
   
CRM 80 jaar 

door  
Cees Brokke 
oud-voorzitter  
 

          IJ de voorbereidingen van  
          ons jubileumjaar zijn Wim 
van der Sloot en ik, als leden van de 
voorbereidingscommissie, naar 
het Gemeentearchief van de ge-
meente Den Haag gegaan. Wij 
wisten dat daar het nodige van 
het Christelijk Residentie Man-
nenkoor was opgeslagen. Maar 
wat er precies lag, was voor ons 
onduidelijk. 
 
Op een afgesproken dag stonden 
wij in het atrium van het stadhuis 
en keken rond hoe één en ander 
toeging. De jassen gingen in de 
garderobe en tassen werden in 
een kluisje gedeponeerd. Tassen 
mogen niet mee naar binnen wor-
den genomen. 
Bij de receptie hebben we ons 
gemeld. Ik had de benodigde pa-
pieren meegenomen om te laten 
zien dat wij afgevaardigden waren 
van CRM. Er werd ons een soort 
toegangskaart uitgereikt met daar-
op het nummer van het CRM. De 
vraag werd snel gesteld: Wat wilt 
u inzien? En ons antwoord was 
overduidelijk: ‘alles!’  ‘Ja, maar dat 
kan niet. Er ligt een bepaalde hoe-
veelheid van CRM in het archief. 
Jullie mogen slechts een paar do-
zen tegelijk hebben.’ ‘Nou, geeft u 
maar vast wat, we zien wel.’  
Wij gingen bij een nummer, dat 

ons was toegewezen, aan tafel zitten. Overal 
stonden bordjes op de tafels met de mededeling 
‘stilte a.u.b.’.  
Wim en ik keken om ons heen. Diverse mensen 
zaten daar van alles in stoffige boeken te lezen. 
Het lampje voor ons op tafel ging branden en wij 
spoedden ons naar de receptie alwaar vanuit de 
kelders van het stadhuis een aantal dozen tevoor-
schijn waren gekomen. Wij weer terug naar onze 
plaats. 
 
Beiden namen we een doos voor onze rekening. 
Bij het bekijken van de inhoud moesten wij re-
gelmatig lachen. Zeker als er een partij foto’s de 
revu passeerde. Foto’s van buitenlandse con-
certreizen, van jubileumconcerten etc. Ách Wim, 
moet je nu eens kijken, wat is die oud geworden 
en kijk die eens. Ach wat is die veranderd. Het 
bordje met de mededeling ‘stilte a.u.b.’ zagen wij 
regelmatig niet meer. Wat hebben we gelachen. 
Andere mensen keken fronsend over hun brillen-
glazen met een verwijtende blik naar ons. 
 
Uit één van de dozen kwamen alle programma- 

boekjes van jubileum-
concerten van het 
CRM. Het tweejarig 
bestaan van het CRM, 
het vijfjarig, het tienja-
rig, het twaalf-en-een- 
half-jarig enz. enz. en 
tevens van alle toenma-
lige Oranjeconcerten. 
Wat een bron van in-
formatie! Zo konden 
wij meteen zien welke 
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Snuffelen in het 
Gemeentearchief

 

Met het doel om ideeën op te doen voor het jubileum en het jubileumconcert hebben Cees Brok-
ke en Wim van der Sloot hun neus in de CRM-dozen van het Gemeentearchief gestoken.  
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muzieknummers regelmatig terugkwamen op een 
concert. 
De met de hand geschreven notulen werden 
doorgebladerd. Prachtig als je dat allemaal leest. 
In al die jaren ging het heus niet allemaal over 
rozen. Op een bepaald moment was er zelfs een 
bestuurscrisis. Een commissie van wijze mannen 
(commissie van onderzoek) moest de zaak weer 
in het gareel krijgen. Een proces-verbaal met hun 
bevindingen hebben wij gelezen. Ik herhaal het 
maar weer: prachtig als je dat allemaal leest. 
Wat ons bijzonder trof waren de oprichtingssta-
tuten van het CRM, die we hebben ingezien. Het 
bijzondere daaraan was dat het kalligrafisch geschre-
ven was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij spreken wel eens over monnikenwerk, nou, 
dat moet zeker monnikenwerk zijn geweest. Bij-
zonder fraai. 
 
De nodige langspeelplaten van het CRM, die in 
de loop der jaren waren geperst, troffen wij in 
dozen aan. Alle dozen zijn uiteindelijk boven  
 
 
 
 
 
 
 

tafel gekomen. Daarna hebben wij ze gerubri-
ceerd, zodat er enige logica in zit.  
 
Na nog een aantal bezoekjes in het Gemeente-
archief zijn de muzieknummers uitgekozen, wel-
ke ten gehore worden gebracht. De leidraad bij 
ons speurwerk was het thema voor het jubileum-
concert: ‘verleden, heden en toekomst’. 
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OPGERICHT 25 NOV. 1927 – KON. GOEDGEKEURD 19 SEPT. 1932 
DIRIGENT: L.W. VISCHER – BESCHERMHEER: MR. J.A.A. LISMAN 

 

Jubileumconcert 
op 

 

MAANDAG 29 NOV. ‘37 
 

solist:   Willem Ravelli, bariton 
aan den vleugel: Theo v.d. Pas 
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Omslag van het programmaboekje 
bij het 10-jarig CRM-jubileum


