
Cecilia quiz 75  jaar RGK 4 januari 2022   Antwoorden met enige uitleg    
 
Er zijn 50 vragen van elk 2 punten, maakt samen 100 punten. 
Met koor wordt bedoeld: het RGK 
Omcirkel op het antwoordblad per vraag het juiste antwoord. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. De oprichtingsnaam van ons koor is: 
 a. Roois Gemengd koor 
 b. Rooijs Gemengd koor.  (boekje blz 2) 
 c.  Gemengd Koor Sint-Oedenrode 
 d. Gemengd koor St. Oedenrode 
 
2.  Op 1, 2 en 3 mei 1945 wordt het eerste concert gegeven door de samengevoegde St Caecilia-    
              vrouwen en de R.V.Z-mannen in het Rex-theater. Waar staat de afkorting R.V. Z. voor? 
 a.   Het Rector Vromans Zangkoor 
 b.   De Rector Vromans Zanggroep    
 c.   De Rector Vromans Zangvereniging 
 d.   De Rector Vromans Zangclub. (boekje blz 4) 
 
3.   Waar gaat de opbrengst van het eerste concert in mei 1945 naar toe? 
 a.        Naar de KBZON 
 b. Naar het Rode Kruis (boekje blz 1) 
 c. Naar de kas van het koor 
 d.  Naar de Stichting Oorlogsslachtoffers 
 
4.  Op het Martinus-kerkhof is nog steeds het graf van Rector Vromans aanwezig. Wat is de  
              roepnaam van Rector Vromans? 
 a.   Cor 
 b. Kees (opzoeken op internet) 
 c. Knillis 
 d. Koos  
 
5. Aan welke voorwaarde moeten de mannen, in de jaren 50, voldoen om toegelaten te worden als  
              aspirant-lid van het koor?   
 a.  Ze moeten nog vrijgezel zijn 
 b. Ze moeten vanaf bladmuziek kunnen zingen 
 c.  Ze moeten de baard in de keel hebben (boekje blz 3) 
 d.  Ze moeten in Rooi geboren zijn 
 
6.    De samenwerking van het koor met zanger/cabaretier Jules de Corte begint op het Kersenland- 
              juweel in Mierlo. Wat is daar de rol van De Corte? 
   a.   jurylid.    (boekje blz 35) 

b.  dirigent 
 c.  zanger 
 d.  kersenkoning 

 
7. In 1953 haalt het koor zoveel geld op voor de actie “100 jaar Kromstaf”, dat het daarmee een prijs        
              verdient. Wat is deze prijs?          
 a. Een concert in de Sint-Jan in Den Bosch 
 b. Een knalavond in De Beurs 
 c. Een uitstapje naar Oudenbosch 
 d.  Een optreden voor de KRO op de radio. (boekje blz 4) 



8.  Welke onderstaande bewering is niet juist? 
a.       Het koor krijgt op een autoloze zondag in1957 ontheffing van het rijverbod. (boekje blz 30) 
b.  In 1961 zingt het koor twee nachtmissen in één nacht. (boekje blz 5) 
c.  Ons 75 jarig repertoire omvat ongeveer 750 werken. (zie midifiles) 
d.  Om de zwart-witte koorkleding van accenten te voorzien worden vaak door de dames 

opvallende sieraden gedragen. 
 

9.  Tijdens het Korenfestival in 1954 in Roosendaal wint RGK de 1e prijs in de klasse Uitmuntendheid.  
              Het aantal tijdens dit concours behaalde punten is het hoogste aantal, dat RGK ooit krijgt.  
              Hoeveel punten zijn dat?   
   a. 328 
 b. 360 (boekje blz 35) 
 c. 398 
 d. 441 
 

1O.  Wat gebeurde er tijdens de dirigeer-periode van Ben Muller? 
a.    Hij componeert voor het koor de ‘Missa pro amicis’. (Ad Vergouwen) 
b.        Hij dirigeert van de componist Horovitz zowel ‘Captain Noach and his floating Zoo’ als        
              ‘Summer Sunday’. 
c.   Hij slaat bij het het zingen van een Mis een bladzijde van zijn partituur te veel om en moet 

het stuk voortijdig stoppen. (boekje blz 10) 
              d.           Hij is eregast bij het Festival van de Stem.   
 

