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Vaandel van Max Weiss (foto omslag, Jean Roubroeks)

Op 15 juli 1950 installeerde het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM) haar eerste beschermheer 
Mr.Dr.R.Geuljans, burgemeester van Roermond. Bij die gelegenheid werd tevens het nieuwe (derde)vaandel, ontworpen 
door Max Weiss, onthuld en aan de vereniging overgedragen. Dit vaandel heeft tot 1980 dienst gedaan. Het was in 1980 
nogal beschadigd door het veelvuldig gebruik en omdat het van natuurzijde was vervaardigd, een nogal teer materiaal.
In het boek wordt een beschrijving gegeven.

Dit vaandel is gerestaureerd t.b.v. het 125-jarig bestaan in 2005 van het KRM door Ruben de Reu, restaurateur van het 
Nederlands Textielmuseum in Tilburg. Het is daarna ingelijst door Ad Verstraelen (KRM).
Het gerestaureerde vaandel is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2005 in het stadhuis van Roermond door 
president Jan te Meij van het KRM overgedragen aan de Roermondse bevolking, i.c. burgemeester H.van Beers, uit 
dankbaarheid voor 125 jaar trouw supporterschap en met de bedoeling het op te hangen op een voor het publiek 
toegankelijke plaats.
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Foto: Kuit
Groepsfoto KRM op de binnenplaats van (in de volksmond) de Pollaert of het Godshuis te Roermond (Munsterplein) van 20 juni 2004. 
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Voorwoord Jan te Meij

Mede daarom kwam als idee naar 
voren om de Roermondse bevolking 
iets blijvends aan te bieden. De 
gedachte was om het oude vaandel te 
laten restaureren, in te lijsten en dit 
op een geschikte plaats aan de gehele 
Roermondse bevolking te 
presenteren.
Ook bij de restauratie van dit 
vaandel heeft Stichting Melieve voor 
een flinke financiële bijdrage gezorgd.

De verdere invulling van ons 
jubileumjaar zult u in dit boek of 
tijdens het jubileumjaar zelf in de

Foto: Kuit

Als president van het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor is het voor mij een voorrecht 
het voorwoord te mogen schrijven in dit 
gedenkboek dat wordt uitgegeven bij 
gelegenheid van het 125-jarig jubileum van 
het koor.
Al vroegtijdig werd door de leden van de 
jubileumcommissie gestart om op papier te 
zetten wat er allemaal in het jubileumjaar 
gebracht zou gaan worden.
Mede door hun fantastische aanpak zal het 
ongetwijfeld een geweldig jaar gaan worden. 
Bedankt en proficiat!

Een van de ideeën was: het uitgeven van een 
gedenkboek. De Stichting Melieve Dames 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor, 
opgericht in 1999, werd gevraagd of zij dit 
boek wilde adopteren, hetgeen spontaan met 
”ja” werd beantwoord. De dames van de 
Stichting Melieve hebben de afgelopen jaren 
het grootste deel van het geld voor dit boek 
bij elkaar gebracht door het organiseren van 
diverse acties. Stichting Melieve, bedankt 
voor de enorme inzet en het geweldige 
resultaat. 

De titel van het jubileumboek ”Al 125 jaor 
gaer 
gedaon”; 1880-2005 Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor, is met recht gekozen. Het koor 
heeft al die jaren met veel plezier gezongen, 
in vriendschap en met goede resultaten, en 
doet dat nog steeds. Maar het koor heeft ook 
graag voor u gezongen, en u was  al die jaren 
lang een trouw publiek. Gaer gedaon, voor u!

media vernemen.

Ik wens het koor heel veel succes toe met de 
opgestelde festiviteiten en uitvoeringen in het kader 
van dit jubileum.
U, als bezitter van dit boek, wens ik heel veel 
leesgenot toe en ik hoop u vaak te mogen 
ontmoeten op onze muzikale presentaties.

Jan A.A. te Meij
President Koninklijk Roermonds Mannenkoor

Jan te Meij



8 KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR  125 JAAR



125 JAAR  KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR 9

Wat en hoe: een verantwoording

Misschien staat er voor de huidige 
zangers wat veel echte geschiedenis 
in. Ze zullen hun belevenissen wat 
onderbelicht vinden. Dat moet dan 
maar: gisteren is wel al geschiedenis, 
maar eigenlijk eerst over dertig jaar. 
Nu weet je niet precies wat het 
belang ervan is. Zie de kranten van 
een jaar geleden. Bovendien bevat 
het verenigingsblad Zangzaod een 
keur aan herinneringen, actualiteiten 
en activiteiten van de laatste 13 jaar. 
Een selectie daaruit zou op de 
website van het koor kunnen komen. 
Nog even een woord van zelfkritiek.

