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Ger van Vliet 50 jaar CRM-koorlid  
 

Op 12 oktober jl. vierden we het heuglijke feit dat Gerrit van Vliet - Ger voor 
intimi – vijftig jaar als koorlid aan CRM was verbonden. Niet alleen waren 
vrouw Yvonne en kinderen uitgenodigd, maar ook oud-dirigent van CRM, 
Aad van der Hoeven. De KCZB werd in deze vertegenwoordigd door de 
heren Hans van Leusden, voorzitter afd. Den Haag en de heer Frank Leloux, 
oud-penningmeester van het landelijk bestuur.  We laten eerst de voorzitter 
van het CRM, aan het woord. 
 
Natuurlijk eerst een bijzonder welkom aan de jubilaris Ger van Vliet, zijn 
vrouw Yvonne, kinderen, familie, vrienden, en de heren Leloux en Van 
Leusden, beiden bestuurders van de KCZB. 50 jaar lid van het Christelijk 
Residentie Mannenkoor, dat is niet niks! Daarom alle reden om Ger in het 
zonnetje te zetten. 

Ger is sinds 11 oktober 1961 lid van het CRM. Dit nadat, zo las ik in het CRM Nieuws uit 1987, een vriend van 
hem, Arie Baak, hem mee naar het koor nam. Volgens de reglementen was Ger met zijn bijna 17 jaar eigenlijk 
te jong om toe te kunnen treden. Maar hij was zo onder de indruk geraakt van het door CRM gezongen Vaste 
rots van mijn behoud dat hij zo snel mogelijk lid wilde worden. En ongetwijfeld was hij toen ook al goed gebekt 
waardoor het hem weinig moeite kostte om door de ballotagecommissie heen te komen.  
Vanaf mijn plekje tussen de baritons, zie ik Ger iedere week op de achterste rij bij de tweede bassen zitten. 
Een man die toen en nu nog steeds, in de goede zin van het woord, duidelijk aanwezig is. Zijn diepe donker-
bruine bas die vanuit zijn borstkas opwelt is iedere keer weer een weldaad voor het oor. Ik herinner me onze 
inmiddels overleden koorvriend Henk van den Burg, die mij indertijd meenam. Tijdens mijn eerste koorrepetitie 
zat ik naast Henk en we zongen als beginlied Gij die alle sterren houdt. We waren nog niet halverwege of 
Henk stootte me aan en zei terwijl hij in de richting van Ger knikte: ‘Hoor je 'm, dat is Ger van Vliet, mooi hè!’ 
 
Niet alleen zijn zangkwaliteiten zijn indrukwekkend, ook bestuurlijk heeft Ger zijn 
partijtje vele jaren meegezongen. In 1978 werd Ger in het bestuur gekozen en  
mocht hij zich voegen bij de mannen van de organisatie hetgeen hij tot 1994  
heeft gedaan. Zestien jaar mocht hij zich met het reilen en zeilen van de vereni- 
ging bemoeien wat hij met veel verve heeft gedaan. Niet alleen in en rond het  
Haagse, niet alleen op nationaal niveau, maar zeker mag niet onvermeld blijven  
de vele koorreizen naar het buitenland, waarbij Ger als organisatieman nauw be- 
trokken is geweest. We denken aan: Berlijn 1983, Wenen 1986,  Brugge 1988,  
Hongarije 1991 en Parijs een jaar later. Dat zijn nog eens episoden uit een rijk  
koorleven.   

