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 Woord van de voorzitter  
 
Beste leden en vrienden van het mannenkoor DSM • SABIC 
 
Het  najaar, lees de herfst, is weer begonnen, de meeste vakanties zijn 
weer voorbij, de dagen korten en dan is de tijd aangebroken om het 
voorwoordje te schrijven voor ons koorblad. 
Natuurlijk heb je de neiging om terug te blikken naar de afgelopen zo-
mertijd en dan moet ik constateren dat we als koorgemeenschap weder-
om veel lief en leed hebben doorstaan. 
Door de redactie en de oud-secretaris wordt hieraan met woord en 
beeld uitgebreid bij stilgestaan zodat mijn inbreng in deze zeer miniem 
is. 
Toch wil ik onze dirigent, pianiste en natuurlijk de koorzangers een com-
pliment maken voor hun muzikale inzet bij de geweldige concerten in 
deze periode. Vooral het afsluiten van ons jubeljaar in de ontmoetings-
kerk met de geweldige solisten Harry Peeters en Fenna Ograjensek en 
het Floriade concert waren van bijzondere Klasse. 
Eveneens wil ik onze zieke collega’s een hart onder de riem steken 
door hen een voorspoedige beterschap toe te wensen en de hoop uit te 
spreken dat ze snel weer onder ons zijn. 
Momenteel wordt er door de diverse commissies hard gewerkt aan de 
komende concerten 3 november in de stadsschouwburg te Sittard sa-
men met solisten en de jubilerende Fanfare uit  Einighausen. 30 novem-
ber in Heerlerheide bij de uitreiking van het boek de KOEMPEL VER-
HAALT. En dan natuurlijk onze kerstconcerten in december, woensdag 
12 in Geleen Hanenhof, zondag 16 Sittard,  maandag 17 in Heerlen 
Stadschouwburg en het lunchconcert in het DSM hoofdkantoor. Zoals 
jullie zien een druk programma maar met aller inzet moet het lukken om 
weer vele luisteraars te laten genieten van geweldige koorzang. 
De totaal vernieuwde Web site staat er aan te komen. De informatie 
verwacht 1 november in de lucht te zijn. Hier komen we in het volgende 
koorblad natuurlijk uitgebreid op terug. Voor nu: Mannen, veel succes 
met de laatste loodjes. Voordat ik jullie veel leesgenot toewens wil de 
nieuwe redactie en de ondersteunende leden (incl. de echtgenoten) 
danken voor hun inzet. Zoals jullie kunnen lezen zijn we binnen ons 
koor volop bezig en dat  alles…… juist, met plezier. 
 
Veel leesgenot, 
 
Wim Hendrix, 
Voorzitter 
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Van de redactie 
 
We zijn blij een behoorlijk volle najaars editie te kunnen aanbieden. 
 
Dit is mede te danken aan de inzet van Fred Wissink, nog niet zolang lid 
maar jarenlang koorervaring zowel op bestuurlijk als PR gebied. 
Dus het gaat erop lijken dat de info-Cie. nieuw leven is ingeblazen. 
 
Fred is ook bereid gevonden de rol en verantwoordelijkheid over te ne-
men van Viktor Kerens als webmaster van de vernieuwde website. 
Wegens drukke privé verplichtingen is het voor Viktor niet meer mogelijk 
hiervoor de benodigde tijd vrij te maken. 
Langs deze weg willen we Viktor hartelijk bedanken voor al het werk 
voor de website. 
De vernieuwde website is zo ingericht dat hier ook actuele info te vinden 
is over agenda van repetities, concerten, te oefenen stukken etc. 
 
Een deel van de communicatie van het koorblad wordt dan ook door de 
website overgenomen. 
 
Daarnaast is het de bedoeling het koorblad nog tweemaal, een voor-en 
najaarsuitgave, te laten verschijnen. 
 
In deze editie o.a.:  
 

een uitgebreid in memoriam over Giel Ruijters, door Piet Dorssers, 
die het afgelopen jaar is overleden.  Giel Ruijters is meer dan der-
tig jaar ( 1967 – 1998), dirigent van ons koor geweest. 

een interview met Pierre Storcken, de  eerste in een serie van inter-
views met koorleden die jarenlang actief zijn geweest in allerlei 
functies. 

 
 
Wij wensen U allen veel leesplezier, 
 
 
 
Nico Nagtzaam 
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Posters van ons mannenkoor 
 

