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De volgende jaren

Tijdperk Van Yperen
Rocus van Yperen

E

EN periode van intensieve
studie brak aan. Er werd
meegewerkt aan diverse Kerstbijeenkomsten, waarvan de Volkskerstzang er één was. Het jaar dat
volgde was er een vol activiteiten.
Na een geslaagd Oranjeconcert
met medewerking van de Koninklijke Militaire Kapel, naderde snel 6
mei. Op deze datum begon een
nieuw hoogtepunt van het Chr.
Residentie Mannenkoor. Vanaf
het Staatsspoor vertrok een aan-

tal bussen richting Mülheim in
Duitsland op uitnodiging van het
Siemens Mannenkoor, waar ’s
avonds met dit koor een gezamenlijk concert werd gegeven.
Na een indrukwekkende en onvergetelijke dienst, ’s zondags, in
de Petruskirche der Evangelische
Gemeinde werd een tocht gemaakt door het Ruhrgebied, ’s
avonds gevolgd door een zeer
gezellig en geslaagd samenzijn
met onze Mülheimer vrienden.
De volgende dag werd een excursie gemaakt door de Siemens fabrieken en werd het koor op gulle
wijze onthaald door de directie.
Hierna werd opgewekt en dankbaar aan de thuisreis begonnen.
De toenmalige tweede dirigent, de
heer Chris Verhoog, heeft door
zijn medewerking in Mülheim bij
het koor bijzonder veel lof geoogst.

Beschermheerschap

De heer Wilhelm Richters zag
zich in 1961 genoodzaakt om zijn
beschermheerschap van het CRM

Voor het vertrek van de concertreis naar Mülheim

neer te leggen. Mr. J. Klaasesz,
Commissaris der Koningin in de
Provincie Zuid-Holland, werd
bereid gevonden het beschermheerschap te aanvaarden.
In november van dat jaar werd in
de Vaste Burchtkerk te Voorburg
een plaat opgenomen met Kerstliederen en een plaat met psalmen
in het Zuid-Afrikaans bestemd
voor Zuid-Afrika.

CRM 35 jaar

1962 was een jubileumjaar: het
Chr. Res. Mannenkoor bestond
35 jaar. Ook dat jaar was het weer
een jaar vol activiteiten. Op 1 mei
werd het traditionele Oranjeconcert gegeven. Het werd nu een
specifiek Jubileumconcert, dat wil
zeggen ditmaal geen populaire
muziek, maar uitsluitend klassiek.
Aan dit concert werkten mee het
Chr. Haags Knapenkoor onder
leiding van Marius Borstlap, aan
de vleugel Thea Roos en Ria
Borgmeijer, als soliste Rosemary
le Gras-Pierson. Piet Kraak verzorgde de begeleiding van het
Knapenkoor en de Koninklijke
Militaire Kapel. Het programma
vermeldde onder andere werken:
O, Domine Jesu Christe en Adoramus te Christe van G.P. da Palestrina; van Ant. Bruckner het
Inveni David en het Ecce sacardus magnus en Dat Liet van den
Rhijnscen wijn van H. Badings.
Met het Knapenkoor en de soliste
werd van M. Monnikendam het
Hymne uitgevoerd. Het Knapen9

Chr. Res. Mannenkoor en Haags Knapenkoor in gezamenlijk concert o.l.v. Rocus van Yperen in het Gebouw voor K. & W.

koor vertolkte die avond verder
nog onder andere Crusifixus van
H.L. Hassler en Verbum Caro
van Orl. di Lasso.

Grote of St. Michaelkerk

Het koor had voor 3 mei een
vererende uitnodiging ontvangen
van de Kring Zwolle van de Kon.
Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen om een Jubileumconcert te verzorgen in de
Grote of St. Michaelskerk te
Zwolle.
Na een bustocht over de Veluwe
en een voortreffelijk diner in hotel Geitenbeek gaf het koor een
goed concert in een volle kerk.
Het C.R.M. kreeg dan ook van de
plaatselijke pers een zeer goede
beoordeling.
Op 10 mei stond C.R.M. al weer
op een podium en wel in de Haagse Dierentuin. Op uitnodiging van
de Ned. Chr. Onderofficieren
Vereniging, die haar 60-jarig bestaan vierde, werd een deel van de
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Avond verzorgd door het koor.
Op 26 en 27 mei was het de beurt
van het Siemens Mannenkoor om
een bezoek aan Den Haag te brengen. In de Kurzaal werd door de
twee koren een concert gegeven,
dat werd besloten met het gezamenlijk zingen van het Nachtgesang im Walde.

leden met algemene stemmen
benoemd Arie Pronk.

