
 

Inleiding               onder redactie van Wim Heijsteeg 
 

En dat was twee. CRM heeft nu twee gouden kroondragers. Vorig jaar mei werd 
de eerste ‘gekroond’. Op 10 maart jl. was Peter Willemse aan de beurt. Ook hij 
werd in het bijzijn van zijn naaste familie door onze voorzitter gekroond. 
Eigenlijk zou Peter al op 3 maart worden gehuldigd – dat was namelijk ‘de 
datum’ – maar omdat Aldert Fuldner die avond officieel geïnstalleerd werd als 
nieuwe dirigent van CRM, leek het iets teveel te worden. Na de pauze zou met 
het feestgedruis worden begonnen. Er waren twee sprekers: Aad Vellekoop, als 
voorzitter van CRM en de heer Van Leusden, voorzitter van de KCZB, afdeling 
Den Haag. Ik laat beide heren graag aan het woord.

      Christelijk Residentie Mannenkoor 

    Kijkt u ook eens op de website van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor met de complete CRM-geschiedenis tot voorjaar 2010. 

 

Nieuwsbrief

's woensdags vaak binnenkomen. 
Wat dan opvalt is zijn altijd on-
deugende gelaatsuitdrukking. 
Doorgaans licht glimlachend 
straalt er nog steeds iets van dat 
jongensachtige van zijn gezicht. 
Nu Aad dan ook zijn verleden 
een beetje kent, heeft vader Wil-
lemse volgens hem een zeer 
goede zet gedaan en indertijd een 
verstandig besluit genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aad Vellekoop vervolgt dat Pe- 
ter in de loop van die 50 jaren 
met CRM half Europa heeft 
doorkruist. Alleen Parijs heeft hij 
gemist, wat hij tot de dag van 
vandaag nog steeds betreurt. 
Maar ja, het kon toen even niet, 
dus heeft hij er zich maar bij 
neergelegd. 
 
Voor zover Aad uit de CRM- 
analen heeft kunnen opmaken  
is Peter verschillende jaren mu-
ziekcommissaris en daarnaast  
tientallen jaren eindredacteur van 
CRM Koornieuws geweest. 
Vijftig jaren lid zijn van een ver-
eniging getuigt van verenigings-
zin.    
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Aad Vellekoop begon zijn toe-
spraak dat het al eerder was aan-
gekondigd en dat het vanavond 
weer zover was. Opnieuw heeft 
CRM een koorlid in zijn midden 
dat 50 jaar lid is. Peter Willemse, 
onze tweede tenor. 
Peter werd op 3 maart 1960 ge-
installeerd als koorlid van CRM. 
Hij was toen een jongeman van 
23 jaar. En als de voorzitter het 
verhaal goed begrepen heeft, 
werd hij meegenomen door zijn 
vader die toen inmiddels al ruim 
20 jaren lid was van CRM.  
 
Voor zover Vellekoop Peter in 
de loop van de jaren heeft leren 
kennen, is dat een wijze beslis-
sing van zijn vader geweest. Na-
tuurlijk allereerst voor CRM. 
Maar gelet op de leeftijd was het 
op dat moment waarschijnlijk 
ook het beste voor Peter.  
Vader Willemse heeft ongetwij-
feld gedacht: voordat die knaap 
last van z'n hormonen gaat krij-
gen, zal ik hem  
onder de bescher- 
mende paraplu  
van CRM bren- 
gen. Een degelijk  
mannenkoor met 
veel ervaren va- 
ders kan niet ver- 
keerd zijn voor  
een zoon die de  
wereld gaat ont- 
dekken. Tussen al 
 
 

die onkreukbare heren zal het in 
ieder geval voor Peter beter  
toeven zijn dan dat  
we hem in deze bo- 
ze wereld laten los- 
lopen. Kortom,  
Peter werd meege- 
nomen naar de re- 
petitie en ja hoor, 
vader en Peter bei- 
den gelukkig. Hij 
raakte helemaal in 
de ban van Jan van der Waart, 
de toenmalige dirigent van 
CRM. Nou was Peter wel iets 
gewend als het over discipline 
gaat, want hij was lid geweest 
van het Haags Knapenkoor onder 
leiding van Marius Borstlap, 
jullie weten wel, dé Marius 
Borstlap. Nou, wie hem gekend 
heeft, weet als geen ander dat 
dát een behoorlijk strak regime 
betekende waarin geen plaats 
was voor flauwe kul. 
Aad Vellekoop kent Peter nog 
maar pas 10 jaar en hij ziet hem   
 