De posters van ons mannenkoor, we kwamen ze te-
gen Pierre en ik bij het uitmesten van het archief. 
Hele mooie waren erbij en in alle maten. 
Beroemde solisten, zoals Marjon Lambriks, Rudolf 
Schock, Caroline Kaart en vele anderen hebben 
meegewerkt aan de talloze uitvoeringen die het koor 
gegeven heeft in zijn bestaan. Vaak op de posters 
koorfoto's waarop we kunnen zien hoe jong ze toen 
waren, de zangers. Ook geven de posters een goe-
de indruk van het tijdsbeeld. De vergrijzing van het 
koor is trouwens ook aardig te volgen in het boek:  
geschiedenis mannenkoor DSM Research van Harry Strijkers. 
Naast de talloze foto's staat hierin te lezen dat Piet Dorssers in 1982 
aan het rekenen sloeg en tot de conclusie kwam dat de gemiddelde 
leeftijd in 1982 precies 46 jaar bedroeg, nu 30 jaar later is dat 69 jaar.                          
Bovengenoemd boek, uitgegeven ter ere van het 55 jarig bestaan, is 
overigens een geweldig mooi boek waarin opgenomen een uitstekende 
kroniek van de verschillende perioden en alle belangrijke gegevens over 
dirigenten, voorzitters etc. een must voor ieder lid om te bezitten. 
Een vriend van mij, Don Verstegen, heeft de posters gedigitaliseerd, 
waarna ik er een fotoboekje van heb gemaakt voor het overzicht en de 
toegankelijkheid. Een aantal kooriconen van het eerste uur en nog 
steeds actief: Piet Hendriks, Piet Dorssers, Pierre Storcken, Frits 
Smeets en Fons Offermans heb ik vervolgens gevraagd om uit de pos-
ters hun top drie uitvoeringen te kiezen. Opvallend was dat van de ge-
kozen hoogtepunten er slechts twee waren die meerdere malen ge-
noemd werden: 
- uitvoering ter ere van het 50 Jaehriges Gruendungsfest  
  der Saengerrunde Poetzenedt in 1974  
- en het galaconcert van 12 oktober 2002 in de Hanenhof Geleen. 
Van dit gala concert heeft Jan Berix, toen ik lid werd van het koor, mij 
een cd gegeven en inderdaad een geweldig concert. 
Poliuto stond toen ook op het programma, waarvan ik vind dat we dit 
nog steeds erg goed zingen, klankkleur nauwelijks veranderd.  
Posters, ze worden natuurlijk in de eerste plaats gemaakt om bekend-
heid aan onze optredens te geven en zoveel mogelijk mensen in de 
zaal te krijgen, vertellen toch voor iedereen een specifiek verhaal. 
Ondanks mijn ervaring dat bij het ouder worden we steeds meer weg-
gooien heb ik besloten de posters toch maar te bewaren en als inspira-
tiebron te blijven gebruiken  

Marjon Lambriks 
Operaconcert 1980 
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Posters Concerten met Golden Memories 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het goede van muziek is als het je raakt,  
    doet het geen pijn.  Door: Bob Marley 
 
Nico Nagtzaam 
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Concert van goud naar diamant      
 
Als je de titel leest zou je in eerste instantie denken dat er bij DSM een 
wereldschokkende uitvinding is gedaan om van een toch al duur edel-
metaal, een pas echt kostbaar mineraal te maken. Ook zou de gedachte 
kunnen opkomen, dat men hier te maken heeft met een welbekende TV
-slogan: “Behaalde resultaten in het verleden, bieden geen garantie 
voor de toekomst”. Nee dus, niets van dit alles, het is een gedachten-
spinsel van bestuur en muziekcommissie om, als uitvloeisel van het dia-
manten bestaan, een concert te organiseren waarin succeswerken uit 
de afgelopen 10 jaren, tussen het gouden (50) bestaan en het diaman-
ten (60) bestaan, nog eens aan ons publiek worden gepresenteerd. De 
organisatie is helaas niet zonder horten of stoten verlopen. De originele 
datum was gepland op 17 juni 2012, maar de voorbereiding werd wreed 
verstoord door een gebeurtenis die je zelfs in je ergste nachtmerries 
niet voorstelbaar acht. Alle activiteiten moesten opnieuw ingepland wor-
den en na een langere repetitieloze periode werd geleidelijk de draad 
weer opgepakt om met ouderwetse bezieling weer naar de komende 
uitvoeringen en concerten toe te werken. 
 
Ná de eerdere uitvoering dit jaar in de schouwburg te Heerlen en vlak 
vóór de uitvoering op de Floriade, waarbij de massaliteit samenwerking 
met een ander koor wenselijk maakte, was het dan op 16 september de 
beurt aan “van Goud naar Diamant”, waarbij het koor zich weer eens in 
eigen gedaante aan haar publiek kon presenteren. 
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De organisatie had ook nu weer even te kampen met een gebeurtenis 
die even over het hoofd was gezien “het wereldkampioenschap wielren-
nen”, dat de bereikbaarheid van de Ontmoetingskerk behoorlijk belem-
merde, omdat het parcours van de ploegentijdrit op 16 september dus-
danig was gepland, dat ze bijna door de kerk kwamen. Bezoekers en 
medewerkers moesten via allerlei omleidingen de kerk zien te bereiken. 
 
Het concert stond dus niet in een gelukkig gesternte, maar na alle peri-
kelen vooraf, nu toch naar het concert zelf waarbij het publiek het geluk-
kig niet had laten afweten. De kerk was dan wel niet afgeladen, maar 
toch gezellig gevuld. Ik zag maar enkele lege stoelen. Het programma, 
als gezegd, opgebouwd uit werken die in de afgelopen 10 jaar door het 
publiek in hoge mate gewaardeerd waren. 

