
 

 

 

 
CRM 80 jaar 

 

door 

Dick Cozijnsen, 

oud-redacteur 

CRM Nieuws 

otulen van de Oprichtingsverga-
dering van het Christelijk Resi-
dentie Mannenkoor, gehouden op 
vrijdag 25 november 1927, om 
20.00 uur in de Prins Willem-
school te Den Haag. 

 
De leider van deze vergadering, 
de heer De Jong, opent de bijeen-
komst met gebed, heet daarna 
iedereen hartelijk welkom en stelt 
zich en de twee commissieleden 
voor, die deze vergadering heb-
ben uitgeschreven. Tevens deelt 
hij mee dat hij op verzoek van die 
heren de vergadering zal leiden. 
Daarna wordt door hem uiteen-
gezet met welk doel zij deze ver-
gadering hebben uitgeschreven, te 
weten ‘te komen tot oprichting 
van een ‘christelijk mannenkoor’. 
De voorzitter memoreert dat er in 
Den Haag vele christelijke ge-
mengde koren bestaan, maar geen 
christelijk mannenkoor en vond 
de commissie dat getracht moest 
worden in die behoefte te voor-
zien. Hij spreekt zijn blijdschap 
uit dat voor dit doel zoveel be-
langstelling wordt getoond. 
Hij vraagt of de vergadering in-
stemt met genoemd doel zodat 
met de besprekingen kan worden 
begonnen om tot oprichting te 
komen. 

 

 

De heer Van der Lee zegt, dat door de aanwezig-
heid van allen hiervan blijk wordt gegeven, waar-
op de voorzitter antwoordt dat er velen mis-
schien uit nieuwsgierigheid zijn gekomen. 
De heer Bloklander vraagt hoeveel sympathiebe-
tuigingen er zijn gekomen, welke vraag door de 
voorzitter beantwoord wordt met, 29 schriftelijke 
en een enkele mondeling. De heer Hemmes vraagt 
daarna het woord en betuigt zijn hulde aan de 
drie commissieleden die het initiatief hebben 
genomen om tot voorgesteld doel te komen. De 
vergadering huldigt daarop mede met voetge-
trappel en handgeklap. 
De voorzitter zegt de heer Hemmes, mede namens 
de commissieleden, daarvoor dank. De heer Non-
nekes vraagt of het mogelijk is een mannenkoor 
op te richten indien alle oprichters bassen zijn. 
(hilariteit) 
De voorzitter antwoordt daarop, dat het niet is 
aan te nemen dat dit het geval zal zijn. Ook in 
deze vergadering geldt het spreekwoord, “als er 
één schaap over de brug is, volgen er meer”, 
want er staan steeds meer vragers op en het ijs is 
gebroken. De besprekingen dragen dan ook een 
aangenaam karakter. De heer Van Dijk wil blijk-
baar al gaan zingen, want hij vraagt of er tenoren 
aanwezig zijn. 
De heer Hemmes geeft blijk niet de man te zijn die 
spoedig bij de pakken neer gaat zitten, want hij 
zegt de bedoelingen van de heer Van Dijk te be-
grijpen en vindt, indien er geen tenoren zijn, dit 
geen bezwaar om de vereniging op te richten, 
want zo zegt hij, “we zullen ze wel zien te krij-
gen.” 
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Vrijdagavond 25 November 1927 

De oprichtingsvergadering 
 

Met regelmaat wordt onderstaand artikel gepubliceerd, maar voordat u zegt waarom dan toch 
deze ouwe koek, wil ik u even attenderen op de titel van dit artikel. Inderdaad, komende no-
vember, om precies te zijn de 27ste van die maand is dat 80 jaar geleden. Een bijzondere dag 
voor ons CRM Christelijk Residentie Mannenkoor. Het is op die dag dat ons CRM werd op-
gericht en het leek mij toch wel zinnig en ook leuk, de notulen van die oprichtingsvergadering aan 
u voor te leggen. Zeker voor de nieuwkomers van de laatste jaren geeft het een indruk hoe een en 
ander toen in zijn werk ging. Ter verduidelijking, de spelling die in die tijd gold heb ik aange-
past naar de nieuwe spelling. Een oude versie is voor de liefhebbers bij mij verkrijgbaar. 

 

Aangepast 22 januari 2007 
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De heer Van der Lee houdt van opschieten en 
spreekt zich als zodanig uit waarop de voorzitter 
de vergadering verzoekt door op te staan, zich uit 
te spreken wie genegen is lid te worden. Van de 
39 aanwezigen reageren er 37 positief. 
De heer Nonnekes meent zijn zitten blijven en zijn 
aanwezigheid te moeten verklaren en deelt mede 
dat hij wel voor de oprichting is, maar hij wil 
geen lid worden. 
 

