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1 Voorwoord webmaster KRM

Ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor werd 
er niet een gedenkboek maar een “Archiefmap 1880-1980” uitgegeven, in een genummerde 
oplaag van 350 exemplaren.
Nadat ik, begin 2021, beide jubileumboeken (KRM 125 en 135 jaar) zodanig onder handen 
nam dat deze digitaal geschikt werden voor publicatie op onze website, wilde ik ook deze 100 
jarige jubileummap digitaal beschikbaar maken voor het groter publiek.
Deze archiefmap bevat 46 archiefstukken uit de periode 18-09-1880 t/m het jaar 1980, elk 
voorzien van een inventarisnummer, een datum of jaartal en een korte omschrijving of 
opmerking. Daarnaast nog een viertal artikelen betreffende de viering van het eeuwfeest.
De archiefstukken bestaan uit onder meer uit foto’s, krantenartikelen, affiches, boekjes, 
verslagen enz.
In deze digitale uitgave vindt U van al deze artikelen:

 de gescande versie
bij kleine artikelen/foto’s ook een uitvergrote versie

 de uitgetypte tekst (indien van toepassing). In de originele stukken zijn de teksten soms 
(heel) slecht leesbaar. Hierdoor kan men nu ook zoeken naar voorkomende teksten in de 
diverse archiefstukken. (Deze informatie wordt weergegeven in een lichtgrijs vlak.)

 een uitleg mijnerzijds (indien van toepassing). Het is niet altijd duidelijk in welke context 
men het archiefstuk moet zien m.b.t. het KRM en soms ter verduidelijking van het 
getoonde. (Dit gebeurt dan m.b.v. een blauwe cursieve tekst.)

Enkele opmerkingen:
 Daar waar gesproken wordt over “op xx% van de ware grootte” betekent dit dat wanneer 

u dit document op A4 zou afdrukken, de afmetingen van het getoonde archiefstuk xx% 
van de werkelijke afmetingen zijn.

 De opmaak van dit artikel is afwijkend t.o.v. standaard publicaties, met name de 
witmarges rondom. Dit is gedaan om de gescande archiefstukken zo veel mogelijk op 
ware grootte te kunnen tonen.

 Bij het achterhalen van het verhaal achter sommige archiefstukken kwam ik kranten-
artikelen tegen die het vermelden/tonen zeker waard zijn. Deze zijn te vinden in het 
Hoofstuk  5.

Herman Aben,  25 maart 2021.
Webmaster KRM 1999 – 2021
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2 De Jubileum-Archiefmap

2.1 Inhoud Archiefmap.
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2.2 Publicatie Archiefmap.

(op ware grootte)

Koninklijk Roermonds Mannenkoor Archief 1880-1980, werd uitgegeven ter gelegenheid 
van het honderjarige bestaan van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, in een 
genummerde oplaag van 350 exemplaren.

Dit is no  085

Deze uitgave kon gerealiseerd worden dankzij de financiële medewerking van de volgende 
leden van de Bankiersvereniging Roermond: Algemene Bank Nederland nv, Amsterdam-
Rotterdambank nv, Banque de Paris et des Pays Bas nv, Nederlandsche Credietbank nv, 
Nederlandsche Middenstandsbank nv, Rabobank wa, Slavenburg's Bank nv.
De welwillende medewerking van de volgende Roermondse drukkerijen: drukkerij Ars, 
drukkerij Aquila, drukkerij van Helden, drukkerij van der Marck en Zonen, drukkerij Pollaert, 
drukkerij Timmermans, drukkerij Tonnaer en weekblad de Trompetter.
Teksten Peter Adams Pierre Huijskens Peter Munnix
Archivering Harry Claessen Jos Janssens
Selektie Piet Holten Lou te Meij Jean Roubroeks
Samenstelling en realisatie Piet Holten
Idee, grafische vormgeving en produktie Lodewijk lmkamp
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3 De archiefstukken in detail.
In dit hoofdstuk vindt U alle archiefstukken in detail. Elk archiefstuk is voorzien van een stik-
ker met darop het inventarisnummer, een datum of jaartal en een korte omschrijving dan wel 
opmerking.

Van elk archiefstuk vindt U:

 de gescande versie
bij kleine artikelen/foto’s ook een uitvergrote versie

 de uitgetypte tekst (indien van toepassing). In de originele stukken zijn de teksten soms 
(heel) slecht leesbaar. Hierdoor kan men nu ook zoeken naar voorkomende teksten in de 
diverse archiefstukken. (Deze informatie wordt weergegeven in een lichtgrijs vlak.)

 een uitleg mijnerzijds (indien van toepassing). Het is niet altijd duidelijk in welke context 
men het archiefstuk moet zien m.b.t. het KRM en soms ter verduidelijking van het 
getoonde. (Dit gebeurt dan m.b.v. een blauwe cursieve tekst.)

 heel incidenteel een extra krantenartikel om het gebeuren in een archiefstuk nog beter 
neer te zetten
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- lege pagina -

zodat bij 2-pagina mode 
de informatie correct naast elkaar getoond wordt
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01 18-09-1880

3.1 1880, Groot Concert door den Heer H. Tijssen, 
m.m.v. enkele heeren Dilettanten

 Groot Concert H. 
Tijssen

Krantenartikel (10,8 x 20 cm)

Groot Concert
te geven door den heer

H. Tijssen,
pianist, met medewerking van de 
KONINKLIJKE HARMO-NIE, van 

den heer A.PARENT , violoncelist 
(prix d’excellence van het 

Conservatoir te): van den heer A. 
CHARLIER, saxophonist, (prix 

d'excellence) en meerdere heeren 
Dilettanten,

op Zondag 19 September,
in de Zaal der Koninklijke 
Harmonie

(op ware grootte)

Dilettant  = liefhebber; amateur, 
iemand die een kunst of 
wetenschap beoefent, niet als 
vakman met grondige kennis van 
zaken maar uit liefhebberij
Zij zongen tijdens dit concert het 
werk Le Lever van L. Jouret. Een 
week later vroegen vader Tijssen 
(meesterbakker) en medezanger 
Oscar Bonhomme (wijnkoopman) 
de andere zangers voor een 
vergadering bijeen. Hierbij werd 
besloten om bij elkaar te blijven en 
door te gaan als koor; in feite werd 
die dag het mannenkoor opgericht.
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2 13-08-1881

3.2 1881, J.Tijssen behaald “Zilveren Medaille”, 
Liederkrans brengt serenade

Let op:  “Sociëteit Lie-
derkrans..” Prenataal 
Stadium van ‘t KRM

Krantenartikel (11 x 13,5 cm)

(op ware grootte)

In 1880 werd gestart met 
de naam
Liederkrans

In 1884 veranderde deze in 
Roermonds Mannenkoor

En in 1903 
in 
Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor

-------------------

PS. Lees helemaal onderaan 
eens hoe destijds een 
dodelijk ongeluk 
beschreven werd: 
“Hij werd door de 
locomotief gegrepen en 
tegen het hek geslingerd, 
zoodat hij deerlijk verminkt 
werd en onmiddellijk een 
lijk was.”

Nederland
Roermond. Met veel genoegen melden wij, dat onze stadgenoot de heer J. Tijssen aan het 
conservatoire te Luik de zilveren medaille voor de piano verworven heeft. Een blad van Luik 
zegt, dat de heer Tijssen reeds de groote kunst bezit de moeielijkste passages met het groot-
ste gemak uit te voeren. Zijn spel is meesterlijk en verraadt een groot talent. Het scheelde 
dan ook niet veel of de jury had hem nu reeds de hoogste onderscheiding : de gouden 
medaille toegekend. Wij wenschen den jeugdigen en talentvollen kunstenaar met de op 
nieuw behaalde lauweren van harte geluk.
Woensdag werd hem van wege de Koninklijke Harmonie en de Societeit Liederkrans ter 
gelegenheid van dit schitterend succes eene serenade gebracht.
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03 26-11-1895

3.3 1895, Programma Feestavond KRM, 
opgeluisterd door onderafdeling Euterpe

 Euterpe, Roereier, 
Me-sjeus, onderafdelingen 
van KRM

Programma (17,8 x 29,5 cm)

Roermonds Mannenkoor
Feestavond

opgeluisterd door de onderafdeeling'
„EU'I'ERPE”

op MAANDAG 26 NOVEMBER 1895.
Programma:

1. Euterpe’s Marsch.
2. Ei nuuj Geschäf.
3. De twee Chineezen, Netyur Keird _- Nessijt Snuf.
4. Veur plezeer oet.
5. Curiositeiten.
6. De Blauwe Kiel.
7. Het Geheim van mijn Vak.
8. Is det neet zoo??
9. Twee nette. 
10. Dai kump 1n den Hemel.
11. De Nagsp1ies.
12. Die van Nair! Hardop!!
13. Ei Kontrekske.
14. Zum Schluss

 Vrije toegang voor werkende- en bijdragende leden met de 
Dames uit hun gezin.
Het Bestuur

Tussen de bedrijven door kreeg het koor er een dochter bij: de onderafdeling Euterpe, eigenlijk 
een soort toneelvereniging van jonge vrolijke klanten, staat beschreven. Die bleven vrijdags na de 
repetitie in de zaal “voor oefeningen in voordracht.” Later kwamen er dames bij. Euterpe trad op 
tijdens diverse gelegenheden, zoals de Caeciliafeesten.

 Op de volgende pagina het origineel op ware grootte
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04 28-08-1898

3.4 1898, Feestelijke inhaling, na bekroning in den 
Wedstrijd te Amsterdam

Waar is nou lokaal 
Hermens gebleven?

Programma Feestelijke inhaling ( 21 x 29,7 cm)

Na het behalen van de tweede prijs in de eerste afdeling te 
Amsterdam werd het koor de daarop volgende dag op feestelijk 
ingehaald.

Roermonds Mannenkoor
Directeur: HENRI TYSSEN.

Feestelijke inhaling na de bekroning in den wedstrijd te Amsterdam.
28 Augustus 1898

1. De INHALING geschiedt 30 Aug 10.24 n.m. Greenwich (extra trein) van het station.

2. VOLGORDE DER VEREENIGINGEN EN CORPORATIE'S IN DEN STOET, die door de burgerij 
met fakkels begeleid wordt.
a: Koninklijke Harmonie; b: Cornmissie uit de Burgerij; c: de belangstellenden , die ter 
vergadering aanwezig waren; d. de twaalf gezworenen; e. ROERMOND)S MANNENKOOR; f: 
Zang- en Muziekvereeniging; g: Caecilia; h: Zangkoor der Munsterkerk; i. Genootschap 
“Limburg;“ k: Eglantier; l. St. Christoffel vereeniging; m: meerdere vereenigingen, die zich 
mochten aansluiten, ( aanmelding bij de feestcommissarissen;) n: Burgerij.

3. PLAATS VAN SAMENKOMST EN TIJD : Te 10 uur gewonen tijd, voor het front van het 
station, dat het publiek voor de goede orde gelieve vrij te laten; Regelingscommissarissen zijn: 
G. Curvers, Jean Jacobs, P. Stroucken en E. Stockx.

4. TE NEMEN WEG: Stationsplein, Hamstraat, Kloosterwandstraat, Christoffelstraat langs 
Groote Societeit rechts af, voorbij front Munsterkerk, Louisahuis, Hamstraat tot lokaal 
Hermens.
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5. OPSTELLING IN LOKAAL: Vereenigingen en Corporatie's binnen de zaal, honoraire leden in 
den tuin. Dezelfde volgorde voor de sprekers, als die in den stoet.

6. COSTUUM DER DEELNEMERS: Zooveel mogelijk zwart, hooge hoed, witte das, 
handschoenen niet voorgeschreven.

7. Het publiek wordt beleefd verzocht mede te werken met de commissarissen tot het 
handhaven der goede orde, opdat deze feestelijke inhaling een ware hulde aan het roemrijke 
Koor zij.

8. Verzoek aan de Vereenigingen, om eenige lampions mede te brengen.

Aldus vastgesteld in de Vergadering met 59 stemmen.

ROERMOND, 29 Augustus 1898,

De twaalf gezworenen, 
JEAN GABRIËLS, Voorzitter 
VAK BEURDEN, Secretaris
L. BEEKMAN
H. VAN DEN BONGAERT
THEOD. COX
H. JANSSEN-CRISPEN
THEOD. HERMENS
GER. PISTERS
HENRI STARK
MATH. STAPPER
JACQUES STORY,

De Commissie der Burgerij,
Kapitein BOERS, Voorzitter
OSCAR CLAUS,
GER. CURVERS
JEAN JACOBS
J. J. KüPPERS
P. NEDERDAEL
E. STOCKX, Secretaris
P. STROUCKEN

 Op de volgende pagina het origineel op 95% van de werkelijk afmetingen.
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05 1898

3.5 1898, Bestuursfoto

Het bestuur kon het 
toen met z’n drieën af

Foto (11,5 x 15,3 cm)

(op ware grootte)

In 1898 bestond het bestuur van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, onder leiding van 
president J.N. Snackers, uit slechts 3 personen.
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06 1903

3.6 1903, Gedicht n.a.v. van predikaat Koninklijk

Eindelijk Koninklijk! Verklaring (18 x 27 cm)

Aan Roermonds Mannenkoor,

DOOR H. M. DE KONINGIN VERHEVEN TOT

Koninklijke Zangvereeniging.

Vaak is uw naam gegrift in 't marmer der historie,
Als gij, na heeten strijd. op 't veld van eer ontbrand,

Ontvingt door 't kunstgerecht, uit eedle kunstnaarshand, 
Uw vaderstad tot eer, den lauwer der victorie . . . .

Doch hoe uw roemrijk vaan, omglansd met gouden glorie,
Uw borst ook zwellen deed, nu zulk een hooge hand 

Als die der Koningin, aan U tot onderpand
Van koninklijke gunst — 't ga nooit uit uw memorie ! —

Zoo grootsch een titel schonk, ook als waardeeringsblijk —
Nu is uw vreugd, uw trots, uw heil ten top gestegen ! . . . .

Wij deelen uw geluk zoo onverwacht verkregen !

Dat niet alleen die naam fier op uw vaandel prijk',
Die Koninklijke naam, thans aan uw kroon geregen,

Maar ook uw schoone kunst, uw zang blijv' Koninklijk !

                                                                         JEAN J. GABRIËLS

Namens de 12 gezworenen of 
getrouwen van het Mannenkoor.

Huisdichter Jean Gabriels schreef geregeld gedichten en welkomstliederen voor het KRM. Zo ook 
een gedicht naar aanleiding van het verkrijgen van het predikaat “Koninklijk” in 1903.