Na het even wakker schudden van het publiek en de stemmen van de 
zangers met “the awakening” volgde een kleurrijk programma dat het 
publiek bij wijze van spreken moest ondergaan, omdat het met passie 
over hen werd uitgestort door solisten en koor. Werken als “Toccata of 
Praise” (evenals “the awakening” van J.M. Martin) en “Gerusalem”, 
“Coro di Crociati” en “Che mai veggio”  (alle van Verdi) die zich uitste-
kend lenen om je aanwezigheid als koor te onderstrepen, werden afge-
wisseld met meer ingetogen/romantische werken als “Dirait-on” (Morton 
J. Lauridsen) en “Lied an der Mond” (A. Dvorak), waarbij het laatste op  
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indrukwekkende wijze werd vertolkt door de sopraan Fenna Ograjen-
sek, ondanks of juist mede doordat haar middenrif ondersteund werd 
door een duidelijk aanwezige nazaat die op korte termijn het levenslicht 
zou aanschouwen. Hadden we vóór de pauze ook al de fantastische 
stem van de bas/bariton Harry Peeters kunnen beluisteren in “Che mai 
veggio”, na de pauze werden alle werken uitgevoerd in samenwerking 
van koor en solisten en werden alle registers nog eens extra openge-
trokken in “Celeste un ‘aura”, “Alimento alla fiamma si porga” (Donizetti) 
met Harry Peeters als solist en de welbekende werken van Verdi 
“Madre Pietosa” en “La vergine degl’angeli” waarbij beide solisten hun 
kwaliteiten nog eens konden benadrukken. Bij de hier te Lande minder 
bekende “Aria uit Manon”, met Fenna Ograjensek als soliste, werd door 
het publiek een paar maal een vroegtijdig einde vermoed, maar werd 
daardoor zeker niet minder  gewaardeerd. Het geheel werd op de wel-
bekende solide wijze muzikaal ondersteund door Monique Slomp-
Offermans aan de piano en het geheel stond onder de muzikale leiding 
van onze dirigent Wim Schepers, die tevens op luchtige wijze het pu-
bliek wegwijs maakte in het programma en de details van de vertolkte 
werken. Kortom, voor de liefhebbers, een heerlijke muzikale middag. 
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Ik heb ook nog even mijn gehoorprothesen te luisteren gelegd tussen 
het publiek en geluisterd naar het commentaar van mensen, waarvan ik 
weet dat ze oprecht hun mening naar voren brengen en de algemene 
tendens was: “Het was een prima concert”. Dus niet “wat hadden jullie 
fantastische solisten” of “ik heb erg genoten van het pianospel” of “wat 
leuk een zwangere sopraan”, nee . . . . “Het was een prima concert”. 
En een beter compliment kun je als medewerker denk ik niet krijgen, 
want het gaat om het ondergaan en beleving van de muziek als geheel 
en niet om je zelfbevrediging te zoeken in het opsommen van zowel po-
sitieve, of nog erger negatieve details. Maar toch, ik zou Fred niet zijn 
als ik toch niet even één “negatieve?” opmerking naar voren zou halen 
en die was: “wat is dat koor een serieus groepje, niet één (glim)lachje, 
het leek wel of de zangers de hele week alleen zure haring en zure 
bommen te eten hadden gekregen”. “De dirigent was de enige die met 
plezier, beleving en overgave uitstraalde”. 
Máár: . . . . het was tóch een fántástisch concert. 
Misschien volgende keer toch een ander dieet,  
        geen haring en bommen ????? 
Fred Wissink 
 

Personalia 
 

IN MEMORIAM 
Giel Ruijters ,  8 augustus 2012 
voor memoriam zie betreffende artikel koorblad 
 
LEDENMUTATIES 
 
Nieuwe Leden    Opzeggingen 
Geen                   1e Tenor  :  Lei Daniels 
 
JUBILARISSEN 
geen 
 
HUWELIJKSJUBILEA 
 
Elly en Piet Hendricks – Everaerts  ,  27 januari1962   –  50 jaar 
Jeanny en Hein Emde – Hamers  ,  29 januari1987  –  25 jaar 
Frieda  en Wim Schepers    ,  10 april1987   –  25 jaar 
Emma en Gerard Knoben – Heiligers ,  28 april1962   –  50 jaar 
Annie en Louis Maessen – Cleuskens ,    9 mei 1962  –  50 jaar 
Henriette en Pierre Penris – Deneer  ,    1 juni1972   –  40 jaar 
Tiny en Cap Hunen – Dirks    ,    9 juni 1962   –  50 jaar 
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Pierre Storcken 
 
Eindelijk een afspraak gemaakt met Pierre. 
Een paar dagen na zijn verjaardag :70! 
Dat zou je dus echt niet zeggen. 
Pierre heeft het druk. 
Denken wij dat hij zijn handen al meer dan vol heeft 
(gehad) aan het reilen en zeilen van het Mannenkoor 
dan blijkt dat hij zich ook al 27 jaar met hart en ziel inzet voor de door 
hem opgerichte toneelvereniging Kraonke!  (In november 6 keer uitver-
kocht huis in theater Karroessel) 

 
Op 15 jarige leeftijd op de mijn gekomen en daar de 
TVS ( technische vakschool) gevolgd zoals zo veel 
jongens uit Lindenheuvel in die tijd. Zijn grootvader 
bouwde het eerste huis in die wijk en de familie Storc-
ken moet er een begrip zijn geweest: De noodkerk, de 
harmonie, het gemengde koor …..........  
Geen wonder dat Pierre in de voetsporen van opa en 

vader mee ging zingen en zijn handen uit de mouwen stak om van alles 
het beste te maken. 
 