Welke avond wordt de vaste repetitieavond 
De voorzitter brengt nu eerst ter bespreking op 
welke avond er zal worden gerepeteerd en deelt 
mede dat deze zaal gehuurd kan worden voor  
f 15,- per drie maanden, plus f 2,50 fooi voor de 
conciërge. 
De heer Van der Werf vindt de vrijdag niet ge-
schikt, gezien de drukke werkzaamheden van de 
zakenmensen op die avond, de woensdagavond 
leek hem geschikter. 
De voorzitter vraagt nu wie tegen, maandag, 
woensdag of vrijdagavond bezwaar hebben daar 
op andere avonden deze zaal niet beschikbaar is. 
Er blijken 12 tegen maandag, 5 tegen woensdag 
en 10 tegen vrijdagavond te zijn. De heer Alder-
wegen vraagt of het niet beter is een zaal te huren 
in het centrum van de stad. 
De heer Muilwijk vraagt of het geen bezwaar is 
een zaal in een school te huren met het oog op 
de vele vakantiedagen die het onderwijzend per-
soneel heeft. De voorzitter zegt dat een zaal in 
een christelijke school geen bezwaar is omdat die 
in de vakanties toch kunnen worden gebruikt, 
wat niet het geval is bij de gemeentescholen. De 
heer Aaldriks vindt deze zaal wel geschikt in ver-
band met de prijs, waarna de voorzitter, gezien dit 
kleine getal in verhouding met de andere avon-
den, voorstelt voorlopig op woensdagavond in de 
Prins Willemschool te repeteren en het te kiezen 
bestuur zal proberen een ander lokaal, meer in 
het centrum, op een dinsdag of donderdagavond 
te huren… Aldus wordt besloten. 
 

Discussie over de contributie en het inleggeld  
Een contributievoorstel van de commissie te 
weten f 1,- per maand, wordt in bespreking gege-
ven. De heer Aaldriks kan zich met dat voorstel 
verenigen, maar wenst tevens toe te voegen een 
inleggeld van f 2,50. De heer Meijner stelt voor  
f 1,- contributie en f 1,- inleggeld. Na nadere be-
spreking wordt in stemming gebracht het voor-
stel van de heer Meijner f 1,- contributie en f 1,- 
inleggeld minstens (maximum wordt niet ge-
noemd) welk voorstel met algemene stemmen 
wordt aangenomen. 
 

Kurt Kottek wordt de eerste dirigent 
Ter tafel wordt nu gebracht, de dirigenten niet in 
persoon, maar de namen van hen die hebben 
gesolliciteerd en één die de commissie heeft aan-
geschreven. De voorzitter deelt mede dat, na 
kennismaking en correspondentie met de sollici-
tanten, de commissie het geschiktst voorkomt, de 
heer Kurt Kottek gezien de grote theoretische ken-
nis die genoemde heer bezit waarvan een stapel 
bewijzen aanwezig zijn die door enkele heren 
wordt ingezien. Of zijn praktische bekwaamheid 
ook goed is, zal eerst beoordeeld kunnen worden, 
zo zegt de voorzitter, nadat hij enige tijd ons 
mannenkoor zal hebben gedirigeerd, waarmee de 
voorzitter voorstelt de heer Kottek voorlopig te 
benoemen voor een proeftijd van drie maanden, 
onder voorbehoud dat telkens na één maand 
direct kan worden opgezegd. Dit voorstel wordt 
door de heer Van der Zee ondersteund. Uit de 
vergadering worden nog enige namen van diri-
genten genoemd, waartegen direct weer stemmen 
opgaan dat genoemde dirigenten niet voor een 
christelijk mannenkoor in aanmerking komen. 
 

