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Van de redactie. 

 
De spreekwoordelijke kogel is door de kerk.  
Sinds de algemene ledenvergadering van 26 maart vormen de leden van het 
voormalige Hillegersbergs Mannenkoor samen met de leden van de Koninklijke 
Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor één koor. Het vernieuwde Rotte’s 
Mannenkoor gaat verder als voortzetting van de beide koren, die in de afgelopen 
paar jaar steeds nauwer met elkaar gingen samenwerken. Samen sterk geldt ook 
voor mannenkoren. Het plezierige is, dat inmiddels al samen gerepeteerd werd in 
de Brasserie van Schiehoven-Wilgenplas en vanaf januari 2014 al gewerkt kon 
worden aan de voorbereiding van een jubileumconcert, dat op 4 oktober 
aanstaande plaats zal vinden in het Zuidpleintheater. Het Rotte’s Mannenkoor 
bestaat dit jaar namelijk 160 jaar. 
 
De algemene ledenvergadering verliep in een goede sfeer. Er werd een nieuw 
bestuur bij acclamatie gekozen, gewijzigde Statuten en een nieuw Huishoudelijk 
Reglement werden uitvoerig besproken en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen en met het uitgangspunt voor het ontwerpen van een nieuw logo 
werd ingestemd. Kortom; we gaan een nieuwe fase in waarin alle leden samen 
kunnen werken aan een versteviging van onze positie als mannenkoor in het 
culturele, muzikale en maatschappelijke leven van Rotterdam en in de regio. Ons 
koor wordt weer, als vanouds, een koor met ambitie. Een eerste blijk daarvan is, 
dat in het jubileumconcert de Krönungsmesse van Mozart wordt uitgevoerd in 
samenwerking met een projectvrouwenkoor, 11 musici en 4 solisten. De bekende 
organist en dirigent Aad van der Hoeven werkt bij de repetities hiervoor als 
repetitor nauw samen met onze dirigent.  
 
In dit nummer kunt U lezen hoe onze voorzitter over een en ander denkt. U kunt 
lezen over de werkwijze van het nieuwe bestuur en de commissies, die het koor 
intussen rijk is. Enige artikelen met een blik op het verleden ziet U, maar in 
volgende nummers zal het toch vooral gaan over de toekomst. Onze dirigent zal 
in het volgende nummer weer van zich laten horen. De rubriek Personalia komt 
dan ook tot leven. 
 
De redactie wenst het vernieuwde koor een mooie toekomst. Zonder donateurs, 
sponsoren en adverteerders gaat het echter niet. De Koninklijke Zangvereeniging 
Rotte’s Mannenkoor vertrouwt erop, dat Uw steun blijft. De redactie wijst U erop, 
dat het koor nieuwe wegen in zal slaan maar het goede uit het verleden in ere 
zal houden. 
 
Het uitgangspunt van beide besturen was de mannenkoorzang in Rotterdam in 
stand te houden en de mogelijkheid creëren om die naar een hoger plan te 
kunnen tillen. De redactie van dit blad heeft er alle vertrouwen in, dat dit gaat 
lukken. 
 
Theo Zijlstra 
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Van de voorzitter. 

 

Vertrouwen Tegen het eind van 2011 kwamen het Rotte’s Mannenkoor en het 
Hillegersbergs Mannenkoor afzonderlijk tot de conclusie, dat –zou het 
stemmenverlies bij elk van de koren zich onverminderd voortzetten- er binnen 
afzienbare termijn een einde zou komen aan de mannenzang voor beide koren. 
De leden van beide koren kozen er niet voor om zingend ten onder te gaan en 
gaven hun besturen mandaat om de mogelijkheden van samenwerken, later 
gevolgd door die van samengaan, nader te verkennen. De aanvang van een 
integrerend en soms emotioneel proces. 
De koorbesturen kozen voor een gefaseerde aanpak: eerst kennismaken, dan in 
projecten en concerten elkaars zingen verkennen, op grond van die ervaring 
besluiten tot voorgoed samengaan én hoe dat samengaan er in de praktijk van 
het nieuw gevormde koor uit zal gaan zien. In veel afzonderlijke stappen hebben 
wij de weg naar de vernieuwde Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor 
afgelegd. Er waren stappen welke wij lichtvoetig konden nemen, er waren er ook 
welke slechts na ampel overwegen en het elkaar moed en uitzicht inspreken 
begaanbaar werden. Ik denk daarbij aan het besluit dat de zangers van het 
Hillegersbergs Mannenkoor namen om hun koor te doen opgaan in het 
vernieuwde koor; daarmee werd letterlijk een koor tot geschiedenis gemaakt. 
 
