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Corona Actueel 
Op dit moment geldt in Nederland nog een lockdown met avondklok (van 22.00 tot 04.30 uur). 
Maar de coronamaatregelen worden met ingang van 28 april versoepeld waarbij de avondklok 
verdwijnt. Theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, blijven 
vooralsnog gesloten voor publiek. Samen zingen door amateurkoren kan en mag hier dus (nog) niet.  

Het kabinet heeft op 13 april een Openingsplan gepresenteerd waarmee de samenleving in 6 
stappen weer ‘open kan’. Voor iedere stap zijn ingangsdata aangegeven maar het hangt vooral af van 
het verloop van de ziekenhuisopnamen of de stappen ook daadwerkelijk gezet kunnen worden. Het 
kabinet geeft hiervoor nog geen garanties. Op vastgestelde besluitvormingsdata wordt steeds 
bekendgemaakt of de betreffende stap ook echt gezet kan worden.  

Positief is dat cultuurbeoefening in de binnenruimte nu genoemd wordt: in stap 2 (geplande 
ingangsdatum: 11 mei) wordt dat weer toegestaan. Maar bij dit alles geldt sinds 1 december ook nog 
steeds een OMT-advies om niet in groepsverband te zingen. Dat advies gold niet voor kinderen tot en 
met 12 jaar, en professionele koren.  
 
Hoe zat het ook alweer met dit OMT-advies? Voor de lockdown van maart tot en met juni 2020 
waren er meldingen van repetities en optredens van zangkoren waarbij mensen besmet raakten. Dit 
zagen we in Nederland en in het buitenland. Zingen in groepsverband leek een verhoogd risico op 
besmettingen met zich mee te brengen, hoewel andere besmettingsroutes dan zingen niet konden 
worden uitgesloten. Na de eerste intelligente lockdown werd het zingen in groepsverband vanaf 1 
juli 2020 weer toegestaan. Het R-getal was toen kleiner dan 1 en de besmettingsgraad was laag. 
Hierdoor werd het risico op een besmetting binnen een koor aanvaardbaar bevonden. Wel werden, 
op advies van het OMT, aanvullende maatregelen verplicht bij het zingen in groepsverband, zoals het 
volgen van ventilatie-advies en het zingen in een zigzagopstelling. Het Ulfts Mannenkoor heeft van 
de mogelijkheden optimaal gebruik gemaakt.  

Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor probeert nu natuurlijk helder te krijgen wat het Openingsplan 
betekent voor dit OMT-advies. Op 3 mei valt het besluit of stap 2 op 11 mei inderdaad mogelijk 
wordt. Of het al dan niet gevaccineerd zijn nog een rol speelt weten we nu nog niet. We hopen 
natuurlijk snel de repetities weer te kunnen hervatten.  
 
Ton Menke [voorzitter] 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

Russisch Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Vrijdag  
29.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  
 
 
 
 
Vrijdag  
29-04 

Russisch Concert Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
   
Kerstconcert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2022    
Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

De Maasvlakte 
Ik ben de afgelopen tijd twee keer op de Maasvlakte geweest. Schepen kijken en natuurlijk op de 
foto zetten. De Maasvlakte is groot, erg groot. Bij de schepen die bij de vele bedrijven liggen kun je 
niet komen. Maar er zijn 2 plaatsten waar je het wel goed kunt zien. De Missouriweg en de mooiste 
bij de meest afgelegen frietkraam van Nederland. Hier komen de schepen Rotterdam binnen, genoeg 
ruimte om te parkeren en veel te zien. 
Als je geluk hebt komt een van de grotere containerschepen binnenlopen, het zijn reuzen de grootste 
zijn 400 meter lang. Als u een keer een dag die kant op wil, is de zondag de beste keuze. Door de 
week is het erg druk met vooral vrachtverkeer. 
Hieronder op de foto de Ever Govern een containerschip dat Gebouwd in 2019. Lengte 400 m, 
Breedte 59 m en het heeft een tonnage van 219.688 ton. Volgeladen neemt hij 26.000 containers 
mee. 
 

