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 Woord van de voorzitter  
 
Beste leden en vrienden van het mannenkoor DSM • SABIC 
 

Als de tweede editie in 2014 verschijnt zijn de  herfstbladeren al van de 
bomen  en zitten we al mijmerend bij de open haard terug te denken 
aan de mooie zomer met z’n vakanties en andere aangename dingen, 
maar ook al een beetje vooruitkijkend naar de komende maanden met 
hun ongemakken en waarbij zeker voor onze koorfamilie de feestdagen 
een bijzondere rol van betekenis krijgen. 
Ook in dit koorblad is te zien/lezen hoe actief we als koor zijn geweest. 
Is alles in evenwicht, dan doet me dat als voorzitter natuurlijk goed en 
hoop ik dat de redactie op deze voortreffelijke wijze blijft doorgaan. 
De twee grote  voorjaar  concerten Lente kriebels in het PARKSTAD 
theater te Heerlen en de Muzikale Ontmoetingen samen met enige zus-
terverenigingen in het Openlucht theater te Valkenburg, waarbij niet al-
leen het muzikale maar ook de samenwerkende aspecten aan de orde 
kwamen waren geslaagd te noemen, aan bestuurlijke samenwerking 
ontbrak mijn inziens nog het e.e.a. 
Na de vakantieperiode werden we in de maand september  binnen een 
week geconfronteerd met het overlijden van twee zangers, solisten van 
het eerste uur Ton Pijpers en Jan Cellissen (lees in memoriam pagina 
21 t/m 23). 
Na het verlies van deze geweldige zangers/vrienden werden we als 
koor verblijd met een zestal nieuwe zangers. Heren van harte welkom 
(zie pagina 7 t/m 8)  
Beste mensen, voor veel mensen is zingen een perfecte uitlaatklep, 
emoties en energie kun je er in kwijt. Om te zingen hoef je geen ster 
ambities te hebben het belangrijkste is het plezier wat je er aan beleefd, 
Dan komt mijn slogan: Zingen bij het mannenkoor DSM • SABIC is zin-
gen met plezier weer boven. 
Met dit plezier gaan we samen met de solisten aan de slag om de reeds 
nu al uitverkochte kerstconcerten te Heerlen en Geleen wederom tot 
een hoogtepunt te brengen. 
Tot slot een tip voor de lezende (nog niet) zangers: 
Zing je het liefst de hele dag? Wil je op een gezonde manier je stem 
ontwikkelen? Wil je je muzikale kennis verbreden en leren ”performen”? 
Dan is het mannenkoor DSM • SABIC o.l.v. Wim Schepers iets voor 
jou!!!! 
 

Veel Leesplezier, 
Wim Hendrix 

Voorzitter 
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Van de redactie 
 

De tweede editie van het koorblad van dit jaar is enigszins later uitge-
bracht dan gepland. 
Veel tijd is echter besteed aan het verder professionaliseren van de 
website, die er zeer goed uitziet. 
De website is dan ook het belangrijkste info - en communicatiemiddel 
voor iedereen die deel uitmaakt van onze koorfamilie. 
Onze webmaster Fred Wissink voert ook vrijwel wekelijks een update 
uit. 
Input voor het koorblad blijft een probleem, dat ook regelmatig binnen 
het bestuur wordt besproken. 
Een van de bestuursleden opperde om in een vaste rubriek aandacht te 
besteden aan de liederen die wij regelmatig uitvoeren. 
Deze keer heb ik gekozen voor Dirait-on (dat wij geweldig vertolken) en 
een poging gedaan te achterhalen wat we eigenlijk zingen. 
Misschien ook een idee voor een van de leden, via het internet is een 
hoop te vinden en het geeft best wel voldoening. 
Verder in dit koorblad een interview met Piet Hendricks, op dit moment 
ons langst zingend lid. 
We kijken terug op het gezamenlijk optreden in het openlucht theater in 
Valkenburg en herdenken natuurlijk onze overleden leden Jan Celissen 
en Ton Pijpers. 
 
Nico Nagtzaam 
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OTV en samenwerking koren op project basis 
 

In juli vorig jaar nam het koor St. Caecilia uit Sweikhuizen initiatief voor 
een gezamenlijk  concert met de  mannenkoren Mignon,   
DSM • SABIC, de Beekse harmonie St. Caecilia en de harmonie St. Au-
gustinus uit Geleen. 
 