Veel complexe besluiten passeerden de repetitieavonden en bestuurs- en 
commissievergaderingen: naamgeving, repetitietijdstippen, keuze van dirigent, 
repetitielocatie, contributie en kostenopzet, programma- en genrekeuzen, hoe te 
besturen, contacten met de omgeving van koorsubsidiënten, donateurs en 
andere begunstigers. 
Voor veel van deze besluiten hebben veel koorleden zich buitengewoon 
ingespannen; voor mij spreekt hieruit het vertrouwen dat onze zangers in die 
onvoorziene toekomst hebben. 
Het koor heeft in al zijn geledingen het belang van ons allen gediend en ik zou 
het liefst ieders inzet afzonderlijk hier noemen. Ik zie daarvan af: Ik 
complimenteer u allen met het succes dat dit samengaan in zich heeft. 
 
De apotheose van dit traject hebben wij –zo goed als voltallig – ervaren op onze 
Algemene Ledenvergadering van 26 maart. Met het vaststellen van de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement werd de vorming van het vernieuwde Rotte’s 
Mannenkoor bezegeld. Daarbij is ook de missie van ons koor genoemd: Door 
oefening en optreden de mannenzang in Rotterdam in stand houden en daarmee 
een bijdrage leveren aan de culturele staalkaart. 
Wij zullen dat doen door onderlinge inspanning, in vriendschap en vanuit 
eensgezindheid. 
De komende tijd zullen wij dat met elkaar verder uitwerken; hier en daar wordt 
al gedacht over hoe dat zichtbaar te maken en handvatten te geven. Zelf doe ik 
dat op dit moment door mij vast te houden aan de thema’s in onze missie. 
Gemakshalve noem ik dat mijn vijf O’s: 
Ontmoeting, Ontspanning, Oefening, Optreden en Ontwikkeling. 
In de nabije toekomst gaan wij ervaren hoe dat uitwerkt; te beginnen met onze 
concerten en optredens in mei en uiteindelijk resulterend in ons Jubileumconcert 
op 4 oktober in het Zuidpleintheater. Namens ons bestuur wens ik u allen daarbij 
het goede toe; ik heb vertrouwen in de toekomst van ons koor! 
 
Hans van Iperen, uw voorzitter. 
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Bestuur en structuur van de Koninklijke Zangvereniging Rotte’s 

Mannenkoor. 

 
Door de besluiten van de Algemene Ledenvergadering zijn er ook veranderingen 
opgetreden in de samenstelling en werkwijze van het koorbestuur. De 
samenstelling van het bestuur stemt sterk overeen met de “oude” situatie; 
nieuwe bestuurskandidaten hebben zich niet aangemeld, wel hebben een aantal 
leden kenbaar gemaakt niet langer een bestuursfunctie te willen/kunnen 
vervullen, te weten Peter van Es, Heinz Kusters, Wim Noordegraaf en Frans 
Schuit. De vereniging is deze leden veel dank verschuldigd voor het vele werk 
dat zij voor hun koor verricht hebben. Namens de leden overhandigde de 
voorzitter hen een fles wijn en bedankte hen voor hun inzet. 
 Alle bestuursleden zijn bij acclamatie –en waar van toepassing- in hun functie in 
het DB verkozen: 

- Het bestuur bestaat uit 7 leden: 3 leden vormen het dagelijks bestuur 
(DB), samen met de 4 overige leden vormen zij het Algemeen Bestuur 
(AB). 

- Het DB bestaat uit: Hans van Iperen - voorzitter, Theo Zijlstra – secretaris 
en Hennie-Kees Rekers – penningmeester. 

- Van de overige 4 bestuursleden vertegenwoordigen 3 leden de belangen 
en aspecten van de nieuwe taakcommissies in het AB: Peter Zuiderwijk – 
Begeleidingscommissie nieuwe leden, Bert Abbink – Bibliotheekcommissie, 
Joop Wessels – Facilitaire Commissie. Bruno van Moll maakt geen deel uit 
van een commissie, hij blijft breed inzetbaar. 