 
 
Maasvlakte 
De Maasvlakte, ook wel Eerste Maasvlakte genoemd ter onderscheid van de later aangelegde 
Tweede Maasvlakte, is een groot industriegebied dat is aangelegd in de Maasmonding. De vlakte ligt 
direct aan de Noordzee, ze maakt deel uit van de Rotterdamse haven en behoort tot de gemeente 
Rotterdam. De stad Rotterdam ligt echter 40 kilometer landinwaarts. 
De Maasvlakte is in de jaren zestig aangelegd. In 1973 meerden de eerste schepen af. De Maasvlakte 
is gebouwd door het leggen van een ringdijk waarbinnen zand uit de Noordzee werd opgespoten. Dit 
vormt nu de bodem van de vlakte. In het zand zitten nog veel fossielen. Het gebied is daarom 
populair bij fossielenzoekers. 



 
De Evinco, tanker gebouwd in 2005 Lengte 155 m Breedte 24 m Tonnage 13769 
 
Begin jaren 1960 bezochten steeds meer schepen de Rotterdamse haven en werd tevens de 
afmeting van die schepen steeds groter waardoor de vaarwegen in Rotterdam (waaronder de 
Nieuwe Waterweg) bij verdere groei een te kleine capaciteit zouden hebben. Een oplossing zou zijn 
de Nieuwe Waterweg te verbreden en te verdiepen. Wanneer de scheepvaart zou toenemen door de 
aanleg van havens en industriegebieden ten westen van Rotterdam, was het echter mogelijk dat 
nautische onveiligheid zou optreden. Dit betekende dat schepen de havens niet meer veilig konden 
bereiken en dat het grote aanbod van schepen op de vaarwegen opstoppingen en dus langere 
vaartijden met zich mee zouden brengen. Er werd daarom gedacht aan het creëren van een vlakte in 
de Noordzee: de Maasvlakte. 
 

 
De Shoalway.  



Om de haven toegankelijk te houden, werken elke dag 1 of 2 van deze sleepzuigers. Door de 
stroming ontstaan er zandbanken en deze moeten door de grote diepgang van sommige schepen 
weggehaald worden. 
In juli 1964 werd door de Nederlandse regering een besluit genomen omtrent de grenzen van de 
nieuwe vlakte. Er heerste onenigheid omtrent de begrenzing: door de tegenstrijdige belangen van de 
havenautoriteiten en milieubewegingen wat het Brielse Gat betreft dienden maatregelen genomen 
te worden om voor de twee duidelijkheid te verschaffen omtrent de zuidelijke begrenzing. Het advies 
dat in 1964 door de Vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationaal Plan was uitgebracht, 
werd door de regering overgenomen. De grenslijn liep van het noordelijke deel van de Brielse Dam 
naar de Westplaat. Ten noorden van de lijn mochten havenactiviteiten worden gepland en ten 
zuiden ervan diende natuurontwikkeling plaats te vinden en waren havenactiviteiten uitgesloten. 
Ook bij een eventuele verdere uitbreiding van de Rotterdamse haven zou deze lijn duidelijkheid 
moeten verschaffen voor partijen met tegenstrijdige belangen, zoals het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Rotterdam (GHR) en natuurbewegingen. Nadat de demarcatielijn in het leven geroepen was, hielden 
havenontwerpers meer rekening met natuur- en milieuwaarden. Zo zijn enkele studies uitgevoerd 
die dieper inzicht moesten geven in de ontwikkeling van de kust na de aanleg van de nieuwe 
havenmond. Ingenieurs van Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam namen tevens de volgende 
maatregelen om natuurwaarden te vergroten. 
 