Peter Willemse
50 jaar CRM-koorlid 



Sponsors CRM Nieuwsbrief 

 

 

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

 

vrijdag 23 april  
CRM Voorjaarsconcert  
Bethlehemkerk, 
Laan van Meerdervoort, Den Haag 
Medewerkenden: Ensemble Escapade en 
Julia Bronkhorst, sopraan.  
Aanvang 20.00 uur 
 

dinsdagavond 4 mei  
Medewerking Doden- 
herdenking, Binkhorst- 
laan 149, Den Haag 
Aanvang 19.40 uur 
 

woensdagavond 16 juni  
Koren Zingen voor Ouderen in de  
Eshoeve, Doorniksestr. 150, Den Haag 
Aanvang 19.00 uur 
Aan de piano: Aldert Fuldner 

 
zaterdagavond 6 november 2010 

Medewerking St. Hubertusmis Lisse 
Aanvang 20.00 uur 

 
zaterdag 18 december 2010 

CRM Kerstconcert in de Grote Kerk te 
Den Haag 
aanvang 20.00 uur 
 

vrijdagavond 24 december 2010 
Medewerking Kerstnachtdienst 
Bethelkerk, Den Haag 
Aanvang 22.00 uur 
 
2011 

 
Zondagavond 20 maart 2011 

Medewerking Zondagavondzangdienst 
Immanuelkerk te Maassluis 
Aanvang 19.00 uur 
Organist: Aad van der Hoeven 
 

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

 
 

CONCERTAGENDA

      Schildersbedrijf Mooiman Mode              Burg Assurantiën b.v.   MOPSI Antiquiteiten    Restaurant & partylocatie 
      VOF De Gier Groep       Thomsonlaan 128          J.N. Burg                            en Curiosa             Hoeve De Viersprong 

         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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Als aandenken aan 
dit heuglijke feit 
speldde de voorzit-
ter de bijzondere en 
speciaal voor deze 
gelegenheid gemaak-
te CRM-insigne - de 
gouden CRM-speld 
met twee robijnen 
en het gouden 
kroontje - bij Peter 
op. 
Vervolgens wordt 
Ans, de vrouw van 
Peter, in de bloeme- 
tjes gezet. Aad felici-

teert ook haar met het jubileum van 
Peter en hij hoopt dat zij hem nog vele 
woensdagavonden naar het CRM wil 
laten gaan. Het is goed voor hem, leuk 
voor ons en van wezenlijk belang voor 
CRM.  
De voorzitter sluit af met de woorden 
dat een 50-jarig jubileum voor zowel 
Peter, Ans, hun gezin en de mannen van 
CRM toch iets bijzonders is en daarom 
is de heer Van Leusden van de Koninklij-
ke Christelijke Zangersbond weer bereid 
gevonden deze avond onze gast te willen 
zijn en Peter ook namens de KCZB in 
het zonnetje te zetten.  
 
 
 
zetten. Het  
overkomt deze 
voorzitter van  
de afdeling 
Den Haag nog 
niet al te vaak  
dat hij moet ko- 
men opdraven  
bij een 50-jarig  
koorjubileum. 
Hij komt ook dan ook niet met lege  
handen. Want bij een jubileum hoort 
een cadeau. Een cadeau dat de heer Van 
Leusden vorig jaar mei ook al mocht 
uitreiken: een bij de Porseleine Fles ver-
vaardigd en handgeschilderd Delfts-
blauw wandbord. Bij deze blijvende her-
innering hoort ook een ingelijst certifi-
caat en oorkonde, namens CRM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CRM, in dit geval, mag zich gelukkig 
prijzen dat er mannen zijn zoals hij. 
Immers, een vereniging staat of valt 
bij de trouw die leden voor hun club 
aan de dag leggen.  
 