 Op de volgende pagina het origineel op ware grootte
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07 22-02-1904

3.7 1904, Bedankbrief bij overlijden vader

KRM: blijk van 
attentie aanwezigheid

Handgeschreven brief (3 pagina’s 11,1 x 17,6 cm)

voor- en achterkant

binnenkant

Roermond, 22 Feb 1904
Geachte Heer Voorzitter,

Bij deze kom ik U uit naam mijner familie, mijnen besten 
dank aanbieden voor de mooie attentie en de laatste eer 
bewezen aan mijnen helaas te vroeg ontslapen Vader. Het 
heeft ons allen goed gedaan te kunnen waarnemen, in hoe 
hoogen maten en diepbetreurenden bemind was.
De tallooze blijken van sympathie zoowel van binnen als 
buitenland ontvangen, bewijzen ons dat de Overledene veele 
vrienden telde die met ons treuren, over het onherstelbaar 
verlies.
Weest overtuigd, geachte Voorzitter, dat wij U en Heeren 
leden v.d. Kon. Zangvereeniging Roer. Mannenkoor steeds 
dankbaar zullen blijven voor de blijk van Sympathie en 
laatste hulde bewezen aan onzen diepbetreurende Vader en 
dat die laatste attentie voor ons onvergetelijk zal zijn.
Aanvaard nogmaals uit naam mijner moeder en de geheelen 
familie, onzen hartelijke en welgemeenden dank.

Met vriendschappelijken groeten
        Max Guillaumme 

Maxime Paul (Max) Guillaume bedankt de Voorzitter en Leden van het Roermonds Mannenkoor 
voor de laatste hulde, die zij gebracht hebben bij het overlijden van zijn vader Louis Marie Paul 
Guillaume (toenmalige dirigent van de Koninklijke Harmonie Roermond). Max volgde zijn vader 
Paul hierna op als dirigen van de Koninklijke Harmonie Roermond.

 Op de volgende pagina het origineel op 79% van de werkelijk afmetingen.
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08 11-07-1905

3.8 1905, Verslag zilveren Jubelfeest

Zulke verslagen lees 
je niet meer

Afdruk van het verslag (29,7 x 21 cm zeer klein lettertype)

7% van de ware grootte

Hieronder de uitgetypte inhoud:

Het zilveren Jubelfeest 
van de

Koninklijke Zangvereeniging
Roermonds Mannenkoor.

In de ruime zaal „G. S.”, het vereenigingslokaal van Roermonds Mannenkoor, aan het 
lommerrijke Munsterplein, werd Zaterdagavond 8 Juli te 9 uur de reeks der feesten van het 
koor geopend.
Een half uur vóór den tijd zag men uit alle deelen der stad heeren in feestgewaad derwaarts 
wandelen, hooggehoed, zwart gerokt, wit gedast.
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‘t Waren zoowel de werkende leden van het koor, als de oud-leden, de oprichters, de feest- en 
eere-commissieleden, de gezworenen. De geheele burgerij zou er vertegenwoordigd zijn met 
den Burgemeester aan het hoofd.

‘t Was een mooie avond, heerlijk frisch, na een zwoelen dag. De zaal was smaakvol versierd. 
Daar hingen tusschen de vlaggentropeeën de zegeteekenen van het Mannenkoor, in binnen-
en buitenland behaald, naast kransen en bloemen, photo’s en schilderstukken. Op tijd werd 
begonnen, alles was goed geregeld! Voor het tooneel zaten aan de groene tafel de voorzitter, 
de Burgemeester, voorzitter van het eere-comité, het lid der Gedep. Staten, Baron de 
Bieberstein, de Directeur, het Bestuur, de eereleden en oud-leden, ledenoprichters; daar voor 
in een kring de Gezworenen ten getale van 12; het verdere gedeelte der zaal namen de 
werkende leden van het koor in, gezellig aan tafeltjes gezeten, en niet zooals dat helaas in 
onze
goede stad bij de concerten het geval schijnt te moeten zijn, bewaarschoolachtig-vervelend 
op rijtjes. Kunst is genot, maar men 'wil daarbij ook gemakkelijk zitten in gezellige 
ongedwongenheid.
De voorzitter, de heer Sneakers, opende met een flinke toespraak den avond en had veel te 
zeggen. Hij deed dit met de hem eigen gemakkelijkheid, sloeg een blik in het rijke verleden 
van ‘t koor en in het vreugdevolle heden. Behoeft het gezegd te zijn, dat hij de stichters 
herdacht, het lief en het leed der Vereeniging van die kwart eeuw bestaans nog eens voor 
aller geestesoog liet gaan, nog hulde en dank bracht aan allen, die zich verdienstelijk hadden 
gemaakt voor de kunst door den steun der goede zaak, kortom zoo vol gloed, geestdrift en 
waarheid wist te spreken, dat hij opnieuw aller sympathie voor
de jubileerende vereeniging krachtig wekte. Het daarop volgende woord des Burgemeesters 
was niet alleen een woord vol lof voor ‘t Mannenkoor, maar ook een machtige aansporing 
voor alle aanwezigen, 
om dit steeds te blijven steunen, het was een uit het hart gewelde oratorisch fraaie rede, 
welker beelden en gedachten zoodanig overgingen op de aanwezigen, dat een donderend 
applaus het Hoofd der gemeente 
bewees, hoe zeer zijn optreden gewaardeerd werd.
Daarop worden tot eereleden van het Mannenkoor geproclameerd de heeren: W. Pieters, Fr. 
Reijnders, H. Tijssen en Henri Tijssen, die allen gedurende 25 jaar werkend lid der 
vereeniging zijn gebleven, terwijl aan de overige heeren stichters een prachtige zilveren 
herinneringsmedaille aangeboden werd. Nu was het woord aan den secretaris der 
Gezworenen, die namens hun corps eene medaille aanbood, welke hij na een flinke speech 
aan het zoo dikwijls bekroonde vaandel hechtte.
Namens den heer Weers, hofphotograaf werd aan het koor het mooie, welgelijkende portret 
van den Directeur aangeboden, terwijl de heer van Waegeningh een groote groep van het 
koor offreerde met het goed afgewerkte, van kunst getuigende conterfeitsel van den 
voorzitter. Concordia schonk bij monde van den heer L. Beltjens een zilveren krans met linten 
in de Roermondsche kleuren en zoo deed iedereen 
zijn best, om dezen avond goed te doen slagen. De heer Jos. Tijssen zong een lied, dat allen 
betooverde, luid applaus oogstte in de zaal, maar ook verre daarbuiten op het plein 
aangehoord werd, waar velen
het verloop van den avond volgden.
Was het koor den avond begonnen met „Der Wald", het zong later jubelend „Wilhelmus van 
Nassouwen” en „Wien Neerlands bloed", deed dan eens een krachtig en klankvol „lang zal hij 
leven” weerklinken voor een of ander jubilaris, of bracht een ander passend lied ten gehoore.
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Daarna worden twee nieuwe eereleden benoemd, de heeren Jean Gabriels en A. F. van 
Beurden en werden beider verdiensten, sinds vele jaren bewezen, door den Voorzitter 
gehuldigd.
Eene verrassing wachtte daarna de aanwezigen.
De heer Jean Gabriels droeg eene ode aan Roermonds Mannenkoor voor, die allen lof 
verdiende. Hij riep de Stedemaagd op, om het koor te kronen en toen ging plotseling het 
gordijn van het tooneel open en zag men in het helderste licht de Roermondsche Stedemaagd, 
stralend van jeugdige bevalligheid in een schitterend gewaad, schild en kroon dragend, het 
vaandel kronen.
Zij was omgeven door edelknapen met speer en zwaard; ‘t was werkelijk een heerlijke 
aanblik dat tafereel nog eens te kunnen zien. Onmiddellijk weerklonken daarop de schoone 
tonen van den Feestzang, woorden van den heer Snackers.
Daarna daalde de Stedemaagd ter zale af en begroette het bestuur.
Hulde aan den heer Gabriels, aan de Ew. Broeders, de heeren L. Beltjens, Hermens-Moons en 
W. van Beurden, die deze groep zóó deden slagen. Hier zij het verzoek namens een groot deel 
der aanwezigen geuit, dat dit schouwspel op een der volgende dagen nog eens ten tooneele 
moge gevoerd worden.
De avond verliep uitnemend, zoodat, toen het officieele gedeelte afgeloopen was, velen nog 
een tijd bij elkander bleven, in vroolijk, prettige stemming. Roermond zal de Heeren van 't 
Mannenkoor danken voor
al de moeite en zorgen, aangewend, om deze grootsche feesten voor te bereiden.
Hopen we, dat het weer nu ook eens meewerkt.

Zondag liep het openingsconcert in den tuin der Kon. Harmonie met medewerking van de 
Kon. Harmonie en de Roermondsche Zang- en Muziekvereeniging best van stapel tot bij de 
pauze. De heer Jos Tijssen oogstte nieuwe lauweren. Edoch de lucht betrok, ‘t werd 
donkerder, de wind stak op, bliksem- en donderslagen volgden elkander hoe langer hoe 
sneller op en daar sloeg een bui neer, die alle aanwezigen onder de warme veranda joeg en 
daar op elkander gepakt het einde van den regen deed verbeiden, dat maar niet komen wilde. 
De bui werd een plasregen, die alles doorweekte.
De mooie lampions vielen één voor één naar beneden, een windvlaag joeg de versieringen 
van de veranda liefst op de ruggen der gasten, ‘t was een algemeene vlucht naar huis. Tegen 
de elementen kan men niet vechten en zoo moest men zich dezen afloop wel getroosten, 
hopende op eene herhaling van dezen feestavond, die door het Bestuur in het vooruitzicht is 
gesteld.
Het bezoek aan den tuin was enorm, meer dan tweeduizend bezoekers waren aanwezig en de 
sympathie,  waarin het koor zich mag verheugen, bleek weer ten duidelijkste.

Ook bij elk bezoek der tentoonstelling van de prijzen der Tombola in het huis door den heer 
Felix Janssens, daartoe welwillend afgestaan (op de Markt /naast magazijn Fievéz) kan dit 
blijken.
450 prijzen zijn geschonken in allerlei vormen en verscheidenheid.
Kunstwerken in belofte, als de portretten door onzen Henri Luyten, en door Mevr. Guillaume 
Jr., schilderijen van Berens, Kisjes, Van Beurden Jr., Lücker, Th. Stroucken, Scheen, Kohl, 
Grothe, A. Hermans, Cremers, Drunks, twee antieke schilderij en van J. Oor, schoone buste van 
M. Oor, 
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marmeren zuil van de firma Jos. Stienon, groote fontein   van A. Nijskens enz. enz.
Verder gravures, bowles, pendules, glazen, vazen, stokken, sigaren, champagne, wijn, kwast, 
beelden, Solo- en Irisboter, dameshandwerken, muziek, reuzenkoek, gramophoon, photo’s, 
staan daar door de goede zorgen der bijzondere commissie ten toon.
Het bijeenbrengen, het ordenen is een groot werk geweest, maar de loten zijn als gesneden 
koek weggegaan. Men moet spoed maken, om er nog te krijgen.
Hiermee hebben wij getracht een beeld geven van ‘t gepasseerde met het jubelende koor. Met 
de beste wenschen voor het verder verloop willen wij sluiten en hopen, dat de al te gewillige 
god Pluvius  zijn  overvloedige gaven nu ook een tijdje thuis zal houden, niet alleen tot 
vreugde der jammerende buitenlui, die zwemmen in het nat, maar ook tot verheuging van de 
feestvierende Roermondsche burgerij, die een concert of bal met parapluies niet erg gezellig 
vindt. "

Aan H. M. de Koningin werd het volgende telegram verzonden:
Aan Hare Majesteit de Koningin
                                      Het Loo,

De Koninklijke Zang vereeniging Roermonds Mannenkoor betuigt hij de plechtige opening 
harer jubelfeesten hulde en trouw aan Uwe Majesteit en aan Zijne Koninklijke Hoogheid.
                           SNACKERS, Voorzitter.

Hierop werd ontvangen het volgende antwoord:
Snackers, Voorzitter Koninklijke 
Zangvereeniging Roermonds Mannenkoor,
Roermond.

Hare Majesteit draagt mij op U en leden der Vereeniging Haar oprechten dank over te 
brengen voor hulde en trouw, aan haar Majesteit en zijn Koninklijke Hoogheid aangeboden.

Adjudant van dienst,
DUMONCEAU.

Onder de vele telegrammen en gelukwenschen was ook het volgende van den Commissaris 
der Koningin in Limburg, die voor dit feest was uitgenoodigd:

Bestuur der Koninklijke Zangvereeniging 
Roermonds Mannenkoor
Roermond.

Tot mijn leedwezen verhinderd heden avond uwe reunie bij te wonen, wensch ik u veel 
succes en genot gedurende uwe feestviering.

RUIJS DE BEERENBROUCK,
Commissaris der Koningin in Limburg
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0
9

14-07-1905

3.9 1905, Brief afmelding deelname aan het 
Zilveren Jubileumfeest

Document humaine 
bij zilveren jubileum

Brief (2 pagina’s 20,9 x 27 cm)

Doornik 14 Juli 1905
Waarde Heer President

     Van eene korte reis terugkeerend is mij Uwe vriendelijke uitnoodiging voor de Reunie van 
l.l. Zaterdag 8 Juli te land ter hand gekomen om nog tijdig te kunnen naar Roermond 
vertrekken.
Door mijn broeder Josef hoorde ik echter met welke groote deelneeming en enthiousiasme de 
feesten van “Roermond’s Mannenkoor”geopend werden. Ofschoon ik verhinderd ben, in 
persoon Uwe feesten bij te wonen, ben ik in den geest echter bij U allen en neem ten volle 
deel aan Uwe feestvreugde!
     Dank aan zijn dapper bestuur en aan den waren kunstijver der ledn is de “Koninklijke 
Vereeniging” tot eene hoogte gestegen welke oudere zustervereenigingen haar gerust 
benijden mogen. Het is ons daarom een genoegen U te mogen herhalen dat ik er trotsch op 
ben bij eventueele wedstrijden of ander gelegenhe-den in Uwe gelederen te mogen staan. 
Daarom verzoek ik U mij immer te melden wanneer ik Roer-mond’s Mannenkoor van dienst 
kan zijn.
     Ontvangt, waarde Heer President, mijne beste wenschen voor het welslagen der feesten en 
deelt aan mijne brave Kunstmakkers mede dat ik met volle borst met hen medejuich:
     Lang groeie en bloeie Roermond’s Mannenkoor!

          Met de meeste hoogachting,      J.W. Tijssen

     Aan de WelEdelGeboren Heeren
den Heer President, Bestuur en Leden van de Koninklijke Zangvereeniging
     “Roermond’s Mannenkoor”

 Op de volgende pagina’s het origineel op 90% van de werkelijk afmetingen.
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Brief van Afmelding, pagina 1 van 2  (90% van ware grootte)
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Brief van Afmelding, pagina 2 van 2  (90% van ware grootte)
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 10 1905

3.10 1905, Prijslijstje bij 25 jarig Jubileumfeest KRM

Broodje Kalfsborst 
met pikante saus: 40 cents

Prijskaartje (13,2 x 19,5 cm)

Dat waren nog eens prijzen: Een broodje Kalfsborst met pikante saus 40 cent!

Bordeaux- Rijn en 
                              Moeselwijnen

JEAN BERGER
   Bordeauxwijnen.

1. St. Estèphe fl  1.50

2. Beycheville ››  1.80

3. Zeltinger (Moeselwijn) ››  1.50

4. Hochheimer (Rijnwijn.) ››  1.80

GUILL. BINGEN.
   Bordeauxwijnen

5. St. Julien fl  1.50

6. Pauillac ›› 1.80

7. Margaux ››  2.00

HENRI BLOEMEN.
   Bordeauxwijnen der Firma de Bourran Fr. Et 
Co.

