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2. Voorwoord 
 

 
 
Het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor (KHM) 
bestaat dit jaar 125 jaar. Het KHM is daarmee een 
van de oudste verenigingen van Hengelo en heeft 
in al die jaren veel bijgedragen aan het culturele en 
maatschappelijke leven in Hengelo en omstreken. 
Nog steeds maakt het mede onze stad en streek 
interessant en is het koor een belangrijke drager 
van ons goede Hengelose muziekklimaat. 
 
Het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor heeft in de 
125 jaar van haar bestaan een echte naam 
opgebouwd. De concerten zijn altijd van een hoog 
niveau. Daarnaast vervult het koor (met ongeveer 
tachtig leden) ook een grote maatschappelijke rol 
door het geven van concerten in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. En natuurlijk verzorgt het KHM 
regelmatig een optreden bij bijzondere 
gelegenheden in onze stad. Velen kunnen hierdoor 
genieten van de muziek die u maakt. 
 
U heeft ervoor gekozen om in dit kroonjaar 2011 
dit jubileumboek ter gelegenheid van de 125e 
verjaardag van het koor te laten maken. In dit boek 
wordt de geschiedenis van het Koninklijk Hengelo’s 
Mannenkoor op een toegankelijke manier 
beschreven, aan de hand van een aantal thema’s 
die verband houden met het verenigingsleven.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het is een blijvend aandenken aan de lange 
geschiedenis van het koor, waarmee bij het lezen  
vast ook veel mooie herinneringen naar boven 
komen … 
 
Dit jubileumboek verschijnt ten 
tijde van het jubileumconcert 
op 26 november 2011 in het 
ROC gebouw ‘de Gieterij’ in 
Hengelo. Een indrukwekkende, 
industrieelhistorische 
omgeving waar een 125-jarig 
koor zijn jubileum met trots 
kan vieren. In het gebouw van 
de voormalige Gieterij van 
Stork Machinefabriek is nu het 
ROC van Twente gevestigd. De Gieterij beschikt 
over een prachtige hal waar nog volop de 
uitstraling van de voormalige machinebouw van 
Stork heerst. Een prachtige plek voor een concert 
door een koor met 125 jaar Hengelose historie en 
een mooie plek om het eerste exemplaar van dit 
fraai vormgegeven jubileumboek te presenteren. 
 
Ik feliciteer alle leden, de dirigent en iedereen die 
op welke wijze dan ook betrokken is bij het 
Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor van harte met 
dit 125-jarig bestaan en hoop dat u ook de 
komende jaren nog vaak van u zult laten horen! 
 
Drs. F.A.M. Kerckhaert 
Burgemeester van Hengelo 
Erevoorzitter Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor 
 



  

 
 

3. Inleiding 
 
 

IK WAS, DUS IK BEN 
“Wij zijn allemaal afhankelijk van het verleden om voort te kunnen. 

Het is onze enige overlevingskans als we er niet meer zijn.” 

 
Met deze woorden begint Marita Mathijsen de 
Huizingalezing van 2009. 
Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse 
Letterkunde. De jaarlijkse Huizingalezing is een 
eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof 
Johan Huizinga (1872–1945). Hij is beroemd 
geworden om zijn boek “Herfsttij der 
Middeleeuwen” dat in 1919 is verschenen. 
Mathijsen gaat in op het gebrek aan historisch 
besef gedurende de laatste decennia. Aan ons 
handelen van vandaag is een 
beschavingsgeschiedenis van eeuwen vooraf 
gegaan. Niets bestaat zonder een geschiedenis. 
Soms moet je stilstaan bij het verleden om te 
kunnen genieten van het heden. 
Het verleden heeft iets wonderbaarlijks dat de 
toekomst ontbreekt. Het is zo wonderbaarlijk 
omdat we erin slagen, we weten niet hoe, om 
duizenden, miljoenen individuele verhalen, 
bedacht door individuele mensen, zo goed op 
elkaar te laten aansluiten dat we een verleden 
krijgen dat we schijnbaar gemeenschappelijk 
hebben, een verhaal dat we met elkaar delen.  
Of, vrij vertaald, de individuele verhalen van de 
vele leden van het koor en vastgelegd door enkele 
leden van het koor, maken het mogelijk een 
verhaal over de geschiedenis van het KHM tot 
stand te brengen. 
Om het besef van onze geschiedenis te vergroten 
heeft de overheid een “canon van de Nederlandse 
geschiedenis” uitgegeven. Inmiddels ontstaan er 
“canons” over meerdere onderwerpen. Hierbij dan 
ook een canon over de geschiedenis van het 
Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor. Het bestaan van 
het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor vormt 
immers een héél klein onderdeel van deze 
Nederlandse (cultuur)geschiedenis. 
Voor geïnteresseerden in de 
mannenkoorgeschiedenis, en voor een gering deel 
in de geschiedenis van Hengelo, maar in het 
bijzonder in de geschiedenis van het Koninklijk 
Hengelo’s Mannenkoor is deze uitgave een 
geschikt naslagwerk. 
 
Vanaf het eerste begin hebben de bestuursleden 
de verantwoordelijkheid gevoeld om de 
geschiedenis vast te leggen. Het is uniek, dat de 
oprichters van ons koor meteen alles wat er in het 
koor gebeurde, geboekstaafd hebben en wel zo, 
dat wij na 125 jaren volledig op de hoogte zijn van 

haar geschiedenis. Het is een bijzondere belevenis, 
de verslagen van jaarvergaderingen te lezen die in 
oude notulenboeken zijn opgeschreven. Vele 
krantenknipsels en andere verslagen, documenten, 
raambiljetten en programma’s van concerten en 
honderden foto’s zijn in mappen opgeslagen. Deze 
mappen beslaan bijna drie meter aan 
archiefruimte. Naast dit papieren archief zijn in 
dozen vele attributen als lauwerkransen, medailles 
en oorkonden opgeslagen. 
 
Er is al eerder over de geschiedenis van het koor 
geschreven. Zo heeft de vroegere voorzitter Arent 
Pot een boekwerk samengesteld met als titel “De 
geschiedenis van het Koninklijk Hengelo’s 
mannenkoor 1886 – 1986”. 
 
Ook wordt in het bijzonder één man genoemd, 
waarvan wordt vermeld dat hij de aanzet heeft 
gegeven tot de opbouw van het archief, dat zijn 
weerga in het verenigingsleven niet kent: A.D. 
Karstenberg. Sedert 1923 beklede hij de functie 
van 2de secretaris. Hij heeft diverse documenten 
overgenomen van Jac. Krabbenbos, de kroegbaas 
en koorlid vanaf het eerste uur, en is op grond 
hiervan met de opbouw van een archief begonnen. 
Bij het schrijven van de hoofdstukken heb ik 
natuurlijk gebruik gemaakt van de geschriften van 
deze heren. Daarnaast heb ik vele keren onderzoek 
verricht in de archiefstukken. 
 
Niet iedereen zal belangstelling hebben in de 
geschiedenis van ons koor. Maar als koorzanger zal 
men hierin zeker geïnteresseerd zijn. Ook menige 
Hengeloër zal met interesse de verschillende 
episodes hierover lezen. Immers, het koor heeft 
aan het culturele leven van Hengelo jaren een 
voorname bijdrage geleverd. Ook hebben 
verschillende leden functies vervult in het 
openbare leven van Hengelo. Niet alleen het koor, 
maar ook deze leden hebben een stempel gedrukt 
op de ontwikkeling van Hengelo, tot wat het nu is. 
Ook blijkt dat het koor tot op heden een rijk 
verenigingsleven heeft gekend. Naast vele 
concerten zijn ook gedurende tientallen jaren 
soirees, een soort cabaretavonden voor (een deel 
van) de Hengelose bevolking georganiseerd. 
Het koor is in de gemeenschap niet meer weg te 
denken. 



  

Terugblikkend over een periode van 125 jaar 
kunnen we vaststellen, dat het Hengelo’s 
Mannenkoor, later het Koninklijk Hengelo’s 
Mannenkoor, tijden heeft gekend van grote bloei 
en tijden van terugslag, maar altijd waren er weer 
de bestuurders, die de moed erin wisten te houden 
en het koor een grote naam hebben gegeven in 
Hengelo en ver daarbuiten. Dankzij het feit dat 
vanaf het eerste uur de geschiedenis van het koor 
vastgelegd is in boeken en plakboeken, waardoor 
vele recensies en programma's bewaard gebleven 
zijn, kon deze terugblik worden gemaakt. 
Ik ben dan ook zeer onder de indruk van de 
omvang en de kwaliteit van het materiaal in het 
archief. Alle documenten en materialen zijn door 
mij in een computersysteem gerubriceerd. Het 
geheel is transparant toegankelijk gemaakt door 
het gebruik van trefwoorden. 
Dit archief is uniek in de mannenkoorwereld en 
eenmaal opengelegd laat het een boeiend 
verleden zien. 
 
Graag laat ik U mee genieten van de geschiedenis 
van het koor. Ik heb deze geschiedenis toegankelijk 
gemaakt door over een aantal thema’s die met het 
verenigingsleven verband houden te schrijven. 
Daarbij is het mij opgevallen dat mijn voorkeur 
uitgaat naar de tijd die het verst van ons afligt. De 
tijd waarvan wij het minste besef hebben hoe toen 
werd geleefd. In de begintijd van het HM waren de 
kranten bij elke gebeurtenis betrokken. In de loop 
van de tijd is dit geleidelijk minder geworden. Nu 
lees je bijna geen recensies meer in de krant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jan Bijen 
Archivaris KHM 
Erebestuurder sinds 2000 
Penningmeester van 1985 - 1999 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

4. De oprichting van het Hengelo’s Mannenkoor in historisch perspectief 
 

 
26 januari is voor de leden van het K.H.M. een gedenkwaardige dag. Op die dag van het jaar 1886 bracht de 
23 jarige Folckert Jacob Houwen, een onderwijzer aan een van de drie scholen, enkele jonge mannen bij 
elkaar in de Beurs.  
 
Volgens de overlevering moet deze Houwen een 
groot organisatie- en redenaarstalent zijn geweest. 
Dit initiatief bracht 16 jongelui uit de Hengelose 
burgerij in een vergadering bijeen, dat leidde tot 
de oprichting van "Hengeloo' s Mannenkoor". Een 
week later kwamen ze weer bijeen om kennis te 
maken met Emil Burgstaller en deze had als eerste 
taak de stemmen in te delen. Onderwijzer was een 
gewild beroep. Het salaris was gelijk aan dat van de 
burgemeester, in 1870 was dat fl. 1000 
 
 
 
 

De oprichtingsnotulen 
Het eerste document dat men in het archief 
tegenkomt is een “reglement van HM”, waarin 
opgenomen de weerslag van deze eerste:Door het 
inmiddels opgerichte koor werd het besluit 
genomen, de Donderdagavond als 
"oefeningsvergadering" (Repetitie-avond) te 
beschouwen, een besluit, dat nooit een wijziging 
heeft ondergaan en dat dus tot op de dag van 
vandaag is gecontinueerd. In de eerste jaren van 
het bestaan werd het gehele jaar door de 
mannenzang beoefend; zomervakantie kende men 
toen niet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste bestuur van HM 

                
F.J. Houwen             W.H. te Velthuis              A. Stork 
  voorzitter                  secretaris                   penningmeester 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING TOT HET OPRICHTEN VAN EEN MANNENKOOR 
gehouden in januari 1886. 

 
"De Heeren F.J. Houwen, A. Stork en W.H. te Velthuis hadden pogingen in het werk gesteld, 
om alhier een Mannenkoor op te richten. 
Door hier en daar kennis te geven van het voorgenomen plan, waren in de laatste week van 
januarie de volgende heeren in vergadering bijeen: F.J. Houwen, A. Stork, W.H. te Velthuis, 
W. Gruiters, J. Krabbenbos, B ten Cate, F. Weggeman, E.P. Seidel, Egler, W. Swanenburg, de 
Veije, P. Trijsenaar, J.H. Esendam, D. Stegeman, Kappers en P. de Ringh. 
De Heer Houwen, die de leiding der vergadering welwillend op zich nam, meende, dat uit de 
eerste opkomst bleek, dat een op te richten Mannenkoor wel levensvatbaarheid zou hebben. 
Als Directeur werd voorgesteld den Heer BurgstalIer uit Enschede, die een honorarium vroeg 
van fl. 200,- per jaar of fl. 120,- plus de helft van de netto opbrengst der te geven concerten. 
De contributie per jaar voor een werkend lid werd bepaald op fl. 5 ,- 
Er zou moeite gedaan worden om donateurs tegen betaling van fl. 10, en buitengewone 
leden tegen betaling van fl. 2,50 te krijgen. De zaalhuur zou fl. 50,- per jaar bedragen, de  
pianohuur fl. 5,-  en de verdere kosten werden op fl. 25,- geschat. 
Er werd voorlopig op 26 werkende leden gerekend, 6 Donateurs en 8 Kunstlievende leden en  
fl. 80, -voor 't innen van de concerten, zoodat de inkomsten en de uitgaven gelijk waren.  

De Heer Houwen besprak nog de wenschelijkheid zoo spoedig mogelijk weer eene  
vergadering te beleggen en sloot onder dankbetuiging voor de belangstelling deze 
voorloopige  vergadering". 

 



  

  
Uit het handgeschreven jaarverslag blijkt, dat gedurende het jaar 1886 vijfendertig mannen tot het koor zijn 
toegetreden. Je kunt dus stellen dat de oprichting een succes was. Er bestond blijkbaar een grote behoefte om 
elkaar te ontmoeten en samen de zangkunst te beoefenen. 
 
In dit hoofdstuk hoort ongetwijfeld de eerste koorfoto te worden geplaatst.  
Onderstaande foto is genomen in 1889, drie jaar na de oprichting. 

 
Zittend:           Burgstaller, Egler, Esendam, Boogaard, Nijhuis 
Staand eerste rij:       R. Kuiper, van Mulligen, de Boer, Jac. Krabbenbos, Borggreve 
Staand achterste rij: Ruzius, Stegeman, Bruins, J. Kuiper, Otto Stork (de langste man),  de Wolff, Bonke, 

Goldstein 
Allemaal dezelfde outfit en “jonge koppies”. 

 
Om deze oprichting in een groter perspectief te 
plaatsen, heb ik geprobeerd een antwoord te 
vinden op de vraag waarom juist in die tijd, eind 
19de en begin 20ste eeuw, vele verenigingen zijn 
opgericht. Ik denk hierbij aan de muziekvereniging 
Excelsior en de toneelvereniging De Rederijkers, 
die min of meer in dezelfde tijd zijn ontstaan. 
Samen zijn er in 1985 en 1986 activiteiten, onder 
de naam “Jubileumviering 3 x 100” ontwikkeld om 
het honderdjarig bestaan van deze drie 
verenigingen te vieren. Maar eerst iets over de 
historie van Hengelo. 
 
Over Hengelo van vroeger 
Om de verschillende hoofdstukken van de historie 
van het koor in een juist perspectief te kunnen 
plaatsen, is het van belang iets meer te weten 
omtrent de historische ontwikkelingen die zich in  
Hengelo hebben voorgedaan. Hierbij maak ik graag 

gebruik van het boek “Historie van Hengelo”, 
geschreven door G.J.I. Kokhuis ( 1983 ISBN 90-
6693-010-1). Graag maak ik ook gebruik van 
informatie afkomstig van de website over de 
families Beijen / Bijen. 
 
Landbouwers en textielarbeiders 
Jan Bijen, een van mijn voorvaderen, overleed in 
1879. Als hij inderdaad degene was die in 1792 
gedoopt is, was hij toen 87 jaar oud. Tijdens zijn 
lange leven moet hij veel hebben zien veranderen 
in Twente. Eerst was de samenleving bijna 
helemaal agrarisch met wat kleinschalige 
nijverheid aan huis. Net als veel andere 
Twentenaren in die tijd was Jan zowel boer als 
wever. Het weven gebeurde in de winter op een 
eenvoudig weefgetouw als er verder weinig te 
doen was op de boerderij. Men had weinig contact 
met de buitenwereld. 



In de loop van de negentiende eeuw veranderde 
dat drastisch. Met steun van de regering 
ontwikkelde de oude kleinschalige Twentse 
textielnijverheid zich tot een moderne 
textielindustrie. In 1830 werden er voor het eerst 
stoomspinmachines geïnstalleerd. Later in de 
negentiende eeuw kwamen er in de fabrieken ook 
weefmachines die met stoomkracht werden 
aangedreven. Er kwamen vooral in Hengelo 
fabrieken waar de machines voor de 
textielindustrie werden gebouwd. Veel kleine 
boeren werden fabrieksarbeiders. 
 
Veel veranderingen zijn terug te vinden in de 
burgerlijke-standsakten en de bevolkingsregisters. 
De eerder genoemde Jan Bijen werd daarin bijna 
steeds, voor het eerst in 1826, voor het laatst bij 
zijn overlijden in 1879, vermeld als landbouwer. 
Twee keer, in 1825 en 1832, werd hij aangeduid als 
wever. Het weven zal hij waarschijnlijk gewoon 
thuis op de boerderij hebben gedaan. Zijn drie 
volwassen geworden zoons werden in de registers 
meestal vermeld als landbouwer, maar ook wel 
eens als wever. De zoon Bernardus werd in zijn 
overlijdensakte aangeduid als fabrieksarbeider.  
Nog een generatie later was bijna niemand meer 
landbouwer. Opvallend is bijvoorbeeld de 
vermelding van het gezin van Bernardus in het 
bevolkingsregister 1890-1900. Bernardus zelf en 
zijn vrouw werden wel aangeduid als landbouwer 
en landbouwster, maar hun vier dochters waren 
respectievelijk zettelster, vouwster, zettelster en 
spoelster (allemaal gespecialiseerde beroepen in 
de textielfabrieken) en hun twee zoons waren 
wever.  
 
Na 1850 voltrok zich in Hengelo een grote 
verandering niet alleen doordat de fabrieksarbeid 
in betekenis toenam maar het hiermee 
samengaande sociaaleconomische leven vroeg een 
betrokkenheid op allerlei terreinen. Hengelo 
veranderde op indringende wijze naar aard en 
vorm. Het kleine onbeduidende dorp groeide door 
de industrie die zich sedert 1850 aan de rand van 
de toenmalige dorpskern heeft gevestigd. De snelle 
ontwikkeling van de nijverheid bracht met zich 
mee dat de gemeente zich op elk gebied moest 
aanpassen aan de nieuwe eisen die zich deden 
gevoelen naar mate het dorp zich ontwikkelde tot 
een stad.  Een van de eerste uitingen daarvan was 
de bouw van een echt gemeentehuis in 1868.  
Vooral de periode 1860-1870 is voor de explosieve 
groei van na 1880, waarin Hengelo tot een 
industriestad uitgroeide, van groot belang 
geweest. De nog steeds belangrijke landbouw 
neemt wat af en de groei in de jaren zestig 
kenmerkt zich door de vestiging van buitenaf. We 
zien dat na 1850 de machinale bewerking op gang 
komt en dat de stoomkracht een rol gaat spelen. 

Het aantal huiswevers neemt aanzienlijk af en dit 
geeft weer veranderingen in het leefpatroon en de 
huisvesting. Een belangrijke factor was de 
oprichting van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken in 1852. Vanaf het begin af aan zette de 
kamer zich in voor een betere infrastructuur en de 
bevordering van de industrie. 
Vooral met betrekking tot het verkrijgen van een 
concessie voor de aanleg van een spoorlijn welke 
eindelijk in 1865 zijn beslag zou krijgen, heeft de 
kamer zich druk gemaakt. De ligging op een 
kruispunt van wegen en spoorwegen is uiteindelijk 
van vitaal belang geweest voor de ontwikkeling van 
Hengelo. 
De mogelijkheid om in Hengelo steenkool aan te 
laten voeren per trein vanuit Duitsland is 
aanleiding voor de oprichting in 1865 van de 
Hengelose Gasfabriek.  
Een ambitieus plan was het oprichten van een 
beurs van de N.V. Twentsche Handelssociëteit in 
1865. Zie voor een uitgebreide beschrijving van 
deze beurs, het hoofdstuk “De repetitielokalen van 
het KHM”. 
In 1854 kreeg Hengelo een sterke industriële 
impuls met de oprichting van de Bontweverij C.T. 
Stork & Co. In 1895 overgegaan in de Koninklijke 
Weefgoederen Fabriek. Bij vele Hengeloers bekend 
als KWF. Al snel volgden nog drie textielfabrieken, 
waaronder N.V. Nederlandsche Katoenspinnerij, 
opgericht door R.A. de Monchy in 1860. De 
Hengelose thuiswevers en velen van daarbuiten 
gingen werken in deze textielfabrieken.  
In 1868 werd door de gebroeders C.T. en J.E. Stork 
samen met hun zwager H.J. Ekker de 
Machinefabriek Gebr. Stork & Co. opgericht. En in 
1879 werd door G.J.O.D. Dikkers, die getrouwd was 
met een dochter van C.T. Stork, de 
appendagefabriek G. Dikkers & Co. opgericht en 
besloot Herman Meyling tot de bouw van de 
Hengelosche Bierbrouwerij. 
 
Ten tijde van de oprichting van het koor was 
Hengelo een dorp van negenduizend zielen, met 
drie scholen, twee simpele dorpskerken en een 
tiental fabriekjes. Deze fabriekjes zorgden in deze 
tijd voor een explosieve groei van Hengelo. De 



aanwezigheid van Stork en andere machinefabriekjes, had een aanzuigende werking op nieuwkomers, die de 
nieuwe functies, op allerlei niveau, in deze fabrieken moesten opvullen.  
 
De oorspronkelijke Hengelose bevolking was door 
huisvlijt afhankelijk van de textiel en was niet 
geschoold om deze nieuwe functies uit te oefenen. 
Ook mag men er vanuit gaan dat er zich onder de 
Hengelose bevolking nog vele analfabeten 
bevonden. De eerste leerplichtwet in Nederland 
werd in 1900 aangenomen. 
 
Tot 1880 was er veel arbeidsonrust voornamelijk 
het gevolg van de lage lonen en de erbarmelijke 
omstandigheden waarin de arbeiders lange dagen 
moesten werken in smerige fabrieken. Ook waren 
zij zeer slecht gehuisvest in de uitdijende steden. Er 
bestond toen nog geen riolering, er was ook nog 
geen drinkwaterleiding, met de aanleg daarvan 
werd in 1897 begonnen. Alleen de hoofdstraten en 
het centrum waren geplaveid.  
 
Aanleiding tot het oprichten van verenigingen 
Door onder meer de uitvinding van de elektriciteit 
en door de aanwending van stoomkracht voor de 
aandrijving van machines, heeft de industrialisatie 
halverwege de 19de eeuw een grote vlucht 
genomen en heeft dit de verstedelijking en de 
bevolkingsgroei in Europa bespoedigd. 
In deel één van de boeken van de historicus H.W. 
von der Dunk “De verdwijnende hemel” over de 
cultuur van Europa in de twintigste eeuw,  is dit 
onderwerp uitgebreid beschreven. Uiteraard op 
veel grotere schaal dan de Hengelose situatie, 
maar de aanleiding zal lokaal toch dezelfde zijn 
geweest als voor de landelijke of Europese situatie.  
Deze nieuwkomers, we zouden die nu immigranten 
noemen, hadden gebrek aan contact en het 
contact met de oorspronkelijke bevolking verliep 
stroef.  
En omdat men niet meer dag en nacht hoefde te 
werken zoals dat halverwege de 19de eeuw nog het 
geval was, ontstond er een regelmaat gedurende 
de dag, waardoor er “tijd” beschikbaar kwam voor 
“sociaal” contact. Deze twee facetten, behoefte  

 
 
aan contact en het hebben van, noem het maar 
“vrije tijd”, zijn de drijfveren geweest tot de 
oprichting van verenigingen, waar men samen een 
hobby beoefende en vriendschap en collegialiteit 
kon ontmoeten.  
 
Van een gedeelte van de personen genoemd in de 
oprichtingsnotulen heb ik in het bevolkingsregister 
van de gemeente Hengelo de beroepen opgezocht: 
enkele onderwijzers en fabrikanten, vormer, 
caféhouder, tekenaar, werktuigkundige, opzichter 
spoorwegen, monteur op gieterij. 
 
Volgens von der Dunk kunnen ook de 
ontwikkelingen in de muziek evenmin los worden 
gezien van de sociale verandering en uitbreiding 
van het publiek. De orkesten en koren werden 
omvangrijker, de instrumenten kregen meer 
volume om grotere zalen te vullen. Het kwam tot 
een expansie van klank. Niets verenigt zozeer als 
gezamenlijk musiceren, waarbij het individuele 
emotioneel in het gemeenschappelijke wordt 
opgenomen.   
 
Interessante gebeurtenissen in 1886 

- Er werd een Parlementaire Enquête 
gehouden naar de toestand in fabrieken. 

- Carl Bens introduceerde de eerste 
automobiel met benzineverbrandingsmotor. 

- Willem Drees werd op 5 juli geboren en 
Frans Listz overleed op 31 juli. 

- Het vrijheidsbeeld in New York werd 
onthuld. 

- De frisdrank Coca Cola werd gelanceerd. 
- En dichter bij huis boort de baron van 

Twickel, op zoek naar drinkwater, “zout” 
water aan. Dit wordt gezien als de aanleiding 
voor de oprichting van de Zoutindustrie in 
Boekelo en later in Hengelo. 

 



  

5. Aspecten van de vroege tijd 
 

Dit hoofdstuk wordt gewijd aan aspecten uit het dagelijkse leven in de begintijd van het KHM. In het 
hoofdstuk “De oprichting van het HM” heb ik geschreven over de situatie in het Hengelo van destijds. Ik ben 
van mening dat de lezer bij het beoordelen van een aantal activiteiten van het koor uit die tijd, enigszins op 
de hoogte moet zijn van de maatschappelijke mogelijkheden van het toenmalige Hengelo.  
 
Als eerste wordt ingaan op de viering van de 
feesten ter kroning van koningin Wilhelmina op 31 
augustus 1898. Door Stoomdrukkerij Jhs Klaasesz 
en Cie werd een "OFFICIEELE FEESTWIJZER" van 
het "KRONINGS-FEEST" voor Delden, Oldenzaal, 
Borne en Hengelo uitgegeven. Een boekje van 25 
pagina’s met daarin de programma’s van de vier 
plaatsen, alsmede vele advertenties. Er waren 
diverse commissies gevormd voor de feestuitgave, 
voor het feestterrein, voor de muziek, voor de 
optocht, voor vuurwerk en illuminatie. 
Ook komen weer de bekende namen in het 
feestprogramma voor. Als `trekkers’ fungeerden 
o.a. D.W. Stork,  R.A. de Monchy,  W. de Boer 
(voorzitter van het H.M.), Hulshoff Pol, 0. Stork en 
B. Wilmink. Vele buurtcommissies waren ingesteld 
en die buurten bestonden uit bijv.: Woolde I, 
Woolde II, Woolde III, Nieuwstraat, Veemarkt, 
Klein Driene, Oele, Bentheimerstraat enz. Ook 
waren de namen van de buurtcommissieleden 
vermeld. 
Uitgebreid wordt beschreven hoe de `Nationale 
Optocht” eruit moet zien. Deze optocht werd 
gevormd door herauten te paard en vele wagens 
met symbolen van de provincies van Nederland. De 
thema´s werden door bedrijven en verenigingen 
uitgebeeld. 
 
Het Algemeen Programma luidde: 
half 7    Beieren met de klokken van de kerken 
7 uur    Rondgang van de muziekkorpsen 
half 9         Uitreiking van de feestgave aan de 

leerlingen der openbare scholen en der 
bijzondere school. 

10 uur   Godsdienstoefening in de verschillende 
kerken 

half 12  Zang voor 't Gemeentehuis, eerst 
van kinderen, daarna van de 
mannen 

2-4 uur Middagconcert in de verschillende 
muziektenten 

half 5       Nationale optocht 
half 8 -half 10  Avondconcert in de verschillende 

muziektenten 
10 uur      Vuurwerk 
 
Tussen 7 uur en 8½ uur werd koraalmuziek ten 
gehore gebracht door de muziekverenigingen 
"Excelsior" en " Armonia", door het "muziekcorps 
van de Nederlandsche Katoenspinnerij" en door de 
"Leoharmonie".  
Er was een “kroningskoor” samengesteld uit de 
zangverenigingen Caecilia, Euphonia, Harmonie, 
Hengelo’s Mannenkoor en T.A.V.E.N.U. De teksten 
van de te zingen liederen zijn ook in het boekje 
vermeld. Alles is tot in de puntjes gepland. Zelfs 
het vuurwerk is nog in twaalf onderdelen 
gespecificeerd. 
De vele advertenties schetsen het tijdsbeeld aan 
het eind van de 19de eeuw. Geadverteerd wordt 
door hotels, restaurants, cafés en stalhouders. Bij 
de advertentie van Hotel de Gouden Leeuw in 
Oldenzaal staat: “Ook restaurant-stalhouderij en 
omnibus aan alle treinen”. Met omnibus werd een 
“groot” rijtuig bedoeld. En de De Hengelosche 
Melkinrichting adverteert: “Wilt gij het 
Kroningsfeest waardig vieren, drink dan geen 
Oranjebitter, maar WILHELMINAMELK, de welke 
gezuiverd is van alle schadelijke  
bestanddeelen”.  
Ook komt een advertentie voor van Restauratie 
Station Hengelo: een Plat du jour, genuttigd tussen 
10 en 3 uur kostte fl. 0,50. 

 
 

 
 
Enkele advertenties gaan over de verkoop van fietsen. 
Een fiets zag er toen zo uit. 
U ziet het. Een totaal ander advertentiebeeld dan wij 
dat nu kennen, Niets over auto´s motoren, reizen, 
elektronica, telefoon, gereedschappen, noem maar op. 
 
 
 

 



  

Bij het jubileumconcert op 19-1-1901 stond onder 
meer in de recensie: 
“Voor aanvang werden door vier aanvallige meisjes  
een aardig en artistiek gedrukt feestblad voor 5 
cent  uitgereikt” en verderop stond: 
“En daarop kregen we een reeks van soli en 
koornummers te horen,  zoo juist van toon, zoo 
goed van klank en zoo schoon van voordracht, dat 
we door menschen meer bevoegd dan wij, H.M. 
hoorden rangschikken onder de beste dilletanten-
koren. Vooral de piano en de cresendo’s en 
decresendo’s werden voorbeeldig mooi 
weergegeven.” 
 
Het programma van het concert van HM in 1907 
was tevens het bewijs van toegang en deze 
bedroeg 15 cent. ´s Avonds aan de kassa moest 20 
cent worden betaald. En daar kreeg je een 
avondvullend concert voor. Het tekstboekje koste 
5 cent. 
 
Er was altijd gebrek aan 1ste tenoren en van Loon 
uit Delden was een hele goede tenor en men wilde 
hem graag weer op de repetities hebben. Gezien 
de slechte reisgelegenheid kreeg van Loon de 
vrijheid om op kosten van het koor een rijtuig te 
nemen. De winterdag maakte hij hiervan graag 
gebruik en liet zich met een rijtuig van stalhouder  
A. Scheuten naar Hengelo brengen. Uit de nota van 
maart 1907 blijkt dat zo´n ritje visa versa fl. 2,25 
kostte. Waarschijnlijk heeft hij buiten het 
winterseizoen moeten lopen of fietsen naar de 
repetitie. 
 
Directeur Budelman ging sukkelen met zijn 
gezondheid en moest rust nemen. Op 11 juli 1907 
kwam hij terug. Het koor was hiermee zo blij dat hij 
werd toegezongen met een welkomstgroet met de 
volgende inhoud:   

 
Juicht nu, juicht nu Koorgenooten 

 Heft geestdriftig ´t feestlied aan 
 Laat de monden blij verkonden 
 Wat hoger nu ons hart doet slaan 
 Ziet daar komt hij, onze leider 
 Zingt hem jub´lend tegemoet 
 Bij zijn weerkomst in ons midden 
 Hem een blijde welkomstgroet. 
 
Van dit lied is een fraaie oorkonde in het archief 
aanwezig. We weten echter niet hoe het heeft 
geklonken. 
 
In de Nieuwe Hengelosche Courant van Zaterdag 
14 januari 1911 heeft HM twee advertenties 
geplaatst waarmee aandacht werd gevraagd voor 
het komende feest-concert en bal-masqué in De 
beurs t.g.v. het 25 jarig jubileum. De toegang 

bedroeg fl. 1,- voor de zaal en fl. 0,50 voor de 
galerij. Tekstboekjes voor het concert en het Bal 
Masqué kostten 10 cent elk. 
Ook stond er een advertentie in van D.H.Eijssen uit 
Hengelo, waarin hij zijn prachtige collectie 
balhandschoenen en balsokken aanprees, te 
dragen bij het Bal Masqué van het Mannenkoor. 
Het programmaboekje over het Bal-Masqué 
bevatte vele advertenties. Het HM had een goede 
entree bij de Hengelose winkeliers. Uit de 
advertentie van Expediteur en stalhouderij J.J. 
Wilmink valt op dat dit bedrijf als enige over een 
telefoonaansluiting beschikte n.l. nummer 44. De 
telefoon was aan een opmars in Hengelo 
begonnen. 
 
Tijdens de jaren 1914 – 1918 daalde het aantal 
leden gestaag, zodat men het niet aandurfde een 
concert ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan te 
geven. De tijdsomstandigheden waren zo ellendig 
dat men besloot maar op betere tijden te wachten. 
Nederland was wel buiten de oorlog gebleven, 
maar toch voelde men wel aan den lijve, dat er 
oorlog was. Deze tijd wordt gekenmerkt door de 
mobilisatie waardoor honderdduizenden verveelde 
soldaten onze grenzen moesten bewaken.  

"Wie was in die dagen niet in een gedrukte 
stemming en wie dacht eigenlijk nog aan 
feestvieren"? 

Ook werden ruim één miljoen vluchtelingen in 
Nederland opgevangen en deze moesten in het 
gehele land worden ondergebracht. Zo ook in 
Hengelo. In die tijd werd ons koor versterkt door 
een aantal gemobiliseerde soldaten die in Hengelo 
gelegerd waren, terwijl wij tevens de steun kregen 
van een aantal Belgische geïnterneerde soldaten 
die bij verschillende fabrieken in Hengelo 
tewerkgesteld waren. In het archief staat vermeld 
dat ene Belg Germain Demettré met groot Vlaams 
bravoure het lied “Jeruzalem” heeft gezongen. 
 
In 1921 bedroegen de toegangsprijzen voor een 
concert van HM: 1e rang fl. 2, -, 2e rang fl. 1,25 en 
3e rang  
fl. 0,60. 
 
In januari 1925 werd het koor door eigenaar Ensink 
uitgenodigd in hotel De Keizerskroon in Borne een 
uitvoering te geven. Het was die avond een weer 
om geen hond door te jagen. Toch waren alle 
leden op komen dagen, per autobus, of motor met 
duo, maar de meesten waren per 
“schoenmakerstram” gegaan. 
 
Voor het HM was 1936 belangrijk jaar.  
De Nieuwe Hengelosche Courant van 13 december 
1936 staan in een artikel genaamd “De Twente film 



  

1936”, de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
Over de maand JANUARI staat geschreven:  
 
“Gesterkt door het verblijf in de vertrouwde 
beslotenheid van onze huiskamer temidden van 
hen, die 't bij de jaarwisseling als een behoefte 
gevoelen zich aan onzen haard te vereenigen, 
gesterkt door hartelijke wenschen en ernstige 
woorden, treden we 1936 binnen. Wat zal het 
nieuwe jaar ons brengen? 
Het begin is niet ontmoedigend in economisch 
opzicht, want uit Goor komt de tijding, dat daar 
aan het Twentekanaal een nieuwe industrie zal 
worden gevestigd, een eternietbedrijf van de N.V. 
Martinit te Amsterdam. Zooiets heeft direct al 
moed! Thans rijzen langs den nieuwen waterverf te 
Goor de muren van het nieuwe bedrijf reeds 
omhoog en hoopt men in het voorjaar de machines 
te doen draaien. 
Ook in Hengelo heeft men langs het kanaal 
gebouwd; uit een chaos van beton en ijzer zijn de 
machtige vormen van de nieuwe fabriek der N.V. 
.Kon Ned. Zoutindustrie gegroeid. 
Ged. Staten van Overijssel hechten hun 
goedkeuring aan de voorgenomen grenswijziging 
tusschen Hengelo en Enschede, waarbij aan 
eerstgenoemde gemeente zal worden toegevoegd 
het grootste gedeelte van de buurtschap Groot 
Driene en een deel van de buurtschap Twekkelo in 
de omgeving van het Hengelosche havengebied; 
tezamen een complex omvattende pl.m. 850 ha. 
met pl.m. 900 inwoners. 
Wat Hengelo verder betreft, memoreeren we de 
oprichting van het comité voor kleeding en dekkíng, 
de herdenking van het gouden jubileum van het 
Hengelo"s Mannenkoor dat het predicaat 
“koninklijk” krijgt, het 36-jarig bestaan van den 
H.B,B, (men dacht aanvankelijk het 35-,jarig 
bestaansfeest te vieren, doch later bleek, dat de 
papieren niet in orde waren geweest), den brand 
aan de Bornschestraat, waarbij een sigaren- en een 
fruitwinkel van den heer Veltkamp worden 
verwoest, de ontdekking van een tweetal geheime 
distilleerderijen en de befaamde dampartij Vos-
Raichenbach in het Vereenigingsgebouw . 
Op de fabriek van de N. V. Spanjaard te Borne 
wordt afscheid genomen van den 
procuratiehouder, den heer W. Frost Gz. Een 
hollend paard veroorzaakt een ernstig ongeval, dat 
het leven kost aan den veehandelaar Ligtenberg uit 
Rijssen.” 

 
In de jaarvergadering van 20 februari 1941 wordt 
besloten een bijdrage van fl. 10,- te storten in een 
fonds voor de gedupeerde koren in Rotterdam 
naar aanleiding van het bombardement op die stad 
in mei 1940. 
En in het verslag van de jaarvergadering op 11 april 
1946 lees je dat de voorzitter in zijn 
openingstoespraak zegt: “Het is verheugend te 
constateren dat we ons goede Nederlanders 
hebben getoond. We hadden slechts enkele 
besmette leden”. 
 
Nu we dichterbij het heden komen  lijkt het mij 
beter aan dit hoofdstuk met het onderstaande 
voorval te besluiten 
 
Op 2 februari 1963 herdacht het Amsterdamse 
mannenkoor Kunst Na Arbeid zijn 80-jarig bestaan. 
Het koor vierde dit met een concert in het 
Concertgebouw te Amsterdam met medewerking 
van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor Het koor 
was 's morgens al bijtijds in drie bussen naar 
Amsterdam vertrokken. Ze werden ontvangen in 
het Rijksmuseum, waar een kopje koffie werd 
aangeboden door het gemeentebestuur van 
Amsterdam. 
In de Telegraaf van 4 februari 1963 schreef de 
columnist Jacques Gans in zijn dagelijkse rubriek : 
 
"In het museumrestaurant blijkt een bus met 
mensen uit de Nederlandse provincie te zijn 
leeggeschud. De mannen met zwarte jasjes en 
streepjesbroeken, de dames met jurken voor de 
gelegenheid.  Het is het Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor, dat een uitstapje op "cultureel 
niveau" maakt en de gast is van het koor KNA. 
Degelijke, ernstige mensen, die porties cake met 
thee verorberen. Geen Schuttersmaaltijd, maar 
toch wel echte Hollanders, althans in mijn 
toeristenogen. Dus komt er een toespraak van een 
voorzitter. En een dankwoord van een 
vicevoorzitter. Als men honderd Hollanders bij 
elkaar ziet, komt er binnen vijf minuten een 
toespraak, met een dankwoord. Zelfs in het 
Rijksmuseum. En dat is voor een toerist toch wel 
machtig mooi. Wij zijn ervan uitgerust. Want een 
toespraak, vooral als deze niet voor ons bestemd is, 
heeft iets bemoedigends" . 

 



  

6. De dirigenten van het KHM 
 

Dit hoofdstuk over de historie van het KHM handelt over de belangrijkste functie binnen een koor: over de 
dirigenten van het koor. In de jaarverslagen vinden we veelal informatie over zakelijke aangelegenheden en 
weinig over de artistieke prestaties van het koor, laat staan over de dirigenten. Het gaat in dit hoofdstuk dus 
meer over hun persoonlijkheid en zijdelings over hun artistieke prestaties. Tot in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw werden de dirigenten “directeur” genoemd. 

 
Emil Burgstaller van 1886 – 
1889 
Als Dirigent van het jonge 
koor werd de Heer Emil 
Burgstaller benoemd. Hij 
was in 1854 in Neuburg aan 
de Donau geboren. In 1885 
was hij benoemd tot dirigent 
van het Enschede’s 
Mannenkoor.  
De eerste repetitie met het 
HM bestond 

vanzelfsprekend uit een onderzoek naar het 
stemmen-materiaal van het inmiddels tot 26 
aspirant zangers gegroeide koor. Het resultaat was 
niet erg bemoedigend, aangezien het allen bassen 
bleken te zijn.  
Emil Burgstaller's uitstekende muzikale kwaliteiten 
zijn zeker niet vreemd aan het feit dat hij het 
klaarspeelde op 16 December van hetzelfde jaar 
een in alle opzichten geslaagd concert te geven 
met een 4-stemmig mannenkoor. Een programma 
van dit eerste concert, in de originele uitvoering, is 
in ons bezit Het maakt melding van het zingen van 
een 12-tal liederen, zelfs één met medewerking 
van een solist waarvan, tot onze spijt, de naam niet 
op het programma is vermeld.  
Burgstaller stelde hoge eisen aan de zangers. Het 
was een man met buitengewone grote muzikale 
gaven en een temperament waarover niet alle 
mannenzangers van het nieuwe koor zo 
enthousiast waren. Naar aanleiding van het 40-
jarig jubileum stond in de krant van 30 januari 
1926 een artikel van  W. de Boer, de erevoorzitter, 
die de geboorte en eerste levensjaren van het koor 
memoreerde: 
“k Zie hem nog langs ons heen sluipen, wanneer 
zijn scherp gehoor hem had gewaarschuwd, dat er 
ergens een ietsje tegenaan werd gezongen, op de 
teenen, rug gebogen, hoofd vooruit, 't gezicht enkel 
oor, de vingers tot klauwen gekromd. Dan op 
eenmaal een tijgersprong onder  de uitroep:"Ha, da 
hab' ich den Kerl !!" En den onverlaat bij den 
schouder grijpend, vervolgde hij dreigend: "Sollte 
man nicht einen Stein nehmen und Sie versenken 
ins tiefste Meer?" 
 
Wij kunnen ons een dergelijk gedrag heden ten 
dage niet voorstellen. Notabelen, waartoe ook 
onderwijzers en dirigenten behoorden hadden in 
die tijd nog veel gezag en de eenvoudige burger, in 

dit geval de zanger, was bij lange na niet zo mondig 
als tegenwoordig. Burgstaller werd in 1889 
benoemd als orkestmeester in Bohemen. Ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum van HM, 
waarvoor hij was uitgenodigd, maar vanwege een 
zwakke gezondheid niet kon komen, heeft hij het 
koor een compositie geschonken. 
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag heeft men 
in zijn woonplaats Neuburg in Bayern een stichting 
in het leven geroepen met het doel de vele 
liederen die Burgstaller heeft gecomponeerd onder 
de aandacht te brengen. 
 
Eduard Wettig Weissenborn  van 1889 – 1906 
 
In het najaar van 1889 werd Burgstaller opgevolgd 
door de Heer E.Wettig Weissenborn, die op de 
jeugdige leeftijd van 21 jaar ons koor zou leiden. 
De Heer Weissenborn, geboren op 25 mei 1868 in 
Weimar (Duitsland), vestigde zich te Delden, waar 
hij, door bemiddeling van de de baron van Twickel 
was benoemd tot organist van de Ned. Herv. Kerk.  
Het was destijds gebruikelijk dat in iedere 
jaarvergadering moest worden gestemd over 
voortzetting van het contract met de dirigent. In 
november 1902 werd in hotel Mercurius een 
buitengewone ledenvergadering gehouden, waarin 
het bestuur rekenschap aflegde over het gevoerde 
beleid t.a.v. de directeur. Een woordenwisseling 
ontstond en de directeur liet weten ontslag te 
nemen. Er werden krachtige uitdrukkingen 
gebruikt door de directeur, 
waarop de president ook 
krachtige uitdrukkingen 
gebruikte. Men besloot een 
commissie in het leven te roepen, 
die zou bemiddelen tussen 
bestuur en directeur, met als 
gevolg, dat de directeur wenste 
te blijven. Door deze ruzies werd 
de onderlinge verstandhouding in 
het koor ernstig verstoord.  
De vreugdetonen van de jubileumfeesten in 1906 
waren nauwelijks verstomd, toen door onenigheid 
tussen bestuur en dirigent, de Heer Weissenborn 
bedankte voor de eer. Waarschijnlijk voor een deel 
het gevolg van het slechte repetitiebezoek, 
waardoor hij zijn ambities met dit koor niet kon 
waarmaken. Wij weten niet wat hij daarna heeft 
gedaan. 



 
G. Budelman van 1906 – 1913 
Het geschil werd niet bijgelegd, zodat men moest 
uitzien naar een opvolger voor de Heer 
Weissenborn.  Spoedig daarna werd uit een drietal 
de heer G. Budelman, een jong begaafd musicus 

als dirigent gekozen. Hij 
bleek in alle opzichten voor 
zijn taak berekend. Met de 
door hem geleide concerten 
werden successen geboekt 
die in niets onderdeden voor 
die van de concerten in de 
Weisssenborn-periode.  
Op 27 oktober gaf het koor 
zijn eerste concert o.l.v. 
Budelman. Het programma 
was echte liedertafelstijl, 
verheven woorden zonder 

inhoud. 
Bij de onder leiding van de Heer Budelman 
uitgevoerde concerten had men zich meestal 
verzekerd van de  medewerking van Mevrouw 
Budelman-Stemmerik, een alleszins bekwame 
sopraanzangeres uit Hengelo.  Nieuwe 
moeilijkheden zouden door een lange 
ziekteperiode van de Heer Budelman catastrofale 
gevolgen hebben gehad, ware het niet dat een lid 
van het koor, de heer Andriessen (de latere prof. 
C.J. Andriessen Jr. aan de Technische Hogeschool 
te Delft) als waarnemend dirigent de leiding 
tijdelijk kon overnemen.  
 
De heer Budelman was tevens dirigent van een 
dameskoor en hij streefde ernaar om Hengelo’s 
Mannenkoor en genoemd dameskoor tot één 
groot gemengd koor samen te voegen. 
Op een zeer rumoerige vergadering werd besloten 
zich op geen enkele wijze met het dameskoor in te 
laten. Eerder had de heer Budelman reeds zijn 
grieven aan het koor geuit ten aanzien van het 
slechte repetitiebezoek. Toch heeft hij zijn zinnen 
doorgevoerd door van “zijn” dameskoor een 
gemengd koor te maken. Deze ontwikkelingen 
hebben tot gevolg gehad dat de heer Budelman 
per 1 juli 1913 bedankte als dirigent. Er bestond 
geen vruchtbare samenwerking meer tussen koor 

en dirigent.  
 
Jan van Tright van 
1913 – 1914 
Voor het opvullen van 
de opengevallen 
functie kon men 
kiezen uit zestien 
sollicitanten!!  