Op de vraag: “Hoe was je loopbaan?”  antwoordt  Pierre : 
“Schitterend!!!” 
Van Centraal Lab het instrumentariumbeheer tot aan de ontmanteling 
van het ADB, 
Van een tv tot aan het bedienen van het hele bedrijf met alle audiovisu-
ele apparatuur. 
De eerste videorecorder om proeven op te nemen tot aan de roadshows 
om met 2 grote  verhuiswagens en 12 mensen op locaties alles op te 
bouwen. 
Van de eerste teleac-cursussen tot aan de beursgang van DSM. 
 
Saamhorigheid! Dat woord past denk ik wel het beste bij Pierre. 
Samen trots zijn op wat je neerzet. Of het nu om je werk gaat,het koor, 
het toneel, een uitstapje, een optreden! 
Je doet het samen. 
Dat is ook meteen zijn angst. Dat mensen niet meer bereid zijn om tijd 
en energie te steken in werk of hobby. Op het nippertje komen, terwijl er 
toch stoelen klaar gezet dienen te worden, direct weer naar huis  na af-
loop , Opruimen?, een woordje gewisseld , even napraten  en een 
glaasje gedronken. Dat is ook genieten  en je weet meteen wat er leeft. 
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Nog geen 2 maanden bij het koor werd Pierre in 1964 al secretaris. 
De contributie bedroeg een dubbeltje! 
Met een actie waarbij alle leden het bedrijf rondgingen met donateurs-
kaarten werd de eerste jaren voor geld gezorgd. 
 
Daarna begon het inzamelen van oud papier binnen het bedrijf dat 
door de leden tussen de middag werd opgehaald en op kleur gesor-
teerd. Later zorgde Pierre voor versnipperaars (vanwege de privacy ) 
en een papierpers om er balen van te maken. 
Op het hoogtepunt zorgde deze activiteit voor een 10 tot 15.000 gulden 
per jaar. 
 
Hiervan werden o.a. de maatkostuums betaald die ieder lid van het 
steeds maar groter wordende koor aangemeten kreeg. 65 leden in de 
tachtiger jaren! 
Uiteindelijk is de oudpapieractie door een professioneel bedrijf overge-
nomen en startte onze huidige voorzitter de sponsoring door DSM/FSI 
 
Gewoon erop af! Zelf ernaar toe gaan, alles zelf afspreken en controle-
ren via een checklist. 
Dat is ook Pierre. 
 
Werd er aanvankelijk nog alleen binnen de bedrijfspoorten gezongen, 
Pierre regelde een buitenlandse reis naar Ripsdorff. 
Met de vrouwen ! 
 
Met 2 bussen al vroeg op pad want er zou een mis gezongen worden. 
Een van de bussen kreeg pech en men besloot dat de mannen met de 
wel functionerende bus verder zouden reizen. De dames wachtten op 
de wegenwacht. 
Helaas kon de koorbus niet onder een tunneltje door waardoor er om-
gereden moest worden en dus de mis al bijna uit was toen de bus op 
de plaats van bestemming aankwam. 
Maar een mooi verhaal blijft het!!!!!! 
 
Een ander hoogtepunt was het lobbyen om 
op de tv te komen. 
Dat heeft wat brieven gekost! 
Een zondagsmis voor de KRO met kinder-
koor de Zonnestraaltjes. 
En daarna de geweldige reacties uit het 
hele land ! Andere tijden toch? 
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Met pensioen is Pierre al jaren maar gestopt met 
werken? Regelmatig komt hij nog op het bedrijf waar 
hij nog altijd mensen kent en dingen weet te regelen 
voor het koor. 
In zijn eentje vormt hij toch een beetje de commissie 
Storcken.......... 
 
Nu Pierre zijn tijd gaat verdelen tussen Nederland en 
Zwitserland wil hij het stokje graag overdragen en 
zijn grote ervaring delen met zijn opvolgers in de ac-
tiviteitencommissie. 
Na zo'n lang lidmaatschap zal niemand hem er op 
aan kijken dat hij er soms een aantal weken of 
(ingesneeuwd) maanden niet is. 
En als hij er wel is dan zegt hij wat hij er van vindt en 
daar kijkt dan ook niemand van op want zo is Pierre: 
recht door zee. 
 

 
Bedankt voor de gezellige middag in je fijne flat waar veiligheid (vanuit 
het beroep) en prijzen (vanwege de hobby's) gebroederlijk naast elkaar 
een plek hebben gevonden. 
 
Irene Nagtzaam-Cornet 
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Floriadeconcert 23 september 2012  

