Beginnende mannenzangtraditie bij Staatsmijnen-DSM in 1947.
Door Sjef Maas
Een woordje vooraf

Een aantal jaartjes geleden en wel op vrijdagmiddag, 30 november 2012, bij de presentatie van de
boekwerken Mijnwerkers in Limburg-Een sociale geschiedenis en In en onder het dorp, Mijnwerkersleven
in Limburg in het Corneliushuis te Heerlerheide-Heerlen, luisterde het Mannenkoor DSM•SABIC de
presentatie van die boekwerken op.
Ik sprak op die middag toevallig koorvoorzitter Wim Hendrix. Ik deelde hem mede dat ik heel wat
archiefmateriaal geschonken had gekregen. Dit uit de nalatenschap van ingenieur Kees Wichers, de
eerste bedrijfsleider van het StikstoMbindingsbedrijf, het SBB en wel via zijn zoon:Tom Wichers uit
Apeldoorn. Daarin bevonden zich documenten over de start in 1947 van een Mannenkoor op het
StikstoMbindingsbedrijf (SBB) van Staatsmijnen in te Geleen. Ik was overigens toen al begonnen met het
intensief bestuderen van dat hoogst interessante archiefmateriaal en vervolgens het redigeren van de
tekst voor een boek om een straat in de gemeente Sittard-Geleen vernoemd te krijgen naar ir. Ex,
eerste bedrijfsleider van Cokesfabriek Maurits te Lutterade-Geleen, en – met name – naar ir. Kees
Wichers.
Dat Mannenkoor SBB trad namelijk bij het afscheid op 27 maart 1948 van ir. Kees Wichers van het SBB,
voor de eerste keer ofMicieel naar buiten.
Bij die gelegenheid kreeg ir. Wichers de in fraai gekalligrafeerd handschrift uitgevoerde partituur
aangeboden van de liederen die het Mannenkoor SBB toen bij dat afscheid van ir. Wichers ten gehore
bracht. Verder was die partituur toepasselijk geïllustreerd en voorzien van interessante gegevens van
het koor zelf.
Hierna volgt de tekst in een ietwat aangepaste vorm en zoals gedacht voor zonet genoemd boek en wel
van dat eerste optreden van het Mannenkoor SBB. Met te voor en te na nog enkele
wetenswaardigheden. In feite is het jaar 1947 het ontstaan van de zangerstraditie bij DSM die, mutatis
mutandis, voort duurt tot de huidige dag.
Naast die kostelijke partituur van de toen door het Mannenkoor SBB ten gehore gebrachte liederen,
kreeg ir. Kees Wichers bij zijn afscheid eveneens een in fraaie kalligraMie uitgevoerd album aangeboden.
Daarin vermeld alle namen per bedrijfsafdeling van het toenmalige personeelsbestand van het SBB.
Het begin in 1947
Als op zaterdag 14 juni 1947 op het SBB het souterrain onder de loonhal massaal volstroomt, wordt
aldaar stilgestaan bij het 25-jarig dienstjubileum van M.P. Bakkers, ovenwacht in de Organische
Fabrieken. Bij die gelegenheid had zich een zangkoortje geformeerd uit het gehele SBB. Dat prille
koortje stond onder leiding van dirigent J.H.M. Opgenoort. Het koortje bracht toen eerst ten gehore als
daverend huldeblijk aan de jubilaris, het lied Lang zal hij leven. Iets later tijdens die jubileumviering
voerde dat koortje nog zeer verdienstelijk het lied Die Nacht van Schubert uit. Dát was toen op die 14e
juni 1947 hét prille begin van het Mannenkoor SBB. Aldus stond te lezen in de SBB Muurkrant van 1
juli 1947 (nummer 12).

De edities van de SBB Muurkrant er vervolgens nog wat verder op naslaand, vond ik dat het
Mannenkoor SBB tevens in 1947 nog optrad op:

⁃

20 september: 25-jarig dienstjubileum van wachtelectricien J.J. van den Heuvel. Het koor zong
toen de liederen: Hoera en Die Nacht.

⁃

18 oktober: 25-jarig dienstjubileum van politieambtenaar Wollersheim. Het koor zong toen de
liederen: Hij leve lang, Huldelied en Die Nacht.

⁃

Vervolgens op 12 januari 1948: 25-jarig dienstjubileum van bedieningsman A. Wauben. Het
koor zong toen de liederen: Hij leve lang, Huldelied en Gegroet mijn dierbaar Limburg.