Uiteindelijk konden de leden kiezen uit de heren 
Frommelt uit Velp en van Tright uit Rotterdam. De 
keuze viel op laatstgenoemde en hij begon op 15 
juli 1913 zijn eerste repetitie. Voor hem de taak om 
elke week de reis Rotterdam – Hengelo vice versa 
te ondernemen. Deze man moet wel van 
bijzondere klasse zijn geweest. Voordat je een 
dirigent uit Rotterdam aanstelt, moet er in de 
wijde omgeving geen goede dirigent te vinden zijn 
geweest.  
Het aantal leden nam weer gestadig toe en de 
eerste concerten onder leiding van de Heer van 
Tright beloofden veel succes voor de toekomst van 
ons koor. 
Moeilijkheden van velerlei aard, voornamelijk 
ontstaan als gevolg van het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog, maar in hoofdzaak de 
wekelijkse grote reis van Rotterdam naar Hengelo 
van de dirigent en dan nog bij een zeer 
ingekrompen dienstregeling van de Spoorwegen, 
waren de oorzaak dat de heer van Tright zich 
genoodzaakt zag te bedanken als dirigent van ons 
koor. 
 
Eduard Wettig Weissenborn van 
1914 – 1936  
Tot veler genoegen werd in 1915 
de Heer E. Wettig Weissenborn 
voor de tweede maal als dirigent 
benoemd. Dankzij z'n veelzijdige 
muzikale kennis, was hij vele 
jaren een grote figuur in het 
Hengelose muziekleven en werd 
hij gevierd om zijn grote 
muzikaliteit. Veel door het koor 
gezongen liederen waren van de 
hand van Wettig Weissenborn. 
Hij was ook een virtuoos pianist.  
Omdat er in die tijd om gevraagd werd, 
componeerde Weissenborn ook Nederlandse 
liedjes. Dit werd geen succes. Het werd een soort 
liederen, die alle van bombastische taal waren. 
De Zwolsche Courant gaf een mooie recensie van 
het optreden in Zwolle in november 1922 en ook 
hier werd de "kunstzinnige en krachtige dirigent 
Weissenborn" geroemd. De Hengeloosche Courant 
gaf een recensie van een concert, dat enkele dagen 
gehouden werd na het tournooi in Zwolle. Men 
begon met het roemen van Weissenborn als leider 
en als kunstenaar, en sprak de bewondering uit 
over hetgeen Weissenborn met het koor had 
weten te bereiken. De kracht van het koor werd 
bereikt, zonder dat het koor deelnam aan "de 
betreurenswaardige concoursen", waaronder het 
mannenkoorwezen nog steeds had te lijden. 
 



  

In Juni 1923 was er een zangersdag van de 
Overijsselschen Zangersbond in Almelo.  De krant 
schreef:  
"Hengelo's Mannenkoor kreeg een pluimpje van de 
jury. De naam van den directeur zegt voor hem, die 
eenigszins meeleeft met het muzikale leven in 
Twente, voldoende. Als de heer E. Wettig 
Weissenborn het stemmenmateriaal heeft, dan 
weet hij wel wat met zijn mannetjes te bereiken. 
Dit koor zong het laatst, maar ieder was het er over 
eens, dat het ook hier lest-best was”.  
De uitslag van het concours was: 1e afdeeling: 1e 
prijs Hengelo’s Mannenkoor. 
Op 8 Augustus 1923 vermeldde de Nieuwe 
Hengelosche Courant dat ook voor de uitspraak de 
ereprijs is toegekend aan het H.M. n.l. een 
medaille , uitgeloofd door de firma van den Berg te 
Kampen. Het motief was, dat Hengelo twee 
stukken had gekozen die technisch zeer zwaar 
waren. 
Bij een concours in Groningen  vertelde een 
functionaris van het KNZV tegen de secretaris van 
het Mannenkoor: "Ik wil niet zeggen, dat H.M. 
beter gezongen heeft dan Gruno of Zwolles 
Mannenzang, maar wel weet ik, dat het 't enige 
Mannenkoor hier is: ”er zit staal in". 
In het jaarverslag over 1923 wordt heel vleiend 
over hem geschreven:  
“Al zijn successen heeft HM op de eerste plaats te 
danken aan de talentvolle, kunstrijke leiding van 
zijn Directeur den heer Wettig Weissenborn, den 
dirigent die steeds met zijn koor meeleeft, één is 
met zijn zangers en dat ook toont door op 
uitstapjes steeds bij zijn discipelen te blijven”. 
Aan het eind van 1923 werd de heer Weissenborn 
ernstig ziek en moest zijn werk voorlopig staken. 
De directeur van Toonkunst te Enschede, de heer 
Roetering Schünlau verving hem en ook met deze 
dirigent had het koor het getroffen. 
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 
veertigjarig jubileum, zwaaide vicevoorzitter Oets 
veel lof toe aan dirigent Weissenborn, die voor 
99% het koor gebracht had op de hoge plaats die 
het koor innam tussen de andere 
muziekverenigingen in Hengelo. 
Een hoogtepunt was een zangwedstrijd in 
Rotterdam uitgeschreven door Koninklijk Rotter’s 
Mannenkoor en gegeven door koren ingeschreven 
bij het Koninklijk Nederlandsch Zangersverbond. 
Het concert werd gehouden op Zaterdag en 
Zondag 6 en 7 Juli 1929 in het gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen. Door Arent Pot wordt 
dit concours uitgebreid beschreven. Hengelo kreeg 
859 punten en Schiedam 826. Hengelo's 
Mannenkoor had zijn naam als eerste klas koor in 
het Westen gevestigd. Een gouden medaille, 
geschonken door Heinekens Bierbrouwerij was de 

beloning. Dat er uitbundig feest gevierd werd laat 
zich begrijpen.  
Het koor stond aan de top van zijn prestaties. 
Dirigent Weissenborn werd door koor en bevolking 
op handen gedragen. De pers schreef  over "onzen 
directeur". 
Weissenborn hield van zijn koor. Hij zei: "Hengelo's 
Mannenkoor is mijn leven. Ik heb er alles aan 
gegeven en doe dat nog. Zou ik niet blij zijn als 
Hengelo's Mannenkoor zijn 50-jarig jubileum viert 
en dan op zo'n wijze?" 
 
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum als 
toonkunstenaar, werd een erecommité gevormd 
bestaande uit 46 personen, waaronder bekende 
musici en burgers uit het gehele land.  Dit jubileum 
werd op 29 september 1929 in het Concertgebouw 
in Hengelo gevierd. 
Op 12 november 1936 werd een buitengewone 
algemene vergadering gehouden, waarin de 
voorzitter mededeelde, dat de heer Weissenborn 
ontslag had gevraagd als dirigent. Deze was 65 jaar 
geworden en hij vond dat men op die leeftijd rust 
moet nemen. Het was voor Weissenborn een zeer 
moeilijk besluit, want meer dan 40 jaren had hij 
het koor geleid.  
Weissenborn is dirigent geweest van vele koren in 
ondermeer  Delden, Hengelo en Oldenzaal. Verder 
van Polyphonia, een oratoriumvereniging. Later 
werd hij benoemd tot dirigent van het Zutphens 
Mannenkoor. Ook was hij directeur van het 
Vioskoor. 
Eduard, Carl, August, Ernst Wettig Weissenborn is 
op 13 mei 1946 overleden en begraven op het 
Algemeen kerkhof te Hengelo. 
 
August Vörding van 1937 – 1953 
Ook hij was een Duitser. Hij werd 
geboren in 1902 in het dorp 
Eggerode, waar zijn vader organist 
was in de R.K. kerk. Zijn 
aangeboren muzikaliteit was 
oorzaak dat hij zich tot de 
koorzang voelde aangetrokken, 
vooral tot de “musica sacra”. In 
het grote Benedictijnenklooster 
van Gerleve leerde hij het 
Gregoriaans bewonderen en in de 
concertzalen van Münster groeide 
zijn liefde voor de muziek en 
ontwikkelde zich zijn muzikale smaak.  
In 1923 werd hij benoemd tot organist en later 
dirigent in de St. Lambertuskerk in Hengelo. 
Hij werd gezien als een van de grote Nederlandse 
koorleiders en samen met Jos Vranken Jr. en Henri 
Heidendaal vormde hij een uiterst bekwame 
muziek-commissie van het Koninklijk Nederlands 
Zangers Verbond.  



 
Vörding was al een bekende bij het koor omdat hij 
Weissenborn tijdens zijn ziekte op voorbeeldige 
wijze had vervangen. Bij zijn benoeming 
verzekerde hij de leden geen al te moderne 
werken te zullen uitvoeren. 
Onder zijn leiding werd een  jongenskoor 
opgericht. Vörding schreef een stuk in de Nieuwe 
Hengelosche Courant, waarin de toekomst van het 
vocaal scholen van de jeugd werd belicht, gevolgd 
door enkele advertenties. Het resultaat was dat 45 
jongens lid werden. De eerste repetitie vond plaats 
op 7 november 1939.  
Een voltreffer was het eerste concert, dat door het 
K.H.M. gegeven werd o.l.v. Aug. Vording (21-4-
1938) met een geheel vernieuwd programma met 
o.m. werken van  Dvórak, Gerster en von 
Othegraven, componisten, die bijzonder de 
aandacht verdienen als scheppers van nieuwere 
werken voor mannenkoren.  
Vier recensies zijn bewaard gebleven en iedere 
recensent schrijft dat het koor het zeer getroffen 
had met Vording als dirigent. Over het op 7 juli 
1938 gehouden vierstedenconcert schrijft de pers 
“Het is werkelijk geen chauvinisme wanneer wij 
zeggen, dat eigenlijk alleen Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor met noviteiten kwam, waarin iets van 
groei en ontwikkeling merkbaar was. De 
koorprestaties der deelnemende verenigingen -hoe 
goed, ernstig en verzorgd overigens -stonden, om 
zo te zeggen stil".  
Vörding werd door het Mannenkoor dan ook op 
handen gedragen. Op 29 maart 1948 vierde hij zijn 
25-jarig jubileum als dirigent van het koor van de 
Lambertuskerk. Adam Witteveen was ook een van 
de sprekers, die de jubilaris, die klein van postuur 
was, toesprak met de woorden: “Gij kleine man, 
met grote gaven van hoofd en hart, zijt één der 
pioniers van de mannenkoorzang. Gij hebt 's 
mensens leven verrijkt en wij prijzen ons gelukkig u 
als dirigent te bezitten". 
 
Ook had Vörding een enorme kennis van de 
mannenkoorliteratuur. Belangeloos heeft hij jaren 
een zangcursus gegeven als verlengstuk van de 
repetitie.  
Tijdens de oorlogsjaren is Vörding doorgegaan met 
het zingen van Nederlandse liederen. Zijn kracht 
zocht hij in de volksliederen, die hij zo nodig 
bewerkte voor mannenkoor. Niet alle leden zagen 
de vernieuwingsdrift van Vörding zitten. En het 
publiek evenmin. 
Op 14 februari 1952 werd weer een concert 
gegeven. Ditmaal zou men zonder solisten zingen, 
om meer het accent op het koor te laten vallen, 
maar ook omdat er geen geld voor was.  
De pers was terughoudend en het Vrije Volk 
schreef o.m. "MANNENKOOR IN DEPRESSIE". 
Volgens de Twentsche Courant had het koor zijn 

dag niet, en het verslag eindigde met: "Volgende 
keer toch maar weer proberen solistische 
medewerking te krijgen. Het lijkt ons zo 
vermoeiend voor dirigent, koor en misschien ook 
voor het publiek". 
 
Een man als Vording was niet op zijn plaats in een 
mannenkoor bestaande uit leden die niet alleen op 
prestaties gericht waren, maar ook grote waarde 
hechten aan gezelligheid en vriendschap. Het is 
dan ook geen wonder dat in de notulen van een 
bestuursvergadering van 1952 te lezen stond: "Er is 
iets niet in orde en we moeten uit de misere. We 
kunnen nu eenmaal niet voortbestaan enkel en 
alleen op oude tradities. De gemiddelde leeftijd is 
veel te hoog en jongere leden zijn moeilijk aan te 
trekken . 
De dirigent wordt door ons allen als mens ten 
zeerste geapprecieerd, maar als pedagoog schiet 
hij wel eens te kort. Hij geeft teveel "zware kost" 
en dat is naar onze mening voor verschillende 
nieuwe leden reden om weg te gaan. We mogen 
niet vergeten dat in een mannenkoor ook een 
zekere gezelligheidsfactor is, die zich niet laat 
wegdrukken”. 
Vörding is blijkbaar met stille trom vertrokken, 
want de archieven spreken er niet over. Alleen de 
krant vermeldde dat Vörding ziek was en zich 
daarom had teruggetrokken. Wederom leert de 
geschiedenis dat roem zeer tijdelijk is. Hij werd 
benoemd tot eredirigent en kwam zo nu en dan 
wel op de jaarvergaderingen. Hij is op 10 december 
1973 overleden. 
 
Wouter de Rooij van 1954 – 
1961 
Onder zijn leiding werd in 
december 1956 het eerste 
kerstconcert georganiseerd. 
Hij heeft hierover onder 
meer gezegd: “Moge dit 
eerste kerstconcert slagen en 
een begin zijn voor en 
jaarlijks wederkerende 
vreugde voor het K.H.M.; het 
geven van een sfeervol 
concert als geestelijke 
voorbereiding op het 
vredelievend en vreugdevol Kerstfeest”. Het eerste 
concert onder leiding van Wouter de Rooy werd 
gegeven in het Verenigingsgebouw van Gebr. 
Stork, met medewerking van o.m. de alt Aafje 
Heynis. Het dagblad Trouw schreef: "Herboren 
koor gaf een mooi concert". 
Een groots gebeuren was het concert dat het KHM 
heeft gegeven op Nederlands grootste en 
beroemdste concertpodium: Het Concertgebouw.  



Op zaterdag 11 december 1954 organiseerde het 
Amsterdamse mannenkoor "Kunst na Arbeid" een 
uitwisselingsconcert. De recensies waren voor het 
KHM zeer goed. "Imponerend optreden", schreef 
het Hengelo's Dagblad, "Sfeervolle interpretaties 
van Wouter de Rooy". "Op de keper beschouwd 
verdiende Hengelo dit keer de erepalm" , schreef 
Jan Mul. De Tijd schreef: "Het Hengelo's 
Mannenkoor kwam met een voorbeeldig 
programma van uiteenlopende stijlen”. De 
Amsterdamse recensenten waren enthousiast over 
het Twentse concert 
In 1958 heeft het koor onder zijn leiding gezongen 
in Wenen in de “Musikvereinssaal” ter gelegenheid 
van het grote zangersfeest van de Oostenrijkse 
Zangersbond. Er verschenen gunstige kritieken in 
de Weense pers. Lees hierover in het artikel over 
de koorreis naar Wenen. 
Dirigent Wouter de Rooy werkte met veel plezier 
met het Mannenkoor. De leden vonden echter, dat 
hij te vlug over de moeilijke passages heen 
hobbelde en daardoor voelde men zich op het 
podium onzeker. 
Men had zich veel van het jubileumconcert  op 
zaterdag 4 febr. 1961 voorgesteld. Een concert 
waaraan door de mannen hard was gewerkt. Het 
was dan ook niet te verwonderen, dat allen een 
kater kregen, toen ze de recensie lazen: 
“MISGREEP IN EEN PROGRAMMA . Eentonig 
gemediteer -langdradige en steeds weer herhaalde 
muzikale volzinnen dat niets anders geeft dan een 
soort moderne liedertafelstijl.  Aafje Heynis redde 
de altrhapsodie, het mannenkoor was vrij zwak”. 
Ook recensent Carel Jacobs was niet enthousiast in 
zijn verslag. "Het was allemaal zo ernstig zo 
diepzinnig en zo weinig echt blij en feestelijk. En 
dat op een feestconcert". 
Hierna deed zich met dirigent Wouter de Rooij een 
ernstig conflict voor. Op 21 oktober 1961 gaf 
voorzitter Witteveen in een ledenvergadering de 
mening van het bestuur weer ten aanzien van de 
dirigent . Mede door de emotie werd Witteveen 
getroffen door een hersenbloeding. 
Dirigent Wouter de Rooij werd ontslagen. 
 
Louis Kotkamp van 1961 – 1963 

Op 28 oktober 1961 
wordt Louis Kotkamp 
als dirigent benoemd. 
Deze man was 
aanbevolen door oud 
dirigent August 
Vörding. Na enkele 
repetities had het koor 
al door dat dit een 
volslagen misser zou 
worden. Telkens had 
Kotkamp het over “zijn 
koor in Apeldoorn” om 

dan te eindigen met “Jullie knoeien met de 
overgang”.  
Over het concert van 16 november 1962 schrijft de 
krant “Dirigent en koor nog niet op elkaar 
ingesteld”, maar ook “Stemmenmateriaal is zeer 
goed”. 
Men schrijft dat het koor zakte tot zijn grootste 
dieptepunt na de oorlog, welke zijn accent vond in 
het beruchte concert op 2 februari 1963 in het 
Concertgebouw in Amsterdam. Men was daar 
uitgenodigd door het koor KNA, waarmee het koor 
vanuit het verleden een goede band had. Volgens 
de overlevering ging het stuk “Nachtgesang im 
Walde” van Frans Schubert met medewerking van 
enkele blazer en gezongen door beide koren onder 
leiding van Louis Kotkamp volledig de mist in. De 
recensenten spreken elkaar tegen over het 
artistieke niveau. 
De stemming in het koor zakte ver beneden peil. 
Kotkamp werd in de bestuursvergadering van 
november uitgenodigd om over de problemen te 
praten. Hij mist bij bestuur en leden toenadering. 
Het koor houdt zich afzijdig. Bij zijn andere koren 
voelt hij zich wel thuis. Hij heeft zijn eigen 
opvattingen, welke door het koor niet zijn 
geaccepteerd en kondigt zijn ontslag aan. Hiermee 
kwam een eind aan een voor Kotkamp en KHM 
teleurstellende periode.  
 
Omdat er weinig in het archief over deze periode is 
te vinden, heb ik met de 91 jarige mevrouw 
Kotkamp en haar dochter gesproken. Zij zijn nog 
steeds niet te spreken over de houding van het 
KHM destijds. Zij vertelden dat er een conflict in de 
persoonlijke sfeer is ontstaan tussen de voorzitter 
(van Ooien) en de secretaris (Pot) van KHM en de 
dirigent. Dit conflict heeft zijn climax gekregen 
tijdens het concert in Amsterdam.  
Kotkamp was verknocht aan de muziek en het 
dirigeren. Hij nam zijn vak zeer serieus en bereidde 
de repetities zorgvuldig voor. Hij verlangde tijdens 
de repetities dezelfde serieuse instelling van de 
leden. Hij heeft vele koren geleid en daarmee vele 
successen behaald. Onder meer het Enschede’s 
Mannenkoor, Het Apeldoorns Mannenkoor, Pro 
Musica in Zutphen en in Haaksbergen. Met dit 
laatste koor heeft hij in 1984 meegedaan aan een 
koorfestival van de AVRO en heeft daar het 
hoogste aantal punten behaald. Ook heeft hij met 
het oratoriumkoor Sempre Cresendo met succes 
“Die Schöpfung” en “Die Jahreszeiten” van Haydn 
uitgevoerd. Ook was hij dirigent van de kerkkoren 
van de Willibrordus- en de Piuskerk in Hengelo.  
Kotkamp was ook muziekleraar aan de 
Wilhelminaschool van Stork Machine-fabrieken en 
aan de middelbare scholen in Hengelo en 
Enschede. 
Op latere leeftijd is de familie verhuisd naar 
Amersfoort. Louis is 90 jaar geworden. 



 
Ber Joosen van 1964 – 1978 

Joosen studeerde piano en 
koor- en orkestdirectie aan 
het Amsterdams 
Conservatorium. Reeds op 
10 jarige leeftijd speelde hij 
de nachtmis in Krommenie. 
Toen hij 9 jaar was, kreeg hij 
les van de pianoleraar en 
artiest Jan Nieland . 
Joosen is een geestige man, 
en er gaat een verhaal dat hij 

te midden van de plechtige klanken die hij liet 
horen op het orgel in de Ariëns Gedachteniskerk in 
Enschede, op de pedalen van het orgel "Lang zal hij 
leven" speelde, omdat pastoor Hendriks, priester 
van de hoogmis, jarig was, "en in het hart van de 
pastoor sprong een stukje roomse blijdschap 
omhoog".  
Hij had weinig vrije tijd, maar was een fervent 
supporter van FC Twente. 
Het KHM had het met dirigent Ber Joosen goed 
getroffen. Hij stoeide graag met moderne muziek 
en wist de weerstand die er bij veel leden tegen 
moderne muziek heerste te verminderen.  
De recensies. n.a.v. het jubileumconcert op 29 
oktober 1971 waren uitstekend. De pers schreef: 
"Het 85 jaar bestaande Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor heeft in de loop der jaren veel ups en 
downs gekend, maar het heeft toch altijd een 
zekere faam bewaard.  Die faam was niet altijd 
helemaal gerechtvaardigd, maar men kan zeggen 
dat het koor de laatste jaren weer aan de top is 
gekomen, niet alleen wat de bezetting betreft, 
maar ook ten aanzien van de kwaliteit. Dirigent Ber 
Joosen heeft er een voortreffelijk zingend ensemble 
van gemaakt, een ensemble dat goed getraind is, 
een verantwoordelijke klank-homogeniteit heeft en 
bovendien met overtuiging zingt". 
Over het jubileumconcert bij het 90-jarig bestaan 
op 23 februari 1976 was recensent Carel Jacobs 
zeer enthousiast:  
"Luisterrijk jubileumconcert - de naar schatting 
1200 toehoorders hebben een kostelijke avond 
beleefd, hun enthousiasme kende bijna geen 
grenzen. En terecht, want zowel het zeer 
afwisselende programma als de verklanking ervan 
bevatte zoveel staaltjes van voortreffelijke 
mannenkoorzang, dat zelfs de meest onmuzikale 
kniesoor nog volledig aan zijn trekken zou zijn 
gekomen. Monnikendam's briljante, razend 
moeilijke en metrisch soms bizarre Te Deum spande 
de kroon in dit eerste programmadeel. Er zullen 
weinig mannenkoren in Nederland zijn, die dit 
brandende brok pure muziek zó uitnemend in de 
klank weten te zetten. De vitale Marius kwam 
onder daverend applaus van de geestdriftige 
toehoorders, dirigent, koor en orkest zijn dank 

betuigen voor de uitvoering van zijn ostinat 
geesteskind". 
 
Eind 1978 heeft hij afscheid genomen van het 
KHM. Zijn benoeming als adjunct directeur aan het 
Twents Conservatorium waar hij hoofdleraar piano 
en concertpianist was, dwong hem te stoppen als 
dirigent. Bij vele concerten nadien heeft hij nog 
gefungeerd als begeleider van het koor. Ber Joosen 
is op 28 oktober 2004 op tachtige leeftijd 
overleden. 
 
Nu komen we bij de dirigenten die ik persoonlijk 
heb meegemaakt. 
 
Hans Vos van 1979 – 1992 
Hans Vos noemde zich 
toonkunstenaar. Ik heb hem 
als een zeer aimabel mens 
meegemaakt en hij was een 
talentvolle dirigent. Hij stond 
tussen de zangers maar had 
toch voldoende gezag. Als het 
te rumoerig werd, dan sloeg 
hij het deksel van de piano 
met een klap dicht en had hij 
weer de aandacht van 
iedereen. 
Hans Vos studeerde koor- en orkestdirectie, en 
tevens kamermuziek(fagot), aan de conservatoria 
van Arnhem en Den Haag. 
Hij heeft altijd hard gewerkt. Naast het KHM was 
hij ook dirigent van het Nijverdals Mannenkoor, 
het Ettens Mannenkoor en de muziekvereniging 
Advendo uit Nijverdal. Ook was hij leider van de 
Big Band van de Amersfoortse Politie. Hij heeft dus 
veel moeten reizen, want hij woonde in Arnhem. 
Hans was ook een gezelligheidsmens en hield van 
de derde helft. Na de repetities ging hij vaak als 
laatste naar huis. 
Na zijn aanstelling groeide het aantal leden naar 
105. Als nieuw repertoire heeft hij delen van 
operettes en musicals voor mannenkoor 
geïntroduceerd. Zoals bij het concert t.g.v. het 95-
jarig jubileum in 1981. Voor de pauze werd de 
Missa Brevis van Joseph Haydn en Die Seele des 
Weltalls van Mozart als de grote nummers 
gezongen en na de pauze het “vrolijke” gedeelte 
met Maske in Blau en Die Blume von Hawaï. Over 
het gedeelte voor de pauze schreef recensent Chris 
Burgers:  
“Ik moet zeggen, het klonk mij wat braaf. Er 
gebeurde weliswaar niet niets, maar er gebeurde 
heel weinig. Je verwacht van een mannenkoor toch 
iets boeiends, animerends. Dat bleef echter uit. Wel 
werd er fraai gezongen en klonk alles goed". 
 
 



  

En recensent Piet Bloembergen schreef over het 
gedeelte na de pauze: 
 
"Er was verschil in uitvoering van de werken voor 
en na de pauze, in deze zin, dat ik het idee had, dat 
deze mannen-broeders in weerwil van hun hier en 
daar grijze haren zich bij “Juliska aus Budapest” en 
bij "Waar de meisjes zijn" beter thuis voelden dan 
in de Missa Brevis van Haydn”. 
 
Gedurende zijn dirigentschap werd het 
honderdjarig jubileum van het KHM gevierd. Een 
uitstekende gelegenheid om je als dirigent in de 
kijker te spelen. Financieel was er flink gespaard en 
kon hij bij het jubileumconcert ruim “uitpakken”. 
Het Overijssels Philharmonisch Orkest werd 
gecontracteerd alsmede de sopraan Elma van der 
Dool en de bariton Hans van Tassel. Het concert 
vond plaats in de stadhuishal van Hengelo. Voor de 
pauze werd de Fritjhofsage van Max Bruch 
gebracht en na de pauze het “vrolijke” gedeelte 
met operakoren. 
Zoals gezegd had hij ongetwijfeld muzikale gaven.  
De laatste jaren waren er helaas steeds vaker 
problemen over planning en realisering van uit te 
voeren werken. Er kwamen van beide zijden 
signalen dat de noodzakelijke motivatie ontbrak. 
In november 1992 heeft het koor een reis naar 
Sant Andreasberg in de Harz gemaakt. Om acht uur 
’s avonds zou het KHM een concert geven. Maar 
wie niet kwamen opdagen waren de dirigent en de 
pianiste. Pas om half tien, aan het einde van de 
pauze,  verschenen beiden op het podium. Volgens 
Vos kon hij door overmacht niet op tijd komen. 
Joop Straatsma had in de tussentijd het concert 
geleid. Dit werkte als de bekende laatste druppel. 
De voorzitter riep op maandagmorgen het bestuur 
bij elkaar en werd het besluit genomen om met 
onmiddellijke ingang het contact met Vos te 
beëindigen. Hij heeft nog wel schriftelijk bezwaar 
gemaakt tegen dit besluit, maar begreep dat het 
onvermijdelijk was. 
Momenteel is hij leider van het Arnhems 
Interscholair Orkest. Een jeugdsymfonieorkest 
bestaande uit scholieren van basis- en middelbare 
scholen uit Arnhem en omgeving. 
Daarnaast is hij dirigent/repetitor van de 
gemengde korenvereniging Belcanto 
Bommelerwaard , het Ceaciliakoor te Blaricum en 
de C.O.V. in Amstelveen. 
Hij geeft met veel enthousiasme cursussen op het 
gebied van lichte muziek voor klassiek geschoolde 
musici. Daarnaast is hij werkzaam als klassiek 
kamermuziekcoach en bigbandleider. 
 
Nick Moritz van 1993 – 2007 
Na het plotselinge vertrek van Hans Vos heeft het 
koor enkele maanden zonder dirigent gezeten. 

Joop Straatsma was bereid gevonden 
om deze periode het koor te leiden. 
Ber Joosen als adjunct directeur van 
het Twents Conservatorium werd 
geraadpleegd en maakte het bestuur 
attent op Nick Moritz. Hij was 
afgestudeerd in koor- en 
orkestdirectie. Hij had zijn reputatie 
als jong dirigent reeds gevestigd 
door vernieuwingen door te voeren 
bij het Ettens Mannenkoor. Hierover was in het 
KNZV-blad al uitgebreid geschreven. Daarnaast was 
hij recensent. 
Na een proefdirectie tussen hem en Herman Koops 
werd Nick met overgrote meerderheid van de 
leden tot dirigent gekozen. Hij werd verzocht mee 
te werken aan de verjonging van het koor. Hij was 
voor popularisering van het repertoire om de 
aantrekkelijkheid van het zingen in een 
mannenkoor te vergroten. Meer optredens naar 
“buiten”, bijvoorbeeld om feestelijke 
gelegenheden op te luisteren. Dat zag hij wel zitten 
om 100 “pinquins” op te laten draven.   
Moritz heeft inderdaad veel aan vernieuwing van 
repertoire gewerkt. Hij is er vaak in geslaagd met 
nieuwe muziek op de proppen te komen, die 
weinigen kennen en die lekker in het gehoor 
liggen. Hij heeft het bestuur zover gekregen dat 
deze opdracht gaf aan Maurice Luttikhuis, dirigent 
van het Scheveningse Muziektheater van van de 
Ende, om een mannenkoorversie van The Phantom 
of the Opera te bewerken. Ook heeft hij tijdens 
reizen naar Polen en Wales liederen uit deze 
landen meegenomen. Onder anderen het 
prachtige Kyrie van Tornpu en Tidy a Roddaist 
gezongen in het Welsh. Ook valt op dat hij diverse 
Italiaanse operakoren in het programma heeft 
geïntroduceerd. Het laatste lustrumconcert werd 
het koor begeleid door een dixielandband. Over 
vernieuwing gesproken. Ook heeft hij de aanzet 
gegeven tot de gratis koorschool voor “jongere” 
mannen, die een aantal jaren werd georganiseerd 
om “jonge” mannen te bewegen lid te worden van 
het koor. Dit om de vergrijzing enigszins een halt 
toe te roepen. Ook heeft Moritz de zangers kunnen 
overtuigen van het nut van een stemtest. In 1998 
heeft hij samen met de muziekpedagoge Elly 
Hofstee van bijna alle zangers een stemtest 
kunnen afnemen. Enkele zangers zijn op grond van 
deze test naar een andere stemsoort verhuisd. 
Nadien zijn nog twee keer stemtests gehouden. 
Moritz was een kundig dirigent, niet zo 
benaderbaar als zijn voorganger en de huidige 
dirigent. Nick is nog steeds dirigent van het Ettens 
Mannenkoor en het Almelo’s Mannenkoor. Verder 
is hij actief als organisator, publicist en 
Muziekdocent en betrokken bij het Enschede 
Muziek Festival.



  

Vanaf 2008 is Jacco Camphens onze huidige 
dirigent.  
 

Jacco Camphens (1969) 
studeerde het hoofdvak 
schoolmuziek en 
koordirectie (bij Kees 
Stolwijk) aan het 
conservatorium in 
Enschede. Daarnaast 
studeerde hij de 
opleidingen zang en 
orkestdirectie. Sinds 1990 

is hij als dirigent verbonden geweest bij 
verschillende koren, orkesten en ensembles met 
wisselende samenstellingen waaronder 
voornamelijk oratorium- en kamerkoren. Sinds 
1992 werkt hij als docent muziek en culturele en 
kunstzinnige vorming in het basis- en voortgezet 
onderwijs. Zijn uitgangspunt bij het werken met 
zangers is en zal altijd het verhaal zijn. Hij 
beschouwt het als zijn taak om door het verhaal 
koorzangers en het publiek de illusie te geven deel 
van de compositie en deel van de geschiedenis te 
zijn. Als zanger is hij bovendien in staat koorleden 

op een zingende manier te instrueren en te 
enthousiasmeren. Jacco leidt sinds 1997 met veel 
plezier en enthousiasme Toonkunst Enschede. Met 
deze en andere koren voerde hij verschillende 
werken, missen en passies uit van componisten 
zoals Fauré, Duruflé, Mozart, Bach, Puccini, Rossini, 
Mendelssohn. Hij dirigeerde talrijke orkesten, 
waaronder het Gelders Orkest en het Orkest van 
het Oosten. Tevens nam hij in 2006 het initiatief 
tot de oprichting van een eigen projectkoor, 
Camena waarvan hij dirigent en artistiek leider is.  
 

Ter afsluiting nog enkele getallen. 
 
In het digitale archief van het KHM is een tabel 
opgenomen waarin de programma’s van alle 
optredens over de periode 1886 - 2009 zijn 
weergegeven. Hieruit is ook af te leiden hoeveel 
optredens in het verleden zijn verzorgd en onder 
welke dirigent.  
Onder optredens wordt verstaan: concerten, 
jubileumconcerten, kerstconcerten, assistentie bij 
kerkdiensten, aubades en alle overige 
gelegenheden waarbij het koor heeft gezongen in 
o.m. verzorgingshuizen. 

 

 naam aantal aantal aantal waarvan gemiddeld % nieuw

 dirigent jaren optredens gezongen voor de aantal ingestud.

dirigent nummers 1ste keer optredens t.o.v. alle

gezongen per jaar nummers

 Burgstaller 3 5 26 26 2 100

 Wettig–Weissenborn 17 36 218 216 2 99

 Budelman 7 13 71 56 2 79

 Tright van 1 2 13 10 2 77

 Wettig–Weissenborn 23 62 141 111 3 79

 Vörding 16 33 105 97 2 92

 Rooy de 8 50 105 66 6 63

 Kotkamp 3 9 33 15 3 45

 Joosen 15 74 64 54 5 84

 Vos 14 98 71 41 7 58

 Moritz 14 121 114 86 9 75

totaal / gemiddeld 121 503 961 778 4 81
 

 
Uit deze tabel is veel af te leiden. 
Als eerste blijkt dat onder Burgstaller en Weissenborn heel veel nummers zijn ingestudeerd, welke slechts een 
of twee keer tijdens concerten zijn uitgevoerd. Zij moesten wel omdat er nog geen “historisch materiaal” bij de 
zangers aanwezig was.  
Enkele dirigenten hebben meer dan de anderen op het “verleden” geleund. 
Verder blijkt dat in de laatste dertig jaren het aantal optredens is toegenomen. 
 



  

7. De statuur van het KHM 
 

 
Een opmerking van onze huidige dirigent Jacco Camphens, gemaakt tijdens een interview, heeft mij er toe 
gebracht een artikel te schrijven over de statuur van het KHM. 
  
Tijdens dit gesprek liet Camphens zich ontvallen 
dat hij beslist niet voor elk willekeurig mannenkoor 
zou willen staan. Het KHM heeft goede dirigenten 
gehad, waarvan hij onder meer Ber Joosen heeft 
gekend en verhalen van mannen had gehoord die 
onder Wouter de Rooy hebben gezongen. Hij vindt 
dat het koor status heeft, over een rijke historie 
beschikt en een aansprekend repertoire heeft 
gezongen. 
 
Wat betekent: “Statuur”? In het woordenboek 
staat: formaat, standing, aanzien, imago  
Ik hoop dat dit onderwerp bij buitenstaanders 
geen jaloezie zal opwekken. Het is zeker niet mijn 
bedoeling om arrogant te doen of als zodanig over 
te komen.  
De beste manier om als mannenkoor aanzien te 
verwerven is goed te presteren tijdens de 
concerten en concoursen. Tientallen jaren heeft 
het koor behoord tot de beste van het gewest 
Overijssel en ook tot de meest vooraanstaande 
koren van het KNZV. In een ander hoofdstuk wordt 
daarop teruggekomen. 
Het kan ook negatief uitwerken, getuige een 
recensie naar aanleiding van  het feestconcert 
gegeven ter herdenking van het 35-jarig bestaan 
op 25 januari 1921. De pers was vleiend over het 
concert. Toch maakte de recensent de opmerking 
dat het mannenkoor niet die belangstelling had die 
het verdiende. Dat was te wijten aan het 
standsverschil. In andere plaatsen was dit 
standsverschil minder. 
In dit artikel probeer ik aspecten uit het verleden 
te vinden die de statuur van het KHM hebben 
bepaald en wellicht nog bepalen.  
 
Donateurs van het eerste uur 
Uit het eerste notulenschrift kunnen we afleiden 
dat de koorleden van het eerste uur een geweldige 
steun hebben gehad van een aantal donateurs, 
vooraanstaande Hengeloers. 

Er staan de namen vermeld van J.E. en D.W. Stork, 
G.J. Dikkers, W. van Wuften Palthe en E. en A.J. 
Ekker, allen gelieerd aan fabrikantenfamilies. Zo 
ook de eerste secretaris A. Stork en de 
penningmeester W.H. te Velthuis. Ook kende men 
Buitengewone leden waaronder de namen Hulshof 
Pol, van Delden en de Monchy.  
Dat de donateurs een langdurige binding met het 
koor hadden, blijkt uit een van de verslagen. 
In 1927, de kas was leeg, werden de leden van het 
koor aangenaam verrast toen enkele notabelen het 
koor een bedrag schonken van fl. 323,50. De 
schenkers waren: Mevrouw Otto Stork, Mevrouw 
A. Ekker-Stork, de heren: D.W. de Monchy Jr. , 
D.W. Stork, E. Ekker Sr. C.F. Stork, en van Wulfften 
Palthe. 
 
De eerste archivaris de heer Karstenberg heeft 
destijds deze steun als volgt verwoord: 

 
“Met het stijgen van het succes ondervond het koor 
de financiële hulp van vele lieden uit de Hengelose 
burgerij, die zich als donateur of buitengewoon lid 
lieten inschrijven. Het kleine groepje ernstige en 
hardwerkende zangers, dat Hengelo’s  
Mannenkoor in de jaren 1886-1896 reden van 
bestaan gaf, heeft hierop een stempel gedrukt, dat 
ook heden nog onmiskenbaar aanwezig is. De 
structuur van het koor was er een, die zich bijna in 
zijn gehele bestaansperiode heeft gemanifesteerd. 
Ze vond naar mijn mening haar oorsprong in het 
feit, dat de handwerkers zich vele jaren niet tot 
Hengelo's Mannenkoor aangetrokken voelden, 
waarschijnlijk als gevolg van “schroomvalligheid”. 
De groei stond n.l. in geen enkele verhouding tot de 
stijging van het aantal inwoners in onze Gemeente. 
In elk geval had men er rekening mede te houden, 
dat de zangers uitsluitend uit een toen nog zeer 
kleine groep middenstanders gevormd moesten 
worden.” 
Nu zouden we voor “schroomvalligheid”, het 
woord “drempelvrees” gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Predicaat Koninklijk 
In het archief bevindt zich het volgende schrijven: 
 
 

 
 

Wij mogen ervan uitgaan dat mede door toedoen 
van voorzitter Gerhard Krabbenbos, die jaren 
wethouder voor onderwijszaken van de Gemeente 
Hengelo is geweest, het koor in 1936 het predicaat 
“Koninklijk” heeft ontvangen. Alleen al aan dit feit 
kan het koor een bepaalde statuur ontlenen. Het 
brengt natuurlijk ook een aantal verplichtingen 
met zich mee.  
En het wekt ook jaloezie op, getuige het volgende 
voorval: Tijdens het Overijssels Mannenkoor 
Festival in Goor in april 2008, kwam ik tijdens de 
lunch in gesprek met andere zangers. Op een 
gegeven moment zei een van de tafelgenoten 
“woar bin ie dan bie?” Ik zei “” bie’t Koninklijk 
Hengelo’s Mannenkoor” waarop de man zei “ jullie 
ook altied met oe Kòòninklijk!”  
Jaloezie bestaat dus nog wel, maar helaas betreft 
dat niet meer onze kwalitatieve prestaties. Deze 
zijn momenteel beduidend lager dan ten tijde van 
de verlening van het predicaat Koninklijk.  
 
De leden 
Het is uiterst moeilijk om de beroepen van de 
leden te achterhalen. Immers de plaats op de 
maatschappelijke ladder van de leden bepaalt 
mede de status van een vereniging. Via het koorlid 
Herman Wiggers ben ik in het bezit gekomen van 
de “Adressengids der Gemeente Hengelo”, 
uitgegeven in 1933. Uit een onderzoek aan de 
hand van de ledenlijst van die tijd, blijkt welke 
beroepen de leden uitoefenden. Het koor bestond 
toen uit:  

21 zelfstandigen, 7 onderwijzers, 6 bedrijfsleiders, 
7 overheidsambtenaren, 14 zangers vervulden een 
kantoorbaan en 16 zangers werkten in handel of 
industrie. De namen van 5 zangers kwamen niet in 
het boekwerkje voor, waardoor ik aanneem dat zij 
van buiten Hengelo kwamen. 
 
Beschermheren 
De reden om een beschermheer aan te trekken 
was bedoeld om het koor ook te introduceren in 
wat men toen noemde "de betere kringen". Het 
aantrekken van beschermheren is puur een daad 
van eigenbelang. We mogen aannemen dat de 
betrokkenen zich daarvan wel bewust zullen zijn 
geweest. 
In de ledenvergadering van 12 Januari 1928 stelde 
voorzitter G. Krabbenbos voor een “notabele” te 
benoemen tot beschermheer.  Pas nadat de 
voorzitter de naam had genoemd gingen de leden 
akkoord met de benoeming van de heer D.W. de 
Monchy Jr. Deze was directeur van de Kon. Ned. 
Katoenspinnerij. Bij de installatie werd hij 
toegesproken door voorzitter Krabbenbos; je wilt 
niet weten hoeveel spreekwoordelijke veren in ‘s 
mans bekende lichaamsdeel zijn gestoken. 
Na de Monchy die tot aan zijn overlijden in 1945 
deze functie vervulde, waren diverse 
vooraanstaande personen uit het Hengelose 
bedrijfsleven genegen beschermheer van het KHM 
te worden. Onder meer werden in 1953 de heren  
J.C. Bonebakker en J.J.A. Schagen van Leeuwen, 
respectievelijk directeur van de Heemaf  en 

directeur van Hollandse Signaal Apparaten 
geïnstalleerd en in latere jaren de heren Staal, 
Stoop en Kampman allen van Hollandse 
Signaalapparaten. 

In die tijd, toen het koor eeuwig in de schuld zat 
was een financiële bijdrage zeer welkom. Nu het 
koor een betere financiële basis heeft is het niet 
meer zo noodzakelijk om gelden te krijgen van 

    S E C R E T A R I E 
                                van 

H. M. D E  K 0 N I N G I N 
 

No.2849 b            's Gravenhage, Januari 1936 
 

Hare Majesteit de Koningin droeg mij op ter kennis te brengen van het 
Bestuur van "Hengelo's Mannenkoor" te Hengelo(0) dat het Hare Majesteit 
behaagd heeft aan dat Mannenkoor het Praedicaat Koninklijk te verleenen , 
zoodat deze Vereeniging zich voortaan noemen mag: "Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor". 

                                                                                     De Particuliere Secretaris 
                                                                                       van H.M. de Koningin. 
                                         (Heemstra) 
 



  

beschermheren. De bedoeling om het koor de 
meest mogelijke bekendheid te geven in de 
Hengelose samenleving is nog steeds wel 
aanwezig. 
 
Solisten bij concerten 
Vanaf begin van de vorige eeuw heeft het koor 
regelmatig concerten georganiseerd waarbij ook 
landelijk bekende solisten werden gecontracteerd 
en bekende orkesten de begeleiding verzorgden.  
Jo Vincent, Aafje Heynis, Caroline van Hemert, 
David Hollestelle, Wilma Driessen en in de laatste 
jaren de bekende baritons Henk Poort en Marco 
Bakker.  
In het archief is een schrift aanwezig waarin tot in 
de zestiger jaren handtekeningen van aan de 
concerten deelnemende solisten zijn verzameld. 
In 1926 contracteerde men het Symfonieorkest 
v.d. Stafmuziek bij het 5de Regiment Infanterie 
Amersfoort, een hele mond vol, in 1936 de 
Arnhemsche Orkest Vereeniging, vele malen het 
Overijssels Filharmonisch Orkest en later het 
Orkest van het Oosten. 
Ook hebben de leden van het koor tot in de 
vijftiger jaren vele malen zogenaamde “Soirees” 
georganiseerd, te vergelijken met cabaretavonden, 
met natuurlijk bal na. Na de komst van de TV bleek 
er geen animo meer onder de Hengelose bevolking 
voor zulke avonden. De `soirees` worden in een 
ander hoofdstuk uitvoerig beschreven. 
 
Erevoorzitters 
Op 18 november 1954 werd de heer mr. R.J.J. 
Lambooy, burgemeester van Hengelo, benoemd 
tot eerste erevoorzitter van het KHM. Sindsdien 
zijn alle burgemeesters van Hengelo aangezocht als 
erevoorzitter en deze hebben daarin altijd 
toegestemd. 
 
De Saints 
Tot slot. Dit artikel zou niet compleet zijn wanneer 
geen aandacht zou zijn geschonken aan een 
krantenartikel van de hand van Herman Haverkate. 
In 1985 heeft hij het kerstconcert in de oude 
Blasiuskerk in Delden bezocht. Het verhaal DE 
SAINTS is ook opgenomen in het door hem 
uitgegeven boek “Vespertied”.  
 
“………Wat is Hengelo zonder zijn Koninklijk 
Hengelo's Mannenkoor? Het is alweer enige jaren 
geleden, mijn kennismaking met het Koninklijk 

Hengelo's Mannenkoor. Het was op één van de 
avonden voor Kerstmis, de oude kerk in Delden 
gloeide in het zachte licht van twee met 
waskaarsen vol gestoken kroonluchters. Tegen de 
pijlers van het kerkschip brandden kleine 
witgekapte petroleumlampen. Het was er 
stampvol, de ruimte in de absis nog leeg, wachtend 
op de komst van de Hengelose zangers. Sfeervol 
preludeerde het orgel op het grote moment van de 
intocht. 
Sommige naar kerstromantiek hunkerende 
aanwezigen, keken ongeduldig om, in de ruimte 
onder de toren, waar het wemelde van 
smokingkostuums. Eindelijk zwaaiden de grote 
glasdeuren open. In een baaierd van welluidende 
klanken, schreden de zangers achter elkaar, in 
ganzenpas, door het middenpad naar voren, een 
chique muziekmap onder de arm. Met plechtig 
geplooide gezichten gaven de Hengelose 
mannenbroeders zich over aan de illusie van 
volmaaktheid. 
En zo hoort het ook. Ze liepen zelfs anders, 
ontheven aan de realiteit van dit ondermaanse. 
Eeuwen aan cultuur en beschaving trokken aan mij 
voorbij. 
Een intocht om van te dromen. Op dit sublieme, 
nooit vergeten ogenblik, kwam mij de titel van de 
bekende spiritual, “O When de saints go marching 
in”, in gedachten. Vanaf die avond in Delden, heb ik 
de in gala gestoken leden van het Koninklijk 
Hengelo's Mannenkoor DE SAINTS genoemd. En 
dat zal, vrees ik nooit anders worden. 
Wat de Saints aan geluid produceerden was al even 
verbijsterend. Mijn luisteren was ingesteld op het 
volume van een doorsnee kerkkoor, maar wat er 
sonoor, gedragen en weldoorvoed door het 
middenschip rolde, was geen zingen meer, maar 
een oergeweld, dat in golven over de diep bewogen 
menigte sloeg…………” 
 

Met zoveel superlatieven zou je bijna naast de 
schoenen gaan lopen. We blijven echter 
bescheiden. 
Ik laat het aan de lezer over om op grond van het 
voorgaande de mate van “statuur” van het koor te 
beoordelen.  
 
We mogen wel stellen dat het K.H.M tijden heeft 
gekend van grote bloei, maar ook tijden van 
terugslag, maar altijd wist men de moed erin te 
houden en het koor een grote naam te geven. 

 

 
 



  

8. De soirees van het HM waren beroemd 
 

 
In het archief is veel geschreven over de soirees die het Hengelo’s Mannenkoor organiseerde. Deze soirees 
waren beroemd in Hengelo. Waarom uitgerekend het HM deze soirees organiseerde is niet bekend. 
 