 
Al Jmeliyah Containerschip gebouwd in 2017 Lengte 368 m Breedte 51 m Tonnage 153.148 
 
In 1968 zijn de eerste overzichten gemaakt met een indeling van de Maasvlakte met daarin de 
havenbekkens en industrieterreinen. Hierbij speelde de visie van het Rijk een grote rol, namelijk dat 
op de Maasvlakte alleen grootscheepse activiteiten plaats mochten vinden, zoals op- en overslag van 
olie, droge bulk en gas, waarbij diepstekende schepen werden gebruikt voor transport. Door het 
eerder mislukken van de vestiging van de Nederlandse staalindustrie in de Europoort, is getracht 
deze industrie alsnog in de Rotterdamse haven onder te brengen. De Maasvlakte zou hiervoor een 
geschikte locatie zijn. Een van de bedrijven die op de vlakte gevestigd zou moeten worden, was 
Hoogovens. Door stijgende productie was IJmuiden te klein geworden om de expansie op te vangen. 



De Maasvlakte zou een zeer gunstige locatie zijn voor de vestiging van de Hoogovens, onder andere 
door de ligging aan diep water. De aanvoer van kolen- en ertstoevoer, benodigd voor deze industrie, 
zou met diepstekende schepen gebeuren. Daarnaast werd deze ligging in de nabijheid van de 
afzetmarkt als een aantrekkelijk punt gezien. 
 

 
De Lorelay is een pijpenlegger en was de eerste in de wereld in haar soort. De pijpleidingen die gelegd worden kunnen 
een diameter hebben van 2 tot 60 centimeter. 
In 1996 werd een nieuw wereldrecord gevestigd met het leggen van een stalen pijpleiding in de Golf van Mexico op een 
diepte van 1645 meter 
 
De onderliggende visie bij de indeling van de Maasvlakte was de volgende: Ertsoverslag zou in het 
zuiden van de Maasvlakte gelegen moeten zijn vanwege de overslagmogelijkheden en het transport 
van en naar het achterland. Een staalbedrijf zou in de buurt van deze ertsopslag moeten worden 
gesitueerd. Omdat de staalindustrie in hoge mate afhankelijk was van erts, was het logisch de 
staalindustrie ten noorden van de droge bulk-sector te situeren. De oliesector was in het noorden 
van de Maasvlakte gepland, daar deze sector gebruik maakte van zeer diepstekende schepen. Omdat 
de aanleg- en onderhoudskosten van zeer diepe kanalen en bekkens hoog zouden zijn, moesten de 
kanalen zo kort mogelijk zijn. Om het zandtekort op de Maasvlakte tegen te gaan zou in het noorden 
een groot bassin gepland worden voor het winnen van veel zand waarmee andere stukken land 
opgespoten zouden kunnen worden. Het bassin zou gebruikt worden voor het creëren van 
afmeerplaatsen voor de zeer diepstekende schepen. Het vestigen van staalindustrie op de 
Maasvlakte ondervond echter problemen. Zo was het vinden van het grote aantal benodigde 
werknemers in het Rijnmondgebied een significant probleem. Ook waren er de nodige aspecten 
omtrent milieu en veiligheid die op groot verzet stuitten bij omwonenden. Ten derde speelde de 
ontoereikende infrastructuur voor de transporten een rol. Daarom is de komst van deze industrie 
uiteindelijk niet doorgegaan. 



 
Containerkranen boven de Manchester Maersk, Containerschip gebouwd in 2018 Lengte 399 m Breedte 59 m tonnage 
214.286 ton 
 
Door het uitdiepen van nieuw aan te leggen bekkens op de Maasvlakte, het Calandkanaal en de 
Nieuwe Waterweg zou het tekort in de zandbalans van de Rotterdamse haven veranderen in een 
overschot. Dit had tot gevolg dat het creëren van een grote zwaaikom niet meer een vereiste was om 
voldoende zand te verkrijgen. 
 

