HISTORIE CRM CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR

23

CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR

2010-2011
Aangepast 11 januari 2012

CRM goes Luxemburg
> Koorwisselingen dienden plaats
te vinden. Ook Jan Mulder, bariton, was uitgenodigd. De nettoopbrengst van deze geslaagde
avond was € 2000.

Twee nieuwe kroonleden
Op 27 oktober heeft het bestuur
wederom twee koorleden in het
zonnetje gezet vanwege hun bereikte 50-jarig koorlidmaatschap:
Klaas Baartse en Gerrit Zandbergen. Beiden kregen de gekroonde
gouden CRM-speld op hun revers
gepind door voorzitter Aad Vellekoop.

Hun respectieve echtgenoten en
familieleden waren bij dit voor
hen unieke moment aanwezig.
Omdat Klaas in het voorjaar al
door de KCZB tot erelid was
benoemd vanwege zijn verdiensten was ook de landelijke voorzitter van de bond voor dit festijn
uitgenodigd. Ook werden beide
dames in de bloemetjes gezet.

Flyeren noodzaak
Terwijl Sinterklaas weer eens de
weg kwijt was en te laat in het
Haagse stadhuis arriveerde, heeft
Peter Willemse zijn honderd flyers voor ons a.s. kerstconcert aan

het uit ruim vijfhonderd
man bestaande publiek
kunnen slijten. Hij had
er graag meer bij zich
gehad. Het publiek vond
de kerststrooifolder van
CRM erg mooi. Peter
pleitte er met zijn actie
dan ook voor dat eigen
koorleden dergelijke evenementen
zelf kunnen op- en bezoeken om
CRM te promoten en om leden te
werven.

Hubertus werd Willibrordus
Op zaterdagavond 6 november
mochten we weer in ‘de Engel’
met Margaret Roest optreden in
de St. Willibrordusviering te Lisse. Aan de vleugel Dirk Out. In
de Hubertusmis worden dieren in
de kerk voor de jacht gezegend.
Bedreiging van dierenactivisten
richting kerk noodzaakte het
kerkbestuur de heilige Hubertus
te vervangen door de heilige Willibrordus. Dus ook geen dierzegeningen. Wel met CRM en het
trompetgeschal van de jachthoorngroepen. Na afloop was er
weer glühwein bij de vuurkorven.

Compliment van Aldert
Aldert complimenteerde via email alle koorleden voor de wijze
waarop in ‘de Engel’ door CRM is
gezongen, een unicum en bijzonder gewaardeerde e-mail, zoals
het door de leden werd ervaren.
De eerste kennismaking van Aldert en de samenwerking met
Margaret verliep prima. Een soort
generale voor het a.s. kerstconcert

met CRM in een roomse
mis. Leuk dat zoiets
mogelijk is.

Begrip gevraagd
Ook van de hand van
Aldert kwam de vraag
om begrip om gedurende vier weken een half
uurtje eerder met de repetities te
beginnen. De meeste nieuwe
stukken staan goed in de grondverf, maar de afwerking en de
hoogglans moet uiteindelijk op 18
december bij oplevering zichtbaar
worden.

Vernieuwde website een feit
Op 4 december is de vernieuwde
website een feit. Diegenen die de
aangepaste website hebben getest
zijn enthousiast over de indeling,
kleurgebruik en gebruiksvriendelijkheid. In de loop van december
en het jaar 2011 zal de website
zijn definitieve gezicht krijgen en
zullen achter alle knoppen de velden met informatie en animatie
zijn gevuld.

Kerstversiering Grote Kerk
Naar aanleiding van het succes
van vorig jaar, werd wederom aan
Jojan en Coby van Dop mede-
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‘Verfrissend’ kerstconcert
Uit: CRM Nieuwsbrief
December nr. 9

werking gevraagd om de kerstversiering te verzorgen. Een niet geringe opdracht. Gelukkig hebben
meerdere personen aangeboden
mee te helpen. De basis was: rode
rozen en witte chrysanten, aangevuld met rode en witte amaryllis
en veel groen.
Na enkele uurtjes creatief met
bloemen konden ze een voldaan
gevoel niet onderdrukken en gezien de vele positieve reacties van
het publiek kunnen ze trots zijn
op hun vier creaties.
Gezien de barre
weersomstandigheden
had het hele plan een
fiasco kunnen worden, maar gelukkig
heeft dat niet zo hoeven zijn.