11.    Vanaf welk jaar bestaat de traditie van het koor om op Kerstavond te zingen op zorgcentrum 
Odendael (en haar voorgangers)? 

 a. 1968 
 b. 1972 
 c. 1976 (boekje blz 5) 
 d.  1980 
 

12.    Wat is geen uitspraak van dirigent Ben Muller? 
a.  “Als jullie blijven komen, kom ik ook”. (boekje blz 6) 
b.  “Zelden zo’n heerlijke muziekavond gehad”. 
c.  “We moeten zo spoedig mogelijk een rijke beschermheer aan zoeken”. (boekje blz 14,  

Toos Keetels) 
d.  “Ik heb me niet beziggehouden met de concourswereld”. (boekje blz 10) 

 

13.   Waar gaat de eerste buitenlands reis van het koor naar toe? 
 a. naar Vianden in Luxemburg 
 b. naar Bodenbach in Duitsland 
 c. naar Florenville in België 
 d. naar Clervaux in Luxemburg (boekje blz 24) 
 

14.  Vele radio-optredens worden mede door RGK verzorgd voor de NCRV- omroep, door heel het  
              land, een gevarieerd programma,  voor jong en oud. Met wie treedt het koor zoal op? 
 a. Met Eddy Christiani 
 b. Met Willy en Willeke Alberti 
 c. Met Mieke Telkamp 
              d.    Met André van Duijn (zie op dia bijgevoegd programma) 
 

 
 
 
 



15.   Op maandag 29 januari 1968 zingt het koor samen met Marco Bakker, bekend radio- en TV-zanger, 
in De Beurs. Wat is de entreeprijs voor dat concert?   

 a.   fl 2,50 (boekje advertentie blz 8) 
 b. fl 3,50 
 c.  fl 4,50 
 d.          niets, de toegang is gratis 
 
16. In 1980 komt de tweede langspeelplaat “In Dulci Jubilo” met kerstliederen uit. Op de hoes staan   
              de drie koningen afgebeeld, met geschenken, in aanbidding van het kind. Een van hen is Ben    
              Muller. Wie van de koningen wordt door hem uitgebeeld? 
 a. Koning Caspar met wierook. (zie afbeelding wierookvat, opzoeken op internet) 
 b. Koning Melchior met goud 
 c. Koning Balthasar met mirre 
 d. Koning Herodes   met een Zilvervloot spaarrekening 
 
17. Waarom heeft Herma van Schaijk-Lambermont zo’n aparte rol binnen het koor? 
 a.   Zij biedt soms een buffet aan en zingt als soliste bij een concert. (wel buffet, geen soliste)                                    
 b. Zij is negen jaren de vaste begeleider van het koor en trakteert de koorleden op snoepgoed.                                 

c.         Zij is de enige beschermvrouwe van het koor geweest. 
(Jonkvrouw de Girard de Milet van Coehoorn was de eerste beschermvrouwe)  

d. Zij componeert liederen en schenkt ƒ.  22.000,00 voor nieuwe kleding.  (Wel componeren, geen      
                     schenking) 

18.   Maak de volgende zin af: “Zing op en wil alom betonen, ... 
 a. dat gij bij het Jezus-Kind wilt wonen 
 b.        dat de tijd u gunstig blijft 
 c. dat de Heer u zal belonen 
 d. dat gij van herte vrolijk zijt (boekje blz 19) 
 
19.   In 1985 voert dirigent Ad van de Wetering met het koor en met afgestudeerden van het  
              conservatorium uit Tilburg de opera Dido en Aeneas uit. Het is een groot succes. Wie is Dido? 
 a. De dochter van een Egyptische farao 
 b. De koningin van Carthago (opzoeken internet) 
 c. Een enige (vrouwelijke) Romeinse keizerin 
 d. Heerseres van het Tweestromenland (tussen Eufraat en Tigris) 
 
20.   Hoe vaak is Ad van Wetering met het koor naar een Korenfestival geweest? 
 a. 5 keer 
 b. 6 keer 
    c. 7 keer (boekje blz 12) 
 d. 8 keer 
 

21.   Al vanaf het begin van het bestaan van RGK werden door koorleden in kleinere formaties  
gezongen: kwartetten, kleinkoor, het halfachtkoor, of bv het  madrigaal koor. Wat zijn kenmerken 
van een madrigaal koor?            
a. Het koor zingt, a capella, vooral wereldlijke muziek, over natuur, mens en dier. (opzoeken op  
               internet) 

 b. Het koor zingt alleen liederen uit de 14e en 15e eeuw in de moedertaal. 
 c. Het koor bestaat alleen uit vrouwen. 
 d.  Het koor is een kerkelijk koor, dat met name in de Latijnse taal zingt. 
 

