Hubertus Marie Leopold Leonard Palmen
* OUD-VALKENBURG, 20 NOV. 1923
† KLIMMEN 15 DEC. 2003

Lid vanaf 27 aug. 1961 – †
Beschermheer

IN MEMORIAM BESCHERMHEER HUB PALMEN
Op 15 december ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van onze beschermheer H.M.L.L.
Palmen. Op 27 augustus 1961 heeft de heer Palmen het beschermheerschap van het mannenkoor
aanvaard. “Hub Palmen voelde zich thuis in de sociale context van vertrouwde mensen”, aldus een tekst op
zijn bidprentje. Zo voelde hij zich ook thuis te midden van het mannenkoor. Zowel bij droevige als bij blijde
gebeurtenissen werd het mannenkoor betrokken bij het opluisteren van de H. Mis. Op 5 juli 2003 was het
mannenkoor nog aanwezig bij de zeer intieme viering van het gouden huwelijksfeest ten huize van de heer
en mevrouw Palmen en op zaterdag 20 december was bijna het voltallige mannenkoor present in de St.
Remigiuskerk te Klimmen om aldaar zingend afscheid te nemen van haar beschermheer. Als raadgever en
steunpilaar stond de heer Palmen altijd klaar. Hij was de man, die in de beginjaren het cachet gaf aan het
mannenkoor. Hij gaf aan hoe het moest gebeuren. In de jaarlijkse Grote Bronk op kermiszondag kon je hem
in de beginjaren zien in zijn “Slipjas” met “strepenbroek” en hoge hoed. Vooroplopend bij het mannenkoor.
Veel mensen kunnen zich nog herinneren, dat Hub Palmen tijdens zijn werkzame leven notaris is geweest in
Klimmen. Zijn ambtsvervulling kenmerkte zich door een hoge plichtsbetrachting en een zeer strikt gevoel
voor rechtvaardigheid. Zo zal hij ook blijven voortleven in onze herinnering. Één van zijn spreuken was: “Wo
man singt, da läßt dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.”
Beschermheer, bedankt voor alles!

Figuur 1 Interne huldiging: v L naar R Mia & Charel Bertholet (?) Leny (zus van:) & Lambert Curfs (12,5
Jaar). Gehuldigd door Notaris Hub Palmen op 5 okt. 1974 in het verenigingslokaal Zaal WaltmansBoesten.

Geest en saamhorigheid
Over 25 jaar St.-Remigiuskoor kun je al een hele geschiedenis schrijven. Het lijkt zo lang geleden dat ons
koor in 1956 bet levenslicht zag. Vele mannen van het eerste uur, echter allemaal wel een tikkeltje grijzer
geworden, vormen niettemin nog steeds de kern van bet koor. Dit mag tekenend voor de geest en de
samenhorigheid zijn en voor het enthousiasme aan de leden.
Bijna 25 jaar onder directie aan een met hart en ziel dirigerende Jo, Dortu, die ons koor in die vele jaren dat
hij als dirigent fungeerde op telkens hoger plan wist te brengen en de leden wist te bezielen. Diens taak
werd in 1979 overgenomen door een niet minder met toewijding dirigerende Leo van Weersch, die de
moeilijke taak het koor op peil te houden en het repertoire te vernieuwen met succes op zich nam. 25 jaar
St.-Remigiuskoor, geboren uit een clubje zangers die als “d'r Auwe Zank" begon, in de eerste jaren
bovendien succesvol als toneelclub van zich deed spreken. Met genoegen denk ik terug aan bijvoorbeeld:
,,De Blauw Roeës" in november 1958 opgevoerd onder regie van de onnavolgbare Neel Meurders en met
als onbetwist hoogtepunt in 1964 ,,Der Kapitein van Köpenich", waarin de onvergetelijke Victor Dortu
triomfen vierde. En dat alles om de financiële zorgen van de jonge vereniging te helpen verlichten. Maar
ook, op muzikaal terrein stond het koor zijn mannetje. Op het AVRO-korenfestival, mei 1964, reist St.Remigius 350,5 punt te scoren. In 1966 gevolgd door een even groot succes op het wederom door de AVRO
georganiseerde korenfestival. De straatkermis, die sedert 1970 met regelmaat is georganiseerd, is een
bewijs dat behalve bij de zang ook de samenwerking in het koor opperbest is. Met buitenlandse koren
(Huckelheim 1971, Deuz 1978) onderhoudt St.-Remigius goede contacten. Is het verwonderlijk dat Klimmen
trots is op St.-Remigius en dat ik ons koor aan harte toewens dat het op deze weg moge voortgaan, tot
plezier van de leden zelf en mede tot dankbare vreugde van alle Klimmense mensen, Dank past mij daarbij
in het bijzonder dan allen die een zo levend koor wisten op te bouwen, dank, aan de mannen van het
eerste uur en aan allen die daarna en nu deel van het koor uitmaken. Ik ben er zeker van dat Klimmen nog
vele jaren trots op St.-Remigius zal kunnen blijven.
H.M.L.L. Palmen Beschermheer.
(Bron: jubileumboek 25 jaar MK St. Remigius)