Kerstnachtdienst Bethelkerk
Het zou nog spannend worden of
CRM dit jaar nu wel aan de kerstnachtdienst op 24 december in de
Bethelkerk te Scheveningen zou
deelnemen. Niet dat er overwogen
is niet te gaan, maar de weersom-
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Ondanks voorspelde nieuwe
sneeuwbuien liet bijna niemand zich op 18 december
weerhouden om naar de Grote Kerk te komen voor ons
jaarlijkse kerstconcert.
Vanwege de kou begon rond
half zeven de kerk vol te
stromen met kleumers die
toch een manier hadden gevonden om o.a. CRM op deze
avond te horen zingen. Tegen
achten werd duidelijk dat ondanks het mooie aantal verkochte toegangskaarten enkelen er geen halsbrekende
toeren voor over hadden om
de (soms erg lange) reis te
maken.
CRM zette precies om acht
uur in met Vrede, een arrangement van Aldert Fuldner.
Vele arrangementen van Aldert zouden deze avond nog
volgen. Het Ave Maria van
Giulio Caccini werd door Margaret op magistrale wijze uitgevoerd.
Het laatste nummer van CRM
voor de pauze Loof de Koning
komt uit het kerstoratorium
'Een nieuw begin', een nieuw
stuk met een nieuwe dirigent
en een nieuwe melodievorm,
waar de mannen aan moesten wennen. Geen logische
loopjes, maar onverwachte
wendingen. Dus kijken, kijken. Zij die daar moeite mee
hadden, vielen tijdens de repetities genadeloos door de
mand. De uitvoering was klasse. Zelfs de meest verstokte
mapkijker lette op Alderts
armslagen.

Had het programma voor de
pauze nog een ietwat ingetogen karakter, na de pauze
werd dat zeker opgetogener
met wederom die prettig
snelle muziek die de muziekvernieuwing bij CRM inluidt.
Lieflijk klonk onder vleugelbegeleiding van Arthur Postma het Leise rieselt der
Schnee, wederom in een arrangement van Aldert Fuldner.
Margaret Roest excelleerde in
de hoge tonen na haar nauwelijks herstelde keelontsteking en Aarnoud blies weer
het nodige stof uit het orgel.
Ook de vijf koperblazers van
Imperial Brass gaven een muzikaal intermezzo, alsof het
geen moeite kostte. Het laatste blokje werd afgesloten
met Celebration of Hope, een
medley van kerstliederen,
door Aldert gearrangeerd. En

standigheden waren van dien aard
dat gaan op deze kerstavond vanwege de gladheid van bevroren
sneeuw voor iedereen weer een
risico inhield.
CRM stond met minder mannen
dan op het kerstconcert aangetreden, en wist onder de bezielende
leiding van Kees Schrijver een
ingetogen kerstsfeer te creëren.
Het repertoire was al eerder met
Kees in de Bergkerk doorgenomen en de toehoorders waren het
er allen over eens: CRM steeg in
deze dienst boven zichzelf uit.

juist in het arrangement zat
het venijn: bekende melodieen zodanig aangepast dat rusten, maatvoering en dergelijke, afweken van het gewone
en de bewerking hierdoor een
bijzonder karakter kreeg. Na
deze 'viering van hoop', was
Cantique de Noël met Margaret Roest en alle andere medewerkenden slechts een toegift. Een toegift door het publiek zeer gewaardeerd met
een staande ovatie voor CRM
met Aldert Fuldner, Margaret
Roest, Aarnoud de Groen, Arthur Postma en het koperkwintet Imperial Brass.
‘Verfrissend' zou het blijven.
Het was weer gaan sneeuwen.
Kerstsneeuw is zo mooi als
het net valt na zo'n kerstconcert. Maar als daardoor vervoer nauwelijks mogelijk is,
dan wordt deze winterpracht
van lust tot last.