8. Fronsac fl  1.50

9. St. Emilion ››  1.80

10 Niersteiner (Rijnwijn) ››  1.80

11. Berncasteler (Moeselwijn) ››  1.50

PEETERS EN MAESSEN.
????????

12. Chat Moulin de Calon fl  1.80

13.     “   Hanappier ››  2.00

14. Geizenheímer (Rijnwijn) ››  1.80

15. Ellerer (Moeselwijn) ››  1.50

JOS. WEBER.
   Bordeauxwijn.

16. Chat. Lamarque fl  2.00

17. Dienheímer( Rijnwíjn) ››  1.80

18. Graacher(Moeselwijn) ››  1.50

CHAMPAGNEWIJNEN
Moët et Chandon fl  5.50

De Beaulieu Père et fils carte Blanche ››  3.60

Duc d'Albe Orsini ››  3.75

C. Gauthier en Co., Cuvée de Réserve ››  3.60

CHAMPAGNE per glas 
MOESELWIJN      „ 
BOUILLON per tas

fl  0.45
 „  0.20
 „  0.20
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Broodjes.
met Ham. 
   ›› Tong 
   ›› Kalfsborst met pikante Saus 
   ›› Kaas

fl 0.25
›› 0.30
›› 0.40
›› 0.20

 Op deze en volgende pagina het origineel op ware grootte

Prijslijst, voorkant  (op ware grootte)
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Prijslijst, achterkant  (op ware grootte)
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 11 03-07-1905

3.11 1920, Derde Limburgsche Tournooi voor 
Mannenzang

KRM: 180 zangers en 
nog de kleinste

Affiche (50 x 65 cm)

Op het Inventarisstikker is hier een fout gemaakt, het jaartal 1905 moet 1920 zijn!

De dirigent van Venlona, Brabander Kees de Rooij, was er 
in geslaagd een Limburgs Tournooi voor Mannenzang van 
de grond te krijgen, dat landelijke naam kreeg. Hieraan 
namen deel “De Staar” uit Maastricht, “Venlona” uit Venlo 
en het “Roermonds Mannenkoor” uit Roermond. De eerste 
versie vond plaats in 1918 te Venlo, het tweede in 1919 te 
Maastricht.
De derde versie werd gehouden in 1920 in het kader van 
het 40-jarig bestaan van de Koninklijke Zangvereeniging 
“Roermonds Mannenkoor”.

Extra krantenartikel:
Ter ondersteuning van dit archiefstuk zie Hoofdstuk 5.1:
Limburger Koerier, 5 juli 1920: Derde  Limburgsche
Tournooi voor Mannenzang.

 Op de volgende pagina een groter weergave van het affiche
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Werkelijke grootte van het affiche is 50 x 65 cm
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 12 01-1909

3.12 1909, Origineel van “Limburg mijn Vaderland”

Limburg, mien 
vaderlandj

Muziekblad (18 x 25,3 cm)

In januari 1909 componeerde Henri Tijssen, op woorden van G.
Krekelberg, het “Limburg, mijn Vaderland”.

 Op de volgende pagina het origineel op ware grootte
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(op ware grootte)
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 13 13-05-1910

3.13 1910, Afmelden voor repetitie wegens 
Landsverplichtingen

Dat is nog eens een 
afmelding

Brief ( 1 pagina 19,9 x 23,9 cm)

(op 25% van ware grootte)

                                                                                             13 Mei 1910
Pro Patria (voor het vaderland)

Aan het Bestuur en Leden der Kon. Zangvereeniging 
“Roermonds Mannenkoor”
               M.M.
Ondergeteekenden, werkende Leden van Roermonds 
Mannenkoor, thans Landsverplichtigen van het 46e

LandweerBataljon, hebben de eer, U mede te deelen, dat zij 
heden, Vrijdagavond, verhinderd zijn de repetitie bij te wonen, 
mar zullen vanavond, door het zingen van: Limburg mijn 
Vaderland, Stedenlied, Wilhelmus, enz. enz. in onze Sociëteit, 
blijk geven onzen verknochtheid aan onzen Limburgschen 
Bodem en Oranje.

 Op de volgende pagina het origineel op ware grootte
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(op ware grootte)
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 14 1911

3.14 1911, 25 Jarig Jubileum Henri Tijssen

Dit is ‘m dan: de 
oprichter

Foto (10,4 x 14,2 cm)

Op 6, 7, en 8 mei 1911 werd door  de “Kon. Zangvereeniging Roermonds Mannenkoor” een 
muzikaal feest gegeven ter gelegenheid van het zilveren jubileum van haar directeur Henri 
Tijssen. Zijn broer, de bekende tenor-zanger, Jos Tijssen behoorde tot de medewerkende solisten.

(op ware grootte)
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- lege pagina -

zodat bij 2-pagina mode 
de informatie correct naast elkaar getoond wordt
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 15 22-07-1911

3.15 1911, Feestkalender ‘Tentoonstelling Handel, 
Nijverheid en Kunst’

Maandag 24 juni 
1911, 9 uur. Op tijd 
begonnen?

Affiche (21 x 29,5 cm)

Tijdens de “Tentoonstelling Handel, Nijverheid en Kunst”, welke 
in Roermond gehouden werd van 22 Juli tot 6 Augustus 1911, 
trad de “Koninklijke Zangevereniging Roermonds Mannenkoor” 
met Directeur Henri Tijssen op Maandag 24 Juli, 9 uur, op. (zie 
linkerkolom, 3de aankondiging)

Ook trad een “Dubbel Kwartet van Roermonds Mannenkoor” 
tijdens de “Elite Avond, Kwartetavond” op Vrijdag 4 Augustus, 8 
uur op.

 Op de volgende pagina het origineel op 96% van de ware grootte
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 16 1920

3.16 1920, Koorfoto

Toen geen 180 Foto (27 x 18,3 cm)

(Koorfoto 1920, op 74% van de ware grootte)
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 17 14-08-1926

3.17 1926, Uitstapje naar Amsterdam

KRM eerder op de 
Dam dan de Staar

Krantenfoto (24,1 x 15,2 cm)

Onderschrift foto:
Roermonds mannenkoor hield op 14 en 15 Augustus 1926 zijn jaarlijksch uitstapje, ditmaal 
naar Amsterdam. Onze fotograaf kiekte het gezelschap bij het Koninklijk Paleis op de Dam.
Inzet rechts: Enkele leden hadden op den Dam geen plaats genoeg en klommen op de trams. 
De Amsterdammers dachten dat ’t de Fratellinis waren.

De Fratellinis waren drie broers Fratellini (Francois, 
Albert en Paul), clowns uit Frankrijk. Zie hieronder de 
échte Fratellinis bij hun aankomst op het Centraal Station 
te Amsterdam voor een toernee door Nederland in 1927.

(op 80% van de ware grootte)
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 18 02-1929

3.18 1929, Vastenaovesbal Remunjs Mannekoor

Begin van een typies 
Remunjs evenement

Affiche (19,7 x 30 cm)

1929, VASTENAOVESBAL
KEUNINKLIKKE  ZANGVEREENIGING

“REMUNJS  MANNEKOOR”

De  vastenaovend  is  in  ’t  landj
            Noe  fuif  en  dans  en  schpring
Veer  maakde  los  os  van  de  bandj
            Noe  klink  en  drink  en  zing!
Oos  Mannekoor  gif    bal-masqué  }
            Hoera!  Det  is  de  zaak.   }  bis

De  schplinternuuje  presedent
            Duit  reuzegood  zie  bes,
Veer  ammaol  zeen  van  hem  content
            ’t  Beschtuur  det  wirrik  veur  zes
Oos  Mannekoor  gif  bal-masqué  }
            Hoera!  Det  is  de  zaak.   }  bis  

De  kôms  van  ug,  Prins  Carnaval
            Zuut  eederein  jao  gair,
Nao  os  gezèllig  man’koor  bal
            Kump  aad  en  jònk  jao  hair.
Oos  Mannekoor  gif  bal-masqué  }
            Hoera!  Det  is  de  zaak.   }  bis

Februari 1929: Een begin van een typisch Roermonds evenement. 
Deze traditie is nog lang in ere gebleven. Zo herinner ik me nog goed dat wij, Marleen en ik, in de 
tweede helft van de zeventiger jaren jaarlijks naar het “Mannekoorbal” gingen. Iedereen was, zo 
goed als kon, onherkenbaar vermomd/verkleed. Om 12 uur werd dan een prijs aan “de best 
verkleedde(n)” uitgereikt en gingen de maskers/vermommingen af, zodat je elkaar weer kon 
herkennen.

 Op de volgende pagina het origineel op 94% van de ware grootte
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 19 08-08-1930

3.19 1930, Trekkingslijst van de verloting tijdens het 
50 Jarig Jubileum

Neem nou prijs 202 
en 300

Affiche (32,8 x 50,2 cm)

Net zoals tijdens het 25-Jarig Jubileum een Tombola met 450 prijzen werd er tijdens het 50-Jarige 
Jubileum een “Verloting ten bate van de K.Z. Roermonds Mannenkoor” met 300 prijzen 
georganiseerd. Alle prijzen waren geschonken en de opbrengst kwam ten goede van het koor.

De ware grootte van deze trekkingslijst is 32,8 x 50,2 cm
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20 18-09-1880

3.20 1935, Programmaboekje “Reis naar 
Wereldtentoonstelling Brussel”

Let op: Den 
Belgischen tijd, 20 minuten 
achteruit

Handzaam programmaboekje (4 pagina’s 10,5 x 13,8 cm)

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni werd een reis gemaakt naar Brussel voor een bezoek aan de 
Wereldtentoonstelling.

KONINKLIJKE ZANGVEREENIGING

„ROERMONDS MANNENKOOR".

===

PROGRAMMA
VAN DE

REIS NAAR BRUSSEL VOOR BEZOEK AAN DE
WERELDTENTOONSTELLING 1935

OP ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 JUNI 1935.

______________________________________

HOTEL DU SABOT D°OR  Kamer No. 39 L) 
Boulevard d'Anvers 5.

A. HEEN REIS.
PER TREIN.

VERTREK RQERMOND (hoofdkantoor L. T. M)
om 6 uur v.m. (Hollandsche tijd).
VERTREK MAESEYCK 7.16 (Belgische tijd).
AANKOMST BRUSSEL 9.36 (Belgische tijd).

PER AUTOCAR.
VERTREK ROERMOND (reisbureau Jos. Breuer,
Godsweerdersingel) om 7 uur (Hollandsche tijd).
AANKOMST BRUSSEL ± 11 uur (Belgische tijd).

Men wordt dringend verzocht bij het overschrijden
der Belgische grens de uurwerken te regelen naar den
Belgischen tijd (20 minuten achteruit zetten) wijl alle
verdere uren, hieronder aangegeven, genomen zijn 
volgens Belgischen tijd.

B. VERBLIJF IN BRUSSEL.
ZATERDAG 29 JUNI 1935.
Na aankomst worden de hotels gewezen en worden
de  kamers bezocht, waarna men gezamenlijk naar 
het tentoonstellingsterrein gaat (de treinreizigers per 
tram, de autocarreizigers per autocar).
Aan den ingang der tentoonstelling zullen de toe-
gangsbewijzen worden uitgereikt.

Bezoek der tentoonstelling.
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Om 1½  uur Diner in het restaurant l’Oustalet,
zich bevindencle op het kermisterrein in de buurt van
het Nederlandsche pavilljoen.

MENU :
Oeuf russe

Potage
Saumon frais, sauce Vincent (froid)

Entrecôte grillêe, petits pois, pommes frites
Dessert.

Bezoek tentoonstelling.
Om 7½ uur Souper in hetzelfde restaurant als
hierboven aangegeven. Geserveerd wordt:

Assiette „Oustalet”
(veau froid, jambon, rostbeaf, salades diverses)

crêpes maison, café tasse ou thé.

Bezoek tentoonstelling (verlichting) en Oud~
Brussel.
De laatste trams richting stad vertrekken om 12 uur
's nachts, doch er zijn steeds taxis te krijgen.

ZONDAG 30 JUNI 1935.
7¼  uur Ontbijt. 
8 uur Rondrit door Brussel per autocar.
Na afloop van den rondrit(±10½ uur) begeeft
men zich naar de tentoonstelling. In de kerk op het
tentoonstellingsterrein is dan gelegenheid de H. Mis
bij te wonen.

Om 1½ uur Diner in het restaurant l'Oustalet
(zie boven).

MENU:
Mayonnaise de creveltes

Crème de tomates
Sole meunière

Poulet chasseur, pommee frites
Dessert

Bezoek tentoonstelling of verblijf in de stad.

C. TERUGREIS.
PER TREIN.

VERTREK BRUSSEL (Noordstatie) 6.09 n.m.
AANKOMST MAESEYCK 8.23.
VERTREK TRAM MAESEYCK-ROQSTEREN
om 9.2l (Hollandsche tijd).
AANKOMST ROERMOND 10.34 (Holl. tijd).

PER AUTOCAR
VERTREK BRUSSEL (Noordstatie) om 10 uur n.m.
AANKOMST ROERMOND ± 2 uur (Holl. tijd).

Men wordt beleefd doch dringend verzocht:

a. in het bezit te zijn van een geldig paspoort of
van een geldig bewijs. van Nederlanderschap.

b. zich stipt te houden aan de hierboven aange-
geven uren. 
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(op 94% van ware grootte)
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21 12-1936

3.21 1936, Feestelijke onthulling nieuwe vaandel

De vaandelwacht Krantenartikel (14,7 x 20 cm)

Op zaterdag 12 December werd door de K. Z. Roermonds Mannenkoor een feestavond 
georganiseerd in de Harmoniezaal, bij gelegenheid der onthulling van het nieuwe vaandel.
Na het officieële gedeelte volgde een gezellig samenzijn met dans.

(op ware grootte)
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de informatie correct naast elkaar getoond wordt
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22 30-04-1942

3.22 1942, Brief van Kultuurkamer, i.v.m. stilleggen 
activiteiten KRM tijdens de oorlog

Zingen? Eers miene 
fiets terök

Brief (20,1 x 29 cm)

Tijdens de 2de wereldoorlog weigert het KRM lid te worden van de Kultuurkamer, een door de 
bezetter ingesteld orgaan waarvan niet alleen alle culturele verenigingen maar ook individuele 
kunstenaars lid dienen te zijn.  Daarom werden de activiteiten stilgelegd. 
Als antwoord op deze actie ontving het koor een brief om “nog eens te komen praten”.

Postrekening der N.K.K. 416000
Telefoon: 72.01.90

Aan den Heer R.DIEBELS, 
Voorzitter van het Roermonds 
Mannenkoor,
Bisschop Boermanstraat 68, 
R O E R M O N D,

’s Gravenhage 30 April 1942.
Javastraat 12.