Aan het eind van 1963 zag Rocus
van Yperen zich genoodzaakt
vanwege zijn drukke werkzaamheden zich terug te trekken als dirigent van het Chr. Res. Mannenkoor.
Na enkele proefdirecties van diverse dirigenten werd door bestuur en

Na aanpassing van de leden aan
de strakke directie van Rocus van
Yperen aan de wat lossere stijl
van dirigeren en instuderen van
Arie Pronk ging het koor een
nieuwe periode van bloei tegemoet. Het Oranjeconcert was de
eerste grote vuurdoop van de
nieuwe dirigent en voor het koor.
Het was een goed concert met, na
afloop, veel fijne reacties. Aan

deze avond werkten mee: de alt
Elfriede Beyer, Mieke Telkamp en
leden van het Radio Philharmonisch Orkest. De pers sprak van
een ‘groots Oranjeconcert’ en
‘een zinvolle traditie.’

Koor- en samenzangavond

In de oude Ahoy-hal in Rotterdam

van de Julianaschool Hillegersberg.
Verder nog leden van het Radio
Philharmonisch Orkest, een dubbel
koperkwartet onder leiding van
Harry Sevenstern, de Rotterdamse
band van het Leger des Heils en de
pianist Gerard Hengeveld; als solisten traden op de bekende sopraan
Jo Vincent, de sopraan Krijnie Poot,

in de Nieuwe Kerk te Delft. Dat
jaar waren ook nog drie grammofoonplaten gemaakt.

Noodlottige brand

Door de noodlottige brand van het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen was het C.R.M. in 1965
genoodzaakt haar vijftiende Oranjeconcert te brengen in de Kurzaal
te Scheveningen en wel op 29 april.
Rekening houdend met het feit dat
voor het eerst een Oranjeconcert
buiten Den Haag werd gegeven,
was het een goed concert. Dit was
mede te danken aan de fijne en
charmante medewerking van Caroline van Hemert. Het was tevens
het begin van samenwerking tussen
Caroline van Hemert en het C.R.M.
die samen vele hoogtepunten beleefden.
vond op 20 en 21 november 1964
een grote koor- en samenzangavond plaats. Deze beide avonden waren georganiseerd voor
chronisch zieken en bejaarden.
Aan deze avonden werkten de
volgende koren mee: uit Rotterdam Deo Cantemus, The Young
Credo Singers en het I.J.E.-Koor
Overschie; uit Den Haag het
Haags Hervormd Kerkkoor en
het Christelijk Residentie Mannenkoor; verder nog het meisjeskoor Cantabilé en de zangklassen

de alt Elfriede Beyer en de bariton
Henry Blackmon. Het geheel stond
onder leiding van Arie Pronk. Het
zijn twee fantastische avonden geworden, zowel voor de aanwezigen
als voor de medewerkenden.
Met medewerking van Deo Cantemus uit Rotterdam, enkele solisten en de organist Stoffel van Viegen werd op 19 december een
Kerstconcert gegeven, terwijl het
C.R.M. ook nog medewerking verleende aan de Kerstnachtdienst
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Algemeen Haags Comité

Eén dag later, op 30 april, stond
het koor weer aangetreden en
wel in de grote Kerk in Den
Haag waar door het Algemeen
Haags Comité het jaarlijkse
Stadsconcert werd georganiseerd. Aan dit concert werd verder medewerking verleend door
de sopraan Marie-Cécile Moerdijk,

Jaap van Veen, trompet; Henk
Herzog, orgel en het Haags Matrozenkoor onder leiding van
Sipke de Jong.
Voor het Nederlandse Astmafonds werd op 20 mei een kooren orgelavond gehouden in de
Koninginnekerk in Rotterdam.
Een avond waaraan meewerkten
Deo Cantemus, het Chr. Residentie Mannenkoor, leden van
het Radio Philharmonisch Orkest en de organist Mees van
Huis. De leiding van de avond
lag in handen van Arie Pronk.