Het bestuur vergadert minstens 8 x per jaar; als regel schrijft de secretaris de 
vergaderingen uit. Ook leden (minstens 10% van het aantal stemgerechtigden) 
kunnen het bestuur opdragen een vergadering te beleggen. Het DB regelt 
onderling haar bijeenkomen en werkwijze. 
 
Indachtig het motto “Samen voor ons eigen” heeft het bestuur voorgesteld en de 
vergadering ingestemd met het instellen van functionele commissies. Deze 
commissies vormen de werkeenheden in onze vereniging: zij helpen de doelen 
van ons koor zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen en ondersteunen 
het bestuur bij de voorbereiding van verenigingsbesluiten. De leden van de 
commissies kunnen ook leden ondersteunen in dat wat zij nodig hebben om een 
maximale bijdrage aan het koor te kunnen geven en in dat wat zij van het koor 
mogen verwachten. De samenstelling van de commissies(de vetgedrukt namen 
zijn de voorlieden) is als volgt; 

- De commissie promotie en jubileum: Carol Smits, Ton van Buren, Hans 
van Iperen, Wim de Rooij en Theo Zijlstra; 

- De commissie begeleiding (nieuwe) leden: Peter Zuiderwijk (Bassen), 
Louis van den Burg (1e Tenoren), Theo van Leeuwen (2e Tenoren) en 
Michiel Wicherts (baritons); 

- De commissie bibliotheek: Bert Abbink, Wim Bik en Frans van der Werf; 
- De commissie repertoire en programma: Hans van Iperen, Bert Abbink, 

Anneke van Es en Carol Smits; 
- De commissie facilitaire aspecten: Joop Wessels, Theo de Groot, Cees 

van Oeveren, Frans Schuit en Koos Timmermans. Hun ondersteuning 
wordt verzorgd door de dames Astrid Boxma, Riet Berger en An 
Scheuierman. 

De commissies overleggen en vergaderen naar behoefte, maar in ieder geval 
voorafgaand aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
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De 2 foto’s, die U hieronder ziet, zijn tijdens de Algemene Leden vergadering 

gemaakt door Wim de Rooij. 

De bovenste foto toont onze nieuwe voorzitter Hans van Iperen met in zijn hand 

de ceremoniële voorzittershamer, die hem net overhandigd is en dat is toch een 
plechtig moment. 

De onderste foto toont 2 leden van de facilitaire commissie. Na afloop van de 

vergadering moest natuurlijk op het ‘nieuwe’ begin gedronken worden. Bas Koos 
Timmermans kijkt wat het gaat worden en bariton Cees van Oeveren staat te 

redderen op zijn vertrouwde plaats achter de bar. 
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Carol’s column                                                                            nr. 39. 
 

Nieuwe koers varen aan de oevers van de Rotte? 

 
Koers betekent letterlijk; de richting waarin gestuurd wordt! 
Om de richting zo kort mogelijk te maken, is het een grote kunst “koers te 
houden”.  
Het is fijn wanneer je constateert op koers te liggen. 
Allemaal waarheden als een koe. Wanneer ga je een koers varen, een koers 
uitzetten? Op het moment dat je een nieuw doel wil bereiken, hetzij per 
vliegtuig, hetzij per schip, hetzij met een organisatie die toe is aan verandering. 
Dan is de grote vraag; waar wil je heen?  
Parijs, New York, een koor behorend tot Niveau III (http://www.krammer.nl) ? 
Naar New York, Parijs kan je vliegen met toestellen van verschillend type. Elk 
toestel heeft z’n eigen piloot. Per schip, kan met een cruiseboot, vrachtschip, elk 
vaartuig vraagt om een kapitein met specifieke eigenschappen. 
 