Vertegenwoordigers van de bovengenoemde gezelschappen waren uit-
genodigd ten huize van Funs Boyens om hierover te brainstormen en 
iedereen was enthousiast. 
Het openlucht theater Valkenburg, een geweldige locatie en platform 
voor de koren en harmonieën van de westelijke mijnstreek om zich aan 
een breed publiek te presenteren. 
 
Uitgangspunt was promotie voor cultuur in de Westelijke Mijnstreek 
door middel van samenwerking. 
Een mega concert met meer dan 200 man op het podium, een geweldi-
ge uitdaging. 
Wij hadden al een vergelijkbare ervaring met het gezamenlijk optreden 
van Beekerlieder tafel en de Beekse harmonie met een openlucht optre-
den tijdens de Floriade. 
Dit was echter weer een klap groter en daarmee aanzienlijk complexer. 
 
Een coördinatie commissie, waarin alle deelnemende partijen waren 
vertegenwoordigd aangevuld met Jos Frusch (directeur van het thea-
ter), o.l.v. Funs Boyens kwam eenmaal per maand bij elkaar. 
Deze commissie was verantwoordelijk voor samenstelling en uitvoering 
van het draaiboek, bepaald niet eenvoudig voor een dergelijk gebeuren 
waarin vele muzikale - en technische zaken tot in detail moeten zijn uit-
gewerkt. 
Een sleutelrol werd vervuld door het koor St.Cecilia. 
De uitvoering zou niet gerealiseerd zijn zonder de gedreven leiding van 
Funs Boyens en de enorme hoeveelheid werk die Ger Vorstermans 
voor zijn rekening heeft genomen. 
 
Ben Essers, dirigent van de Kon. Harm. St. Cecilia Beek  was verant-
woordelijk voor het muzikale programma en trad ook op als muzikaal 
leider. 
 
Een goede afstemming van de muzikale verantwoordelijkheden tussen 
de deelnemende partijen vanaf het begin was van eminent belang. 
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De harmonie St. Augustinus uit Geleen haakte voortijdig af en het bleek 
ook niet mogelijk ze binnen boord te houden. 
Hierdoor moest de harmonie uit Beek worden versterkt met project mu-
zikanten, met natuurlijk de nodige financiële consequenties. 
 
 Ook de tijd nodig voor het instuderen van de koorwerken en het belang 
van de gezamenlijke koor repetities moet niet worden onderschat. 
Dit vereist een commitment van de zangers en dirigenten alsof het een 
”eigen” uitvoering betreft. Ook dirigenten overleg is een schone zaak. 
 
Gaandeweg het naderen van de uitvoeringsdatum werd iedereen en-
thousiaster en ook wel een beetje zenuwachtig. 
Het was natuurlijk ook een geweldige uitdaging, met behoorlijke risico's.  
 
Zaterdagavond 31 mei was het dan zover. 
Vervoer, parkeren alles door Jan Geurts geregeld. Onze dames zagen 
er zoals als altijd weer piekfijn uit, dus op naar Valkenburg. 
Enigszins verlaat ingezongen in de Polfermolen, maar we waren er 
klaar voor en hadden er zin in. 
  
Het weer was fantastisch en het openlucht theater nagenoeg uitver-
kocht. 
En eerlijk is eerlijk, het is een geweldige accommodatie om op te tre-
den.  
Zeker als het donker wordt en de kleurrijke verlichting voor een fantasti-
sche sfeer zorgt. 
Vanwege plaatsgebrek moesten de zangers gescheiden worden opge-
steld. 
Bassen/baritons achter het orkest, tenoren linksboven. 
Dit maakte het er voor Ben Essers natuurlijk niet gemakkelijker op. 
Soms was het dan ook niet helemaal gelijk. 
 
Het goedgemutste publiek werd een feestelijk en gevarieerd programma 
aangeboden. 
Een balans tussen film- en musical muziek, samen met gospel en Zuid-
Europese klanken. 
De koren begeleid door orkest zongen o.a. De Hymn to the Red Octo-
ber, The Mansions of the Lord, Non Nobis Domine, Theme from Zorro 
en Moment from Morricone. 
Het orkest speelde prachtig en temperamentvol Vitinho, Spanish festi-
val, Charles Chaplin en La Caracola. 
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Ook de solo optredens van de trompettisten en slagwerkers waren ge-
slaagd, met name de jeugdige xylofonist maakte indruk. 
Bijzonder was natuurlijk het fluiten van de zangers bij een deel van Mo-
ment for Morricone, dat echt niet gemakkelijk is. 
Als slot werd Sounds of Italy erin geknald met de meezingers zoals O 
Sole Mio, Santa Lucia en Funiculi-Funicila, door vele aanwezigen uit-
bundig meegezongen. 
 
