TACHTIG JAAR CRM CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR

5

CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR

1973-1977
Aangepast 24 mei 2007

Het tweede tijdperk
Van der Waart
D

E PERS was vol lof en meldde dat het koor artistiek op
een aanmerkelijk hoger peil
was komen te staan, waarmee Jan
van der Waart vanzelfsprekend
erg verguld was. Het was op dit
concert, dat Caroline tijdens haar
optreden nogal dicht bij de tenoren stond. Een ontdekking kon
niet uitblijven: Leo Moerman werd
door haar naar voren geschoven
en sindsdien had CRM een eigen
solist! In Grand Rapids werd tij-

sicht van Schubert, Bless the
Lord van Asschenbrenner, Erde
van Czajanek, Mijn boerenland
van De GrootFlipse, terwijl
een arrangement
van de dirigent:
het karretje op
de zandweg, veel
hilariteit gaf.
Na GrandRapids ging het
naar Chicago.
Wat een immens
grote stad. Het
koor werd ondergebracht in
een gebied zo
groot als de provincies Zuid-Holland en Utrecht
samen.

Krachttoer
dens beide paasdagen medewerking verleend aan diverse kerkdiensten. Verder zong het koor in
Holland-Michigan.
Op veler verzoek werd op ieder
concert het lied van Arie Pronk:
Eens zal op de grote morgen, op
het programma gezet. Het lied
had tijdens de vorige tournee een
onuitwisbare indruk achtergelaten. Tijdens de tournee klonken
onder andere Gott mein Zuver-

Het was een krachttoer om hier
het koor voor een optreden bij
elkaar te krijgen. Maar het lukte,
en hoe! Op 27
april werd gezongen in de aula van de Thornridge Highschool in
Dalton, een zaal
met een capaciteit als het ConThornridge Logo
gresgebouw in
Den Haag. Het koor kreeg ovaties. Het was voor de meeste toe-

schouwers dan ook voor het
eerst dat ze zo’n groot mannenkoor te horen kregen.

Oranjeconcert
Op 30 april werd het laatste concert gegeven, tevens het Oranjeconcert, want het was de verjaardag van de koningin. Dit gebeurde in Wheaton. De meeste
koorleden moesten uren rijden
in een verschrikkelijk noodweer.
Diverse wegen waren overstroomd en versperd. Het concert werd door veel autoriteiten
bijgewoond, zoals de Nederlandse Consul-generaal, de burgemeester van Wheaton en het
bestuur van de DIS.
Het was één groot feest, deze
tournee en voor velen een onvergetelijk gebeuren. Veel vrienden werden er gemaakt en nog
steeds wordt contact met emigranten onderhouden door verschillende leden van het koor.

Op 1 mei vloog de KLM met
een splinternieuwe DC 10 CRM
weer naar de bollenvelden terug.
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Succesnummers
Rust kreeg het koor nog niet,
want op 5 mei werd in Den Haag
weer een concert gehouden en
wel een verlaat Oranjeconcert,
waarin alle succesnummers van
de Amerikaanse reis weer voor
eigen publiek klonken. Daarna
kreeg het koor toch echt een rustige tijd tot in december de Kerstconcerten weer klonken.
De jaren 1974 en 1975 werden
gekenmerkt door veel concerten,
tv-optredens en radio-uitzendingen. CRM trok naar Amsterdam,
Heerenveen, Voorthuizen,
Amersfoort enz. Ook werd in de
Grote Kerk te Maassluis een
grammofoonplaat opgenomen.
Voor de tv werd de alt Rhapsodie
door de NCRV uitgezonden op
eerste paasdag 1974. Een hoogtepunt is nauwelijks te noemen van
de talloze optredens. Overal wist
Jan van der Waart het koor op de
hem bekende manier aan het publiek te presenteren. In deze jaren
is het koor toch
naar buiten algemeen bekend geworden, getuige
de talrijke uitnodigingen.