Aad feliciteerde Peter in zijn toespraak 
van harte met dit bereikte jubileum en 
bedankte hem voor alles wat hij voor 
CRM betekend heeft. Als je een 50-
jarige jubilaris bent, weten we dat je 
geen jonkie meer bent, maar toch 
hoopte Aad dat Peter van harte nog 
wat jaartjes de gezondheid krijgt om 
bij CRM te blijven zingen. 
 
 
 
 
 
De heer van Leusden begon zijn toespraak 
met een vergelijking van Peter met hemzelf. 
Hij noemde Peter zelfs een kloon van hem, of 
was het andersom. 
 
Beiden een volle baardgroei en beiden 
al heel lang lid van hun koor. Ook dat 
beiden veel aan vrijwilligerswerk de-
den en nog doen, onder andere ker-
ken- en ander werk. Ook schrijven 
beiden graag, want wie schrijft, die 
blijft! Wat beiden gemeen hebben, 
teveel om op te noemen.  
Maar, zo zei Van Leusden, hij was niet 
naar CRM gekomen om over zichzelf 
te praten, maar om Peter Willemse 
namens de KCZB in het zonnetje te  

Peter als kloon 



Zingen deed Peter al vanaf zijn tiende 
jaar. Tussen de schijfdeuren op feestjes 
en verjaardagen zongen hij en zijn zus 
het Nonnenkoor uit Casanova, Droomland 
en de Holy City. Succes verzekerd.  
Bij Borstlap van het Haags Knapen-
koor ging hij in zijn witte overhemdje 
half Nederland door. Toen even niets 
en daarna kwam CRM.  
Zijn vader was lid van dit koor en met 
hem ging hij op 23-jarige leeftijd (ja, 
toen kwamen er nog jonge leden) naar 
de Meidoornstraat, waar Jan van der 
Waart zo’n indruk op hem maakte dat 
hij na de stemmerij (tweede tenor) 
gelijk is gebleven.  
Peter heeft Rocus van Yperen meege-
maakt (heel kundige dirigent, maar hij 
hield het bij CRM maar enkele jaren 
vol). De tweede dirigent lag bij de 
mannen iets beter en dat was Chris 
Verhoog, volgens Peter directeur ge-
worden van een muziekschool in Gro-
ningen. Daarna voer het CRM-schip 
met volle zeilen verder met Arie Pronk. 
I need thee ev’rey hour was zijn eerste lied. 
Met hem ging CRM naar Canada en 
Wales en Coventry. Een belevenis van 
jewelste. Bij hem zongen de mannen 
met de belangrijkste solisten op klassiek 
gebied, maar ook met Mieke Telkamp.  
 
Toen kwam - na nog een periode Van 
der Waart - Anne Posthumus. Net als 
Rocus van Yperen toen, dirigent van de 
Koninklijke Militaire Kapel. Prachtige 
jaren heeft Peter met hem meegemaakt. 
Hij was toen tweede muziekcommissa-
ris samen met Wim van der Sloot die 
de eerste muziekcommissaris was. Hij 
weet nog goed dat ze naar een concert 
gingen luisteren van Louis van Dijk in 
Gouda en zaken met hem moesten 
regelen voor een CRM-concert. Wim 
en Peter stelden zich voor aan Louis en 
zeiden dat ze de eerste en tweede mu-
ziekcommissaris waren. Waarop Louis 
zei: "Zo, wij hebben in Dalfsen alleen 
maar twee politieagenten."   
Na Anne kwam Aad v.d. Hoeven. Nou 
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we weten het: ruim 27 jaar lang heb-
ben we met hem hartstikke leuke din-
gen gedaan en natuurlijk ook prachti-
ge concerten gegeven en De Doelen 
menigmaal bezocht. We gingen naar 
Hongarije, Parijs, Londen, Coventry, 
Reims,Trier, Straatsburg , Echternach, 
Berlijn, Wenen, Budapest en Peter kan 
doorgaan, maar vooral de Dom van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankwoord van Peter Willemse 

Zingen is Peters passie  
en schrijven zijn hobby

Marius Borstlap legde het fundament en Jan van der Waart zorgde er met zijn kundigheid en 
charisma voor dat Peter zichzelf is gebleven. Alle dirigenten daarna hadden iets in zich om er 
elke woensdag een feest van te maken. Dat nu vijftig jaar lang. 

