Nieuwsbrief werd begonnen  
met de kennismaking met Wim  
Rous. Zijn noeste geschrijf hoopt  
de redactie in de volgende editie  
af te ronden.  
 
Per 15 oktober 2009 telt het koor:  

  25   1e tenoren 
  40   2e tenoren 
  41   baritons 
  35   bassen 
141   leden 
 

 
 
 
 
 

 
steeg de visie van alle bestuursleden 
samengevat tot een helder document. 
In de komende vergaderingen worden 
de besprekingen hierover voortgezet. 
T.z.t. zult u hier meer over horen. 
Ten slotte is over enkele andere on-
derwerpen gesproken, zoals de ver-
nieuwing van de website, een uitstapje 
van het koor, de cd-verkoop en de 
pauzes tijdens de repetities die onbe-
doeld toch weer langer zijn geworden 
dan is afgesproken. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

EREGALERIJ 

Bestuursvergadering 21 oktober 2009 
 

Deze vergadering stond bijna geheel 
in het teken van het draaiboek voor 
ons kerstconcert op 16 december a.s. 