Een feestje bouwen is natuurlijk nooit weg. Het zal 
toen wel de gewoonste zaak van de wereld zijn 
geweest om regelmatig feest te vieren. Een reden 
zal zijn geweest dat de mensen zich vroeger zelf 
moesten vermaken, er was immers geen radio of 
TV en men kon ook niet naar de film gaan. Een 
gelegenheid om uit de sleur te treden deed zich 
niet zo vaak voor. Het zal tevens tot doel hebben 
gehad de leden en zeker de donateurs, toen 
“kunstlievende leden” geheten, te binden aan de 
vereniging. Na de komst van de TV bleek er geen 
animo meer te bestaan onder de Hengelose 
bevolking voor zulke feestavonden te bestaan.  
 
Dat de leden van een feestje hielden is af te leiden 
uit het feit dat in de beginperiode elk concert werd 
gevolgd door “Bal na”. Je leest dat men 
voortdurend in de weer is met de vorming van een 
“feestcommissie”. In het jaarverslag over 1916 lees 
je dat om de vijf jaar bij het mannenkoor een 
“fuifspier” in beweging komt. Al kijkt de 
penningmeester nog zo zuur, er zal en moet feest 
gevierd worden. 
De soirees werden meer en meer door de leden 
verzorgd en er werden minder gasten van buiten 
gevraagd voor vulling van het programma. Men 
vulde de avond met zang van een clubje uit de 
zangers, met een komisch schimmenspel, met 
duetten, solo' s werden ten gehore gebracht en 
toneelstukjes werden ingestudeerd. 
Bijna in ieder jaar zijn er soirees georganiseerd. De 
eerste keer bij de jubileumviering bij het tienjarig 
bestaan. Hieraan deed ook de Hengeloose 
Gymnastiekvereeniging mee. 
Het voert te ver om alle soirees de revue te laten 
passeren. Van de meeste soirees zijn de 
programma’s in het archief te vinden en ook is 
destijds getracht in verslagen de feestelijke sfeer 
weer te geven. Van enkele soirees laat ik u deze 
sfeer proeven zoals deze destijds door de 
secretarissen of in de krant is vastgelegd. 
 
Na op de vrijdagavond het jubileumconcert n.a.v. 
het 15 jarig jubileum te hebben gegeven werd op 
zaterdag 15 januari 1901 de feestavond gehouden. 
In het jaarverslag van de secretaris lees je onder 
meer: 
 
“Het was een feestavond in den vollen zin des 
woords. De zaal was stampvol met een prettig en 
vroolijk gestemd publiek. 

Na het zingen van een voor die gelegenheid door 
den Directeur gecomponeerd feestlied en eenige 
humoristische liederen, was No.7 van het 
programma aan de beurt, dat in het programma 
met eenige puntjes was aangegeven. 
Iedereen was benieuwd, wanneer het scherm 
opging, wat dan door de oogen zou worden 
aanschouwd, want niemand buiten degene die in 
No.7 moesten optreden, was met hetgeen komen 
zou bekend, zoo ook het meerendeel der leden, 
deze laatsten hadden wel allerhande gissingen 
gemaakt, doch hoe spatten deze als een zeepbel 
uiteen toen het scherm opging en zij een “Wiener 
Damenkapelle” in optima forma te zien kregen. En 
of het echte dames waren? Nou hoor, men had hun 
snorren en sterk opgevulde boezems, groote 
handen, houding en vooral de groote stappen van 
fraulein Morelio maar te zien om van het tegendeel 
overtuigd te worden”. 
“De pret steeg toen de gebaarde Directrice met een 
heerlijk verdraaien harer goddelijke oogen en een 
hoogst innemende buiging, het publiek voor het 
applaus bedankte, doch het toppunt werd bereikt 
toen op bevel van de Directrice de dames elk met 
een glas bier werden vereerd, welks inhoud in een 
teug op commando in de dorstige kelen verdween”. 
Daarna kwam er een kermis met een kop van Jut, 
toen genoemd het Hoofd van Chamberlain, de man 
van den doolhof een echte doolhof, waarin men 
maanden in kan dwalen, en men raadde de 
bezoekers dan ook aan mondvoorraad mee te 
nemen. Dan kregen we een Kinematograaf. Zou er 
wel ooit groter bedrog gepleegd zijn? De 
phonograaf, waarin men maar iets te zingen had 
om het dadelijk door een andere stem te hooren 
teruggeven, de harmonikaspeler, vioolspeler, 
bloemenmeisje, enz.” 
 
Het werd een groots komisch nummer. De 
secretaris vraagt zich aan het eind van het verslag 
af:  
“Zou wel ooit een dilletantanclub meer de 
lachspieren van de toehoorder in beweging hebben 
gebracht als deze tot dames gemetamorfoseerde 
heren?” 
Iedereen ging voldaan naar huis, behalve de 
penningmeester die 486 potjes bier op zijn 
rekening had gekregen. 
 
"SOIREE AMUSANTE" op zaterdag 20 januari 1906 
in “de Beurs” 

 



  

Het “soiree Amusante”, gewijd aan vrolijkheid en uitsluitend verzorgd door de leden van Hengelo’s 
Mannenkoor. De HM Cadetten waren het succes van de avond. Op de volgende foto staat in het midden de 
“hofkapelmeester” H.W. van Loon uit Delden, erelid van het koor. Het succes van de avond was mede aan hem 
te danken. Zij speelden voornamelijk walsen en polka’s. 
 

 
De H.M. Cadetten, ook wel genoemd de “Alias Kieler Sprotten”  

 
Het is opvallend dat vele leden, op deze foto staan er veertien, een muziekinstrument konden bespelen. En dan 
te bedenken dat het koor op 31 december 1906 uit 33 leden bestond. De namen van de “cadetten” zijn in het 
archief bekend.  
 
Veel is te halen uit de krant van 3 februari 1906. 
“De kermis moest nog opgebouwd worden, dus 
allen moesten de zaal verlaten. Dat was geen 
lolletje, want het was winter en koud. Allen 
moesten de zaal uit, doch het duurde niet lang of 
allen kwamen weer binnen, hoewel de zangers hun 
spulletjes nog niet opgesteld hadden. Dan maar op 
de stoelen, want genieten zullen ze. De Lilliputters 
met hun waterhoofden en hun armen en benen als 
van een harlekijn. Vijf ballen voor een dubbeltje, bij 
van Ledderoms grote poppen, de krachtmeter van 
professor Guglielmo Maniacaloo met de grijze 
hoed, de gebakskraam van Vulsma, de schiettent, 
de berenleider.  
Het was een herrie van jewelste en dat het 
allemaal toch goed gegaan is, dankt de krant aan:   
Den "eenigen klabak aan wien zeker voor een goed 
deel de eer toekomt, dat alles afliep zonder dat de 
aanwezige verbandmiddelen behoefden te worden 
beproefd en dat er een eind aan de kermispret 
kwam, toen het gat in de beurzen van de 
feestvierenden groot genoeg was geworden en de 
jongelui al weer naar iets anders begonnen te 
verlangen: naar het Bal. Dat hier nog iets van 

terecht gekomen is was zeker te danken aan de 
capaciteiten van het koorlid, dat evenals zoo 
dikwijls tevoren reeds, de leiding op zich had 
genomen". 
Het was een wild feest, veel lawaai, gelach en 
gejoel. Het koor kon terugzien op een prachtige 
viering van zijn 20-jarig bestaan”. 
 
Op 9 mei 1908 volgde weer een soiree amusante, 
met veel leut, lol en dans. Mevr. Budelman, de 
vrouw van de dirigent, was vaak de sopraansoliste 
en de pers schreef lovend over haar: "Heerlijk -
melodieus en zacht in haar geluid". Het soiree 
amusante was weer een daverend succes. Het koor 
liet zich horen, de koorklasse van de muziekschool 
was er bij, de "Jonge dames koorklasse".” Een 
Gemeenteraadszitting te Wauweldam”, een grote 
komische plattelandsscene werd gezongen. “De 
Heldenschaar van Burgerdam”, een  politiek 
karakterstuk werd gespeeld, alsmede 
Studentenwraak, een humoristisch Terzet, 
gezongen door een de student Kwast, de 
politieagent Sabelman en de nachtwacht 
Hazenmoed.  



  

En natuurlijk bal na o.l.v. Joh. Vestdijk uit 
Amsterdam, onderbroken door voordrachten. 
Entree voor niet-leden 75 cent per persoon. 

 
Opmerkelijk is dat men in 1909 zelfs twee keer een 
soiree heeft georganiseerd. Op 9 januari en 8 mei. 
Voor deze laatste werd een  operette ingestudeerd. 
“Het Jachtslot” een in het Nederlands vertaalde 
operette in twee bedrijven, gebracht door tien solisten 
en de rest van het koor. 
 
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum werd op 
zaterdag 21 januari 1911 een Bal-masqué gehouden in 
de uitverkochte Beurs. Tijdens dit feest werd door: 

“Z.K.H. Prins Amadeiro Ristico di Carnavallo. 
Ridder van het Reksam, Heer en Meester van 
Hengelo en deszelfs Watervrije moerassen en 
Zandwoestijnen” de “Troonrede” 
uitgesproken, die begint met: “Waarde 
Onderdanen van Hengelo. Salut” 

   
Vooraf liet het bestuur enkele mededelingen 
uitgaan. Op 6 december 1910 o.a. de volgende 
circulaire: 
“Op verzoek van het Bestuur zal de costumier P. 
SCHILDER uit Arnhem, a.s. Zondag, van 11 uur v.m. 
tot 2½ uur n.m., in de Beurs aanwezig zijn met 
eenige modellen en platen, tot het geven van 
inlichtingen omtrent het verhuren, eventueel 
maken van COSTUMES voor het Bal-masqué op 21 
Januari. 
In de Nieuwe Hengelosche Courant van 14 januari 
1911 stond een advertentie met dezelfde strekking. 
De complete krant is in ons bezit. 
Om toegelaten te worden tot dit Bal-masqué moest 
men aan een aantal voorwaarden voldoen. Het 
bestuur gaf een reglement van orde uit, waarin 
onder meer stond: 
"de toegang zal worden geweigerd aan hen, die of 
onbehoorlijk gecostumeerd zijn OF IN HET KLEED 
EENER ANDERE SEKSE VERSCHIJNEN (travestie). 

Ook is het niet geoorloofd zich te vertoonen in het 
costuum van een geestelijke. Het aflichten van 
maskers is niet geoorloofd". 
Het bal-masqué was zeer geslaagd.  
‘’We zagen Napoleon gearmd met een hoofdman 
der Koerden;  
Caesar in al zijne verhevenheid te midden van 
Pierrots, Pierettes en Clowns. Er liepen 
“bosviooltjes” en ook “Prins Hendrik” was 
aanwezig.” (Prins Hendrik was de man van 
Koningin Wilhelmina JB). 
Het lijkt erop dat de Hengeloers reeds in het begin 
van de vorige eeuw uitstekend “carnaval” konden 
vieren, dus voordat er carnavals-verenigingen 
werden opgericht. 
Het 40 jarig jubileum in 1926 werd besloten met 
een soiree waar een door de heer Jo Borchert 
geschreven revue “Pak de leuning” werd 
uitgevoerd. Het was een pittige tekst, vooral het 
lied in het Twents “klumbumbus”, als parodie op 
het grote zangstuk “Columbus" dat tijdens het 
jubileumconcert, enkele dagen daarvoor, werd 
gezongen. 
 
Tijdens de soirée gehouden op 28 januari 1925 
werden loten verkocht en waren er prachtige 
prijzen te verdienen. Zo ook een “Directoire – 
pantalon” gewonnen door meester Bouma. 
 
Het koor is in 1931 naar Bentheim geweest en 
heeft in de Kaiserhof aldaar wat gedronken en 
gezongen.  
Op zaterdag 6 februari 1932 werd in hotel Luyerink 
wederom een soiree gehouden. Dit keer werd de 
revue “hotel Kaiserhof” opgevoerd. De muziek en 
de tekst waren geschreven door het koorlid L. 
Peters. In het archief is het complete script 
aanwezig, dat bestaat uit 14 pagina’s. Vele leden, 
soms met hun familieleden, hebben aan deze 
revue meegewerkt.  

 
 
Peters was blijkbaar geïnspireerd door het uitstapje van het koor op 12 juli 1931. Van dit uitstapje zijn vele 
foto’s bewaard gebleven, o.a. enkele met zangers op het terras en in de tuin van hotel “Kaiserhof” in Bentheim. 
Ondanks de Grote Depressie die een jaar eerder was uitgebroken is men op de meeste foto’s zeer uitgelaten. 

Zie ook hoofdstuk 15 Met het koor op stap. 
Dat er naast een bezoek ook nog een revue 
naar deze plek werd vernoemd, was voor mij 
aanleiding om een bezoek aan Bad Bentheim 
te brengen. Wij kwamen aan de weet dat het 
gebouw nog bestaat. Het is meerdere keren 
verbouwd en heeft een opmerkelijk uiterlijk. 
Momenteel is er een Chinees Restaurant 
gevestigd. Het is gelegen aan de 
Bahnhofstrasze in de buurt van de spoor 
tunnel.                 

 
De namen van dit revuegezelschap zijn in het archief 
aanwezig. 



De maand februari 1951 stond in het teken van het 
65-jarig bestaan van het koor. Op 3 februari vond 
in Hotel Royal  een soiree plaats waar aan 
meewerkten: Henk Beerlage als “Mans”, Rodi 
Roeters, sneltekenaar en manipulator, Ria Verda, 
accordeonist en Joke Verkerk, zang en voordracht. 
Na afloop bal; zoals steeds een zeer geslaagde 
soireé. 
 
De jubileumviering ter gelegenheid van het 80 jarig 
bestaan werd besloten met een soiree op 19 
februari 1966. Deze soiree was georganiseerd door 
de heren Stroop, Vos en Bok. Het werd een 
gezellige avond. Men had een orkestje gevormd uit 
leden van het Overijssels Philharmonisch Orkest en 
uit het orkest" Amon de Haas".  De conferences en 
verbindende tekst werden gesproken door koorlid 
W. van Roest. De heer Straatsma, een lid dat zich 
onderscheidde door een prachtige bariton, zong 
een aria uit de Zauberflote, waarbij dirigent Joosen 
hem begeleidde op de piano. Het koorlid van 
Steenbruggen gaf op humoristische wijze een 
verslag van 80 jaar KHM. Het echtpaar Pruis zong 
enkele liederen. Het damescomité bood bij monde 
van mevrouw Wilmink- Schipper een piano aan. 
Ber Joosen soleerde op deze piano. De heer 
Straatsma zong "Die beiden Grenadiere". Er werd 
een KHM quiz '80 gehouden en een uit de leden 
gevormd Kozakkenkoor zong Russische liederen 
o.l.v. de heer Van Ooijen, waarna de avond 

besloten werd met dansen. De heren Von Fisenne 
en Bonebakker boden een werk aan, getiteld  "De 
Kwink" van Jan Mul. 
Dit is het laatste feest in de vorm van een “soiree”. 
Het koor blijft uiteraard wel feesten organiseren, 
maar de zelfwerkzaamheid van de leden op 
instrumentaal en acteergebied wordt steeds 
minder. 
 
Op 26 januari 1986 werd na afloop van de receptie 
ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum een 
diner gegeven aan de leden en genodigden waarna 
aansluitend een feestavond volgde. De muziek 
werd verzorgd door de grote Big Band van de 
Amersfoortse Politie onder leiding van dirigent 
Hans Vos. Het “bal” werd geopend met een show 
door acht dansparen van dansschool Bokdam. Het 
werd een stijlvolle avond. De dames zagen er 
piekfijn uit en de mannen waren gekleed in 
smoking. 
Zie hiervoor ook het artikel over het 100 jarig 
jubileum. 
 
De laatste 25 jaren werd er twee keer per jaar op 
verschillende Hengelose of Deldense locaties feest 
gevierd. Het is traditie dat het jaar wordt 
begonnen met een nieuwjaarsreceptie en 
voorafgaand aan de vakantieperiode wordt er 
jaarlijks een eindavond georganiseerd.  
 



  

 
9. De concerten van het KHM 
 

 
Het bestaan van en het oordeel over een mannenkoor hangt af van de concerten die het geeft. Concerteren 
waarborgt de continuïteit van een koor. Daarom moet in dit jubileumboek veel aandacht worden gegeven 
aan de concerten en andere optredens. 
 

Het KHM heeft in haar bestaan vele 
concerten gegeven. Van grootse 
jubileumconcerten met solisten en 
orkest tot eenvoudige volksconcerten. 
Vaak ook concerten in de sociaal-
maatschappelijke sfeer in zieken-, 
verpleeg-, en bejaardenhuizen. 
In het gedigitaliseerde archief zijn alle 
gebeurtenissen vastgelegd en voorzien 
van trefwoorden. Hieruit kunnen we 
afleiden dat het koor in de achter ons 
liggende jaren ruim 500 optredens heeft 
verzorgd. Dat is een gemiddelde van 
ruim vier per jaar. 
 
Het is helemaal niet mijn bedoeling om 
van al deze optredens verslag te doen. Ik 
wil de lezer niet vermoeien met alle 
gezongen titels. Ik moet dus een zware 
selectie toepassen. En met welke 
objectieve bril doe je dat dan. Het 
gevaar is groot, dat ik als fervent zanger 
bij het KHM alleen maar over de 
successen zal schrijven. Ik doe mijn best 
zo selectief mogelijk te werk te gaan.  
 
Eerst iets meer over de “optredens”. Het 
koor heeft ruim 370 concerten gegeven 
en  sinds 1956 heeft het koor 92 
kerstconcerten gegeven. Daarnaast 
heeft het KHM vele malen de 
feestelijkheden op Koninginnedag 
geopend met een aubade voor het 
stadhuis van Hengelo. En het koor heeft 
40 keer medewerking verleend aan 
kerkdiensten in de Paus Johanneskerk, 
in de Ark en de Betlehemkerk in Hengelo 
en in de NH kerk te Delden. 
 

 
In de begintijd werd een concert altijd besloten met een “bal na”. Dit begon enkele leden danig te vervelen, 
zoals blijkt uit de jaarvergadering van 14 januari 1908: 
J.B. van Nieuwenhuis, Jac. Krabbenbos en C.J. Andriessen (de laatste was de 2e dirigent), hebben een brief 
geschreven. Ze hebben bezwaren tegen de concerten, want deze vinden weinig sympathie bij de Hengelose 
Burgerij. Deze voelt te weinig voor de zang en veel meer voor het bal. Men heeft de vorige keer het concert 
moeten afbreken wegens het lawaai van de bezoekers. 
VoorsteI:    1: concerten geven zonder bal. 

2: toegangsprijs verlagen voor niet-leden 
3: zo nu en dan afwisseling geven door het engageren van solisten 
4: de kunstlievende leden een soiree amusante aanbieden 

Lang werd hierover gedebatteerd echter zonder resultaat. 



  

De jubileumconcerten 
Het was vanaf het begin gebruikelijk om bij de 
viering van ieder lustrum goed voor de dag te 
komen. En als de financiële middelen het toelieten, 
zou het een concert moeten worden met solisten 
en een orkest als begeleiding. Beroemde solisten 
werden gecontracteerd. Het heeft geen zin om de 
solisten van de eerste jubileumconcerten te 
vermelden. Wij kennen hun namen wel, maar we 
weten niet hoe beroemd zij waren. Van de 
volgende namen kent U er beslist enkele. De 
sopranen Jo Vincent, Gerda Pons, Nelly van der 
Spek, Wilma Driessen, en Claudia Patacca. De alt 
Aafje Heynis en de baritons Marco Bakker en Henk 
Poort, alsmede de pianist George van Renesse.  
Maar ook regionale solisten kregen een kans op 
het podium, zoals C.J. Andriessen, Alphons 
Gaalman, Tera de Marez – Oyens en Wouter 
Munsterman als begeleiders op piano, vleugel en 
orgel. Verder de sopranen Marijke Eliveld, Karin 
Hertsenberg en Armanda ten Brink, alsmede de alt 
Margret Beunders en de baritons Jimmy 
Hutchinson, en Jeroen van Hagen. 
Voor de begeleiding heeft men vele malen gebruik 
gemaakt van Het Overijssels Filharmonisch Orkest 
en haar opvolger Het Orkest van het Oosten. In de 
begintijd maakte men gebruik van Het 
Symfonieorkest van het 5de Regiment Infanterie uit 
Amersfoort, alsmede van de Arnhemsche 
Orkestvereniging. En wanneer niet voldoende in de 
pot zat maakte men gebruik van Hengelose of 
Twentse orkesten. Te weten:  
De Muziekverenigingen Excelsior en de Eendracht, 
De Hengelose Orkestvereniging en het Twents 
Kamerorkest. 
Wat er zoal werd gezongen kunnen we terug 
vinden in de programmaboekjes welke bij elk 
concert werden uitgegeven. De titels in de 
beginjaren zeggen ons niets. Veel liederen in de 
Duitse taal, zgn. liederfafelzang en de Hollandse 
liederen waren veelal op vaderlandse leest 
geschoeid. In een apart hoofdstuk over “het 
Repertoire” kom ik terug op een aantal gezongen 
titels en probeer een licht te werpen op de 
vernieuwing van het repertoire door de jaren 
heen. 
Aan het eind van dit hoofdstuk treft u het 
programma van het eerste concert op 16 
december 1886 gegeven door Hengeloo’s 
Mannenkoor.  
De jubileumconcerten werden gegeven op podia in 
onder meer De Beurs, in het Verenigingsgebouw 
van de Gebr. Stork, in het Concertgebouw en later 
in het (nieuwe) Stadhuis en recent in het 
Rabotheater. 
Lange tijd werden de concerten besloten met een 
bal na. Meestal zong men voor een volle zaal. Maar 

dat nam niet weg dat de kas na de meeste 
jubileumfeesten leeg was.  
 
In dit kader wil ik in het bijzonder aandacht 
schenken aan het concert bij het 110 jarig 
jubileum, voornamelijk als gevolg van de hele 
“soesa” eromheen. 
Doordat de overheid een “terugtredend beleid” 
voorstond is in de negentiger jaren bij het 
toenmalige bestuur het besef ontstaan dat zonder 
de hulp van sponsoren een concert organiseren 
financieel niet meer haalbaar zou zijn. Ook de 
prijzen voor het inhuren van een orkest en solisten 
werden steeds hoger en konden niet meer worden 
opgevangen in de prijs van een toegangskaart. 
Zoals eerder is geschreven moest er een meer 
zakelijke aanpak komen. Er werd een 
sponsorreglement opgesteld en de sponsorjagers 
Rinus Heuvelman en Jan de Jonge, samen met 
Marinus Zwienenberg wisten contacten te leggen 
met diverse Hengelose bedrijven. Vanwege de 
ruime financiële middelen werd getracht een 
bekende solist binnen te halen. In 1994 is contact 
gezocht met de bariton Henk Poort en heeft hij 
toegezegd. Op 7 februari 1995 hebben Moritz, 
Ybema en Bijen de bariton Henk Poort opgezocht 
in de Schouwburg in Enschede, waar hij 
“zogenaamd” een contract heeft ondertekend. 
Henk Poort was bekend geworden om zijn rol als 
Phantom in de musical “The Phantom of the 
Opera” van Andrew Loydd Webber. 
Ook waren de sopraan Ellen Schuring en het Orkest 
van het Oosten voor de begeleiding 
gecontracteerd. In het archief is een prachtig 
programmaboek, in de vorm van een glossy 
tijdschrift te vinden.  
Omdat Henk Poort weigerde een handtekening 
onder “welk” contract dan ook te zetten en hij 
telefonisch moeilijk te spreken was heeft het 
bestuur maanden in de rats gezeten over zijn 
deelname. De zorgen waren zo groot dat Jaap 
Ybema op een zondagmorgen Henk Poort uit bed 
belde om hem ondubbelzinnig op zijn 
contractverplichtingen te wijzen. Enkele maanden 
voor de uitvoering deelde hij mede dat hij in de 
Frithjof sage niet als solist wilde optreden en 
moest het bestuur op zoek naar een vervanger. 
Marco Bakker werd bereid gevonden de Frithjof 
sage te zingen en zo hoefde het programma niet te 
worden aangepast. Het werd dus het duurste 
concert ooit van KHM.  
De toegangsprijs bedroeg fl. 42,50 en de 
Stadhuishal was afgeladen vol. Het 110 jarig 
jubileum werd op een grootse wijze gevierd. 
 
Andere concerten en optredens. 
Het KHM heeft vele concerten in de sociaal-
maatschappelijke sfeer gegeven.  



  

Bijna jaarlijks werden een of meer concerten 
gegeven in de beide ziekenhuizen van Hengelo, in 
bejaardenhuizen en verzorgingshuizen in Hengelo 
e.o. In 1959 werd in het Sanatorium in Hellendoorn 
gezongen. 
Het moet gezegd dat deze concerten vaak vooraf 
gingen aan een groot openbaar concert, dus een 
soort generale repetitie, maar toch! In de latere 
jaren werd ervoor gezorgd dat de meeste 
concerten via de ziekenomroep te beluisteren 
waren.  
Ook heeft het koor in 1918 gezongen voor de in 
Hengelo gedetacheerde militairen. 
Regelmatig werd gezongen in het gemeentepark of 
zoals dat nu heeft de gemeentetuin, maar ook in 
het Tuindorp en in de beginjaren in de tuin van de 
Drost van Twente in Delden, de eigenaar, de heer 
Haverkamp, was een fervent aanhanger van het 
koor.  
Ook heeft het koor meerdere keren voor de radio 
gezongen. Zo werd in 1928 door Radio Hilversum 
een Twentsche stedenavond gehouden, waarbij 
het koor uitstekend heeft gepresteerd. Op 19 juni 
1938 voor de AVRO-radio en in 1977 voor de NOS 
radio. 
 
Het eerste buitenlandse concert werd op 8 juli 
1900 gegeven in Bocholt. Er is nog een “Textbuch” 
in het archief. Zelfs werd er medewerking verleend 
door `Fraulein A.G. Bouman, sopran aus 
Amsterdam. In het jaarverslag van de secretaris 
staat hierover:  
“We behaalden dit jaar zelfs succes tot over de 
grenzen van ons Vaderland en wel in Bocholt”  
 
In juli 1901 heeft men meegedaan met een 
concours in Tiel. Men dacht met eer en roem 
beladen terug te keren. Maar helaas. De secretaris 
schrijft:  

“Wij hadden onze krachten overschat. Aan 
wie de schuld? Op het concours bleek 
dadelijk, dat wij niet op een prijs 
behoefden te rekenen. We weten dan ook 
allen hoe we zijn teruggekeerd, niet met 
roem beladen, doch met beschaamde 
kaken? Neen, immers ons Koor was nog 
nimmer ten concourse gevaren, den 
directeur en de meeste leden hadden nog 
nooit een concours bijgewoond en velen 
onzer ging het als hem die ten examen 
gaat. Zeker zal voor ons eenmaal een 
overwinning zijn weggelegd”. 

Dit concours heeft een grote terugslag gehad op 
het koor. Het bestuur besloot in een buitengewone 
vergadering een flinke rusttijd te houden en te 
gaan zoeken naar nieuwe zangers. Dit lukte en met 
nieuwe moed werd er weer gerepeteerd.  
Dat het er diep heeft ingehakt is af te leiden uit de 
feestgids ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan 

in 1906 waarin de deelname aan dit concours nog 
eens in dichtvorm werd overgedaan. 
 
Zowel in 1907 en in 1914 nam men deel aan een 
zangersfeest in Den Haag, uitgeschreven door het 
Nederlands Zangersverbond. Zeer fijne dagen 
bracht men in Den Haag door en het hoogtepunt 
was het brengen van een serenade aan de 
Koningin door 1000 zangers.  
 
Op 5 juni 1923 gaf het koor een concert in het 
theehuis "De Waarbeek" ter gelegenheid van de 
opening van dit theehuis. 
En in dezelfde maand deed men mee aan een 
zangersdag in Almelo, georganiseerd door de 
Overijsselschen Zangerbond. Het was op een 
zondag en het was zo warm dat de voorgenomen 
mars door de stad en het zingen van het bondslied 
niet door konden gaan. Toen het zangtournooi zou 
beginnen, stroomde het water met bakken uit de 
lucht. Een uur later was de bui voorbij en kon het 
festijn alsnog beginnen. Hieruit valt af te leiden dat 
dergelijke zangtournooien vaak in de buitenlucht 
hebben plaats gevonden. 
 
Op 24 februari 1927 gaf men een concert waarbij 
voor het eerst enige Franse liederen werden 
gezongen. Het waren “Invocation” van Jouret en 
“Le Rossignol” van Gretry. Ook werd in dat jaar 
deelgenomen aan een zangfestijn, een ereconcert, 
waarbij 1400 toeschouwers aanwezig waren en 
waar het koor de 1e prijs kreeg met 372 van de 
420 punten. En er werd een liefdadigheidsconcert 
gegeven, waarvan de opbrengst ten goede kwam 
aan de slachtoffers van de stormramp in Borculo 
op 1 juni van dat jaar. 
  
Een hoogtepunt was een zangwedstrijd in 
Rotterdam uitgeschreven door Koninklijk Rotter' s 
Mannenkoor en gegeven door koren ingeschreven 
bij het Koninklijk Nederlandsch Zangersverbond. 
Het concert werd gehouden op Zaterdag en 
Zondag 6 en 7 Juli 1929 in het gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen. Daarna werd een 
concert aangeboden door de Maastreechter Staar. 
De koren  werden ingedeeld in afdelingen, die 
bepaald werden door het aantal leden. Omdat 
Hengelo's Mannenkoor behoorde tot de koren van 
50 tot 100 leden kwam het koor in de 2e afdeling. 
Toch werd er gezongen in de 1e afdeling, wat een 
grotere belasting voor het koor was. Eigenlijk had 
men liever in de 2e afdeling gezongen. Men wilde 
graag eens in het Westen zingen, want de 
zangwedstrijden, die men in Doetinchem, 
Winterswijk, Bentheim en Almelo hield, gaven de 
mannen niet meer zoveel voldoening. Men dacht 
dat een overwinning in het Westen meer lauweren 
meebracht, dan hier in het Oosten. Het verplichte 



  

werk: “Kermiscavalier” van Alphons Vranken gaf 
hen veel moeite, maar Weissenborn deed zijn best. 
Het uur der waarheid was aangebroken, het 
mannenkoor uit het Oosten betrad onder doodse 
stilte het podium. 
De mannen voelden zich rustig, want ze hadden 
hun Weissenborn bij zich. Zij voelden zich zeker en 
toen het laatste akkoord van het verplichte 
nummer was verklonken wisten ze, dat het goed 
geweest was. De knipoog van Weissenborn gaf hun 
die zekerheid helemaal, meer dan het spontane 
applaus van de achttienhonderd toehoorders. 
Het vrije nummer, “Golgotha” verwierf een 
applaus dat aanzwol tot een ware ovatie. Toen 
kwam het “Kerstlied” van Diamant, een lied dat 
ragfijn gezongen moest worden en het koor zòng 
dit ragfijn. Toen de laatste klanken van het lied 
wegstierven heerste er een ogenblik stilte, die 
daarna verbroken werd door een daverend 
applaus en zeer tevreden gingen de mannen van 
het podium af. 
In diezelfde afdeling zong ook de Koninklijke 
Zangvereniging Schiedams Mannenkoor Orpheus. 
Dit koor bleek over een veel fraaier klankmateriaal 
te beschikken dan Hengelo's Mannenkoor, een 
klankfraaiheid die over alle stemmen gelijkelijk 
verdeeld was. Met spanning volgden de mannen 
uit Hengelo de verrichtingen van hun mededinger. 
Maar deze fraaie klank werd wel eens te ruw en er 
openbaarde zich een teveel aan temperament. De 
voordracht geschiedde veel levendiger en 
enthousiaster dan bij Hengelo's Mannenkoor, doch 
dit was te zwaar voor het luchtige karakter van 
deze muziek en bovendien steeg dit koor een hele 
toon. De uitslag werd onder ondraaglijke spanning 
afgewacht: Hengelo kreeg 859 punten en 
Schiedam 826. Hengelo's Mannenkoor had zijn 
naam als eerste klas koor in het Westen gevestigd. 
Een gouden medaille, geschonken door Heinekens 
Bierbrouwerij was de beloning. Dat er uitbundig 
feest gevierd werd laat zich begrijpen. 
 
In 1931 was gepland deel te nemen aan het 
koorfestival in Enschede t.g.v. het 40 jarig bestaan 
van het mannenkoor Excelsior. Maar de toestand 
in het koor was zo ondermaats door het slechte 
repetitiebezoek, dat men het onmogelijk achtte 
dat het koor hieraan mee kon doen. Het bestuur 
van Excelsior had al eens geïnformeerd waar de 
inschrijving bleef en op 23 april vroeg men zelfs 
een onderhoud aan het bestuur van het HM. Het 
bestuur zou nog eens zijn best doen om de zangers 
te overreden weer te gaan studeren om toch deel 
te nemen aan dit festival. Het heeft geholpen, men 
zou de “Enschedeschen” eens laten horen dat HM 
niet dood was, zoals er werd gefluisterd; en 
………op 19 juli droeg Berend Assink fier zijn rijk 
met lauweren getooid vaandel door de straten van 
Enschede, gevolgd door een groot aantal zangers. 

Toen het HM op het podium stond, het auditorium 
doodstil was, benieuwd wat het kwijnende, 
misschien stervende mannenkoor er nog van 
terecht zou brengen, toen hebben zij gezongen 
met een geestdrift, die tot een prachtvertolking 
van de gekozen nummers leidde, zòò mòòi, dat 
een zeer bekend musicus en dirigent na afloop 
vroeg: “Is dat het koor waar zo de malaise inzit?”. 
Hier bleek weer: Hengelo’s Mannenkoor KAN wel, 
als het maar WIL.  
 
In 1932 werd voor de jeugd gezongen in het Eigen 
Gebouw, waarvoor grote belangstelling bestond. 
De 2de voorzitter Oets gaf daarbij uitleg van de 
nummers die gezongen werden. 
In de dertiger jaren, de crisisjaren, gaf men 
uitvoeringen t.b.v. liefdadigheidsdoeleinden zoals 
bv. de Blindenvereniging. Aan werkelozen werden 
gratis kaarten gegeven, waarvan veel gebruik werd 
gemaakt. 
 
Bij de galapremière op Vrijdag 8 maart 1936 van de 
polygoonfilm “20.000 mijlen over zee”, 
handelende over de wereldreis van het 
oorlogsschip Hr. Ms. K XV111 (verder geen naam), 
bracht het Kon. Hengelo’s Mannenkoor voor een 
vrijwel geheel uitverkochte CINEMA PALACE een 
hartelijke hulde aan de flinke bemanning door vóór 
de filmvertoning enige vaderlandse liederen te 
zingen. Het laatste lied, het Wilhelmus, werd door 
allen staande aangehoord. De première werd o.m. 
bijgewoond door de Burgemeester, de wethouders 
Voogdgeert en Bos, verschillende raadsleden en tal 
van andere vooraanstaande plaatsgenoten. 
Ondanks de oorlog werd op 13 februari 1941 het 
55 jarig bestaan gevierd met een concert, samen 
met het Jongenskoor. Het woord “jubileum” werd 
niet gebruikt. 
 
Op 1 juli 1950 werd deelgenomen aan een 
zangersdag in Lochem. Van optredens op 
zangersdagen werd een verslag opgemaakt door 
een bevoegd musicus of een lid van de 
muziekcommissie van het KNZV. In een rapport van 
de hand van W.J. Kort, dat ik in het archief vond, 
stond het volgende: 

Om een werk als “Lamentation” naar 
behoren uit te voeren heeft men een 
Mannenkoor nodig, dat vertrouwd is met 
de polyfonie met al haar eigenaardige 
moeilijkheden . Al dadelijk aan het begin 
werd het duidelijk, dat het Koninklijk 
Hengelo's Mannenkoor zulk een 
vereniging is. De volkomen natuurlijkheid 
waarmede al deze melodische lijnen 
gezongen moeten worden en de 
doorzichtigheid, die voor het volgen der 
verschillende lijnen nodig is, waren hier 
aanwezig. De opvatting was zeer gezond 



  

en natuurlijk, zonder een zweem van 
mooidoenerij . 
Hetzelfde kan, wat de opvatting betreft, 
gezegd worden van “Wnoeschi Bozje”. 
Vergeleken bij Palestrina vind ik dit werk 
overigens zwak als compositie, hoewel het 
op zichzelf wel kwaliteiten heeft misschien. 
Mogelijk had het Tempo iets vlugger 
genomen kunnen worden, waardoor het 
geheel aan bewogenheid had gewonnen. 
Dit Koor heeft prachtig 
stemmenmateriaal, dat voortreffelijk is 
geschoold. Het klinkt in elke ligging en 
sterkte voornaam. Zijn optreden was één 
der hoogtepunten van deze zangersdag”. 

 

Van 22 mei tot 28 juni 1953 werden in 's-
Hertogenbosch de feesten gevierd ter ere van het 
Eeuwfeest van het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond. 
Door ruim 60 koren werden concerten gegeven in Den 
Bosch. Het Galaconcert, tevens sluitingsconcert, werd 
gegeven door twee prominente koren: 
Het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor met August 
Vörding en Koninklijke Zangvereniging Rottes 
Mannenkoor met directeur Jos Vranken. 
Met de keuze van ons koor werd bevestigd dat het 
behoorde tot één van de beste koren van het 
KNZV. Beide koren werden begeleid door de 
Koninklijke Militaire Kapel. 
 

Het gezelschap uit Hengelo voor de St. Jan in Den Bosch 
 
 
En als je eenmaal goed bent, dan wil men graag 
van je diensten gebruik maken en heb je vrienden, 
zoals blijkt uit het volgende: 
 
Een groots gebeuren was het concert dat het KHM 
heeft gegeven op Nederlands grootste en 
beroemdste concertpodium: Het Concertgebouw 
in Amsterdam 
Het mannenkoor "Kunst na Arbeid" te Amsterdam 
organiseerde vaker uitwisselings-concerten en dit 

keer werd het KHM uitgenodigd. Op zaterdag, 11 
december 1954 werd een concert gehouden in de 
Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam 
door: Kunst na Arbeid, Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor, Almelo's Kamerkoor en het 
Kinderkoor van Willem Hespe.  
Hengelo had Piet Reijns als fluitsolist meegebracht. 
Met vier bussen kwamen de Twentenaren in de 
hoofdstad aan. Er was een streng rookverbod 
ingesteld, wat niet iedere zanger kon waarderen. 



Maar als men een goed concert wil geven is een rookverbod onvermijdelijk. Burgemeester Lambooy en 
mevrouw Lambooy waren meegekomen. Ook het koor was zich bewust van het grote gebeuren, het 
geven van een concert in Amsterdam. Alle recensies zijn in het archief bewaard. Deze waren voor het KHM zeer 
goed. 
Het Hengeloos Dagblad schreef,  

"Sfeervolle interpretaties van Wouter de Rooy" -"Zonder ook maar in één enkel opzicht aan de Rooy's 
werk tekort te doen, mogen wij in verband met de vorming van dit koor August Vording, de vorige 
dirigent, niet vergeten" . 
"Hengelo's Mannenkoor bleek bovendien zijn taak in technisch opzicht machtig te zijn. Men zou het 
koor echter nog meer kunnen waarderen, als de dirigent zijn zangers tot een lichter timbre kon 
brengen" , aldus het Algemeen Handelsblad . 
"Op de keper beschouwd verdiende Hengelo dit keer de erepalm", schreef Jan Mul. De Tijd schreef: 
"Het Hengelo's Mannenkoor kwam met een voorbeeldig programma van uiteenlopende stijlen”.  

De Amsterdamse recensenten waren enthousiast over het Twents concert. 
 
In juni 1955 werd een Overijsselse dag gehouden 
op de landelijke tentoonstelling,  
de E55 in Rotterdam. Het KHM werd uitgenodigd 
om daar te zingen namens de Overijsselse koren. 
Op het tentoonstellingsterrein had men een z.g. 
“los hoes” gebouwd, waarin de gasten ontvangen 
werden en waar gelachen werd om de verhalen die 
burgemeester Kolenbrander van Tubbergen in 
onvervalst Twents vertelde. 
Naast het KHM waren ook aanwezig de Koninklijke 
Muziekvereniging Semper Crescendo uit Oldenzaal, 
meisjes van de gymnastiekvereniging Turnlust uit 
Hengelo, jongens van Hercules-Hebe uit Enschede 
en de Markelose Boerendansers. 
 
En natuurlijk moet hier het concert van juli 1958, 
gegeven in de Musiekvereinssaal in Wenen worden 
vermeld. Het is in hoofdstuk 16 uitvoerig 
beschreven. 
 
Men had zich veel van het jubileumconcert op 4 
februari 1961 voorgesteld, waaraan alles was 
gedaan. Het was dan ook niet te verwonderen, dat 
allen een kater kregen, toen ze de recensie in de 
kranten lazen:  

MISGREEP IN EEN PROGRAMMA .  
“Eentonig gemediteer - het wordt ernstig 
als een hedendaagse componist eigenlijk 
niets te zeggen heeft -langdradige en 
steeds weer herhaalde muzikale volzinnen 
niets anders geeft dan een soort moderne 
liedertafelstijl. -jongenskoor verdienstelijk 
maar niet zuiver - Aafje Heynis redde de” 
altrhapsodie”, het mannenkoor was vrij 
zwak – “Cred”o van Loots, echt 
liedertafelstijl, dat terecht door meerdere 
koren van het repertoire is gevoerd”. 
(Zie ook het artikel over DIRIGENTEN, bij 
Wouter de Rooij) 

De kunstredacteur Corn. Basoski, was de schuldige 
en voorzitter Witteveen vroeg een onderhoud aan 
met de heer Basoski. Dit onderhoud verliep heel 
prettig en de kunstredacteur toonde de voorzitter 

aan, dat dit concert inderdaad niet was, wat men 
van het KHM kon verwachten.  
Ook Carel Jacobs was niet enthousiast in zijn 
verslag. "Het was allemaal zo ernstig zo diepzinnig 
en zo weinig echt blij-feestelijk. En dat op een 
feestconcert". 
 
Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, 
getuige het tweede concert in Concertgebouw in 
Amsterdam op 2 februari 1963. Men was daar 
uitgenodigd door het koor KNA, waarmee het koor 
vanuit het verleden een goede band had. Volgens 
de overlevering ging het stuk “Nachtgesang im 
Walde” van Frans Schubert met medewerking van 
enkele blazer en gezongen door beide koren onder 
leiding van Louis Kotkamp volledig de mist in. De 
recensenten spreken elkaar tegen over het 
artistieke niveau. Een dieptepunt in de 
geschiedenis van het koor. 
 
Ook het concert op 19 november 1964 mag niet 
onvermeld blijven. In het Concertgebouw in 
Hengelo werd het eerste concert onder leiding van 
Ber Joosen gegeven. De pers had er al eerder 
aandacht aan geschonken: "Oudste koor in 
Hengelo wil rehabilitatie" en "Weer muziek in 
Hengelo's Mannenkoor". 
Als hoofdnummers werden twee moderne werken 
uitgevoerd.  Medewerking verleenden Johan 
Jansonius op piano, de bas-bariton David 
Hollestelle en blazers van de Christelijke Harmonie 
Wilhelmina te Glanerbrug.  
De pers was zeer tevreden. Trouw schreef:  

"Het is een goede come-back geworden, 
want na een wat trieste periode van 
inzinking stond thans een stevig koor op 
de planken, dat zich gewillig liet leiden 
door de bekwame dirigent, die niet alleen 
de noten laat zingen, doch boven alles de 
muzikale achtergrond van de uitgevoerde 
werken wil benaderen". "Het koor kwam 
zowaar met een eerste uitvoering: “ 
Psaume 99” voor koor, bariton en 
blaasorkest geschreven door onze 



  

streekgenoot Jacques Reuland in opdracht 
van het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond. Hij koos hiervoor de 
Franse tekst en heeft deze lofpsalm een 
krachtige muzikale taal meegegeven, die 
steeds indrukwekkend in het gehoor blijft, 
waarbij de ritmische invallen sterk op de 
voorgrond komen. Het koor deed hier 
voortreffelijk werk. Voordien had het koor 
reeds uitgeblonken in “The Ballad of little 
Musgrave".  
En het Hengelo's Dagblad schreef:  
"Het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor 
o.l.v. Ber Joosen heeft er, met een concert 
van gisteravond in het Concertgebouw in 
Hengelo geen twijfel over laten bestaan 
momenteel te behoren tot de beste 
mannenkoren van ons gewest". 

Het koor was er weer, dankzij de voortreffelijke 
kwaliteiten van Ber Joosen. 
 
Op 7 januari 1967 werkte het koor mee aan de 
huwelijksinzegening van bakker Schothuis in de 
O.L. Vrouwe Kerk te Hengelo, waarvoor een leuk 
bedrag in de verenigingskas kwam. 
 
In de kerstweek van 1969 ontstond de traditie om 
een kerstconcert in de Hervormde Kerk te Delden 
te geven. Nog regelmatig wordt in deze kerk een 
kerstconcert gegeven en wordt er meestal 
gezongen voor een volle kerk. 
 
Met Kerstmis 1970 werd een begin gemaakt met 
de medewerking aan de Eucharistie-viering in de 
paus Joanneskerk te Hengelo. Vele jaren werd er 
met kerst in deze kerk gezongen. Het koor had een 
speciale band met Pastoor J. Sloot. 
 
Op 29 oktober 1971 vierde het koor het 85-jarig 
bestaan. Ook nu had de pers in een 
voorbeschouwing zijn visie gegeven over het 
komende concert.  
Het ging in de mannenkoorwereld niet zo florissant 
meer. Radio en televisie hadden de mensen in hun 
ban en men wilde de huiskamer niet verlaten om 
naar de concertzaal te gaan. Ook het K.N.Z.V. wees 
er steeds op om nooit te bezuinigen op de dirigent, 
de solisten en de accommodatie. Het bestuur van 
het Mannenkoor had dit goed begrepen. Men 
haalde al voor de uitvoering de recensent in de 
zaal, die dan op een rustige en prettige wijze 
kennis kon nemen van de uit te voeren werken. 
Het KHM had het voordeel dat de relatie met de 
pers vanaf het begin van haar bestaan goed was 
geweest en men had dit goed weten te houden . 
Het concert werd gehouden in de Sionskerk dat nu 
Bethelkerk heet. Een gebouw met een mooie 
akoestiek en een goed orgel. Dit orgel was nodig 
omdat het koor het “Te Deum” uitvoerde, 

gecomponeerd door de Nederlander Marius 
Monnikendam, een bekend Haarlems toonkunstenaar. 
Aan het concert werkten mee: een jongerenkoor 
afkomstig van de Fatima-mavo, o.l.v. Annie Meier, 
het Kamerkoor van het Twents Conservatorium 
o.l.v. Ber Joosen,  Benno Pierweyer op piano,  de 
bariton Joop Veuger en Alphons Gaalman op het 
orgel. 
Recensent Carel Jacobs was zeer enthousiast:  

"Luisterrijk jubileumconcert - de naar 
schatting 1200 toehoorders hebben een 
kostelijke avond beleefd, hun 
enthousiasme kende bijna geen grenzen - 
En terecht, want zowel het zeer 
afwisselende programma als de 
verklanking ervan bevatte zoveel staaltjes 
van voortreffelijke mannenkoorzang, dat 
zelfs de meest onmuzikale kniesoor (als hij 
uberhaupt zou bestaan tenminste) nog 
volledig aan zijn trekken zou zijn gekomen. 
Monnikendam's briljante, razend moeilijke 
en metrisch soms bizarre “Te Deum” 
spande naar mijn gevoel de kroon in dit 
eerste programmadeel. Er zullen weinig 
mannenkoren in Nederland zijn, die dit 
brandende brok pure muziek (met slechts 
een wat spanningsloze à capella 
middendeel) zó uitnemend in de klank 
weten te zetten. De vitale Marius kwam 
onder daverend applaus van de 
geestdriftige toehoorders, dirigent, koor 
en orkest zijn dank betuigen voor de 
uitvoering van zijn ostinate geesteskind". 