Geachte Heer Diebels,

      Zooeven verneem ik dat het Roermonds Mannenkoor 
voorloopig is stilgelegd. Wij betreuren dit zeer, want door dit 
stilleggen gaat een belangrijk stuk cultuur verloren en dat alleen
door onbekendheid met den feitelijken toestand. Waar ik het 
Roermonds Mannenkoor persoonlijk meerdere malen hoorde en 
veel waardeering heb voor wat dit prachtige koor presteert, zal ik 
het op hoogen prijs stellen als U dezer dagen eens naar den Haag 
zoudt kunnen komen om hierover te spreken. Onkosten worden 
vergoed. Gaarne verneem ik wanneer U dit zou schikken.

Voor de Groep Volksmuziek 
van het Muziekgilde der 
N.C.K. , 
De Bestuurder,

 Op de volgende pagina het origineel op 99% van de ware grootte
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23 07-1948

3.23 1948, Cantemus, SpreekOrgaan van het KRM

Een eigen spreekbuis 
nu overbodig?

“Krantje” van 3 pagina’s ( 21,7 x 33,8 cm)

In 1948 verscheen de (eerste) voorloper van de huidige ZangZaod
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ORGAAN DER
KONINKLIJKE ZANGVERENIGING

ROERMONDS MANNENKOOR
No.3  JAARGANG 2 Juli 1948

Het is voor mij een zeer grote voldoening, 
na de min of meer terechtwijzende worden 
die ik naar eer en geweten in de laatste 
nummers van Cantemus meende te moeten 
neer-schrijven, thans een welverdiende 
pluim te kunnen steken op de hoed van U, 
werkende leden, die vooral in de laatste 
maand, met zoveel ijver, aandacht en 
volgzaamheid de repetities hebt 
bijgewoond.
Waartoe, bij ernstige wil om te doen wat de 
Directeur voorschrijft de Kon. Zangver. 
Roermonds Mannenkoor in staat is, werd 
duidelijk bewezen in het vooral tijdens de 
laatste repetities waarlijk fijn en beheerst 
zingen door alle partijen waardoor die 
mannenkoorklank werd bereikt, waarna èn 
Directeur èn zangers zelf zo vaak hebben 
verlangd en gestreefd. Zowas o.a. het 
beluisteren van de ragfijne uitvoering van 
“Marienbildnis” van Karl Kampf een waar 
genot en ik ben er van overtuigd, dat 
indien het koor dit nummer op een 
dergelijke wijze zou uitvoeren op een 
concert, grootste succes niet zou uitblijven!
Gij hebt hiermee bewezen dat het anders 
kan dan wel eens het geval is geweest in de 
laatste tijd; laat

den een ieder voor zich het ernstige besluit 
maken, dat het in de toekomst zo en niet 
anders meer zal zijn als op de laatste 
repetities, ook op de uitvoeringen.
Naast trouw repetitiebezoek zijn daartoe 
vooral nodig aandacht, overgave, 
volgzaamheid, kortom het ondefinieerbare 
begrip "Spanning" dat uiterlijk zo weinig zegt 
en toch zoveel betekent en uitwerkt.
Gij hebt  thans weer eens de weg bespeurd, 
die U kan. leiden tot de hoogte waarop ons 
koor moet komen te staan en wel bij 
voortduring. Verlaat de weg niet meer; het 
kost weliswaar moeite en offers en 
inspanning, doch de voldoening over het 
daarmede en daardoor bereikte resultaat zal 
er des te groter om zijn.
Laten wij daarom allen ons beste beentje 
voor zetten om er zorg voor te dragen, dat in 
het volgend concert seizoen onze vereniging  
opvallend goede concerten geeft, zodat veel 
en goed geschreven en gesproken zal worden 
over de welhaast 70 jarige Kon. Zangver. 
Roermonds Mannenkoor. Zorgen wij er voor 
dat door van nu af aan hard te werken. Onze 
vereniging, bij de 
viering in 1950 van haar 70 jarig 
bestaansfeest,  voor de volle 100 % haar 
oude plaats waard is in het culturele leven 
onzer stad en ook als dan aantonen door een  
kunstzinnige ' feestviering zoa1s Roermonds 
Mannenkoor dat steeds heeft gedaan bij de 
viering van haar diverse jubilea.
                                                     W.F.N.Hosselet
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wanneer ik, geïnteresseerd lezende  in de 
voortreffelijke feestgids der jubilerende 
"Staar", gekomen ben aan het artikel, 
waarin in beknopte vorm de rijke historie 
dezer Koninklijke Zangvereniging wordt 
behandeld, dan wordt het

Is het te verwonderen dat Zondagmorgen 27 
Juni het voltallige besstuur der Kon. Zangver. 
Roermonds Mannenkoor in de vereiste 
stemming - en kleding op het in de maak 
zijnde perron klaar stond voor de trein van 
10.58. Ons prestige dreigde

mij duidelijk, dat onze 
geachte President de 
Heer W. Hosselet bij 
gelegenheid der 
prachtige receptie op 
27 Juni te Maastricht zo 
uitdrukkelijk naar 
voren bracht de al oude 

reeds bij het instappen in 
de eivolle trein te dalen 
toen een Utrechtse Heer 
ons de vraag stelde of wij 
het bestuur vormde van 
een gymnastiek vereniging. 
Blijkbaar had onze vice-
voorzitter een dermate 

banden welke gedurende vele jaren 
hebben bestaan tussen de Konink. Zangver. 
Roermonds Mannenkoor en de jarige. Heel 
kort staat het er:
1918  Eerste Limburgs zang-tournooi te 
          Venlo : "Venlona" "Roermonds  man-
          nenkoor" en "Staar".
1919  Tweede Limburgs zang-tournooi te 
          Maastricht : "Staar", "Roermonds 
          Mannenkoor”  en "Venlona"
1920  Derde Limburgs zang-tournooi te 
           Roermond: "Roermonds mannen-
            koor",  "Venlona" en "Staar"
1930  "Staar" neemt deel aan het interna-
           tionale zang-tournooi te Roermond.

Naderhand komt men tot de conclusie, dat 
dit niet alleen een gezamenlijk optreden is 
geweest, doch vooral een uiting van een 
hechte vriendschapsband.

blijk van lenigheid aan de dag gelegd daar 
juist aan hem deze vraag gesteld werd.Met 
alle hoffelijkheid de Roermondenaar eigen, 
werd de belangstellende vrager gerust 
gesteld met het eerbiedafdwingende 
antwoord dat wij het bestuur vormden van 
de Kon. Zangver. R.M., dat ter receptie toog 
naar de jubilerende "Staar".
Met een kleine vertraging kwam de trein en 
dus ook het bestuur te Maastricht aan, waar 
onmiddellijk de prettige wandelweg naar het 
Staar-gebouw werd begonnen. In de 
"Monnes" werden de jassen en hoeden 
gedeponeerd en onder het genot van een 
"verfrissing" werden de diverse insignes 
aangebracht om de diverse bestuursleden-
halzen en een grote spiegelwand stelde onze 
ijdelheid tevreden. Toen naar het 
"Staargebouw"! Onze twee volijverige 
Commissarissen voorop met een reus achtige 
mand bloemen, de rest van 
                                           (Vervolg op blz. 3)

   *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
Het zal waarschijnlijk niet zo heel lang meer duren of  R.M. zal in 
het bezit zijn van een keurig nieuw vaandel. Door Bestuur en 
Vaandelcommissie zijn al uitvoerige besprekingen gevoerd en bij 
't verschijnen van dit nummer zal de opdacht tot het vervaardigen 
van een waardig vaadel wel reeds zijn gegeven. Het bestuur hoopt, 
doch het is niet waarschijnlijk dat deze hoop in  vervulling zal 
gaan dat het nieuwe vaandel nog vóór de jubileumfeesten en de 
Kroning van H.K. Hoogheid Prinses Juliana tot Koningin der 
Nederlanden gereed zal komen.
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bestuur er achter aan. Wij bestijgen die echt 
typisch oud-steedse trappen, die het 
beklimmen van het korte 3 sterk stijgende 
straatje vergemakkelijken en staan dan voor 
het Staargebouw, waarvoor diverse corpsen 
en verenigingen staan opgesteld. Het kost 
nogal wat moeite om de zware mand door 
de grote,  die er voor in het gebouw heerst 
heen te 1oodsen,  doch na enig wrikken en 
wringen kunnen wij de zaal betreden, waar 
de huldiging reeds in volle gang is. Kelners 
lopen gedienstig heen en weer met volle 
glazen en zo iemand zijn "dröpke" gemist 
heeft, dan is dit zijn eigen schuld. Als gebrui-
kelijk wordt getekend in het receptieboek 
en een prima organisatie zorgt ervoor dat 
spoedig op het podium is medegedeeld, dat 
het bestuur der Kon. Z. Roermonds Mannen-
koor is gearriveerd.
Op het stijlvol-versierde podium staat het 
bestuur en daarachter opgesteld de zangers 
der “Staar”. Temidden der bestuursleden 
bevonden zich de buitengewoon-erevoor-
zitter Mr.dr.Fr. Houben, Commissaris der 
Koningin en de erevoorzitter Jhr. Mr. W. 
Michiels van Kesse-nicht, de Burgemeester 
van Maastricht. Aan de rechterzijde, naast ’t 
nieuwe Staar-vaandel prijkte het 
levensgrote geschilderde portret van Peter 
Gielen, de geestelijke Vader der "Staar". Ter 
linkerzijde was een grote foto van de 
bekende en inmiddels overleden Staar-
voorzitter Meertens opge-steld. In de zaal 
waren aanwezig de vertegen-woordigers 
van alle voorname koren uit Limburg, 
waarbij wij met name noemen "Venlona" en 
"St. Pancratius.  In volgorde van binnen-
komen werden telkens de verenigingen 
aangekondigd door middel van een micro-
foon. Na afloop begaven wij ons, hongerig 
naar de bekende Gouden Poort, waar wij het 
genoegen  hadden kennis te maken met de 
voorzitter van ’t Kon. Ned. Zangersverbond 
de Heer C. H. Honig  onder het genot van 
heerlijk borreltje hebben we met de 
Bondsvoorzitter, die wij even te voren 

ren in de Staarzaal hadden kunnen bewonderen 
om zijn grote gave van welsprekendheid, 
gezellig gepraat en de heer Honig toonde zich 
zeer verheugd met 't bestuur van Roerm.
Mannenkoor te hebben kennis gemaakt. Hij 
maakte van deze gelegenheid gebruik, om ons 
aan de van enige voorbeelden duidelijk te 
maken, dat z’n tijd begrijpt, voorgoed zal 
breken met het oude en energiek de nieuwe 
richting zal gaan. Hij maakte daarbij een 
vergelijking tussen Pancratius uit Heerlen en 
de Legia uit Luik, welke beide verenigingen de 
avond tevoren het Gala-concert hadden 
verzorgd. Hij prees Pancratius dat die avond 
een zeer waardevolle muzikale prestatie had 
geleverd, terwijl de Legia algemeen was 
tegengevallen, daar zij nog steeds verkleefd 
was aan haar oude repertoire; wat
Mannenkoorzang  betreft is Nederland België 
al ver voor! Toen gaven wij ons liefdevol over 
aan een door onze “Fijnproefcommissie” 
samen-gestelde maaltijd, waarbij een-onzer 
genoemde commissie prees om hun bijzondere 
smaak. Als bewijs onzer erkentelijkheid stelde 
hij voor de commissie  toestemming te 
verlenen de gehele kosten voor hun rekening te 
nemen, hetgeen de heren echter met een 
grootmoedig gebaar van de hand wezen, waar 
zij dan ook, volkomen gelijk in hadden.
Staande op een stoel gaven vervolgens de 
voorzitter van "Venlona” en de Bonds-
voorzitter nog een hartelijke speech ten beste,
waarna deze plechtigheid als gebruikelijk werd 
gesloten met een kopje mocca en een "poesje".
Zo werden op deze jubeldag voor de "Maas-
treechter Staar" vriendschappen gesloten of 
hernieuwd.
Ik besluit met een oprechte heilwens van 
"Cantemus” aan het adres van de jarige 
"Staar". Moge spoedig de tijd aanbreken 
waarop Roermonds Mannenkoor weer 
regelmatig contact zal hebben zowel met de 
"Staar" als ook met "Venlona" en "St . 
Pancratius".                            Willy Sampers.
Bijlage van het Maandblad van het Kon. Ned 
Zangersverbond. Verzorgd door: 
"Ars" Copieerstudio - Roermond
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24 1949

3.24 1949, KRM nieuwe Vaandel

Als ’t maar waar blijft, 
goed en schoon.

Foto (7 x 8,4 cm)

(op ware grootte)

Het vaandel is ontworpen door Max Weiss, glazenier, die op verzoek van het vaandelcomité  een 
compositie in “gebrandschilderd glas” maakte. Het vaandel is van natuurzijde vervaardigd  in het
gerenommeerde zijde-atelier Slabbink te Brugge.
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 25 1953

3.25 1953, Uitspraak en Vertaling van ‘To a God 
Unknown’

 Zies wurds aar 
bjoetie-foel

Uitleg voor zangers (21 x 29,7 cm)

In 1953 is het koor volop bezig met het zoeken naar een nieuw repertoire, hierbij werden 
moderne werken niet geschuwd. Zoals ook het “To a God Unknown’”. Alléén die uitspraak…

vandaar onderstaand uitleg.
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26 02-1954

3.26 1954, Carnavalsfoto

Let op de boembas en 
de Feep

Foto (10,5 x 7 cm)

(op ware grootte)

Een foto tijdens de carnaval van 
1954

Uitvergroot op 195% in hoge resolutie
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27 20-03-1955

3.27 1955, Foto Mattheus uitvoering

Het KRM nam dus het 
initiatief tot de Mattheus

Foto (14,2 x 10,6 cm)

Bij het 75-jarig jubileum in 1955 voerde het KRM de eerste echte grote productie uit: de Mattheus 
Passion. Dat was een idee van president Willy Sampers. Bij gebrek aan een goede zaal werd het 
werk uitgevoerd in de Europahal, een militaire manege. De Mattheus Passion werd in de volgende 
jaren nog uitgevoerd in Mönchengladbach, Eindhoven, Maastricht, Geleen, Sittard en Kerkrade.

(op ware grootte)

 op de volgende pagina een vergroting op 156%, hoge resolutie
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Uitvoering Mattheus in 1955, tijdens het 75 Jarig Jubileum
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28 06-01-1968

3.28 1968, Interview köster Smeets bij 
pensionering

Köster Smeets Krantenartikel (11 x 19 cm)

???