Keulen zit vastgeprint in zijn geheu-
gen. 26 keer kwamen we (met herha-
lingen erbij) op tv in Nederland Zingt.  
 
Nu, vervolgt Peter, gaan we weer ver-
der met Aldert Fuldner. Weer een uit-
daging. Daarom blijft hij (als het hem 
gegeven wordt) nog maar een tijdje bij 
dit machtige koor. Peter wil nog een 
opmerking maken over de dienst op 
zondag 7 maart in Voorschoten. Hij 
heeft vijftig jaar geleden gekozen voor 
een christelijk koor. Eigenlijk heel ge-
woon. Hij komt uit een gereformeerd 
nest en ja, dan stemde je AR en ging 
je naar een christelijke zangvereniging 
of zelfs naar een christelijke gymnas-
tiekvereniging. Toen was geluk nog heel 
gewoon. Nooit heeft Peter spijt gehad 
van die keuze. Ook niet om zich bij 
dit koor aan te sluiten. Hij heeft waar-
schijnlijk wel drie soorten CRM-koren 
meegemaakt. Tientallen begrafenissen 
heeft hij bijgewoond van ex-koorle-
den. Door onze mooie en ontroeren-
de geestelijke liederen konden wij veel 
troost brengen bij de nabestaanden. 
Geweldig toch?  
 
Peter kan best nog een tijdje doorpra-
ten over CRM. Hij vindt het echter zo 
wel genoeg. Hij bedankt allen voor 
alles en natuurlijk boven alles: Dank 
sei Dir, Herr!  We hadden een dirigent 
die zei altijd: "Ach het is allemaal 
genade!" Zingen is Peters passie en 
schrijven (jullie lezen vast nog wel 
eens een stukje van hem in de CRM 
Nieuwsbrief, de Oud-Hagenaar of een 
kerkblad) dat is zijn hobby.      ■ 
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Het CRM van toen is niet meer het 
CRM van nu. Niet dat we anders zijn 
gaan zingen. Nee, zeker niet, want al 
die geestelijke liederen hebben nog 
altijd onze bezieling. Nee, maar het 
totaalbeeld. Daar staat een koor van 
honderdzestig man vol overgave te 
zingen over het lijden en sterven van 
Jezus. Heel erg indrukwekkend wa-
ren de opnamen vanuit de Laurens-
kerk te Rotterdam. Het podium be-
stond uit een roodgestoffeerd hou- 
 
 
 
Uit de bestuursvergadering van 
25 februari 2010 
 
Kerstconcert Grote Kerk 
Na het Kerstconcert in de Grote 
Kerk hebben de mannen van de 
organisatie een gesprek gehad met 
medewerkers van de kerk omdat 
enkele zaken niet goed waren verlo-
pen. Met de definitieve afwikkeling 
van deze kwestie werd ingestemd. 
Wel heeft dit aanleiding gegeven om 
na te denken over een andere locatie 
waar het kerstconcert eventueel ge-
geven zou kunnen worden. Inmid-
dels is de nodige informatie opge-
vraagd. 
 
Afscheid Aad van der Hoeven 
Uiteraard werd nog even stilgestaan 
bij het afscheid daags te voren van 
Aad van der Hoeven. We menen te 
kunnen vaststellen dat zowel Aad  
als zijn vrouw zeer content waren 
met de wijze waarop aan zijn vertrek 
aandacht is besteed. 
 
Korenfestival Papendrecht 
Aan de hand van de concertagenda 
werd gesproken over de invulling 
van de dag van het Korenfestival op 
17 april a.s. Besloten werd om met 
een bus naar Papendrecht af te rei-
zen. Het idee om na afloop met de 
koorleden ergens een hapje te gaan 
eten werd losgelaten omdat we ver-
wachten dat de meeste leden na zo’n 
dag het liefst snel naar huis willen. 

ten kruis. Prachti-
ge beelden vooral 
vanuit de hoogte. 
Aan de kop van 
dat kruis zien we 
Aad van der Hoe-
ven dirigeren. Dat 
terzijde.  
Het gaat erom dat 

er zoveel leden niet meer op ons koor 
zitten. Velen zijn er afgegaan en zeker 
twaalf mensen zijn sindsdien overle-
den. Ze staan op deze dvd nog heel 
enthousiast mee te zingen. Dat doet je 
veel ! Wat een prachtige liederen heb-
ben we gezongen in het verleden en 
sommige liederen zingen we nog 
steeds. Heerlijk!  
Al kijkende, een uur lang naar ons  
CRM, beleef je inwendig weer van 
alles. We zien een nog veel jongere 
 