Ook de beoordeling van het gedeelte na de pauze 
was er één van bewondering voor dirigent en koor. 
De solisten werden geprezen voor hun bijdrage 
aan dit jubileum. Jacobs eindigde dit mooie verslag 
met de woorden: 

"Het O.Ph.O. tenslotte had de handen 
meer dan vol aan het soms zeer 
gecompliceerde begeleidingswerk. Met 
name Monnikendam's orkestrale eisen 
waren niet gering. Maar er viel nauwelijks 
één noot onder de lessenaar, zo te horen. 
En dat de O.Ph.O.-ers duidelijk plezier 
hadden in het spelen van onvervalste 
operabegeleidingen, was van hun 
opgewekte gezichten af te lezen”. 

Alles bij elkaar een geweldige avond voor het 85-
jarige Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor. 
 
Op 25 november 1973 zong het koor, op 
uitnodiging van de commissie concerten, in de 
Hervormde Kerk van Delden. Het was op 
zondagmiddag, één van de zondagen, waarop geen 
auto de weg op mocht, een z.g. autoloze zondag. 
Dit in verband met de oliecrisis. Het gehele koor 
was aanwezig, lopend, met de fiets of met de bus, 



  

die speciaal voor het koor een uitgebreide regeling 
had getroffen.  
Het koor kreeg veel bijval en dirigent Ber Joosen 
ontpopte zich daar als een uitstekend organist. Als 
solist speelde hij twee toccata's van Monnikendam 
en Th. Dubois, daarna nog een tweetal werken van 
Merula en Stanley. Het koor zong het “Te Deum”, 
enkele spirituals en de “Vierde Kraai” van Hans 
Kox. 
 
Een grote flop werd het concert dat in december 
1973 gebracht en georganiseerd werd door de 
toenmalig bekende accordeonist John Woodhouse. 
Thérese Steinmetz en Toby Rix verleenden 
medewerking. Het was een gezellige avond, er 
werd goed gezongen, maar het KHM, dat volle 
zalen gewend was, stond thans voor een publiek 
bestaande uit amper 250 personen. 
 
Op 27 oktober 1978 werd het 125-jarig bestaan 
van het K.N.Z.V. gevierd door het gewest Overijssel 
met een concert in de stadhuishal van Hengelo. De 
organisatie hiervan was voor een groot deel in 
handen van enkele bestuursleden van het KHM. 
Ruim 1200 mensen waren aanwezig, waaronder de 
Commissaris van de Koningin in Overijssel, Mr. 
Niers. Een delegatie van het Hoofdbestuur was 
aanwezig, waaronder voorzitter A. Janmaat. Er 
werd gezongen door het Groot Mannenkoor 
Zwolle, de Troubadours uit Enschede, het KHM,  
Nijverdals Mannenkoor en Oldenzaals 
Mannenkoor. Om het vocale deel af te wisselen 
was de Bigband Scaramouche uit Oldenzaal 
uitgenodigd.  
 
In december 1981 bestond de Muziekcommissie in 
Eibergen tien jaar. De commissie heeft zich tot doel 
gesteld de "Cultuur van de stad naar het platteland 
te brengen" .Het 10-jarig bestaan wilde men vieren 
met een grandioos jubileumconcert en het was 
voor het KHM een grote eer dat het koor 
uitgenodigd werd om aan het jubileumconcert deel 
te nemen. Verder werd medewerking verleend 
door twee grote musici, Theo Olof, de bekende 
violist en Alphons Gaalman, de meester-organist 
uit Hengelo. Ook werkten mee de tenor Ferdinand 
Piksen, de sopraan Leny Stappers en de bas-
bariton Joop Straatsma. Het koor werd begeleid 
door de pianist Roel Praas. 
Het koorprogram bestond uit : 
De “Missa Brevis”,  de Cantate “Dir Seele des 
WeItalls” en het “Cantique de Noël”. 
De recensent Wil Grisnigt schreef  

"Een contrastrijk concert, contrastrijk 
omdat twee grootmeesters als 
beroepsmusici samen concerteerden met 
amateurs als het mannenkoor”. 

De pers was unaniem enthousiast over dit concert. 
Zeer veel lof oogstten de solisten Olof en Gaalman, 

maar ook het mannenkoor kreeg een hulde te 
incasseren.  

“Met ontzag heb ik geluisterd naar de 
bariton, die met het koor “Minuit 
Chrétien”, in het Frans zong”, schreef de 
recensent Bloembergen. Toch had hij een 
les voor het koor: tekstbegrip en 
voordracht bevorderen en stemvorming 
ter hand nemen. 

 
Vanaf 1970 wordt jaarlijks een Gewestelijk Concert 
georganiseerd door de mannenkoren aangesloten 
bij het KNZV. Elk jaar wordt bepaald welke koren 
zullen deelnemen. 
Deze concerten zijn bedoeld om contacten te 
leggen tussen de koren van het gewest 
Ongeveer eens in de zes jaren is elk koor aan de 
beurt.  
Op 22 oktober 1982 was het KHM aan de beurt om 
mee te doen aan zo’n concert, dat dit keer 
gehouden werd in het Cultureel Centrum “De 
Hagen” in Almelo . 
Almelo's Mannenkoor, De Brugger Zangers en de 
Troubadours waren de andere koren die aan het 
concert deelnamen. Meestal zijn de concertzalen 
goed bezet, wanneer de gewestelijke concerten 
plaatsvinden. Het eigenlijke doel, alle zangers van 
de aangesloten koren bijeen te krijgen, om naar 
elkaar te luisteren is nooit helemaal bereikt. De 
aanhang van de koren die het concert geven is 
aanwezig met nog wat leden van andere koren. 
De kritieken van dit concert waren redelijk. Gesteld 
werd dat alle koren goed werk leverden. Ten 
aanzien van het KHM schreef Frans Heydeman:  

“Ruim 80 zangers telde deze avond het 
Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor o.l.v. 
Hans Vos, met opvallend sterke tenoren. 
Twee Duitse liederen uit de renaissance 
klonken eigenlijk te zwaar, tengevolge van 
de grote koorbezetting, de forse manier 
van zingen en de transpositie omlaag. 
Een originele maar lang niet gemakkelijke 
keuze was “Koleda” van de Joegoslavische 
componist Jakov Gotovac, geïnspireerd door 
de Kroatische folklore. Het was duidelijk dat 
het KHM hier veel aandacht aan had 
besteed”. 

Een andere recensent, Jan Schoonen, schreef:  
“Het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor 
kwam met een bijzonder interessant werk 
van Gotovac, “Koleda “ , met piano en 
slagwerkbegeleiding . Het is wat 
monotone muziek, die een zeer 
dynamische uitvoering kreeg . In de 
overige stukken vond ik dit koor nogal stug 
klinken”. Uitgevoerd werden: “Feinslieb du 
hast mich g’fangen” en “Holla Gut G'sell.” 

 



  

 
Op 13 december 1982 vond weer de medewerking 
van ons koor aan de kerstmiddag van het Rode 
Kruis plaats. Het symfonieorkest Elad deed ook 
mee. 
Het Rode Kruis begint om 's middags 12.00 uur met 
het ophalen van de vele patiënten, zodat men om 
14.00 uur kan beginnen. Dit was de laatste keer dat 
het KHM de kerstmiddag voor de langdurig zieken 
verzorgde . 
Het was in 1967 dat het koorlid Daan Ritsman het 
initiatief nam om kerstconcerten voor zieken te 
gaan verzorgen. Naast ons aandeel zocht hij ook 
een muziekvereniging aan. Een predikant werd 
gevraagd om een kerstverhaal te houden. 
Men zorgde voor een fruitbakje voor iedere 
patiënt. 
Later werd dit werk overgenomen door Evert 
Slagman. Het Rode Kruis wenste van nu af aan een 
andere aanpak van deze kerstviering. 
 
Op 20 mei 1984 werd een concert gegeven op de 
Oude Begraafplaats aan de Bornsestraat. 
Vanwege het slechte weer moest men uitwijken 
naar het naastgelegen Industriemuseum HEIM, 
waar men nog met de inrichting bezig was. 
 
Herman Haverkate was erbij en heeft daarover in 
het boek “Vespertied” geschreven: 

 
Op een zondag in mei van '84 zou het 
Koninklijk Hengelo's Mannenkoor 
concerteren op het dodenakkertje aan de 
Bornsestraat, tussen de bloeiende bomen 
en grafstenen van de Wilminks, de 
Krabbenbossen en de Ter Marschen. 
Een feestelijk gezicht,de saints in gala 
tussen de zerken van hun voorgeslacht, 
want te treuren viel er weinig; in 1950 
werd de laatste kist binnengedragen en 
het hek gesloten. 
Een dreigende lucht en een paar 
regendruppels, verdreef het koor naar een 
al jaren leegstaande fabriekshal, pal naast 
het kerkhofje. Maar dat maakte weinig 
uit, want ook onder de dakspanten was 
het 1886 of daaromtrent. Overal zwierven 

restanten uit Hengelo's industriële 
verleden. 
Tegen de smoezelige muren hingen 
antieke, geëmailleerde reclameborden, 
waarmee fabrieken als Stork en Heemaf 
zich toendertijd in de markt prezen.  
Midden in dit historisch museum zat het 
Hengelose publiek, op stoeltjes zowaar, 
maar van de saints viel geen spoor te 
ontdekken. 
Nieuwsgierigheid bracht me achter de 
schuifdeur van een belendend vertrek. In 
een soort folterkamer, bedompt en vettig, 
stonden de saints in alle gemoedsrust met 
hun gebiesde pantalons tussen de 
schroothopen van het verleden, motoren, 
afsluiters, kabelspoelen tot rioolfiets toe. 
Boven het geroezemoes van de saints 
donderde een stem: "Opstell'n". 
Wat er toen volgde tart iedere 
beschrijving. Met plechtig geplooide 
gezichten schreden de saints door een 
inferno van verroest ijzer de concertzaal 
binnen, in ganzenpas, door het 
middenpad, een siieke muziekmap onder 
de arm. Weergaloos. 
Door de intens vuile, nooit meer gelapte 
ramen schemerde het kerkhofgeboomte. 
Met een grandeur alsof ze zich onder de 
gewelven van de Madeleine waanden, 
stonden de saints met hoogglanzende 
schoenen, in een eeuwenlang 
aangekoekte smurrie van vet en olie het 
Dominum salvam fac Reginam nostram te 
zingen. Kan het volmaakter? Nee. 
Alles en allen zijn verzameld, levenden en 
doden. 
Na honderd jaar eindelijk verenigt, tot 
grote vreugde van de eerste 
koorbegunstiger, de heer H.J. Ekker, die 
ginds onder een drie meter hoge 
gedenknaald ligt uit te rusten. 
Zingen en rituelen onderhouden in een 
ontsluierde wereld, maakt het geluk van 
de saints uit. En daarom gun ik ze een lang 
leven, in gala, strak in het gelid, zingend 
over de horizon, voorbij de laatste stad. 

 



  

Mannenkoor zingt in Slagharen. 
 
 
 
 
Een optreden in de vakantieperiode 
komt niet vaak voor. 
In 1988 is het gelukt om voldoende 
zangers te interesseren mee te doen 
aan een concert in Ponypark 
Slagharen op zaterdag 9 juli, dit ter 
gelegenheid van het 25 jarig bestaan 
van dit pretpark. 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter Jan Stroop neemt in Slagharen de bokaal in ontvangst 

 
 
 
Op 8 oktober 1988 heeft het Koor gezongen bij de Eucharistieviering in de Johanneskerk ter gelegenheid van de 
65ste verjaardag van Pastoor Jan Sloot.         
     
 
Op 20 december 1988 vormde het KHM een 
onderdeel bij de opening van het vernieuwde 
Concertgebouw van Hengelo. De officiële 
heropening werd verricht door de 
toenmalige minister Brinkman van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Naast het KHM traden ook op: een ensemble 
van de Muziekschool, Introdans, salonorkest 
Satin Feutre en de band Montezuma’s 
Revenge. 
 
In het kader van de actie “Samen aan het 
werk voor de Koepelkerk” heeft het KHM op 
zondag 13 mei 1990 gezongen in de 
Raphaëlkerk in de wijk Klein Driene. Helaas 
voor de renovatiecommissie was de kerk 
niet geheel gevuld.                            Zingen in de Johanneskerk 
 
 
Op 25 oktober 1991 werd het 21ste lustrum gevierd met een concert in de met 1200 bezoekers gevulde 
Stadhuishal. De bariton Marco Bakker en de sopraan Elma van den Dool verleenden hun medewerking. Het 
Twents Kamerorkest zorgde voor de muzikale ondersteuning. De recensenten Jan Schoonen en Benedikte 
Palings waren vol lof over het 100 man tellende koor en iets minder tevreden over het Twents Kamerorkest. 
Jan Schoonen schrijft: 

“…..Het koor was in zijn beste vorm: klankrijk, goede ademsteun, volgzaam voor de dirigent en perfect 
gelijk zingend met een enkel zwak inzetje. Maar ja: met honderd man en zo’n intense spanning…..” 

En Benedikte Palings was van mening dat: 
“…….Het KHM vierde met dit concert zijn 105 jarig bestaan. De dirigent Hans Vos heeft goed werk 
verricht met zijn honderd mannen. De klank was van de hoogste regionen tot in de diepte fraai van 
kleur en de dynamische schakeringen waren duidelijk en weloverwogen. Goede kwaliteit dus, en dat er 
nog eens 105 jaren bij mogen komen”.  

 



Het KHM heeft al zeer vroegtijdig gezien dat Janine 
Jansen een beroemde violiste zou worden. Zij was 
met haar vader als pianist gecontracteerd voor de 
Mozart / Dvorak – avond in de Waterstaatskerk op 
5 november 1992. Ook was de sopraan Henriëtte 
de Groot uitgenodigd. Recensent Gotze Kaspersma 
had als kop in de krant: “Enthousiast en levendig 
concert van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor”. 

 
Op zondag 13 december 1992 heeft het KHM 
gezorgd voor de muzikale omlijsting van de 
kerstmarkt in Haaksbergen. De deelname hieraan 
was ontstaan tijdens een contact in Sankt 
Andreasberg, waar het organiserende comité op 
zoek was naar een “reuzen” kerstboom.  

 
Bij de stand van St. 
Andreasberg werd nog 
even het Andreaslied 
gezongen, dit werd 
gehonoreerd met een 
kruidenbitter uit de Harz. 
Op de foto staan onder 
meer Herman Wiggers, 
Eli van Leersum en 
rechts Frans Hazenhoff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bij het kraampje van het KHM werd getracht bierglazen en Cd’s van het koor te verkopen. 
 

Zoals eerder is geschreven moest er een meer 
zakelijke aanpak komen. En werd er contact gelegd 
met de vereniging “Industriële Kring Twente” 
waarbij vele bedrijven waren aangesloten.  
Zo kon het gebeuren dat het KHM op zaterdag 25 
september 1993 heeft gezongen op de Open Dag 
ter gelegenheid van de viering van het 125 jarig 
bestaan van Machinefabriek Stork. In de grote 
“Overweghal” was een podium opgebouwd en 
werden enkele liederen gezongen waaronder de 
Toast van Poppel met aangepaste tekst. 
Op 16 december 1995 werd gezongen tijdens de 
receptie ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum 
van het Transportbedrijf Van Wezel in Hengelo. 
Voor dergelijke concerten werd een vergoeding 

ontvangen en werd de kas dus gespekt.  
 
Door het binnenhalen van sponsorbijdragen kwam 
er meer financiële ruimte en is het gelukt om de 
bekende bariton Henk Poort te contracteren voor 
twee grote “producties”. Op vrijdag 21 april 1995 
werd het bevrijdingsconcert onder de naam “Music 
of the Night” gegeven in een volle stadhuishal. Een 
concert dus met Henk Poort en onder begeleiding 
van het Twents Jeugd- en Harmonie Orkest onder 
leiding van Gerard Neurink werd een totaal nieuw 
repertoire met stukken uit verschillende musicals 
gebracht. Vooral de selectie uit Porgy and Bess van 
Gershwin met pianobegeleiding van Ber Joosen 
werd heel goed beoordeeld. 

 
 
 
 
Om het KHM nog beter te promoten 
heeft het koor deelgenomen aan de 
Culturele Manifestatie in het 
Expocenter in Hengelo. Tevens heeft 
het koor gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om in de hal reclame te 
maken voor het 110 jarig jubileum, 
getuige deze foto. 
 
 



  

 
 
 
Het KHM heeft haar medewerking verleend aan 
een groot muzikaal evenement in het zelfde 
Expocenter op 6 en 7 september 1997. “The Nights 
of the Cable” werd het genoemd, waarbij tal van 
artiesten, waaronder de drie baritons Poort, 
Bakker en Smidt,  optraden in de genres licht 
klassiek, musicals en pop. Het festijn werd 
georganiseerd door Kabel TV Hengelo, dat was 
overgegaan in andere handen en men wilde de 
Hengelose bevolking trakteren op een 
afscheidsfeest. De muzikale leiding was in handen 
van Maurice Luttikhuis. 
 
OP 26 september 1999 werd meegedaan aan het 
experiment “Mannenkoor en blaasorkest” dat 

plaatsvond in de Hanzehof in Zutphen. Vier koren 
en drie muziekverenigingen namen hieraan deel.  
 
Het eerste optreden in het nieuwe millennium 
vond plaats in het Muziekcentrum in Enschede, 
waar op 6 februari werd deelgenomen aan het 
benefietconcert ten bate van de Whiplashstichting 
Nederland.  
 
KHM heeft deelgenomen aan een door de 
Muziekschool georganiseerd kersconcert in de 
Stadhuishal op zondag morgen 23 december 2001. 
Verder werkten hieraan mee de fluitiste Berdien 
Stenberg, de pianist Louis van Dijk en het Twents 
Jeugd Harmonie en Symphonie Orkest. Het concert 
werd door de vele bezoekers zeer gewaardeerd. 

 
 
De komst van het voorjaar werd op 23 maart 2003 gevierd met een concert “Spring is in the air” in het 
Rabotheater in Hengelo. Medewerking werd verleend door de sopraan Armanda ten Brink, de tenor Jeroen van 
Hagen en aan de piano Hans Erik Dijkstra. Ook kreeg het kleinkoor de gelegenheid van zich te laten horen.  
Sedert een tiental jaren worden als gevolg van bezuinigingen, door de kranten geen recensenten meer naar 
een concert afgevaardigd. Jammer. 
 
Voor het eerst in tientallen jaren werd weer deelgenomen aan korenfestivals. op 15 april 2000 en op 16 april 
2005 werd deelgenomen aan het Overijssels Mannenkoorfestival in Rijssen en op 5 april 2008 in Goor. Dit zijn 
gelegenheden om de kwaliteit van het koor te toetsen aan andere mannenkoren. Helaas zijn de 
puntenwaardering niet altijd met elkaar te vergelijken. Het KHM bevindt zich meestal in de middenmoot van de 
C-klasse. 
 
Sedert 2008 doet het KHM jaarlijks mee aan Amusing Hengelo. Op de eerste zaterdag in juni komen vele koren 
van allerlei pluimage en uit alle windstreken naar Hengelo om op vele punten in de stad te laten horen wat zij 
in hun mars hebben. 
  

 
 
 
 



  

 
10. Over het repertoire van het KHM 
 

 
Dit hoofdstuk handelt over de geschiedenis van de repertoirekeuzes van de verschillende dirigenten van het 
KHM. 
 
In de jaren direct na de oprichting in 1886 bestond 
er nog weinig materiaal voor mannenkoren en was 
men duidelijk afhankelijk van de kennis van de 
dirigent op dit gebied. Je moet je voorstellen dat er 
geen radio, laat staan TV was en er beroepsmatig 
geen droog brood te verdienen viel met het 
componeren van Nederlandse mannenkoormuziek.  
In de beginjaren zingt men vaak vaderlandse 
liederen, met als titels: Vaarwel mijn vaderland, 
Hollands Glorie, Hou vast en Vlaggelied.  
Liederen met een stichtelijke inhoud: Bede, 
Morgen, Avondlied, Nimmer Nacht, Nederigheid, 
Goeden Nacht, Mijn hart is krank…. 
Maar ook liederen met een romantische inslag: 
zoals: vrijen en trouwen en  
Schön Anna; “Im gold’nen Kreuz, da kehr ich ein. 
Das had wohl seinen Grund: Schön Anna schenkt 
mir dort den Wein, Mit rosenrothem Mund …”. Dat 
is nog eens uit de band springen. 
De tekst van een van de liederen gezongen bij het 
eerste jubileumconcert n.a.v. het vijfjarig bestaan 
in 1891 wil ik u niet onthouden. Het lied heet: 
”Gloeiend gesmeed” 
  

Zwarte handen, zwarte lokken,  
    Oogen zwarter dan een git, 
    Zwarte handen, zwarte lokken, 
    Zwarte oogen heeft de smid. 

Toch zegt Klaartjen onverschrokken: 
“lijkt hij ook van buiten zwart, 
 ‘k acht hem rein en blank van hart”. 
 
Hoor! De smids weergalmt van slagen, 
( ’t is een kostlijk beeld van kracht) 
 Hoor! De smids weergalmt van slagen, 
Dag en Nacht. 
Toch zei Klaartjen dezer dagen: 
“Kijk! Zoo’n sterke smid lijkt bang 
 Voor een tikje op zijn wang”. 
 
Maar nauw had zij ’t woord gesproken, 
Of daar greep de stoute gast……. 
Of daar greep hij ’t handje vast, 
Fluisterend: “lief! dat dient gewroken!” 
En hij drukte, al was hij zwart, 
Kussend, Klaartjen aan zijn hart. 
Liep zij weg? ’t Is niet gebleken. 
Maar ’t is zeker, dat de smids netter is 
Sinds de laatste zeven weken…… 
Moog’lijk, dat nu Klaartjen al weet 
Hoe men ijzer gloeiend smeed! 

 

Dat was nog eens romantiek. Zo zingen we ze nu 
niet meer. Al hoewel, als we een aantal “oude” 
composities van bijvoorbeeld Orlando di Lasso 
zouden vertalen, dan krijgen we misschien nog wel 
rode koontjes. 
 
Er werd ook veel repertoire gekozen uit de Duitse 
Liedertafelcultuur. Ook werden nummers 
gezongen uit Duitse opera’s en operettes.  
Bij het eerder genoemde jubileumconcert zong 
men reeds “Hymne an die Nacht” van Beethoven, 
dat nu nog regelmatig op het programma staat. 
Daarnaast heeft dirigent  Wettig Weissenborn 
(1889 – 1906 en 1914 – 1936) diverse composities 
voor mannenkoor gemaakt. In de beginjaren zingt 
men ook Nederlandse composities van onder meer 
Richard Hol en Philip Loots. Ik neem aan dat deze 
mannen dirigenten zullen zijn geweest. Ook zingt 
men Latijnse liederen van de componist Johan 
Verhulst.  
Vaak ging de voorkeur uit naar “grotere” werken. 
Zo zingt men bij het twintig jarig bestaan in 1906 
de Noorse sage “Hakon Jarl”, een compositie in vijf 
scenes van Carl Reinecke. In 1909 werd voor het 
eerst de Frithjof sage van Max Bruch opgevoerd. 
Ook een Noorse sage. Later werd deze nog diverse 
keren door het koor gezongen. 
Het programma van de jubileumconcerten in 1911 
en 1926  bestond slechts uit twee nummers. In 
1911 “Euterpe” een allegorisch gedicht van G.A. 
Heinze voor de pauze en na de pauze “de 
Hollanders op Nova-Zembla”, gecomponeerd door 
de vroegere dirigent G. Budelman (1906 – 1913). 
Hierbij fungeerde de componist C.J. Andriessen als 
pianist. In 1926 werd wederom “de Hollanders op 
Nova-Zembla” en na de pauze “Columbus” een 
cantate voor mannenkoor van Heinrich Zollner 
opgevoerd. Toen werd medewerking verleend 
door onder meer de sopraan Jo Vincent en het 
Symfonieorkest van het 5de Regiment Infanterie uit 
Amersfoort.  
In 1931 wordt voor het eerst in een andere taal 
dan het Duits, Nederlands of Latijns gezongen: Les 
Marins de Kermor van Camiel Saint – Saëns. 
Over de eerste tientallen jaren van het bestaan 
weten we vaak wel welke teksten er werden 
gezongen, maar we weten niet hoe de liederen 
klonken. De kast waarin de partituren werden 
bewaard stond in het Amstelhotel. Tijdens een 
bombardement  op Hengelo in 1944 kreeg het 
Amstelhotel een voltreffer waardoor alles verloren 
is gegaan. 



  

 
Na de oorlog heeft men, onder aanvoering van het 
Koninklijk Nederlands Zangers Verbond en tot 
opluchting van vele zangers, gebroken met de 
Duitse Liedertafelcultuur. Ook de komst van 
dirigent August Vörding (1937 – 1953) is van 
invloed geweest op de programmering. Dit is 
duidelijk te zien aan het programma van het 
jubileumconcert in 1946 waarin voor het eerst 
twee Slavische liederen en een negrospiritual zijn 
opgenomen. In de jaarvergadering van 11 april 
1946 vertelt Vörding dat het koor moet streven 
naar het zingen van goede werken en laat deze 
horen via grammofoonplaten. August Vörding 
heeft ook vele werken gecomponeerd. 
Onder zijn leiding wordt het koor opgestuwd tot 
een der beste koren van het KNZV. In 
programmaboekjes van enkele gewestelijke 
zangersdagen wordt het KHM als enig koor in de 
afdeling A vermeld. In 1956 wordt Vörding 
opgevolgd door Wouter de Rooy (1953 – 1961) 
Deze zet de lijn van Vörding door. Men is 
voortdurend op zoek naar vernieuwing van 
repertoire. Deze zoektocht heeft er toe geleid dat 
in 1956 voor het eerst een kerstconcert werd 
gehouden. Niet zozeer een vernieuwing, maar wel 
een flinke uitbreiding van het repertoire. 
In de vijftiger en zestiger jaren hadden enkele 
bestuursleden van het KHM zitting in het 
hoofdbestuur van het KNZV. Omdat het bestuur 
van het KNZV zich meermaals liet adviseren door 
vooraanstaande Nederlandse componisten van 
mannenkoorrepertoire was dit ook van invloed op 
de repertoirekeuze van het KHM. Zo zingt men in 
1956 “Man is a tool using animal” van Hans P. 
Keuning. Ook heeft het koor regelmatig contact 
met Jac. Reuland, waarvan o.m. is gezongen “de 
Nachtegaal van Echternach” en “Job”, maar ook 
“De Kinderkruistocht” samen met het jongenskoor. 
Reuland heeft daar destijds uitgebreid over 
geschreven in ons verenigingsorgaan De Stem. 
  
Na de veel geroemde koorreis naar Wenen in 1958 
lees je dat er problemen ontstaan, dat de kwaliteit 
achteruit gaat. In 1961 wordt Wouter de Rooy 
ontslagen en opgevolgd door Louis Kotkamp (1961 
– 1963). Men schrijft dat het koor wegzakt tot z’n 
grootste dieptepunt na de oorlog. Nadat het koor 
in 1954 met veel succes had deelgenomen aan het 
jubileumconcert van het bevriende mannenkoor 
“Kunst Na Arbeid” in het Concertgebouw in 
Amsterdam, werd het in 1963 wederom door KNA 
gevraagd deel te nemen aan een concert in 
dezelfde Amsterdamse Muziektempel. De kritieken 
waren ongekend slecht en de stemming op de 
repetities daarna was deprimerend. Na enig 
aandringen nam Kotkamp ontslag. 
 

Ber Joosen (1964 – 1979) volgt hem op. Hij is er met 
zijn strenge, maar plezierige aanpak in geslaagd het 
koor uit het dal te trekken. Hij was een vernieuwer pur 
sang. Hij stoeide graag met moderne muziek en wist 
de weerstand die er bij veel leden tegen moderne 
muziek heerste te verminderen. Nu nog wordt hij 
geroemd om zijn arrangementen en bewerkingen voor 
mannenkoren en zijn zorgvuldig samengestelde 
concertprogramma’s. Hij was vooral liefhebber van 
negrospirituals. Tijdens het eerste concert onder 
leiding van Ber Joosen werden als hoofdnummers 
uitgevoerd "The Ballad of little Musgrave and Lady 
Barnard" van Benjamin Britten en "Psaume 99" van 
Jacques Reuland, twee moderne werken. Bij het 
jubileumconcert t.g.v. het 85 jarig bestaan heeft 
Joosen het gedurfd om het Te Deum van Marius 
Monnikkendam voor mannenkoor en orgel te 
brengen. In de kranten stonden uitstekende kritieken.  
 
Hans Vos (1979 – 1992), heeft de lijn van Joosen 
doorgetrokken. Daarnaast heeft hij enkele 
melodieën uit operettes, alsmede de Missa Brevis 
van Haydn in het programma opgenomen. Bij het 
jubileumconcert in het kader van het 100-jarig 
bestaan werd onder zijn leiding de aloude Frithjof 
sage van Max Bruch weer uitgevoerd.  
Destijds was ik bestuurslid en kan ik me herinneren 
dat men zich meer zorgen maakte om de 
vergrijzing, dan om vernieuwing van repertoire. 
Onder de leiding van Nick Moritz (1993 – 2007) valt 
op dat hij diverse Italiaanse operakoren en enkele 
liederen uit Polen en Wales in het programma heeft 
geïntroduceerd. Het laatste lustrumconcert werd 
het koor begeleid door een dixielandband. Over 
vernieuwing gesproken. 
 
Enkele getallen. 
In het digitale archief van het KHM is een tabel 
opgenomen waarin de programma’s van alle 
concerten vanaf 1886 zijn weergegeven. Hieruit 
blijkt dat in de afgelopen jaren het koor 900 
“nummers”, van korte of lange duur, heeft 
ingestudeerd, alsmede 61 kerstliederen. 
Ook blijkt uit dit onderzoek dat men vroeger 
ingestudeerde nummers slechts een of twee keer 
in concerten ten gehore bracht. Dit staat in schril 
contrast met de laatste tientallen jaren, waarin 
ingestudeerde nummers regelmatig tijdens 
concerten worden herhaald. 
Uit dezelfde tabel is ook af te leiden dat het 
gebezigde repertoire geleidelijk verschuift van 
globaal de Nederlandse en Duitse 
liedertafelcultuur naar het zingen van muziek uit 
opera’s en musicals. Dit is goed af te leiden uit 
onderstaande tabel, waarin de meest gezongen 
titels tijdens concerten en onder welke dirigent 
worden weergegeven. 
Het is niet verwonderlijk dat het Russische lied 
“Boedy Imja Hospodne” het meest is gezongen. 



  

Dirigent Hans Vos heeft het destijds ingevoerd en 
sindsdien wordt van elk nieuw lid verlangd, dat hij 
dit lied zo snel mogelijk uit het hoofd kan 

meezingen. Het is bij de zangers nog steeds 
populair. 

 
 
 

Tabel: Meest gezongen titels bij concerten per dirigent en in totaal 

titel componist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

Adoramus te Clemens non papa * * * 8

Amen Joosen Ber * * 16

Boedy imja Hospodne Bortniansky * * 37

Chor der Priester uit Die Zauberflöte Mozart W.A. * * 14

Coro di Pirati Bellini V. * 13

Domine Salvam Fac Giessen A. * * * * * * 16

Ecce quomodo moritur Handl J. * * * * * 16

Frijthof-sage of delen daarvan Bruch Max * * * * 11

Gebed vóór den Tempel Roeske Fr. J. * 9

Haec Dies (dit is dé dag) Verhulst Joh. H. * * * * * 16

Hymne an die Musik Lachner V. * * * 11

Hymne an die nacht Beethoven L. van * * 12

Il bianco e dolce cigno (1509) Archadelt Jac. * * 9

Invocation Debussy Cl. * * * 13

Jägerchor uit Der Freischutz Weber C.M von * * * * * 13

Je ne lose dire Certon Pierre * * 11

King of Glory Jones J.D. * 10

Kyrie Türnpu K. * 19

La Vergine degl' Angeli Verdi G. * * * 14

Landerkennung Grieg Ed. * * * 11

Les Martyrs Gounod Ch. * * 9

Marsch und Chor der Ritter Schubert Fr. * * 24

Matrozenkoor uit Der Fliegenden Holländer Wagner R. * * * * 18

Music of the night (uit de muisical) Lloyd Webber * 17

Nobody knows the trouble I' ve seen Burleigh H.F. * * 8

Pelgrimskoor uit Tannhaüser Wagner R. * 23

Ritters Abschied Kinkel Johanna * * * 18

Slotkoor uit Die Zauberflöte Mozart W.A. * * 13

Some enchanted evening uit South Pacific Rodgers Richard * * 14

Songs of Freedom Beekum Jan van * * * 15

Soon ah will be done Joosen Ber * * 13

Steal away * * * 19

Studentenkoor uit Hoffmans Erzahlungen Offenbach J. * * * 14

Try Sbory Dvorak A. * * 16

Tydi a roddaist (welsh) Hughes A. * * 19

Wanderers Nachtlied Schubert Fr. * * * 10

Wilt heden nu treden Duvosel Lieven * * * * * * 15

Onder de dirigenten:

12 JACCO CAMPHENS 2008 -

11 NICK  MORITZ 1993 - 2007

10 HANS  VOS 1979 - 1992

9 BER  JOOSEN 1964 - 1979

8 LOUIS  KOTKAMP 1961 - 1963

7 WOUTER de ROOY 1953 - 1961

6 AUGUST  VÖRDING 1937 - 1953

5 WETTIG WEISSENBORN 1914 - 1936

4 JAN van TRIGHT 1913 - 1914

3 G. BUDELMAN 1906 - 1913

2 WETTIG WEISSENBORN 1889 - 1906

1 EMIL  BURGSTALLER 1886 - 1889  



  

11. Onze zangers 
 

 
In twee andere artikelen van dit boek is geschreven over de dirigenten en de voorzitters van het KHM. Dit 
artikel gaat over de belangrijkste personen in een koor: de zangers. 
 
Bij het inrichten van het archief zullen mijn 
voorgangers zich ongetwijfeld hebben afgevraagd 
welk facet van onze vereniging het belangrijkste 
was om te bewaren. Ongetwijfeld valt de keuze 
dan op “onze koorzangers”. Zij immers vormen hét 
“materiaal” van de vereniging. 
Graag wil ik dit hoofdstuk beginnen met een voor 
de zangers herkenbare tekst van een lied dat in 
1893 tijdens een concert werd gezongen. Het lied 
heet “Zangerstaptoe”. 
 
 Mannen, tien uur hêit de klok,  
 Toegeknoopt nu gauw de rok; 
 Tien uur, tien uur hêit de klok, 
 Hier bij ons was ’t harmonie, 

Ook bij vrouwlief blijve die. 
 En dus vrienden sjok, sjok, sjok, 
 Ieder grijpt naar hoed en stok. 
 Tien uur, tien uur hêit de klok. 
 
 Mannen, tien uur hêit de klok, 
 Nog voor ’t laatst een afscheidsslok; 
 Tien uur, tien uur hêit de klok, 
 Komt, nu opgestapt ook gauw, 

Anders knort de zoete vrouw! 
En dus vrienden sjok, sjok, sjok, 

 Ieder grijpt naar hoed en stok. 
Tien uur, tien uur hêit de klok. 

 
Zeg nou zelf; is er in al die jaren veel veranderd? 

 
De eerste archivaris, de heer Karstenberg, heeft 
een register aangelegd waarin hij de namen van 
alle leden vanaf het begin heeft genoteerd. In de 
meeste gevallen is het jaar waarin men lid is 
geworden wel vastgelegd, maar het jaar van 
vertrek of overlijden is helaas niet consequent 
bijgehouden. De latere archivarissen hebben dit 
register helaas niet verder aangevuld. 
In het archief bevinden zich vele koorfoto’s, 
waarbij de namen van de mannen zijn vermeld. 
Ook werden regelmatig de namen van de 
koorzangers in programmaboekjes van concerten 
opgenomen. En in de vele jaarverslagen zijn vaak 
de nieuwe en vertrekkende leden opgeschreven. In 
de wetenschap dat veel informatie in of op deze 
“documenten” is te vinden, ben ik begonnen met 
het opzetten van een “Doorlopend Ledenbestand”. 
Ik heb het geweten. Het is veel werk en je weet 
nooit of je een 100 procent score zult bereiken.  
Vanaf de oprichting zijn ruim 1030 leden 
geïnstalleerd. Het gaat hierbij om 960 mannen. 

Dit verschil wordt verklaard doordat een aantal 
mannen, nadat zij bij het koor waren vertrokken er 
achter kwamen dat zij de zang en kameraadschap 
niet konden missen en zich weer als lid 
aanmeldden. 
Het heeft geen zin om ze allen te noemen, maar 
we kunnen er wel even denken aan deze meestal 
overleden zangers, want op hun peilers rust het 
fundament van ons koor. Zij hebben gezorgd dat 
men van de toekomst kan genieten van wat in de 
geschiedenis is gerealiseerd. 
 
Dit hoofdstuk gaat ook over “opvallende” en 
“beroemde” koorleden. Over de sociale omgang 
onderling en van het bestuur naar de leden. Maar 
ook over cijfers. 
 
Toetreden tot een vereniging, in dit geval ons koor, 
kan meer meebrengen dan alleen zingen tijdens de 
repetities en deelnemen aan de concerten. Om de 
“organisatie van een koor” goed te laten verlopen 
zijn vele functies in bestuur en commissies nodig.  
De betrokkenheid met de vereniging wordt vaak 
vergroot door deel te nemen in die organisatie. 
Men kan zijn vrije tijd, ambitie, kennis en ervaring 
beschikbaar stellen in bestuursfuncties als 1ste en 
2de voorzitter, 1ste en 2de secretaris, 1ste en 2de 
penningmeester, PR coördinator, bibliothecaris, 
hoofdkoormeester en koormeester, 
concertcommissaris, ledenadministrateur en 
archivaris. Ook kan men deelnemen in de 
redactiecommissie, de repertoirecommissie en in 
de reiscommissie.  
En sinds de Waterstaatskerk ons repetitielokaal is 
bestaat er ook een bardienst, waarvoor de beide 
“Bertussen”, Groothuis en de Kinkelder zich jaren 
voor hebben ingezet. Dit tot grote tevredenheid 
van de zangers die ’s avonds nog even nableven 
voor de “derde helft”. 
Daarnaast kon men zich ook nog inzetten voor het 
KNZV: graag noem ik daarbij G. Krabbenbos, 
A.Witteveen, A. Pot, P. Gaasbeek en als laatste 
vermeld ik graag Klaas van de Kooi, die vanaf 1982 
tot 2007 heeft gefungeerd als secretaris van het 
Gewest Overijssel van het KNZV.  
In al die jaren hebben honderden koorzangers zich 
actief ingezet om bovenstaande functies in te 
vullen en hebben de vereniging daardoor 
“draaiende” gehouden. 
 
Bij overlijden van leden was het jaren gebruikelijk 
dat een advertentie in de krant werd geplaatst 
waarin het medeleven van het koor tot uiting werd 



  

gebracht. Om financiële redenen is hiermee in 
2000 gestopt. Wel staat daar tegenover dat het 
koor een bijdrage kan leveren aan een crematie of 
begrafenis. Een groot deel van de leden kan daarbij 
aanwezig zijn en worden er op verzoek van de 
familie enkele stemmige liederen gezongen.  
Dit is momenteel mogelijk omdat vele leden 
inmiddels met pensioen zijn. Met andere woorden 
het koor is “vergrijst”. Dit staat in schril contrast 
met de beginjaren van het koor. De leden van het 
eerste uur waren allemaal twintigers. Er zijn nu nog 
enkele zangers aanwezig die voor hun dertigste lid 
zijn geworden. Zo is “onze” Gerard Schmitz op 22 
jarige leeftijd lid geworden. 
 
Een ander voorbeeld hiervan is Henk Steenbergen. 
In 1999 is Henk overleden en was in dat jaar zestig 
jaren lid. Hij heeft mij eens verteld hoe dat in z’n 
werk is gegaan. Na zijn studie kreeg hij een baan bij 
Hollandse Signaal. Dit was ook het moment om te 
gaan trouwen. Hij was dus gesetteld zoals dat heet 
en dan was het de gewoonte om sociale contacten 
op te bouwen. De man ging bij een “mannenclub” 
en de vrouw bij een “vrouwenclub”. En omdat 
Henk goed kon zingen, werd hij in 1939 op 24 
jarige leeftijd lid van het KHM.  
Opvallend veel zangers hebben hun 25-jarig of 50-
jarig jubileum gevierd bij het KHM. Hiermee wordt 
onderstreept dat wanneer je eenmaal begint te 
zingen bij een koor je blijkbaar wordt gegrepen 
door de kunst van het samen zingen en dit tijdens 
een concert wilt laten horen aan een publiek. Ook 
de onderlinge collegiale band is hierbij bepalend. Ik 
heb wel eens horen zeggen “De donderdagavond is 
voor mij heilig, die nemen ze niet van mij af”. 
 
De naam “Van Loon” duikt regelmatig op in de 
archiefstukken. In het Hengelosch Dagblad van 28 
augustus 1951 staat een artikel over het zestig jarig 
jubileum van H.W. van Loon bij de textiel firma 
Schräder Schneider Tijert & Co te Delden in de 
functie van vertegenwoordiger voor geheel 
Nederland. Hij was toen 84 jaar en beschikte over 
een vitaliteit om jaloers op te zijn. In het artikel 
staat dat hij een humorvol man was en dat hij zich 
vooral op zanggebied bijzonder heeft 
onderscheiden. Hij was Erelid van het KHM en is in 
1955 overleden. 
 
Tijdens de eerste wereldoorlog werd ons koor 
versterkt door een aantal gemobiliseerde zangers 
die in Hengelo gelegerd waren, terwijl wij tevens 
de steun kregen van een aantal Belgische 
geïnterneerde soldaten die bij verschillende 
fabrieken in Hengelo tewerkgesteld waren. 
Vermeld wordt dat ene Belg Germain Demettré 
met groot Vlaams bravoure het lied “Jeruzalem” 
heeft gezongen. 
 

Zonder drank, geen klank is een motto dat 
verbonden is met mannenkoren. Vele mannen 
gaan bij een mannenkoor voor de gezelligheid die 
een avondje zingen in de week biedt. Dit gaat ook 
op voor het KHM getuige het volgende voorval. 

 
“In mei 1923 werd deelgenomen aan het 
tweede Noordoostelijk Zangtoernooi. KHM 
had het beste van alle koren gepresteerd 
en het werd een groot feest in Groningen. 
Na afloop van het toernooi bleven vele 
mannen in de cafés achter om de 
overwinning te vieren.  
's Nachts om 4 uur, gaven drie leden van 
het koor een extra concert in 't Wapen van 
Friesland met als auditorium enige 
Groninger politiemannen. Dit was zo'n 
succes, dat de "grimmige cerberissen als 
met stomheid geslagen waren" . Alleen de 
hotelier zag het toch niet helemaal zitten 
en doofde het licht zodat de zangers 
onzichtbaar werden.” 
 

Ik moet er wel bij aansluiten dat dit motto bij lange 
na niet voor alle mannen opgaat.  
 
Hoewel het vermenigvuldigen van muziek vandaag 
geen enkel punt meer is, was het in 1928 een hele 
verbetering, dat een "Vervielfältiger" werd 
gekocht, een soort verbeterde hectograaf. Het zal 
wel de voorloper van het stencilapparaat zijn 
geweest. 
De heer H.A.A. van der Aa, bediende het apparaat 
met routine en kunstzinnigheid. 
Rondom het stencil waren kleine tekeningetjes 
gemaakt: busjes kroontjes -kopjes -glaasjes -
boterhammen en daarbinnen stond het 
programma.  
 
Op 8 september 1936 hebben de mannen van het 
koor ter ere van de verloving van prinses Juliana 
meegelopen in een grote optocht. Zie programma 
1936. 
 
In de jaarverslagen en later in De Stem lees je 
regelmatig over het wel en wee van de leden. Over 
zieke leden, over het trouwen van leden en over 
gezinsuitbreiding. Een aspect dat we nu helaas niet 
meer meemaken. Er waren toen veel jonge zangers 
bij het koor. Zo staat in het clubblaadje “Met 
Zangersgroet” (de voorloper van De Stem) het 
volgende:  

“Onze nieuwe aanwinst 1ste tenor Fransen 
zag eindelijk zijn pogingen bekroond met 
een huis. En zo kon het nestje waaraan 
allang was gebouwd, betrokken worden. 
Wij hebben hem bij z’n huwelijk van onze 
belangstelling doen blijken, maar ook van 
deze plaats nog proficiat”. 



  

En in het jaarverslag over 1959: 
In het afgelopen jaar werd bij een vijftal 
leden het gezin uitgebreid en werden zes 
huwelijken gepleegd en waren er een paar 
ambts- of beroepsjubilea te vieren. 

 
In dit artikel moet natuurlijk ook aandacht worden 
geschonken aan het onderwerp “ledenwerving”. 
Als je door de archiefstukken struint dan valt op 
dat men in al die jaren een chronisch gebrek aan 
leden heeft gekend. Men heeft het nooit nodig 
gevonden om een ledenstop in te voeren. Ook niet 
op die momenten dat het koor uit meer dan 
honderd man bestond. In elk jaarverslag werd ook 
het aantal leden aan het einde van het jaar 
vermeld. In 1894 bedroeg het aantal leden slechts 
18 en in 1957, vlak voor de reis naar Wenen, waren 
112 mannen actief lid van het koor. 
 
Allerlei acties werden op touw gezet om mannen 
over te halen lid te worden van het KHM. 
Kampioen ledenaanbrenger was Willem 
Kloosterziel. Hij was lid van 1948 tot 1989 en kon 
zeer bezielend praten over zijn hobby die hij bij het 
KHM beoefende. In het jaarverslag over 1981 lees 
je dat 30 nieuwe leden waren geïnstalleerd en de 
gemiddelde leeftijd van het koor 46 jaar was. Wij 
vinden dat nu “lekker jong”. Echter in de 
beginjaren van het koor was het normaal dat men 
als jonge man van in de twintig lid werd. In 1905 
werd A.J. Verburg op achttien jarige leeftijd lid van 
het HM. 
De belangstelling voor de mannenkoorzang is de 
laatste tientallen jaren helaas sterk verminderd en 
de gemiddelde leeftijd ligt nu op 66 jaren. 
 
Om de vergrijzing tegen te gaan werd in 2000 
begonnen met een gratis koorschool voor “jonge 
mannen”. Piet Buizer en Bruce Baljet waren de 
aanjagers. Er werden in Hengelo affiches 
opgehangen met daarop opengesperde 
vogelbekjes en de tekst: “Grote mond,……. kom 
zingen”. Nick Moritz begon de koorschool met 27 
onervaren zangers in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. 
Een ongekend succes. Aan 17 deelnemers werd 
een certificaat uitgereikt. Maar …… uiteindelijk 
konden 8 jonge mannen als lid worden 
geïnstalleerd. Deze koorschool werd enkele jaren 
herhaald, maar de belangstelling werd steeds 
minder.  
 
In 1952 werd voor de ledenwerving een 
propagandacommissie opgezet, waarbij de 
doelgroep bestond uit, in onze ogen, wel zéér 
jonge mannen. Voorzitter Adam Witteveen schreef 
hierover: 

LEES DIT MET AANDACHT! "ZINGT DE 
JONGE GENERATIE NOG?" 