 
De Albatross is een Heavy Load Carrier schip, gebouwd in 1993. 
Lengte 204 m Breedte 42 m Tonnage 34925 ton 
De vracht is het 89 meter lange Apollo DP2 Offshore Support Vessel schip, gebouwd in 2018 en varend onder de vlag van 
Luxembourg. Deze schepen worden o.a. gebruikt voor het plaatsen van windmolens op zee. 
 



Voor de bouw van de dam zijn de volgende aantallen materialen gebruikt: 
7.000.000 ton vulgrind, 1.200.000 ton grof grind, 1.000.000 ton basalt, 3.000.000 ton, 
waterbouwsteen van 300–1000 kg, 1.500.000 ton waterbouwsteen van 1000–6000 kg, 
2.365.000 ton betonblokken (55.000 stuks van 43 ton). 
 

 
Omegagas, LPG tanker gebouwd in 1999 Lengte 96 m Breedte 14 m Tonnage 3890 
 
Begin jaren 1980 kwam de containersector sterk op. Door de grote stijging van de op- en overslag 
van containers werd het noodzakelijk voor de bedrijven in deze sector uitbreidingsmogelijkheden te 
zoeken. De opspuiting van de Maasvlakte was reeds voor het grootste deel voltooid. Meerdere 
percelen waren in gebruik genomen door de MOT, de EMO en de EZH. Het middenterrein van de 
Maasvlakte moest echter nog een invulling krijgen. Door de groei van de containersector waren de 
ruimten in de Europoort en de Botlek te klein geworden om aan de vraag naar op- en overslag van 
containers te kunnen voldoen. Hierdoor zochten de containerterminals naar uitbreiding op de 
Maasvlakte.  

 
Skyros Containerschip gebouwd in 2014 Lengte 300 m Breedte 48 m Tonnage 112.171 ton 



Vanaf begin jaren zeventig heeft het Rijk de komst van deze bedrijvigheid tegengehouden omdat de 
Maasvlakte bedoeld was voor grootscheepse activiteiten met diepstekende schepen. De 
uitbreidingen in de containersector waren toentertijd gepland in de Oranjehaven (gelegen aan de 
noordzijde van de Nieuwe Waterweg tussen Maassluis en Hoek van Holland), waar in deze periode 
een ommezwaai kwam te liggen. Door de steeds grotere afmetingen van containerschepen zouden 
de kanalen en bekkens in de Europoort en Botlek echter te ondiep worden. Deze gegevens maakten 
het voor de containerbedrijven mogelijk om zich op de Maasvlakte te gaan vestigen. 
 

 
One Swan, containerschip gebouwd in 2017 Lengte 364 m Breedte 51 m Tonnage 138.907 ton 
 
Vanaf 1983 heeft Europe Combined Terminals (ECT) de eerste containerterminal op het 
middenterrein van de Maasvlakte ontwikkeld: de Delta Terminal (operationeel sinds 1986). In 1998 is 
door het GHR voor deze terminal een havenbekken gecreëerd, de Amazonehaven. De Deense rederij 
Maersk bouwde eind jaren 1990 langs de Europahaven ook een containerterminal. In 1996 werd het 
gebied ten noorden van de Slufter ontwikkeld. Hier werd het zogenoemde Distripark Maasvlakte 
aangelegd, alwaar ondernemingen hun distributie van goederen centraal kunnen regelen in de 
nabijheid van geavanceerde infrastructuur. Daarnaast is in 1997 de Beerdam doorgestoken om een 
toegang voor de binnenvaart te creëren. 
Al het scheepsverkeer is te volgen via verschillende websites, zo kunt u zien wat er binnen loopt of 
de haven verlaat. Een die ik gebruik is https://www.vesselfinder.com/nl 
Dit is de mooiste plaats om de schepen te zien en ook hier de meest afgelegen frietkraam van 
Nederland. Slag Maasmond 10, 3199 KH Maasvlakte Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
In Juni 2006 ging de aovendvierdaagse van start 
17 Zangers gingen op pad 
Liepen en zongen prachtig in cadans 
onder de leiding van Plorren-Frans 
Of ze in de prijzen zun gevallen heb ik niet geheurd 
dan zal ut wel niet zun gebeurd 
 
