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Dimitri de Vreeze nieuwe beschermheer Mannenkoor DSM�SABIC 
 

‘Spiegel, referentie en promotor’ 
 

REGIO: Mannenkoor DSM�SABIC is verheugd om de nieuwe 
beschermheer aan de buitenwereld te kunnen presenteren. 
 
Enige  maanden geleden heeft Dimitri de Vreeze (Member of the 
Board of Directors DSM) zich bereid verklaard om het 
beschermheerschap van het koor op zich te nemen, nadat Loek 
Radix naar aanleiding van zijn  vertrek bij DSM het 
beschermheerschap had neergelegd. De inzet, adviezen en 
sturende invloed van laatstgenoemde waren van groot belang voor 
het koor. Radix is intussen benoemd tot erelid van de 
zangvereniging. 
 
Op 2 juli maak zijn opvolger kennis met de koorleden.  Dimitri de 
Vreeze brengt dan een bezoek aan de repetitie in 't Volkshoes, dat 
gelegen is in Geleen-Lindenheuvel. 
 
Een vraaggesprek met de aanstaande beschermheer, die zelf vooral 
blues-liefhebber is omdat de blues de échte emotie bij hem 
oproept. Toch is zijn muzieksmaak breed, getuige de volgende 
uitspraak: "Voor mij is muziek mooi wanneer het mij raakt”. 
 
Beschermheer van een zangkoor. Het koor protegeren. Dat klinkt 
prachtig. Wat betekent de titel voor u? "Dat je je inzet, betrokken 

bent om de omstandigheden die het zangkoor zelf schept te laten bloeien. Beschermen doe je als er iets is dat 
gecreëerd is en mooi en de moeite waard is. Deze mooie beschermrol kan ik alleen spelen omdat het koor iets 
heeft gecreëerd dat de moeite waard is."  Het is niet alledaags dat iemand  in het hoger management van een 
wereldconcern als DSM een dergelijke functie in de culturele wereld te aanvaardt. "Voor  mij zijn er twee 
belangrijke redenen om dit wel te doen. Een 'wereldconcern' bestaat uit lokale onderdelen met lokale mensen en 
culturen. Ik voel me als één van de twee Nederlanders in de Raad van Bestuur bij DSM verantwoordelijk voor 
Nederland en Limburg. Anderzijds ben ik 23 jaar geleden bij DSM begonnen in Urmond en Geleen terwijl ik in 
Sittard woon. Ik voel me verbonden  met deze streek en houd van de vele tradities die hier met zorg in stand 
worden gehouden en steeds opnieuw tot bloei komen." 
 
Het zanggezelschap heeft in haar bestaan een gewaardeerde plaats weten te bereiken in de wereld van 
mannenkoren. In hoeverre is het volgens u van belang dat het koor de namen van DSM  en SABIC draagt? 
"Deze vorm van naamsbekendheid is positief voor de provinciale en regionale uitstaling van de bedrijven. Bij de 
oprichting van het koor  in 1951 heeft de directie van de toenmalige Staatsmijn Maurits hier net zo over gedacht. 
Ik moet mij nog echt gaan verdiepen in de historie van het koor. Voor mij is het belangrijk te weten waar de 
origine vandaan komt." De zangers van het koor zouden het toejuichen als de overige leden van de Managing 
Board van DSM vanaf nu ook echte vrienden worden van het koor. "De MB werkt intensief samen als een team. 
We zijn geïnteresseerd in wat iedereen doet.  Of ze vriend van het koor gaan worden weet ik niet, wel dat ze er 
meer van gaan horen." Het verenigingsleven verkeert in zwaar weer, de mannenkoorwereld is net zo goed 
tanende. Nieuwe jonge leden liggen niet voor het oprapen. Er zal iets moeten gebeuren. De knop moet  om. De 
beschermheer kan wellicht een voorname rol spelen in het toekomstperspectief van Mannenkoor DSM�SABIC. 
U heeft ongetwijfeld ideeën om mannen te werven/leiden om te komen zingen in het koor. "De werving en 
uitstraling zullen voornamelijk van het koor zelf moeten komen. Daar waar ik een steentje kan bijdragen in de 
profilering ga ik dat zeker doen. Maar Mannenkoor DSM�SABIC moet het neerzetten. Ik kan dienen als spiegel, 
referentie en promotor en zal dat met verve vervullen.  Daar kunnen het bestuur en de koorleden van op aan.”	  