Het publiek beloonde de artiesten met een groot applaus en had duide-
lijk een fijne avond gehad. 
 
De recensent van de Trompetter/Maas en Geleenbode kopte zelfs met 
“Magistraal”. 
Die moeten we uitnodigen bij onze volgende optredens . 
 
Nico Nagtzaam 
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Onze nieuwe leden 

 
Belangrijke versterking heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden bij ons 
koor, met maar liefst 7 nieuwe zangers . 
Wij heten ze van harte welkom bij onze koorfamilie:  
 
Sjir Houben  
Vanaf juni lid. 
Sjir is weduwnaar en heeft twee kinderen, een zoon en 
een dochter. Deze hebben inmiddels voor vijf kleinkin-
deren gezorgd. 
Sjir heeft gezongen in een gemengd kerkkoor, dat ge-
stopt is. Hij zingt graag en heeft ons koor uitgekozen 
om zijn zanghobby voort te zetten. 
In zijn vrije tijd besteedt hij veel tijd aan vrijwilligers 
werk, andere mensen helpen.  
 
André Schoonbrood  
Ook in juni bij de koorfamilie gekomen. 
Hij is al bijna 50 jaar getrouwd met Lies Buijsers, dat zit 
dus wel goed. 
Twee kinderen, een zoon en een dochter, en vijf klein-
kinderen. 
André heeft gezongen in het St.Dionysius koor te 
Schinnen. 
Via collega's, maar ook nadat hij ons had horen zingen 
heeft hij besloten om lid te worden. 
Naast het zingen houdt hij van biljarten en tuinieren.  
 
 
Frans Jacobs  
Juni is blijkbaar een goede maand om lid te worden, 
ook Frans is in die maand erbij gekomen. 
Getrouwd, ook al bijna 50 jaar, met Maria Ubachs. 
Samen hebben ze 3 kinderen en 7 kleinkinderen. 
Frans heeft ook gezongen in St. Dionysius koor te  
Schinnen en zingt nog in een Gregoriaans kerkkoor. 
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Steef Bongers  
Al sinds 1967 gelukkig getrouwd met Helma Zeegers. 
Twee dochters en 4 kleinkinderen hebben ze samen.  
Steef zingt bij het gemengd koor St.Augustinus in 
Elsloo, maar heeft altijd in een goed mannenkoor willen 
zingen, vandaar. 
Hij beoefent ook de schilderkunst en is actief in de pa-
rochie St. Augustinus te Elsloo.  
Al meer dan 20 jaar kerkmeester en verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats.  
 
Jan Welzen  
Jan, een relatieve jongeling van 68 jaar is de baritons 
komen versterken.  
Hij is getrouwd met Elise Cortlever en samen hebben 
ze twee zonen en een kleinkind. 
Onze voorzitter heeft hem overgehaald om lid te wor-
den. 
Koken en tuinieren zijn zijn belangrijkste hobby's.  
 
Guido van Gerwen  
Guido, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. 
Vele jaren, meer dan 23 jaar zangervaring in het ge-
mengd kerkelijk zangkoor St, Cecilia de Kluis. 
Math Dols, ook lid van bovengenoemd koor, heeft hem 
benaderd bij ons te komen zingen. 
De ruimschoots beschikbare vrije tijd, wordt naast het 
zingen gevuld met oppassen kleinkinderen, reizen en 
klussen.  
 
Wim Bousardt  
Al lid sinds mei 2013, dus niet meer echt nieuw. 

Al meer dan 40 jaar getrouwd met Corry, twee kinderen 

hebben ze en inmiddels ook twee kleinkinderen. 

Wim heeft vele jaren zangervaring in een gemengd 

koor waar vooral  Taizee liederen (liederen met een al-

gemeen christelijke inhoud) worden gezongen. 

Via een vriend is hij bij het DSM • SABIC mannenkoor 

terecht gekomen. Naast het zingen is hij graag bezig 

met tuinieren, wandelen en lezen. Ook houdt hij van 

reizen. 
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Concert Wijnandsrade 
 
 
Wat een beeldig kerkje daar in Wijnands-
rade. En wat lag het er schitterend bij in 
de late zomerzon. 
 
Echt een middag om er op uit te gaan 
voor een wandeling of een fietstocht maar 
goed er zijn nog meer zondagen . 
 
Voor het behoud van zo'n kerkje doet het 
eigen dorp natuurlijk zijn uiterste best. 
 