Eind Juni wier aover de vakantieconcerten gediscussieerd 
hoe bunt wi-j dan gekostumeerd 
In die hitte is un jeske völ te heit 
dus wier der veur grieze boks met wit aoverhemd gepleit 
 
Plorren -Frans wol der op wiezen, dus gin bretels 
Maor zei pikant, heren, gin jarretels 
Ut was der maor één en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
4 juli vakantieconcerten in Maria Postel en de Debbeshoek 
In Ulft kwamen wi-j veur de viefentwintigste keer op bezoek 
Dat was dus un concert met un zilveren rand 
Ut was 35 graden, wi-j bunt hos verbrand 
 
Ut concert vond plaats  in de patio 
en hiervoor was völ animo 
Wi-j verschenen daor in tropendress 
koor en solisten deien  goed hun best 
 
8 Augustus eerste repetitie nao ut zomerreces 
Marijke en heur team bunt aan ut koffieschenken gewès 
De dames deien dat toen precies één jaor 
veur alle zangers van ut Mannenkoor 
 
Ze hadden stiekem wel verwacht 
dat iemand hieraan had gedacht 
Mooi niet, gin bluumke of limonade 
zelfs gin spontane serenade 
 
Dames, jullie bunt aan de bar grandioos 
daorum vanaovend veur jullie un roos 
Wie ut allemaol vergaeten het, ik nuum maor gin naam 
maor wie den schoen past, die trekke hem aan 



 
12 Augustus ut eerste optreden in ut ni-je  seizoen 
in Zeddam, dus un thuuswedstrijd veur Coen 
Un mooie dienst in de Oswalduskerk 
koor en solisten zongen sterk 
 
Peter had laatst twee Chinezen op bezoek 
Die namme met noar de Debbeshoek 
Hi-j ging ze tussen de toeheurders stallen 
Daor bunt ze prompt in slaop gevallen 
 
Kwam dat deur Coen zin Engelse welkomswoord 
of het de zang hen niet bekoord 
Ut wazzen der twee, en ik ken niet hun naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
8 Oktober ut Dankuwel-concert 
dat veur de Vriendenkring gegeven werd 
Veur mien gevuul één van de beste optredens dit jaor 
van un groot Ulfts Mannenkoor 
 
De zangers zongen heel koket 
in smokingbroek met rood gilet 
De Megchelense zangers bunt ambitieus 
maor dri-j wazzen den morgen wel wat nerveus 
 
Ze wazzen van de zenuwen total loss 
umdat ut spul veur de eerste keer de wei in mos 
Ze bunt in complete smoking van huus gegaon 
terwijl ze in gilet op ut toneel mosten staon 
 
Gelukkig wazzen ze der al heel vroeg 
en hadden daorum tied genoeg 
um naor  Megchelen terug te racen 
daor hebben ze zich in ut goeie tenue gehesen 
Ut wazzen der dri-j , en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Toen laatst un kerkdienst erg lang het geduurd 
wazzen bi-j menige zanger de benen verzuurd 
Fred Löwenthal zei, straks hebben wi-j allemaol 
stalpoten en ook nog blauwtongkwaol 
Ut was der maor één en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Dinsdag ‘s aoves nao de repetitie 
is ut inmiddels al traditie 
dat der un opruumploeg geet inspecteren 
Watter zo al is blieven liggen van de heren 
 
De gekste dingen bunt ze al tegengekommen 
I-j vraog ow soms af, waorum het iemand dat metgenommen 