 
De herfst kon niet beter van start gaan dan met dit uitstapje. 
Wat een magistraal  concert! 
Wat een ambiance en wat een klank daar in het grote paviljoen. 
Door de klanken van de tot een groot geheel samengesmede Beker Lie-
dertafel, DSM/SABIC koor en de Koninklijke Harmonie St.Caecilia Beek  
o.l.v. Ben Essers, die over de kade van het Floriadeterrein spoelden, 
kwamen nog veel mensen aanlopen en meegenieten. 
Iedere nieuwe gondel bracht ook weer nieuwe luisteraars mee. 
Welverdiend applaus ! 
Het was geweldig ! 
Hymn to Red October van B.Poldouris, The mansions of the Lord van 
N.Glennie-Smith, Non Nobis Domine van P. Doyle en  Gebed uit de ou-
verture 1812 van P. Tschaikowsky. 
Alleen door de kleur van het strikje waren de zangers van elkaar te on-
derscheiden maar dat was van afstand nauwelijks zichtbaar. 
Ondanks dat je wist dat iedereen zijn uiterste best deed, was dat niet 
hoorbaar en dat is een goed teken. Ook het Russisch klonk zeer over-
tuigend. ( Helaas was het Russische paviljoen al gesloten, anders had 
er vast nog wel een contract in gezeten !) 
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4 liederen werden er ten gehore gebracht en het concert duurde een 
uur. Ondanks de kille temperatuur had het best nog wat langer mogen 
duren! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna toog iedereen voldaan het park weer in. Lopend, met de gondel, 
per treintje, met de bus. Al of niet nog in de smoking. 
De tuinen, Villa Flora, de landenexposities, de Willow Man ( goed ver-
stopt, maar iedereen wees elkaar graag de weg. Voor sommigen de 
tweede of derde keer, voor anderen de eerste keer en die hadden spijt 
dat ze niet eerder de gelegenheid hadden genomen om deze Floriade 
te bezoeken. Nog 2 weken en anders  over 10 jaar weer een kans! 
Moe maar zeer voldaan troffen we elkaar weer in de bussen om naar 
Velden te gaan. 
 
Hostellerie de Maasduinen slaagde erin om 
ons exact om 21.00 uur af te leveren bij de 
chauffeur die het rijtijdenbesluit al in de hand 
had. Regels zijn regels!!!!!! 
Een glaasje, een heerlijke kop soep om de 
inwendige mens te verwarmen en een lekke-
re maaltijd met ijs toe. 
Compliment voor de organisatiecommissie 
die ons ook al had verwend met een rijkelijk 
gevuld lunchpakket. Applaus verdiend! 
 
 
Irene Nagtzaam-Cornet 
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Alleen voor de vrouw achter de zanger!  

 
In het begin valt het nog wel mee. 
Je man gaat zingen in een koor en je weet nog van niets..... 
Hij krijgt een smoking, een hemd en 2 strikjes: een rood en een zwart. 
Maar …..... Dan begint het. 
Het zingen. 
Ineens kan er geen melk meer gedronken worden: slijm op de stem. 
Thee ( eerst nog alleen voor ziek,zwak en misselijk ) wordt nu een be-
langrijk drankje:kruiden.kamillen,thijm! 
Pepermuntjes en dropjes zijn er in alle soorten en maten maar voordat 
het juiste snoepje gevonden is dat en de stem helder maakt,ook nog 
lekker is, in een doosje dat weer dicht kan en vooral niet ritselt of klet-
terend op de grond kan vallen zodat alle pastilles eruit rollen,ben je een 
jaartje verder. 
De oefeningetjes om de stem los te maken. 
De badkamer lijkt ideaal maar al gauw bedenk je een activiteitje in de 
kelder voor manlief zodat hij daar lekker kan gaan inzingen. 
“Schat, kun je niet ook buiten lekker zingen als je toch gaat hardlopen?” 
Maar het went. 
De eerste uitvoering. 
Trots zit je in de zaal.Op het puntje van je stoel houd je alles in de ga-
ten. 

Jouw man staat er ook . 
Waar? 
Ergens? 
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O, daar. 
Heel klein tussen al die andere mooie mannen in hun identieke pakken 
staat die van jou. 
En dan gaan ze zingen .Wow! Mooi! 
Maar die van jou hoor je er niet tussen. 
O.ja. Dat is de klankkleur van het koor waar iedere stem zich in gaat 
voegen. 
Om je heen zitten de andere dames. 
Nog even een kopje koffie gedronken en nu gaan ze er echt voor zitten. 
Een beetje moe lijkt het wel.......... 
Een paar jaar later weer je hoe dat komt. 
Het is ook geen sinecure om je man daar steeds weer keurig geborsteld 
en gestreken met het juiste strikje aan op de Buhne te krijgen. 
Sommige mannen fluctueren nogal in gewicht......... 
5 kilo gaat nog wel maar 10 of 15......En altijd merk je dat pas zo'n dag 
van te voren.... 
Broek innemen of juist weer uitleggen en dames: KNIP ER DUS NOOIT 
EEN millimeter VAN AF. JE KUNT HEM NOG HARD NODIG HEBBEN! 
Het jasje keurig borstelen,(glimmen kan echt niet) zorgen dat die kno-
pen niet kwijtraken en strikjes en dasjes redden met wasbenzine of tri 
want hoe ze daar weer altijd een vlek op krijgen? 
En het hemd........Misschien had je man al een wit hemd met een fout 
kraagje of plooitjes. ( Niemand die het ziet maar nee dat kan dus echt 
niet! Uniformiteit ook in de hemden) Dus zodra het concert voorbij is , 
gris je hem het goede hemd van het lijf om het direct keurig ( niet met 
rode sokken ) met een goed witwasmiddel uit te wassen ,keurig te strij-
ken en het op een speciale plank op te bergen = verstoppen. 
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Schrijf op waar want ook wij willen wel eens iets vergeten! 
Voor je het weet gaat hij er PER ONGELUK de heg mee snoeien. 
Nu hebben koorzangers de gewoonte om na het concert wat na te vie-
ren en het jasje even uit te trekken! ZET ZIJN NAAM ER IN!  Of doe 
een foto van hemzelf in de binnenzak! 
En dan met argusogen kijken naar  vlekkenmakers: rode wijn, olijven, 
satesaus, tomatensoep, chocolademousse . Mannen schijnen er dol op 
te zijn.Ze zouden verboden moeten worden. 
Gelukkig drinken onze lieverds toch voornamelijk bier en dat krijgen we 
er wel uit. 
Spannende tijden breken aan wanneer er een buitenconcert op het 
prgramma staat. 
Regen is dan funest voor de stem maar voor het pak een hel. 
Vooral als het ook nog eens een beetje een modderig terrein is. 
Die broekspijpen!!!!!! Op laten drogen en dan voorzichtig uitborstelen. 
Maar ach ik hoef jullie vrouwen die dit lezen, niets te vertellen. 
Ook ik zit nu van een welverdiende rust te genieten in een donkere zaal 
en wissel blikken van begrip uit. Het is ons alweer gelukt. 
Daar staan ze en door wie komt het? 
 