Hoe ziet een koor eruit in het midden van de schaal, een koor van niveau III? 
Zo’n koor bestaat uit ervaren zangers, net niet de beste amateurzangers. Kan 
vijf- en zes stemmig zingen, en kan niet-homofone partijen aan. Zo’n koor zingt 
graag close harmony, dus nauwe liggingen met secundes die tegen elkaar aan 
liggen. Chromatiek zal voor zulke zangers geen groot probleem opleveren, 
zolang de chromatiek ingebed is in herkenbare harmonieën. Wat betreft ritmiek, 
zullen syncopen weinig problemen leveren. Als de partijen ritmisch onafhankelijk 
van elkaar zijn, zal dit wel de nodige studie vergen om het ‘onder elkaar te 
houden’. Deze zangers weten dat ze met z’n allen moeten proberen niet te 
zakken, maar het lukt niet altijd dat te vermijden. Dit koor zal geliefd zijn op 
festivals, en daar zelfs in de prijzen kunnen vallen. Sponsors zijn bereid te 
happen”! 
Instroom van jongeren laat niet lang op zich wachten….. 
Zo, is dit een koers of niet? 
Wat heb je voor middelen nodig om dit te bereiken? 
Repetitor, zangpedagoog, uitdagende muziekstukken. 
Wat betekent dit voor het bestuur? 
Besluitvaardigheid, duidelijkheid, ondernemerschap en controle. 
Wat betekent dit voor het niveau van het repertoire? 
Gedurfde programmering, nieuwe en oude muziek. 
Welk eisen worden aan de dirigent gesteld om deze koers aan te sturen? 
Leiderschap, uitdagende aanpak van repeteren. 
Wat betekent dit voor een zanger? 
Thuis oefenen, à capella repeteren, stemkwaliteit jaarlijks testen? 
 
Het moment van definitief samengaan biedt een kans. Wil Rotte’s meer? 
Elke koers heeft zijn doel en middelen. Bovenstaande koers stuurt aan op een 
“levendige” discussie! 
Carol  



8De Nagalm 

 
 



9De Nagalm 

‘Nieuwe Statuten en Nieuw Huishoudelijk Regelement.’ 
 
Een nieuwe situatie voor een vereniging betekent ook, dat bekeken moet worden 
of de bestaande statuten en het bestaande huishoudelijk reglement ook in de 
nieuwe situatie gehandhaafd kunnen blijven. 
De stuurgroep, die het proces van samengaan begeleidde, kwam tot de 
conclusie, dat een werkgroep van leden uit beide koren daar maar eens 
nauwlettend naar moest gaan kijken. Deze werkgroep rapporteerde zijn 
bevindingen aan de stuurgroep en stelde een aantal wijzigingen en aanpassingen 
voor. Deze voorstellen werden door de stuurgroep vrijwel compleet 
overgenomen. Vervolgens werd een concept gemaakt voor de ‘nieuwe 
statuten’en het ‘nieuwe huishoudelijk reglement’. Ook de beide besturen keken 
hierbij mee.  
In de algemene ledenvergadering van 26 maart werden deze concepten artikel 
voor artikel besproken en gingen voorzitter en soms ook de secretaris in op 
vragen en opmerkingen van de leden. Dit leidde er vervolgens toe, dat beide 
concepten zonder hoofdelijke stemming werden aanvaard. Het aangepaste 
huishoudelijk reglement trad meteen in werking. De ‘nieuwe’ statuten moeten 
nog bij notariële acte worden vastgesteld. Dat zal op zo kort mogelijke termijn 
gebeuren. 
Over het huishoudelijk reglement kan ik kort zijn; het oude reglement bleef voor 
het overgrote deel intact. Hier en daar werden artikelen eenduidiger 
geformuleerd en, waar dat kon, werd het taalgebruik gemoderniseerd en iets 
minder juridisch van toon gemaakt. 
Wat betreft de statuten; de oude statuten bleven eveneens voor een heel groot 
deel intact. Het artikel over de dirigent werd verplaatst naar het huishoudelijk 
reglement. Uit het huishoudelijk reglement was de wettelijk verplichte 
kascontrolecommissie geschrapt en deze kwam terug in een artikel in de 
statuten. 
Om U een idee te geven heb ik hieronder twee gewijzigde en aangevulde 
artikelen uit de statuten geplaatst. 
Artikel 1 geeft de nieuwe situatie weer. Artikel 3 is een uitgebreidere versie van 
het doel van onze vereniging. U ziet, dat het ons ook gaat om de zang in het 
algemeen en dat we in de meest ruime zin actief willen zijn op podia in 
Rotterdam en de regio. Statuten zijn als het ware de vlag, die de lading moet 
dekken. 
En nu vol vertrouwen op weg naar de toekomst!!! 
 