En daar wil het Mannenkoor DSM • SABIC best een muzikaal steentje 
aan bijdragen. 
 
Het koorpak aan en op tijd voor het inzingen aanwezig. 
 
Akoestisch niet bepaald de beste concertruimte maar dat wisten we na-
tuurlijk van te voren niet. 
 
De dorpelingen kennelijk wel........ Geluk-
kig zijn de partners een trouw publiek! 
 
Terwijl de stemmen van de mannen zoe-
kend naar de goede harmonie met piano 
en dirigent  door de muren van de kerk 
klonken, wandelden wij op ons gemak 
over het oude kerkhof naar het kasteel. 
 
Onder de leibomen op het terras was het 
goed toeven met een kopje koffie of zelfs een glaasje wijn. 

 
Ook de dames van de 7 nieuwe leden 
werden meteen wegwijs gemaakt in onze 
gewoonte het nuttige met het aangena-
me te verenigen. 
 
Terug in het kerkje, keurig op tijd om een 
goede plek te bemachtigen bleek helaas 
dat we ons niet zo hadden hoeven haas-
ten. 
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De opkomst vanuit het dorp viel nogal tegen. 
 
Ook voor de organisatoren natuurlijk 
een domper. 
 
Hun “goudvissenkom “ voor de vrije 
gave stond er dan ook wat verloren bij. 
 
Na afloop trokken gelukkig toch nog 
een groot aantal mensen uit onze ge-
ledingen hun beurs om de financiële 
pijn wat te verzachten. 
 
“Dirai t' on“en “Raise me up“ deden dat wat betreft het programma. 
 
Een extra bedankje voor de technische commissie die het toch maar 
weer mogelijk heeft gemaakt. 
 
Irene 

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar 
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Uitstapje naar de Voerstreek. 

 
 
De herfstwandeling van ODS was een goede aanleiding om er een ge-
zellige dag van te maken voor koor en partners. 
 
Nu eens niet met een mis, het mannenkoor is toch ook geen kerkkoor, 
maar een optreden “tussen de schuifdeuren” in informele outfit want er 
moest ook gewandeld worden. 
 
Natuurlijk wilden de meeste mensen de 12 km doen?!?  maar gezien 
de dagplanning was dat niet haalbaar en werden het er 6. 
 
Het vertrek met de bus was al een hoogtepunt. De Rodabus stond 
klaar en gelukkig vertrokken we uit Geleen en niet vanaf Sittard zodat 
we ongeschonden  konden vertrekken.... (competitie 2014/15) 

 
De tweede bus was niet zo aanstootgevend. 
 
In de Kursaal van de oude harmonie St. Cecilia in 's Gravenvoeren  
werden we hartelijk verwelkomd met pompoensoep en broodjes kaas 
en hesp. 
 
We zaten er ook geweldig op de Bühne. Mochten de dames eindelijk 
ook eens mee het podium op. 
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Zo dicht bij huis en dan toch zo buitenlands, een prachtige wandeling in 
een gebied waar 120 km knooppunten wandelroutes liggen. 
 
Wij wisten toen nog niet dat er in België een stroomprobleem zou ont-
staan deze winter (14/15). Grote zonnepanelen verzorgen de kapelle-
tjes van stroom zodat er mu-
ziek klinkt en lichtjes bran-
den. 
Kijk op dat pad heeft een 
goede geest rondgewaard. 
De organisatie van ODS 
had er voor gezorgd dat die-
zelfde paden goed beweg-
wijzerd waren zodat verdwa-
len onmogelijk was. 
 
Want met al dat kletsen en 
vertellen zie je een pijltje 
licht over het hoofd.  
 

En toen was het tijd voor het Belgische bier.  
Dat liet iedereen zich goed smaken en toen de kelen gesmeerd waren, 
kon er gezongen worden. Publiek meer dan genoeg maar of er echt 
goed geluisterd werd? 

 
Ach dat maakte allemaal ook niet zoveel meer uit. 
Er was fijn gewandeld en de stemming was goed (vooral nadat we ge-
hoord hadden dat het goed ging met onze tenor...... die even onwel was 
geworden). 
 
Meestal bewerk ik de foto's 
een beetje maar deze is zo 
tekenend voor de entourage 
dat ik het zonde vond om er 
iets van af te knippen. 
 