 
 
Voorjaarsconcert 
Vervolgens kwam het draaiboek voor 
het Voorjaarsconcert ter sprake. Dick 
Zeldenrust kwam met de mededeling 
dat de eerste violiste van het mede-
werking verlenende ensemble recent is 
overleden. Voor hun medewerking 
heeft dit echter geen gevolgen. Beslo-
ten werd om voor dit concert A4-
posters en flyers te laten drukken. De 
flyers zullen in de omgeving van de 
Bethlehemkerk worden verspreid. 
 
Dodenherdenking 
Bij de Dodenherdenking op 4 mei  a.s. 
zullen alleen a capella werken worden 
uitgevoerd. 
 
Benefietconcert ‘s-Gravenzande 
Het bestuur is akkoord gegaan met 
een benefietconcert in ’s-Gravenzan-
de, mogelijk in de tweede helft van 
september a.s. 
 
Hubertusmis te Lisse 
In november a.s. verleent het CRM 
weer medewerking aan de Hubertus-
mis in Lisse. 
 
CRM kerstconcert 2010 
Voor het kerstconcert 2010 is de me-
dewerking van ‘Imperial Brass’ verkre-
gen. Naar een solist(e) wordt nog ge-
zocht. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Na de concertagenda werd de op 31 
maart te houden ALV voorbereid. De 

dirigent en Martin Zonnenberg is 
behoorlijk anders geworden. Ook de 
registratie vanuit  de Grote Kerk in 
Den Haag is heel mooi. Een schitte-
rende compilatie van geestelijk reper-
toire. Piet bedankt, maar uiteraard ook 
het bestuur voor de geweldige toe-
spraken van Aad Vellekoop en de heer 
Van Leusden van de KCZB. Het 
Delftsblauwe bord hangt al en de 
speld met de kroon is reeds op de 
smoking bevestigd. Die smoking hoop 
ik nog wel een tijdje te dragen! Ook de 
mensen van de catering: allemaal be-
dankt voor de prima verzorging van 
jullie drankjes en hapjes. Wim Heij-
steeg zorgde voor de foto’s en ik heb 
ze al een beetje kunnen zien vanaf zijn 
toestel. Toen vond ik ze al geweldig. 
Bedankt allemaal! 

Peter Willemse 
 
 
 
door de verschillende bestuursleden 
aangeleverde stukken werden bespro-
ken en waar nodig aangepast en vast-
gesteld, zodat de leden de agenda met 
bijlagen op 10 maart uitgereikt kunnen 
krijgen. Daarbij werd afgesproken dat 
een financieel overzicht van het Drie-
korenconcert en een verantwoording 
van de ontvangsten en uitgaven voor 
het afscheid van de dirigent ter inzage 
zullen worden gelegd. 
 
Inboedelverzekering 
Met het oog op de verzekering van 
goederen werd besloten om  het mu-
ziekarchief te schonen. Een flink deel 
van de aanwezige muziek zal worden 
(op)geruimd. 
 
De bovenstaande punten namen zo-
veel tijd in beslag dat enkele andere 
punten naar de komende vergadering 
in maart moesten worden verschoven. 

Frans Gallast 
 

 
Bedankt  
voor de bloemen 
 
Langs deze weg willen wij, Freek en 
Aly Mos, bestuur, dirigent en leden 
van het CRM bedanken voor de 
prachtige bloemen die wij op 6 januari 
2010 mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons 55-jarig huwelijk. 

Met weemoed en dankbaarheid 
blikt Peter nog even terug

Het klinkt erger dan dat het is. Zo is het leven nu eenmaal. Van 
Piet Krijtenburg kreeg ik voor mijn jubileum 50 jaar CRM een 
zelfgemaakte dvd van Nederland Zingt uit de jaren 1996 tot en 
met 2002. In de eerste plaats: erg mooi! Ik heb genoten! Maar ik 
ben ook geschrokken en dat kon ik weten. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 