(op ware grootte)

“Bent u blij nu van de rust te 
kunnen genieten?” 
“Nee, ik kan er slecht aan 
wennen. Ik loop nog wel al de 
wijken van de Broeder-
schappen. En verder lees ik en 
wandel met de kleine jongen. 
En ik luister naar muziek.”
Er wordt een zangplaat 
opgezet.
“Alle zangplaten vind ik mooi, 
vooral de klassieke. Ik ben ook 
al 41 jaar bij het Mannenkoor. 
Vroeger heb ik met Toon 
Ketelaers (de vader van Leo) 
een dubbelkwartet opge-
richt.”We zongen samen in het 
veldleger. Dat kwartet is er al 
lang niet meer.
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29 26-07-1968

3.29 1980, Sjinderhannes, kleur- en 
klankrijker

Sjinderhannes 1980 
was nog een verrassing

Krantenartikel (22 x 25 cm)

In 1980 deed het overgrote deel van de zangers mee aan de Schinderhannes
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Roermondse Sjinderhannes wordt kleur- en klankrijker dan ooit

Roermond — De voor de deur staande opvoeringen van de opera-bouffe ,,Sjinderhannes", die 
onder auspiciën van het Roermondse mannenkoor georganiseerd worden bij gelegenheid van 
het afscheid van Roermonds burgemeester mr. R. Höppener, beloven kleur- en klankrijke 
vertoningen te worden. Tijdens de gekostumeerde generale repetitie woensdagavond verliep 
alles naar wens.
Henri Timmermans heeft zich zo ingeleefd in de rol van heks, dat wat hem betreft eenvoudig 
niets verkeerd kan gaan. Sjinderhannes, Mathieu Mooren werd tijdens de generale hoe langer 
hoe beter. Ook de andere solisten beheersten hun rol, terwijl het koor meer dan levensechte 
rovers op het gras zette. De organisatoren, G. Smeets, W. Achten, J. Roebroeks en J. Dekkers en 
H. Timmermans kunnen bij voorbaat reeds tevreden zijn. Ze vertrouwen erop dat alle drie de 
avonden, vandaag, zaterdag en zondag, de tribunes stampvol zitten. Er zijn per avond 
vijfhonderd zitplaatsen beschikbaar. Diverse oude Roermondenaren die de repetitie van 
woensdagavond bijwoonden, zeiden dat deze ,,Sjinderhannes" talrijke voorgaande als kijk- en 
luisterspel nog overtreft.
Vooral de echte Roermondenaar ziet Sjinderhannes met spanning tegemoet. Over de figuur 
van de  schrijver, Emile Siepgens, zullen ze zeker niet zeggen wat de Maas- en Roerbode in 
1889 schreef: 
,,. . . Emile Siepgens, een schrjjver die er maar al te vaak een onedel vermaak in schept 
karikaturen te leveren van zijn geboorteland en hiermee rond te venten . . ."
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30 1970

3.30 1970, Drie beschermheren KRM

Typisch KRM: drie 
beschermheren

Foto (10 x 7 cm)

Mr. Majel (M.M.L.G.M.) Custers , Mr. René (R.G.A.) Höppener  en Mr.dr. R.M.A.A. Geuljans

(op ware grootte)
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31 1970

3.31 1970, Kaartje voor lange repetitie-wegblijvers

Zie memo Jan 
Hupperts

Kaartje (14,8 x 10,5 cm)

Liet je (te) lang niets van je horen, dan kon je onderstaand kaartje bij je post verwachten.

(op ware grootte)
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32 02-1971

3.32 1971, Alternateef Limburgs Volksleed

Heeft KRM nooit 
willen zingen uit respect voor 
Thijssen

Lied (19,3 x 26,6 cm)

In januari 1971 schreef Pierre Huyskens het alternatieve Limburgse Volkslied, zoals hij zelf zegt: 
“Gesjreve veur ’t Remunjs Mannekoor”.
Het koor heeft het echter uit respect voor hun alleréérste dirigent H.Tijssen, welke het originele 
Limburgse Volkslied in 1909 componeerd, nooit willen zingen.

Alternateef
Limburgs Volksleed

Gesjreve veur 't Remunjs Mannekoor door Pierre Huyskens

Wo 't opgaond eikehout, 
geveldj mit de motorzaêg 

nooit meer ziene sjone sjeem
kan sjpreie euï'er de waêg; 

we de herder eine brommer haet
en zien sjäöpkes dreug :

— Dao is mie vaderlandj : 
nooit waer ich 't meug (bis)

Wo 't water van de Maas
zjwaor vergiftigd is,

en de ves-sjtandj, ooit zo riek,
ter dood veroordeild is; 

wo chemie, waat helder waas,
alles haet verkleurd :

— Dao is mie vaderlandj,
höbt geer 't good geheurd? (bis)

Wo onger de peut pan 't vee 
de weije zeen ontgrindj; 
en de plek verbaggerd is, 
wo ich sjpeelde es kindj; 

wo de koel geine kaolmeer guf,
de kompel is Marokkaan :

— Dao is mie vaderlandj : 
kom d’r mich neet aan! (bis)

Wo de zwalg vertrokke is, 
de leeuw'rik neet meer zingk:

wo de jager gein fazant 
mit nao hoes toe bringt : 

wo allein d'n Uul nog laef, 
want dae geit nooit kapot :

— Dao is mie vaderlandj,
applaus, en ei bietje vlot (bis)

We keplaon óp trouwe sjteit,
pesjtoor sjteeds aajer weurd;
begienkes loupe in mini-kleid, 

en nurgens wierook geurt; 
wo de suisse gein werk meer haet,

't gelouf zien kleur verluus:

— Dao is mie vaderlandj :
det blief 't nondedjuus! (Bis)

Wo 't sjtedje van Plezeer, 
väöl pliesse haet : 

wo 't Vriethof is verpes, 
Servaos auch nieks meer zaet: 

wo allein de Carnaval, 
egaal gebleve is :

— Dao is mie vaderlandj, 
ein belaevenis (bis)
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(op ware grootte)
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 1 21-12-1975

3.33 1975, Programmaboekje Kerstontmoeting

Niet meer weg te
denken

Programmaboekje, 7 pagina’s (15 x 21 cm)

(op ware grootte)
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Eén van bekendste tradities van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor was zeker de KertIn.
Standaard werden er twee uitvoeringen op één middag gegeven. Eén keer echter was de 
belangstelling zo groot dat er zelfs, op aandringen van de brandweer ter elfder uren, besloten 
moest worden om nog een derde uitvoering te geven,.

 Op de volgende pagina, blz. 4 t/m 7 van dit boekje
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- lege pagina -

zodat bij 2-pagina mode 
de informatie correct naast elkaar getoond wordt
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34 1978

3.34 1978, Reglement Aandelenfonds

Wat zou dat 
opgebracht hebben?

Stencil (21 x 29,7 cm)

In de jaren 70 werd het aandelenfonds geïntroduceerd om kapitaal te vormen voor het 
financieren van de activiteiten bij het eeuwfeest.

Reglement ,,aandelenfonds K. R.M.”

DOELSTELLING: Het vormen van een kapitaal voor het geheel of gedeeltelijk financieren 
van de ledenfestivitelten bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
het Koninklijk Roermonds Mannenkoor in 1980

I. KAPITAALVORMING Door : a) interest van ingelegde gelden
b) giften van leden en nietleden,

II. SYSTEEM 1

2

3

wekelijks kunnen de leden (op vrijwillige basis) coupons kopen ter 
waarde van minimaal Fl. l,--
Deelname staat voor nietleden alleen open bij een minimim eerste 
inleg van Fl.  25,--
De totale inleg t/m het jaar 1979 is voor iedere deelnemer 
opvorderbaar in het jaar 1980.

Uitzonderingen hierop vormen:
a

b

c

d

deelnemers die het lidmaatschap van het KRM opzeggen en
hun inleg wensen op te nemen.
leden die v66r het jaar 1980 de leeftijd van 65 jaar bereiken en 
hun inleg eveneens wensen op te nemen
bij overlijden van het lid worden de gelden welke werden 
ingelegd ter beschikking gesteld van de nabestaanden.
in alle niet voorziene gevallen beslist het comité.

4 Aan het einde van ieder kalenderjaar zal ter vervanging van de 
uitgereikte coupons een aandeel worden overhandigd, waarin het 
totaalbedrag van de coupons per jaar is genoemd.
Reklames op het totaalbedrag van het aandeel zijn mogelijk binnen 
14 dagen na uitreiking.

OPGEMAAKT TE ROERMOND OP 31 DECEMBER 1970,
HET COMITE : 
Jan Huyskens. 

Jan te Mey. 
Harry Wolters.

 Op de volgende pagina het origineel op 94% van de werkelijk afmetingen.
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 35 09-1978

3.35 1978, Affiche optreden KRM in Madeleine te Parijs

 Ook in de Madeleine: 
to a God unknown

Affiche (27,7 x 36 cm)

(op 60% van de ware grootte)
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- lege pagina -

zodat bij 2-pagina mode 
de informatie correct naast elkaar getoond wordt
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36 16-09-1978

3.36 1978, Foto optreden Madeleine in Parijs

Nog altijd geen 180 Foto (14 x 10,3 cm)

Tijdens de concertreis naar Parijs in 1978 concerteerde het KRM daar in een van de bekendste 
kerken, de Madeleine, en werd beloond met een daverend applaus, iets wat toen nog niet 
gebruikelijk was – in een gebedsruimte dan.    

 op de volgende pagina een vergroting op 156%, hoge resolutie 
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Optreden in de Madeleine in Parijs
(Uitvergroting op 156%, hoge resolutie)
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37 17-09-1978

3.37 1978, Foto “Komisch duo” in Parijs

Après nous le deluge Foto (10,5 x 7 cm)

Even jezelf zijn, Frans Routs en Huub Jordens.

(op ware grootte)

 op de volgende pagina een vergroting op 220%, hoge resolutie 
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Het komisch duo in Parijs
(Uitvergroting op 220%, hoge resolutie)
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38 17-12-1978

3.38 1978, Foto KerstIn uitvoering

Jongste klapstuk in de 
KRM-traditie: de Kerst-Inn

Foto (14 x 10,5 cm)

Eén van bekendste tradities van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor was zeker de KertIn.
Standaard werden er twee uitvoeringen op één middag gegeven. Eén keer echter was de 
belangstelling zo groot dat er zelfs, op aandringen van de brandweer ter elfder uren, besloten 
moest worden om nog een derde uitvoering te geven,

(op ware grootte)

 op de volgende pagina een vergroting op 154%, hoge resolutie 
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KerstIn 1978
(Uitvergroting op 154%, hoge resolutie)
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39 1979

3.39 1979. Stembriefje 

Blijk van demokratie Stembriefje (6,9 x 9,9 cm)

Tijdens het kiezen van nieuwe bestuursleden werd gebruikt gemaakt van voorgedrukte 
stembriefjes.

(op ware grootte)
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- lege pagina -

zodat bij 2-pagina mode 
de informatie correct naast elkaar getoond wordt
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40 03-11-1978

3.40 1978, Foto Koninklijk bezoek

Hommage aan 
koninklijke dirigent

Foto (14 x 10,5 cm)

Koningin Juliana bezoekt op 3 november 1978 Roermond en wordt voorgesteld aan de 
“koninklijke” dirigent Jan Hupperts. (De reden van het bezoek heb in nog niet kunnen 
achterhalen.)

(op ware grootte)

 op de volgende pagina een vergroting op 154%, hoge resolutie 
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Koningin Juliana ontmoet “koninklijke” dirigent Jan Hupperts
(Uitvergroting op 154%, hoge resolutie)
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41 1980

3.41 1980, Koorfoto 

Geen 180, zoals 50 
jaar geleden

Foto (14,1 x 10,4 cm)

Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor in het 100 jarig jubileumjaar 1980.

(op ware grootte)

Hieronder een andere koorfoto, omdat correct uitvergroten niet mogelijk is.
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- lege pagina -

zodat bij 2-pagina mode 
de informatie correct naast elkaar getoond wordt
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42 18-09-1880

3.42 1980, Ledenlijst KRM per 01-07-1980

Ledenlijst Ledenlijst (31,8 x 21 cm)

De ledenlijst op 1 juli 1980.

( op 56% van de ware grootte)
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1eTenoren 2eTenoren Baritons Bassen
H.Aben
C.Giebe1s
L.Hauer
j.Heisterkamp
L.Heynders
A.Janssens
H.Janssens
J.Kölgen
J.teMéy
L.teMey
P.teMey
P.Meys
M.Mooren
P.Mooren
J.Nijenhuis
P.Pi1gram
j.Pouwels
T.Roos
G.Steeghs
P.Voestermans

Th.van den Bogaard
H.Claessen
J.Deckers,
J.Druncks
J.Evers
Th.Fakkert
J.Gijsen
P.Holten
J.Huyskens
J.Kruytzer
H.Kunkels
H.Kuyper
A.van Melick
V.Mooren
M.Oyen
F.Routs
O.Rubel
I.Ruys
J.Seuren
J.Waeyen
H.Wolters

F.van Birgelen
J.Boost
G.Conradi
M.Dumont
J.Eydenberg
A.Farro
P.Heynders
G.Jacobs
W.Jacobs
L.Janssen
J.Janssens
H.Jordens
J.Masolijn
H.Minten
L.Mooren
W.Mooren
J.Nizet
J.Peeters
M.Peeters
L.Raeven
D.Reyners
Th.van Rosmalen
J.Roubroeks
H.Ruiter
E.Schouten
W.Schouten
A.Smeets
C.Sijbertsma
H.Timmermans
Th.Vaessen
Tj.Vallinga
M.Vinken

F.Alers 
H.Allers
Ch.Beltjens 
O.van de Berg 
M.Boessen 
L.Buvelot 
H.Cillekens
J.Clerx 
H.Ebus 
J.Franssen 
E.Gabriëls
H.Geelen
W.Graef
H.Janssens 
P.Lommen
W.van der Maas
M.van der Poel 
J.Schilder
J.Schrijnemakers
Th.Sijbers
J.Theelen
J.Wiermans
L.van Wijk 
J.Zinken
L.Zwanenberg

Bestuur
J.Roubroeks 
W.Graef 
H.Wolters 
J.te Mey 
J.Evers 
M.Peeters 
J.Deckers
P.Ho1ten 
P.Lommen 

president
secretaris
penningmeester
vice-voorzitter
tweede secretaris
tweede penningmeester
commissaris
commissaris
bibliothecaris

Jubileumcomité
J. te Mey 
L.Janssen 
M.Peèters 
A.Alers-Manders
N.Bergkamp
P.Ho1ten
T.Hoofwijk
P.Munnix
H.van Ool

voorzitter
secretaris
penningmeester

Dirigent
J.Hupperts

Erepresident
J.Janssens

Beschermheren
mr. René.Höppener 
mr. M.M.L.G.M.Custers 
mr. J.H.J.Danië1s

Voorzitters
H.Hermans 1880
O.C1aus 1884
P.Truyens 1886
J.Snackers 1890
R.Diebels 1928
W.Hosselet 1941
H.Steemers wnd 1946
W.Hosselet 1947
L.op de Cou1 1948
W.Sampers 1951
J.Janssens 1960
J.Roubroeks 1977

Directeuren
F.Luyten 1880
H.Tijssen 1886
C. de Rooy 1922
W.PIoem 1939
P.Schnitze1er 1942
J.Hupperts 1964

Ledenlijst op 1 juli 1980
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 43 1980

3.43 1980, Verslag KRM tussen 1955 en 1980

 De afgelopen 
vijfentwin-tig jaar

Handgeschreven verslag (2 pagina’s 22 x 34,4 cm)

Peter Adams beschrijft hier de jaren van 1955 tot 1980, omdat de eerste 75 jaren uitvoerig 
beschreven zouden zijn bij het 75-jarig bestaan.