ARTIKEL 1 NAAM EN ZETEL  
De vereniging draagt de naam 'Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor’. De Koninklijke 
Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor is een voortzetting van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s 
Mannenkoor, opgericht 11 maart 1854, en de Vereniging Hillegersbergs Mannenkoor, opgericht 21 
september 1922. Zij is gevestigd te Rotterdam.  

 
ARTIKEL 3 DOEL  
1 De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen, bevorderen en veredelen van de zang in het algemeen 
en van de mannenzang in het bijzonder, een en ander in de meest uitgebreide zin des woords.  
 
2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van repetities en het geven van concerten en 
verder door het ontplooien van alle activiteiten, die de doelstelling kunnen ondersteunen.  
 

Theo Zijlstra, secretaris 
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Kerstconcert in de Pelgrimvaderskerk. 

 

En toen was het zover. De Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor en 
het Hillegersbergs Mannenkoor gaven in eendrachtige samenwerking als een 
enkel echt mannenkoor hun eerste concert in een behoorlijk gevulde 
Pelgrimvaderskerk. Het programma was afwisselend. De medewerking van het 
Maastedelijk Vocaal Vrouwen Ensemble was plezierig. Kees van Dijk speelde op 
het orgel een paar muzikale intermezzi. De sfeer was en bleef goed voor, tijdens 
en na het concert. Wat wil je nog meer? 
Uit het publiek kwamen lovende, dus prettige en ook verhoopte reacties. “Een 
echt mannenkoor stond daar te zingen”, aldus een aanvankelijk enigszins 
sceptische donateur. “Ik ben jaloers op zoveel mooie mannenstemmen”, zei de 
voorzitter van een bevriend operakoor. Kortom: het was een concert, dat bij het 
publiek in de smaak viel. 
Ook de koorleden hadden een goed gevoel na afloop van het concert. Ook zij 
hadden het gevoel gehad weer deel van een echt mannenkoor uit te maken. Het 
mannenkoorvolume komt toch beter tot zijn recht bij zo ongeveer 50 zingende 
mannen dan bij ongeveer de helft van dat aantal. Je zingt prettiger voor je 
gevoel want je staat er per stemgroep niet alleen voor. Je zelfvertrouwen wordt 
ook bijna automatisch groter. Tijdens concerten zet je als koor bijna altijd wel 
een stapje meer dan bij repetities, maar deze keer ging dat-zo leek het wel, 
gemakkelijker. En dat laatste belooft heel wat voor de toekomst! 
De dirigent, Anneke van Es, was niet ontevreden. Ook dat is heel belangrijk! Dat 
geldt niet alleen voor het koor, maar ook voor de dirigent. 
Ging er dan niets fout? Natuurlijk werden er hier en daar ‘foutjes’ gemaakt. Dat 
kan ook bijna niet anders. Je hebt de noten als leidraad, maar de muziek moet je 
zelf maken, of het nu met instrumenten is of met het meest persoonlijke 
instrument, de eigen individuele stem. 
‘ Christus is geboren, zingen d’englenkoren’, maar een mannenkoor is natuurlijk 
niet met een engelenkoor te vergelijken. Toch werd er prachtig gezongen over de 
geboorte van Christus. Ook werden er meerdere wiegeliederen gezongen. Dat 
een mannenkoor niet alleen krachtig en viriel kan klinken, maar ook warm en 
teder, werd het publiek duidelijk. 
Het Maasstedelijk Vocaal Vrouwen Ensemble zong een vergelijkbaar repertoire. 
Samen met de mannen werd ‘Son of Mary’ gezongen, het Poolse wiegelied 
‘Lulajże  Jezuniu’ en het traditionele ‘Stille Nacht’. 
Bach op het orgel klinkt altijd goed. Zou een passende cantate van Bach niet iets 
zijn om voor het volgende Kerstconcert in overweging te nemen? 
Het geven van een Kerstconcert is traditie bij beide inmiddels samengesmolten 
koren. Die traditie vraagt om voortzetting. Het publiek en de koorleden vinden 
eigenlijk, dat zo’n concert hoort bij de maand december.  
Op de achterpagina kunt U, lezer of lezeres lezen, dat het volgende Kerstconcert 
op 19 december 2014 plaats zal vinden in de Hillegondakerk in Hillegersberg. En 
dan bij kaarslicht! 
 