Deze vraag, die ouderen zich wel eens 
stellen, wordt ingegeven door het feit, dat 
de belangstelling van jonge mensen voor 
muziek en zang schijnt afgenomen te zijn. 
Schijnt afgenomen, want de behoefte om 
te zingen, zal er tóch ongetwijfeld zijn en 
ook blijven. 
Verschillende oorzaken hebben deze 
mooie vorm van ontspanning stellig in de 
weg gestaan. Vooreerst al de laatste 
oorlog met zijn vele gevolgen. Door 
achterstand in het onderwijs bijvoorbeeld 
bleef er ook veel minder tijd over voor 
ontspanning, omdat men na schooltijd of 
kantoor nog zoveel had in te halen. Sport 
en jeugdbeweging vragen niet in geringe 
mate hun deel van de vrije tijd. 
Een der oorzaken, dat jonge mensen niet 
zo spontaan als voorheen toetreden tot 
een zangkoor, is wel de onvoldoende 
kennis van het muziekschrift. Wanneer 
men jongelui, die graag en goed zingen 
aanraadt lid te worden van een koor, 
hoort men steevast “Als ik maar goed 
noten kende zou ik zeker toetreden". 
Welnu, om hieraan tegemoet te komen op 
een uiterst praktische manier, wil de 
dirigent van het Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor, de heer August Vörding, een 
ernstige poging doen deze kennis bij te 
brengen. Jongelui van ongeveer 20 tot 25 
jaar (die dus de stemwisseling al achter de 
rug Hebben) worden hiermee door het 
bestuur van het Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor opgewekt deze lessen te 
volgen. Ze zijn geheel kosteloos en vragen 
slechts één avonduur per week. 

 
In een krantenknipsel van 5 november 1966 wordt 
gewag gemaakt van de ontvangst door het 
gemeentebestuur van nieuwe inwoners van 
Hengelo. Het werd een sfeervolle avond waaraan 
ook het KHM heeft meegewerkt. Tevens gaf het 
koor aan de mannen een flyer uit met het doel lid 
te worden van het KHM.  
U ziet dat er altijd veel energie is gestoken in de 
ledenwerving. In vergelijking met de koren uit het 
gewest mogen we stellen dat het KHM meestal tot 
een van de grotere koren heeft behoort en ook nu 
nog tot een van de grootste mag worden 
gerekend. 
 
In 1962 werd een van de leden, Kapper Flink, door 
radio en TV landelijk een bekende figuur doordat 
hij maandenlang de weersverwachting op een rake 
manier wist te voorspellen.  
 
Op 6 juli 1963 werd een puzzelrit voor drie 
categorieën gehouden, een voor wandelaars, een 



  

voor fietsers en een voor automobilisten. De 
prijsuitreiking vond plaats in restaurant “Olympic” 
bij het stadion van Hengelo. 
 
Op donderdag 27 april 1967 kwam tijdens de 
repetitie het bericht binnen van de geboorte van 
een prins (de naam was natuurlijk nog niet bekend, 
maar het ging om prins Willem Alexander). En zoals 
het een koninklijk koor betaamt, begaven de 
zangers zich spontaan naar het gemeentehuis, 
waar op de trappen een kort concert werd 
gegeven. 
 
Het is onvermijdelijk dat binnen een vereniging 
clubjes ontstaan. Mannen die na de repetitie nog 
samen wilden zingen en een glas drinken. Zo’n 
groep werd “plakclub” genoemd. In de 
archiefstukken lees je dat de plakclub in 1982 werd 
opgeheven. Dat moet dan wel een vergissing zijn 
geweest, want in 1985 werd ik gevraagd of ik me 
ook wilde aansluiten bij de plakclub, want men kon 
nog wel een goede tweede tenor gebruiken. 

Omdat het altijd tot in de kleine uurtjes doorging 
heb ik negatief op het verzoek gereageerd. Later is 
uit deze plakclub een kleinkoor ontstaan met de 
naam “Die Lathe Sanhgers”. Dit kleinkoor had een 
eigen programma en trad zelfstandig op. Joop 
Straatsma was de dirigent. Door vergrijzing zijn 
beide clubs ter ziele gegaan. 
Het “plakken” gebeurt nu na afloop van de 
repetitie in de Waterstaatskerk. Men noemt dit 
“de derde helft”. 
 
Het is niet gebruikelijk dat in een koor een solist is 
te vinden. Deze zou de koorklank kunnen 
verstoren. Toch moet ik hier melden dat het KHM 
twee “solisten” heeft gekend. De heer C. Oomes, 
lid van 1895 tot 1907 beschikte over een prachtige 
tenorstem en trad regelmatig op als solist tijdens 
concerten. Hetzelfde kan worden gezegd over Joop  
Straatsma die over een warme bas-baritonstem 
beschikte. Hij was lid van 1957 tot 2008 en 
fungeerde vele jaren als tweede dirigent. 

 
In het jaarverslag over 1939 lees ik dat in de bestuursvergadering van 16 oktober een besluit is genomen dat 
van groot belang is voor de toekomst. Namelijk het oprichten van een jongenskoor. Vording schreef een stuk in 
de Nieuwe Hengelosche 
Courant, waarin de toekomst 
van het vocaal scholen van de 
jeugd werd belicht, gevolgd 
door enige advertenties. Het 
resultaat was geweldig 
aanvankelijk hadden 85 
jongens belangstelling voor 
het koor, maar niet allen 
waren geschikt, zodat er nog 
55 over bleven. De eerste 
repetitie vond plaats op 7 
november 1939. Aanvankelijk 
was Vörding de eerste 
dirigent, later opgevolgd door 
Kees van Baaren. De jongens 
repeteerden in een lokaal van 
de Nederlandsche 
Katoenspinnerij. 
 
 

Bovenstaande foto is genomen tijdens een uitstapje van het jongenskoor in augustus 1941 
naar Lochem, waar een bezoek werd gebracht aan een zwembad en een speeltuin. 

 
Jaren lees je niets meer over het jongenskoor tot in 1959 weer staat vermeld dat de optredens van deze 
jongens veel belangstellenden trekken. De dirigent is dan de heer Bak. Het jongenskoor heeft ook meegedaan 
aan het jubileumconcert op 4 februari 1961. Dit concert kreeg geen goede recensie. Blijkbaar is dit het laatste 
optreden geweest, want hierna lees je niets meer over het jongenskoor.  
 

In 1981 werd Frans Hofsté lid van het koor. Hij was tweede bas en daarnaast een uitstekend 
midweenterhoornblazer. Hij heeft de aanzet gegeven tot het betrekken van de Hengelose 
midweenterhoornblazers bij vele kerstconcerten. Ik weet nog dat zij boven in de toren van de oude Blasiuskerk 
in Delden de mensen met “den oalden roap” opriepen naar het kerstconcert te komen.
Regelmatig bracht St. Nicolaas een bezoek tijdens de repetities rond 5 december en zijn hiervan vele   
foto’s in het archief te vinden. 



Graag wil ik dit hoofdstuk over onze zangers 
afsluiten met een gedeelte uit een verhaal dat ik 
aantrof in het blad Oald Hengel uit 1989. Het is 
illustratief voor de manier waarop men vroeger in 
de straat met elkaar omging. Het handelt over een 
“Gewone Hengeler”. En in dit geval gaat het over 
de familie Bolink. 
 
De man, in dit geval Barend Bolink zong als tweede 
bas bij het KHM en was van 1920 tot 1956 lid. Ook 
was hij vanaf 1924 tot 1936 bestuurslid in de 
functie van bibliothecaris. Opmerkelijk hierbij is dat 
de dochter van Barend Bolink, Nancy, later met 
onze Willem Tack is getrouwd. Helaas is zij enkele 
jaren geleden gestorven. 
 
"Een goede buur is beter dan een verre vriend". 
Een bejaard spreekwoord, dat, zoals men dat 
noemt, "een cliché" is geworden. Maar 
zelfs als we de waarheid ervan in het midden laten, 
blijft het een feit dat "goeie" buren belangrijk zijn. 
Als je ze direct nodig hebt zijn buren sneller bij de 
hand dan verre vrienden. 
 
16 Jaar was ik en ik weet nog hoe opgewonden ik 
was. 
Verhuizen naar een woning die nog in aanbouw 
was, nou ja . . . dat was bijna 
onvoorstelbaar. Bovendien was het groter dan het 
huis aan de Weversweg 4 waar wij 
tot toen woonden. Het waren huizen van twee 
onder één kap en naast ons, in het andere blok, 
woonde al het jonge echtpaar Bolink. Barend en 
Fenneken, zij een stuk jonger dan hij maar 
niettemin een "knap stel". 
Barend had in de metaalgieterij van Stork een min 
of meer leidende functie en “verdiende goed". 
Misschien had dat, vooral bij haar ouders, bij de 
toestemming voor het huwelijk de doorslag 
gegeven. Want voor die tijd gold nog dat wie 
"baas" was bij Stork, voor z'n leven op rozen zat. 
Een juiste veronderstelling als je daarbij in 
aanmerking neemt dat rozen vaak verdomd akelige 
doornen hebben. 
 
In het huishouden van de Bolinks was de 
leidinggevende functie trouwens voor Fenneken 
weggelegd en Barend legde zich daar zonder 
morren bij neer. Misschien had hij dat beter niet 
kunnen doen maar ach, zij meende het goed. Hij 
had trouwens wat men noemt een goed huwelijk 
gedaan. Een jonge, struise vrouw, knap, niet  
onbemiddeld en met het ongeveer eendere gevoel 
voor humor dat hij ook had. 
 
 
De trouwerij had Barend niettemin aardig aan 
banden gelegd. Hij had lang en onbekommerd van 

zijn vrijgezellenbestaan genoten en kon daar, met 
glinsterende ogen 
smakelijk van vertellen. Als toehoorder kreeg je 
dan de indruk dat hij er wel eens 
heimwee naar had, maar hij was een voorbeeldig 
huisvader. 
 
Hoewel hij zijn taak in de gieterij met vakmanschap 
verricht moet hebben, thuis had Barend twee 
linkerhanden. Geen nood! Fenneken had twee 
rechter en zette die de fiets op de kop als er een 
lekke band moest worden geplakt. Ze draaide zelfs 
in de oorlog de sigaretten voor haar Barry, eerst 
nog van goeie shag en toen die op was van 
"Belgische", het verschrikkelijke bocht dat door de 
volksmond de prachtige naam  “Fleur de matras” 
meekreeg! 
Of dat roken overigens wel zo goed was voor zijn 
stem? 
Barend zong namelijk. Hij had, dat moet gezegd, 
een mooie, diepe bas. Het Koninklijk Hengelo's 
Mannenkoor had zijn grote liefde en had aan hem 
een van de meest trouwe leden. Bovendien keerde 
hij tijdens de pauzes van de repetities weer even 
terug 
in zijn vrijgezellenbestaan en tankte dan weer bij. 
Fenneken begreep dat en gunde hem dat van 
harte. 
Vooral mijn ouders hadden aan Barend en 
Fenneken uitstekende buren. Ze kwamen 
bij elkaar "over de vloer" en er werd veel gelachen. 
En gekaart! Nou ja . . . mijn moeder hield er 
eigenlijk niet zo van maar ze wilde natuurlijk geen 
spelbreekster zijn. 
Ze moest altijd weer de standjes van mijn vader 
aanhoren, die dat "kruisjassen" heel 
serieus nam. Als zij zich weer eens had vergist en 
de verkeerde kaart had opgeworpen riep m'n 
vader: "Trui, Trui. . .iej wussen toch dat doar nog 
troef zat!" En kwasi verschrikt zei Trui: "Ja. .. 'k heb 
miej zeker verteald.. . Ik dach dat ze der oet war'n", 
en dan wreef ze zich door het van 't lachen 
betraande gezicht en knipoogde naar Barend.  
 
Als het voorjaar werd spitte Barend kreunend de 
tuin om en zorgde er daarbij wel voor dat er een 
paar flesjes bier onder handbereik waren. Als de 
tuin "zwart" was, riep hij zijn vrouw die aangaf hoe 
de paadjes en perkjes gelegd dienden te worden. 
Het zaai- en pootwerk werd Barend – tot zijn 
opluchting - niet toevertrouwd. Dat deed 
Fenneken zelf.  
Haar man zat dan met een pilsje of een kop koffie 
op de vuilnisemmer. Daarvandaan gaf hij op de 
verrichtingen van z'n vrouw commentaar dat ons 
vaak deed schateren van het 
lachen. Als ik er aan terugdenk hoor ik Fenneken 
nog duidelijk zeggeni "Och, gek. . . hoolt oew toch 
stille. Mooie lol, zunnen kearl !. . ." 



  

Grenzend aan de achterzijde van onze tuinen, lag 
jarenlang een tennisbaan. 
Tennis was toen nog een sport die uitsluitend door 
de "betere klasse" werd bedreven. Maar op zeker 
moment werden er door wat hogergeplaatsten van 
Hengelose bedrijven tennisclubjes opgericht, die 
dan onderlinge competities hielden. Bij ons achter 
tenniste “Ons Genoegen”. 
Het waren geen sterren die daar op dat 
tennisbaantje bezig waren en zodoende hebben 
we heel wat afgelachen. Niet alleen om de 
vreemde capriolen van de dames en heren, maar 
meer nog om het begeleidende, gemompelde 
commentaar van Barend en mijn vader. Ze 
bedachten voor de "cracks" schitterende bijnamen, 
waarvan mij Het Valscherm altijd is bijgebleven. Als 
opgroeiend knaapje voer ik er overigens wel bij. 
Altijd tennisballen in voorraad doordat er uiteraard 
nogal eens wat in onze tuin terechtkwamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadat mijn ouders in 1945 waren gestorven, 
hebben wij nog tot 1969 aan de Geerdinksweg 
naast Bolink gewoond. Toen kreeg ik een baan in 
Hardenberg en moesten we afscheid nemen. 
Barend en Fenneken. Ze hebben maar een bijrol 
gespeeld inmijn leven maar als in het toneelstuk de 
bijrollen slecht zijn bezet is het resultaat navenant. 
Tot zover he verhaal opgeschreven door Gerrit 
Hammink. 



  

12. Financiële ontboezemingen 
 

 
Schrikt u niet. Het is niet mijn bedoeling om u te overladen met de jaarlijkse financiële resultaten van de 
vereniging. Als je door de archiefstukken struint lees je regelmatig dat het koor geldgebrek heeft. Na iedere 
viering van een lustrum of jubileum is de kas leeg. Graag wil ik u deelgenoot maken van de verschillende 
specifieke acties die het koor heeft ondernomen om de “eindjes” aan elkaar te knopen.  
 
Maar eerst even over hoe de vereniging aan de 
centen komt. 
Het bestaan van een koor brengt met zich mee dat 
een dirigent, moet worden betaald, een gebouw 
moet worden gehuurd, partituren moeten worden 
gekocht en concerten moeten worden 
georganiseerd. De financiële middelen komen in 
hoofdzaak uit de contributie van de leden. De 
gemeente keert jaarlijks een subsidie uit ter 
ondersteuning van de exploitatie. Verder krijgt het 
koor ondersteuning van donateurs en vroeger ook 
van “kunstlievende” leden. In 1897 kende de 
vereniging 62 kunstlievende leden. Tegenwoordig 
ook van vriendenkringleden en van sponsoren in 
een club van vijftig of van honderd. En natuurlijk 
uit de kaartverkoop bij concerten. 
Bij de oprichting van het koor werd de contributie 
vastgesteld op 60 cent per maand. 
In 1959 bedroeg de contributie fl. 2,50 per maand 
en voor leden beneden de 25 jaar de helft van dit 
bedrag. Toen ik lid werd in 1984 bedroeg de 
contributie fl. 11, - per maand. Nu bedraagt de 
contributie € 
  
Specifieke acties. 
Het 25 jarig jubileum was in 1911 op grootse wijze 
gevierd. Het feest was voorbij en weer kwam de 
kater. Er was een groot financieel tekort van fl. 
584,83. Men besloot een lening aan te gaan bij 
Bergsma en Dikkers van fl. 600, -. De overeenkomst 
die in het archief aanwezig is, is in een taal 
geschreven, die nog veel moeilijker te begrijpen is 
dan de ambtelijke taal van vandaag. Krabbenbos 
voorzitter, Bonke penningmeester, Laanbroek 
secretaris, en de leden Nieuwenhuis en Oets 
stelden zich borg voor fl. 600, -.  
Naast de bescheiden van de penningmeester was 
er ook nog een vleugelrekening.  
De heer Oets was daarvan de beheerder. De 
vleugel was in 1896 gekocht door aandeeltjes van 
vijf gulden uit te geven, die destijds door de leden 
waren gekocht. 
Op iedere jaarvergadering werden er tien 
uitgeloot. Dit jaar (1911)was de vleugel geen 
enkele maal verhuurd. Daarom konden er maar vijf 
aandelen uitgeloot worden in plaats van tien. De 
leden vroegen waarom men de vleugel niet had 
verhuurd. De voorzitter antwoordde "dat de 
vleugel niet verhuurd wordt voor dansmuziek en 
verder heeft men niet om de vleugel gevraagd ". 

Na de koorreis naar Wenen is de vrijwillige 
spaarkas in het leven geroepen. Verzocht werd 
maandelijks een bedrag te sparen voor 
toekomstige uitgaven. Bijvoorbeeld voor een 
koorreis. Het sparen diende een tweeledig doel. In 
de eerste plaats om te voorkomen dat leden niet 
aan een koorreis zouden kunnen deelnemen en 
ten tweede kon de renteopbrengst worden 
besteed voor het koor. Deze mogelijkheid om te 
sparen bestaat nog steeds en wordt regelmatig 
aangemoedigd. 
 
In 1959 is de verjaardagspot geïntroduceerd Deze 
POT is van en voor de leden. De opzet was dat elk 
lid op zijn verjaardag minimaal een bedrag aan 
centen gaf dat gelijk was aan het aantal jaren dat 
hij geworden was. Uit deze verjaardagspot werden 
de uitgaven betaald, voor zover mogelijk, die 
verband hielden met slagroomtaarten bij 
gezinsuitbreidingen, bloemen bij feestelijkheden, 
fruitbakjes bij ziekte e.d. Degene die dus bij 
gelegenheid verrast wordt, weet dan dat hij dit 
krijgt van alle koorleden gezamenlijk. Eens per 
maand gaf de voorzitter zijn rechterhand aan de 
jarigen en hield dan bescheiden zijn linkerhand op 
voor de gift. Begin tachtiger jaren is deze 
verjaardagspot afgeschaft. 
 
In dit artikel moet ook even aandacht worden 
gegeven aan de Persil-actie. 
Om de financiering van de koorreis naar Wenen 
rond te krijgen werd deze actie opgezet. 
Persil was in de vijftiger jaren een bekend 
wasmiddel. Bij elk pak zat een zegel. Deze zegels 
werden door de leden verzameld en meegebracht. 
Het koorlid Olthuys plakte deze zegels op een 
groot vel om ze te kunnen verzilveren. Zie ook het 
artikel over de Reis naar Wenen. 
 
En dan moeten we het ook nog hebben over OPA. 
Natuurlijk, opa is de echtgenoot van oma, maar in 
dit geval staat het voor Oud Papier Actie. 
In de jaren 1955 - 1960 verzamelden de meeste 
verenigingen al oud papier, behalve het KHM. Het 
toenmalige bestuur vond dit een beetje te ordinair. 
Dit paste blijkbaar niet bij een “Koninklijke” 
vereniging. Maar toen de prijs van oud papier 
opliep naar fl. 0,15 per kilo, zag voorzitter Adam 
Witteveen het wel zitten om een actie op touw te 
zetten. 



  

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de leden 
elke donderdagavond het oud papier van huis 
zouden meebrengen. Maar menig koorlid vond het 
gênant om met een pak oude kranten achterop de 
fiets of met een pak onder de arm van de auto 
naar het repetitielokaal, toen het Viosgebouw aan 
de Beekstraat, te gaan. De voorzitter heeft toen  
een VW-bus met chauffeur ter beschikking gesteld 
en bovendien opslagruimte in een leegstaand 
woonhuis aan de Langelermaarweg. Voor de 
uitvoering werden de jongste zangers gevraagd. Zo 
startten de heren Jan Stroop, Gerhard Vos, Gerard 
Schmitz en Jan Hilbrink jr. met "OPA". De 
chauffeur, George Kassenbarg, was ook lid van het 
KHM. Elke week werd het oud papier opgehaald. 
De ene week Hengelo-Noord de andere week Zuid. 
De leden kregen dan een papiertje waarop stond 
wanneer men zou komen. Het bracht zoveel op, 
dat bij het 80-jarig bestaan een studiepiano kon 
worden aangeschaft. De actie werd daarom 
voortgezet door o.a. Hans Zweers, Rinus 
Hazewinkel, die een winkel in groente en fruit 
leidde, zorgde voor een VW-busje. In de laatste 
jaren waren dat Dick Steenbrugge, Karel Siemerink 
en Eddie Hazebroek.  
De “ploeg” was zo flexibel dat wanneer men op 
korte termijn een grote hoeveelheid papier kwijt 
wilde, kon men in de pauze van de repetities een 
van de heren een seintje geven. 
 
Ook had men een “perschef” aangesteld die 
regelmatig in het verenigingsorgaan De Stem heeft 
geschreven over OPA met de bedoeling leden aan 
te moedigen te blijven meedoen met deze actie. Zo 
lees je in de Stem van april 1961 onder meer: 

“Als perschef van O.P.A. mag ik U 
berichten dat de papieractie goed van 
start is gegaan…… 
……In verband met de vele aanbiedingen ‘s 
avonds van kopjes koffie moet ik U helaas 
ook bekend maken dat deze ambtshalve 
niet aanvaard kunnen worden. Tijd 
betekent hier n.l. kranten…….. 
……Sinds de papieractie van start is 
gegaan is ruim 5000 kg. opgehaald. Dit 
komt, aldus 0.P.A. omdat de leden niet 
alleen kranten en tijdschriften bewaren, 
doch ze verzamelen de laatste weken ook 
veel oude boeken, enz. Want nu de winter 
weer bijna voorbij is, trekt de vrouw des 
huizes ten strijde om schoon te maken wat 
ongetwijfeld nog schoon is. Niet alleen 
werkt ze lustig met zeepsop en boenwas, 
doch ook de hoeveelheid volgens haar 
echtgenoot nog “zeer belangrijke” 
paperassen en boeken worden door haar 
tot een minimum beperkt. 
Doch mannen, wanneer gij een traan 
wegpinkt om het afscheid van uw oude 

boeken, de u zo vertrouwde vrienden, 
bedenkt dan, dat de schoonmaakbeurten 
nodig zijn, in het bijzonder voor de 
papieractie……..” 

 
Dit ophalen gaf veel werk. Enkele leden hadden er 
soms een hele dag werk aan, om het papier te 
sorteren en op te slaan. In het jaarverslag over 
1972 staat dat de heer Ter Horst iemand heeft 
gevonden om het papier uit het huis te halen, 
zonder de hulp van koorleden. De grootste 
moeilijkheid is altijd om mensen te krijgen op 
zaterdagmorgen, die het papier willen verladen uit 
de opslagplaats. 
 
Mijn vroegere collega Eddie Hazebroek, in 1970 lid 
geworden van het KHM, vertelde mij eens een 
verhaal over hoe men te werk ging als teamlid van 
OPA en wie of wat men zoal tegenkwam. De 
“jongere mannen” werden geacht lid te worden 
van het OPA-team. 

“Het gebeurde ook wel dat een koorlid, 
wiens naam niet op het adreslijstje stond, 
mij discreet benaderde met het verzoek 
ook bij hem wat op te komen halen.  
Een voorval staat mij nog altijd bij. We 
reden naar het apart opgegeven adres, 
parkeerden langs de stoep en belden aan. 
Er werd mij verzocht de bus achteruit op 
de oprit te zetten, zo dicht mogelijk tegen 
de garage aan. Onze bus was op dat 
moment redelijk gevuld en wij zeiden al 
tegen elkaar, “dat moet een hele vracht 
zijn, als dat er nog maar bij in kan”. Nou 
ja, hadden we besloten, dan rijden we 
toch nog een keer. 
U moet weten dat de breedte van de oprit 
niet evenredig gelijk was aan de forse 
afmetingen van het alleen staande huis en 
ik niet zoveel ervaring had met het 
achteruit inparkeren van een VW-bus. Op 
aanwijzingen van Jan en de oud papier 
verzamelaar, is dat toch gelukt. Wel reed 
ik met de rechterzijkant van de 
achterbumper een ietsje tegen de 
binnenkant van de openstaande 
garagedeur aan, tot groot ongenoegen 
van onze papierkoning.  
Echt, nauwelijks geraakt en er was geen 
enkele beschadiging aan bus en deur 
zichtbaar. Maar de “aanrijding” werd 
onder veel gemopper nauwkeurig 
bestudeerd. Ik maakte uitvoerig excuses 
en dacht, als we de vracht in de bus 
hebben drinken we dat wel af..., nee dus, 
en we vroegen of we konden starten met 
het inladen. Het was al donker en wij 
wilden graag voor 24.00 uur klaar zijn.  
Het licht in de garage werd aangedaan en 



  

wij keken in een vrijwel lege ruimte. Wel 
bevond zich in de achterwand van de 
garage een deur, waarvan wij dachten, 
het spul ligt in een aanpalend pand. Maar 
neen.., de man wees ons op een tegen de 
zijwand netjes bijeengebonden stapeltje 
oud papier, met een geschatte hoogte van 
zo’n 30 centimeter. Hier, bood hij gul aan, 
dit mogen jullie meenemen. 

Jan en ik keken elkaar vol ongeloof aan en 
ik zei, wil jij het inladen Jan, want ik moet 
nog rijden. 
We keken niet meer om toen we 
wegreden, er werd trouwens ook niet 
meer gezwaaid. En de garagedeuren 
sloten alsof ze nog nieuw waren”. 

 

 
Hoeveel deze actie in elf jaar in totaliteit heeft opgebracht is niet bekend.  
De prijs van oud papier zakte naar één cent per kg en de animo van de leden om zich in te zetten werd zo 
gering, dat het bestuur in 1973 besloot de actie te beëindigen. 
 
In 1972 werd een ballpointactie ondernomen. 2300 ballpoints werden verkocht en de opbrengst bedroeg  
fl. 1330. 
 
Ook zijn acties opgezet om de kas te spekken door de verkoop van de “nieuwe media”, als de langspeelplaat, 
de musicassette, Cd’s en als laatste een Dvd. De eerste langspeelplaat werd opgenomen in 1971 tijdens een 
concert in Ahaus, gevolgd door een LP met kerstrepertoire in 1985 die opgenomen is in de N.H. Kerk in Delden. 
In 1995 werd deelgenomen aan het project “Muziek voor Muziek”. Dit project had tot doel Cd’s op te nemen 
en te verkopen met opnamen van koren en orkesten uit Overijssel. In 2005 is de Cd “take me home” 
opgenomen, met nummers die gezongen werden bij het jubileumconcert in 2006. Van dit concert is ook een 
Dvd opgenomen. 
  
Vele decennia werd er jaarlijks door een deel van 
de leden gecollecteerd voor het Anjerfonds. Een 
kwart deel van de collecteopbrengst was bestemd 
voor het koor. De laatste jaren was geen enkel lid 
meer “in de benen” te krijgen om te collecteren. 
Toch moeten we niet vergeten dat het koor enkele 

malen een subsidie van het Anjerfonds heeft 
ontvangen, onder anderen bij de aanschaf van de 
huidige piano. 
Het Anjerfonds werd in 1940 opgericht en heet nu 
Prins Bernhard Cultuurfonds en het stimuleert 
cultuur en natuurbehoud in Nederland.  

 



  

13. De repetitielokalen van het KHM 
 

Gedurende de afgelopen 125 jaren heeft het KHM in diverse lokaliteiten gerepeteerd. Zowel in de mooiste 
gebouwen, maar ook in obscure cafeetjes van Hengelo. Vooral het eerste gebouw waarin werd gerepeteerd 
verdiend het om nader te worden belicht.  
 
De Beurs die geen beurs werd. 
Vanaf de oprichting heeft het Hengelo’s 
Mannenkoor gerepeteerd en concerten en soirees 
gegeven in de Beurs. Het gebouw was gelegen bij 
het Stationsplein aan de Beursstraat, naast het 
gebouw van de vroegere Twentsche bank. Het 
stond op de plek waar in de zeventiger jaren de 
uitbreiding van ABN–AMRO Bank is gerealiseerd. 
Voor het toenmalige Hengelo was dit een 
geweldige aanwinst, vooral voor de culturele 
instellingen.  
Oorspronkelijk was de Beurs bestemd voor de 
katoenhandel. Toen Hengelo een centrum werd 
van spoorwegen, waar de lijnen van Enschede, 
Oldenzaal, Almelo en Goor samen kwamen, 
meende men daar ter plaatse een gebouw te 
moeten stichten, waar de katoenhandelaren en -
fabrikanten elkander konden ontmoeten en zaken 
doen. De Nederlandsche Handelmaatschappij bood 
krachtig hulp en uit ruime beurs verrees “de 
Beurs”, die op 25 april 1867 plechtig werd geopend 

met een grote feestrede van mr. P. Vissering, 
hoogleraar te Leiden, gevolgd door een feestmaal 
in het restaurant, waarbij de nijvere Twentenaren 
in allerlei toosten werden verheerlijkt.  
De rustige tijd waarin wij toen leefden werd op 1 
augustus 1914 op wrede wijze verstoord, het begin 
van de wereldoorlog no. 1. Voor HM betekende 
dit, dat het uit “de Beurs” werd verdreven 
aangezien dit gebouw als kazerne werd ingericht. 
Aan de oude Beurs zijn heel wat herinneringen 
verbonden. Het gebouw was voor zijn tijd 
imposant. Als wij het eens wat nader beschouwen, 
zien wij een oprijlaan en een gebouw met twee 
grote glazen deuren. De entree met een 
hardstenen trap en enkele pijlers die een soort 
loggia vormden, gaf een kloeke indruk. 
De ruim 7000 inwoners van het toenmalige 
Hengelo, waren er maar wat trots op. Misschien 
was dit wel de ultieme uiting van “de Hengeler 
weend”. 

 
De Hengelose 
Concertvereniging vond 
hier haar eerste thuis, 
evenals de Sociëteit. In de 
jaren zeventig van de 
negentiende eeuw heeft 
de Beurs onderdak 
geboden aan het 
telegraafkantoor. 
Kiezersvergaderingen 
werden er gehouden, 
overwinningen gevierd en 
nederlagen herdacht. 
Eminente sprekers voerden 
het woord voor meestal 
stampvolle zalen. Onder 
anderen politieke leiders 
als de grote katholieke 
leider dr. Schaepman en 

Het beursgebouw in 1867 bij de opening 
 

Troelstra,  Hevige debatten en levendige discussies 
op straat waren het gevolg van deze 
bijeenkomsten. 
Ieder jaar vond in de Beurs het 'brandspuitenmaal' 
plaats. Dansfestijnen waren er in dit gebouw met 
de kermis en midvasten en op tweede kerst- en 
paasdag. 
Enkele Hengelose verenigingen vonden hier hun 
'home', zoals de zangvereniging 'Euphonia', o.l.v. 

de heer Cramer uit Delden; 'Hengeloos 
Mannenkoor' o.l.v. de heer E. Wettig Weissenborn; 
Gymnastiekvereniging H.G.V., Muziekvereniging 
'Excelsior' ('t Hengeler muziek) en de 
toneelvereniging. Ook beroemde artiesten als 
Speenhoff, Nap de la Mar, Bouwmeester en 
Verkade hebben er opgetreden. 



Na een brand in 1921 ging het minder met De 
Beurs. Het laatste was dit gebouw in gebruik bij de 
heer Lulof als fietsenstalling en reparatie-
inrichting. De laatste restanten van het gebouw 
werden afgebroken in november 1968. Nu genoeg 
over de Beurs. 
 
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
betekende voor HM, dat het uit “de Beurs” werd 
verdreven aangezien dit gebouw als kazerne werd 
ingericht. 
De eerstvolgende jaren wisselde het koor nogal 
eens van lokaliteit. In 1914 eerst naar het  

Viosgebouw, daar waar nu discotheek New York 
staat aan de Beekstraat. Even later werd het koor 
verdreven naar het “Wapen van Hengelo”, toen 
een obscuur kroegje aan de Deldenererstraat en in 
1916 naar hotel Eulderink, in de nabijheid van het 
station. Het jaarverslag over 1917 vermeld dat tot 
driemaal toe het koor van repetitieruimte moest 
veranderen omdat de ruimte gevorderd was om de 
Belgische vluchtelingen in onder te brengen. Er 
was eigenlijk geen gelegenheid om te repeteren 
omdat de cafés een vervroegde sluiting hadden 
voorgeschreven gekregen. 
 

 
 
In de periode tussen de beide 
wereldoorlogen heeft het koor vele 
malen van repetitielokaal moeten 
veranderen. Men ging van Hotel 
Eulderink naar het Viosgebouw, waar 
de leden echter klaagden over de 
kwaliteit van het lokaal. De voorzitter 
vond het gebouw nog niet zo beroerd. 
Het was moeilijk om iets anders in het 
centrum te vinden. In de dertiger 
jaren heeft het koor gerepeteerd in 
hotel Luyerink, het latere Royal nabij 
het gemeentehuis. De familie 
Luyerink trakteerde bij iedere 
jaarvergadering op oliebollen. 

Hotel Eulderink met inkijk in de Beursstraat. 
Rechts onder of achter de bomen moet dus de “Beurs” staan. 

 
 
 
 

 
 
 
In februari 1940 werd voor 
de eerste keer 
gerepeteerd in het 
Amstelhotel. Tijdens een 
bombardement op 
Hengelo in 1945 werd het 
Amstelhotel door een bom 
getroffen en gingen alle 
partituren van KHM 
verloren. 
 
 
 
 

     
Het Amstelhotel met Het dichtgetimmerde ramen 

 
Het oorlogsgeweld had het centrum van onze stad 
danig gehavend, met het gevolg, dat Hengelo een 
aantal openbare gelegenheden armer was 

geworden. Hiertoe behoorde ook het repetitielokaal 
in het Amstelhotel. Aangezien het herstel ervan 
geruime tijd in beslag zou nemen, werd het aanbod 



  

van beschermheer De Monchy om in één van de 
lokalen van de Kon. Ned. Katoen spinnerij aan de 
Industriestraat met de repetities te kunnen starten 
dankbaar aanvaard. Ook werd gebruik gemaakt van 
een lokaal van Bieze Stork. Beide lokalen waren 
weliswaar niet ideaal. 
 
In 1946 werd een zaal gehuurd in hotel Royal, het 
vroegere hotel Luyerink .Hoewel het weer 
herbouwde Amstelhotel fraai geworden was, bleek 
deze niet te voldoen aan de wensen van het koor.  
In 1959 Toen het nieuwe stadhuis gebouwd werd, 
moest het koor de repetitieruimte in Royal 
verlaten, omdat dit gebouw bestemd werd als 
werkterrein voor de bouwers. Het koor kwam weer 
terecht in het Viosgebouw aan de Beekstraat. 
 
Op 19 augustus 1965 verhuisde het mannenkoor 
naar het "Eigen Gebouw". 
Het “Eigen Gebouw” was gevestigd aan de 
Pastoriestraat en was oorspronkelijk het 
ontmoetingscentrum van de arbeiders-beweging. 

Het werd destijds ook wel “de Rode Schuur” 
genoemd. Het gebouw heeft ook enkele jaren de 
"Cirkel" geheten. Henk Wilbrink, 2de bas, is jaren de 
beheerder van het Eigen Gebouw en later de Cirkel 
geweest. Nadat de gemeente de Cirkel had 
verkocht aan de familie Oude Tijdhof werd het 
verbouwd tot een discotheek en was repeteren 
daar niet meer mogelijk. 
 
In 1988 is het koor verhuisd naar het gebouw van 
de muziekvereniging “Excelsior” gelegen aan de 
Geerdinksweg. Het gebouw was ruim maar had 
geen goede akoestiek. 
 
Nadat bekend geworden was dat de 
Waterstaatskerk zou worden behouden en 
onderdeel van de muziekschool zou worden heeft 
het toenmalige bestuur direct contact gezocht met 
de directeur van de muziekschool, Eduard 
Meester. Dit contact heeft geleid tot het huren van 
de Waterstaatskerk als repetitielokaal. De eerste 
repetitie vond plaats op donderdag 27 juni 1991. 

 
 
 
 
Met een beetje 
fantasie mag je stellen 
dat het KHM na vele 
omzwervingen weer 
repeteert in een 
gebouw dat qua 
uiterlijk vergelijkbaar 
is met De Beurs, waar 
alles is begonnen. 
 
 
 
 
 
 

Waterstaatskerk 
 



  

 
14. Geschiedenis van de Waterstaatskerk 
 

 
De Waterstaatskerk is op 14 juli 1839 als Hervormde kerk in gebruik genomen. Dit gebouw was bedoeld als 
vervanging van de oude hervormde kerk, welke in 1545 was gebouwd en aanvankelijk als kapel diende van 
het “Huis Hengelo”. Dit kerkje lag op het voorste deel van de begraafplaats aan de Bornsestraat. Hengelo 
telde toen 3500 inwoners. 
 
Gezien de bevolkingsgroei en de vervallen staat 
van het gebouw had de kerkenraad behoefte aan 
een grotere en betere ruimte en heeft zij zich in 
1830 tot de minister van Hervormde Eredienst 
gericht voor een goedkeuring om met de bouw van 
een nieuwe kerk te kunnen beginnen. In dat jaar 
bedroeg het aantal gemeenteleden 1141. 
 
Vanwaar de naam “Waterstaatskerk”? 
In 1816 had koning Willem I, nadat er eerder 
departementen van Hervormde en Roomse 
Eredienst waren ingesteld, een Algemeen 
Reglement voor de organisatie van de Hervormde 
Kerk uitgevaardigd. Daarmee had hij zichzelf in 
feite het opperbestuur van deze kerk toegeëigend. 
Hierop volgde in 1824 een Koninklijk Besluit dat 
geen nieuwe kerken gebouwd noch bestaande 
herbouwd of gewijzigd mochten worden zonder 
voorafgaande Koninklijke goedkeuring. De 

uitvoering van dit besluit werd opgedragen aan de 
ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, 
Openbare Werken en Waterstaat. 
De ambtenaren de afdeling Waterstaat werden 
belast met de gehele uitvoering, de leiding en het 
opzicht over de kerkelijke bouwactiviteiten. In de 
wandel noemde men ze waterstaatsingenieurs. 
Hun bouwwerken kregen de naam 
"Waterstaatskerken", gebouwd in de zogenaamde 
waterstaatsstijl. Kenmerken ervan zijn een 
tempelachtig zuilenfront, witgepleisterde 
interieurs met boogramen en een veelhoekig 
torentje op het kerkdak. Deze waterstaatskerk 
kreeg haar kortstondige predicaat "monument", 
omdat zij zich van het gangbare type 
onderscheidde door de situering van het 
zuilenfront aan één der lange zijden, een gegeven 
dat in ons land zeer zeldzaam is. 

Kerkvoogden hadden zich 
gewend tot de heer Plomp, 
stadsarchitect van Kampen, 
om een kostenbegroting te 
maken. De Hervormde 
Gemeente kon niet 
voldoende geld opbrengen 
om de bouw te bekostigen, 
maar "de gemeente van 
Hengelo onderscheidt zich 
zowel door betoonde liefde 
voor Vorst en Vaderland als 
door buitengewone 
Godsdienstige gezindheid, en 
derhalve gezegd mag worden 
een Koninklijk gunstbewijs, 
gelijk zij vraagt bij dezen, 
alleszins waardig te zijn".  

Inkijkje door de Deldenerstraat richting nieuwe Waterstaatskerk  
 
Dit leidde ertoe, na een brief in 1836 aan de 
Hoofdingenieur van Waterstaat over de plannen 
en de begroting, dat in 1837 goedkeuring voor de 
aanbesteding werd gegeven: totale kosten daarvan 
fl. 10.200. De kerk zou gebouwd worden door 
Gerardus Heerink, timmerman te Oldenzaal. Wie 
uiteindelijk de tekeningen heeft gemaakt is niet 
duidelijk: óf de stadsarchitect van Kampen óf één 
van de waterstaatsingenieurs. 
Op 14 juli 1839 werd de kerk in gebruik genomen 
tijdens een feestelijke dienst onder leiding van de  

Lochemse predikant ds. J. van Hoogstraten, die van 
1830 tot 1833 in Hengelo had gestaan.  
 
In 1844 kreeg de kerk een nieuw orgel, dat in 1903 
door een ander werd vervangen. Een verbouwing 
vond plaats in 1903 en een gedeeltelijke en weinig 
geslaagde restauratie volgde in 1930. 
De Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat is het 
meest karakteristieke object van nog een heel klein 
stukje Hengelo dat aan vroegere tijden herinnert. 
 



De kerk is de hoeksteen van het bekende vierkant 
dat wordt gevormd door Marskant, Willemsstraat, 
Langestraat en Deldenerstraat. Alleen binnen dit 
beperkte gebied is nog een aantal gebouwen, dat 
het Hengelo van weleer aanduidt.  
 
Door afnemend kerkbezoek en spreiding van het 
kerkvolk over de nieuwbouwwijken, waar nieuwe 
kerkgebouwen werden opgericht, werd de 
Waterstaatskerk voor de kerkvoogdij een 
financieel blok aan het been en besloot men in het 
najaar van 1975 de kerk te sluiten en een 
sloopvergunning aan te vragen. 
 
Sindsdien vielen voor- en tegenstanders van de 
sloop over elkaar heen. Er werden allerlei plannen 
opgesteld. Zo werd het ook wel het "jo-jo-
monument" van Hengelo genoemd. Er was het 
“kantorenflatplan” en een plan om er kantoren 
voor de muziekschool, een kunstzaal en een 
kunstuitleen in te vestigen. Uiteindelijk is het plan 
ontstaan om de Waterstaatskerk te restaureren en 
deze door middel van een aula met de nieuwe 
muziekschool te verbinden. Voor het opknappen 
van het interieur werd zelfs een oproep aan de 
Hengelose gemeenschap gericht om zich bereid te 
verklaren een bedrag te storten voor het behoud 

van dit interieur. Gelukkig bleek het mogelijk de 
financiering zo te regelen dat op hen die positief 
reageerden geen beroep meer behoefde te 
worden gedaan.  
 
Sinds 6 november 1992 is de Waterstaatskerk weer 
in het trotse bezit van een orgel, dat is 
overgenomen van de Muziekschool in Vught. Het 
orgel is gerestaureerd door een orgelbouwer uit 
het Limburgse Heythuisen. Met het plaatsen van 
het instrument in de Waterstaatskerk, werd een 
oude wens van de Hengelose  Muziekschool 
verwezenlijkt.   
 
Op 14 maart 1991 werd de Waterstaatskerk 
officieel geopend en op zaterdag 16 maart met een 
concert, verzorgd door het Koninklijk Hengelo’s 
Mannenkoor weer in gebruik genomen, nu als een 
soort Cultureel Centrum. Voorzitter Ybema heeft 
hierbij een midweenterhoorn met inscriptie 
overhandigd aan de directeur van de Muziekschool 
Eduard Meester. 
Bij zijn slotwoord merkte Meester op dat hij “The 
Saints” beschouwde als een niet weg te denken 
huisgenoot van de nieuwe muziekschool en was hij 
aangenaam verrast door het cadeau van het KHM.  

 
             
Sedert de maand maart van dat jaar fungeert de kerk onder meer als repetitieruimte voor het KHM. Na de 
opening van de nieuwe Muziekschool wordt de kerk uiteraard gebruikt bij het muziekonderricht. Ook worden 
er regelmatig door kleine ensembles concerten gegeven.  
 
De leden van het K.H.M. 
zijn bijzonder blij met 
deze repetitieruimte. Het 
gebouw heeft een 
uitstekende akoestiek en 
nodigt daarom uit om te 
zingen en te musiceren, 
maar ook  
om er te luisteren. Als 
zanger worden wij 
hiermee erg verwend.  
 
Je moet er niet aan 
denken dat het gebouw 
er niet meer zou staan. 
Wij zijn de toenmalige 
tegenstanders van de 
sloop daarom dankbaar. 
Door hun geweldige inzet 
is dit unieke gebouw voor 
Hengelo bewaard  
gebleven. 

Voor het eerst op het podium in de Waterstaatskerk, vele concerten zullen volgen. 
 

 
 



  

 
15. Met het koor op stap 
 

 
Dit hoofdstuk gaat over de vele uitstapjes in de beginjaren en over de in latere jaren ondernomen 
meerdaagse koorreizen. 
 
Als je het hele jaar driftig hebt gestudeerd om een 
concert tot een goed einde te brengen, wil je ook 
wel eens een verzetje hebben, eens gezellig met de 
mannen uit. Dit verhoogt ook de onderlinge 
verbondenheid.  
Dit hoofdstuk gaat over de vele uitstapjes in de 
beginjaren en over de in latere jaren ondernomen 
meerdaagse koorreizen. Het koor is in haar 
bestaan 71 keer “op reis” geweest. Uiteraard 
worden niet alle uitstapjes beschreven en ook 
niet de meerdaagse koorreizen, want deze 
werden vaak ondernomen om met een ander 
koor een uitwisseling tot stand te brengen. 
Over sommige van deze reizen wordt verslag 
gedaan in het hoofdstuk “Contacten met 
andere koren”. 
 
In het eerste handgeschreven notulenschrift 
lees je dat na het eerste lustrum de gewoonte 
ontstond om elk jaar een uitstapje te maken. 
Zo ging men enkele jaren te voet of met 
rijtuigen naar Delden om in de tuin van Hotel 
"Het Zwaantje" van de heer Hemmelder een 
concert te geven. De rijtuigen werden gemend 
door de leden. Meestal ging het goed. Behalve 
op een keer naar Enschede toen de heer 
Ziegler als koetsier fungeerde en men bijna in 
een grote winkelruit terecht kwam.  
 
Er werden toen ook plannen gemaakt voor een 
jaarlijks uitstapje op grotere schaal. 
De eerste "grote reis " werd op 11 juli 1897 
ondernomen, per trein naar Arnhem. Hiermede 
werd een gewoonte ingeluid, die sindsdien vele 
malen is herhaald. Een jaarlijks uitstapje was in die 
dagen een groot goed. Doordat meerdaagse reizen 
een nogal kostbare aangelegenheid waren, werd 
de laatste decennia eens in de twee of drie jaren 
een koorreis ondernomen.  
 
In het jaarverslag van 9 januari 1900 lees je dat het 
uitstapje naar Kleef geen succes was. Men had wel 
veel moois gezien, maar de afstand was toch te ver.  
Maar in 1905 ging men even zo vrolijk weer dezelfde 
kant op. Deze dag was georganiseerd door de vaandrig 
J.W.A. Verdier, die afkomstig was uit Nijmegen. In het 
jaarverslag staat geschreven: 

"Wat genoten we allen, toen we 's 
morgens in de open rijtuigen door de 
heerlijke omstreken van Nijmegen 
toerden. Toen we dat bekende gezicht van 
den koetsier zagen, kwam het 
onvergetelijke uitstapje door het 
"Reichswald" naar Cleef nog eens weer in 
onze gedachten". 

 

 
En het was zo goed bevallen dat men in de zomer 
van 1906 weer een reisje maakt naar "Cleve".  
 
De Erevoorzitter wijst erop, dat men dan wel moet 
zorgen voor "Hollandse Klare". 
Van dit reisje zijn twee foto´s met namen in het 
archief aanwezig. 
Zo te zien was het dragen van een “snor” 
onvermijdelijk. 
 
 
In 1920 ging het uitstapje naar Lochem. Het plezier 
werd wel enigszins aangetast, toen men broodjes 
consumeerde met bedorven worst. Maar dat werd 
ruimschoots vergoed door de lekkernijen, die de 
Lochemse banketbakkers wisten te produceren. 
 



 
        In 1921 ging men per Jan Plezierwagen naar Denekamp, maar zonder de vrouwen.  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van HM zou het 
jaarlijkse uitstapje in 1922 naar Bentheim worden 
ondernomen. Dit keer voor het eerst “met Bagage” 
d.w.z. met de dames van de leden, en voor het 
eerst in de geschiedenis van HM is het uitstapje in 
1922 een grote mislukking geworden. De schuld lag 
heus niet bij de dames! Maar waarom dan wel lees 
je nergens. 
 