(op 44% van de ware grootte)

 op de volgende pagina’s dit handgeschreven verslag op 154% van de ware grootte
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(op 80 % van de ware grootte)
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(op 80 % van de ware grootte)
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44 1980

3.44 1980, Interview met dirigent Jan Hupperts per 
post

Pierre Huijskens 
meets Jan Hupperts?

9 losse Memoblaadjes (14,8 x 21 cm)

In de tweede helft van 1980 stonden in Limburg verschillende gebieden tijdelijk onder water, 
veroorzaakt door hevige regenval en het buiten de oevers treden van de Maas.
Dit was ook het geval voor Itteren, de woonplaats van dirigent Jan Hupperts, en Mijnheerkens, 
woonplaats van Pierre Huyskens, de interviewer. Dus werd het geplande interview maar “per 
post” gedaan.

Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 1 van 9



JubileumArchiefmap 100 Jaar Koninklijk Roermonds Mannenkoor Blz. 94 van 142

Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 2 van 9
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Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 3 van 9
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Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 4 van 9



JubileumArchiefmap 100 Jaar Koninklijk Roermonds Mannenkoor Blz. 97 van 142

Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 5 van 9
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Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 6 van 9
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Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 7 van 9
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Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 8 van 9
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Interview Jan Hupperts door Pierre Huyskens, 9 van 9

 Op de volgende pagina’s de uitgetypte teksten
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Roermond, 31 juli 1980
Van: Pierre H.
Aan: Jan Hupperts

Amice,
Ja, dat wordt moeilijk natuurlijk, als jullie in Itteren ook al ondergelopen zijn. Hartelijk dank 
overigens, dat je mij via de nog intacte telefoon van je buurman hebt laten verwittigen in 
Amsterdam van het feit, dat je zelf met een defecte telefoon in een isolement zit. Maar ons 
gesprek kan door het gedram van Lodewijk Imkamp geen uitstel lijden. Zullen we het dan per 
memo doen? In de hoop, dat de PTT wél dwars door het water de post bezorgt. Ik waag het er 
op.
Eerste vraag dus. Waarom werd de Oedipus Rex maar één keer uitgevoerd, terwijl de 
Sjinderhannes een week heeft gedraaid, en voor het najaar I Lombardi in studie is genomen? 
Ik bedoel: is het niet zonde van  die Oedipus?
Het werk is voor Mannenkoor gemáákt, is een pronkstuk gebleken tijdens de uitvoering met 
het LSO en met een keur van solisten: nauwelijks driehonderd Roermondenaren hebben het 
gehoord; er is een bandje van opgenomen - en na de première verdween dat zelfs in de 
archieven. Te gek voor woorden toch? Had die Oedipus in het najaar toch nóg eens uitgevoerd. 
Dan had je jezelf veel moeite (met I Lombardi ) kunnen besparen en gegarandeerd veel meer 
publiek getrokken. Stuur je me gauw antwoord?  En vervat je daarin je eerlijke dirigenten-
gevoelens?

Pierre

Van: Jan Hupperts (ondergelopen in Itteren) 
Aan:Pierre Huyskens (ondergelopen aan Mijnheerkens) 
Betreffende: interview jubileum Mannenkoor

Itteren, 2 augustus 1980

Amice Pierre,
In antwoord op je vraag: oorspronkelijk hadden we voor de viering van 100 jaar krm de 
Oedipus gepland voor het: voorjaar, en de St.Jeanne d'Arc au Bûcher (Honneger/Claudel) voor 
het najaar. Daartussenin zou de Sjinderhannes, in nieuwe opzet, over de Bühne gaan. Dit plan 
is niet haalbaar gebleken.
De Oedipus Rex heeft veel inspanning gekost: dit (specifiek mannenkoor-)werk is razend 
lastig en het kreeg binnen het Koor aanvankelijk een sterke oppositie. Veel leden wilden er 
eigenlijk niet aan.
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En om een eerlijk dirigenten-gevoel te uiten: 80% van de energie, die ik aan de Oedipus heb 
besteed gold de overwinning van de weerzin,waarmee een groot deel van het koor aan deze 
Strawinskycompositie repeteerde. Maar die moeite bleef niet onbeloond: men begon er 
gaandeweg in te geloven en men begreep, dat men door deze zure appel heen moest bijten, 
wi1de men tenminste de pretentie waarmaken, dat het KRM het kan opnemen tegen Venlona, 
in Noord-Limburg, De Staar in het Zuiden en Pancratius in het Oosten. Het KRM representeert 
in de Limburgse Mannenkoor-wereld Midden-Limburg, waar het geen concurrentie heeft, 
maar waar het een enorme traditie aan techniek en muzikaliteit 
heeft hoog te houden. De Oedipus nu is een werk, waarmee je je niveau bewijst. En dat is 
bewezen, vide de enthousiaste kritieken en de geestdrift, waarmee de aanvankelijke 
tegenstanders het werk hebben uitgevoerd. Maar je hebt ge1ijk: het is jammer,dat het maar 
één keer, en dan nog voor beperkt publiek, ten gehore is gebracht. Maar het bestuur wilde in 
het kader van het jubileum ook de gemeenschap terwille zijn: dus werd de Sjinderhannes, 
totaal vernieuwd, meerstemmig, mét vrouwen, en met begeleiding van de duivelskunstenaar 
Jan Theelen, aan de stad Roermond aangeboden. Daverend succes.
Eigen1ijk heb ik (eer1ijk dirigenten-gevoel) voor het eerst met plezier aan de Sjinderhannes 
gewerkt: hij had nu meer muzikaliteit en was precies de Opera Bouffe die Emie1 Seipgens zich 
honderd jaar geleden moet hebben voorgesteld. Blijft toch de vraag: of wé in Roermond niet 
met iets nieuws moeten komen, op dit volksopera-gebied. Je hebt wel eens over een 
Bokkerijders-Oratorium gesproken. Maar moet zo'n produktie geschreven worden op 
bestaande, eigentijdse populaire muziek, of moet er nieuwe muziek voor worden gemaakt. 
Hoe moet dat? Wie moet dat doen? Wie zal dat beta1en? Dat 1aatste, gebrek aan geld, heeft 
ook de doorslag gegeven bij de St. Jeanne d'Arc - een werk waarvan ik dróóm, dat ik het nog 
eens zal uitvoeren. Het kon er, in het jubileumjaar niet van komen omdat de subsidie van 
gemeentewege maar matig is en ... omdat ik de repetitie-frequentie geen geweld wilde 
aandoen, als je begrijpt wat ik bedoel. I Lombardi is echter een uitstekende vervanging van 
mijn "droom". Als opera hoor je het ze1den. Bovendien zingt het Toonkunst/Oratoriumkoor 
er in mee, dat daarmee zijn fijne samenwerking met het Mannenkoor nog eens kracht bij wil 
zetten. Tussen haakjes (we zouden samen in 1982, bij het 750 jaar bestaan van de stad 
Roermond de Mis van Donizetti in de Kathedraal ten gehore kunnen brengen...) Zie je, zo zit 
dat. Ik ben het met je eens,dat de Oedipus ook als staaltje van bekwaamheid van dit 
mannenkoor, 
best nog eens uitgevoerd mag worden. Maar het gáát niet, gezien de financiën en de andere 
verplichtingen. We hebben nog veel te doen. Een mannenkoor als het KRM moet inzetbaar zijn 
waar de gemeenschap dat verwacht. Dat is één; dat is de sociale opdracht. Het moet 
beschikken over een repertoire van goede eigentijdse werken, om altijd en overal te kunnen 
bewijzen, dat we de Liedertafe1-stijl te boven zijn en dat we op andere Limburgse koren vóór 
lopen. Dat is twee; dat is de opdracht om bij de tijd te blijven. En dan moeten we, omdat ik niet 
geloof in concoursen en in het meten van muziek met punten, op gezette tijden met grote 
werken komen, die er uit springen-zoa1s de Oedipus en de St.Jeanne d'Arc. Dat is drie. En het 
is in het kader van onze culturele opdracht, niet de geringste taak. Maar als je het zó wil doen, 
hoevee1 repetities dacht- je,dat daarvoor nodig waren? Precies - twee in de week. Net als bij 
de Staar, die in het repertoire niet eens hóóg grijpt. Ik laat het hierbij, anders word ik te 1ang. 
Het water zakt overigens al. Ik denk dat mijn tuin nu wel verwoest is. Heb ik strakt ook wat te 
doen in de enkele vrije uren, die me nog resten. Maar het tennis geef ik niet op. Daar komt me 
niemand aan. Dat is gewoon een conditionele rust voor een dirigent. 
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Groetjes:
Jan Hupperts.

P.S. AIs je nog vragen hebt, stuur ze dan per kerende post.

Roermond , 5 augustus 1980
Van: Pierre H .
Aan: Jan Hupperts

Hooggewaardeerde Jan,

Je zegt in je memo dd. 2/8/1980, dat je de repetitie-frequentie "geen geweld wil aandoen, als 
je begrijpt, 
wat ik bedoel". Ik begrijp, dat je de heren van het Mannenkoor niet wilt overvragen. Als ik een 
stoute opmerking mag maken: de vrijdagavond, repetitieavond is voor veel Koninklijke 
mannen natuurlijk ook, wat tennis voor jou is: "daar komen ze me niet aan".
Is het dan misschien ook waar, dat dé repetitie-avond voor een aantal zangers een alibi voor 
een avondje-uit betekent, een excuus voor een paar uurtjes "stappen" en "hangen" aan de teek 
? Ten tweede: je gelooft niet in concoursen. Dat doet me deugd. Kun je het nog wat nader 
uitleggen? Inmiddels ben ik begonnen  met nadenken over de jubileum-kerst-in. Dat is ook 
een sociale activiteit van het KM, die zich ieder jaar weer in een steeds grotere belangstelling 
mag verheugen. Heb jij, wat dit betreft, ook al plannen?

So long .
Pierre H.

Van: Jan Hupperts
Aan: Pierre Huyskens
Betreffende: Interview jubileum-uitgave Mannenkoor

Itteren, 7 augustus 1980
Amice,

Het repetitie-probleem is een klassiek probleem. Het blijft een dirigent belasten. En evenzeer 
het koor zelf. Ik moet zeggen: voor de Oedipus en de Sjinderhannes zijn de extra repetities 
goed tot zeer goed bezocht. Maar straks als het jubileumjaar voorbij is, als de zangers zelf dat 
gevoel krijgen van "we hebben het gefikst", begint weer een moeilijke tijd. Dan zal opnieuw 
blijken voor wie het zingen een echt gepassioneerde hobby is en voor wie het inderdaad een 
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alibi betekent. Repeteren is voor iedere zanger een solidariteitsp1icht. Hij dupeert anderen, 
als hij weg blijft van de repetitie. Hij dwingt, bij herhaald verzuim, tot extra repetities, en die 
kosten ge1d. Hij werkt op het humeur van degenen, die wél plichtsgetrouw verschijnen en dat 
is niet bevorderlijk voor de gemeenschapszin in een koor noch voor de kwa1iteit van de 
uitvoeringen. Het is, ook bij het KRM, onthutsend als je het aantal zuivere klok-uren telt, 
waarin echt gerepeteerd kan worden. 

Klok-uren noem ik de tijd, waarin echt gestudeerd kan worden; de tijd dus, die ingaat als alle 
laatkomers gearriveerd zijn en die voorbij vliegt. Voor je het, als dirigent, weet, is het alweer 
pauze. Dan staat het klok-uur stil. En om half elf wil men weg. Per repetitie blijft anderhalf uur 
zuivere studie tijd over. En dat is niet veel. Zo is bv de Oedipus Rex het resultaat van niet meer 
dan 40 klok-uren. Knappe prestatie zul je wel zeggen. Akkoord - maar een professioneel 
ensemble als het Omroepkoor doet er langer over... Overigens wijst dit er wel op,wat het 
Mannenkoor technisch aankan. Het muzikale niveau is hoger dan het ooit in de tijd van mijn 
dirigentschap (15 jaar) geweest is. Er waait een frisse geest en er zijn veel jongeren 
bijgekomen, die kennelijk hart hebben voor de zaak. Ook het stemmenmateriaal heeft zich 
gunstig ontwikkeld: er komt een eigen "kleur" in het koor, a1 blijf 
ik jaloers op wat er in de Oostelijke mijnstreek op dit punt ten gehore wordt gebracht. Jongens 
daar hoor je tenoren. De Roermondse mannenzang is echter ook op de goede weg; hij wordt 
karakteristieker en 
je kunt al zeggen: "Daar heb je Roermond weer". Ook dit facet staat of valt met de repetities, 
als je nú wel begrijpt wat ik bedoel.
Wat de concoursen betreft: ze "hoeven" van mij niet Het meten van muzikaliteit in punten 
vind ik een hachelijke aangelegenheid, omdat een eindoordeel, met miniem puntenverschil, 
a1tijd subjectief aandoet. Wat betekent het, dat koor A 365 punten en koor B 364,5 punten 
heeft behaald'? Is dat een kwaliteits-verschi1, dat je met halve punten kunt registreren? Ik 
geloof daar niet in. Wie op concours gaat,maakt zich ondergeschikt aan een deels subjectieve 
waardebepaling. Hij studeert een verplicht werk in, dat niet om aan te horen is en hij doet 
daar zes maanden over. Vervo1gens neemt hij ook een zogenaamd vrij werk in studie, dat 
natuur1ijk een beetje moet corresponderen met dat niet te pruimen avantgardistische 
verplichte werk. Zo werkt men zich een jaar uit de naad voor één concoursmiddag aan twee 
werken, die men ná het concours gauw weer opbergt, omdat niemand er nog trek in heeft. Ik 
zei het al: een koor heeft een sociaal-culturele taak en als het die goed opvat, is het 
voortdurend met zich in concours.

Ben je zo tevreden?
De groeten dan.

Jan Hupperts.

P.S. Het water is nu weg. De tuin is inderdaad een ravage. Als ie kon zingen,zou hij klinken als 
de Nacht op een Kale Berg..
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Memo van Pierre H,.
Aan Mariëlle

Mariëlle, wil je voor mij het volgende telegram opgeven voor Jan Hupperts (Itteren, je weet 
wel)

Telegram
Pierre Huyskens, Mijnheerkens , Roermond
aan: Jan Hupperts, Itteren,

Bedankt voor de samenwerking.! Ben tevreden. Mijnheerkens staat droog. Zaterdag 3 uur :
Pierre.

Afsluitende Memo van Lodewijk 
Imkamp.

Aan Pierre H.
        Jan H.

Amici,
Het was aangenaam, afgelopen zaterdag in 
Mijnheerkens!
Bijgaand een proeve van foto voor de 
jubileumuitgave!

Groetjes, Lodewijk
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45 1980

3.45 1980, Interview met twee presidenten

Presidenten aan het 
woord.