Theo Zijlstra 
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Uit de krant van mei 2001. 

 
De belangstelling voor de dodenherdenking in Brielle en Zwartewaal neemt de 
laatste jaren toe. Dit concludeerde Brielle’s burgemeester mevrouw B.F.A. van 

der Kluit-de Groot vrijdag aan het slot 
van de indrukwekkende bijeenkomst in 
de Sint-Catharijnekerk waarbij Rotte's 
Mannenkoor onder leiding van René 
Verhoeff voor complete ontroering van 
de talrijke aanwezigen zorgde. Degenen  
die de plechtigheid in de kerk 
bijwoonden, waren zelfs zo getroffen 
door het optreden van het koor met de 
tenor Cees Reabel dat een slotapplaus 
aanvankelijk achterwege bleef. Maar 
daar wist mevrouw van der Kluit een 

mouw aan te passen. Ze verzocht de aanwezigen na een minuten durende ijzige 
stilte alsnog het koor met een ingetogen handgeklap te bedanken voor de 
magnifieke vertolking van het Alliluia uit de Slavische ritus en Mnogaja Ljeta het 
prachtige Frieden van Fischer, het Lasko, bozje lasko en diverse Joodse 
liturgische gezangen en de onovertroffen vertolking van het Lied van de achttien  
doden van Jan Campert. In dat applaus werd ook de bijdrage van de organist 
Marco P.  't Hart met Choralvorspiele für Orgel van Max Reger betrokken. 
Leerlingen van de Ichtusschool droegen gedichten voor. Voorafgaand aan de 
bijeenkomst in de Sint-Catharijnekerk werden de doden ook bij de 
oorlogsmonumenten in Brielle en Zwartewaal herdacht. Wethouder Drs. A. Mans 
legde namens het gemeentebestuur een krans in Zwartewaal. Daar lieten de 
leerlingen van het Ichtus tot ieders verbazing op het laatste moment verstek 
gaan. De Loco stelde in zijn speech,waarbij hij uitging van een gedicht dat hij 
vorig jaar op 4 mei overhandigd kreeg van een oud-inwoner van Zwartewaal, dat 
ook er nog steeds in ons land groeperingen zijn, die niet zonder angst voor 
discriminatie in verband met ras, afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging 
kunnen leven. ‘Wij moeten er met elkaar aan blijven werken dat een leven 
zonder angst voor ons allen geldt', aldus Mans. In de toespraak van mevrouw 
van der Kluit in Brielle stonden de gedichten van de kinderen centraal. 'Gelukkig 
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zijn er vanavond ook heel veel mensen voor wie de oorlog een verhaal is. En 
toch zijn zij hier om eer te bewijzen aan diegenen die voor onze vrijheid alles 
hebben gegeven. Ook dat is reden voor dankbaarheid', aldus de burgemeester, 
die evenals Mans er sterk op aandrong om de rechten van alle mensen te 
waarborgen.  

 
Steef van Rijswijk 
 
 
Op deze pagina en de volgende ziet U foto’s van beide koren uit de jaren’90. 
Gelukkiger tijden waren dat. Als we dat toch eens waar gingen maken in de 

toekomst van ons vereende koor. Tijden veranderen. Het zal dus anders zijn. 

Maar toch! 

 

Het Rotte's Mannenkoor in Capelle aan de IJssel, mei 1997 
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Het Hillegersbergs Mannenkoor, klaar voor de terugreis uit Praag. Oktober 1998 

 
 

Het Hillegersbergs Mannenkoor is niet meer. 

 

Zoals bij vele bedrijven en organisaties het geval is, is ook het Hillegersbergs 
Mannenkoor in een stroomversnelling vol organisatorische ontwikkelingen 
terechtgekomen. Het onontkoombare gevolg was, dat het koor is samengegaan 
met de Koninklijke Zangvereeniging Rotte`s Mannenkoor, die met dezelfde 
moeilijkheden kampte. Er was onder andere een gebrek aan leden voor de 
verschillende stemgroepen. 
Het Hillegersbergs Mannenkoor is in de in de loop van de jaren heel 
verdienstelijk en met succes actief geweest. Het heeft verschillende malen 
concertreizen naar het buitenland mogen maken. 
De zangers wisten met hun muzikale prestaties op belangrijke toernooien prijzen 
binnen te halen maar zij hebben ook naast vele hoogtepunten ook  dieptepunten 
meegemaakt. 
 