Men besloot in 1924 een reisje naar Arnhem te 
maken. Men wilde dineren op de Westerbouwing 
en bestuurslid Draisma stelde voor om 
vermindering van de kosten voor het diner te 
vragen in ruil voor het zingen van enkele liederen. 
Of dit inderdaad resultaat heeft gehad weten we 
niet. 
 
H.M. maakte op zondag 3 juni 1928 opnieuw een 
buitenlandse reis, ditmaal per bus naar 
Ibbenburen. De reizen werden steeds grondiger 
voorbereid door een reiscommissie. In het archief 
zijn vele foto’s te vinden en tevens een tot in de 
puntjes verzorgd dagprogramma. (komt U even 
neuzen in ons archief). 
 
De eerste jaren na de oorlog werden uitstapjes per 
fiets gemaakt naar o.a. Eibergen, Borculo, een 
fietstocht in de regen, maar met machtig veel 
plezier. Op de foto’s zijn de mannen allemaal 
gekleed in een regenjas. 
Het uitstapje van het koor in 1949 per fiets naar 
Tubbergen, Vasse en Ootmarsum was één van de 
meest geslaagde. Op de vele foto’s is te zien dat 
men onderweg op menig terras de vermoeide 
ledematen heeft kunnen strekken. Het was 
prachtig weer en de streek waardoor werd gefietst, 
was boeiend. Men werd ontvangen door de 
burgemeester van Tubbergen, de heer 
Kolenbrander. Deze leidde hen rond door zijn 
gemeente.  

Na de rondleiding zou het koor een concertje 
verzorgen voor het gemeentehuis. De 
belangstelling was niet erg groot en burgemeester 
Kolenbrander verdroot dit. Daarom liet hij de 
kerkklok luiden, waardoor vele gemeentenaren 
zich naar het stadhuis spoedden en zo werden veel 
dorpsgenoten luisteraars bij het concert. 
Burgemeester Kolenbrander was een man die 
uitstekend anekdotes en belevenissen uit het 
Twentse leven kon vertellen, uiteraard in het 
Twents. 
Toen het koor enkele weken na de reis naar 
Tubbergen een repetitieavond met dames hield, 
waren ook burgemeester Kolenbrander en zijn 
vrouw aanwezig en vergastte hij de leden met zijn 
onvervalste humor. Burgemeester Kolenbrander 
en voorzitter Adam Witteveen waren goede 
bekenden van elkaar. 
Op 1 juli 1951 ging men per bus naar de Veluwe via 
Epe, Elburg, Harderwijk en Nunspeet, naar 
restaurant “De Zwarte Boer” bij Leuvenum. Hier 
werd voor het eerst een  voetbalwedstrijd tussen 
de tenoren en de bassen gehouden. De winnaars 
ontvingen een pond Elburger paling per persoon 
als prijs! 



  

  
 
Nog vele malen hebben de tenoren gevoetbald 
tegen de bassen. Ook omdat de “jongere” aanwas 
steeds minder werd en met het klimmen der jaren 
het voetballen steeds moeilijker werd, is in 1985 
op het voetbalveld bij restaurant “De Zegger” voor 
het laatst gevoetbald. Helaas zijn geen namen bij 
deze foto’s vermeld.  
 

Het elftal van de bassen. 

En dat van de tenoren. 
 
En dan natuurlijk de onvergetelijke achtdaagse 
koorreis naar Wenen in 1958, die in een ander 
hoofdstuk uitgebreid is beschreven. 
 
In 1968 werd door het bestuur voorgesteld een 
concertreis te maken naar Noorwegen, daartoe in 
de gelegenheid gesteld door het verbondsbestuur. 
De begrote kosten waren  
fl. 225, - p.p. Veel animo was er niet voor. De 
bezwaren waren dat de reis te kort was en te duur. 
Men moest snipperdagen opnemen en het gezin 
had ook recht op vakantie. Besloten werd niet naar 
Noorwegen te gaan, maar naar…………. 

de Noordoostpolder, waar op zondag 26 mei 1968 
in Dronten de inmiddels traditioneel geworden 
voetbalwedstrijd werd gespeeld. Uit de foto is af te 
leiden dat ook dirigent Ber Joosen heeft 
meegespeeld. 
 
Op 6 oktober 1979 ging men met twee touringcars 
via het Hermansdenkmal naar Bad Salzuflen in het 
Teutoburgerwald. Hier werd het Salinen-
gradeerwerk bezocht en s’middags om 4 uur werd 
een concert gegeven samen met het Kur-orchester. 
Gezongen werd in de prachtige concertzaal van dit 
kuuroord. Voor een bedrag van fl. 22, - had men 
een mooie dag. 
 
Zondag 17 mei 1981 reisde men met bussen van 
ONOG Planreizen naar de Kop van Overijssel. 
Vanuit Ossenzijl werd het gezelschap met “m.s. 
Sijgje” overgezet naar Giethoorn.  
 
En dan komt de veel besproken koorreis naar Parijs 
in 1984. 
Voorzitter Jan Stroop had enkele keren "met de 
krant" een weekend gemaakt naar Parijs. Hij kwam 
op het idee om met het gehele koor naar Parijs te 
gaan en daar te zingen in één van de kerken. 
Getracht werd een mis te zingen in de Madeleine. 
Een kerk waarin een buitenlands koor nog nooit de 
kans had gekregen een mis te begeleiden. 
Via een gids die de voorzitter kende, Madame 
Elisabeth Lesgards, werd contact gezocht met de 
pastoor van de Madeleine, Marcel Thorel. Deze 
vond goed dat het KHM daar tijdens de hoogmis 
zou optreden. 
Op vrijdag 8 april vertrokken drie bussen richting 
Parijs. Om ongeveer 18 uur kwam men in het Sofra 
Hotel aan. Na het diner ging het koor naar de 
beroemde voorstelling in de Folies Bergère. Deze 
show was een geweldige belevenis en viel bij de 
Hengeloërs bijzonder in de smaak. 
Zaterdagmorgen werden in Parijs, de Dornes des 
lnvalides en het Centre Pompidou bezichtigd. Na 
de lunch moest het koor naar de Madeleine om "in 
te zingen" maar het gigantische verkeer in Parijs 
maakte een op tijd zijn in de kerk onmogelijk.  
Toen de koorleden arriveerden zaten de eerste 
kerkgangers al op hun plaats. Men moest meteen 
en zonder voorbereiding aan de slag met Ber 
Joosen aan het orgel en Denise Kruithof als 
sopraan. 
 



Tijdens de mis werd de Missa 
Brevis van Haydn gezongen. Of 
er iets was dat de pastoor 
hinderde is onbekend, maar 
tijdens het zingen van het Parci 
Mihi Domini, met Denise 
Kruidhof als soliste, wenkte hij 
met zijn hand dat het koor 
moest stoppen. Dirigent Hans 
Vos wist niet beter te doen 
dan af te slaan. 
Het kerkvolk en de koorleden 
waren zeer ontstemd, maar na 
de mis, bleven de 1100 
aanwezigen zitten en zong het 
koor nog het Dominé Salvam 
Fac Reginam Nostram. 
De avond werd gepasseerd 
met een bustocht door verlicht 
Parijs. Zondagmorgen werd 
Versailles, de Sacre Coer en Place du Tertre 
bezocht. Daarna ging men weer richting Hengelo. 
 
“De weg naar de zevende hemel loopt langs de 
Moezel. Dit stond op de uitnodiging van het 
plaatsje Zeltingen-Rachtig, gelegen aan de Moezel 
tussen Cochem en Trier. Het KHM heeft de 
uitnodiging aangenomen en is op vrijdag 24 juni 
1988 met twee bussen vertrokken. Vrijdagsavonds 
was het gratis wijnproeven. Zaterdags heeft men 
een wandeling gemaakt en is het gezelschap per 
boot teruggevaren naar het hotel.  
 
Met het plaatselijke mannenkoor, bestaande uit 
zestig man, heeft men een concert gegeven in het 
Sängersheim in Zeltingen. We lezen 
eigenlijk niets over dit concert. Het 
zal wel aan gebrek aan concentratie 
hebben gelegen, veroorzaakt door 
het volgende. Op die 
zaterdagmiddag 25 juni werd 
namelijk de finale van het EK 
Voetbal gespeeld tussen Nederland 
en Rusland. In de halve finale had 
Nederland eerst aartsrivaal 
Duitsland uitgeschakeld. En nu 
werden zij ook nog kampioen. U 
kunt zich de hilariteit van de 
Hengeloers wel voorstellen. Joop 
Straatsma had blijkbaar gerekend 
op een overwinning, want hij 
verscheen in een oranje 
voetbaltenue, als Ruud Gullit, op het 
terras. Je kunt het niet zien, maar u 
moet van mij aannemen dat het 
inderdaad Joop is. 
 

 
In deze kerk, de “Ste. Marie Madeleine” heeft het KHM 

gezongen 

 
 
De memorabele reis naar Praag. 
Over de vijf daagse reis naar Praag is heel veel te 
vertellen. De voorbereiding liep al niet vlekkeloos. 
Van het al in 1994 gereserveerd hotel Kralupy 
ontvingen we in februari het bericht dat men onze 
reservering had geannuleerd ten gunste van een 
gezelschap van de Tsjechische Spoorwegen. Op stel 
en sprong moest de reiscommissie naar Praag 
vliegen. Zij zijn erin geslaagd om in vier plaatsjes 
rond Praag een hotel te bespreken. Op donderdag 

25 mei vertrokken om 
6.00 uur vier bussen 
van Arke TAD richting 
Praag. Onderweg 
kregen drie van de vier 
bussen pech. Bij twee 
daarvan konden met 
hulp van de ADAC de 
problemen worden 
opgelost. Een bus was 
niet meer in beweging 
te krijgen. De reizigers 
van die bus werden 
met 13 taxi’s vervoerd 
van de autoweg in de 
buurt van Chemnitz 
naar Praag, waar zij 
om negen uur ‘s 
avonds in hun hotel 
aankwamen. Hierna 
konden zij pas aan het 
diner beginnen. 



  

Vrijdag werd een stadstour gemaakt en werden de gasten in de gelegenheid gesteld de belangrijke 
bezienswaardigheden, zoals het oude Marktplein, de Tynkerk, het Kynskypaleis, de Joodse wijk, het 
Wenceslaplein en de Karlsbrücke te bezoeken.  
’s Middags een boottocht op de Moldau. Op de zaterdag ging men eerst naar Theresiënstad, waar een 
rondleiding met gidsen in het concentratiekamp plaatsvond. Op de terugweg naar Praag was het erg stil in de 
bus. ’ 
 

s Middags werd een concert gegeven in de prachtige Nicolaaskerk. Er was wel reclame voor gemaakt, maar wij 
zongen voor eigen publiek. Een raambiljet is nog in het archief aanwezig.  
 
Zaterdags kon men onder leiding van gidsen de 
stad bezichtigen, zoals de Praagse Burcht met het 
paleis en de St. Vituskathedraal en ook het 
beroemde Gouden Straatje waaraan de schrijver 
Kafka heeft gewoond. Om 18.00 uur een 
afscheidsdiner gevolgd door dans en folklore. 
Echter de volgorde was anders, bij binnenkomst 
speelde een band, bestaande uit zeven musici, met 
veel lawaai, de sterren van de hemel. Groepsgewijs 
kon er worden gegeten, want het restaurant was 
voor zo’n grote groep mensen niet uitgerust. De 
soep werd op de binnenplaats gereed gemaakt. 
Deze binnenplaats bevatte enkele grote wijnvaten, 
waarin kon worden overnacht. Deze werden al 
gauw “peestonnen” genoemd. We waren eerder 
bij het hotel terug dan de bedoeling was en 
hebben er daar nog een gezellige avond van 
gemaakt. 
’s Maandags vroeg uit de veren want ’s avonds om 
8 uur stond het einddiner klaar bij het restaurant 
het Zwaantje in de Lutte. Wat nu volgt zijn mijn 
persoonlijke ervaringen. 
 

Ons gezelschap zat in de een na laatste bus en we 
waren in opperbeste stemming om 7 uur 
vertrokken. Plotseling reed ons een auto voorbij 
die zodanige signalen gaf dat we aan de kant 
stopten en hoorden dat in de achterste bus brand 
was uitgebroken. Via de eerste afslag zijn we 
teruggereden naar de pechbus. De passagiers 
zaten allemaal op een akker, zo’n honderd meter 
van de snelweg en hun bus stond te roken aan de 
kant. Een desolate aanblik kan ik u vertellen. 
Wat was er gebeurd? 
Om 14.00 uur was er plotseling een ernstige 
rookontwikkeling achter in de bus ontstaan. Grote 
hoeveelheden rook kwamen onder de achterste 
zittingen vandaan. In paniek zijn de passagiers uit 
de bus gevlucht. Ik zie nog de ontzetting op de 
gezichten bij enkele dames. Een van onze leden, 
brandweerman Harry Veluwenkamp, heeft met 
een poederblusser de brand geblust. De brand was 
ontstaan doordat olie uit een hogedrukleiding op 
de uitlaat lekte. Onze bus heeft eerst de oudere 
deelnemers van beide bussen naar een 
nabijgelegen benzinestation gebracht en later de 
rest opgehaald. 



 
Na heel veel telefoontjes met Arke 
TAD, elke bus had toen één GSM-
telefoon ter beschikking, kon het 
gezelschap om 20.00 uur richting 
huis vertrekken in een 
vervangende bus met een 
chauffeur uit Erfurt. Bij het 
benzinestation was geen 
restaurant, alleen een 
Schnellimbis, waar je een broodje 
met worst kon kopen en een flesje 
limonade. De hele tijd hebben de 
mensen moeten  rondhangen op 
de parkeerplaats, want er waren 
geen stoelen. 
 
 
 

   Rinus Heuvelman heeft zich als een ware organisator ontpopt  
en heeft van deze koorreis grijze haren gekregen. 

 
Pas om drie uur ’s nachts zijn we aangekomen in 
Hengelo. Toen naar huis en gauw naar bed. In 
plaats van ‘n drie gangen diner werd het “ein 
Brötchen mit Wurst”. Kent u de reclame nog die 
achterop de bussen stond: “Bent U ook zo aan Arke 
toe?” Nou, wij niet meer. 
 
Ter compensatie heeft Arke Tad ons een 
feestavond aangeboden op 7 oktober bij 
restaurant Lentelink in Goor, waar ons een warm 
en koud buffet werd aangeboden en dansen na. 
Het was in alle opzichten een bijzondere koorreis. 
Een lach en een traan liggen toch dicht bij elkaar. 
Nadien zijn nog vele verhalen in De Stem 
geschreven, waaruit is gebleken dat men veel 
plezier heeft gehad en de reis niet had willen 
missen. Ook de meegereisde vriendenkringleden 
voelden zich opgenomen in één grote familie. Zoals 
twee dames dat benoemden met “Geen officieel 
gedoe en geen Hengeler weend”. 
  
Hoe kom je erbij om als koor naar Wales te gaan?  
In die jaren bestond er een zeer actieve 
reiscommissie. En het moet gezegd, hun 
voorstellen vonden blijkbaar ook weerklank bij de 
zangers. Een van de leden van de reiscommissie 
was Paul de Witte. Zijn vrouw Ann was geboren in 
Liverpool, waar haar vader nog woonde en een 
tante van haar woonde in CAERNARFON, het doel 
van deze koorreis. 
Graag laat ik eerst het woord aan de toenmalige 
voorzitter Jaap Ybema, zoals hij dat heeft 
geschreven in de Stem. 
  
“Een CONCERTREIS welke inderdaad met een 
hoofdletter mag worden geschreven. Een reis waar 
alles tot in de puntjes was georganiseerd door een 

reiscommissie die door haar onzichtbaar optreden 
de leden van het KHM een onvergetelijke reis heeft 
bezorgd. 
Een reis die in vergelijking met de reizen van de 
laatste tien jaar tot één van de beste mag worden 
gerekend. Waar ligt dat nu aan. Misschien dat de 
innerlijke mens tot in het overdrevene goed was 
verzorgd? Dat begon direct al op de boot van 
Europoort naar Hull, waar een lopend buffet werd 
geserveerd, waar jezelf zonder dat iemand je op de 
vingers tikte, net zo vaak kon opdienen als je maar 
verkoos.  Nederlandse, Engelse en Indische 
keuken, je zocht maar uit. 
De volgende morgen een uitgebreid Engels ontbijt. 
's Middags een stop onderweg voor een typisch 
Engelse lunch of beter gezegd een high tea met 
allerlei sandwiches, salads en cheesecakes. Hier 
nog niet van bekomen of het hotel in Wales, van 
uitmuntende klasse, stond klaar met een 
voortreffelijk diner. En zo ging het al die dagen 
maar door tot aan de laatste lunch bij van de Valk 
terug in Hengelo. 
Of lag het aan de uitzonderlijke gezelligheid 
gedurende de gehele reis zonder een enkele 
wanklank. Met drie bussen, ieder met gelijk 
gestemde mensen in elke bus aangevuld met 
vriendenkringleden die zich de goede sfeer direct 
eigen maakten. 
Ook hier had de boot haar bijdrage in, waar 's 
avonds iedereen in groepjes in de salon, bar of 
dansvloer elkaar terugvond. En de informele 
zanggroepen in de bar en lounge van het hotel 
waar vele leden van het KHM en hun dames en 
vriendenkringleden samen met de koorleden van 
Wales hun beste zangtalent tot uitdrukking 
brachten. Er was zelfs een koorlid die een 



  

negrospiritual ten beste gaf gebaseerd op een 
Twentse melodie met Twentse tekst. 
Of lag het aan het woest mooie landschap met 
haar bergen en valleien, het land van de 
Snowdonia, waar we met onze dubbeldeks bussen 
met een te hoge asdruk voor deze wegen 
doorheen reden en aangevuld met een treinreisje 
met antieke rijtuigen door dit prachtige landschap. 
Misschien lag het succes wel opgesloten in de 
naakte waarheid dat wij niet tot de beste zangers 
van de mannenkoorwereld behoren. Dat wij 
werden geconfronteerd met een koor in Wales, 
het Male Voice Choir CAERNARFON dat duidelijk 
een klasse beter was. Een koor dat bestond uit 
zestig leden, die stuk voor stuk een solo partij voor 
hun rekening zouden kunnen nemen. Wij moesten 
onze kracht tonen in de verscheidenheid door zeer 
verschillende liederen met verschillende expressie 
in diverse talen. De avond van het concert in Wales 
bracht de gehele reis tot een hoogtepunt Het lied 
dat door ons in het Welsh werd gezongen was het 
succes van de avond met een oorverdovend 
applaus, dat ons tot tranen in de ogen bewoog. Het 
resultaat van deze reis is dat er een koor ontstaat 
met een vaste kern met een fantastische band 
waar je verder mee kunt werken aan een niveau 
waar anderen jaloers op kunnen zijn, waar je bij 
wilt horen.”  
 
Hij heeft het prachtig weergegeven. Ik heb 
dezelfde ervaringen gehad. Maar Jaap heeft 
natuurlijk niet alles verteld. 

Dat de overtocht van Hoek van Holland naar Hull 
verliep bij windkracht negen op kop. Door de 
storm duurde de overtocht twee uur langer. 
Verschillenden werden zeeziek en hebben de 
avond aan boord doorgebracht te bed in hun hut. 
Ik hoor nog de vele deuren klapperen in de 
toiletruimte van het schip. 
Na aankomst in Hull werden de bussen gewogen 
en bleek de dubbeldekker te zwaar volgens de 
Engelse normen en diende er een Engelse bus bij 
te komen. 
Tijdens het wachten in de aankomstterminal werd 
spontaan een concertje verzorgd. 
Jaap Ybema moet ook worden geprezen om zijn 
geweldige speech in het Engels,  voorafgaand aan 
het concert in de kerk van Llanberis. 
En dan het concert. Zie hiernaast het raambiljet. 
Jaap heeft hiervoor al gememoreerd hoe goed het 
Male Voice Choir CAERNARFON was. Het was 
meermalen als beste mannenkoor van Wales uit de 
bus gekomen. En wij dan? 
 
Nick Moritz heeft hierover in de Stem onder meer 
geschreven: 
“ Wanneer je bedenkt welk een voorsprong ze daar 
hebben zou je er misschien moedeloos van 
worden. En dat was dus niet nodig want in het 
concert bleek dat het KHM zich heel redelijk 
staande kon houden naast onze wereldberoemde 
(in eigen land) gastheren. Ondanks de 
vermoeienissen van de reis en dankzij een pittig 
half uurtje voorbereiding enkele uren voor het 
concert, bracht ons KHM een mooi stukje muziek 
ten gehore”. 
“Ook mogen we niet vergeten dat het zingen in 
Wales een veel “natuurlijker” bezigheid is dan bij 
ons, zoals na afloop van ons gezamenlijk concert 
wel bleek. Die jongens waren niet stil te krijgen, 
trouwens niemand die er over dacht dat te 
proberen, want ze zongen prachtig.”  
Steeds meer mensen kwamen naar de lounge van 
het hotel waar rond het biljart, dan door de 
Welshmen en dan weer door de KHM zangers 
topprestaties werden geleverd in het zingen van 
vele liederen.  
De terugreis verliep zonder moeilijkheden, zij het 
dat onze vriend Koos den Elzen in het ziekenhuis 
werd opgenomen om te worden geopereerd. Twee 
dagen later zijn hij en zijn vrouw per vliegtuig 
huiswaarts gekeerd. Al met al een prachtige reis en 
vele ervaringen rijker. 
 
In 2002 ging de koorreis van 9 tot en met 12 mei 
naar Berlijn 
Aanvankelijk wilde de reiscommissie en reisje langs 
de Rijn maken, maar veel koorleden vonden die 
wijze van reizen te gedateerd en werd er naar een 
ander doel in Duitsland gezocht. Het werd Berlijn. 
Een prachtige reis die zonder problemen is 



  

verlopen. Donderdags met twee grote bussen 
vertrokken en na het diner in het hotel werd ’s 
avonds Potsdam bezocht. Potsdam is bekend om 
“Das Holländisches Viertel” en het Park Sanssouci, 
waarin ondermeer het Schloss Sanssouci uit 1747, 
dat heeft gediend als zomerpaleis van Frederik de 
Grote, het Schloss Charlottenhof, de Römische 
Bäder en natuurlijk de orangerie. Op vrijdag werd 
een boottocht gemaakt over de vele meren en via 
de rivier de Spree kon het centrum van Berlijn 
vanaf het water worden bezichtigd. We hebben 
nooit geweten dat Berlijn zo’n waterrijke stad is. 
Om zes uur werd in het Gemeinschafsthaus 
Lichtenrade een Frühlingskonzert gegeven samen 
met het Männerchor BVG 1926 uit Berlijn. 
Zaterdag was Berlijn aan de beurt. Eerste met de 
bussen een rondtour langs alle bekende highlights 
van de stad en ’s middags enkele uren “”spazieren” 
op de Potsdammer Platz en bij de Brandenburger 
Tor. ‘s Avonds volgde in het hotel een gezellige 
feestavond met vele optredens van leden van 
beide koren.  
Zondags weer terug naar huis. Bij het Kleine 
Zwaantje in de Lutte werd een diner aangeboden 
en is een foto genomen van alle deelnemers aan 
deze prachtige reis. 
 
Münster was het doel van het volgende uitstapje. 
Op zaterdag 11 december 2004 werd een 
adventsconcert gegeven in de Liebfrauen 
Überwasserkirche. Door de VVV was er wel 
reclame gemaakt d.m.v. raambiljetten, maar zoals 
zo vaak zongen wij voor eigen publiek. Dit kwam 
natuurlijk ook door de drukbezochte kerstmarkt 
van Münster. 
 
Haarlem werd op 22 oktober 2005 bezocht, 
waar we werden ontvangen in het gebouw 
van het koor Zang en Vriendschap dat in dat 
jaar het 175 jarig bestaan vierde. Gezongen 
werd in de Grote of St. Bavokerk. 
 
Het KHM was nog nooit naar Vlaanderen 
geweest en daar moest verandering in 
komen. Dit keer ging de koorreis naar Ieper 
en Gent. De eerste dag, 15 september 2006, 
gingen we eerst naar Ieper. Deze stad is 
tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig 
verwoest en later weer in dezelfde 
middeleeuwse stijl opgebouwd. “s middags 
werd een bezoek gebracht aan het 
oorlogsmuseum “In Flanders Field”. Ter 
herinnering aan de vele slachtoffers is de 
Menenpoort opgericht. In marmeren platen 
zijn de namen van bijna 55.000 vermiste 
soldaten gebeiteld. Het is een 
indrukwekkend Brits herdenkings-
monument waar iedere avond om acht uur de 
“Last Post” wordt geblazen. Aan deze ceremonie 

heeft het KHM deelgenomen door het zingen van 
“An Evenings Pastorale” en het “Kyrie”. 
Voorafgaande aan deze ceremonie hadden Harry 
van der Mark en Gerhard Bebseler een krans bij 
het monument gelegd. De ceremonie heeft op de 
reisgenoten een diepe indruk gemaakt. 
Zaterdag werd het oude centrum van Gent door 
het gezelschap bezocht, veel gewandeld en op 
menig terrasje werd een heerlijke pint bier 
gedronken, maar niet door de zangers want die 
moesten nuchter blijven voor het concert, dat ’s 
middags werd gegeven in de Sint-Michielskerk. Een 
concert dat was ingepast in de plaatselijke serie 
“Muzikale Verpozingen”. Na afloop moesten de 
zangers zich in de kerk omkleden om daarna te 
kunnen deelnemen aan de feestcruize op de rivier 
de Leie met diner-dansant. Het was prachtig weer 
en er waren vele plezierjachten op de Leie. De 
opvarenden hiervan genoten van de liederen die 
de koorleden spontaan begonnen te zingen. Dit 
onderdeel was een groot succes. ’s Zondags werd 
het oude centrum van Gent met gidsen verkend. 
’s Middags werd de terugreis aanvaard die 
eindigde met een buffet bij “de Rustende Jager”. 
 
Op 22 september 2007 ging de reis naar Lelystad, 
waar de Bataviawerf werd bezocht. Op de werf lag 
de “Zeven Provinciën” in aanbouw en aan de kade 
kon de “Batavia” worden bezocht. Het was meer 
een klauterpartij, omdat je overal over en 
onderdoor moest kruipen. Ook kon een bezoek 
worden gebracht aan het Nederlands Instituut 
voor Scheeps Archeologie en een tentoonstelling 
over het ontstaan en de geschiedenis van 
Flevoland. 
 

Het KHM staat klaar om aan de ceremonie onder de 
Menenpoort te beginnen. 



  

De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om 
voldoende deelname van de leden te verkrijgen. 
Waardoor, is het de leeftijd, is het reisdoel niet 
aansprekend of gaat het om de kosten. Na een 

aantal pogingen, waaronder Wenen, gaat het koor 
begin oktober 2010 op reis naar de historische stad 
Lübeck. 
 



  

 
16. De koorreis naar Wenen 
 

 
Tijdens het voorzitterschap van Adam Witteveen (1948 – 1961) heeft het koor een koorreis gemaakt naar 
Wenen. Telkens wordt deze koorreis aangehaald als een van de voornaamste wapenfeiten in de 
geschiedenis van het koor. 
 
Schermutselingen vooraf 
Tijdens het voorzitterschap van Adam Witteveen 
(1948 – 1961) heeft het koor een koorreis gemaakt 
naar Wenen. Telkens wordt deze koorreis 
aangehaald als een van de voornaamste 
wapenfeiten in de geschiedenis van het koor.  
In 1957 werd, op verzoek van het Koninklijk 
Nederlands Zangersverbond, het KHM uitgenodigd 
mee te doen aan het grote zangersfeest van de 
Oostenrijkse Zangersbond. Toen dit werd 
voorgesteld in de vergadering van het 
Mannenkoor, was er een groot enthousiasme.  
Dat zo’n meerdaagse reis een enorme 
voorbereiding nodig had, sprak vanzelf. Eén der 
voornaamste taken van de commissie was het 
mannenkoor hiervoor geestdriftig te maken. In het 
archief is zelfs een plakboek te vinden, geheel 
gevuld met documenten aangaande de organisatie 
van de reis. De reis zou worden gehouden van 15 
tot 23 juli 1958. In beginsel hadden 80 zangers zich 
aangemeld.  
Vele reisbulletins verschenen van de hand van de 
commissie, die “de Kleine Drie” werd genoemd. 
Deze commissie bestond uit de heren Kloosterziel, 
Klomp en van der Worp.  
Maar toen kwam de klap!!  De één na de ander 
trok zich om financiële redenen terug en op 26 
februari 1958 moest het bestuur besluiten de reis 
niet te laten doorgaan. 
  
Vele leden waren teleurgesteld. In het archief is 
een brief van 2 maart 1958 van de heer Olthuis 
aanwezig, gericht aan de commissie. Hij schrijft 
daarin onder meer: 

“Enigszins bekomen van een van de 
grootste teleurstellingen in mijn leven op 
donderdagavond jl. wil ik er met dit 
schrijven op terugkomen, opdat U voor 
a.s. donderdag, indien U wilt, maatregelen 
kunt nemen!  
De kern van het geval is dat er 66 
zangersdeelnemers zijn voor Wenen 
waarmede den Heer W. de Rooy de reis 
niet aandurft. Zijn wij zangers of zijn we 
het niet!! ……….Laten wij niet als een 
geslagen groep bij de pakken neer gaan 
zitten. Gaan wij niet, dan zijn wij niet 
waard leden van het KHM te zijn. Dan 
gaan ze ons met de vinger nawijzen, dat 
noemt zich lid van het mannenkoor, van 

het Kon. Heng. Mannenkoor, ze kunnen 
nog niet eens een concert verzorgen…… 
……… Deze moeite zal en moet beloond 
worden en dat kunnen wij zangers doen en 
dat gaan wij doen !!! 

 
Hij sluit zijn brief af met het geven van enkele tips 
om meer geld in te kunnen zamelen. 
 
Ook de nog jonge zangers Jan Stroop en Gerard 
Vos waren teleurgesteld. Zij wilden deze kans om 
Wenen te kunnen bezoeken niet voorbij laten gaan 
en besloten een actiegroep op te richten om de 
reis toch waar te kunnen maken. 
Er was geld gespaard, men had toen o.a. een actie 
van de Persilfabriek. Op de pakken waspoeder 
stond een emmertje afgebeeld en die spaarde 
men. De "emmertjes" werden mee naar het koor 
gebracht en de heer Olthuis had zich belast met 
het opplakken van deze emmertjes op 
spaarkaarten. 60 Emmertjes leverde een bedrag op 
van fl. 1, -. Een grote loterij werd gehouden, 
10.000 loten waren verkocht. De gemeente gaf 
subsidie, het rijk eveneens en van het Prins 
Bernhardfonds had men een bijdrage ontvangen. 
En nu zou de reis niet doorgaan!? De blamage was 
compleet!! 
De leden van de actiegroep jutten de voorzitter op 
en in een vergadering werd besloten alles te doen 
om toch naar Wenen te kunnen gaan. Iedereen die 
zich had teruggetrokken, werd bewerkt en het 
resultaat was, dat men met 140 personen op reis 
ging, waarvan 88 zangers. 
 
Snipperdagen opnemen. 
In het dagelijkse leven vervulde Voorzitter Adam 
Witteveen de functie van directeur van 
Garenfabriek Bieze Stork. Dit bedrijf was gevestigd 
in de gebouwen, aan de Industriestraat beginnend 
aan de rechterkant. 
Jan Stroop en Gerard Vos waren nog maar twee 
jaar lid van het koor en zij wilden dolgraag met het 
koor naar Wenen. Er deed zich echter een ander 
probleem voor. In die tijd bestond er een 48-urige 
werkweek en hadden de meeste werknemers 
slechts 10 vakantie- of snipperdagen. Omdat de 
reis acht dagen in beslag nam, gaf dit problemen 
bij het vrijaf geven van de “jonge” Gerard Vos. 
Gerard werkte bij Palthe Wasserijen. 



A. Witteveen 
Voorz. Kon. Heng. Mannenkoor  
Prof.Einthovenstraat 81. 
         Hengelo, 24 mei 1958. 
  
   De Weledelgestrenge Heer Mr. A. Molenaar, 
   C/o. N.V. Palthe’s Textielveredelingsbedrijven. 
   A l m e l o 
 
Zeer geachte Heer Molenaar, 
 
Ik heb een vriendelijk verzoek en hoop, dat U dit wilt overwegen en zo mogelijk hiervoor een oplossing wilt trachten te 
vinden. 
 Mijn koor, Koninklijk Hengelo' s Mannenkoor, zou graag zien, dat Uw fliaalhouder te Hengelo, de Heer G. Vos zich 
zou kunnen vrijmaken van 15 t/m 22 juli a.s., op welke dagen mijn koor deelneemt aan een zangfestival te Wenen, 
waar het koor als vertegenwoordigster van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond is uitgenodigd. 
 Ik weet, dat hij via Uw Inspectie reeds pogingen heeft gedaan om een plaatsvervanger(ster) te vinden, doch tot 
dusver is hem dit niet gelukt. 
 Ik hoop, dat U hem terwille kunt zijn. Hiermede doet U mij en hem een zeer groot genoegen. 
 
 Ik moge U bij voorbaat danken voor de te nemen moeite. 
 
                             Inmiddels verblijf ik 

Hoogachtend, 
                             A. Witteveen 

De invloed van Adam Witteveen ging zover dat hij 
aan Palthe Wasserijen een brief schreef met het 
verzoek Gerard vrijaf te geven opdat hij mee zou 
kunnen gaan met de koorreis naar Wenen. Deze 

brief heeft inderdaad effect gesorteerd. Gerard is 
in Wenen geweest en heeft er altijd met veel 
enthousiasme over gepraat en stukken in de Stem 
geschreven.  

 
Graag laat ik hierbij de betreffende brief zien. 
 

 
In een extra editie van de voorloper van De Stem, 
dat toen nog “Met zangersgroeten” heette, schreef 
de voorzitter in een voorwoord onder meer:  
 

“U zult indachtig moeten zijn dat 
persoonlijke belangen ondergeschikt 
moeten zijn aan deze reis…………” en………. 
“Ons optreden in de Musiek-Verein-Saal in 
Wenen zal een bewijs moeten zijn van het 
hoge peil waarop de Nederlandse 
Mannenzang staat”. 

 
In deze extra editie is de reis tot in detail 
beschreven. Alle plaatsen waar men voorbij reed 
werden met de kilometerstand en eventuele 
bijzonderheden van die plaats beschreven. Zelfs de 
omvang van de bagage was aan een maximum 
gebonden.  
Overal werd aan gedacht. Bijv. EHBO, wat je 
belastingvrij mag meenemen en weer in Nederland 

mag invoeren. Zelfs de porto die op een brief of 
kaart geplakt moest worden. Ook kreeg elke 
deelnemer een kaart waarop de hotels en 
kamernummers waren vermeld. 
 
De Oostenrijkse Zangersbond heeft het festival 
georganiseerd ter herdenking van de 130ste 
sterfdag van de grootste liederencomponist Franz 
Schubert. Wenen verwachte 30.000 zangers en 
zangeressen, jong en oud uit vele landen. De 
meeste koren natuurlijk uit Oostenrijk en 
Duitsland. Ook enkele koren uit Zwitserland, 
Frankrijk, Amerika, Noorwegen en Zweden. 
Nederland werd naast het KHM mede 
vertegenwoordigd door het Maastrichts 
Mannenkoor en het R.K. Ettens Mannenkoor. Alle 
drie als afgevaardigden van het KNZV. De 
Oostenrijkse kranten schreven over: “Sangerfest. 
Wettstreit der Nationen”. 
 



  

De reis 
Omdat deze reis tevens gold als vakantiereis voor 
de meeste deelnemers, moest de reis door mooie 
landstreken gaan en moest er gelegenheid zijn om 
bezienswaardigheden te bezoeken. 
Bij verschillende reisbureaus was een offerte 
aangevraagd. Uiteindelijk werd de reis verzorgd 
door Reiscentrale Twente uit Hengelo.  
In vier bussen is men dinsdag 15 juli ’s morgens 
vroeg vertrokken. De bagage was boven op de 
bussen gepakt. Allen in een goede stemming en 
met goed weer. Via een overnachting in Stuttgart 
is men woensdagsavond in Wenen aangekomen. 
De temperatuur was tot 35° opgelopen. Tijdens 
een rustpauze hebben enkelen zelfs een bad 
genomen in een meertje. De temperatuur in de 
bussen was te vergelijken met een Finse sauna. Dat 
werd dus puffen, want airconditioning hadden de 
bussen nog niet.  
Na een verblijf van twee dagen in Wenen, werd op 
zaterdag de terugreis begonnen. Deze nam vier 
dagen in beslag en voerde langs bekende 
toeristische plaatsen in Salzkammergut en Tirol, 
met overnachtingen in Gmunden am Traunsee, 
Innsbruck en Heidelberg. Op de laatste dag werd in 
Keulen gedineerd en ’s avonds was men om half 
twaalf terug in Hengelo. Vele indrukken rijker.  
Het Hengelosch Dagblad deed elke dag verslag 
over het verloop van de reis. 
Er zijn helaas geen foto’s van de reis in het archief 
te vinden. 

Het concert. 
Op de eerste dag in Wenen, donderdag 18 juli 
moesten de zangers ‘s morgens eerst aan het werk 
tijdens een repetitie. Het bleek dat het met de 
stemmen nog wel goed zat. Nadat eerst het 
Maastrichts Mannenkoor haar concert had 
gegeven, was om 12.00 uur het KHM aan de beurt. 
Het koor werd op orgel begeleidt door Jos 
Vrankcen. Een geweldige belevenis te mogen 
zingen in de "Musikvereinssaal". De concertzaal 
waarin elke nieuwjaarsdag het Nieuwjaarsconcert 
door de Wiener Philharmonieker wordt gegeven. 
 
Het volgende programma werd gezongen: 
Jakobus de Kerle  Kyrie en Gloria uit de mis 

“Regina Coeli” 
Alphons Diepenbrock Tibur en Ecce quomodo 

moritur  
Herman Schroeder St. Paulus war ein 

Medikus 
Ludwig Brandts-Buys   Zegepraal (G. Gezelle) 
Claude Debussy     Fleurs des Blés 
Phillips Loots Credo uit de mis 

“St. Maria Magdalena” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het KHM staat klaar voor het concert in de   Musiekvereinssaal 

 



  

 
De Oostenrijkse pers schreef over het concert het 
volgende:  

"lm Musikverein trat indessen der 
hollandische Verein Koninklijk Hengelo’s 
Mannenkoor zu seinem Sonderkonzert an. 
Das Ensemble, dessen ausgezeichneter Ruf 
in Wien bereits bekannt geworden war, ist 
es offenbar gewohnt, nicht so sehr 
irgendwo "im Gemütlichen", sondern in 
der strengen Sphare der Konzertsale zu 
wirken. Die Hollander stenten nicht nur 
den elegantesten, sondern auch einen der 
besten Chore des ersten Tages: Sie 
ernteten begeisterten Beifall". 

 
Het Hengelosch dagblad schrijft over het concert: 

“Het programma van ons ( ja, “ons” staat 
er) mannenkoor vertoonde een 
evenwichtig en sterk religieus karakter, 
waardoor men misschien de indruk kreeg 
van een kerkkoor De intonatie was zuiver, 
de klank vol en homogeen en vooral het 
pianissimo van dit grote koor dwong 
bewondering af. …………..De zaal was goed 
gevuld……….Het sterke applaus getuigde 
van een groot muzikaal succes…” 

 

 
 
Na het concert vertrokken vier volgeladen bussen met opgeluchte en levenslustige zangers naar Grinzing, waar 
zij niet alleen van de Oostenrijkse wijn genoten, maar tevens de bewoners van deze muzikale en gastvrije stad 
de overtuiging bijbrachten, dat Weense liedjes ook in Nederland en vooral in Twente heel goed bekend zijn.  
 

 



  

 
17. Contacten met andere koren 
 

 
 
In haar bestaan heeft het KHM vele contacten gelegd met andere koren in binnen- en buitenland. In bijna 
alle gevallen werden deze contacten gevolgd door, laat ik ze maar uitwisselingsconcerten noemen. 
 
 
Vaak ontstonden contacten tijdens de 
vergaderingen van het KNZV. Bijna jaarlijks nam 
een delegatie van het bestuur deel aan deze 
tweedaagse vergaderingen. In het archief bevindt 

zich een prachtige foto van zo’n bijeenkomst met 
alle deelnemers op de trappen van het 
gemeentehuis van Maastricht in 1924.

         
 

 
De HM delegatie staat op de linker trap. Zelfs dirigent Weissenborn ging mee. 

 
 
Hier werden afspraken gemaakt om 
uitwisselingsconcerten te organiseren in de 
plaatsen waar de koren waren gevestigd. Vaak 
bleven deze contacten beperkt tot de enkele 
uitwisselingsconcerten en werden geen langdurige 
relaties onderhouden. Een uitzondering hierop is 
de relatie met de Hattinger Männergesangverein, 
waarover straks meer.  
 
In de eerste vijftig jaren van de geschiedenis van 
het KHM lees je weinig over 
uitwisselingsconcerten. Vanaf 1923 werd 
regelmatig deelgenomen aan zangconcoursen of 
zangtoernooien die her en der in het land werden 
georganiseerd en meestal in de open lucht werden 
gehouden. 

Blijkbaar was het mannenkoor toen druk genoeg 
met zichzelf; de concerten waarvoor moest 
worden gestudeerd, de soirees die moesten 
worden georganiseerd, de uitstapjes die werden 
ondernomen en het deelnemen aan de 
zangtoernooien. Men ging daarvoor onder meer 
naar Arnhem, Winterswijk, Almelo, Goor, 
Enschede, Zwolle, Rotterdam, Deventer en 
Groningen. 
 
Later organiseerde het KNZV Gewest Overijssel 
zgn. Zangersdagen of Gewestelijke Concerten in 
ondermeer Enschede, Rijssen, Goor,Heino, 
Hengelo, Denekamp en Zwolle. Soms waren hierbij 
ook beoordelaars aanwezig waren.  
 



  

Vanaf de vijftiger jaren werden deze contacten 
aangegrepen om wat vaker te kunnen optreden 
voor de plaatselijke bevolking waarbij dan een 
vergelijk met een of twee koren kon worden 
gemaakt.  
Zo hebben uitwisselingsconcerten plaatsgevonden 
met:  

Mannenkoor Kunst na Arbeid uit 
Amsterdam in 1954, 1955 en 1963 
Koninklijk ’s Hertogenbosch’ Mannenkoor 
in 1957 
Männergesangverein “Harmonie” uit Bad 
Driburg in 1967 en 1987 
Enka’s Mannenkoor uit Ede in 1971, 1972 
en 1984 
Chorgemeinschaft Wunnenberg – 
Furstenberg in 1984 en 1987 
Koninklijke Zangvereniging Venlona en 
Sittards Mannenkoor in 1989 en 1990 

    Horster Mannenkoor in 1999 en 2003  
Brummens Mannenkoor in 2007 en als 
laatste Männergesangverein 
“Sängerbund” uit Beckum in NRW in 2009 

 
Hattingen 
Maar de meest waardevolle contacten zijn 
aangegaan met de “Hattinger Sänger-Vereinigung 
1872 E.V”. In 1956 werd voor het eerst een bezoek 
gebracht aan het koor in Hattingen en het laatste 
contact was in 1987 toen in de Sionskerk (nu 
Bethelkerk) een drie korenconcert werd gegeven, 
waaraan ook het koor uit Wunnenberg meewerkte. 
In 1962, 1972, 1978 en 1985 heeft het KHM een 
koorreis naar Hattingen ondernomen en in 1957, 
1963 en 1973 en 1987 hebben de zangers uit 
Hattingen een tegenbezoek aan Hengelo gebracht. 
 
De stad Hattingen ligt midden in het Ruhrgebied, 
tussen Essen en Wuppertal en maakt deel uit van 
de Gemeinde Ennepe – Ruhr. De gemeente 
Hengelo had eerder een internationaal 
uitwisselingsprogramma met deze gemeente 
opgestart. Meerdere verenigingen hadden al aan 
dit programma deelgenomen.  
De beide voorzitters, Adam Witteveen en Kurt 
Damm waren vakgenoten en konden het 
uitstekend met elkaar vinden.  
In het kader van dit uitwisselingsprogramma heeft 
het KHM op 12 en 13 mei 1956 een concertreis 
gemaakt naar de Duitse stad Hattingen. Enkele 
leden wilden niet mee naar Duitsland, omdat bij 
hen de wonden, geslagen door een vijfjarige 
bezetting en onderdrukking, nog niet geheeld 
waren. Het koor ging toch. De ontvangst door het 
Hattinger Männergesangverein was bijzonder 
hartelijk. 
‘s Avonds gaven beide koren een concert in het 
Evangelische Gemeindehaus. 

Toen het KHM opgesteld was en de toehoorders in 
afwachting waren, trad voorzitter Witteveen naar 
voren en sprak tot de zaal: 

"Wij zijn naar Hattingen gekomen, 
ondanks het feit dat Uw volk het onze 5 
jaren lang heeft onderdrukt. Lang hebben 
wij in Hengelo gesproken of wij wel of niet 
zouden gaan, maar wij hebben gemeend 
wel te moeten komen. Wij zijn bereid U te 
vergeven, maar vergeten zullen we het 
nooit".  

Toen nam Witteveen zijn plaats weer in tussen de 
zangers. 
Het was doodstil in de zaal, niemand zei wat, geen 
geritsel van papier, geen gekuch. De Duitsers 
waren diep getroffen. Maar toen het koor het 
eerste lied gezongen had, barstte er een ovatie los, 
die het koor heeft ervaren als antwoord op de 
woorden van de voorzitter. De Duitse pers loofde 
in de recensies het koor in alle toonaarden. 
In het archief zijn vele foto’s aanwezig van dit 
eerste bezoek aan Hattingen. 
 
Het werden fijne dagen in Hattingen en menige 
vriendschapsband werd daar gesmeed. Vooral om 
financiële reden, was het toen de gewoonte om de 
gasten onder te brengen bij de leden van het 
ontvangende koor. In de jaren na de oorlog zat er 
voor menigeen geen vakantie in en kon men 
tijdens zo’n uitstapje even de dagelijkse 
beslommeringen vergeten.  
 
op 3 juni 1972 heeft het KHM deel genomen aan 
het jubileumconcert ter gelegenheid van het 100 
jarig bestaan van de Hättinger 
Männergesangverein. 
Een gedeelte uit de toespraak van voorzitter Arend 
Pot in Hattingen wil ik u niet onthouden. Pot 
plaatst het effect van het samen zingen in relatie 
tot de politieke situatie van dat ogenblik. Het 
wantrouwen tussen het kapitalistische westen en 
het communistische oosten was toen zeer groot. 
Vrij vertaald vertelt hij dat hij heeft gelezen dat 
meerdere auteurs het samen zingen van een lied, 
het begrip tussen de volkeren onderling zal 
toenemen, maar betwijfeld dat omdat de wereld 
de laatste honderd jaren niet zonder oorlog is 
geweest en gaat dan verder: ………. 
 

"Als wir durch das Lied das Verständnis 
der Völker verbesseren wollen, dann  
solten wir ein Quartett bilden mit Willy 
Brand als erster Tenor, Nixon als zweiter  
tenor, Mao Tse Tung als Bariton und 
Breznjev als Basz. So ein Quartett würde 
für die Welt ein  Segen sein Können!” 