Door ons! 
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Nederland Multi Linguaal ??? 
 
Zoals iedere rechtgeaarde Nederlander, gingen ook wij dit jaar weer op 
vakantie met ons gezinnetje (mijn vrouw, ik en de hond of is het: “mijn 
vrouw”, “de hond” en “ik”) en jawel natuurlijk “over de grens”, want wat 
is er nou in ons eigen land te beleven? Niks toch, nou ja dan afgezien 
van een aantal mooie oude steden met aanverwante culturele erfgoe-
deren, zo’n 250 km strand met bijbehorende zee, een paar Waddenei-
landen, watersport op IJsselmeer en Friese meren, meerdere duizen-
den kilometers aan fietsroutes, wat wandelroutes (vooral in het Lim-
burgse heuvelland), de nodige golfslagbaden en pretparken en dan 
nog wat van dat soort ongein. 
Maar goed we hadden de grens overschreden en waren dus op vakan-
tie en zaten zo nu en dan gezellig op een terrasje met bijbehorend 
drankje en ik bekeek gewoontegetrouw en met groot genoegen de be-
perkte wereld om me heen. Wat is er dan toch veel te zien in een straal 
van pak weg 50 tot 100 meter. En telkens weer vraag ik mij af waarom 
wij Nederlanders toch de naam hebben dat wij onze talen zo goed be-
heersen. Ik bekijk het schouwspel dat zich afspeelt met heel veel geba-
ren en herhalingen van de drie vooraf ingestudeerde woorden waar-
mee we het wel zullen gaan redden (pain, vin et boursin of woorden 
van gelijke strekking) om dan net niet voorgeschoteld te krijgen wat we 
in ons creatieve voorstellingsvermogen zo mooi geprepareerd hadden. 
In mijn hoofd speelde ineens de vraag of dit geen leuk onderwerpje 
was voor een stukje in ons koorblaadje. Dan denk je, is dit wel iets voor 
een mannenkoorblad? Maar ook koren zingen regelmatig in de meest 
vreemde talen en als niet via dirigent of anderszins uitleg van de in-
houd wordt gegeven, zingen ook wij er onwetend vrolijk op los. 
Dit alles stimuleerde mijn gedachtenwereldje en bracht mij terug naar 
mijn prille jeugd en eerste vakantie met mijn ouders in het echte buiten-
land, Italië. Tot dan waren Monschau (D) en Opgrimbie (B) mijn verste 
buitenlandse reizen geweest. Mijn ouders beheersten alleen het ABN 
en het Nijmeegs dialect en ik zat in de eerste of tweede klas middel-
baar onderwijs, waar wel vreemde talen op het programma stonden, 
maar toch? Dus dit zegt genoeg over de taalvaardigheid van dit gezin-
netje. Dit alles is de reden waarom ik jullie deel wil maken van de vol-
gende waargebeurde anekdote, hoewel ik denk dat er in veel families 
soortgelijke verhalen de ronde doen. 
Zoals gezegd de reis zou richting Italië gaan en wel met de tent naar 
het Gardameer (Lazise om precies te zijn). Mijn vader, technisch verte-
genwoordiger, met een autootje van de zaak (Fiat 1100) mocht deze 
ook 
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tegen vergoeding van de brandstofkosten, gebruiken voor privé en va-
kantie doeleinden. Het Fiatje miste echter de ruimte voor drie inzitten-
den en een hele (bungalow)tentuitrusting met bijbehorende artikelen, 
dus werd het wagentje uitgebreid met een zelfbouw aanhangertje. Met 
nog de nodige attributen op schoot en tussen de benen (eten en drinken 
voor drie weken moesten natuurlijk mee, want er gaat niets boven de 
Hollandse pot “in den verre”) gingen we op weg om te genieten van een 
heerlijke vakantie. 
De reis verliep voorspoedig en de eerste dagen gingen zorgeloos en 
ontspannen voorbij. Tot er in een nacht veel gestommel in de tent was 
en ik mijn vader, weliswaar binnensmonds, hartstochtelijk hoorde vloe-
ken. De kleine scherpe steentjes op de camping hadden hun werk ge-
daan, het luchtbed was lek . De nacht had verder een onrustig verloop 
en aan de ontbijttafel werd door een vermoeid gezin besloten om het 
luchtbed te repareren. Omdat hiermee geen rekening was gehouden, 
was er geen reparatie setje in de bepakking aanwezig. Dit moest dus in 
het dorp gekocht worden en ik, als enige met “buitenlandse taalerva-
ring” wierp mijzelf op om dit varkentje wel even te wassen, we moesten 
volgens mij “SOLUTIONE” halen. 
Toen we eenmaal een winkeltje hadden gevonden, waarbij het vermoe-
den bestond dat ze een dergelijk product in hun assortiment hadden, 
gingen we naar binnen en ik zou het woord doen. Maar in mijn jeugdige 
verlegenheid durfde ik het woord “solutione” niet te gebruiken en pro-
beerde het met een paar Franse woordjes uit mijn zeer beperkte woor-
denschat (quelque chose pour reparer un pneu of iets in die trant). Na-
dat de winkel eigenaar of bediende, dat weet ik niet meer, ongeveer 10 
minuten à een kwartier lang ons, zonder enig succes, bijna alles had 
getoond wat hij in zijn winkeltje voorradig had en ik toch wel de grens 
van mijn buitenlandse woordenschat bereikt had, mengde mijn moeder 
zich in de conversatie door haar handen in een applausgebaar enige 
malen op elkaar te brengen onder de uitspraak van de volgende zin in 
plat Nimweags: “IETS UM TE PLEKKE”. 
Hierop viel er een last van de schouders van de man achter de toon-
bank en zijn gezicht klaarde zienderogen op en hij riep vol opluchting: 
“Aaaah …… SOLUTIONE !!!” 
De missie was dus uiteindelijk succesvol, wij hadden on-
ze solutione en het luchtbed heeft het de hele vakantie 
uitgehouden. Het volgende jaar had ik op school zeer 
matige cijfers voor mijn buitenlandse talen, want het 
speelde nog steeds door mijn achterhoofd, dat je het in 
deze wereld met “plat Nijmeegs” nog behoorlijk ver kon schoppen. 
 