6 kolommen op een A4-tje (29,7 x 21 cm)

Peter Munnix in gesprek met Jos Janssens en Jean Roubroeks

(op 67% van de ware grootte)
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(op 67% van de ware grootte)

Presidenten aan het woord.
Peter Munnix in gesprek met Jos Janssens en Jean Roubroeks

President zijn van het Koninklijk Roermlonds Mannenkoor is echt- geen eenvoudige zaak. 
Daar kunnen Jos ,Janssens(69) en jean Roubroeks(43) over meepraten. Eerstgenoemde 
hanteerde van 1 april 1960 tot 25 februari 1977 de voorzittershamer zoals dat in 
verenigingstermen heet, waarna Jean deze taak van hem overnam. Iedereen die Jos Janssens 
als koorpresident. heeft meegemaakt, weet echter dat hij nooit "gehamerd" heeft., en dat. hij 
zijn funktie altijd met veel trouw en takt en zonder met de vuisten op tafel te slaan heeft 
uitgeoefend. Hij was in die 17 jaar eigenijk een beetje de "vader" van de vereniging, die zijn 
"mannenkoor-zoon" Jean uitstekend heeft voorbereid op het overnemen van de vlag.
Voor zijn vele verdiensten benoemde het koor Jos Janssens tot erepresident.
Overigens is de naam president pas later weer in gebruik gekomen. In de loop van de 
roemruchte geschiedenis van het koor duikt vele malen de naam president op. Onder het 
voorzitterschap van Jos Janssens worden beide benamingen gebruikt. Om alle verwarring te 
voorkomen en voor de representatie naar buiten besloten de leden op de jaarvergadering van 
1978 om in de toekomst nog uitsluitend het woord president te bezigen.
Jos jansseris is overigens niet het oudste lid in leeftijd van het koor, maar wel in zangersjaren. 
Sinds 1928 zingt hij met veel plezier zijn partijtjes mee en er moet heel wat gebeuren wil hij 
de wekelijkse repetitie missen. Hij kwam als het ware automatisch bij het koor: zijn vader was 
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lid en in die tijd kreeg hij pianolessen van de vrouw van mannenkoorpraeses Diebels. "Ik ben
er als het ware ingegroeid", zegt hij zelf,"het koor had toen ongeveer 100 leden en dat aantal is 
er nu nóg. Toch zijn er de nodige heuvels en dalen geweest. In een slechte perioden hadden we 
maar zestig leden en direkt na de bevrijding zelfs ruim 200. Dit aantal was natuurlijk enorm. 
In 1945 was er nergens iets te beleven, en veel mannen waren blij dat ze een avond konden 
gaan zingen. De leden kwamen toen ook bijna allemaal uit de binnenstad. Roermond was toen 
veel kleiner.
Maasniel was een eigen gemeente en de wijken Donderberg en Kemp bestonden nog niet. In 
die tijd liep men na een repetitie in grote groepen huiswaarts en bij elke straathoek werd zo'n 
groep kleiner. Leden buiten Roermond kenden we niet. Nu wonen veel leden in de dorpen 
rond de stad.
In de dertiger jaren kende iedereen elkaar in Roermond. Als er een nieuw lid bij het koor 
kwam zou het wel eens kunnen zijn, dat gezegd werd: "Mer Sjang det. is eine zoon van de 
sjnieder" en daarmee was je geaccepteerd. Toch moesten de leden een soort "aspirantentijd" 
meemaken. Het koor had een mededelingen-kastje en daarin werd het nieuwe lid "opgeplakt", 
zodat de leden eventuele bezwaren tegen de nieuwkomer konden inbrengen. "Later gebeurde 
dit niet meer", aldus Jos Janssens, "want we waren blij, dat er nieuwe leden kwamen.”
Het bekende kastje is nog steeds in het bezit van het koor en wordt bewaard in de oranjerie, 
sinds 1973 repetitielokaal van het koor.
In 1959 raakte het koor door omstandigheden zonder voorzitter. Jos Janssens was toen al 
bestuurslid en knapte veel klusjes voor het koor op. Daarop vroeg het bestuur hem voorzitter 
te worden."Die vraag viel me wat koud op het lijf", herinnert Jos Janssens zich nog als de dag 
van gisteren, "ik wilde dat helemaal niet, maar uiteindelijk hebben ze me zover gekregen." En 
hij begon meteen aan het karwei, want als Jos Janssens eenmaal "ja" gezegd heeft stort hij zich 
met hart en ziel op zijn taak. Enkele voorbeelden ter illustratie van die toewijding: als het koor 
op concertreis ging, stapte hij als eerste uit en als laatste in de bus om te kijken of alle 
"schaapjes" er waren. Ook was hij altijd als eerste- een kwartier voor de anderen- op de 
repetities.
"Het voorzitterschap was meer werk dan ik ooit- gedacht had. Toch heb ik het met veel plezier 
gedaan, maar ik had deze eervolle taak niet kunnen volbrengen als mijn vrouw niet volledig 
achter me had gestaan"  glimlacht Jos ,"zij is mijn steunpilaar geweest en alle afspraken of 
feestjes binnen ons gezin van zes kinderen werden gemaakt: met de mannenkooragenda in de 
hand" . Meteen toen hij voorzitter werd , begon Jos Janssens ook het archief van het 
mannenkoor op te zetten. Een archief , dat bij het  wisselen van de macht was uitgegroeid tot 
maar liefst 35 plakboeken. Archief had het koor nauwelijks toen hij begon. Toen oud-
sekretaris Baer Muermans overleed kreeg Janssens een hele doos vol papieren over het koor 
van de erfgenamen. En met de gegevens en foto's die Jos Janssens van de leden wist los te 
pingelen vormde dit het zeer welkome begin van een goed archief.
Janssens zelf, bescheiden als hij is, wil er niet veel over zeggen: alleen dat hij er veel werk aan 
heeft gehad. Jean Roubroeks, die ook deze klus van zijn voorganger heeft overgenomen, weet 
wel beter: "Het is een heidens karwei geweest en de heer Janssens moet een engelengeduld 
gehad hebben om dat allemaal uit te puzzelen en te ordenen. We kunnen hem niet dankbaar 
genoeg zijn voor dit werk',en ik geloof dat veel leden niet eens weten hoe rijk ons koor is aan 
archiefmateriaal. De overdracht van het archief is geruisloos gegaan, want Jos Janssens wilde 
niet extra in het zonnetje gezet worden. Hoe dan ook, binnenkort zullen we er toch aandacht 
aan besteden, want dat heeft hij heus wel verdiend. We zijn overigens wel voorzichtig met ons 
archief en laten het niet bij de leden rondgaan. Op verzoek kan men het inzien. Het archief van 
ons is zelfs zo waardevol, dat er contacten met de gemeente zijn gelegd om het in bruikleen te 
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geven. Ook denken we erover een brandvrije kast aan te schaffen."
Ondanks het. vele, vaak ondankbare werk, dat  de erepresident heeft opgeknapt voor het koor, 
heeft hij er geen .spijt van: "Er waren soms duistere momenten, maar dankzij de steun van 
mijn medebestuursleden heb ik altijd de moed gehad door te gaan". Zijn opvolger Jean beaamt 
dit: "lk doe het graag, ondanks alle werk, dat deze "baan" met zich mee brengt. En daarbij: bij 
mijn verkiezing was er een voldoende meerderheid om de uitdaging aan te nemen."
Jos Janssens kan het toch niet laten op te merken, dat hij dik tevreden is over zijn opvolger:" 
Jean werkt enorm voor ons koor. De leden hebben dit ook gewaardeerd, want toen hij na een 
jaar aan de beurt van aftreden was, kreeg hij alle stemmen op één na, die van hemzelf." Jean 
glimlacht bij de hem toegezwaaide lof, maar schuift die meteen door naar zijn 
medebestuursleden. Zonder een goed bestuursteam is het moeilijk om de kar van het 
mannenkoor te trekken, vindt Jean: "AIs je eens een slechte dag hebt, dan helpen die mensen 
je eroverheen, en dat is de stimulans om verder te werken voor het koor. Afgelopen jaren 
heeft het mannenkoor zich in heel Roermond gemanifesteerd, óók in de buitenwijken en dat  
is een goede zaak. Uit al die wijken hebben we leden en ook onze toekomstige leden zullen uit 
die wijken moeten komen. Daarom zijn we een Roermonds koor. Nu, bij het eeuwfeest, heeft 
het bestuur een soort gewetensonderzoek gedaan: is ons beleid goed om de grondslag te 
leggen voor de verdere bloei van ons koor. Die toekomst zie ik met een grote dosis optimisme 
tegemoet want het is verbazingwekkend, dat ondanks alle moderne mogelijkheden van 
vrijetijdsbesteding de interesse voor het beoefenen van de mannenkoorzang zo groot is, dat 
de mannenkoorzang een van de meest bloeiende trekken van het culturele verenigingsleven 
is. En dan voel je je een gelukkig mens als je van deze groep Roermondse mannen een klein 
onderdeel bent".
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46 1980

3.46 1980, Verhalen van “Het Koor achter ’t koor”

De verhalen achter 
het KRM

Flyer (4 pagina’s 14,8 x 21 cm)

 Peter Adams spreekt met verschillende zangers, elk met zijn eigen anekdote/verhaal

(op 90% van de ware grootte)
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(op 90% van de ware grootte)

KOORLATIJN
Gespierde mannentaal, geen vissers- maar "koorlatijn", tragiek, ondeugende avontuurtjes, 
enige drank, unieke kameraadschap, bulderende lachsalvo's, veel reizen en natuurlijk de zang 
die in de loop der jaren honderden concertzalen heeft kunnen boeien. Zie daar in het kort 
geschetst de smaakvolle ingrediënten die aangeven waarom "t nooit meer kapot kan met het 
Roermondse mannenkoor. Een koor waar de Bisschopsstad nog jaren rekening mee zal 
moeten houden", zoals een oud-voorzitter het uitdrukte op een avond waarvoor de "harde 
kern" van de vereniging de koppen nog eens bij elkaar stak.
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HUILEN
Een avond die al snel duidelijk maakte dat het Koninklijk Roermonds Mannenkoor toch wel 
een beetje enig in z'n soort is. Want zeg nu zelf, waar elders in Nederland zullen ze 't bij een 
zangvereniging in hun hoofd halen om in feestelijke optocht naar een watersportcentrum te 
trekken om daar een van de leden - schrik niet, in smoking-aan te moedigen niet van een 
surfplank af te sodemieteren? En wie krijgt in hemelsnaam een hotelhoudster bij vertrek van 
ontroering aan 't huilen, ofschoon de halve herberg door de Roermondse jongens is afgebro-
ken? Nee, daarvoor kun je in ons kikkerlandje alleen maar bij het mannenkoor terecht. Laten 
we maar eerlijk wezen.

POLITIE
Och, de voorbeelden zijn legio en er hoeft niet lang nagedacht te worden om ze door de "harde 
kern" opgelepeld te krijgen. Van nostalgisch, weemoedig, pikant, drankzuchtig, en 
internationaal tot wat altijd het uitgangspunt is geweest: de liefde voor de zangkunst die diep, 
heel diep geworteld zit. Het wordt hoog tijd om ze de revue te laten passeren. Neem een van 
die "stoute" dingen. Een tripje naar Wiesbaden. De politie in het Westduitse plaatsje zal nu 
nog ongetwijfeld hoofdschuddend én glimlachend terugdenken aan die Roermondse gebeur-
tenis die voor menige filmregisseur genoeg stof zou zijn geweest om er een schitterende 
komedie rond op te bouwen. Twee "rebelse" koorleden meenden na een bezoekje aan enkele 
nachtclubs voor verkeersagentje te kunnen spelen. Flink beneveld sjorden en sleepten ze met 
verkeersborden die tijdelijk bij een opengebroken straat waren geplaatst. Het duo rekende 
echter buiten de waard; in dit nachtelijke voorval talloze echte politieagenten die belangstel-
lend achter het raam van het politiebureau toekeken en de rebellen spoedig in het Hollandse 
nekvel grepen. De rest van het koor moest toezien hoe het tweetal achter een hoog ijzeren hek 
in het niets verdween. De toenmalige voorzitter kreeg bij zijn "bevrijdingspoging" dit te horen 
van het stoute duo: "Wat 'n kroeg hier hé? Geef je 'n rondje? In dit café is ook niets te doen: 
Hier komen we nooit..” Met een afkoopsom van vijf Mark boete kreeg hij de rebellen weer 
mee. Een bekende Nederlandse schrijver zou bij deze gebeurtenis ongetwijfeld de woorden "t 
zijn bijzondere en dat zijn ze" hebben gebruikt.

ASPERGES
Wat te denken van die reis naar Esslingen? Het begon er al mee dat 't ene koorlid 't andere 
wakker maakte door zegeningen met een wc-kwast onder de tonen van het "Asperges Me", na 
met een zeer miniem deel van het koor 32 (I) flessen wijn soldaat te hebben gemaakt. Het 
eindigde met een heuse schijnbruiloft van een Roermondse koorman met een behoorlijke 
dochter van een kroegbaas. De overige leden verschenen plechtstatig en in rok op "de 
receptie", waarbij een piano zowat in stukken werd gespeeld...

GROOTHEDEN
Oud-bondskanselier Ludwig Ehrard? Operazangeres Margit Schramm? Komiek Willy 
Millowitsch? En quismaster Joachim Kulenkampf? Het Roermonds Mannenkoor ligt er niet 
van wakker en draait voor deze wereldberoemde prominenten zijn hand niet om. Dat bleek 
wel na een concert in Wiesbaden. Vier grote bloemenruikers met kaartjes met spreuken en 
felicitaties kreeg het koor na afloop van deze sterren in de hand geduwd van de organisator 
van het concert die bleek om z'n neus zag van enthousiasme. Het publiek had 't helemaal niet 
meer en bleef maar applaudiseren, twintig minuten lang. 't Was toch ook niet niks. Liefst vier 
Westduitse grootheden die vielen op een Roermondse zangvereniging. Onze Oosterburen 
waren door 't dolle heen. Prompt haalde het koor de volgende dag breed uitgemeten de 
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voorpagina van diverse Duitse kranten. Er was één koorlid dat van al deze trammelant 
nachtmerries kreeg en het angstzweet de hele dag dik op het voorhoofd had staan. Die wilde 
dat hij maar weer in zijn oude vertrouwde Bisschopsstad zat. En dat was de man die de 
bloemen besteld had, de spreuken had gemaakt en wereldberoemde felicitaties uitdeelde...

KNOL
Nog zo'n stel. De "biljardeurs". Een soortement onderafdeling van het koor dat altijd te 
vinden was voor de gekste fratsen. De leden ervan deinsden niet terug om naar een uitspan-
ning of andere gelegenheid te komen in een oude koets, getrokken dor een stevige Friese knol. 
Bij carnavalsoptochten vormden ze steevast hét fuifnummer. Ooit gebeurde het dat ze het tot 
in de vroege uurtjes van zondagmorgen uithielden en van het café rechtstreeks in de kerk 
belandden. Bij de collecte moest de een de ander wakker schudden, waarop er slaperig 
uitkwam: "Nee, ik hoef geen bier meer..."

LOLA
Je houdt het allemaal niet voor mogelijk. "Lola" uit Parijs, die keer dat het mannenkoor 
opgezadeld zat met sjarretels en andere sexy kleding na een striptease in de "lichtstad" te 
hebben bezocht, het bezoek aan Aken waar simpelweg een hele promenade werd afgezet 
omdat het koor er zogenaamd bezig was met tv-opnames, die Koninginnedag dat twee koor-
leden in de Roer zwommen en van de Maasbrug afsprongen. In Smoking...'Ach, soms heeft het 
allemaal wel iets weg van een schelmenroman.