27 maart 1948: eerste ofBiciële optreden
Als op zaterdag 27 maart 1948 afscheid wordt genomen op het SBB van bedrijfsleider ir. Wichers, is
dat de eerste keer dat het Mannenkoor SBB meer in het openbaar naar buiten treedt. De leden van het
zangkoor waren gestoken in keurige bruine overalls; kón het nog toepasselijker? Onder de bezielende
leiding van dirigent Opgenoort bracht het SBB-koor op gevoelige wijze Hij leve lang ten gehore,
waarmee ir. Wichers werd begroet. Na de afscheidstoespraak van ir. Jan Lucassen (een studiegenoot en
de rechterhand van Wichers) zong het koor op uitnemende wijze Mooi Limburg (van Hubert Cuypers)
en tot slot op ontroerende én aansprekelijke wijze, het lied: Gegroet mijn dierbaar Limburg.
Bij die gelegenheid kreeg ir. Wichers dus in albumvorm een zangpartituur aangebonden, getiteld: SBB
muziek (zangnummers 1-4-'48). In prachtig gekalligrafeerd handschrift treffen wij in die partituur de
namen aan van: het bestuur, de naam van de dirigent en vervolgens de namen van de leden van het
Mannenkoor SBB. Ik vermeld die voor de historie navolgend.
Bestuur en dirigent in 1948

⁃

Bestuur: B.H.A. Janssen, voorzitter; W.A.J. Curfs, secretaris; J.J. Habets, A. Melis en P.J.F. Geenen,
(bestuurs)leden.

⁃

Dirigent; J.H.M. Opgenoort.

Koorleden in 1948
E. Gelders, W.J. Storken, J.H.A. v.d. Sterren, F.L.J. Jansen, P.W.J.G. Hozemans, L.P. van Kempen, P.H.
Kersten, H.L. Meuer, J.H.C. Leenen, J. v.d. Broek, G.J. Schoenmakers, J.W. Briels, A.P. v.d. Ven, G.M.G.
Beaumont, P.H. Linssen, J.J.H. Janssen, J.P. Hamers, H.J. Maessen, P.H. Mertens, H. van Gastel, F.H. Peys,
H. v. Es, J.A. Frings, C.J.L. Boonen, H.J.A. Lieven, H. Ruyters, H.J. Helgers, F. Rodigas, J. Bal, J.M. Köhlen,
W.J.J. Wauben, F.L.G. Beckers, J. Bastiaan, A.J. Rusing, J.H.L. Rodigas, P.J.F. Geenen, W.J.M. Meussen, B.
Wolters, GofMin, A.J.H. Bovy, J.H. Oberndorf, W.A.J. Curfs, J.H.R. Lameriks, A. Ludikhuize, M.J.L.W.
Wijshoff.
Buiten het vijftallige bestuur en de dirigent, telde het mannenkoor toen inmiddels 45 koorleden. Op
het laatste blad van de partituur trof ik een tweetal zangvogeltjes aan met het initiaal: M48. Het is van
mijn kant slechts gissen. Zou wellicht Mooy van de Tekenkamer SBB tevens 'getekend' hebben voor
deze 'hand-made' partituur? Mooy was immers ook de maker van de aquarellen per afdeling zoals

opgenomen in het album dat ir. Wichers ontving, met de namen daarin opgenomen van alle
medewerkers. Nogmaals: het is slechts gissen mijnerzijds.
Het vervolg tot nu toe
In 1949 komen wij verder nog tegen de Mannenzangvereniging der Staatsmijnen. Die stond onder
leiding van directeur Piet Stalmeier. Destijds was van dit koor hoofdopzichter Van der Zwaard
voorzitter; oud-voorzitter was Van Emmerik.
Dit koor hield op te bestaan, net zoals het Mannenkoor SBB.
Vervolgens werd er vanuit een aantal laboranten van het Centraal Laboratorium in 1951 opgericht: het
Mannenkoor Centraal Laboratorium. Door de latere aanpassing van de organisatie binnen DSM, leidde
dit er toe dat het Centraal Laboratorium (CL) ingaande 1 januari 1986 DSM Research ging heten. Het
koor paste toen ook zijn naam aan. Sinds het veertigjarig jubileum van het koor in 1991 is er sprake
van het Mannenkoor DSM Research. Dit prominente koor kennen wij sinds oktober 2006 als
zelfstandig Mannenkoor DSM•SABIC.
Bij het 55-jarig bestaan van het koor in 2006 verscheen van de auteurlijke hand van bekende
streekhistoricus Harry Strijkers (en oud-bedrijfsarchivaris bij DSM) het goed gedocumenteerde
gedenkboek: Geschiedenis Mannenkoor DSM Research 55 jaar zingen met plezier. Eind 2018 is de naam
ingekort tot: Mannenkoor DSM. Dit omdat Sabic was gestopt met sponsoring van het koor.
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