Het koor werd op 21 september 1922 opgericht onder de naam `Zang en 
Vriendschap`. Kort na de Tweede Wereldoorlog is er een naamsverandering 
geweest om zich te onderscheiden van andere koren, die dezelfde naam 
droegen. Het werd nu `Hillegersbergs Mannenkoor` en het stond onder leiding 
van de medeoprichter uit 1922, dirigent en zangpedagoog J. P. A Kriek die tegen 
de veertig jaar de zangvereniging heeft gedirigeerd. 
Naar het verleden kijkend weet men dat in het prille begin van het koor bij een 
optreden in `Lommerrijk` te Hillegersberg uitsluitend vrienden en genodigden 
als critici werden uitgenodigd om te luisteren naar wat het koor had 
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ingestudeerd. De indruk was toen, dat het koor nog heel wat te doen had om een 
zuivere klank te verkrijgen. 
Dat heeft het koor dan ook gedaan. Bij een concours in Nuland behaalde het op 
Hemelvaartsdag 8 augustus 1950 zowaar een eerste prijs.  Overigens, ook in de 
periode voor de Tweede Wereldoorlog was het koor al menigmaal succesvol 
geweest.  
 
Op 20 november 1952  werd het dertigjarig jubileum gevierd. Dat vond ook in 
Lommerrijk plaats. Het was een groot succes. Kriek had de medewerking van de 
pianist Pierre Palla. Voor het publiek vrij bekende stukken waren door hem 
uitgekozen, waaronder pakkende Hollandse liederen. Ook het plechtige ‘Requiem’ 
van Cornelius stond op het programma en na de pauze kon men operakoren van 
Wagner, Weber en Gounod beluisteren. 
Door de steeds grotere bekendheid, die het koor kreeg, had het regelmatig de 
eer om een passend repertoire ten gehore te brengen op het Militaire Erehof op 
de begraafplaats Crooswijk tijdens de jaarlijkse herdenking voor de in mei 1940 
in Rotterdam gesneuvelde soldaten. 
 
In de jaren, toen de televisie in opkomst was, braken er ook al moeilijke tijden 
aan, doordat vele leden verstek lieten gaan. Het bestuur beloofde zelfs aan 
aspirant-zangers, dat, als er een belangrijke uitzending was de mogelijkheid 
bestond om een eventuele geplande repetitie een dag te verschuiven.  
Achteraf is het zeer te respecteren, dat dirigent Kriek al die jaren het koor trouw 
is gebleven met zijn lijfspreuk `Ik ben muzikant van mijn geloof `. Dat laatste 
werd ook bewezen door zijn muzieklessen aan Arie Maasland, beter bekend als 
Malando. En hij was daarnaast ook dirigent van een kinderkoor waarin Kees en 
Jan Brusse zongen. Hij nam zelfs het dirigeerstokje op voor een koor in de 
gevangenis aan de Noordsingel. 
In het jaar 1964 werd, hij was toen 68, in de Goede Herderkerk zijn vijftigjarig 
jubileum als dirigent gevierd.  
Bij die gelegenheid sprak de orkestleider Malando hem kort en hartelijk toe en 
bedankte hem voor de gedegen opleiding, die hij destijds van hem had genoten. 
Het Hillegersbergs Mannenkoor zong tenslotte het bekende ‘Twaalf Rovers’ in een 
nieuw arrangement van de jubilerende musicus. 
 
Het repertoire van het vierstemmig zingende Hillegersbergs Mannenkoor mag 
gerust zeer gevarieerd worden genoemd. Men streefde ernaar om de liederen 
van onder andere Schubert, Grieg en Mozart te laten klinken zoals de componist 
het bedoeld had. 
Ook schuwde men de liederen uit het Oost Europees taalgebied niet zoals ‘Dobrú 
Noc en ‘’ Góspódi Pomiluj’ uit de Slavische-Byzantijnse liturgie. 
 