Vaststelling van het honorarium van de dirigent 
De voorzitter deelt mede dat door de commissie 
aan de heer Kottek is gevraagd welk honorarium 
hij verlangde en dat de heer Kottek eerst geen 
bedrag noemen wilde, want dat hij dat door de 
vereniging wilde laten vaststellen na zijn proef-
tijd. Daar de commissie met een bedrag ter ver-
gadering wilde komen, vroeg de heer Kottek dan  
f 2,50 per avond. 
Na deze mededeling kwamen de gemoederen in 
opstand. Genoemd bedrag werd natuurlijk veel te 
laag gevonden. Uit de vergadering werd dan ook 
gezegd, dat wij als christenen deze zaak ook van 
een andere dan van een zakelijke kant moesten 
bezien. Verschillende voorstellen worden nu ge-
daan, onder andere door de heer Kakebeeke, f 2,50 
per avond gedurende de eerste maand en daarna 
verhogen. De heer Meijner, tijdens de proeftijd f 
4,- per avond en daarna een verhoging vaststel-
len. Door de heer Bloklander f 5,- per avond en na 
de proeftijd gebleken geschiktheid f 7,50 per 
avond. Na bespreking wordt het voorstel van de 
heer Meijner in stemming gebracht en aangeno-
men. De heer Kottek wordt benoemd als dirigent 
voor een proeftijd van drie maanden tegen een 
honorarium van f 4,- per avond welk bedrag na 
vaste benoeming kan worden verhoogd. 
Hierna wordt 5 minuten pauze gehouden. 
 

Na deze pauze is de bestuursverkiezing aan de 
orde. In verband hiermede merkt de voorzitter  



 

  

op dat het wenselijk is een voorlopig bestuur te 
kiezen, teneinde de leden der vereniging eerst de 
gelegenheid te geven elkaar te leren kennen. 
Voor dit bestuur worden vijf leden nodig ge-
acht, te weten een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester, een muziekcommissaris en een 
algemeen adjunct. Voor de functie van voorzit-
ter zal afzonderlijk worden gestemd, de overige 
functies zullen onderling door de gekozen leden 
worden verdeeld. De heren Meijner, Van der Zee 
en Bloklander worden verzocht de werkzaamhe-
den aan deze stemming verbonden te verrich-
ten. 
 

De heer Kakebeeke stelt voor de commissie als 
voorlopig bestuur te benoemen, met aanvulling 
van twee leden, met welk voorstel de vergade-
ring akkoord gaat. De voorzitter merkt daarbij 
op dat hij deze benoeming als voorlopig voor-
zitter aanvaardt, maar in geen geval een even-
tuele benoeming zal aanvaarden, wanneer hij in 
het vast bestuur gekozen zou worden, dit om 
persoonlijke redenen. Ook de beide commissie-
leden, de heren Jansen en Den Bak nemen deze 
voorlopige benoeming aan waarna de stemming 
gehouden wordt voor nog twee leden. Uitge-
bracht worden 39 stemmen waarvan 3 blanco, 
de heren, Van der Zee 13, Bloklander 12, Meij-
ner 7, Van Dijk 5, Muijlwijk 4, J.D.de Jong 3, de 
heren Sanders, Selier, Hemmes en Van der Werf 
elk 2 en de heren Van der Linde, Nagtegaal, 
Aldewereld, Damen, Beek, Messemaker, Goud-
riaan, Ploeger, Van Koert, Buisman en Aaldriks 
ieder 1 stem op zich verenigen. Daar geen van 
de heren een meerderheid van stemmen heeft 
verkregen, moet wederom een vrije stemming 
gehouden worden.  
Het stembureau komt nu met het voorstel die-
genen als kandidaten te stellen welke de meeste 
stemmen hebben verkregen. Dit voorstel wordt 
aangenomen en kandidaat gesteld worden de 
heren Van der Zee, Bloklander, Meijner en Van 
Dijk. Uitgebracht nu worden 34 stemmen en 1 
blanco, waarvan de heer M.J. Bloklander 24, 
Van der Zee 22 en Van Dijk 7 verkrijgen. Zodat 
gekozen zijn de heren Bloklander en Van der Zee 
die hun benoeming aannemen.  
 

Welke naam zullen we de vereniging geven 
Nadat deze tijdrovende bezigheid is verricht, 
wordt aan de orde gesteld het pasgeboren kind 
een naam te geven. Daarvoor worden de vol-
gende namen genoemd: ‘Kunst en Vriendschap’, 
door de heer Sanders; ‘Concordia’ door de heer  
Hemmes; ‘Christelijk Haags Mannenkoor’ door de  

heer Van Dijk; ‘Christelijk Residentie Mannenkoor’ 
door de heer Bloklander. Hij deelt de voorzitter 
nog mede dat een bericht van verhindering om 
deze vergadering bij te wonen is ingekomen van 
de heer J. Tegelaar, die de vereniging meteen al 
gedoopt had met de naam ‘Chremako’, zijnde een 
afkorting van Christelijk Residentie Mannen-
koor. Voorgesteld wordt een voorlopige naam 
aan te nemen en te kiezen uit: Christelijk Resi-
dentie Mannenkoor en Christelijk Haags Man-
nenkoor. Na stemming blijken 28 voor de eerste 
en 11 voor de tweede naam te zijn, dus zal de 
vereniging voorlopig luisteren naar de naam 
‘Christelijk Residentie Mannenkoor’. 
 