Jullie begrijpen dat er vele, ja zeer vele anekdotes aan deze koorreizen kleven  
maar het lijkt me niet goed om die vanavond te gaan memoreren. Ik heb het bange vermoeden dat we dan 
niet voor morgenochtend thuis zijn. Ik verwijs daarom graag naar onze website met daarin onze reisverslagen 
of spreek Ger er gerust zelf over aan. Hij vertelt graag over zijn ervaringen die dan weer doorspekt worden 
met zijn Gerdiaanse humor en anekdotes.  
Ook heeft Ger vele uren gestoken in het laten produceren van, wat toen heel modern was, EP-tjes en LP's. 
Een zichzelf respecterend koor moest toch zeker meegaan met zijn tijd en ook thuis middels het vinyl te 
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beluisteren zijn. Hij is ook een man van discipline. Een hele goeie 
eigenschap, zeker als je je met de organisatie van een koor bezig- 
houdt. In de CRM analen kreeg ik een vraaggesprek onder ogen,  
in 1987 afgenomen door Cees de Steur en Dick Cozijnsen. Ger  
was gebombardeerd tot zanger van de maand en werd door ge- 
noemde heren thuis bezocht en geïnterviewd. Er passeerden vele 
leuke zaken de revue maar, er waren ook enkele kritiekpunten  
waarin Ger graag verandering zag komen. Een kleine bloemlezing: 
- de medewerking van de koorleden bij het opstellen voor een con- 
cert was ook toen voor diverse mannen reden om zich niet aan de  
aanwijzingen van de organisatie te houden.  
- het kletsen tijdens de repetitie was ook toen al een fenomeen en een grote ergernis van Ger. Helaas heeft 
ook hij het niet weten uit te bannen. 
- en wat te denken van het te luidruchtig zijn tijdens een concert, het  zich niet realiseren dat je als koorlid in 
the picture zit van je publiek, en het zelfs zitten lachen als anderen tijdens een concert een foutje maken: het 
was Ger een gruwel, en is het nog steeds.  
Nu zal Ger in de loop van die 50 jaren zeker wat milder geworden zijn maar in de elf jaar dat ik lid ben van 
CRM heb ik hem leren kennen als een man uit één stuk, nog steeds met zijn hart op zijn tong, maar zijn hart  
op de goede plaats. En regelen doet hij nog steeds graag, al is het weliswaar aan de zijlijn. Ger liet duidelijk 
blijken dat hij vindt dat er tijdens het repeteren meer gestaan moet worden. Nou, als we hem zijn gang hadden 
laten gaan hadden we op een repetitieavond misschien een kwartiertje zittend gezongen en de rest staand. 
Maar ook hier nam Ger de opmerkingen van het bestuur sportief op en kon hij er zich in vinden dat de dirigent 
toch maar de baas bleef over het wel of niet staand zingen.  

Beste Ger, neem van mij aan: we menen het 
goed met je en we weten, dat doet jij ook met  
het CRM. Van harte gefeliciteerd met je 50-ja- 
rig koorjubileum. Bedankt voor alles wat je  
voor CRM betekend hebt. We weten dat als je 
een 50-jarige jubilaris bent,  je geen jonkie  
meer bent, ook al voel en gedraag je je soms  
nog als een belhamel. Ik denk alleen maar  
aan de vele moppen waarvan we te pas en te  
onpas getuige worden gemaakt. We hopen  
van harte dat je nog vele jaren de gezondheid 
mag krijgen om bij ons koor te blijven zingen en we van al je kwaliteiten mogen  
blijven profiteren en genieten. Als aandenken aan dit heugelijke feit mag ik je een 
bijzonder, speciaal voor jou gemaakt, CRM insigne opspelden. Het is een gouden 
speld met twee robijnen en met als extraatje daar bovenop een gouden kroontje. En 
dat insigne  ga ik je nu opspelden. 
Yvonne, jij natuurlijk ook van harte gefeliciteerd met het jubileum van Ger en we 
hopen dat we hem nog vele woensdagavonden voor het CRM van je mogen lenen.  

Wel, Ger en Yvonne, omdat een 50-jarig jubileum iets bijzonders is hebben we de heren Leloux (erelid KCZB) 
en Van Leusden (vz. afd. Den Haag) van de Koninklijke Christelijke Zangersbond  bereid gevonden deze 
avond onze gast te zijn om Ger ook namens de KCZB in het zonnetje te zetten. Daarom, meneer Van 
Leusden aan u het woord. 

De heer Van Leusden nam slechts kort het woord om vervolgens Frank Leloux aan het woord te laten en Ger 
namens de KCZB in het zonnetje te zetten. 

Wie kent hem niet? Ger van Vliet. En wie hem niet kent, die kent hij wel weer. Het is werkelijk ongelooflijk 
hoeveel mensen Ger kent. Het is mij een eer en genoegen om vanavond, enerzijds als oud bestuurslid van de 
KCZB, maar nog meer als goede vriend  en al meer dan 25 jaar zangmaat van Ger, hem toe te mogen 
spreken. 



Vanavond staat Ger in het middelpunt omdat hij 50 jaar onafgebroken lid 
is van het CRM. Maar wist u dat Ger een nog veel uitgebreider zangcarri- 
ere heeft. Ooit gezongen bij het evangelisatiekoor De Goede Tijding.  
Vele jaren ook op de COV ASAF waar hij de laatste jaren van het bestaan  
ook de vicevoorzitter was, maar ook vorig jaar toen hij spontaan het podium 
betrad en enkele Negro Spirituals ten gehore bracht. Binnen het CRM is hij 
gedurende tenminste vijftien jaar ook bestuurslid geweest; onder meer be- 
last met de organisatie van concerten en concertreizen, veel daarvan ook  
naar het buitenland. Naast organisator ook animator; altijd in voor een gein- 
tje, maar serieus waar het gaat om afspraken en zaken regelen. 
Met Aad van der Hoeven, hier vanavond ook aanwezig, vaak een pastoraal  
moment waarbij op diepzinnige wijze op zaken werd ingegaan. Iets dat hij  
nu wel mist! Ook andere koren konden op zijn steun rekenen met zijn sono- 
re basstem. Medewerking bij de COV Maasland, in Vlaardingen  bij Gloria/ 
Toonkunst - ook onder leiding van Aad -, bij ASAF, het Taizé-koor in de Ontmoetingskerk en nu bij  
de COV Leidschendam, waar hij zijn droomwerk de Mattheüs Passion aan  
het instuderen is, en nu samen met Yvonne. 