Repertoire-uitbreiding

Het repertoire onderging in
1965 een geweldige uitbreiding;
30 nieuwe werken werden ingestudeerd. En zo naderde het
Chr. Residentie Mannenkoor het
jaar waarin het mocht herdenken
dat veertig jaar geleden 37 heren
hun vereniging hadden opgericht. Eén van die 37 was de
heer D. Lemmen die als enige
oprichter nog lid van het C.R.M.
was. Behalve dat de heer D.
Lemmen 40 jaar lid was, was hij
al 37 jaar bestuurslid van het
Chr. Residentie Mannenkoor.
Hij is daarvoor dan ook spontaan gehuldigd op de jubileumreceptie dat aan het koor werd
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aangeboden door Burgemeester en
Wethouders van Den Haag op 23
november 1967 ten stadhuize in de
Javastraat.

Op deze receptie werd onder andere het woord gevoerd door de loco-burgemeester van Den Haag,
mr. A.J. Dankelman, de heer H.F.
Brune als voorzitter van de Kon.
Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen en door de heer
L.J. Mooring, de voorzitter van het
jubilerende koor.
Het jubileumconcert werd gegeven
op 24 november 1967 in de Kurzaal te Scheveningen. Aan deze
avond werd medewerking verleend
door Ria Cornelissens, sopraan;
Marian Dieleman, alt; Christian
Bor, viool; J. v.d. Vugt, declamator;
Jan van Weelden, orgel en het orkest Musica onder leiding van Jan
Out. Hoogtepunt van de avond
was het, in opdracht van het Chr.
Res. Mannenkoor, door Marius
Monnikendam gecomponeerde
Apocalypse. Een cantate voor
mannenkoor, declamatie en orgel,
geïnspireerd op Openbaringen 13.
Na het zingen van Ecce quomodo
moritur, ter nagedachtenis van alle
leden die in de afgelopen jaren het
koor waren ontvallen, en na de
opening van de voorzitter, hield de
beschermheer van het koor, mr. J.
Klaasesz, Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland,
een geestige toespraak. Verder
stond op het programma onder
andere Die Almacht van Fr. Schubert; de Alt-Rhapsosie van Joh.
Brahms en het Vioolconcert van
P.I. Tsjaikowski.

Van het Oranjeconcert, dat gewoontegetrouw op 30 april werd
gehouden, werd een plaatopname
gemaakt. Aan deze avond werd
meegewerkt door Caroline van Hemert, Jan
van Weelden en het Radio Philharmonisch Orkest. Dit alles vond
plaats in aanwezigheid
van de beschermheer
mr. Klaasesz, en van
burgemeester Kolfschoten van Den Haag.

Doelenconcerten

In het jaar 1967 werd het
C.R.M. weer uitgenodigd om in
Rotterdam de zogenaamde Doelenconcerten in de Kersttijd op te
luisteren. Dit werd weer een indrukwekkende gebeurtenis. Ook
werd in de laatste maand van dat
jaar in deze stad geconcerteerd op
het Schipperskerstfeest.

Groots evenement

Grote gebeurtenissen werpen hun
schaduw vooruit. In de pers was
al ruimschoots aandacht besteed
aan een groots evenement, dat in
het komende jaar 1968 zijn beslag
zou krijgen: de reis in mei naar
Coventry, 15 november 1940

Coventry in Engeland samen met
het bekende Rotterdamse koor
Deo Cantemus. Na veel voorbereidingen was de zaak rond en
kon een zangleger van 340 personen Engeland gaan veroveren.
Op 17 mei vertrokken negen autobussen volgeladen met enthousiaste zangers. Het zou tot de volgende morgen 4 uur duren voor
iedereen onderdak zou zijn.