Een prachtige tocht met 
schitterende luchten bracht 
ons vervolgens naar Vaals 
waar we een genoeglijk diner 
in restaurant ’Bokkerijder’ ge-
noten ter afsluiting van deze 
dag.  
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Een gesprek met Piet Hendricks 
 
 
Lang voor ik ooit maar gehoord had van het mannenkoor DSM • SABIC 

kende ik Piet al door zijn werkzaamheden voor het project Jeugd en 
Chemie. 
Zijn markante snor maakte 
ook indruk op vooral de jon-
getjes van mijn groep 7  die 
zich ineens een stuk rustiger 
gingen gedragen. 
De complimenten voor mijn 
rustige groepen nam ik dan 
ook met een knipoog naar 
hem in ontvangst. 
Het is vast niet alleen die 
snor die maakt dat Piet een 
soort natuurlijk gezag uit-
straalt.  
Als  echte sportman zal discipline, niveau verbeteren en prestatie neer-
zetten  ongetwijfeld een grote rol spelen in zijn leven. 
“Er voor gaan “ zoals ze dat nu zeggen. 
In het koor als zanger maar ook jarenlang als bestuurslid en voorzitter. 
In 1958 werd Piet lid van het koor natuurlijk na overleg met Elly met wie 
hij toen nog verloofd was. 
De repetities vonden plaats in  de middagpauze....  
Mits het koor de huwelijksmis zou zingen had zij geen bezwaar. 
Piet was in die jaren ook een prominent volleyballer. Speelde op hoog 
niveau en zat in de nationale selectie onder trainer Kees van Zweden 
(1962/1963) 
Dat kostte toch  ook al veel van hun vrije tijd. 
Het koor zal hem er ook wel erg graag bij gehad hebben want Piet had 
altijd al gezongen in de kerk van de Maagdenberg in Venlo waar zijn va-
der dirigent was. 
De meeste zangers waren toen onder de 25 jaar en er werd eigenlijk als 
koor alleen “binnen het hek “ gezongen. 
De eerste uitvoeringen buiten de poort waren dus de huwelijksmissen 
van de leden. 
In 1962 was het dan eindelijk zo ver.  
Piet en Elly trouwden! 
Het koor 25 man sterk vertrok met de bus naar Blerick en o.l.v. Jo Bruls 
werd een 4 stemmige mis van Palestrina uitgevoerd. 
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Het eerste officiële kooruitstapje. 
Een hele prestatie voor het jonge koor maar vergeet niet dat de meeste 
leden geoefende zangers waren die ook in hun parochiekoren zongen 
en daardoor ook snel nieuwe stukken konden instuderen. 
Louis Maesen en Fons Offermans waren er toen ook al bij. 
 
Een verslag van een en ander kunnen de verzamelaars onder jullie te-
rug vinden in jaargang 2003. 
 
 
Piet kwam in het bestuur en dat was natuurlijk een goede aanvulling! In 
1974 werd hij tweede secretaris. 
Al vrij snel had het koor een goede naam en ondanks dat het opgericht 
en gefinancierd werd als bedrijfskoor heeft met name Piet er altijd voor 
gezorgd dat het koor onafhankelijk kon opereren dus niet alleen bij be-
drijfsactiviteiten. 
Een kleine 20 optredens per jaar! 
En ja een sportman wil zich meten met anderen toch? 
En een koor? 
Ook natuurlijk! 
Dus werd er ingeschreven op het  AVRO koorfestival in Hilversum in 
1964 en 1966. 
Het niveau werd goed vastgehouden. 
Tijdens een internationaal koorfestival in 1975 werd een zeer verdiende 
tweede plaats gehaald. 
Veel had het koor dan ook te danken aan Giel Ruijters die veel stukken 
bewerkte voor het mannenkoor en het repertoire ook vernieuwde. 
In 1976 nam Piet de voorzittershamer over van Jan Cellissen 
(overleden in 2014) en trof daar een perfecte organisatie aan. 
Jan had alles professioneel op de rails gezet. 
Zijn organisatorisch vermogen en zijn efficiënte manier van werken 
dwongen respect af. Voor alles was een stappenplan. 
Tot 1994 was Piet voorzitter en enkele jaren later, één jaar interim voor-
zitter. 
Mooie anekdote uit die tijd was de generale repetitie met Marion Lam-
briks in het Volkshoes waar vanaf 1982 ook een keer per maand (later 2 
keer) werd geoefend. Ja SEKT dat hadden ze er niet...... Dus snelde 
Piet in de pauze vlug naar huis om daar een fles Sekt te halen om het 
keeltje van de diva te smeren voor het concert in de Hanenhof. 
Gemiddelde leeftijd van de koorleden toen was 46 jaar. 
Intussen had het echtpaar Hendricks drie kinderen gekregen die onbe-
zorgd konden opgroeien in Lindenheuvel: Marly, Peter en Evelyne. 
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De “Oostenrijkse” woningen vormen een oase van rust in een stedelijke 
omgeving. In 1948 als bouwpakketten uit Oostenrijk in elkaar gezet voor 
een periode van 25 jaar......... 
In 1967 hadden Piet en Elly zo'n houten huis kunnen kopen om er nooit 
meer weg te willen gaan. 
Elly had er haar praktijk als 
schoonheidsspecialiste. 
Piet had eerst wel even bij 
de milieudienst nagetrokken 
hoe de windrichting stond 
i.v.m overlast van de bedrij-
ven maar dat viel dus mee 
en in de loop van de decen-
nia zijn de bedrijfsactiviteiten 
ook nog meer richting Beek 
opgeschoven.  
Er werd zoals in alle houten 
woningen wel verbouwd en 
aangebouwd maar op het grote kavel kon dat ook gemakkelijk. 
Plaats genoeg ook voor de kleinkinderen die er graag komen en heerlijk 
veilig konden spelen bij oma en opa. 
Nu heeft de buurt de status  van beschermd stadsgezicht. 
Piet heeft in 1998 een boekje geschreven over  “zijn” wijkje en daarin 
staat op blz.1 dat de levensduur allang geen issue meer is. 