Zo vonden ze laatst un plastic zak 
waor halverwaege un lintzaag uut stak 
 
De Ko Po wier ingeschakeld , um uut te zuuken 
wie zo’n apparaat het, of kan gebruken 
Nao völ speurwerk en links en rechts praoten 
bleek, Willie Menke had dat ding achtergelaoten 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
21 Oktober zetten wi-j in Doesburg ons beste beentje voor 
in de grote kerk, samen met Dierens Mannenkoor 
Wi-j wazzen met 84 zangers present 
met olde solisten en aanstormend talent 
 
Un afgeslankte Marian dei un mooie presentatie 
ut publiek gaf as dank un staonde ovatie 
Nao afloop hek nog un hötje naor de bouwploeg gekekken, 
die hebben gerend en gewerkt as gekken 
 
Veural bi-j Dirk, as de Big Boss 
wazzen alle remmen los 
Den rent as un wervelwind hen en weer 
Sjouwt met zwaor grei, is zo sterk as un beer 
 
Legt rails veur de piano aover de stoepen 
geet hen en der commando’s roepen 
Cockie liet van schrik hos de practikabels knallen 
ut woord slavendriever is zelfs gevallen 
 
Al met al,harde werkers, die gaon der veur 
Petje af, mannen, gaot zo deur 
Dirk, Hennie en Gerrie is hun naam 
den schoen past jullie, dus trekken maor aan 
 
24 Oktober wol Carel van Remmen 
nao de repetititie zin fiets weer metnemmen 
Hi-j het zich un ongeluk gezocht, gin succes 
Iemand anders was um al veur gewès 
 
Dat was veur Carel vieze pech 
un dure fiets, in-ens zo maor weg 
Ut is godsgeklaagd, hebben wi-j net un ni-j lid 
waor wi-j bli-j met zun, dan gebeurt der dit 
 
3 November veur Sravana un Benefietconcert 
dat in de Catharina-kerk van Doetinchem gegeven werd 
Samenwerking Samowar en Roos van der Sanden 
zongen wi-j liederen uut zes landen 
 
Veur de pauze algemeen repertoire op ut menu 
daornao Russisch in ut Kozakkentenue 



Koor en Balalaika ensemble wazzen bewonderenswaard 
En Roos de slagroom op de taart 
 
Aad Loonen wast zich ‘s marges ut gezicht en de romp 
ut liefst met kold water uut de pomp 
Tegen zin vrouw zei-e, wil i-j wel geleuven, as ik mien hiermet spuul 
da’k mien wel twintig jaor jonger vuul 
 
Ze zei, ik wol, dat i-j ook es onder den pomp gingen staon 
veurdat wi-j ‘s aoves naor bedde gaon 
Ut was der maor één en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Zo, lieve mensen, dat was ut dan weer 
misschien wel weer tut de volgende keer 
Ut was welles aoverdreven , op de keper beschouwd 
maor nèm alles maor met un korreltje zout 
 
Volgende waek geet ut weer wieder........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 
 
 
 

 
 
2015 Concert in de St. Martinuskerk in Megchelen. Gezamenlijk concert van het Ulfts Mannenkoor en het koor  

"Sängerbund Eglisauuit" uit het Zwiterse Eglisau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
Muziek speelt een grote rol in het leven van Ton Smilde. Elke dag staat de radio wel aan en luistert 
hij voornamelijk naar de muziek uit de jaren 50 en 60.  Het leek hem leuk om een verhaaltje te 
maken van wie: was dat ook alweer, wat waren hun echte namen, welke hits hebben ze gemaakt, 
dit opgefleurd met oude foto’s. Veel namen klinken vast bekend in de oren: Dusty Springfield. 
Johnny Cash, Patsy Cline maar kent u Lesley Gore ook nog en wie was ook die zingende non?  