Zodanig ziek
Het concert op 30 april 1975 mag
er toch wel even uitgelicht worden. Een hoogtepunt was de uitvoering van de Israël Cantate van
Freek Schorer. Het was na deze
avond dat Jan van der Waart zodanig ziek werd, dat hij niet meer
in staat was de directie over CRM
te voeren. De dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel Anne
Posthumus bleek bereid tijdelijk de
dirigeerstok te gaan zwaaien. Per
15 september 1975 volgde een
vaste benoeming en met zijn
komst werd vanzelfsprekend weer
een geheel nieuwe periode voor
het koor ingeluid.
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Foto van het bestuur bij het vijftigjarige bestaan

L.J. Mooring
voorzitter
e
W.F. Dillingh
2 voorzitter
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1 secretaris
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e
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1 penningmeester
e
J.W. van Muijen
2 penningmeester
e
L.Hordijk
2 muziekcommissaris
J. Westra
organisatie
J.J. Spits
organisatie
T. Huisman
algemeen adjunct
e
(op de foto ontbreekt de 1 muziekcommissaris W. van der Sloot)

Het tijdperk Posthumus
Omdat vele concerten en medewerkingen al lang van tevoren waren gepland, werd de
dirigent als het ware uitgedaagd voor een grote krachtproef, want door de vele toezeggingen viel hij met zijn
neus in de boter…
Tot eind 1976 werden door
hem sinds september 1975
ongeveer dertig optredens
verzorgd, voorwaar geen kleinigheid. In deze
periode kreeg het
Hier kan/zal t.z.t.
koor er uit eigen
een fotootje worden
kring een tweede
toegevoegd van
Bob van Mourik
solist bij: de bas
Bob van Mourik, zodat CRM nu twee

welluidende artiesten op de concerten kon laten horen.
In 1976 verscheen het koor twee
maal op de beeldbuis. Voor de
NCRV tijdens het bloemengala
en voor de EO in een programma
van bekende geestelijke liederen.

De Militaire Kapel kreeg 130 jaar
geleden het predikaat ‘Koninklijk’. Ter gelegenheid werd hier-

lijke verjaardag gevierd met onder
meer een dankdienst in de Grote
Kerk, een jubileumconcert in het
Congresgebouw en een feestavond
in Amicitia.
Op 20 januari heeft CRM op een
indrukwekkende manier zijn kunnen laten zien in de
St. Laurenskerk te
Rotterdam. Enkele
duizenden bezoekers
hebben hier genoten.
Velen moesten met
een staanplaats genoegen nemen. Wat
klonken hier de liederen als Alles was Ihr
tut van Dedekind en het Bless the
Lord van Smith, om maar iets op
te noemen, indrukwekkend mooi.
Bij een jubileum past een jubileum:

De Militaire Kapel kreeg 130 jaar
geleden het predikaat ‘Koninklijk’

van in het Circustheater te Scheveningen een galaconcert gegeven,
waarin CRM op een grandioze
wijze van de partij was.

Op 26 januari werd de voorzitter
L.J. Mooring in de bloemetjes gezet. Hij zong toen al vijfentwintig
jaar mee en hanteert daarvan al
twintig jaar de voorzittershamer.
Dit feit mocht hier ook niet onvermeld blijven. In hem dankt
CRM het gehele bestuur voor het
vele werk dat week in week uit
wordt verricht. De leden hopen dat

hun zwoegen beloond mag worden
en dat zij aan het einde van 1977
kunnen omzien naar een zeer geslaagd jubileum. Ook vanaf deze
plaats heel veel sterkte gewenst namens de thans bijna 220 leden.

Verdere plannen
En dan nog de verdere
plannen voor 1977. Een
kerstplaat is inmiddels
opgenomen en zal eind
van dit jaar verkrijgbaar
zijn. Het traditionele
Oranjeconcert belooft
erg goed te worden. En
dan natuurlijk de reis
naar Neurenberg/Erlangen in Duitsland van 20 tot en met
23 mei. Diverse medewerkingen
staan ook nog geprogrammeerd; als
koor hoeven we niet om werk verlegen te zitten.

Warme klank
Terugziend op deze periode van
vijftig jaar kunnen we toch wel zeggen dat ons Christelijk Residentie
Mannenkoor met zijn warme klank
een geheel eigen plaats is gaan innemen in ons land. Wij hopen dat
wij voor velen door onze zang iets
hebben betekend en nog zullen betekenen.
Hier eindigen de eerste vijftig jaar. Het
vervolg leest u hierna.