Sommige nummers klonken in
de beslotenheid van deze kerk
zelfs mooier dan in de Grote
Kerk, aldus enkele aanwezigen.
Na afloop van de dienst was er
voor iedereen
een mandarijn en
Nieuwe
koorfoto
die
wilde:
een
glaasje
glühwein.
Op 7 maart werd de nieuwe
statiefoto van het CRM gemaakt. Er
was nog heel wat over te doen,
want eind 2006 waren er niet genoeg leden aanwezig om deze
foto te laten naken. CRM Nieuws
moest daardoor in februari uitkomen met een ‘noodomslag’.

2011
Koorreis Luxemburg
2011 was, net als eerlijke wijn, een
goed CRM-jaar. Vooral omdat we
naast diverse activiteiten, in september eindelijk weer eens een
koorreis konden organiseren en
daar met volle teugen van mochten genieten. De koorreis naar
Luxemburg, maar daar over verderop meer.

Immanuëlkerk Maassluis
Op 30 maart werkten we mee aan
een zondagavondzangdienst in de
Immanuëlkerk in Maassluis. Het
was even wennen aan het aangepaste liturgisch centrum, maar
het mag worden gezien als een
goede uitvoering waarbij de begeleiding door Aad van der Hoeven
niet onvermeld mag blijven.

Niet voor het
publiek en niet
voor de organisatie. Arthur
Postma op
vleugel en de
sopraan Aylin
Sezer deden
het uitstekend.
(Zie voor het hele verslag de website
onder Nieuws/Laatste Nieuws 2011.)

Oude Kerk Rijswijk
Op 15 mei waren we te gast in de
Oude kerk in Voorburg. Het was
een goede dienst waar het koor
zich prima heeft gepresenteerd.
Het was jammer dat CRM aan het
zicht werd onttrokken door een
schilderijenexpositie.

Jaargesprek met dirigent

Gas terug

Het jaargesprek met de dirigent
verliep goed. Aldert heeft het naar
zijn zin en er is een prima verstandhouding met bestuur en
leden. Nieuw repertoire, vooral
geestelijk uit het Liedboek e.d.
staan in de steigers en zullen in de
loop van 2011hun weg naar de
koorleden wel vinden.

De eindredacteur van de CRM
Nieuwsbrief neemt daar wat gas
voor terug, maar houdt wel contact met de webbeheerder over het
actueel houden van de website. De
Nieuwsbrief is opgeheven omdat
CRM- informatie ook via de website beschikbaar is.

Voorjaarsconcert
Nauwelijks een week
later, op 9 april, brachten we ons Voorjaarsconcert 2011 met een
gastoptreden van het
Texels Christelijk Mannenkoor in de Triumfatorkerk in
Den Haag. De Tesselaars waren
naar Den Haag gekomen voor ‘n
tegenbezoek dat CRM in 2007
aan Texel bracht. De kerkkeuze
bleek niet echt geschikt om zo’n
groot aantal zangers te herbergen.
De samenwerking met het TCM
was niet zoals men dat graag zou
willen, daarnaast werd de repertoirekeuze als iets te zwaar ervaren. Kortom, deze keer geen onverdeeld genoegen, zoals men dat
netjes pleegt uit te drukken.

Eind juni zijn John en Chiel naar
Luxemburg gereisd om de laatste
zaken te regelen. De medewerking
die CRM in Luxemburg krijgt,
wordt als zeer positief ervaren. Ook
de Luxemburgse ambassade in Den
Haag doet mee met foldermateriaal.
Een informatieboekje, flyers en
posters worden gedrukt en opgestuurd.

Zingen in
Bosch en Duin
Op 25 mei werden de inwoners van Bosch en Duin
onthaald op een CRMoptreden dat veel waardering oogstte. Alleen positieve geluiden en volgens
Aldert: zeker voor herhaling vatbaar.