Door: Ton Smilde 

Rob de Nijs 
Robert (Rob) de Nijs (Amsterdam, 26 december 
1942) is een Nederlandse zanger en acteur. 
Vroege jaren 
De Nijs werd geboren als zoon van een 
rijschoolhouder. Toen hij zes jaar was, ging hij 
vanwege zijn astmatische bronchitis naar de 
openluchtschool in het Oosterpark. Toen hij acht 
jaar was, kreeg hij zijn eerste accordeon les. Via de 
directeur Bob Bouber, van de cabaretschool waar 
De Nijs op zat, leerde hij in mei 1960 de 
muzikanten Jan de Hont, Hans de Hont, Roel 
Vredeveld en Henny van Pinxteren kennen die met 
hun band The Apron Strings op zoek waren naar 
een zanger. De band werd omgedoopt tot Robby 
and The Apron Strings.  
 
Al snel speelde de groep in het voorprogramma van Peter Kraus in de Doelenzaal. 
Vervolgens kwam Bert de Nijs, de broer van Rob, als extra gitarist bij de band. Op 15 oktober 
1960 behaalden ze de eerste plaats op een talentenjacht van Polydor. In 1962 ging de band 
uit elkaar. Rob en zijn broer Bert stapten uit de band en begonnen Rob de Nijs en de Lords. 
De Nijs won in 1962 op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band Rob de Nijs en de 
Lords. De eerste prijs was een platencontract. De eerste twee singles (De liefste die ik ken en 
Jenny) flopten, maar het nummer Ritme van de regen uit 1963 werd een grote hit waarvan 
in totaal bijna 100.000 exemplaren verkocht werden. In 1963 deed hij mee aan het 
songfestival in Knokke. 
In juni 1963 werd zijn eerste Rob de Nijs en de Lords-fanclub opgericht. In 1964 verschijnt 
zijn eerste soloplaat Dit is Rob de Nijs. De Nijs ontvangt voor dit album zijn eerste Edison 
award. In 1964 en 1965 was Rob de leading man in een serie televisieprogramma's voor de 
VARA: TV-magazine. Hierin werd hij behalve door de Lords, bijgestaan door Trea Dobbs, Ria 
Valk en Marijke Merckens. In november 1965 gingen De Nijs en de Lords uit elkaar. Hij ging 



werken bij Circus Boltini. De Nijs ging in 1968 werken in een tweetal clubs van zijn 
toenmalige schoonvader. 
Eind 1969 kreeg hij een rol in Oebele als Bello Billy Biggelaar. Dat leverde hem in 1971 de rol 
van Bertram Bierenbroodspot op in de KRO televisieserie Kunt u mij de weg naar Hamelen 
vertellen, mijnheer?. Deze serie liep tot 1976. 
 

 

 
Samen met Anneke Gronloh 
 
 
 
 
 
 

Doorbraak 
In 1970 deed hij mee aan een musical Salvation, en kwam hij in contact met Lennaert Nijgh. 
Nijgh besloot een aantal nummers voor De Nijs te schrijven, samen met Boudewijn de Groot, 
om zo zijn carrière weer op gang te brengen. 
 

 



In mei 1973 kwam de eerste vrucht van deze samenwerking, Jan Klaassen de trompetter, in 
de hitparade, in september gevolgd door 
Dag zuster Ursula. Er volgden 
bescheidener successen met Mirella en 
Hé speelman. Hierna kwam zijn 
waarschijnlijk bekendste hit uit: Malle 
Babbe, een nummer dat De Groot ook 
zelf regelmatig zou gaan spelen tijdens 
concerten. Na de albums In de uren van 
de middag en Kijken hoe het morgen 
wordt, beide eveneens door De Groot 
geproduceerd, beëindigden de twee hun 
samenwerking. Nijgh bleef wel 
betrokken bij de carrière van De Nijs als 
tekstschrijver. 
 