 



  

Later heeft Pot over deze koorreis in de Stem 
onder meer geschreven: 

“Het heeft mij allemaal gegrepen en ik heb 
een vriendschap voor niet mogelijk 
gehouden, zoals deze Hattinger vrienden 
zich hebben uitgesloofd. Het begon al bij 
de begroeting, het spontaan aanheffen 
van een lied, dat ons allen meteen in de 
stemming bracht van: Heel hartelijk 
welkom vrienden. 
Diepe bewondering had ik voor de enorme 
inspanning die deze mensen zich getroost 
hebben om ons allen onder te brengen en 
de kosten voor hun rekening te nemen. 
Meerdere leden van Hattingen, die beslist 
geen ruimte hadden, betaalden de 
logieskosten voor de leden in een hotel. 
Het verblijf bij de mensen was één boeiend 
gebeuren. Wat mij ook heeft getroffen dat 
is, dat wij een zeer voormane plaats 
hebben ingenomen in hun feestviering. De 
meeste indruk heeft op mij gemaakt, dat 
wij hun doden mochten eren met een door 
ons gezongen Requiem. 
Ze hebben alles gedaan om ons te willen 
bewijzen, dat wij meer dan welkom 
waren :getuigen waren de vele 
Nederlandse vlaggen, een begeleider, die 
de bussen de stad binnenloodsten met 
K.H.M. op de achterruit en ons insigne zeer 
groot uitgevoerd op het toneel.” 

 
Ook bevindt zich in ons archief een foto die aan het 
KHM werd aangeboden met als onderschrift:  “Ut 
Dankbarkeit gewidmet über 16 Jahre bestehende 
Sangerfreundschaft”. Als tegenprestatie werd het 
Erelidmaatschap van KHM aan de “Hattinger 
Sänger- Vereinigung 1872 E.V” aangeboden. 
Jarenlang stond deze toekenning vermeld in het 
briefhoofd van het KHM. 
 
In 1985 ben ik mee geweest op bezoek in 
Hattingen. De zangers van het “eerste uur” werden 
bij hun vrienden ondergebracht. Ik heb kunnen 
ervaren hoe amicaal deze zangers van beide koren 
met elkaar omgingen. Het merendeel van de 
mannen die in de periode na 1956 lid waren 
geworden van het KHM, werden in een hotel in 
Witten ondergebracht. 
In de voorbereidingsfase zijn strubbelingen 
ontstaan over de inhoud van het concert. 
Na het bezoek van Hattingen in Hengelo in 1987 
zijn de contacten verzand. 
We moeten niet vergeten dat in een periode van 
dertig jaar vele zangers aan beide kanten zijn 
vertrokken, om welke reden dan ook. En de 
“nieuwelingen hadden een ander idee van “op 
vakantie gaan”. Men vond het wat oubollig 

worden. Het nieuwe bestuur, na de periode Jan 
Stroop, had minder behoefte om de contacten te 
onderhouden. 
Het koor in Hattingen heeft momenteel een 
moeilijk bestaan en telt minder dan 40 leden. 
 
Een persoonlijke ervaring, die een grote indruk op 
mij heeft gemaakt, wil ik u niet onthouden. Ik was 
nog geen jaar lid van het koor, toen men een 
bezoek heeft gebracht aan het bevriende koor in 
Wünnenberg in het Sauerland. Op zaterdagsavond 
was het Freundschaftssingen in de Schützenhalle in 
Wünnenberg, waaraan naast het KHM nog zeven 
Duitse koren aan deelnamen Nadat Jan Stroop en 
“onze” sopraan Denise Kruidhof het publiek in het 
Duits hadden toegesproken trad het KHM als 
laatste koor op. De toehoorders waren diep onder 
de indruk van onze prestaties. Na afloop een groot 
feest met dansen op de betonnen vloer en laat in 
bed. 
Maar wat op mij de meeste indruk maakte was de 
deelname van het koor aan de mis in de Sint 
Antoniuskerk van Wünnenberg op zondagmorgen. 
Een kleine kerk met een geweldige akoestiek. In 
het kerkblaadje had de pastoor het volgende laten 
opnemen: 

“Heute!  Sontag, den 27 Mai, im Hochamt. 
Ein 80 Mann starker Chor aus Holland 
schenkt uns seine Lieder. Die Männer 
brauchen Platz! Seien wir dankbar und 
halten die Orgelbühne komplett frei.” 

Nou, dat was niks teveel gezegd. We konden 
amper met z’n allen op de koorzolder. Ik weet niet 
hoe het komt, maar het koor zong de “sterren van 
de hemel”. Het werd een schitterende opvoering. 
Ber Joosen speelde vooraf op het orgel het 
majestueuze “Toccata en Fuga” van Bach met alle 
registers open. Het koor zong de “Missa Brevis” 
van Haydn en er werd afgesloten met “Domine 
Salvam Fac”, dat uit volle borst werd gezongen. De 
pastoor was zeer voldaan en drukte dit uit door te 
zeggen: “Das war wirklich einmalig”. Ons is ook 
opgevallen hoe de zo ingetogen misdienaartjes 
vaak met open mond van verbazing naar het KHM 
en Denise Kruidhof luisterden.  
Vele zangers met mij hebben deze deelname aan 
de misviering dan ook als zeer voldaan ervaren. Ik 
had dit echt niet willen missen. 
 
Momenteel worden geen langdurige contacten 
met andere koren gelegd. Wel zoekt het koor 
tijdens koorreizen naar mogelijkheden om met een 
plaatselijk koor een concert te verzorgen. 
Natuurlijk, anders mag je het geen “koorreis” 
noemen.  
 



  

 
18. Repetitiebezoek 
 

 
Dit hoofdstuk gaat over een hot item binnen de koorwereld: repetitiebezoek of beter gezegd het gebrek 
daaraan. 
 
Als je als koor kwaliteit wilt leveren dan moet 
iedere zanger elke repetitie benutten. Enkele 
weken verzuim kan niet meer ingehaald worden en 
heeft tot resultaat dat men er een beetje tegenaan 
zingt. De kwaliteit van een concert staat of valt met 
de zanger die het minst heeft gerepeteerd. Ook is 
het uiterst vervelend voor de zangers die de 
nummers beheersen, en deze telkens moeten 
herhalen omdat een aantal zangers door verzuim 
achterloopt bij het instuderen.  
In jaarverslagen en in mededelingen aan de leden 
lees je dat bijna alle bestuurders van het KHM de 
leden vele malen hebben moeten oproepen de 
repetities regelmatiger te bezoeken om daarmee 
enigszins succesvol een concert te kunnen geven. 
Soms lees je dat slechts de helft van de zangers 
komt opdagen. In 1972 is hierover zelfs een 
enquête gehouden. 
 
Eerst maak ik u deelgenoot van een gedeelte van 
een brief die de erevoorzitter W. de Boer heeft 
geschreven in een door het koor uitgegeven 
jubileumkrant bij het 20 jarig bestaan in 1906. 

 
“Aan de veteranen in het HM”  
“Vrienden, dun waar vaak de bas, mager 
de tenoor” 
Ja, wat hebben we wel moeilijke tijden 
doorgemaakt in ons koor! Tijden, dat de 
lucht zoo benauwend was en de hemel 
zonder zon! Tijden, dat er gebrek 
heerschte aan alles: gebrek aan kasgeld, 
aan werkende leden en als gevolg 
daarvan, gebrek aan lust en aan ijver. 
Tijden waarin het een verademing was, 
wanneer Donderdagsavonds de heer 
Weissenborn de piano dichtsloeg, ten 
teeken dat er voor dien avond weer een 
eind was gekomen aan de marteling, om 
met anderhalf tenoor en een kwart bas te 
oefenen voor het ....aanstaande verplichte 
concert!!!!.......” 

Gelukkig gaat de Boer hierna over op meer 
geslaagde ontwikkelingen in die eerste twintig 
jaren. 
 
Je leest dat na elk groot concert het 
repetitiebezoek terugloopt. De reden daarvan zijn 
niet bekend, wellicht een vorm van vermoeidheid 
na het geconcentreerd studeren voor een concert. 
Of misschien is het een onderschatting van het 

instuderen van nieuw repertoire voor toekomstige 
concerten. 
Ook blijkt dat wanneer de avonden gaan lengen 
het repetitiebezoek terugloopt. In de beginjaren 
dacht men hierin verandering te kunnen brengen 
door de repetitieavond te beginnen met een 
wandeling. 
Feit blijft dat steeds na concerten de leden 
moesten worden opgeroepen de repetities 
consequenter te bezoeken. Enkele jaren had men 
zelfs een commissie opgetuigd die leden, welke 
enkele avonden hadden verzuimd ging bezoeken. 
 
In de jaarvergadering op 26 februari 1953 krijgt 
dirigent Vörding het woord en wijst erop dat er 
velen zijn die niet beseffen wat voor funeste 
gevolgen het voor een koor heeft wanneer er geen 
trouw repetitiebezoek is. 
 
Zo heeft Joop Straatsma in 1959, als redacteur van 
het toenmalige verenigingsorgaan “Met 
zangersgroeten”, een artikel gewijd aan dit 
onderwerp met als titel: “Wie de schoen past, 
trekke hem aan” 

 
“Het onderwerp, dat hieronder aan de 
orde zal komen is een uiterst teer 
onderwerp, zodat het mij wenselijk toe 
leek bovengenoemde zegswijze als kop te 
hanteren. Ik laat het derhalve aan Uw 
eigen kritisch beoordelingsvermogen over, 
of de schoen U al dan niet past, doch ik 
hoop, dat U hem in het bevestigende geval 
wel zult aantrekken. Doet U dat, dan heeft 
ondergetekende met het schrijven van dit 
artikel toch nog productieve arbeid 
verricht. 
Toen U zich eens hebt opgegeven als lid 
van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor, 
of dit nu lang of kort geleden is doet er 
niet toe, deed U dit om de volgende reden: 
U wilde graag zingen en U koos voor dat 
doel een koor, dat de gelegenheid hiertoe 
volop biedt. 
Voor de artistieke prestaties van dit koor 
behoefde U zich geenszins te schamen, dus 
gaf U op als lid. U aanvaardde daarmede 
de plichten, welke een lidmaatschap van 
een vereniging nu eenmaal met zich 
meebrengt. Zo is het toch, nietwaar? 
Gaat U mee terug naar de dag waarop U 
voor het eerst Uw intrede deed in de kring 



  

van het K.H.M. Men kan zich nu afvragen, 
hoe het bovenstaande te rijmen valt met 
de opwekking van onze voorzitter om toch 
trouw naar de repetities te komen? “Het 
repetitiebezoek is de laatste tijd 
bedroevend. Slecht” stond er in een 
onlangs ontvangen convocatie. Hebt U het 
motief “graag willen zingen”, hetwelk  
inspireerde lid te word en van het K.H.M, 
laten varen? Zingt U niet graag meer? Of 
gaan Uw behoeften uit naar andere 
middelen om deze te bevredigen? 
Is misschien het onlangs aangeschafte Tv-
toestel de oorzaak dat de frequentie van 
Uw repetitiebezoek zo sterk is gedaald.? 
Of erger nog, vindt U, dat U wel enkele 
repetities kunt missen omdat u dat 
instuderen van nieuwe werken zo 
vervelend vindt? 
Op enkele van deze vragen zullen 
verschillende van U een bevestigend 
antwoord moeten geven. Immers anders is 
het niet te verklaren waarom het 
repetitiebezoek zo uitermate slecht is. 
Waren we allen nog bezield van de geest 
van onze eerste dag lid K.H.M., honderd 
stoelen zouden elke donderdag bezet zijn. 
Nu zijn het er gemiddeld zestig à zeventig, 
of wat misschien beter aanspreekt, vier 
van de tien zangers laten regelmatig 
verstek gaan. Stel U voor, U maakte deel 
uit van een koor van tien personen en U 
stond geregeld. met zes zangers en dan 
ook nog veelal dezelfde. De aardigheid zou 
bij U weldra af zijn. Ditzelfde beeld geldt 
voor ons koor. 
Men heeft tegenwoordig de mond vol van 
“verenigingsmoei” zijn. Akkoord, maar dit 
kunt U toch niet betrekken op een 
mannenkoor waar U zich destijds met hart 
en ziel voor wilde inzetten. En mocht U 
toch moe zijn, dan moet u uitvallen. Er 
eerlijk voor uitkomen dat U moe bent. Het 
is beter dat U dan eens volkomen uitrust. 
Dit ziet het koor uiteraard niet graag, doch 
het is ongetwijfeld beter en efficiënter te 
werken met zeventig gezonde mensen, 
dan met honderd, waarvan 30% niet meer 
gezond is. Er ontstaat dan een situatie 
waarin de gezonden voor de zieken 
moeten zorgen waardoor ze zelf niet meer 
aan hun maximale prestatie toekomen. 
Heren, bezint U eens op het 
bovenstaande". Het  K.H.M. heeft U voor 
de volle honderd procent nodig.”  

 
Het heeft blijkbaar niet veel geholpen want in 1963 
moest voorzitter Arent Pot nog eens flink op de 
trom slaan, getuige het verhaal in De Stem van 

maart 1963. Pot was goed ingewijd. Omdat hij 
bestuurslid was van het KNZV, kende hij de 
problemen op landelijk niveau.  

Over REPETITIEBEZOEK en 
LEDENWERVING 
“Men klaagt steen en been over het 
slechte repetitiebezoek, over lege zalen bij 
concerten, over financiële moeilijkheden 
enz. enz. 
Wij weten allen wel zo ongeveer, dat velen 
de TV als enige boosdoener zien en ik 
geloof ook wel dat deze TV het er voor alle 
dilettantenverenigingen niet beter op 
maakt, maar ik geloof ook, dat er nog heel 
andere oorzaken zijn die een grote rol 
spelen. 
Het tempo waarin de moderne mens moet 
leven, vormt voor zeer velen, naast de 
voortdurende spanningen op elk gebied, 
een enorme psychische belasting, die veel 
groter is dan vroeger en het logische 
gevolg daarvan is, dat de doorsnee mens 
zich ‘s avonds alleen nog maar in een stoel 
kan laten zakken om dan volkomen passief  
de “genietingen” van TV, radio of slaap 
over zich heen kan laten gaan om aldus te 
bekomen van de vermoeienissen van hun 
werkzaamheden. Verklaarbaar? 
Natuurlijk! ....Gezond.? Natuurlijk niet!  
Juist als tegenwicht voor de spanningen 
van het dagelijkse leven heeft de mens een 
actieve ontspanning nodig, hij moet wat 
doen; zingen, knutselen, tuinieren, 
modelbouwen, postzegels verzamelen, het 
doet er niet toe wat, (al hebben wij 
natuurlijk graag dat het zingen is). Het 
probleem van de goede gerichte vrije 
tijdsbesteding wordt steeds omvangrijker 
naar mate de mens meer vrije tijd. krijgt 
en het zal steeds moeilijker worden deze 
vrije tijd zodanig en zo zinvol te besteden, 
dat de mens er beter van wordt. De mens, 
die zijn vrije tijd wil besteden om weer fit 
te worden voor zijn dagelijkse taak, heeft 
beslist een of andere liefhebberij nodig en 
het is een tekort aan inzicht bij vele, vele 
mensen wanneer men gelooft dat men 
volkomen passief de benodigde nieuwe 
krachten kan opdoen Wij kunnen dit 
vergelijken met iemand. die in de vakantie  
alleen maar slaapt en luiert in plaats van 
er op uit te trekken en nieuwe frisse 
ervaringen op te doen. Weest daarom blij 
mijne heren dat U dat inzicht wel hebt, dat 
U de energie wel kunt opbrengen, althans 
meestal, om een of meerdere avonden aan 
een liefhebberij te wijden en wij zijn er 
allen van overtuigd dat 



  

U daardoor een rijker leven hebt. Wij 
weten dat de mens niet leeft bij brood 
alleen! En met deze wetenschap, dat men 
gelukkiger is wanneer men een hobby 
heeft, geef ik U zangersvrienden een 
argument in de hand, wanneer U wordt 
gevraagd propaganda te maken voor uw 
koor, om nieuwe leden te winnen en 
vooral jongere leden.  
En hier kom ik dan meteen op een ander 
probleem in de mannenkoorwereld. Hoe 
trekken we jongere leden aan? We weten 
allemaal dat praktisch alle mannenkoren 
lijden aan een zich voortzettende 
veroudering van het koor. De gemiddelde 
leeftijd ligt te hoog. Waarom?  De 
jongeren willen niet meer zegt men. Daar 
ben ik het zeer beslist niet mee eens. Ik 
mag zeggen dat ik door mijn werk de 
jeugd van om en nabij twintig tamelijk 
goed ken en dat ik de heilige overtuiging 
ben toegedaan dat de jeugd van nu niets 
minder of slechter is dan de jeugd van 
vroeger. Wel is het zo, dat de jeugd van nu 
veel minder tijd heeft. Overal verwacht 
men diploma’s en om die diploma's te 
halen moeten veel jongeren avondscholen, 
avondcursussen en wat niet al bezoeken 
om een gesteld doel te bereiken. Dit 
betreft dus de jongeren waar wel iets bij 
zit, die wat meer willen en dat zijn nu juist 
de jongeren, die wij als mannenkoren 
graag willen aantrekken. 
Wachten dus tot ze iets van het gestelde 
hebben bereikt en ze dan weer 
aanschieten. Maar dan hebben ze net 
trouwplannen en dat kost ook zo veel, 
maar als ze iets voor de mannenzang 
voelen komen ze wel, vooral als het 
programma hen aanstaat. We hebben wel 
eens gezegd, dat we, wanneer we 
jongeren willen aantrekken, ook de taal 
van die jongeren moeten spreken, m.a.w. 
we zullen ook in de mannenkoren 
moderne “songs”, “chansons” of 
“schlagers” moeten gaan zingen en we 
zullen dus (en dat is het moeilijke !) een 
verantwoorde en juiste verhouding 
moeten zien te vinden tussen het klassieke 
repertoire, dat altijd zijn waarde zal 
behouden, en het moderne dat de jeugd 
aanspreekt. 
Hier zal in de nabije toekomst onze taak, 
maar ook die van de dirigenten en van de 
muziekcommissie moeten liggen; dat is 
mijn vaste overtuiging.  
Zal men zich evenwel niet met dit 
jongerenprobleem bemoeien, dan zullen er 
te weinig jongeren zich tot de 

mannenkoren voelen aangetrokken en 
zullen er vele mannenkoren, die de roep 
van deze tijd niet willen en kunnen 
verstaan, gedoemd zijn zichzelf op te 
heffen of alleen op de traditie te teren.  
En dat laatste, mijne Heren, is alleen mooi 
als je soms eens zit te mijmeren over die 
goeie "oude tijd", die helemaal niet zo 
goed was en die nooit weerom komt. Wij 
kunnen nu eenmaal niet van een traditie 
leven, deze hele maatschappij vraagt om 
een snelle aanpassing aan de 
omstandigheden en wij zullen proberen 
het goede vaderlandse spreekwoord: 
“Men moet de bakens verzetten als het 
getij verloopt” zoveel als mogelijk is na te 
komen.  
Echter zangersvrienden, dat kan ik als 
voorzitter niet alleen, dat kan het bestuur 
niet alleen maar dat zullen we moeten 
opknappen in een eendrachtige 
samenwerking, als koor in zijn geheel. En 
de dirigent en het bestuur zullen U daarbij 
voor moeten gaan. 
Een ieder van U, ieder op z’n eigen plaats 
en op z'n eigen wijze zal propagandist van 
ons koor, van Uw koor, moeten zijn. Kijk 
eens om U heen in Uw familie, Uw 
kennissenkring bij Uw collega’s en ik ben 
er zeker van dat U jongeren zult 
ontmoeten die in aanmerking komen lid 
van K.H.M. te worden. We zullen alle 
krachten die we in ons koor hebben, 
moeten mobiliseren om dit stuk cultuur, 
dat het mannenkoor toch nog altijd is, te 
behouden. Dat zijn wij verplicht aan onze 
voorgangers, maar vooral aan onszelf, 
want het is zo goed om in deze tijd van 
geestelijke en materiële vervlakking een 
ideaal hoog te houden en ervoor te 
strijden”. 
 

Diezelfde Joop Straatsma heeft in 1972 een 
enquête op touw gezet om aan de weet te komen 
waarom men zoveel verzuimde. Voor het 
repetitieverzuim worden een aantal redenen 
genoemd: ziekte en beroepsmatig verzuim door 
overwerk en ploegendiensten en andere 
familieaangelegenheden als studie en militaire 
dienst. Maar ook wordt genoemd het 
aantrekkelijker maken van de repetities. Het 
repertoire is de hoofdoorzaak van het verzuim. 
Men wil lichtere /populaire muziek, er is te weinig 
afwisseling. 
 

 



  

De laatste jaren worden de verzuimen bijgehouden en elke repetitieavond gepubliceerd. Het helpt. Over het 
algemeen worden momenteel de repetities goed bezocht, men blijft zonder bericht niet meer weg. Er is 
inmiddels een ander fenomeen dat een consequent repetitiebezoek in de weg staat. De meeste leden behoren 
nu tot de “grijze golf”, zij gaan vaker op vakantie in het voor- en naseizoen en missen daardoor enkele 
repetities. Op de jaarvergadering wordt een “prijs” overhandigd aan die zanger die het hoogste 
aanwezigheidspercentage heeft gescoord. 
 
 
Ook moet worden vermeld dat het 
oefenen tijdens de repetities niet 
meer voldoende is. 
De leden krijgen van de dirigent 
huiswerk mee. Er moet thuis worden 
geoefend. Maar hoe doe je dat dan 
als je geen muziekinstrument kunt 
bespelen? Willem Tack had veel 
affiniteit met het digitaliseren van 
muziek. Hij zong de muziek van elke 
partij in, voor tenoren en bassen 
evenals de totaalpartij, en stelde deze 
op internet beschikbaar  of brandde 
de muziek op een CD en stelde deze 
ter beschikking van de leden tegen 
een geringe bijdrage.       
 
Het is onmiskenbaar een geweldige 
steun en de repetities verlopen 
hierdoor efficiënter. 
 



  

19. Het honderdjarig jubileum 
 

 
In dit boekwerk mag een verslag over de viering van het honderdjarig jubileum zeker niet ontbreken.  
 
Ik beschouw het als een voorrecht dat ik de 
voorbereidingen en de viering van dit jubileum heb 
mogen meemaken. Het is toch een geweldige 
prestatie van alle zangers die ons zijn voorgegaan 
in het bewaren van het cultuurgoed dat wij nu zo 
graag beoefenen. En op het persoonlijke vlak zal 
het niet vaak voorkomen dat je als penningmeester 
een bedrag van fl. 41.800, - in de schoot geworpen 
krijgt. Weliswaar moesten alle jubileumactiviteiten 
daarvan worden betaald, maar er bleef genoeg 
over om te kunnen spreken van een goede start als 
penningmeester. Deze viering heeft op mij als jong 
lid van het koor een grote indruk gemaakt. Het 
toenmalige bestuur en vele leden hebben gezorgd 
voor een waardige viering van dit jubileum. Ik ben 
dan ook van plan hieraan uitgebreid aandacht te 
schenken. 
 
De voorbereidingen 
Op 21 september 1983 werd een 
jubileumcommissie geïnstalleerd. Deze had tot 
doel door allerlei acties geld in te zamelen om 
daarmee de verschillende onderdelen van de 
jubileumviering te kunnen bekostigen. De 
commissie was samengesteld uit de dames Van 
Aken, L. Visser J. Visser, Binnendijk en Wezel en de 
heren Berflo, Embsen, Groothuis, van de Kooi, van 
de Marel, Tack, Vos en Weimar. Henk Rolleman 
trad op als coördinator tussen bestuur en 
commissie. 
Deze commissie heeft al direct succes geboekt 
door het organiseren van de Grote Clubactie, een 
bingoavond en het verkopen van eigengemaakte 
kerstbakjes en kerstkaarten. De bingoavond stond 
onder leiding van Jan van Beek. Na afloop werd er 
gedanst op muziek die was samengesteld door 
Henk Binnendijk uit zijn platencollectie en op band 
was opgenomen. Met deze eerste activiteit werd fl. 
1200, - binnengehaald. 
 
Al in een vroeg stadium was het toenmalige 
bestuur er van overtuigd dat de viering van het 
honderdjarig bestaan een onvergetelijke 
gebeurtenis moest worden.  
Alvorens in te gaan op de werkelijke uitvoering van 
de diverse onderdelen, volgt hierna een gedeelte 
uit de toespraak van voorzitter Jan Stroop tijdens 
de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 1984 bij 
Restaurant Strikker aan de Twekkelerweg. Het 
bestuur had in dit kader grote ambities en om ze te 
realiseren was veel geld nodig. Men moest op de 
medewerking van de leden kunnen rekenen. De 

leden moesten achter de plannen van het bestuur 
gaan staan.  
Dit deel uit de nieuwjaarstoespraak gaat over de 
geplande activiteiten in het kader van het 100 jarig 
jubileum. 

“……….In september(1983) werd gestart 
met een jubileumcomité dat in enkele 
maanden vele activiteiten ontplooide en in 
deze korte tijd fl. 6.000 bijeen wist te 
brengen. 
Hartelijk dank mannen en vooral niet te 
vergeten onze zeer actieve en 
enthousiaste dames van dit 
Jubileumcomité. Eveneens dank aan alle 
koorleden en hun dames die door heel fijn 
op deze acties te reageren, dit succes tot 
nu toe hebben mogelijk gemaakt. 
Misschien toch nog voor enkele leden de 
vraag: 
Waar is al dit begrote geld fl. 25.000 tot fl. 
30.000 voor rekening van het Jubileum 
Comité dan wel voor nodig? A1s U weet, 
dat het huren van een Steinway vleugel fl. 
1.000  kost en zou men in de pauze het 
publiek, aanwezig bij ons Gala-
Jubileumconcert, een kopje koffie 
aanbieden; dan kost dit ± fl. 2.000. En als 
ik U nu laat horen wat er rond en in het 
jubileumjaar allemaal staat te gebeuren, 
gaan waarschijnlijk ook deze leden zich 
bijstellen.” 

En daarna somde Stroop de geplande activiteiten 
op: 

Nieuwe koorfoto’s 
Uitgave singel grammofoonplaat 
(Populair) 
Uitgave Kerst L.P. 
Concert samen met 100-jarige 
muziekvereniging EXCELSIOR 
Persconferentie 
Medewerking Nieuwjaarsconcert 
Gemeente Hengelo, januari 1986 met 
O.F.O. in Stadhuishal 
Expositie archief: “100 jaar K.H.M” (zo 
mogelijk in 0udheidkamer 0ld Hengel) 
Uitgave Jubileumboekje “GESCHIEDENIS 
100 Jaar K.H.M” 
Uitgave Jubileumkrant 
Uitgave Jubileumnummer “STEM VAN 
K.H.M” 
Zaterdag 25 januari 1986:  
‘s morgens Herdenking overleden leden 
met kranslegging  



  

‘s middags Jubileumreceptie met alle leden 
en genodigden. 
‘s avonds grote Jubileumfeestavond met 2 
orkesten, artiesten en lopend buffet 
Najaar 1986 Gala jubilemconcert in 
Stadhuishal 
Najaar 1986 Jubileum concertreis (lang 
weekend)  
Drukken en uitgeven jubileumsticker 

 
Dit zijn in grote trekken de plannen voor 
het jubileum en dat is nogal wat, dacht ik. 
Dat hier veel geld voor nodig is, daar 
behoef ik dan nu misschien niet verder op 
in te gaan………” 

 
Zo te lezen ging het koor een hele drukke tijd 
tegemoet. Het is niet helemaal gegaan zoals 
gepland, maar toch is het grotendeels uitgevoerd. 

Foto genomen tijdens een bazaar op zaterdag 3 november 1984 
 
 

Alle zangers namen plaats in koetsen van de Koets’n Keerls 
 

De jubileumcommissie wilde ook boedelveilingen, 
rommelmarkten en bazaars houden. Hiervoor 
werd de leden gevraagd om “materiaal” in te 
leveren. Dit werd opgeslagen in een ruimte aan het 
Heemafstraatje en Paul Snel en Arie van Beek 
fungeerden daarbij als veilingmeesters.  
Het aanbod was geweldig. Op menig zolder was 
weer ruimte ontstaan. 
 
Onderstaande foto is genomen tijdens een bazaar 
op zaterdag 3 november 1984, gehouden in het 
winkelcentrum Hasseleres. Een heuse schiettent en 
een rad van avontuur moesten het geheel tot een 
succes maken. De opbrengst was geweldig  
fl. 5300, -. Op deze foto staan v.l.n.r. Stroop, Stolte, 
van de Kooi, Rolleman en zo te zien heeft mevr. 
van de Kooi al aardig wat ingeslagen. Door deze 
acties kwamen regelmatig leuke bedragen in de 
jubileumpot. Ook werd een kledingbeurs 

gehouden, waarvan men hoge 
verwachtingen had, maar de belangstelling 
en daarmee de opbrengst viel tegen. 
Ook heeft de jubileumcommissie over 1984 
en 1985 van de leden een extra contributie 
van fl. 2, per maand gevraagd. 
 
Op 4 september 1984  hebben drie 
eeuwelingen, de Koninklijke 
Muziekvereniging “Excelsior”, het Koninklijk 
Hengelo’s Mannenkoor en de 
Rederijkerskamer “Eensgezindheid” een 
werkgroep “3 x 100” opgericht. Deze 
werkgroep heeft een grote culturele 
manifestatie georganiseerd, waarover later 
meer. 
  
Op donderdag 27 december 1984 moesten 
de zangers de gehele dag aantreden in de 

Oude Blasiuskerk in Delden. In deze ruimte 
hebben de opnamen voor de kerst LP  

plaatsgevonden. Het werd een dag van vaak 
herhalen, want de opnames werden 
regelmatig verstoord door het verkeer en 
klokgelui. Vanaf november 1985 zijn 1000  
grammofoonplaten verkocht voor een prijs 
van fl. 20, -. De opbrengst bedroeg fl. 5000,-. 
Nu genoeg over de voorbereidende acties. 
 
Begin van de feestelijkheden 
Op zondag 1 september 1985 werd op 
stijlvolle wijze een begin gemaakt met de 
viering van het eeuwfeest. Voor een talrijk 
publiek gaf het koor eerst een kort concert 
voor het stadhuis. Hierna moesten alle 
zangers plaatsnemen in dertig koetsen van 
de Koets’n Keerls.  

De bedoeling was om met een rijtoer de 
geschiedenis te herhalen. 



  

In de beginjaren van het HM werd regelmatig, 
eerst te voet en later per rijtuig, een uitje gemaakt 
naar Delden, naar “In den Drost van Twente”, dat 
nu “Het witte Paard” heet. Daar in de tuin werd 
dan een concertje gegeven. Het contact met de 
Koets’n Keerls was gelegd door het koorlid Willem 
Brinkman die zelf een koets en twee paarden had 
en lid was van deze club. Het instappen ging met 
de nodige hilariteit “gepaard”. Sommige koorleden 
begonnen direct te zingen met het lied “In ’n 
rijtuigie….” Van Leen Jongewaard. Ook werd aan 
menig koetsier gevraagd “woar he’j  ’t kratje 
bier?”. Anderen hielden het meer in stijl en stelden 
zich netjes aan de leidsman voor zonder meteen de 
combinatie drank en klank aan te roeren. Enkele 
paarden steigerde soms vervaarlijk. Nadat 
iedereen gezeten was vertrok de stoet voor een 
nostalgische rijtoer via de Nijverheid en het 
Tuindorp in de richting van kasteel Twickel.  

Het koor voor Kasteel Twickel 

 
 
Daar werden voor een publiek van 500 á 600 
mensen nog enkele nummers gezongen. Hierna 
ging de stoet naar het Hoogspel voor een kop 
koffie met krentenwegge en een drankje. De 
terugweg verliep via Delden. De weergoden waren 
het jubilerend koor gunstig gezind. Men kon 
terugzien op een gezellige middag. Van deze 
toertocht zijn vele foto’s gemaakt. 
 
De kranten maakten melding dat op 5 november 
1985 het eerste exemplaar van de kerst LP met de 
titel “Cantique de Noël” aan burgemeester Bevers 
werd overhandigd. 
 
En dan nu de GROTE DAG, Zaterdag 25 januari 
1986. 
Op deze dag werd herdacht dat het Hengeloos 
Mannenkoor 100 jaar geleden werd opgericht. 
 
 

De dodenherdenking 
Plechtig klonk op zaterdagmorgen 25 januari 1986 
het 'Ecce quomodo moritur' in de aula 
van de Algemene Begraafplaats aan de 
Oldenzaalsestraat. Ruim honderd leden van het 
Kon. Hengelo's Mannenkoor luisterden naar de 
toespraak van voorzitter Jan Stroop waarin werd 
stilgestaan bij de overleden leden, bestuursleden 
en dirigenten. Trouw aan het KHM. Zij hebben de 
mannenzang gediend, en hebben daar 
ongetwijfeld van genoten. 
 
Hij herdacht twee leden die recent waren 
overleden. Bertus Boks en Evert Slagman, die zo 
graag het eeuwfeest hadden willen meemaken. 
 
Na de overledenen in stilte te hebben herdacht 
werd het “Ecce quodo moritur” gezongen. 
Hierna werd een rondgang over het kerkhof 

gemaakt en werden de graven van de eerder 
genoemde twee leden bezocht en de graven van 
Gerhard Krabbenbos, die 25 jaar voorzitter was 
geweest en van dirigent Eduard Wettig 
Weissenborn. Hij had 40 jaar alles aan het KHM 
gegeven. 
 
Na afloop van deze dodenherdenking werd een 
kopje koffie gedronken in “Het Venster” tegenover 
het kerkhof. 
 



  

De receptie  
In de Trompzaal van restaurant De Waarbeek werd 
’s middags de receptie gehouden. Naast de leden 
die waren gekleed in smoking en hun dames waren 
vele genodigden aanwezig. Het bestuur werd door 
allen gefeliciteerd. Germ Huizinga fungeerde als 
een excellent ceremoniemeester en hij kondigde 
de vele sprekers aan. 
De rij sprekers werd geopend door de 
erevoorzitter van het KHM en burgemeester van 
Hengelo, de heer C.P.M. Bevers. Hij bood een 
speciaal van deze gelegenheid geslagen 
erepenning van de gemeente Hengelo aan. 
De burgemeester werd gevolgd door de heer H. 
Baan als hoofdbestuurslid van het KNZV, en de 
heer B. Elhorst als voorzitter van het gewest 
Overijssel van het KNZV. 
Hierna kwam Arent Pot, oud voorzitter van het 
KHM, aan het woord. Hij memoreerde de 
geschiedenis van het KHM en bood het door hem 
samengestelde jubileumboek “1886 – 1986 De 
geschiedenis van het KHM” aan. Alle leden kregen 
een exemplaar van dit boek.  
Tot grote verassing van de aanwezigen kwam de 
eveneens honderjarige Koninklijke 
Muziekvereniging Excelsior de zaal binnen en 
bracht de andere jubilaris een serenade. Hierna 
bracht de voorzitter van Excelsior, de heer W. 
Lenderink de felicitaties over. 
Vervolgens bood de jubileumcommissie het 
resultaat van hun acties aan. De spaarpot, in de 
vorm van een grote witte melkbus werd 
binnengedragen, alsmede de thermometer die de 
afgelopen twee jaren telkens de vordering van het 
“spaartegoed” liet zien.  
Tonny Groothuis en Stef Berflo lazen in 
gedichtvorm de geschiedenis van de 
jubileumcommissie voor. Het grote moment was 
aangebroken: Dick van de Marel, voorzitter van de 
jubileumcommissie bood een cheque van fl. 
41.800, - aan Jan Stroop aan. Op de foto staan 
twee gelukkige voorzitters.  

Vervolgens bood de heer J.L. Bonebakker, namens 
alle erebestuursleden gesigneerde 
vergadermappen aan. 
En toen volgde weer een verassing. Er werd een 
nieuwe piano de zaal binnengereden. 
De dames van de leden wilden ook van zich doen 
spreken. Onder hen was een commite gevormd. De 
partners van de leden werden aangeschreven met 
het verzoek een bedrag te storten voor de 
aanschaf van een piano. De oude was 20 jaar en 
was echt aan vervanging toe. En met een bijdrage 
van het Anjerfonds kon mevrouw Truus Prinsen de 
nieuwe piano aanbieden, waarna Ber Joosen werd 
verzocht de muzikale inwijding te verrichten. 
Daarna kwamen Denise Kruithof en Arie van Beek 
naar voren en boden een door hen zelf 
vervaardigde vaandel aan. 
Er volgden nog vele sprekers: 

De heer Kerkhof: voorzitter van het “Christelijk 
Hengelo’s Mannenkoor”. 
De heer De leeuw: bood als oud lid een door 
hem gemaakte houten harp aan.         
De Heer Groot Kormelink: oud lid en toen 
voorzitter van “Enka’s Mannenkoor Ede”. 
De heer B. Kneller: voorzitter van de “Hattinger 
Sängerverein” 
De heer P. Hoverath: voorzitter van de 
“Sängerverein Wünnenberg”. 
De heer D. ten Cate: voorzitter van de 
“Rederijkerskamer Eensgezindheid” 
De her H. Davids: voorzitter van de 
jubileumcommissie “3 x 100”. 

Nadat Jan Stroop de dames van de 
jubileumcommissie en Denise Kruithof “ in de 
bloemetjes” had gezet, sloot hij de receptie af met 
een toespraak en dankte hij de vele sprekers voor 
hun goede wensen en geschenken. 
Aansluitend volgde voor alle aanwezigen een 
uitgebreide koffietafel.  
 
De feestavond 
Bij binnenkomst in de grote “Ruyterzaal” werd een 

welkomstdrankje aangeboden en kon men op 
deze mooie dag met elkaar toosten. Nadat 
ieder zijn plaats had gevonden opende Jan 
Stroop de avond en gaf hierna het woord aan 
de ceremoniemeester Herman Weimar. Het 
eerste gedeelte werd verzorgd door de leden 
zelf. Hans Stolte droeg een scherts voor. Frans 
Hofstee, onze midweenterhoornblazer, trad 
op in een creatie als “Twents boertje”. De 
“Plakclub” zong enkele liederen, waarna Joop 
Straatsma en even later Joop van Berkum als 
solist optraden. 
Een optreden van het voltallige koor met 
dirigent Hans Vos en onder begeleiding van 
Ber Joosen sloot het eerste deel af. 
Aansluitend volgde het “Bal”.  
Op het podium had de grote Bigband van de 



  

Amersfoortse Politie plaatsgenomen. De vijftien 
muzikanten stonden onder leiding van Hans Vos. 
Maar we mochten nog niet de dansvloer op, want 
eerst werd door acht dansparen van Dansschool 
De Bokdams een wervelende show van stijldansen 
gegeven. De dames waren  gekleed in prachtige 
(bijna) niets verhullende danspakjes en tot grote 
hilariteit werden door deze danseressen 
verschillende mannen uitgenodigd een dans met 
hen te maken. Natuurlijk haalden de dansers ook 
enkele dames uit de zaal. De Obers liepen af en 
aan en de hapjes konden worden gehaald bij 
enkele kraampjes. 
De Bigband speelde bijna onafgebroken hun 
nummers, maar de muziek was jammer genoeg 
niet zo geschikt om te dansen. Moe maar voldaan 
ging men om twaalf uur huiswaarts. Aan een 
gedenkwaardige dag was een einde gekomen.  
 
De manifestatie 3 * 100 
Al in een vroeg stadium hebben enkele 
bestuursleden van de drie “eeuwelingen” de 
koppen bij elkaar gestoken om te zien of er 
mogelijkheden waren om gezamenlijk een viering 
op touw te zetten. De animo was groot en er werd 
een werkgroep gevormd. 
De Hengelose bevolking heeft het geweten.  
In de Oudheidkamer Hengelo werd een 
tentoonstelling “Honderd jaar lang drievoudige 
cultuur” ingericht. De opening op 15 februari werd 
verricht door Dr. A.L. van Schelven, lector aan de 
T.H. Twente.  
Er werd een speciale krant uitgegeven.  
En op 28 februari 1986 werd in de stadhuishal de 
“Culturele Manifestatie 3 * 100” opgevoerd. 
Minister van Cultuur Brinkman en de Commissaris 
van de Koningin Niers en hun dames waren hierbij 
als gasten aanwezig. De toegangsprijs bedroeg 3 * 
fl. 1,00. 
De stadhuishal was geheel gevuld. Burgemeester 
Bevers omschreef deze manifestatie als een unieke 
gebeurtenis. 
Voor de pauze werd een historische 
klucht opgevoerd door leden van de drie 
verenigingen, genaamd “Oet de tied van 
Gait van’n Dul en aandere Hengelose leu”. 
De elkaar opvolgende schetsjes 
handelden over het grijze verleden, over 
de groei in het begin tot aan de bloei van 
vandaag van de drie verenigingen.  
Vanaf 14 november 1985 is hiervoor 
gerepeteerd. 
 
Van KHM zijde hebben aan deze klucht 
meegedaan:  
Frits Siemerink, Henny Voortman, Hans 
Zweers, Joop van Berkum, Paul Snel, Hans 
Stolte, Gerrit Prinsen, Hans Schuite en Herman 
Wiggers 

 

Na de pauze kon men zich een beeld vormen van 
wat de drie honderdjarigen geheel op eigen terrein 
cultureel te bieden hadden. 
In dit kader hebben diverse winkeliers hun 
medewerking verleend door mee te doen aan een 
culturele route in de binnenstad waaraan ook een 
prijsvraag was verbonden. Diverse etalages 
stonden in het teken van de drie eeuwelingen. Dit 
onderdeel duurde van 24 mei tot 21 juni 1986. De 
kranten hebben diverse keren aandacht 
geschonken aan deze zeer geslaagde manifestatie 
3 * 100. 
 
Het Galaconcert 
Het koor is meer dan een jaar intensief bezig 
geweest met het instuderen van het programma. 
In de kranten waren vooraf diverse artikelen over 
dit concert verschenen.  
Het galaconcert werd gehouden in de stadhuishal 
op zaterdag 30 oktober en vormde het laatste 
onderdeel van de viering van het eeuwfeest. Voor 
een prijs van fl. 8,50 kon men dit prachtige concert 
bijwonen. De stadhuishal was geheel gevuld. 
Het publiek werd het volgende programma 
voorgeschoteld: 
 
- Wilhelmus 
- Ecce quomodo moritur  Jakob Handl 

koor           (1685- 1759)  
- Frithjof – Saga      Max Bruch 

 (1838 – 1920) 
 sopraan, bariton, kwartet, koor en orkest 
      

Pauze 
 
- Pelgrimskoor uit de opera “Tannhäuser 
 Richard Wagner (1813 – 1883) 
 Koor en orkest 
- La Vergine degl’Angeli uit La Forza del Destino
 Guiseppe Verdi (1813 – 1901) 
 sopraan, bariton, koor en orkest 
 



  

- Rebellenkoor uit “Ernani”     
Guiseppe Verdi (1813 – 1901) 

 koor en orkest 
- Good Night uit “Viktoria und ihr Husar” 
          Paul Abraham (1892 – 1960) 
 sopraan, tenor, koor en orkest 
- Studentenkoor uit “Hoffmann’s Erzählungen” 
          Jacq. Offenbach (1819- 1880) 
 Koor en orkest 
- Zigeunerkoor uit “Il Trovatore” 
          Guiseppe Verdi (1813 – 1901) 
 Koor en orkest 
 

Om dit prachtige koorprogramma te kunnen 
uitvoeren werden de sopraan Thea van der Putten, 
de bariton Charles van Tassel en het Overijssels 
Filharmonisch Orkest aangetrokken. Van het Ettens 
Mannenkoor werden vier solisten aangetrokken 
die het kwartet vormden dat onderdeel was van de 
Frithjof Saga. Ber Joosen, eredirigent van KHM 
speelde de orgelpartij in de scene uit La Forza del 
Destino. 
De presentatie was in handen van Gerda Hamer. 
Het geheel stond onder leiding van onze dirigent 
Hans Vos. 

 
 
Voor aanvang van het concert, in de pauze en na afloop speelde de dixieland band “The Salt City Stompers”. 
Het werd een zeer geslaagde avond, waarvan de vele toehoorders met volle teugen hebben genoten. Dit werd 
nog eens onderstreept door de krantenkoppen: “Indrukwekkend gala-concert van KHM” en “Hengelo’s 
Mannenkoor viert jubileum op illustere wijze”.  
 



  

Als laatste onderdeel van de jubileumfestiviteiten 
werd op 1 november 1986 een feestelijke 
eindavond gehouden in de Blauwe Zaal van “De 
Rustende Jager” te Bentelo.  
Gerrit Prinsen schreef hierover onder meer “Er is 
feest gevierd, gelachen, gezongen en gesprongen 

en dat doet ons beter dan vitaminetabletten slikken 
of vermageringsdiëten”  
Op de muziek van de band “Lesly Four” werd door 
velen gedanst. En om twaalf uur slaakte Jan Stroop 
de kreet “Het zit er op!!” 

 
 
 
Ter afsluiting van dit verhaal een foto van het toenmalige bestuur. 
 
 

 
V.l.n.r. Zittend: Jan Bijen (penningmeester), Henk Rolleman (2de bibliothecaris), Jan Stroop (voorzitter), Joop Straatsma 

(2de dirigent) Hans Vos (dirigent). 
Staand: Joop van Berkum (2de secretaris), Bertus Groothuis (archivaris), Eddy Hentschke (secretaris), Herman 
Weimar (vice-voorzitter) Herman Wiggers (2de penningmeester), Frans Hazenhoff (bibliothecaris) 

 
 
Terugblikkend kan worden gesteld dat deze 
jubileumviering, waarvan de activiteiten al in 1984 
waren begonnen, in alle opzichten is geslaagd.  

 
Voor het bestuur, met ondersteuning van de leden 
en hun dames, was het en drukke en enerverende 
tijd. 

 
 

“ZOIETS MAAK JE MAAR EENS PER EEUW MEE !” 
 



  

 
20. Vaandels en vaandeldragers 
 

 
Tijdens de jaarvergadering van 22 april 2010 is de vitrinekast in de Waterstaatskerk, met daarin het vaandel 
uit 1926 door Eduard Meester op officiële wijze in gebruik genomen. Dit is voor mij de aanleiding geweest 
een artikel te publiceren dat handelt over de vaandels van de vereniging en de benoemde vaandeldragers, 
destijds vaandrig geheten.  
 
Maar eerst iets over vaandels ten tijde van de 
Middeleeuwen. 
Vaandels, ook wel banieren genoemd, waren toen 
erg belangrijk. De kasteelheren hadden hun eigen 
“beeldmerk” in de vorm van fraaie vaandels. Door 
de kasteelheren werd onderling veel strijd 
geleverd. Vaak ging dat om territoriale reden maar 
ook werd er strijd geleverd als de ene edelman de 
vrouw van een andere had geschaakt.  
Veel jonge mannen leenden zich als soldaat uit aan 
de adel tegen een vergoeding of werden 
geronseld. Zij droegen geen uniform, dus was het 
van strategisch belang dat zij wisten welk vaandel 
zij behoorden te dienen, tot welke groep zij 
behoorden en dus niet onderling slaags zouden 
raken. De soldaten dienden de vaandeldragers te 
volgen in de strijd. Kijk bij voorbeeld maar eens 
naar de vele vaandels op afbeeldingen over de 
kruistochten. Zo, weten we dat ook weer. 
 
Dan nu naar het KHM. Gedurende haar bestaan 
heeft het koor vier vaandels ter beschikking gehad, 
waarvan we er nog twee in bezit hebben. 

Trots staat de heer Verdier op de koorfoto van 1897 
waar hij het vaandel vasthoudt. Vaag is op het vaandel 
een harp te zien, omgeven door een grote lauwerkrans. 

 
Het eerste vaandel. 
Bij gelegenheid van het jubileumconcert vanwege 
het 10-jarig bestaan in 1896 is er een vaandel 
gekomen.  