Na de zomervakantie werd er nog
even hard gerepeteerd aan het repertoire dat we tijdens onze koorreis zouden zingen en uiteraard aan
de laatste voorbereidingen.
Het mag ook hier nog wel een keer
gememoreerd worden dat er ontzettend veel werk door John en Chiel
is verzet om deze reis tot een succes te maken. En dat is het ook
geworden.
(Zie voor de verslagen de website onder
Nieuws/Laatste Nieuws 2011.)

Septembermaand - CRM-maand
Er zijn in september drie nieuwe
leden afgekomen op de flyeractie,
waarvan twee oude bekenden. Afgesproken wordt om in 2012 een
grotere zoekactie naar nieuwe en
vooral jonge leden op te zetten.

Slotrepetitie 29 juli

Dienst aan Zee

De slotrepetitie was gezellig. Aldert had Margaret Roest gevraagd
om te komen zingen. Zij had graag
gekomen, maar moest met Ben
van Oosten naar Duitsland. In
2012 proberen we het nog eens.
Dan vragen we ook Aarnoud of
hij wil spelen. Verder aan het publiek laten horen hoe een echte
repetitie in zijn werk gaat.

Terug in de lage landen mochten
we op 9 oktober meewerken aan
een Dienst aan Zee in de Bethelkerk in Scheveningen. Sander van
Marion achter het orgel en Aldert
op de vleugel. Heerlijk!
Altijd fijn om daar te zingen, wat
direct na afloop van de dienst uitmondde in een nieuwe uitnodiging
voor 2012.
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Ger van Vliet
vijftig jaar CRM-lid
Op 12 oktober wordt het heuglijke feit gevierd dat Ger van
Vliet vijftig jaar als koorlid aan
CRM is verbonden. Niet alleen
directe familie en vrienden, maar
ook leden van het hoofdbestuur
en gewestelijk bestuur van de
KCZB, alsmede onze ouddirigent, waren voor deze feestelijke gelegenheid uitgenodigd.

maanden druk doende met ons
kerstrepertoire. Niet alleen voor
ons kerstconcert in Den Haag
maar deze keer ook voor een
kerstconcert op 16 december in
de Engelbewaarderskerk in Lisse.
Iedereen zette z’n beste beentje
voor en het bleek een prima generale repetitie voor ons kerstconcert in de Grote kerk in Den
Haag.

Kerstconcert
Grote Kerk Den Haag
In de prachtige en sfeervolle ambiance van de Grote Kerk genoten zo’n 900 toeschouwers van
onze kerstliederen. Er was een

prima opkomst voor de generale
repetitie, er werd gedisciplineerd
opgesteld, goed en geconcentreerd gezongen en er werd naar
de dirigent gekeken, ook niet onbelangrijk! Natuurlijk bleken er
ook dit keer weer enkele verbeterpuntjes en die zullen uiteraard
aan de orde komen op de komende bestuursvergadering.
Kortom: een prima concert, CRM
waardig.
Dank ook aan alle koorleden en
partners die hand en spandiensten
hebben verricht. Een bijzonder
bedankje voor het maken van de
prachtige bloemstukken en de
kerstversieringen.

CRM pakt uit met dubbel Kerstconcert
Adrianuskerk Naaldwijk
Op 13 november waren we weer
te gast in de Adrianuskerk in
Naaldwijk. Een prima kerk om te
concerteren en een dankbaar
grote opkomst van het publiek.
Alleen jammer dat de achterste
rijen van de CRM-mannen geen
of nauwelijks zicht hadden op de
dirigent. Op grond van dit leermoment wordt besloten om toch
weer met de eigen bok en opstap
op te treden. Maar toch: de
Westlanders weten weer dat
CRM nog steeds bestaat en daar
iets moois weet te brengen.

Kerstmiddag Hof van Wouw
Op 10 december deden een veertigtal CRM-ers hun best in de
binnentuin van de Hof van
Wouw met hun Christmascarols.
Dirigent was weer Dick Cozijnsen en Aarnoud de Groen bespeelde het elektronische orgel.
Het weer was dit keer geen spelbreker en het publiek was talrijk.
Nu hebben we met onze flyers
veel reclame kunnen maken voor
ons kerstconcert op de 23ste.