Een bijzondere gebeurtenis valt
nog te melden: in dat jaar kreeg
CRM naast Anne Posthumus een
tweede dirigent en wel Freek Schorer.
En zo naderen
we het voor het
koor belangrijke
jaar 1977. Een
feestjaar voor
een vijftigjarige.
In november
werd de eigen19

Op de voorgaande negentien bladzijden deden wij een boekje open over de eerste
vijftig jaren van CRM. De tekst was ontleend aan het herinneringsboekje dat in
1977 het licht zag en was van de hand van Ger van Vliet. De redactie van
CRM Nieuws kreeg veel hulp van enthousiaste leden om de dertig volgende jaren
voor u en het nageslacht te beschrijven.
Voor het koor begon het CRMjubileumjaar 1977 niet snel genoeg. We stonden al op 15 januari
in de KomIn dienst in de Julianakerk, de kerk van Jan van Weelden.
De festiviteiten van 50 jaar CRM
werden op 17 april geopend met
een gezamenlijk optreden met
Deo Cantemus in De Doelen in
Rotterdam.
Sinds Coventry, tien jaar eerder
had CRM niet meer met dat Rotterdamse koor opgetreden. Het
zou de aanzet worden van een
langdurige en zeer plezierige samenwerking.
Voorafgaande aan het jubileumconcert werd op uitnodiging van
het Siemenskoor uit Erlangen een
koorreis
ondernomen voor
een concert
in Erlangen
en in de
Dom van
Bamberg.

De koorleden moesten in zes
hotels worden ondergebracht.
Sommigen boften nog en sliepen
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goed, een groot aantal echter
sliep in diverse dependances en
soms zelfs direct op een bediendekamer direct onder het pannendak. Ook waren er ongelukkigen die ’s avonds nog niet
wisten waar zij de komende
nacht zouden slapen! ‘Dat nooit
meer’, moet het bestuur toen
gedacht hebben.
Het jubileum zelf werd op 15
november gevierd in de Prins
Willem-Alexanderzaal (PWA
zaal) van het Congresgebouw
met als eregasten onze ouddirigent Arie Pronk en een delegatie van Deo Cantemus. De
NCRV maakte er tv-opnamen,
die pas later zouden worden
uitgezonden. De Marinierskapel,

Caroline van Hemert
en Germaine Stordiau
werkten mee. Onze
eigen Leo Moerman
en Bob van Mourik
soleerden op deze
zeer goed georganiseerde avond, hoewel
tv in de zaal altijd wel
wat storend werkt. Zowel publiek als de Deo Cantamus delegatie waren nog vòòr ze een
noot hadden gehoord, geïmponeerd door de geweldige koordiscipline van CRM. Publiek en
gasten genoten van het sublieme
koorwerk. Jan van Weelden als
altijd betrouwbaar en solide achter zijn demonteerbare Keizerswaardorgel. Op 27 november

had, als afsluiting van het feestgedruis, nog een dankdienst
plaats.

Siemenskoor Erlangen
In de algemene ledenvergadering
van januari 1978 werd de heer
Dillingh tot voorzitter gekozen
en ontvingen alle bestuursleden,
namens de leden, een fruitmand
als dank voor hun inzet tijdens
het jubileumjaar.
Op 14 april vierde onze ouddirigent Rocus van Yperen in
het Congresgebouw zijn 40-jarig
ambtsjubileum en begon Jan van
Weelden achter het Vierdagorgel
aan zijn concertserie in de Julianakerk. Verdere concerten in
Zaandam, De Doelen in Rotterdam en we gaven ons traditionele Oranjeconcert op 1 mei in de
PWA-zaal, omdat Koninginnedag op een zondag viel.
Het Erlangens Siemenskoor,
onze Duitse zangvrienden, kwamen hier in mei voor drie concerten op bezoek en werden in
het Atlantic Hotel in Kijkduin
ondergebracht. Het concert van
de gezamenlijke koren vond
plaats bij Van der Heem in de
Binckhorst, gevolgd door een
persoonlijke en informele ontmoeting tussen beide
koren in Atlantic.
In het najaar togen
we naar Eindhoven
voor een concert
met de Philips Harmonie in de Philips
Ontspanningszaal in
Eindhoven. De mee
reizende vrouwen
werden onthaald op een echte
Brabantse koffietafel. Toen naar
de Adrianuskerk in Naaldwijk
met Caroline van Hemert en
Honsels Harmonie en in november weer naar Rotterdam,
naar de Laurenskerk, de NCRV
verwachtte ons daar voor de
zondagavondzang, waarvan radio-opnamen werden gemaakt.

