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Eere-Comité 1908 

 
Jazeker, Eere-Comiteé met twee e’s. Zo heette dat vroeger. Het woord sponsor bestond nog 
niet, maar men wist wel degelijk de weg naar het grote geld te vinden, Nou ja, groot geld? 
Een goede maaltijd was in 1908 tegen de betaling van f 1,-  in een restaurant van groote 
klasse een Plat du Jour te verkrijgen. Ja, toen was een gulden nog 1 gulden…….  
 
Hoe kom ik daar nu op? Nu dat is gauw verteld. Gerard, onze archivaris duwde me een tijd 
geleden een programmaboekje uit 1908 in handen. Op de voorkant stond: 
 

Prijs 25 cents 

====         FEESTWIJZER             ==== 

van den NATIONALEN ZANGWEDSTRIJD 
VOOR MANNEN- EN GEMENGDE KOREN, in 
de Groote Concertzaal van ͈͈͈͈ Kunstmin” op 
Zaterdag 6, Zondag 7 en Maandag 8 juni 1908, 
ter gelegenheid van het Tienjarig bestaan van 

====   Dordrechtsch Mannenkoor ==== 

====           ͈͈͈͈
 Kunst na Arbeid”       ==== 

Opgericht 21 januari 1898 – Directeur: R. Davidson. 

 
Het betrof de Zangwedstrijd die KNA t.g.v. zijn 10-jarig bestaan organiseerde! Toen ik het 
boekje doorlas doemde stukje bij beetje het tijdsbeeld van pakweg 100 jaar geleden op. Het 
boekje bevatte informatie over de zangwedstrijd, maar nog interessanter was dat het boekje 
vol stond met advertenties en informatie over sponsoren, die men in die tijd lid maakte van 
het Eere-Comité. KNA had de hele fine fleur van Dordrecht lid gemaakt, niet voor niets 
natuurlijk, puur om de (sponsor)centen.  

 
Laten we maar beginnen bij de ‘fine fleur’ van Dordrecht. Het begint 
goed.  De eere-voorzitters waren burgemeester H.J. Wichers en 
S.M.H. van Gijn, lid van de Tweede Kamer. Het enige wat ik vond van 
de burgemeester Hillebrand Jacob Wichers, was zijn standbeeld dat 
bij de ingang van het park Merwestein staat. Hij was burgemeester 
1906 tot 1920. Hij stierf tijdens zijn ambtsperiode, een lot dat 
meerdere burgemeesters trof, hetgeen volgens de website, waarop ik 
deze informatie vond, de vraag opwerpt of het ambt van burgemeester 
wel gezond is (sic). 
 
Van Simon Marius Hugo van Gijn, telg uit de bekende 
bankiersfamilie, is meer bekend. Hij was een rijke, filantropische 
Dordtse houthandelaar, vrijzinnig-protestant, vooraanstaande 
vrijmetselaar en liberaal politicus. Als bestuurder heeft hij veel 
betekend voor Dordrecht. Als afgevaardigde kwam hij vooral op voor 
de belangen van zijn eigen district en woonplaats, en sprak hij vaak 
over marine-aangelegenheden. Pikant detail: hij versloeg Dr A. 
Kuyper,  oprichter van de ARP, na herstemming in het district 
Dordrecht in 1894. 
 
Maar wie deed het echte werk? Dat was  voorzitter P.J. Kanter, 
wethouder van Onderwijs. Ja, dat waren dè grote mannen van 



 

 

Weth.P.J. Kanter 

Karel Lotzy 

Directeur van De 

Holland van 1859 

Dordrecht.  
 
In hun schaduw stonden de ‘gewone’ leden van het Eere-Comité: alle 
wethouders, veel gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten, 
bankiers, fabrikanten (waaronder die van Lips, Biscuitfabriek Victoria 
en de Levensverzekering-Mij Dordrecht), teveel om op te noemen! 
Kortom, alle notabelen zaten erin!  Achter een paar namen stond 
particulier. Kennelijk waren dit steenrijke Dordtenaren die niets om 
handen hadden en kennelijk rentenierden. Bijzonder! 
 
De KNA had voor het Zangfestijn heel wat hoteleigenaren gestrikt 
voor het plaatsen van advertenties. En dat lukte heel goed,  niet zo 
gek natuurlijk: er deden in totaal zo’n 2550 zangers mee, verdeeld 
over 25 mannenkoren en 18 gemengde koren, die van heinde en ver 

kwamen. Reizen was niet zo makkelijk in 1908. Weliswaar lag Dordrecht aan het spoor, maar 
de frequentie van de treinen zal niet hoog geweest zijn. De stoom radarboot van Fop Smit 
was nog een geduchte concurrent.  
 
Kaassie voor de hotel- en pensionhouders, die wilden maar al te graag al die zangers 
herbergen!  Hotel Ponsen, tegenover het station, plaatste een paginagrote advertentie. Hotel 
Heibeek, hotel De Pologne  en hotel Dirksen waagde er een kwartpagina aan onder 
vermelding dat een overnachting en ontbijt slechts f 1,25 kostte. Kom daar vandaag de dag 
eens om!  Hotel Hendriks en het Oranje Hotel deden het nog slimmer: bovenaan elke pagina 
(in de header) adverteerden zij met leuzes als: lokaal voor repetitiën, van ouds bekend bij 
handelsreizigers, waterleiding op alle logeerkamers, diners met 
vleesch, groenten en aardappels. Ook boden zij ontspanning, 
doordat ze beschikten over een kegelbaan, een schietbaan en 
billards. 
 
Toch maakten de advertenties van 2 verzekeringsmaatschappijen 
de meeste indruk. Levensverzekering-Maatschappij Dordrecht 
meldde dat het maatschappelijke kapitaal twee millioen gulden 
bedroeg, Brandverzekering-Maatschappij “Holland” bood daar 
tegenop met een kapitaal van één millioen gulden en een reserve 
van f. 350.639,39. Zou directeur Karel Lotzy daags voor het 
plaatsen van de advertentie persoonlijk de reserve tot op de cent 
geteld hebben? 
  
Hoe is het eigenlijk afgelopen met de Zangerswedstrijd? Wie heeft er gewonnen en heeft 
KNA een prijs gehaald? Heel lang heb ik het boekje bestudeerd, maar kon niet anders dan 
tot de verbijsterende conclusie komen dat KNA weliswaar alles organiseerde, maar…….. 
 

ZELF NIET MEEDEED! 
 
 

Fred van Os 