Engelbewaarderskerk Lisse
Inmiddels waren we al enkele
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In 2011 heeft CRM weer twee kerstconcerten gegeven. De gewoonte uit vervlogen jaren is hiermee enigszins hersteld. Hadden we ‘vroeger’ meestal op kerstavond traditiegetrouw ons
kerstconcert en enkele dagen eerder op zondagmiddag nog een
kerstconcert voor de ouderen! Die tijd komt echter niet terug.
Uit: CRM Nieuwsbrief
Januari 2012
Op 6 november 2010 trad CRM
aan in de Hubertusmis, later
omgedoopt tot Heilige Willibrordusviering. Na onze medewerking met o.a. Margaret
Roest ontvingen we de mondelinge uitnodiging: “Volgend
jaar geven jullie hier een kerstconcert in de Engelbewaarderskerk, kortweg ‘De Engel’”.
Enige maanden later contracteerde CRM het Gouds Kinderkoor, onderdeel van het Randstedelijk Zanginstituut, onder
leiding van Daniëlle van Laar
voor het CRM-kerstconcert in
de Grote Kerk. Omdat we een
gelijksoortig programma in Lisse zouden geven, werd aan Lisse de suggestie gedaan voor
hun kerstconcert het Haags
Matrozenkoor uit te nodigen.
De dagen vliegen voorbij en
voor je het weet is het al 16
december 2011. Het kerstconcert in De Engel, met het Haags
Matrozenkoor onder leiding
van Daniël Salbert, de mezzosopraan Ellen van Beek, Aarnoud de Groen aan de vleugel
en op orgel en de jachthoorngroep Het Groene Hout. De
algehele leiding heeft onze
dirigent Aldert Fuldner.
Het Haags Matrozenkoor beet
de spits af met de inzet van
Once in Royal Davids City. Na

het welkomstwoord waarin
verzocht werd tussendoor niet
te applaudisseren, wisselden
CRM en HMK elkaar af met
hun kerstrepertoire. Omdat de
jongens van het HMK in de
pauze reeds terug zouden keren naar Den Haag, zongen ze
vrij veel nummers per blokje.
Het enthousiaste publiek legde
het verzoek van de organisatie
om niet te klappen naast zich
neer. De sopraan Ellen van
Beek kwam voor de pauze
tweemaal voor het voetlicht.
CRM en HMK sloten voor de
pauze af met Son of Mary.
Na de pauze was het weer
CRM dat inzette met Celebrations of Hope, gevolgd door
Ellen van Beek met Schlafendes Jesuskind. CRM en sopraan
wisselen elkaar dan in blokjes
af en zo eindigde de concertavond met de gezamenlijke
slotzang: het Cantique de Noël.
We konden als bestuur bij de
organisatie van ons kerstconcert op 23 december natuurlijk
niet achteroverleunen. Nee,
zo’n kerstconcert begint en
eindigt met de voorzitter. Die
moet zijn draaiboek goed op
orde hebben, zijn toespraken
op tijd klaar en zijn mensen op
de juiste plaats hebben staan:
zoals de penningmeester met
zijn ‘rechterhand’ de leden-

administrateur
achter
de
kaartverkooptafel, die de torenhoge rekening van de Grote
Kerk c.s. moet zien te peuteren uit dit concert. En beide
secretarissen, heeft u ze bezig
gezien? En dat was slechts enkele uurtjes zichtbaar werk in
de kerk.
De mannen van de organisatie: huur en onderhuur, stoelen plaatsen, koorplaatsen regelen, koorplaatsen aanpassen, gesprekken met de beheerder voeren, koffie regelen
voor de pauze en broodjes
voor het kinderkoor, enz., enz.
De
muziekcommissarissen:
voortdurend contact met dirigent, koper-, orgel - en vleugelspelers en soms nog op het
laatste ogenblik wat bladmuziek kopiëren. De bloemendames en heren? De bloemen - u
heeft ze natuurlijk zien staan zijn vanuit het koor geregeld
en ter plekke ‘gestoken’. En de
concertboekjes-, poster- en
flyermakers, de koffieschenkers, cd-verkopers, kaartcontroleurs.