De Nieuwe Hengelosche Courant schrijft in het 
artikel over dit concert ondermeer: 
“….Dit vaandel, dat op den afstand waarvan wij het 
zagen, een schoon effect maakte werd nu bij 
monde van mej. Jansje Briedé aangeboden en door 
den president der vereniging met een toepasselijk, 
ernstig woord aanvaard” 
 
En in het verslag van de jaarvergadering op 11 
januari 1897 is te lezen:  
"Het concert van 9 mei 1896 zal voor ons steeds 
van meer beteekenis blijven dan eenig ander. Na 
het eerste nummer gezongen te hebben ontving 
onze Vereeniging van eenige dames bij monde van 
Mej. Briedé haar vaandel. Wij allen kennen den 
beteekenis van een vaandel voor een Vereeniging. 
Wij alleen gevoelen het, dat met dat vaandel ons 
Koor flinker, sterker, duurzamer geworden is. Moge 
ons vaandel met goud of zilver bekroond worden 
uit menige strijd terugkeren”. 
 
Tijdens deze jaarvergadering werd de heer J.W.A. 
Verdier als vaandrig benoemd. Na zijn benoeming 
nam hij het woord. Hierover staat in het verslag: 
“Den Heer Verdier zegt, dat hij indertijd met groot 
genoegen de benoeming tot Vaandrig 
aangenomen heeft. Het is hem een eer als 
Vaandrig te mogen voorgaan daar waar de strijd 
ons roept. Het Vaandel, zijn trots, is echter niet 
compleet, er ontbreken een paar kwasten. Nu doet 
hij een beroep op het hart zijner medeleden om te 
maken dat deze aanvulling onzer banier tot stand 
komt. Door applaus gaf de vergadering te kennen 
het met den Heer Verdier geheel eens te zijn". 
 
Net zoals het heden ten dage een probleem is om 
de vaandels onder te brengen moest destijds het 
vaandel ook ergens bewaard worden. Hierover 
staat geschreven: 
“Op voorstel van onze vaandrig den Heer Verdier 
werd besloten het vaandel te bewaren in het huis 
van onzen President. Het was op den avond van de 
19e Mei, dat men een kleine stoet door Hengeloo's 
straten zag marcheren. Voorop het 
muziekgezelschap “Arand", daarachter de 
Vaandrig met zijn twee  trawanten en eindelijk de 
ongeveer 13 overige leden van ons troepje. Al 
spoedig was de straatjeugd met geen klein aantal 
zoo welwillend den stoet gratis op te luisteren en 



  

wel zoo, dat soms de stofwolken beletten iemand 3 
pas voor zich uit te zien. Wie hierdoor ook een 
ogenblik zijn ernst verloor, niet onze Vaandrig. Fier 
en met opgerichte hoofde als voerde hij nog zijn 
sectie van de Nijmeegsche schutterij aan, 
marcheerde hij voort met een stalen dienstgezicht. 
Voor het huis van den President werd het vaandel 
met een flinke speech van den Heer Boogaard 
overhandigd aan den Heer de Boer. Deze nodigde 
ons daarna, ook namens zijn echtgenote uit, een 
glas bier te drinken". 
Zangers kennende zal het wel niet bij dat ene glas 
zijn gebleven. Zo viel er nog eens wat te beleven in 
Hengelo. En door het vermelde over de 
“stofwolken” mogen we aannemen dat vele wegen 
nog niet van klinkers waren voorzien. 
 
Tijdens de jaarvergadering op 10 januari 1899 werd 
als nieuwe vaandrig de heer E. Wilmink, 2de bas en 
kastelein van het gelijknamige dorpscafé, 
benoemd. Niet bekend is waarom Verdier er na 
twee jaar de brui aan heeft gegeven. 
 
Het tweede vaandel 

Op 12 januari 1911 
vierde men het 25 jarig 
jubileum en kreeg het 
koor zijn tweede vaandel. 
In het archief bevindt 
zich een tekening van het 
vaandel met daarop de 
jaartallen 1886 – 1911. 
Opvallend is dat de naam 
toen nog geschreven 
werd als “Hengeloo’s 
Mannenkoor”. 
 
Dit vaandel is geen lang 

leven beschoren geweest. Daarover het volgende: 
 
Tijdens het “Eerste Oostelijke Zangtournooi” in 
Arnhem op 28 juni 1925 sneuvelde het. Toen het 
werd meegenomen, was het al in slechte staat, 
maar vaandeldrager Engelbert Wilmink lapte het 
weer een beetje op.  
Tijdens de optocht door Arnhem vielen de 
zuurverdiende ere-tekenen in het zand van de 
Sonsbeeksche weg. Toch werd het vaandel voor de 
aanvang van het tournooi geplaatst te midden van 
de vaandels der zuster-verenigingen, maar 
eensklaps boog het zich ter aarde en vleide het zich 
op het groene grastapijt !! 
Op 10 januari 1925 werd tijdens de repetitie 
herdacht dat Engelbert Wilmink 25 jaar als 
vaandrig had gefunctioneerd. In 1928 heeft hij “de 
vaandel” doorgegeven aan de heer B. Assink. 
 
 
 

Het derde vaandel. 
Tijdens de receptie op 31 januari 
1926 ter gelegenheid van het 40-
jarig jubileum werd door Mevrouw 
Wolters het derde vaandel 
aangeboden. Tevens was er een 
tentoonstelling ingericht met “van 
alles wat op het koor betrekking 
had”. Het vaandel is op diverse 
koorfoto’s te zien. Dit vaandel, dat 
dus inmiddels 85 jaar oud is, hebben 
we nog steeds in ons bezit en staat 
in de vitrinekast in de 
Waterstaatskerk 
In de notulen van de 
bestuursvergadering van augustus 
1938 is vermeld dat de heren H.G. 
Oets, G.J. Hoefsmit,  B. Assink en 
A.D. Karstenberg in september ons 
koor zullen vertegenwoordigen bij het 
wandeldefilé te Amsterdam in verband met het 
Regerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 
Bij de heer Assink staat vermeld dat hij in dit 
verband fungeerde als vaandrig van het KHM. Er 
staat niet bij of hij het vaandel van de twee jaar 
daarvoor benoemde “Koninklijke vereniging” ook 
werkelijk in Amsterdam heeft gedragen. In 1953 
werd de heer Halfman als laatste vaandeldrager 
benoemd. Daarna is er nooit meer over een 
vaandeldrager geschreven. Ik ga ervan uit, dat men 
het niet meer “gepast” heeft gevonden om 
veelvuldig van vaandels gebruik te maken, omdat 
de nazi’s in de voorgaande jaren bij 
massabijeenkomsten veel gebruik hebben gemaakt 
van vaandels en banieren. 
 
In die tijd had het koor de beschikking over een 
“vaandellied”, een soort clublied, waarvan 
hieronder de tekst: 
 

Verberg niet Uw vreugde  
Eruit met het lied  
Kom! Heb er een stonde voor over  
Begroet nu het vaandel 
En schaart U rondom  
Behang het met bloemen en loover  
Bezing en aanschouw  
En bewonder het werk  
Zoo sierlijk eenvoudig 
Zoo duurzaam en sterk 

 
O! Heerlijk symbool 
Van vriendschap en trouw 
Wij zullen U nimmer verlaten 
Wij reiken als vrienden elkander de hand 
En willen niet twisten of haten 
Bij U gaat noch eendracht 
noch wilskracht teloor 
Van 't Hengelo’s Mannenkoor 



  

 
 
Het vierde vaandel      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 100-
jarig jubileum op zaterdag 25 januari 1986 bij 
Restaurant De Waarbeek werd het vierde vaandel 
aangeboden door het koorlid Arie van Beek en de 
toenmalig veel geprezen soliste Denise Kruithof. 
De zangeres vertelde dat zij en Arie van Beek twee 
jaren aan het vaandel hadden gewerkt en zij 
besloot haar speech met “Wees er een beetje 
netjes op want jullie moeten er wel 100 jaar mee 
doen”. Dit vaandel, voornamelijk in de kleur blauw, 
de kleur van het KHM, wordt bewaard in een kast 
achter het orgel in de waterstaatskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot 
Tijden veranderen. We hebben kunnen lezen dat 
men eind 19de eeuw nog bepaalde “krachten” 
ontleende aan de aanwezigheid van een vaandel. 
Na de tweede wereldoorlog kwam het gebruik van 
vaandels in een “kwaad” daglicht te staan.  
In de afgelopen 25 jaar hebben wij bij weinig 
gelegenheden onze vaandels laten zien. Jaren 
hebben beide vaandels “onder het bed” gelegen bij 
Jan Stroop en de laatste jaren op de zolder gestaan 
bij Jos Lichtenberg.  
 
Toch is het fijn dat nu in de Waterstaatskerk voor 
leden en bezoekers iets kan worden aangetroffen 
dat herinnert aan de historie van het Koninklijk 
Hengelo’s Mannenkoor. Het mag best een 
“archiefstuk met historische waarde” worden 
genoemd. Het vaandel krijgt juist meer historische 
waarde omdat het woord “koninklijk” later op een 
apart stuk bijpassende stof is toegevoegd, samen 
met twee kwasten. Dit vaandel heeft in 85 jaren 
vele ups en downs van het koor meegemaakt.  
 



  

"Hengelo, 7 Januari 1904 
 
Vrienden , 
Hiermede neem ik afscheid van Hengelo's Mannenkoor. 
Ik doe dat, wijl ik niet langer den noodigen tijd en den noodige zorg kan geven 
aan de belangen van het koor. Ik doe het schriftelijk, om niet nog te verzwaren 
den stap, die reeds moeielijk genoeg me valt. 
Ik doe het zonder veel woorden omdat ik mijn gevoelens jegens het koor als 
bekend veronderstellen mag. Alleen zij het me vergund, een drietal verzoeken U 
te doen : 
1e: Laat niemand beproeven me af te brengen van mijn, niet dan na rijp 

beraad genomen, besluit: ik zou daardoor in de pijnlijke noodzakelijkheid 
worden gebracht, iets te weigeren aan personen, wien ik graag in elk 
hunner wenschen ter wille mocht zijn. 

2e:  Wilt U me inschrijven als oud-lid-donateur tegen een contributie van f. 
5,- 's jaars. 

3e:  Vergeet mij niet, gelijk ik U niet zal vergeten! 
 
En nu: mijn beste wenschen voor het koor in 't algemeen en voor den directeur en 
elk der leden in 't bizonder! 
Met vele aangename herinneringen . 

Uw toegen: 
W. de Boer”. 

 

21. De voorzitters van het KHM 
 

 
Eerder heb ik geschreven dat onderwijzer een gewild beroep was, want het werd net zo goed betaald als dat 
van burgemeester Deze personen hadden daardoor veel aanzien. We zullen zien dat vele voorzitters van het 
KHM van beroep onderwijzer waren. 
 
Dat er in het algemeen vanaf de oprichting tot 
heden in het koor een goede geest heerste, 
getuigd onder meer het geringe aantal voorzitters 
dat het koor in haar bestaan heeft gekend. 
 
F.J. Houwen  van 1886 - 1888      

  
In 1886 was 
Folckert J. Houwen, 
24 jaar oud en 
onderwijzer een 
van de oprichters 
van het Hengelo’s 
Mannenkoor. Bij de 

oprichtingsvergadering werd hij gekozen 
tot de eerste  voozitter van dit koor.  
Lang heeft men van deze jonge Houwen 
niet kunnen profiteren. In 1888 vertrok 
hij naar Amsterdam, door zijn 
benoeming tot hoofdonderwijzer. Hij 
werd opgevolgd door: 
 
 
 
 

J.A. Esendam van 1889 - 1889  
 
Esendam was ook onderwijzer en 28 jaar 
oud. Ook hij heeft de functie van 
voorzitter slechts enkele jaren kunnen 
vervullen, omdat hij eveneens een 
benoeming tot 
hoofdonderwijzer had aanvaard in 
Amsterdam. 
 
 

 
W. de Boer van 1890 - 1904 
Voor de derde maal in opeenvolging werd 
een onderwijsman, te weten Willem de Boer, 
reeds vele jaren hoofd van de Openbare 
lagere school B op het Esrein in 1890 tot 
voorzitter benoemd. Onder deze “wakkere” 
president, zoals de voorzitter toen werd 
genoemd, werd het 10 jarig en 15 jarig 
bestaan "daverend” gevierd met zoals toen 
gebruikelijk, "bal na".  

Dit had tot doel meer publiek te trekken. Hij is 
bijna veertien jaar president geweest. Het 
neerleggen van de functie was blijkbaar een 
moeilijke beslissing geweest, getuige zijn 
afscheidsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jan W. Janssen van 1904 - 1909 
                                              
De eerste daad van zijn 
opvolger, Janssen was het 
benoemen van de Boer tot 
erevoorzitter. Iedereen was 
gelukkig, want op deze manier 
bleef de Boer bij het koor 
betrokken.  
Janssen was architect te 
Hengelo en later lid van het 

architectenbureau Janssen en Schrakamp. Onder 
hem werd in het bestuur de functie van 
vicevoorzitter ingesteld. Het 20-jarig bestaan werd 
gevierd met een fraai concert met na afloop een 

wild feest. Maar zoals zo vaak na actie komt 
reactie. Het ging niet goed meer met het HM. Het 
ledental zakte, de opkomst werd slechter en 
dirigent Weissenborn bedankte na twintig jaar de 
directie te hebben gevoerd. 
Enkele jaren later ging het weer wat beter met het 
koor, maar op de jaarvergadering in 1909 werd 
bekend gemaakt dat het koor zonder voorzitter zat 
wegens het ontijdig bedanken van de heer Janssen. 
Toch was hij een goede voorzitter geweest en 
tevens een zeer goed zanger. 
Hij werd opgevolgd door: 

 
 
 
 
Gerard Krabbenbos van 1909 - 1935 

 
Deze man was wethouder 
van onderwijs in de 
gemeente Hengelo. (weer 
onderwijs) en was een broer 
van de medeoprichter Jac. 
Krabbenbos. Tijdens een 
stemming, waarbij het 
gewoon was geen 
kandidaten te kennen, op 14 
januari 1909 werd 

Krabbenbos tot voorzitter gekozen. Hij wilde 
aanvankelijk niet, maar gezien het feit dat hij met 
overweldigende meerderheid werd gekozen, heeft 
hij het ambt aanvaard. 
Hij mag worden gerekend tot een van de meest 
aansprekende voorzitters die ons koor heeft 
gekend. Op vele terreinen was hij bestuurlijk 
betrokken. Hij was de man die Wettig Weissenborn 
weer als dirigent heeft binnengehaald. Onder zijn 
leiding is het zilveren jubileum in 1910 gevierd en 
zijn de voorbereidingen getroffen voor het gouden 
jubileum dat in januari 1936 op grootse wijze zou 
worden gevierd. Tijdens zijn “bewind” deden zich 
moeilijkheden voor over het streven van dirigent 
Budelman om samen te gaan met “zijn” 
dameskoor. En zoals een goed voorzitter kans ziet 
alle bezwaren van de leden te ontzenuwen, lukte 
dit voorzitter Krabbenbos ook.  
Toen het Koninklijk Nederlands Zangersverbond 
het hoofdbestuur wilde uitbreiden met 
vertegenwoordigers van de gewesten, werd het 
HM verzocht de vertegenwoordiger van het gewest 
Overijssel te leveren. Zo werd Krabbenbos in 1921  
 
 
 
 

 
 
 
 
als eerste man uit het HM benoemd in het bestuur 
van het KNZV. Ook was hij de man die de heer 
D.W. de Monchy Jr. heeft aangetrokken als 
beschermheer. We mogen aannemen dat 
Krabbenbos zich sterk heeft ingezet om het 
predicaat “Koninklijk” voor de vereniging verleend 
te krijgen. 
Zijn plotselinge overlijden op 28 september 1935 
werd door het koor zeer betreurd. Hij mocht het 
gouden jubileum van “zijn” koor niet meer 
meemaken. Hij is 64 jaar geworden. De begrafenis, 
waarbij vele prominenten aanwezig waren is 
uitgebreid in het archief beschreven en voorzien 
van foto’s. Krabbenbos is begraven op de 
Algemene begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat 
in Hengelo. 

 

Op 26 jan. 1936 wordt door bestuur en leden een krans 
gelegd op het graf van Gerard Krabbenbos 

 



  

Herman Oets van 1935 - 1948 
Vicevoorzitter, Herman 
G. Oets, leraar aan de 
eerste  ULO-school in 
Hengelo werd in 1936 
tot voorzitter 
benoemd. Oets 
beschikte over een 
onvergetelijk 
redenaarstalent. Hij 
was ook schilder en 
tekenaar 
Aan hem de taak om 
de viering van het “gouden” jubileum tot een goed 
einde te brengen.  

Onder zijn leiding is binnen KHM een jongenskoor 
opgericht. Ook heeft hij het koor door de 
oorlogsjaren geleid. Een tijd waarin het koorleven 
werd bemoeilijkt door de “Kultuurkammer”. Na de 
oorlog is het koor onder zijn leiding weer 
opgestuwd tot een der beste koren van noordoost 
Nederland. Ook hij was enkele jaren bestuurslid 
van het KNZV en dirigent van enkele koren. Door 
zijn verdiensten voor het koor werd hij benoemd 
tot erevoorzitter. Hij heeft de voorzitters-hamer 
overgedragen aan een jongere kracht, de 
toenmalige penningmeester. Oets is 70 jaar 
geworden en begraven op de Algemene 
begraafplaats in Hengelo 
 

 
 
Adam Witteveen van 1948 - 1961 
 

Adam Witteveen was 
directeur van de NV Bieze 
Stork Garenfabriek aan 
de Industriestraat in 
Hengelo. Hij was een man 
met visie en maakte van 
de jaarvergaderingen een 
gebeurtenis waar het 
koor wat aan had. Hij was 
enigszins dictatoriaal. Het 
bestuur was 
ondergeschikt aan hem. 

Witteveen was een uitmuntend voorzitter en een 
man van gezag, met grote invloed in de 
fabrikantenkring van Hengelo.  
Van 22 mei tot 28 juni 1953 werden in 's-
Hertogenbosch de feesten gevierd ter ere van het 
Eeuwfeest van het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond. Omdat Witteveen en Vörding een 
functie vervulden in het bestuur van het KNZV, was 
Witteveen van mening dat  
“zijn” mannenkoor in Den Bosch niet mocht 
ontbreken. Het koor heeft inderdaad gezongen in 
Den Bosch. Op 13 juni verscheen koningin Juliana 
en werden de bestuursleden van het KNZV aan 
haar voorgesteld.  

 
 
 

Witteveen wordt aan de koningin voorgesteld. Rechts staat Vörding. 



  

 
Witteveen was verzot op vergaderen! Getuige een anekdote van Chris Nijkamp, de toenmalige 
penningmeester. 

Elke donderdagavond bleven we na de repetitie als bestuur bij elkaar om de dagelijkse gang van het 
koor te bespreken. Meestal was het dan 12.00 uur als we 
huiswaarts keerden. Om de vier weken hadden we een, wat Witteveen noemde, echte 
bestuursvergadering. Deze vergaderingen werden altijd bij de voorzitter thuis gehouden. Alles wat met 
het koor te maken had werd dan besproken. Deze bijeenkomsten duurden meestal tot ongeveer half 
twee of twee uur 's nachts. Zo ook op een dinsdagavond, vlak voor een jaarvergadering. 0p deze 
vergadering werden alle jaarverslagen volledig doorgelicht. Eventuele plannen voor het koor werden 
besproken. 0p deze avond was het twee uur geweest toen ik thuis kwam. 
’s Morgens werd mijn vrouw wakker van de bel. Omdat op woensdag de melkboer kwam pakte ze snel 
de melkkan, gaf deze aan de "melkboer en zei: "Twee liter graag". Groot was haar verbazing toen ze 
hoorde: "Twee liter? Wat twee liter". Het was namelijk niet de melkboer maar Witteveen die mij nog 
even wilde spreken over enkele punten uit het verslag die hem nog niet duidelijk waren.  
Het bleek vier uur 's nachts te zijn. Om vijf uur kon ik mijn bed weer opzoeken en keerde Adam 
Witteveen tevreden naar huis. 

 
Tijdens zijn “bewind” is voor het eerst na de oorlog 
contact gelegd met een Duits koor, de Hattinger 
Sängersverein. Daar heeft hij zijn beroemd 
geworden toespraak gehouden. 
Waarover meer in het hoofdstuk over contacten 
met andere koren.  
Onder zijn leiding werd in 1958 met 90 zangers een 
8-daagse reis naar Oostenrijk gemaakt en werd een 
concert gegeven in de zaal van de "Musikverein" in 
Wenen. Dit werd een groot succes. 

Na de viering van het 75 jarig jubileum ontstonden 
er grote moeilijkheden met de toenmalige dirigent 
Wouter de Rooy. Bij de mededeling aan de 
koorleden hierover, werd hij getroffen door een 
hersenbloeding en was dit in 1961, na dertien jaar 
zijn einde als voorzitter van het KHM. Natuurlijk 
werd hij benoemd tot erevoorzitter. 
Op 13 juli 1971 is Adam Witteveen op 76 jarige 
leeftijd overleden. Hij werd gecremeerd in Dieren. 

 
Aas van Ooijen van 1961 - 1968 

 
Vicevoorzitter en tweede 
dirigent Aas van Oijen, 
was schoolhoofd en later 
leraar in Hengelo. 
Aanvankelijk heeft hij de 
functie van voorzitter niet 
geambieerd. Maar heeft 
de functie aanvaard 
nadat Witteveen hem 
daarvoor uitdrukkelijk om 
had verzocht. In die tijd, 
dat het KHM zonder 

dirigent zat nam hij tevens de directie op 
voorbeeldige wijze over. Tevens was hij solist.  

Van Ooijen wilde niet wijken als het op muzikale 
principes aankwam. Hij reageerde dan met “maak 
er maar een kegelclub van”. Hij vond dat koorlid 
zijn een deel van je leven moest uitmaken en daar 
ook naar handelen. Hij heeft gezegd: “Ik heb liever 
een koor van 40 trouwe leden, die geregeld de 
repetitie bezoeken, dan een koor van 100 
labbekakken”. 
Van Ooijen heeft geen gemakkelijke tijd gehad. In 
de zestiger jaren heeft het koor, kwalitatief, een 
diepe crisis doorgemaakt. Bij zijn afscheid zat het 
koor weer in de lift. In 1968, na een diensttijd van 
zeven jaar trad hij om gezondheidsredenen af. Op 
16 oktober 1973 is van Ooijen overleden. 

 
Arent H. Pot van 1968 - 1980 

In zijn plaats werd als 
voorzitter gekozen Arent 
Pot, voorheen zes jaar 
eerste secretaris van het 
KHM en tevens voorzitter 
van het gewest Overijssel en 
lid van het hoofdbestuur 
van het KNZV. In zijn 
dagelijks leven was hij hoofd 
van de Vöckerschool in 
Hengelo. Besturen was zijn 
hobby en hij bekleedde dan 

ook vele functies in het onderwijs en op kerkelijk 
gebied. Hij was een formeel man. In die tijd was 
het gebruikelijk dat men elkaar bij binnenkomst in 
het repetitielokaal de hand schudde. Uit het 
archief blijkt dat de jaarverslagen van de secretaris 
altijd in “beeldend” proza werden geschreven. 
Tevens heeft hij de aanzet gegeven te assisteren bij 
kerkdiensten in de Paus Johanneskerk, in De Ark en 
in de Betlehemkerk. In 1978 kreeg hij een 
hartinfarct en heeft hij de functie overgedragen. 
Op 4 juni 1986 is hij, 73 oud, overleden en in 
Usselo gecremeerd. Pot was ook Ridder in de orde 
van Oranje Nassau.  



Nu volgen enkele voorzitters die ik persoonlijk heb meegemaakt. In 1985 ben ik gekozen tot penningmeester 
van het koor en heb deze functie veertien jaar uitgeoefend en denk de volgende twee voorzitters goed te 
kennen.  
 
Jan E. Stroop van 1980 – 1991 

 
In 1980 heeft het koor de 
toenmalige vicevoorzitter Jan 
E. Stroop gekozen tot 
voorzitter. Stroop was 
directeur-eigenaar van 
drukkerij Schutte en Stroop, 
gevestigd aan de Marskant in 
Hengelo.  
Bij zijn benoeming heeft hij 
gezegd:  
 “Ik eis vrij veel van mijzelf, 

maar verwacht dat ook van de   andere 
bestuursleden, van de dirigent en van u mijne 
heren.  Als u b.v. niet regelmatig op de repetities 
verschijnt zonder  een geldige reden, krijgt u 
moeilijkheden met mij”. 
Hij beschouwde het KHM als één familie en vond 
dat ook de dames zoveel mogelijk bij het koor 
moesten worden betrokken. 
Opvallend is dat na de komst van dirigent Hans Vos 
en de benoeming van Stroop tot voorzitter het 
ledental binnen twee jaren met 33 nieuwe zangers 
was uitgebreid, waaronder vele jongeren, zodat de 

gemiddelde leeftijd van de koorleden in 1982 was 
gedaald naar 45 jaar. De opkomst bij repetities was 
zeer hoog, om de twee jaar werd een reis(je) 
georganiseerd met als hoogtepunt Parijs, met een 
optreden in de "Madeleine kerk" waar meer dan 
1000 toehoorders aanwezig waren. Er was 
gezelligheid en onderlinge zangersvriendschap in 
het koor, maar toch in alles een zakelijke aanpak 
en het geheel werd door de voorzitter goed in de 
gaten gehouden.  
Stroop was een harde werker en wilde alles zelf 
doen, waardoor er wel eens een conflict ontstond 
met andere bestuursleden. Hij heeft een groot 
stempel gedrukt op de viering van het 100 jarig 
jubileum in 1986 dat op een grootse wijze is 
gevierd. Na 25 jaar verschillende bestuursfuncties 
binnen het koor te hebben vervuld werd Jan 
Stroop tot erebestuurder benoemd. Hij werd 
opgevolgd door de toenmalige vicevoorzitter. Voor 
al zijn verdiensten werd Jan Stroop op 27 april 
2007 in de stadhuishal onderscheiden tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Het koor heeft hem 
hiervoor tijdens een aubade toegezongen. Jan is 
opgevolgd door: 

 
Jaap Ybema van 1991 - 1999 

 
In 1985 is Jaap Ybema lid 
geworden van het KHM, 
nadat hij met zijn gezin uit 
Ierland was teruggekeerd 
naar Hengelo. In Ierland 
was hij directeur geweest 
van een van de 
textielfabrieken van de 
Katoenspinnerij 
Nederland. 
Ybema was een 

doortastende voorzitter gezegend met een 
zakelijke visie. Tijdens zijn bestuursperiode zijn 
vele “projecten” van de grond gekomen. “Zijn 
bestuur” streefde naar een groot gerenommeerd 
koor, van hoge kwaliteit met een breed repertoire. 
Een en ander was in 1991 vastgelegd in een 
beleidsplan. Er werden verschillende commissies 
opgetuigd voor kwaliteitsbewaking, sponsoring en 
werving van nieuwe, liefst jonge, leden. Er werden 
koorreizen ondernomen naar Praag en Wales.  
Hij had en hekel aan mensen die afspraken niet 
nakwamen. Zo ondervond ook dirigent Hans Vos, 
die te laat kwam opdagen voor een concert in 
Sankt Andreasberg. Ik was niet aanwezig bij deze 
koorreis en ik vergeet nooit het eerste telefoontje 

op de maandagmorgen na de reis. Zonder zich 
bekend te maken riep voorzitter Jaap Ybema “Jan, 
ik gooi hem eruit”. Hij had het helemaal gehad met 
Vos.  
Tijdens zijn bestuursperiode is het besef ontstaan 
dat zonder de hulp van sponsoren een concert 
organiseren financieel niet meer haalbaar zou zijn. 
De prijzen voor het inhuren van een orkest en 
solisten werden steeds hoger en konden niet meer 
worden opgevangen in de prijs van een 
toegangskaart. 
Er moest een meer zakelijke aanpak komen. Voor 
de sponsoringactie ten bate van het 
bevrijdingsconcert in 1995 en het lustrumconcert 
in 1996 werd een aanbevelings-commissie in 
gesteld. Burgemeester Lemstra en een aantal 
directeuren van Hengelose bedrijven, de voorzitter 
van de Kamer van Koophandel en de directeur van 
IKT, alsmede  en Eduard Meester, directeur van de 
Muziekschool, waren bereid gevonden toe te 
treden tot deze commissie. De installatie van deze 
commissie, waarvoor de personen werden 
uitgenodigd bij restaurant ’t Steerntje, werd door 
Jaap op kundige wijze geleid. Hierdoor werd het 
mogelijk gemaakt twee grote en dure concerten te 
organiseren. In 1999 werd hij opgevolgd door: 
 

 



Piet N. Buizer van 1999 - 2001  
 
Tijdens de 
jaarvergadering van 
maart 1999 werd, na een 
“verkiezingsstrijd” met 
Germ Huizinga, Buizer 
gekozen tot voorzitter. Hij 
heeft de eerste 

“koorschool voor jonge zangers” op poten gezet. 
Deze vorm van binnen halen van zangers was 
noodzakelijk geworden omdat door vergrijzing de 
gemiddelde leeftijd van de koorzangers boven de 
zestig jaren was gekomen. Nadat hij door een 
reorganisatie bij Hazemeijer zijn baan was 
kwijtgeraakt, is hij verhuisd naar Rotterdam. Hij is 
opgevolgd door:  
 

 
         

 
 

 
 
 
Harry van der Mark 
van 2001 – 2010 
 
Ook Harry van de 
Mark kwam uit het 
onderwijs. Nu is hij 
sectorhoofd bij de 
gemeente Hof van 
Twente en behartigt 
daar de belangen van 
het onderwijs. Harry 
is bij de vereniging binnengekomen tijdens de 
koorschool voor jonge zangers in 2000 en viel op 
door zijn optreden en werd al in zijn eerste jaar als 
lid gestrikt voor de functie voorzitter. Hij was 
gedurende negen jaren het gezicht van het KHM en 
heeft de functie op een uitstekende manier 
vervuld. Hij kan elk onderwerp goed voor het 
voetlicht brengen en heeft blijkbaar een hekel aan 
vergaderen, want hij hangt de slogan aan: “wat je 
in twee uur kunt, moet je geen vier uur over 
doen!”. 
Harry is voor mij de man van de slogan “Door 
tegenwind wordt je sterker”.  
Van de Mark werd geconfronteerd met de 
gevolgen van de vergrijzing. De koorprestaties 
gingen in kwaliteit achteruit. Een van de eerste 
activiteiten van het bestuur onder leiding van 
Harry was dan ook het bijeenroepen van de leden 
in een extra ledenvergadering. Het was de 
bedoeling om enkele wijzigingen in het 

huishoudelijk reglement in stemming te brengen. 
De noodzakelijke tweederde meerderheid werd 
echter niet gehaald. Als reactie hierop zijn helaas 
enkele jongere leden vertrokken.  
Harry was wel teleurgesteld maar niet verslagen. 
Als eerste reactie hierop heeft hij de 
kwaliteitscommissie nieuw leven ingeblazen en 
samen met Nick Moritz is het repertoire 
vernieuwd. Ook heeft hij het aangedurfd om 
samen met het vernieuwde bestuur enkele 
veranderingen in het beleid aan te brengen. Zulke 
veranderingen in zo’n grote, traditioneel ingestelde 
groep gaan langzaam. Maar het is gelukt. In een 
artikel in de krant naar aanleiding van concert in 
november 2002 staat in vette letters: “De nieuwe 
koers van Hengelo’s Mannenkoor werpt vruchten 
af”. En het moet gezegd, de repetities worden 
goed tot zeer goed bezocht en er wordt met 
plezier gezongen. In 2005 hebben Van de Mark en 
zijn bestuur de aanzet gegeven om weer eens mee 
te doen aan een zangconcours. Decennia lang 
hebben de bestuurders het, om mij onbekende 
redenen, niet aangedurfd aan dergelijke tests mee 
te doen. Het lijkt mij juist heel goed om eens te 
weten waar je met je koor staat. Harry heeft vaak 
voor het voetlicht gestaan, een woordje doen bij 
de vele concerten, maar ook een in memoriam 
voor overleden leden ging hem goed af. Hij heeft 
het vertrek van Nick Moritz en de komst van Jacco 
Camphens op een uitstekende manier begeleid.

 
 
  
 
 
Hij is opgevolgd door de secretaris van het koor Henk van Zonneveld, die ik veel 
succes toewens, vooral bij de organisatie van het 125 jarig jubileum in 2011. 



  

 
22. Honderdvijfentwintig jaren KHM in het kort 
 

 
 
In januari 1886 waren de heren F.J. Houwen, A. Stork en W.H. te Velthuis van mening dat een mannenkoor in 
Hengelo bestaansrecht zou hebben. Zij hebben deze wens in hun omgeving geuit en op 26 januari 1886 
hebben zestien mannen besloten een mannenkoor op te richten.  
 
 
Als eerste dirigent werd de heer Emil Burgstaller 
uit Enschede benoemd. Op donderdag 16 
december 1886 gaf het Hengeloo’s Mannenkoor 
haar eerste concert in De Beurs. Het gebouw waar 
het koor jarenlang zou repeteren en concerteren. 
De eerste twintig jaren van haar bestaan waren 
moeizaam, in die zin dat er veel verloop onder de 
leden was en het aantal leden amper boven de 
twintig kwam. 
De komst van dirigent Wettig Weissenborn in 1914 
bracht hierin verbetering. Onder zijn bezielende 
leiding en onder dat van zijn opvolgers August 
Vörding en Wouter de Rooy heeft het koor op 
landelijk niveau bekendheid gekregen.  
 
Het gouden jubileum zou op 26 januari 1936 op 
grootse wijze worden gevierd. Een grote 
tegenvaller was het overlijden van de voorzitter 
enkele maanden voor dit gouden jubileum. De 
heer Gerhard Krabbenbos was bijna 26 jaren 
voorzitter en het was hem niet gegund deze 
jubileumviering mee te maken. Tijdens de receptie 
ter gelegenheid van het gouden jubileum mocht de 
burgemeester van de gemeente Hengelo, mr. G. 
Jansen namens de Koningin aankondigen, “dat het 
Hare Majesteit heeft behaagd aan het Hengelo’s 
Mannenkoor het praedicaat KONINKLIJK te 
verlenen”. Uiteraard gevolgd door een stormachtig 
applaus van de aanwezigen. 
 
In de oorlogsjaren ging het koor op non-actief. Het 
koor wilde zich niet aansluiten bij de 
“Kulturkammer” en men mocht niet meer het 
predikaat “Koninklijk” voeren. Tot overmaat van 
ramp werd het Amstelhotel in Hengelo, waarin 
toen werd gerepeteerd, door een voltreffer 
getroffen, waardoor de bibliotheekkast met alle 
partituren verloren is gegaan. 
 
Bij de viering van het 100 jarig bestaan van het 
Koninklijk Nederlands Zangersverbond in 1953 
werd het KHM samen met het Rottes Mannenkoor 
uitgenodigd het afsluitingsconcert in Den Bosch te 
verzorgen.  
Op uitnodiging van het mannenkoor “Kunst na 
Arbeid” heeft het koor in 1954 deelgenomen aan 
een concert in het Concertgebouw te Amsterdam.  
 
 

 
 
Als afgevaardigde van het KNZV heeft het KHM 
deelgenomen aan het “Österreichisches 
Sängerbundesfest” in Wenen, waar het op 18 juli  
 
1958 een concert heeft gegeven in de beroemde 
Groszer Musiekvereinssaal. 
 
Op 26 januari 1986 is op grootse wijze het 100-jarig 
jubileum gevierd met een dodenherdenking, een 
receptie en een feestavond en later in het jaar een 
jubileumconcert in de Stadhuishal van Hengelo. 
 
Het KHM heeft in haar bestaan vele concerten 
gegeven. Van grootse jubileumconcerten tot innige 
concerten in de sociaal-maatschappelijke sfeer. Uit 
dit archief blijkt dat het koor in de achter ons 
liggende jaren ruim 520 concerten heeft gegeven.   
 
Ook heeft het koor vele koorreizen gemaakt naar 
onder meer Parijs, Praag, Wales, Berlijn en aldaar 
een concerten gegeven. In 2006 ging de koorreis 
naar Vlaanderen waar, op stemmige wijze is 
deelgenomen aan de indrukwekkende Last Post 
Ceremony, die dagelijks in Ieper onder de 
Menenpoort wordt gehouden ter nagedachtenis 
aan de gevallen soldaten uit de eerste 
wereldoorlog. In Gent werd een concert gegeven in 
de Sint Michielskerk. 
 
Sedert 1991 is de Waterstaatskerk, onderdeel van 
de Hengelose Muziekschool, de repetitieruimte 
van het koor, waar elke donderdagavond met 
plezier wordt gerepeteerd onder de bezielende 
leiding van de huidige dirigent Jacco Camphens. Hij 
is de twaalfde dirigent sinds de oprichting van het 
koor in 1886. Het KHM is bij de meeste 
Koninginnedagvieringen aanwezig om de aubade 
te verzorgen. 
 
Vele jaren lag het ledenaantal boven de honderd. 
Momenteel is dat lager. Als remedie op de 
verminderde belangstelling van mannen voor de 
mannenkoorzang wordt vanaf het jaar 2000 
regelmatig een “open repetitie” en/of een 
“Koorschool voor aspirant zangers” georganiseerd. 
 



  

Selectie van hoogtepunten en opmerkelijke feiten. 
 
 
 
1886 Oprichting 
1899 Deelname aan de Kroningsfeesten in 

Nijmegen t.g.v. de kroning van 
Wilhelmina. 

1923  1ste prijs zangersdag Overijsselsche 
Zangersbond in Zwolle 

1928 1ste prijs in zangwedstrijd te Rotterdam in 
de 1ste afdeling (KHM heeft zich als eerste 
klas koor in het westen gevestigd) 

1936 Het predikaat "KONINKLIJK" werd 
verleend bij het 50-jarig jubileum. 

1938  Concert voor de AVRO-radio 
1943 Door de bezetter op non-actief gesteld. 

KHM wilde zich niet bij de 
"Kulturkammer" aansluiten. 

1944 Men mocht van de bezetter niet meer het 
predikaat "Koninklijk" voeren en geen 
Engelse, Poolse en Russische liederen 
zingen. 

1945 Bom op het Amstelhotel. waardoor 
bibliotheekkast met alle partituren 
verloren is gegaan. 

1946  aanbieding nieuwe bibliotheekkast door 
damescomité 

1953 Afsluitingsconcert 100-jarig jubileum KNZV 
in Den Bosch door de 2 meest prominente 
koren van het Verbond: KHM en 
Kon.Zangvereniging Rottes Mannenkoor. 

1954 Uitwisselingsconcert in het 
Concertgebouw te Amsterdam met 
mannenkoor 'Kunst na Arbeid" uit 
Amsterdam". 

1955 Radioconcert voor de KRO opgenomen in 
Concertgebouw te Hengelo. 

 
 
 

 
 
1956 Het eerste kerstconcert van KHM gegeven 

in de Gereformeerde Westerkerk aan de 
Bankastraat. 

1958 Het KHM heeft als vertegenwoordiger van het 
KNZV deelgenomen aan het grote 
zangersfeest van de Oostenrijkse 
Zangersbond. Gezongen werd in de “grote 
zaal” van de Muziekverein in Wenen. 

1963 Medewerking aan het jubileumconcert van 
Mannenkoor “Kunst Na Arbeid” in het 
Concertgebouw te Amsterdam. De bijdrage 
van KHM liep op een fiasco uit. 

1969 Voor de eerste keer een kerstconcert in de 
oude Blasius te Delden. 

1986 Receptie tgv eeuwfeest in De Waarbeek. 
Culturele manifestatie “3 x 100” en 
jubileumconcert in Stadhuishal. 

1991 Opening van de Waterstaatskerk. Ons huidige 
repetitielokaal. 

1996 Jubileumconcert in Stadhuishal met Henk 
Poort, Marko Bakker en Orkest van het 
Oosten. 

1999 Henk Steenbergen overleden. Hij was 
sinds 1939 lid van het koor. 60 jaar 
lidmaatschap was nog niet eerder 
voorgekomen en zal waarschijnlijk ook 
nooit meer gebeuren. 

2000 Eerste koorschool voor “jonge zangers “ 
met succes georganiseerd. 

2001 Jubileumconcert “Rondom Verdi” in het 
Rabotheater met Jimmy Hutchinson, 
Armanda ten Brink, Karin Hertzenberg en 
Jeroen van Hagen. 

2006 Koorreis naar Gent. Deelname aan de Last 
Post (herdenking van slachtoffers van de 
1e wereldoorlog) onder de Menenpoort in 
Ieper. 



  

 
23. Na de historie het heden 
 

 
De geschiedenis van het KHM is er een van vallen en opstaan. In de beginjaren was het een kleine vereniging 
met in 1894 het laagste ledenaantal: 18 zangers.  Men heeft nooit aan opgeven gedacht. 
 
Altijd stonden er weer leden op die het voortouw 
namen op momenten van twijfel over het 
voortbestaan. Door de jaren heen fluctueerde het 
ledenaantal, soms hevig. Toch is gedurende 115 
jaren het ledenaantal geleidelijk gestegen. In 2000 
kende het koor nog 111 leden. Geen vuiltje aan de 
lucht zou men denken. 
Maar niets is minder waar. Maatschappelijk leidt 
de mannenkoorzang aan gebrek aan populariteit.  
In 1981 telde het koor 102 leden met een 
gemiddelde leeftijd van 46 jaar. Momenteel zijn er 
79 mannen lid van het koor met een gemiddelde 
leeftijd van 66 jaar. Het lijkt erop dat de 
mannenkoorcultuur voor een hele generatie 
verloren is gegaan. Tijdens mijn bestuursperiode 
heb ik meerder keren gesignaleerd dat het koor 
zou “vergrijzen” en dat we aan verjonging moesten 
werken. Jammer dat het KNZV pas veel te laat op 
deze problematiek is ingesprongen. Vanaf het jaar 
2000 heeft het KHM regelmatig promotie gemaakt 
voor een gratis koorschool, om hiermee jongere 
zangers aan te sporen lid te worden van het koor. 
Aanvankelijk met veel succes, hetgeen leidde tot 
een ledental van 111 na de eerste koorschool in 
2000. Na dit hoogtepunt is het ledental met rasse 
schreden gedaald.  En dit is niet alleen een 
probleem bij het KHM. Vele koren kennen dezelfde 
problemen.  
Vele mannen vierden hun vijfentwintig of veertig 
jarige jubileum. Dat haal je niet als je er geen 
plezier in hebt. Hoe komt het toch dat we niet in 
staat zijn om over te dragen hoe fijn het is om 
samen te zingen, met mannen onder elkaar. 
Werken aan een concert om daarmee vele 
liefhebbers van koormuziek een plezier te doen.  
Ik hoor u al zeggen: heb toch geen zorgen, met 80 
leden is er niets aan de hand. Nee met het aantal 
niet, maar wel met hun leeftijd.  
 
Onze vereniging bestaat 125 jaar, maar een koor 
kan niet alleen bestaan van de traditie. Dat zou 
niet goed zijn want blijven hangen in het verleden 
is de beste manier om jezelf als vereniging de das 
om te doen. Vasthouden aan oude gewoontes 
houdt jongere leden buiten de deur.Die willen lid 
worden van een vereniging van nu en niet van een 
club van gisteren. Wil het KHM een mooie 
vereniging blijven dan is de instroom van jongere 
leden echter een pure noodzaak en iets dat jaar in 
jaar uit aandacht verdient. Meer dan ooit moeten 
het bestuur en de leden openstaan voor  
 

verandering. Het repertoire is de laatste decennia 
wel vernieuwd. We moeten wegen vinden die 
jongere mensen aanspreken om lid te worden van 
het KHM.  
 
Op 41 jarige leeftijd ben ik lid geworden van het 
KHM en vergeet nooit meer de eerste repetitie. 
Men stond vlak voor de koorreis naar Parijs. Op het 
podium stond een sopraantje, Denise Kruidhof. 
Met het koor werd het “Parce Mihi Domine” van 
Minoja gezongen. Ik was totaal overdonderd. Wat 
een prachtige muziek en mooi gezongen. Het leek 
alsof ik in een muziektempel was beland. Ook ben 
ik liefhebber van klassieke muziek, vooral van 
opera. Wat is er dan nog mooier om zelf opera te 
zingen. Het instuderen en op een concert zingen 
van bijvoorbeeld het “Chor der Gefangenen” uit de 
opera Fidelio van Beethoven, of de verschillende 
operakoren van Verdi gaf mij altijd een kick. Zingen 
is geen flauwekul, zingen is emotie, zingen is 
presteren. 
 
Hebben we enig idee of het KHM bekend is bij de 
Hengelose bevolking en in welke mate? Ik denk dat 
dit erg zal tegenvallen. De naamsbekendheid van 
een voetbalvereniging is vele maten groter dan van 
een koor. Als je een beetje gevoel voor voetballen 
hebt stap je naar een voetbalclub. Maar als je 
denkt te kunnen zingen, en dat kunnen vele 
mannen, schroomt men vaak om op een 
repetitieavond van het koor naar binnen te gaan. 
Men denkt dat de toelatingseisen te hoog zijn. Dat 
is niet terecht. Als iemand in staat is een toon over 
te nemen, dan zit hij bij de meester koren al goed. 
Als mannenkoren moeten wij naar een ander 
imago. Opener. Daar moet wat aan gedaan 
worden. 
 
Wij moeten mensen bereiken die de toekomst van 
het KHM kunnen dragen. Gedragen door mannen 
die nu nog niets voor het koor hebben gedaan, die 
nu misschien nog niet eens lid zijn. De toekomst 
ligt bij mensen die nu nog niets hebben 
gepresteerd. Wie grote prestaties heeft neergezet 
mag hopen dat er opvolgers klaar staan om die 
prestaties voort te zetten. Dan geef je met plezier 
het heft uit handen om nieuwe krachten de kans te 
geven zich waar te maken. Daar is moed voor 
nodig maar het is de moeite waard om te vechten 
voor het voortbestaan van onze prachtige 
vereniging. 



 

 
24. Het koor anno 2011 
 

 
 

Leden van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor dd. 9 januari 2011 
 

 
 
Van links naar rechts: 
5e rij:  Fred van Ommen, Rinus Gerritsjans, Roel Vrijhoeven, Jos Hazewinkel, Ton Visscher, Gerard Brok, John ten Pas, Hennie Nijhof, 

Harry Hemmelder, Bernd ter Keurs, Eric ten Hagen, Bert Huiskes, Willem Tack, Jan Wes, Hen de Wit, Freddy Harperink 
3e/4e rij: Henny Coelingh, Gerard Lammertink, Clemens Spanjer, Wim Spanjer, Henk van Zonneveld, Jan Laarhuis, Ed Hentschke, 

Jan Wiggers, Koos den Elzen, Jan Bijen, Bert ten Bokum, Henk Schaart, Piet Vendel, Dick Voogd, Frans van Aken, John Vos, 
Bertus de Kinkelder, Aloys Jenneboer, Alfons Esman 

2e rij: Jacco Camphens (dirigent), Hans Kolenbrander, Jan Notenboom, Toon Telgenkamp, Jos ten Bokum, Frans te Lintelo, 
Johan Kuipers, Jaap Ybema, Marinus van Rooy, Gerard Bartels, Ton Platenkamp, Theo Sterenberg, Ben Helms, Herman Wiggers, 
Jan Wevers, Harry van der Mark 

1e rij: Jeroen Hulshof (repetitor), Jan Paalman, Harry Platenkamp, Willie Extercatte, Boy Adema, Gerard Schmitz, Eddy Steen, 
Louis Brinkman, Nico Bauhuis, Gerard Bebseler, Albert Buursink, Bert Gerritsjans, Freddie greveling, Klaas van der Kooi, Jan 
Haasjes, Germ Huizinga, Loek Verouden 

 
 
 
 

 
 
En tot slot de sponsoren die het 125 jarig jubileumconcert en dit jubileumboek mogelijk maakten: 
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