 
 
In seizoen 1974-1975 kreeg hij een eigen programma voor de televisie, NL Tippers, waarin 
diverse Nederlandse artiesten hun lied ten gehore brachten. Dit familiemuziekprogramma 
werd later overgenomen door Ferry Maat en de titel veranderde in Disco Circus. Het 
programma was te zien bij de TROS. 
In 1976 werd hij door het NIPO uitgeroepen tot populairste zanger van Nederland. In 1977 
kreeg hij zijn eigen special bij de VARA. In 1980 werd hij door de Hitkrant uitgeroepen tot 
populairste Nederlandse zanger. In dat jaar staat het album Met je ogen dicht op nummer 1 
in de Album Top 100. 
In 1980 leert De Nijs Belinda Meuldijk kennen. Zij schrijft vanaf het album De regen voorbij 
(1981) veel van de teksten voor Rob de Nijs. In 1983 ontvangt Belinda Meuldijk voor het lied 
L.A.T. de Conamus prijs voor beste lied van dat jaar. 
In 1982 viert De Nijs zijn 20-jarig artiestenjubileum met een concert in Utrecht Vredenburg. 
De registratie van dat concert wordt onder de naam Springlevend uitgebracht op LP. Rob de 
Nijs start aansluitend als een van de eerste Nederlandse zangers een theatertournee. 
In 1985 scoorde hij zijn grootste hit tot dan toe. Het vredeslied Alles wat ademt, geschreven 
door Gerard Stellaard, Nijgh en Meuldijk, steeg tijdens de kersttijd naar de tweede plaats. De 
zin laat alles wat ademt in vrede bestaan komt uit Psalm 150 vers 6. In 1996 scoorde hij zijn 
eerste en enige nummer 1-hit met Banger hart, dat vijf weken op de toppositie in de Mega 
Top 50 stond. In 2000 wordt De Nijs koninklijk onderscheiden als lid van de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 
 
Privéleven 
Op 30 juli 1968 trouwde hij met Elly Hesseling, de dochter van een clubeigenaar in Bergen 
op Zoom. In december 1980 ontmoette hij Belinda Meuldijk die veel teksten voor hem zou 
gaan schrijven. In juli 1984, na de scheiding van zijn eerste vrouw, trouwde hij met Meuldijk. 
Met haar kreeg hij twee zoons. Het huwelijk van De Nijs en Meuldijk kreeg veel aandacht van 
de roddelbladen. De Nijs en Meuldijk gingen in 2006 uit elkaar. Volgens hun advocaat zagen 
de twee "geen toegevoegde waarde om deze samenlevingsvorm vanuit een huwelijkse staat 
voort te zetten".  



Op 24 juni 2008 trouwde De Nijs met zijn voormalige persoonlijk assistente, Henriëtte 
Koetschruiter. Tot en met 2019 bleef de zanger actief en trok met zijn jubileumshow volle 
zalen. Eind aug 2019 viel hij tijdens een optreden in Naaldwijk plotseling van het podium. Op 
17 sept liet hij weten in het daaropvolgende jaar te zullen stoppen met optredens, omdat bij 
hem de ziekte van Parkinson was vastgesteld. Hij zou zijn huidige tournee afmaken en in 
2020 een afscheidstournee door heel Nederland geven die zou eindigen in Amsterdam, de 
plek waar het allemaal begon volgens De Nijs zelf.  
 

 
 
Op 13 maart 2020 was hij gast bij De Wereld Draait Door (foto hierboven) en dus sinds lange 
tijd weer op tv. Hij zong daar twee liedjes van zijn album Niet voor het laatst met een nog 
steeds zuivere stem. De titelsong Niet voor het laatst bereikte de nummer 1-positie in de 
iTunes Top 100. 
Op 6 november 2020 verscheen het afscheidsalbum 't Is mooi geweest. Het album werd 
uitgebracht tezamen met een boek.  
Met dank aan Wikipedia en Faceboek. 
 

 

 

 



 

 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