IJSTAART
Dat neemt niet weg dat bij het vele buldergelach ook wel eens 'n traan geplengd werd. Dat de 
koorleden geen streken uithaalden, maar gewoon zongen, braaf hun best deden of zelfs nog 
meer Zoals in dat restaurant te Brussel waar op een gegeven ogenblik midden in de zomer 
een ijstaart met sterretjes werd opgediend. Spontaan zette het koor het lied "Stille Nacht" in. 
Een serveerstertje was dat te machtig. zij barstte pardoes in tranen uit. 
Zoals die tijd dat het koor door een dal moest omdat er door allerlei oorzaken maar enkele 
zangers waren overgebleven. Een indrukwekkende werfactie had tot resultaat dat er bij een 
uitvoering van de Rhapsodie van Brahms plotseling 40 nieuwe zangers kwamen opdraven. 
Dat waren 'momenten dat de emoties hoogtij vierden^"en alle stoerheid vervaagde. Ruwe 
bolsters met blanke pitten...

EENDRACHT
De eendracht blijkt vooral in moeilijke dagen telkens weer victorie te kraaien. Bij uitvaart-
diensten van leden en vaak van oudleden ontbreekt nooit iemand op het appèl om een muzi-
kale laatste eer te bewijzen. Vergeten zijn dan de sterke verhalen en meer dan eens ging er 
ook door de "harde kern" een siddering van ontroering heen.

SALVO’S
De gevoelige snaar kon niet buiten schot blijven. Hij hoort net zo bij het Roermonds 
Mannenkoor als de talrijke lachsalvo's, die ook de komende jaren ongetwijfeld vaak zullen 
weerklinken. Gewoon omdat het Roermondse mannenkoor anders dan anders is. 't zijn 
bijzondere. En dat zijn ze …
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4 Extra artikelen m.b.t. 100 Jarig Jubileum

In de map bevinden zich ook enkele artikelen die niet als archiefstukken aangemerkt worden.

4.1 Feestprogramma 100 jaar KRM
Programmaboekje (4 pagina’s 14,8 x 21 cm)

(op ware grootte)
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Feestprogramma
100 jaar

Koninklijk Roermonds Mannenkoor

PROGRAMMA

1 januari 1980 Presentatie jubileumprogramma tijdens
de nieuwjaarsontvangst van het Roermonds stadsbestuur

9 februari 1980 Mannenkoor carnavalsbal

18 februari 1980 Deelname aan de carnavalsoptocht

22 februari 1980 Jaarvergadering

10 april 1980 Jubileumconcert door het K.R.M. met solisten en
het Limburgs Symphonic Orkest

Canciones dei came jondo 
To a God unknown
Oedipus Rex

Jean Lambrechts
Matty Niel
Igor Strawinsky

28 mei 1980 Generale repetitie Schinderhannes

29 mei 1980
30 mei 1980
31 mei 1980

Schinderhannes opera Bouffe Emile Seipgens

25 september 1980
26 september 1980
27 september 1980

Mannenkoor Stadsfeesten georganiseerd door de
Ondernemers Vereniging Roermond

28 september 1980 Jubileumdag

Dankdienst in de kathedraal van St. Christoffel 
opgeluisterd door o.a.:
Chevremonts Mannenkoor 191 2
en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor

Te Deum Hubert Cuypers

Koffieconcert in de Oranjerie

Jubileumreceptie
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4 november 1980 Najaars-jubileumconcert door
het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
Toonkunst Oratoriumkoor Roermond
Solisten
Limburgs Symphonie Orkest
I. Lombardi Guiseppe Verdi

21 december 1980 Komt allen tesamen
2 muzikale Kerstontmoetingen in de Oranjerie

26 december 1930 Kerstconcert H. Geestkerk

30 december 1980 Soirée Noël

Voor al wat waar is goed en schoon

Imprimerie: H. Timmermans Roermond B.V., Hofleverancier
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4.2 Eucharistieviering 100 jaar KRM op 28 september 1980
Programmaboekje (12 pagina’s 10,5 x 29,7 cm)
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4.3 Lijst van ontvangers van dit  JubileumArchief
Lijst (16 x 21 cm)
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VAN DEZE JUBILEUMLJITGAVE WERDEN DE VOLGENDE
EXEMPLAREN AANGEBODEN AAN:

NR.1
NR.2
NR.3
NR.4
NR. 5
NR.6
NR.7

NR.8

NR.9

HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX
HARE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINSES JULIANA
DR J. KREMERS, GOUVERNEUR VAN LIMBURG
MGR DR J. M. GIJSEN, BISSCHOP VAN ROERMOND
MR J. H. J. DANIELS, BURGEMEESTER VAN ROERMOND
W. J. M. HEUVELMANS, PLEBAAN-DEKEN VAN ROERMOND
MR RENE HÖPPENER,
BESCHERMHEER KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR
MR M. M. L. G. M.CUSTERS,
BESCHERMHEER KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR
MR J. H.J. DANIELS,
BESCHERMHEER KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR

VERDER WERDEN EXEMPLAREN AANGEBODEN AAN:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND
GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST ROERMOND
OPENBARE BIBLIOTHEEK ROERMOND
RIJKS ARCHIEFDIENST MAASTRICHT
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK CENTRALE ROERMOND
KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND AMSTERDAM
CULTURELE RAAD LIMBURG MAASTRICHT
ANJERFONDS LIMBURG MAASTRICHT
STICHTING RURA ROERMOND
STICHTING 1880 ROERMOND
DE HEER J. H. HUPPERTS,
DIRIGENT VAN HET KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR
DE WERKENDE LEDEN VAN HET
KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR
HET ARCHIEF VAN HET KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR
DE OVERIGE EXEMPLAREN WERDEN IN DE VERKOOP GEGEVEN.
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4.4 Inventarislijst JubileumArchief
Lijst (14,8 x 24 cm)
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5 Krantenartikelen, ter ondersteuning van enkele archiefstukken.
Hier vindt u enkele historische krantenartikelen welke ik gevonden heb tijdens het speuren 
naar achtergrondinformatie.

5.1 Limburger Koerier, 5 juli 1920: Derde  Limburgsche Tournooi voor Mannenzang.
Dit krantenartikel geeft een gedetailleerd verslag betreffend het archiefnummer 3.11

Limburger Koerier, 5 juli 1920

PROVINCIENIEUWS.
Derde Limburgsch Tournooi
voor Mannenzang.
(Van onzen redacteur)
Zondag werd te ROERMOND het derde Limb. Tournooi voor manncnzang gehouden, 
gepaardgaande met de viering van het 40-jarig bestaan van één, der drie groote 
Limburgsche zangvereenigingen: de Kon. „Roermonds Mannenkoor".
Nadat op den vooravond de feesten waren ingezet met een concert van solisten en de afd. 
Symphonie der Kon. Harmonie te Roermond, had Zondagsochtend, nadat de meeste 
deelnemers de H. Mis in de Munsterkerk hadden bijgewoond, de  generale repetitie plaats 
voor de drie deelnemende koren: Roermonds 'Mannenkoor (185 leden"), Venlona (215 
leden) en K. z. Mastr. Staar ( 225 leden).
Ten 12 ure trokken de ruim 600 deelnemende zangers in optocht met begeleiding der 
Kon. Harmonie naar het Stadhuis, alwaar vanwege het gemeentebestuur een officieële 
receptie plaats had.
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Ten 5 ure ving het eigenlijke Tournooi aan. De groote vierkante ruimte der Manège was 
vol en overvol; al wat nog een staanplaatsje bood was ondoordringbaar door de menigte 
van ruim 2000 toehoorders bezet. Van den schuinenden dakstoel hingen oranje 
baniertjes omlaag en maakten met het palmgroen en de felkleurige bloemen langs de 
wanden een warmtonig effect. Op het podium stond, naast haar met eereteekenen 
behangen vaandel, Roermonds Mannenkoor opgesteld en hief bij het binnentreden van 
den Commissaris der Koningin het Wilhelmus aan. Baron Van Hövell sprak dan als 
beschermheer van het Tournooi de aanwezigen toe, allen welkom heetende, en 
herinnerende hoe de instelling van deze Tournooien, waarvan het eerste in 1918 te 
VENLO, het tweede in 1919 te MAASTRICHT plaats had, te danken is aan het initiatief van 
Venlona's directeur, dhr. De Rooy; hoe de voorzitter der Mastr. Staar, dhr. Meertens, ter 
algemeene vergadering van het Ned. Zangersverbond te Utrecht den verbroederenden 
invloed der tournooien bepleit heeft tegenover de animositeit wekkende wedstrijden. 
Spr. wees op het wakkere voor
gaan in deze van Limburg, dat in èn buiten zijn zangerswereld één en (ondeelbaar 
wenscht te blijven (bravo's), dat in zijn lied èn in zijn gedragingen zijne liefde openbaart 
voor Vaderland en Vorstenhuis ((luide instemming), en voor hetwelk „Wij willen Limburg 
houén, wij bijven Holland trouwe" geen ijdele klanken zijn (daverend applaus). Met een 
gelukwensch aan de jubileerende vereeniging verklaarde Z. H. E. G. het derde tournooi 
geopend.
Onmiddellijk daarop deed Henri Tijssen's dirigeerstok z'n kort tikje hooren, en zong 
Roermonds Mannenkoor zijn medezangers het Welkom van Snaekcrs -- Tijssen toe: 
„Hoezee voor Venlonae Hoezee voor de Staar"!
Daarna volgden de eigenlijke Tournooi-nummers. Eerst zong 
Roermonds Mannenkoor.
„Die beiden Särge" van Hegar werd door de Roermondenaars goed gezongen. Het koor 
beschikt over een tenorenmateriaal, dat er zijn mag en dat Tijssen met kopstem durft 
laten werken,
„Germinal", van Riga, werd eveneens knap uitgevoerd, Roermond vat het, vooral in den 
inzet, weeker op, dan we van de Staar gewend zijn. Zonder eenig oordeel te willen 
uitspreken over de verscheidenheid van opvatting, kan men zeggen, dat het hooren van 
verschillende dirigenten met hetzelfde werk inderdaad interessant is. Misschien zou het 
overweging kunnen verdienen, bij een volgende gelegenheid de drie deelnemende 
vereenigingen elke met een zelfde werk te hooren uitkomen?. . . .
Het applaus, dat het Mannenkoor na de slotmaat ten deel viel, getuigde van groote 
warmte van de zijde van het gehoor.
V e n l o n a.
De Rooy keerde de program-volgorde om (wat goed gezien was) en gaf eerst de 
„Waldbilder" van Schwartz. Reeds aanstonds legde het koor in de zekerheid, waarmee het 
de technische moeielijkheden in een vlug tempo overwon, getuigenis af van een 
uitstekende scholing; wat het klankgehalte betreft, wegen de stemmen evenwichtig tegen 
elkaar op.
Dan volgde “Israël es tu Rex” van Tilman. Ook hier deden de bassen goed werk. Dat er bij 
de warmte en bij de eischen, die het forto-gezongen werk aan de stemmen stelde, neiging 
tot zakken bleek, was niet meer dan natuurlijk, maar het getuigt voor toonvastheid van 
het koor, dat het zich op hoogte wist te houden. Het krachtig applaus van het publiek was 
ook hier weldiend. 
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Mastreechter Staar.
Waaron Gielen “Foi”voor “La Mer” gaf, lag minder voor de hand den De Rooy’s omzetting. 
Misschien om reeds van den aanvang af te doen hooren, dat Maastricht over tenoren 
beschikt, waarmee geen anderen in vergelijking kunnen komen ?
Zijn we te zeer gewend aan een bepaalde klankkleur, om onbevooroordeeld te zijn? 't Is 
mogelijk maar het scheen ons toe, dat ook wat timbre aan', Gielen's koor in dit tournooi 
„the last but not the least" was. Men weet, dat de Staar sterk is in de techniek: het 
aanzwellen en minderen, . . . ; ze gaf er ook nu goede stalen
van. Op het publiek sloeg “Foi" sterk in, “—wat geen wonder is bij het effectbejag, 
waarmee Sauveniëre het heeft geschreven, en bij de routine, die de Staar van dit werk 
heeft, 't Is inderdaad schitterend gezongen Het applaus was overweldigend, en het 
publiek stond op om het te herhalen. „
“La Mer" van Carl Smulders is een der succes-nos van de Staar, maar hoe onberispelijk 
ook uitgevoerd, en niettegenstaande pak-passages als de „cloches tintantes" en het „Ah. . 
.! le vent", en hoeveel ook dubbel toegejuicht, bleef het in zaal-effect toch onder de 
vertolking van Radoux' werk.

De Gouverneur overhandigde thans aan den voorzitter van het Comité een drietal 
medaljes, geschonken door H. M. de Koningin, Prins Hendrik en H. M. de Koningin-
Moeder, en bestemd om aan de drie vereenigingen te worden uitgereikt. 
De burgemeester van Roermond, dhr. Sanders, reikte namens de stad een drietal 
medaljes uit, terwijl dhr. Snackers, president der Kon. Roermonds Mannenkoor, voor de 
directeuren elk een ets van haar oud-lid Eug. Lücker aanbood.
Hierna zongen de ruim 600 zangers der drie koren gezamenlijk onder leiding van dhr. 
Tijssen, directeur der jubileerende vereeniging een „Vivat Limburgia!" woorden van J. N. 
Snackers, compositie Van den dirigent, en „de Rots in Zee van Rich. Hol. Zulke massa-zang 
is altijd pakkend van volume ; alleen biedt ze het gevaar, dat de eenheid der afzonderlijk 
gestudeerd hebbende groepen na een enkele repetitie niet voldoende
verzekerd is. 't Is ditmaal heel goed gegaan; Tijssen had de Maastrichtsche en Venlosche 
zangers bijna even goed als hun Roermondsche kunstbroeders aan zijn stokje. 

Na afloop van het Tournooi werd een gala-bal gegeven, waarvoor groote deelneming 
bestond, en dat tot laat in den avond duurde, terwijl hedenavond de tooneelvg. Euterpe 
(onderafd. van Rrm. Mannenkoor) met het kwintet der stafmuziek van Venlo een 
gevarieerde soiree geeft.
En dan komt volgenden Zondag -- dit ter gelegenheid van R. M.'s jubilé en buiten het 
tournooi om, Henri Hermans met het Stedelijk Orkest uit MAASTRICHT een matinee en 
een concert geven, en worden -- om van de verdere bals niet te gewagen de „Schetsen uit 
Roermonds verleden" van Van Beurden, met muziek van H. Tijssen, uitgevoerd onder 
medewerking van Jean Hendriks (tenor) en Eng. Gabriels (bariton) als
solisten en Ger. Krekelberg als declamator.
Een waardige viering, waarmee R. M. de periode mag 'binnengaan, die haar gouden jubilé 
zal leiden.

Klik op onderstaande Link om terug te keren naar het oorspronkelijk archiefartikel.

1920, Derde Limburgsche Tournooi voor Mannenzang
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