Bij het tachtigjarig bestaan was het laatste hoogtepunt ongetwijfeld `De 
Overwinning`,  een zangspel over het leven van Vincent van Gogh, geschreven 
door onze toenmalige voorzitter Piet Retera, terwijl de muziek werd 
gecomponeerd door Jean Wiertz, die het koor als dirigent toen tot grote hoogte 
heeft gebracht. 
Het muziekstuk werd tweemaal met groot succes in Rotterdam uitgevoerd maar 
ook in Nuenen en Den Haag. Het koor had de medewerking van het 
projectvrouwenkoor Van Gogh` en  het projectblaasensemble `Gauguin` en onze 
vaste pianovirtuoos Cleem Determeijer. 
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Afgelopen jaar 2013 was een jaar met een klein rouwrandje. Het Hillegersbergs 
Mannenkoor vierde op 22 juni het negentigjarig jubileum en dat luidde tevens 
een beetje het einde van het koor in. Het werd gevierd in het Havenmuseum en 
de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor werkte mee. 
 
Na aanpassing van de reglementen en statuten is het samengaan op 26 maart 
2014 een feit geworden en het Hillegersbergs Mannenkoor werd opgenomen in 
de Koninklijke Zangvereeniging Rotte`s Mannen Koor. 
 
Het bestuur en de leden van het Hillegersbergs Mannenkoor hadden een dag 
daarvoor samen afscheid genomen van het verleden door het glas te heffen aan 
boord van het SS. Rotterdam. Het liet menigeen niet onberoerd en met weemoed 
werden verhalen verteld over tijden van weleer. Tegelijkertijd keek men 
eensgezind positief naar de toekomst samen met het Rotte`s Mannenkoor. Met 
nieuw elan en een nieuw programma voor het jubileumconcert in het 
Zuidpleintheater op 4 oktober 2014 ter gelegenheid van het 160-jarig jubileum 
van de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor gaan we op weg onder 
voorzitterschap van Hans van Iperen en met Anneke van Es als dirigent. 
 
Cees van Yperen  
 
                                                                        
 Leonard Bernstein merkte het volgende op, toen hij sprak over de voldoening, 
die dirigeren hem geeft.  
“Je bent een erg gelukkig mens, als je in de gelegenheid bent om je een weg te 
banen door een stormachtige symfonie van Van Beethoven. Je moet je eens 
voorstellen hoe je daar je woede in kunt uitleven. Als je zoveel agressie bot viert 
op straat of tegen iemand anders, sluiten ze je op. Nu krijg je er applaus voor.” 
 
Omdat de harpiste van het orkest vergat op tijd in te zetten, kreeg de volslanke 
sopraan Monserrat Caballé zo'n knallende ruzie met de dirigent, dat ze woedend 
haar partituur doormidden scheurde en het toneel afstormde. 
 
De solocarrière van onze grote violist Herman Krebbers eindigde abrupt, toen hij 
letterlijk tussen wal en schip viel. Zijn zoon trok hem met zo'n forse ruk op het 
droge dat Krebbers’ arm onherstelbaar letsel opliep. 
 
 Uit het blad van Orpheus uit Schiedam, met dank aan Steef van Rijswijk 
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Activiteiten van het koor. 

 

4 mei: optreden bij de Dodenherdenking bij de Irenebrug in 

Terbregge. 

14 mei: optreden bij de herdenking van 

het bombardement van Rotterdam, 

waarschijnlijk Plein 1940.  

25 mei: medewerking aan het 

voorjaarsconcert van het Voorne’s 

Dameskoor in de dorpskerk van 

Oostvoorne. 

4 oktober 2014: Jubileumconcert ter 

gelegenheid van het 160-jarig bestaan in het Zuidpleintheater. De kaartverkoop start nog voor 

de zomervakantie. Kaarten zullen verkrijgbaar zijn bij het Zuidpleintheater en via koorleden 

en het koor zelf. Zie de website en secretariaat@rottesmannenkoor.nl of 010-2203402. 

Prijzen:€ 20,00 en € 15,00 voor donateurs en Rotterdampashouders. O.a. de Krönungsmesse 

van Mozart staat op het programma. Meer in de volgende Nagalm. 

31 oktober: optreden voor de Zonnebloem. 

9 november: optreden in een koffieconcert in de oude kerk van Hoogvliet 

19 december 2014: Kerstconcert in de Hillegondakerk. 

. 

 

 
 
 
  
 