22.  Welke voorzitter introduceerde het nieuwe vaandel? 
a.  Antoon Krielaars 
b.  Dolf Kuhne 
e.        Theo Schevers 
d.   Ad Coenen (boekje blz 30 vaandel 1993, boekje blz 12 voorzitter van 1991 – 1997) 



 
23.  Met dirigent Ad van de Wetering worden grootse concert-uitvoeringen gerealiseerd met solisten,  
     orkest, dansgroep en sprekers. Welk van de onderstaande concerten wordt niet door Ad  
              gedirigeerd? 

a.        Het Magnificat van Francesco Durante 
b.        De Messa di Requiem van Gaetano Donizetti 
c.        Dulce Lignum van Henk van Riel 
d.        Die Weihnachtsresponsorien van Heinrich Muller (met Ad Vergouwen) 

 
24.   Willem Heldens introduceert de Lichtenberg-methodiek. Waar komt de naam Lichtenberg  
              oorspronkelijk vandaan? 

a.  De methode werd ontwikkeld door Prof. Dr. Helmut Lichtenberg, van de universiteit van 
Darmstadt. 

b.        Van het plaatsje Lichtenberg, waar de methode werd ontwikkeld door Gisela und Walter 
Rohmert. (op zoeken op internet) 

  c.  De naam Lichtenberg is een synoniem voor Logtenburg, een kastelen-keten, waarvan ook   
                            een kasteel (versterkt huis) in Sint-Oedenrode stond. 
 d. Van het Lichtenberg-Institut, een wetenschappelijk onderzoekcentrum van de 
  audio-afdeling van Bayer. 
 
25.   Welke van de onderstaande beweringen is niet juist? 

a.  Het koor heeft al 75 jaar een muziek-commissie.(deels niet onder Ben Muller) (boekje blz 9) 
b.  Bij opkomst moet de zwarte map met de rechterhand gedragen worden. (boekje blz 29) 
c.  Ben Muller schreef een boek over linkshandig schrijven. (jazeker, opzoeken op internet) 
d. Onze officiele concertkleding heette ‘het uniform’.  

 
26.  Tijdens de voorbije 75 jaren heeft het koor vele bevrijdings-concerten gezongen. Het eerste is  
               in 1946, het laatste in 2019. Wat is de titel van dit laatste concert o.l.v. Willem Heldens? 

a.      Nooit meer oorlog 
b.        Vrijheid klinkt door (boekje blz 37) 
c.       Leven in Vrijheid 
d.        Leve de Vrijheid 

 
27.  Een bijzonder concert onder dirigentschap van Ad Vergouwen is het concert: Elgar in twee koren.  
     Wat weet je van Elgar en van dit concert? 

a.     Elgar behoort tot de laat-Romantische componisten. (opzoeken op internet) 
b.      Elgar heeft aan één koor niet genoeg. 
c. We zingen het concert samen met het Princenhage’s mannenkoor. (was met Kon.  

Toonkunstkoor Aurora  
d.   Elgar is Amerikaan. 

 
28.  Donateurs en vrienden van RGK hadden (voorheen) een streepje voor, omdat  

a.    zij na elk concert een gratis portie bitterballen krijgen. 
b.    zij op de dag van een concert kaartjes kunnen kopen. (wel op eerdere dagen) 
b.     zij altijd vrij entree hebben. 
d.      er voor hen een speciale vriendenavond wordt georganiseerd. 