Behalve zingen houdt Ger zich ook bezig met andere zaken, zoals hand- en spandiensten bij het jeugdvoet-
bal, en Jeu de Boules. Yvonne verdient in dit opzicht ook waardering. Zij stelt Ger in staat om “zijn” ding te 
doen. Naast zingen heeft Ger nog een andere grote passie en dat zijn: kinderen. Behalve het genoegen dat hij 
beleeft aan zijn kleinkinderen, rijdt Ger tegenwoordig ook kinderen in een taxibus. Hij is dan meneer Ger. Als 
hij er niet is, vinden de kinderen dat niet leuk. Ger geniet met volle teugen van dit werk. 

Ger, het is mij een groot genoegen om jou namens de 
KCZB de onderscheiding te overhandigen met bijbe-
horende oorkonde die behoort bij het 50-jarig lidmaat-
schap. Ger, ik hoop dat je nog vele jaren mag blijven 
zingen en onze vriendschap blijft bestaan. Gefeliciteerd 
en ik zou zeggen “vooral zo doorgaan”! 
 

Na de overhandiging van het voor de jubilaris door de 
KCZB vervaardigde Delftsblauwe bord wilde Ger nog 
graag een dankwoord  
uitspreken. 
 
Het is fijn dat er zoveel  
mensen zijn. Allereerst  
mijn lief Yvonne, mijn bei- 
de zoons, familie en 

 

 
vrienden. Mijn dochter kan er, helaas, niet bij zijn. Maar ook beide mannen van  
de KCZB,  Hans van Leusden en Frank Leloux (al meer dan 25 jaar een zang- 
maat) en niet in de laatste plaats Aad van der  Hoe ven. Tja, 50 jaar lid van het  
CRM.  
Het begon inderdaad met het lied Vaste rots van mijn behoud. Mijn opa en  
oma hadden een platenspeler en hadden het eerste plaatje van het CRM. Op- 
genomen in 1957 in de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam en daar stond onder meer het genoemde lied op. 
Als ik later groot ben wil ik op dat koor! Toen ik , als nog 16-jarige, mij bij CRM meldde werd ik gestemd door 
Rocus van Yperen, de dirigent, met als resultaat: 2e bas. Het bestuur vond dat ik nog maar een paar jaar 
moest wachten, maar op voorspraak van de dirigent mocht ik blijven. Toen nog een pak. De koorkleding was 
in die periode model "ouderlingen"pak, streepjesbroek met een zwart colbert. Thuis hadden we niet zoveel te 
makken. Mijn opa had een vriend, ruim twee meter groot, die nog zo’n pak overhad. Dat mocht ik hebben. 
Mijn moeder heeft het vermaakt en de broek kwam tot halverwege mijn borst. Het colbert sloot daar precies 
over heen dus dat zag je niet. 



 
 

 
 
 
 
 
Ook mijn kinderen hebben nog goede herinneringen aan de bestuursperiode. Vooral de tijden tussen de 
generale repetitie en de uitvoering. Met een aantal bestuursleden en de medewerkende gingen we een hapje 
eten. De verschillende bestuursleden hadden kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd dus het was feesten met 
elkaar. 
 
Ik hoop dat wij, als koor, met elkaar onder leiding van Aldert Fuldner een goede tijd tegemoet gaan en heb 
daar alle vertouwen in. Als jubilaris mag je een wens uitspreken. Ik weet niet of ik die wens al eens geuit heb, 
maar toch. We moeten als CRM een dvd opnemen! Als je in den lande een platenzaak binnenstapt zie je 
dvd's liggen van koren waarvan je het bestaan niet in je stoutste dromen kunt verzinnen. Dus waarom wij niet? 
Bijvoorbeeld samen met anderen. We moeten het er nog maar eens over hebben. Hartelijk dank voor alle 
mooie woorden en nu aan de borrel.   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRM Concertagenda najaar 2011 