De kascontrole en de eerste donateurs melden zich 
De voorzitter vraagt nu goedkeuring aan de 
vergadering om de gemaakte onkosten uit de te 
vormen kas te betalen, welke goedkeuring gege-
ven wordt. Verder kunnen zij, die bezwaar heb-
ben tegen de woensdagavond als repetitieavond, 
zich toch inschrijven als lid, waarop de heer 
Hemmes, één der bezwaarden, zegt om die reden 
geen lid te kunnen worden, maar het Christelijk 
Residentie Mannenkoor hem zo sympathiek is 
dat hij zich opgeeft als eerste donateur, waarop 
ook de heer Borkent als zodanig volgt. 
Terwijl de secretaris de beide heren als zodanig 
noteert, geeft de vergadering haar blijdschap te 
kennen door applaus. De heer Messemaker wil 
zijn lidmaatschap nog in beraad houden. 
 

Eerste repetitieavond en eerste verhindering 
De voorzitter deelt mee dat aanstaande woens-
dag 1 december, wat later bleek als 30 novem-
ber te zijn bedoeld, de eerste repetitie zal wor-
den gehouden. De heer Post zegt nu alvast dan 
verhinderd te zijn. 
 

Veertig leden en twee donateurs 
Geconstateerd wordt dat de vereniging 40 leden 
telt en twee donateurs en er wordt besloten een 
advertentie te plaatsen in de “Nieuwe Haagsche 
Courant”, “Kerkblad van de Gereformeerde Kerken van 
’s-Gravenhage” en in de “’s-Gravenhaagsche Kerk-
bode”, dat de eerste repetitie zal gehouden wor-
den met aanduiding van plaats en datum. 
Verder wordt besloten door middel van het 
“Persbureau Vas Dias” den volke kond te doen, 
dat we onze vereniging hebben opgericht.  
 

Commissie voor een huishoudelijk reglement  

Daar nu nog rest de benoeming van een com-

missie tot samenstelling van een reglement, 

vraagt de voorzitter welke heren zich daarvoor  



 

 

beschikbaar stellen. Bereid gevonden worden de 
heren Van Dijk, Meijner en Hemmes, die bijgestaan 
door twee bestuursleden ons, onze leefregels 
zullen voorschrijven.  
 
En dan de rondvraag 
De voorzitter geeft nu de gelegenheid voor de 
rondvraag, waarvoor zich opgeeft de heer Sanders 
die zijn gemoed lucht door te zeggen dat we geen 
andere zaal nodig hebben, waarop de voorzitter 
hem vertelt dat we een andere repetitieavond 
moeten hebben en daarom gedwongen zullen 
zijn een andere zaal te huren.  
De heer Nagtegaal verzoekt om op de repetitie-
avond niet te roken. Hiermede wordt akkoord 
gegaan doch in de pauze zullen de liefhebbers 
een trekje mogen doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigenten 
 
K. Kottek  (1927-1928)  (6 weken) 
L.W. Fischer  (1928-1949)  (21 jaar) 
J. v.d. Waart  (1949-1960)  (11 jaar) 
R. van Yperen  (1960-1963)  (  3 jaar) 
A. Pronk  (1964-1971)  (  8 jaar) 
J. v.d. Waart  (1971-1975)  (  4 jaar) 
A. Posthumus  (1975-1982)  (  7 jaar) 
A. v.d. Hoeven  (1982-heden) (25 jaar) 
 
 
 

 

 

De heer Den Bak vraagt nu of er zijn die de 
conceptreglementcommissie aanwijzingen kun-
nen of willen geven ter vergemakkelijking van 
hun taak, waarop blijkt dat er niemand is die dit 
wil of kan. 
 
Nu niets meer aan de orde zijnde spreekt de 
voorzitter zijn blijdschap uit over de verkregen 
resultaten en wordt de heer Hemmes verzocht de 
vergadering met dankgebed te sluiten. 
 
 
 

25 November 1927. 
 

Voorzitter Secretaris 
J.A. de Jong L. den Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tweede dirigenten 
 
F. Schorer  (1976-1981) 
K. Schrijver  (1981-2006) 
 
 
Als vaste begeleiders zijn bekend 
 
H. Herzog  (1930-1960) 
J. van Weelden  (1965-1984) 

A. de Jong  (1984-1997) (†3-4-97) 
A. de Groen  (1997-heden) 
 
 
 

 

 

Overzicht dirigenten en vaste begeleiders 