Fred Wissink 
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Nagedachtenis  Eredirigent Giel Ruijters 
 

Bij het overlijden van een geliefde, familielid of be-
kende, sta je meestal in gedachten stil bij de overle-
dene en kijk je terug op dingen die aan hem herin-
neren. 
Zo heeft ook het overlijden van Giel Ruijters vele 
herinneringen bij menigeen naar voren gebracht. Dit 
geldt zeker voor ons Mannenkoor DSM-Sabic, dat 
vele jaren in een nauwe samenwerking  gebruik 
mocht maken van zijn muzikale en menselijke kwali-
teiten. 
 
De samenwerking van het Mannenkoor Centraal Laboratorium Geleen 
met Giel dateert van 1967. Het koor moest toen, na veertien jaar he-
laas afscheid nemen van dirigent Jo Bruls. Hij had de overstap ge-
maakt van zijn baan als glasinstrumentmaker op het Centraal Labora-
torium van de Staatsmijnen naar het muziekonderwijs en was inmid-
dels directeur van de muziekschool in Beek.  
Toen het koor een nieuwe dirigent nodig had attendeerde Jo Bruls het 
bestuur op Giel Ruijters uit Schinnen. Het koor hechtte zoveel waarde 
aan deze tip dat al spoedig kon worden gestart met de nieuwe diri-
gent. Dat dit een schot in de roos was, is gebleken uit het feit dat de 
samenwerking maar liefst dertig jaar zou gaan duren. 
 
Toen Giel startte met het ‘labkoor’ trof hij een zangersgroep die onder 
Jo Bruls een zeer interessant repertoire had opgebouwd en tevens be-
kend stond om de mooie koorklank. 
Met groot enthousiasme ging de nieuwe dirigent aan de slag en wist er 
geleidelijk het koor van te maken zoals hij dat op het oog had, maar 
dat ook weer aansloot bij hetgeen Jo Bruls inmiddels had bereikt met 
zijn zangers. 
 
Al gauw manifesteerde zich de grote muzikaliteit en het repertoirege-
voel van Giel. Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van de grote popu-
lariteit van de koorzang in die jaren. Verschillende keren werkte hij met 
zijn koor mee aan TV-programma’s zoals Dagboek van een Herders-
hond, Denkend aan Limburg, U zij de Glorie en de rechtstreekse uit-
zending van een Eucharistieviering, samen met het kinderkoor De 
Zonnestraaltjes, vanuit de parochiekerk van Lindenheuvel-Geleen. 
Ook concoursen en koorfestivals werden niet gemeden, hoewel mooie 
concerten en andere optredens, evenals het opluisteren van Eucharis-
tievieringen, duidelijk zijn voorkeur hadden. 
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Hij had in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de muzikale 
leiding over de opnames van enkele langspeelplaten van zeer verschil-
lende aard: onder andere LP’s met kerstliederen, carnavalsschlagers en 
met een internationaal repertoire van volksliederen uitgevoerd samen 
met Marie-Cécile Moerdijk.  Door al deze muzikale activiteiten ging het 
met het koor crescendo, zowel financieel als op het gebied van naams-
bekendheid. De verworven populariteit had vele optredens tot gevolg. In 
deze jaren werkte hij geregeld samen met de bekende musicus Piet 
Stalmeier, zijn vriend en vroegere leermeester. 
 
Er werden buitenlandse concertreizen gemaakt, o.a. naar Oostenrijk, 
Zwitserland, Duitsland en de Tsjechische Republiek (Praag) Dit waren 
drukke, spannende en vooral succesvolle ondernemingen waaraan het 
koor waardevolle contacten heeft overgehouden. 
Het eerste concert onder Giel’s leiding buiten onze provincie vond overi-
gens in 1970 plaats. De labzangers van de Staatsmijnen waren te gast 
bij het SHELL-mannenkoor in Vlaardingen, in het kader van de eerste 
korenuitwisseling. Het jaar daarna volgde het tegenbezoek. 
 