 
Ik wens Piet en Elly  dan ook 
nog vele gezonde jaren toe in 
hun kerngezonde huis waar 
prachtige schilderijen (o.a. 
van Elly en hun dochter Mar-
ly) de muren sieren. 
 
Een schitterende  tuin met  
doorkijkjes en beelden die 
ook allemaal een verhaal 
hebben. (Daar zit een artikel-
tje in) 

En toen ging ik naar huis.  
Op de valreep kreeg ik nog iets te horen over de wijnhobby waarvan er 
in de buxus een verwijzing is geknipt.... 
Dat wordt dus nog een verhaal...... 
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Op dit moment (2014) is de gemiddelde leeftijd bij het mannenkoor 72 
jaar. 
Als langst zingende lid (56 jaar!!!!) wens ik Piet nog vele jaren! 

Wanneer je een foto van een mannenkoor ziet hoef je maar even te 
zoeken naar een man met een markante snor op de eerste rij en dan 
weet je: dat is het Mannenkoor DSM • SABIC met Piet Hendricks. 
 
Piet bedankt voor dit kijkje in jouw leven. 
 
Irene Nagtzaam 
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Dirait - on  
 

Dirait–on , een prachtig lied dat wij ook heel goed vertolken . 
Een lied dat past bij de kleurklank van ons koor. 
 
Dirait–on  is afkomstig uit de dichtbundel Les Roses van Rainer Maria 
Rilke en op muziek gezet door Morten Lauridsen. 
 
Rainer Maria Rilke is een Duitse dichter (1875 -1926), die prachtige po-
ëzie heeft geschreven. 
Lauridsen (geboren 1943), van Deense afkomst en hoogleraar composi-
tie aan de University of Southern Californie, heeft een blijvende liefde 
voor de poezie van Rainer Maria Rilke opgevat. 
 
De gedichtenbundel Les Roses is door Lauridsen op muziek gezet en 
uitgebracht onder Les chansons des Roses in 1993. 
 
Te beluisteren op de CD: Lauridsen: Nocturnes & andere koorwerken. 
 
Ofschoon Rainer Maria Rilke de meeste van zijn gedichten in het Duits 
schreef heeft hij ongeveer 400 gedichten in het Frans geschreven. 
 
Dirait–on is een mooi maar vreemd mystiek gedicht over een roos en de 
mythologische figuur van Narcissus. 
 
 
Maar is het wel een ge-
dicht over een roos of al-
les wat de roos symboli-
seert voor Rilke? 
Of is het toch te interpre-
teren als een liefdeslied, 
een onbereikbare liefde? 
 
 
 
Wat zingen we eigenlijk, laten we eens  naar de tekst kijken. 
 
Abandon entoure d'abandon   se caresse en soi-meme 
tendresse touchant aux tendresses  par son propre reflet eclairer 
c'est ton interieur qui sans cesse  ainsi tu inventes le theme 
se caresse, dirait-on     du Narcisse exauce 
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Op internet heb ik aantal vertalingen opgezocht die verduidelijkend zijn. 
 