 
29.  Op het op 22 november j.l. niet gehouden Cecilia-feest zou Ria van Erp gehuldigd worden. Als wie 

of wat? 
a.   Als unieke alt-zangeres  
b.   Als langstzittende secretaris 
c.   Als jubilerend koorlid 
d.   Als bewaarster van vlinderstrikken en corsages 

 



30. Hoeveel maal is, bij benadering, de contributie vanaf de oprichting in 1945 tot heden (2021) 
gestegen? 

 a. 10x   10 cent per week x 52 weken = 5,20 gulden per jaar 
 b. 50x   5,20 gulden : 2,2 = 2,36 euro per jaar 
 c. 100x   206,00 euro : 2,36 = 87,2 x 
 d. 200x 
 
 
 
31.  Wie van de onderstaande heren heeft bij het koor het langste “dienstverband” gehad? 
 a. Henk van Riel als begeleider   36-38 
 b. Harrie Swanenberg als voorzitter  27 
 c. Ben Muller als dirigent    37 
 d.  André van Hoof als penningmeester 37  (boekje blz 14) 

(Drie  van de vier personen goed gerekend) 
 
32.   In 1997 wordt het eindexamenstuk voor het Conservatorium, Dulce Lignum, van Henk van Riel 

opgevoerd in de Martinuskerk. Een vocaal ensemble, een balletgroep, solisten en een 
begeleidingsorkest verlenen hun medewerking. Op de zaterdagavond moet de kerk twintig 
minuten vóór aanvang gesloten worden, omdat, 

        a.    er brand uitbreekt in de sacristie, door omvallende kaarsen. 
 b. de sopraan, Jolanda Sengers, onwel is geworden. 
 c. alle beschikbare 1000 zitplaatsen reeds bezet zijn.  
 d. de brandweer anders de veiligheid niet meer kan garanderen. 
 
33.  In opdracht van het koor wordt, tijdens de culturele dagen in 2OO3, het beeld- en klankwerk  
     ‘Evolution’ uitgevoerd. Het thema en de enscenering van deze uitvoering zijn bedacht door: 

a.   Cor van Mosseveld  (boekje blz 17) 
b.   Hans van Genugten 
c.   Peter Termeer 
d.   Jef De Schepper 

 
34.   In 2003 ontwerpt Daan van Amesfoort een nieuw logo voor het koor, waarop  verschillende 

elementen te zien zijn, waaronder silhouetten van zangers en zangeressen. Hoeveel silhouetten  
zijn er in totaal op dit logo te zien? 

 a. 11 
 b. 14 
 c. 17. (boekje blz 2, 7 mannen, 10 vrouwen) 
 d.  21 
 
35.  Welk duo hoort in onderstaande opsomming niet thuis? 

a.   Johanni van Oostrum en Jacqueline Bosch 
b.   Lenny Bakker en Willemien Leermakers 
c.   Jolanda Sengers en Gretha Krom 
d.   Nelly Leermakers en Henriette van Otterdijk (zij hebben beiden niet als solist met het koor                   
                                                                                              gezongen) 

 
36.  Echte zangers zingen tijdens de vakanties door.  Voor hen zijn er dan ook speciale vakantiekoren. 

Wie doen er, volgens de organisatoren, zoal mee aan deze vakantiekoren? 
a.  thuisblijvers, volkszangers en rugzak-avonturiers 
b.  zangpedagogen, brulapen en camping-gasten (zie boekje blz 32) 
c.     koorleden, open-raam-zangers en vierdaagse-wandelaars 
d.     badkamersterren, thuisblijvers en strand-aanbidders 

 



37.  Wat hoort in het onderstaande rijtje niet thuis? 
a.   Ons Huis 
b.   De Beurs 
c.   De Knoptoren (hier heeft het koor nooit gerepeteerd) 
d.   Mariendael 

 
38.   Hoeveel leden in totaal moet het koor gehad hebben tijdens haar 75-jarig bestaan?  
        a. 500 
 b. 600.  (berekening/schatting)) 
 c. 700 
 d. 800 
39.     Het koor is aangesloten bij KBZON.  Waarvoor staan deze letters? 
         a.  Koren Bond Zuid-Oost Nederland 
  b. Katholieke Bond van Zangverenigingen en Orkesten Nederland 
           c. Katholieke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland 
 d. Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (zie boekje blz 38) 
 
40. “Waarom maken de boeren die pap zo dun?” (want we hebben nog steeds honger)(boekje blz 23) 
 a. Dikke pap is lekkerder. 
 b.  In Papgat eten de mensen graag hun pap met een lepel. 
 c.  Als je honger hebt, is de pap al snel veel te dun. 
 d. Op dunne pap komt geen dik vel. 
 