In de loop der jaren zijn vele grote concerten gegeven waaraan naast 
het koor menige ‘externe’ solozanger(es) heeft meegewerkt. Giel wist 
dankbaar gebruik te maken van zijn netwerk als musicus,  maar gaf ook 
zangtalent uit eigen gelederen geregeld een kans, zoals Jan Cellissen, 
Herman Vos en Ton Pijpers. Giel werkte met zijn mannenkoor ook sa-
men met solisten van naam en faam, zoals Rudolph Schock, Marie Cé-
cile Moerdijk, Angelina Ruzzafante, Marjon Lambriks, Peter Minich en 
Caroline Kaart om er maar enkele te noemen. Bij het overgrote deel van 
de concerten in binnen- en buitenland werd de begeleiding aan de pia-
no of vleugel uitstekend verzorgd doorde pianiste Monique Offermans, 
die zelfs tot op de dag van vandaag nog met veel wederzijds enthousi-
asme aan het koor verbonden is.   
In de jaren tachtig verleende het echtpaar Dineke en Eep Adema be-
langrijke steun aan het koor. Dineke deed dit als zangpedagoge en so-
praansoliste; Eep begeleidde het mannenkoor bij menig concert als pia-
nist. Toen Eep in 1978 hoogleraar werd aan de universiteit van Wage-
ningen, moest het gezin van de voormalige DSM researcher verhuizen. 
Met veel plezier heeft Giel met het Mannenkoor DSM Research de in-
auguratie in Wageningen opgeluisterd in en sfeer die men bij dergelijke 
gelegenheden niet gewend was.    
Tijdens een van de jubileumconcerten werkte het koor samen met het 
St. Dionysiuskoor uit Schinnen, waarvan Giel ook dirigent was.  
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De begeleiding werd verzorgd door het Limburgs Symfonie Orkest, 
waarvan de inmiddels wereldberoemd geworden André Rieu toen nog 
één van de violisten was. Het koor was er trots op dat Giel de hele 
kooruitvoering, dus ook het gedeelte met het LSO, mocht dirigeren. Het 
was destijds niet vanzelfsprekend dat het LSO hiermee bij dergelijke 
concerten akkoord ging. 
 
Giel heeft al een aantal jaren vóór de tijd dat hij stopte met het dirigeren 
van ons koor, aangegeven dat hij in principe wilde doorgaan tot zijn vijf-
enzestigste jaar. Dat heeft hij ook gedaan, dertig jaar lang. Hij heeft re-
pertoire uitgezocht, gearrangeerd, ingestudeerd en uitgevoerd. Het was 
heel bijzonder dat hij deelnam aan praktisch alle verenigingsactiviteiten, 
niet alleen de direct muzikale zaken, maar ook vergaderen en bezoe-
ken van de congressen van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond 
en hij was aanwezig bij vrijwel alle bestuursvergaderingen. Deze wer-
den toen nog beurtelings bij de bestuursleden thuis gehouden. Hij vond 
het vanzelfsprekend dat hij ook in het roulatieschema meedraaide. 
Giel Ruijters was naast dirigent ook een begenadigd organist. Hij werd 
geregeld in andere plaatsen gevraagd, maar hij was bovenal verbonden 
aan zijn St. Dionysiuskerk, de dekenale kerk van Schinnen. In deze 
plaats heeft hij ook het kerkkoor gedirigeerd, een tijdlang een jongeren-
koor en niet te vergeten het St. Dionysiuskoor. Zolang zijn gezondheid 
het toeliet bleef hij actief bij de Scola Cantorum, zijn grote passie.  
Kijkend naar al deze activiteiten is het niet verwonderlijk dat hij de pau-
selijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice kreeg uitgereikt evenals 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Het mannenkoor benoemde hem terecht tot Eredirigent. 
 
Toen Giel stopte als dirigent bij het Mannenkoor DSM Research, zoals 
het koor inmiddels officieel heette, was hij zeer ingenomen met zijn op-
volger Wim Schepers.  
Het respect was wederzijds en is dat ook altijd gebleven. Een mooie 
blijk van waardering gaf Wim Schepers na afloop van het concert ‘Van 
Goud naar Diamant’’ in de Geleense Ontmoetingskerk. Dit concert vond 
kort plaats kort na het overlijden van Giel. Tity Ruijters was bij dit con-
cert aanwezig. Toen de huidige dirigent van het Mannenkoor DSM-
Sabic de gebruikelijke bos bloemen ontving, stapte hij direct naar Tity 
Ruijters en overhandigde deze bos aan haar. 
Mooier had Eredirigent Giel Ruijters binnen zijn koor niet herdacht kun-
nen worden. 
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Het koor dankt Tity voor de vele jaren dat zij haar man gestimuleerd en 
ondersteund heeft, waardoor hij zoveel heeft kunnen betekenen voor de 
Limburgse muziekwereld. Wij hopen haar nog geregeld bij concerten en 
andere kooractiviteiten te mogen begroeten. 
 
Voor Tity en familie heel veel sterkte toegewenst. 
 
Moge Giel ruste in vrede. 
 
 
 
 
Piet Dorssers 
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