Een Engelse: 
 
Abandon enveloped by abandon  all caressing itself 
tenderness brushing against tenderness in its own limpid reflection 
within you, one would say    thus you invent the myth 
all is sweet and endless caressing  of Narcissus fulfilled 
 
En een Duitse: 
 
Hingabe umgeben von Hingabe   Sich in sichselbst liebkost 
Zartlichkeit, die an Zartlichkeit rührt  sich durch das eigene  
         Spiegelbild erhellt 
Es ist dein Inneres, daβ ohne Unterlaβ So erfindest du das Motiv 
sich liebkost, könnte man meinen  des erhörten Narzisz 
 
Een vriend van mij, een Neerlandicus met veel liefde voor taal, heeft de 
oorspronkelijke tekst als volgt hertaald/geparafraseerd: 
 
Overgave gevat in overgave   Zichzelf liefkozend 
Tederheid die aan tederheid raakt  In eigen spiegelbeeld 
Jouw wezen is zichzelf voortdurend  Zo ben je een bewijs 
Beminnen, zou je kunnen zeggen  Van de mythe van Narcissus 
 

  
 
  In één zin:  
   een roos is in zichzelf genoeg 
 
 
 
 
 
 

Rilke is een dichter voor wie de roos veel meer is dan alleen maar een 
symbool, een afspiegeling ook van de dichter. 
 
Op zijn grafsteen staat een kort gedicht: 
 
Rose, oh reiner Widerspruch 
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern 
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Dat laatste woord van die grafspreuk verwijst niet alleen naar de blaad-
jes van de roos, maar ook naar de liederen van de dichter.  
Zoals de roos haar innerlijk verbergt achter de vele blaadjes, zo ver-
schuilt de dichter zich achter (of: in) zijn gedichten.  
In onze Nederlandse literatuur tref je die thematiek aan bij Geerten 
Gossaert, (in een gedicht over het dichterschap, waarin hij zegt: “De 
dichter, met een wijle uit woorden saamgeweven.../ verbergt voor het 
gemeen, de waarheid van zijn leven...”) 
Rilke was een zeer (zelf)bewuste dichter. Bij Rilke is de roos bijna altijd 
het symbool voor de verborgen, onaanraakbare kern van zichzelf, ook 
in “Dirait-on” is dat ongetwijfeld het geval. Onder vele bloem blaadjes 
verbergt de roos haar schoonheid, haar wezen, ze liefkoost en bewon-
dert zichzelf, zoals Narcissus zijn spiegelbeeld. 
Dirait-on – So they say 
 
Ik hoop dat wij Dirait-on nog vele malen zullen vertolken in onze concer-
ten. 
 
Nico Nagtzaam (met dank aan Jan van Alphen). 

Lentekriebels voorjaar 2014 samen met het RMK (Rumpens Mannen 
Koor) uit Brunssum. 
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Het Hemels koor 
 
Vandaag is Jan Cellissen vertrokken naar de hemel. 
 
Gedachten gang          
 
Na de begrafenis van Jan Cellissen weet ik het zeker, er vormt zich 
een mannenkoor van de overleden mannen van het DSM • SABIC 
koor in de hemel. 
 
HET DSM • SABIC HEMELS KOOR IS GEBOREN 
 
Het wordt zeker een prima  koor, met goede  tenoren en zeer zeker 
sterke bassen. Giel Ruyters als dirigent, Jan Cellissen en Herman Vos 
als solo zangers, wat wil je nog meer, en wat dacht je van de tenoren 
met Ton Pijpers als kopstuk bij de rest van de tenoren. 
Het is voor de  ouderen van ons koor een hele gerust stelling, dat we 
ons vroeg of laat bij hun kunnen voegen en samen met hun psalmen  
zingen.  
Een voordeel is, dat we daar boven geen contributie hoeven te betalen 
en ook niet berispt worden als er iemand vals zingt. De vleugels, dat  
zal even moeten wennen.  
Als ik terugdenk aan al die fijne mannen waar ik mee heb mogen zin-
gen, dan voel ik mij een bevoorrecht man. Het was en is een grote 
vriendenkring en een onvergetelijke periode in mijn leven. 
 
Thuur Kitzen   
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In memoriam Ton Pijpers en Jan Celissen 
 
September 2014 
Mannenkoor DSM • SABIC verliest binnen vijf dagen twee prominente 
zangers Ton Pijpers 42 jaar lid en ERELID Jan Cellissen 62 jaar lid. 
 
TON  PIJPERS, 14 September 
 
In deze 42 jaar heeft Ton alle Ups en Downs binnen ons 
koor meegemaakt en in al deze jaren was zijn inzet als 
koorlid bijzonder groot. 
 