41.  Onze jubileumreis, ter gelegenheid van ons 75 jarig bestaan, ging helaas niet door. We  
     hadden dan mogelijk kunnen zingen in: 

a. de Sint Walburgiskerk.  (kerk in Zutphen) 
b.   de Sint Wilhelmuskerk 
c.    de Sint Willibrorduskerk  
d. de Sint Werenfriduskerk  

 
42.        Volgens Ben Muller is concert- en oratoriumzanger Gerard van den Berk een van de grootste  
              zonen van Sint-Oedenrode. RGK zingt met hem. Er is een wandelpad naar hem vernoemd. Waar      
              ligt dat pad? 

a.   In de Moerkuilen 
b.   In de Hazenputten 
c.   In de Diependaal 
d.   In De Boskant 

 
43.   We zijn blij met onze dirigent(e) Nicky. Maar ze moet wel van ver komen. Van waar eigenlijk?     
              Van… 

a.  Capelle aan den IJssel 
b. Capelle aan de IJsel 
c.  Krimpen aan de IJsel 
d.  Capelle aan de Lek 

 
44.  Op 19 december 2O21 zingen we weer ”ons” Kerstconcert in de Martinuskerk. Het 
     hoeveelste Kerstconcert wordt dat? 

a.    Het 46ste 
b.    Het 51ste        (begonnen in 1970) 
c.    Het 56ste 
d.    Het 61ste 
 

 
 



45.  Wie van de onderstaande dames is geen 6O-jarig lid van RGK? (boekje blz 23) 
a.      Dora Bertens 
b.      Riky van Pinxteren  
c.      Joke van der Aa 
d.      Anny van der Hofstad 

 
46. In 2OO5 is de gemiddelde leeftijd van onze koorleden: 59 jaar. Wat is de gemiddelde  
    leeftijd van onze leden op dit moment (einde 2O21)? 

a.   72 jaar 
b.  69 jaar (berekening/schatting) 
c.  66 jaar 
d.  63 jaar 

 
47.  Gedurende het merendeel van de 75 jaren kent het koor een voorzitter, die zelf niet in het koor 

zingt. Waarom is dat?  
a.  Een voorzitter moet vooral luisteren. (hier de enige stelling die waar is) 
b.  Een voorzitter zingt altijd het hoogste lied. 
c.  Geen enkel koorlid wil voorzitter zijn. 
d.  Een voorzitter kan niet zingen (en voorzitten tegelijkertijd). 

 
48.  Cecilia,  Op 22 november was het weer uw naamdag, omdat. (boekje blz 32) 
  a.   u op deze dag geboren bent.  

b.   u op deze dag gestorven bent. (opzoeken) 
c.   u op deze dag zalig verklaard bent. 
d.   u op deze dag heilig verklaard bent. 

 
49.  De subtitel van ons (Heemschild) jubileum-boekje is: “Als ‘n vogel in juni, zo blij” 
     Welke van onderstaande beweringen is niet juist?  

a.  Het koor is opgericht in juni. (boekje blz 1) 
b.  Een vogel in mei is lang niet zo blij. (de andere drie stellingen zijn juist) 
c.  Het koor is “gezellig maar vaak ook rumoerig”. (zie boekje inzet blz 27) 
d.  Het is de vertaling van: “Happy as a bird in June”. (boekje blz 34) 

 
5O.  Onze eigen Drs.P. (Termeer) bedacht een wervelende tekst op ons (nog niet gezongen)  
               jubileumlied Knolrapen……enz. Wat is de laatste zin van deze tekst? 

a.     Molto persona, driekwart eeuw R.G.K! 
b.        Molto anima,    driekwart eeuw R.G.K! 
c.   Molto bravura,  driekwart eeuw R.G.K!  
d.   Molto gloria,   driekwart eeuw R.G.K! 

 
 
 
 
 
 
Einde 