 

13 november   Kerkdienst in de Adrianuskerk Naaldwijk 

10 december   Optreden Hof van Wouw 

16 december   CRM-kerstconcert Engelbewaarderskerk Lisse met het Haags Matrozenkoor 

23 december   CRM-kerstconcert in de Grote Kerk te Den Haag met het Gouds Kinderkoor 

  

 

 

In 1978 kwam ik in het betuur als organisatieman. Mijn opleider was Jan Westra. Na twee jaar stopte hij en ik 
werd eerste organisatieman met als maat Henk Korfker. Henk is juist weer teruggekeerd als lid na jaren van 
afwezigheid. We hadden een actief en reislustig bestuur. Actief met het jaarlijkse Oranjeconcert en twee 
Kerstconcerten naast de vele optredens in het land. De eerste reis waarbij ik organisatorisch actief betrokken 
was, werd Berlijn, vervolgens Wenen, Boedapest, Brugge en niet te vergeten Parijs. Vele goede herinneringen 
heb ik aan deze reizen met mooie en soms emotionele optredens, ik denk aan de Notre Dame. 



 

2012 

26 februari   Aanvraag medewerking kerkdienst Sassenheim 

25 maart   Medewerking kerkdienst Oude Kerk Voorburg 

11 mei CRM jubileum voorjaarsconcert in de Kloosterkerk, Lange Voorhout Den Haag  

met o.a. medewerking van de spinto tenor REZA RANJAZMAY  

2 juni    Inloop middagconcert Grote of St. Janskerk te Schiedam 

15 december   Aanvraag medewerking kerstconcert Hosanna St. Jan, Gouda 

14 oktober   Aanvraag medewerking Dienst aan Zee, Bethelkerk, Scheveningen 

21 december CRM-jubileumkerstconcert in de Grote Kerk te Den Haag met het  

gemengd koor 'Songs for You', Arthur Postma en een 15-persoons 

symfonieorkest.  

24 december   Medewerking Kerstavonddienst Groote Kerk Maassluis  

 

2013 

februari   Aanvraag medewerking kerkdienst Pelgrimskerk Zoetermeer 

2015 

5 mei    Vierkoren herdenkingsconcert 70 jaar bevrijding (optie) 

 
 
 
In Memoriam 
 

Kees Benschop 
 
door Aad Vellekoop, uitgesproken op woensdagavond 12 oktober jl. 
 
Kees Benschop, een gewaardeerd lid van ons koor is niet meer. Dinsdag- 
morgen is Cees overleden op de leeftijd van 61 jaar. Op de kop af 43 jaar is 
hij lid geweest van het Christelijk Residentie Mannenkoor. 
Zingen in een groot mannenkoor met veel geestelijk repertoire was één van 
zijn grote liefhebberijen. Maar ook de charme van een klein koor was aan  
hem besteed. Daarom was hij ook een gewaardeerd lid van de Hofstadzan- 
gers. Iedere woensdagavond kwam hij trouw naar de repetitie en vond hij  
zijn plekje tussen de tweede bassen. Helaas moest hij de laatste maanden  
vaak verstek laten gaan. Eerst vanwege ziekte van zijn schoonmoeder en  
later omdat zich een tumor in zijn hersens openbaarde. 

Kees viel niet op, hij was de rust  zelve. Als hij al opviel was dat vanwege het opstaan, wat hij altijd deed als 
hij een nieuw muziekstuk uit zijn map moest pakken. Hij was een man die ook CRM een warm hart toedroeg. 
Het was ook daarom dat hij in de negentiger jaren vele jaren bestuurslid is geweest. Hij was ook een gevoelig 
mens, een mens met emotie. Dat blijkt onder andere uit de vele tekeningen en schilderstukken die ik mocht 
bewonderen. Uren kon hij besteden aan de kleinste details in zijn creaties, het  was zijn lust en zijn leven. Hoe 
ziek hij ook was, toen ik hem de laatste maanden bezocht, hij kon zeer beeldend en vol overgave vertellen 
over zijn grote hobby. 

Bewonderenswaardig was het hoe hij en zijn vrouw Lyda over zijn aanstaande overlijden konden praten. Tot 
in alle details werd zijn uitvaart besproken en zoals hij dan zei: Het is goed zo, ik weet waar ik naartoe ga. 

Kees is niet meer. Hij mag nu daar zingen waarover hij zo graag zong. Er zal een lege plaats zijn bij de 
tweede bassen, we zullen hem missen. 

Na een moment van stilte zong CRM het vijfde couplet van Hoor een heilig koor van stemmen: Nu omstraalt 
hen licht des hemels. 

 

 