Zomaar een greep: 
- jouw enthousiasme bij de opnames van het dagboek 
van een herders hond 
- contactpersoon van de eerste tenoren 
- al de jaren lid van de muziek commissie 
- actief bij het organiseren van concertreizen 
- koorsolist bij het optreden tijdens concerten, met als hoogtepunt jouw 
optreden bij ons 40 jarig jubileum concert. 
 
Het solistisch optreden ging er langzaam vanaf maar wat bleef, was je 
geweldige stem binnen de tweede tenoren waar je je tijdens de repeti-
ties en concerten kon uitleven. 
 
Ton was niet alleen een voortreffelijk zanger maar ook een aimabel 
mens en altijd in voor ‘eine gekke sjlaag’. 
 
Ook was Ton een voortreffelijke lezer, de koorstukken uit de hoed van 
de secretaris nam hij steeds kritisch door en voorzag deze dan van op-
bouwend commentaar. 
 
Beste mensen, Ton was al deze jaren een geweldig koorlid en zeker 
zoals hij die heeft ingevuld. 
 
Ons rest alleen nog TON, DANK JE WEL. 
 

Het orgel speelt, de tijd is weggegleden. 
Achter haar sluiers schuilt herinnering, een tijdloos nu. 
Mist, zonder rimpelen. 
Doorheen de ruimten, en zekerheden. 



22  

Mannenkoor DSM • SABIC 

 

 

Printed by 

Jan Cellissen, 19 SEPTEMBER 
 
In 1952 trad de jonge Jan toe tot Zangkoor Centraal la-
boratorium, zoals dat toen heette en onder leiding stond 
van Jans vader Sjaak Cellissen. 
 
In 2012 kon hij worden gehuldigd met zijn 60 jarig lid-
maatschap en werd hij benoemd als ERE lid 
 
Jan was een meer dan verdienstelijk koorzanger, zeer 
vele jaren het grote steunpunt van de baspartij. 
 
Daarnaast was hij dikwijls onze zeer gewaardeerde bas/bariton solist.  
 
Met zijn prachtige stemmen, zijn mooie vertolking van menig zangstuk 
heeft hij het koor grote diensten bewezen bij vele concerten. Hij deed 
dat hier in de regio, in ons eigen land, maar ook tijdens de concertrei-
zen in het buitenland. Hij is te horen op menige Elpee of andere opna-
mes met opera werken, mooie mannenkoor werken, volksmuziek, reli-
gieuze muziek en zelfs het carnavalsrepertoire. 
 
Ook andere koren ontdekten zijn talenten en vroegen hem om solisti-
sche medewerking te verlenen, wat hij geregeld deed. 
Voor dit alles ontving hij uit handen van onze Bisschop de Gouden 
Gregorius speld. 
 
Naast zijn verdiensten als zanger was Jan ook jaren lang een enthou-
siaste voorzitter van zijn koor. 
 
Hij kenmerkte zich als een creatieve voorzitter met veel ideeën, waar-
van er heel wat met succes zijn uitgevoerd. 
 
Hij was in staat de plannen uit te werken in schema’s, de taken te ver-
delen en de uitvoering  hiervan strak te controleren en in de hand te 
houden. Dit kwam niet altijd voor iedereen even goed uit, maar het 
werkte uitstekend. 
 
Jan, koormens in hart en nieren, zag de laatste jaren dat zijn energie 
en zijn mogelijkheden helaas minder werden. Hij bleef een zeer be-
langstellend lid al moest hij zijn actieve rol geleidelijk afbouwen. 
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Het koor verliest nu een markant koorlid. Een gedreven zanger en een 
man met een visie op de koorwereld. 
Jan, Bedankt voor  alles wat je voor ons koor hebt gedaan en bete-
kend. 
Wij bedanken Ria en Elly voor hun stimulans en steun die ze Ton en 

Jan hebben geboden en wensen jullie beiden alle sterkte toe bij het 

dragen en verwerken van dit grote verlies. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concertagenda december 2014 
 

07 december Opluisteren H.Mis  Lindenheuvel  
    O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
    Aanvang: 11.00 uur 
 
15 december Kerstconcert Heerlen Parkstadtheater 
    Aanvang: 14.30 uur 
 
17 december Kerstconcert Geleen Hanenhof 
    Aanvang: 14.30 uur 
 
21 december Opluisteren H.Mis Obbicht  
    H. Willibrorduskerk 
    Aanvang: 11.00 uur 
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