Foto: Kuit

Dit is een boek – geen feestgids. Een boek over 
het verleden en een beetje heden van het 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor, opgericht 
in 1880. Het wil geen geschiedenisboek zijn, in 
die zin dat er de complete geschiedenis van het 
koor in staat. Een voorbeeld. Na het eeuwfeest 
belandde het koor in een crisis, net als de 
Koninklijke Harmonie van Roermond een paar 
jaar eerder. Theoretisch had die crisis tot het 
verdwijnen van het koor kunnen leiden. Zoiets 
zou niet de eerste keer zijn. Dan was er nu geen 
herdenking of boek. In een min of meer 
wetenschappelijke beschrijving van de 
geschiedenis zou deze crisis daarom behoorlijk 
aandacht gekregen hebben. Hier enkele regels, 
omdat wat gebeurd is voor het huidige koor 
nauwelijks betekenis heeft. 
Gaat het overgrote deel van dit boek dan over 
zaken die wel veel betekenis hebben (gehad)? 
Ook niet. Zuiver historisch gezien bijvoorbeeld 
zijn herinneringen aan reizen en reisjes niet 
belangrijk, op de Romereis na misschien. Maar 
ze vertellen meer over het koor dan een jaar 
bestuursvergaderingen. Het boek is zeker geen 
opeenstapeling van actualiteiten en 
jaarverslagen.
En toch staat er veel geschiedenis in. Oude 
geschiedenis zelfs. Dat heeft een overduidelijke 
reden: na 1894 zijn er alleen maar incidentele 
beschrijvingen van de wederwaardigheden van 
het koor. Ook bij het eeuwfeest verscheen geen 
goed overzicht van wat het koor was en bereikt 
heeft. Mijn boek wil een nader portret zijn. 
Goed gelijkend, van kop tot teen. 

Wie dit boek onevenwichtig zou willen noemen, heeft 
niet helemaal ongelijk. Als de ruimte beperkt is (en dat 
was ze), zal men moeten schiften – en kiezen. Ik heb 
vaak gekozen voor zaken en ontwikkelingen die mij 
opvielen, die ik verrassend vond. Sterker nog: er staan 
opmerkingen in, herinneringen, weetjes die vrijwel niets 
met het koor te maken hebben. Het boek moest 
namelijk niet te zwaar zijn. Daar hebben Frans Lutters 
en Karel Ruiten namens bestuur en leden op 
aangedrongen. 
Hulp heb ik verder gehad van Piet Heijnders, al meer 
dan een halve eeuw lid en derhalve een authentieke 
bron. Karel Ruiten heeft me geholpen bij het 
doorploegen van de archieven. 
Tot slot: ik hoop dat blijken zal hoeveel plezier ik gehad 
heb aan het lezen van oude bommerijen, van het 
vergelijken van ideeën en gebruiken van een eeuw 
geleden met de dag van vandaag.

Wim 
Kuipers
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1
Wie en wat we zijn

De Koninklijke Zangvereniging Roermonds 
Mannenkoor heeft als doel – zo staat  in de 
statuten en ook nog eens in het huishoudelijk 
reglement: het beoefenen van de toonkunst.
Een niet veel zeggende doelstelling. Daarom 
heeft de Werkgroep Beleid van het KRM in 
2000 een nieuwe doelstelling geformuleerd. Nu 
staat er, vrij deftig: “De vereniging heeft tot 
doel het beoefenen van de toonkunst, zodanig 
dat het recreatieve element en het op kwaliteit 
en prestatie gerichte element evenwichtig en 
gezond samengaan.”
Uit de term ‘recreatieve element’ moet 
duidelijk worden dat plezier in het zingen en 
het sociale element belangrijk zijn. Het koor 
wil misschien meer een vereniging zijn dan een 
cultuurbrenger. Daarom staat in het 
beleidsplan ook dat er gestreefd moet worden 
naar meer nevenactiviteiten, zoals uitstapjes en 
gezellige avonden. 
Heel gewoon dus. Maar het koor was niet zo 
gewoon, vonden ook de leden die meedachten 
over nieuw beleid. Een paar citaten: Hoge 
drempel en elitair. Alleen voor snobs en upper 
ten. Onze zwarte smoking accentueert dat. En: 
We zijn achtergebleven bij 
sociaal/maatschappelijke/culturele 
ontwikkelingen. 
Dat zou de buitenwereld niet makkelijk gezegd 
hebben. Toch had (en misschien nog heeft) het 
koor de naam van niet voor de gewone man te 
zijn. 

Meer iets voor de sjiek, de betere standen. 
Evenals trouwens de Keuninklikke, al stond die 
nog een trapje hoger in aanzien – vroeger dan.

Over welke standen hebben we het dan in een 
stad van over de honderd standen? 

De harmonie had heel lang leden met dubbele
namen, mannen met titels, baronnen zelfs – het 
Mannenkoor niet. In de eerste jaren van het 
koor probeerden rijke fabrikanten wel invloed 
te krijgen, maar de leden waren daar niet van 
gediend. Er ontstond zelfs een (bestuurs)crisis –
de leden wonnen. 
Misschien heeft oprichter Tijssen daar een rol 
in gespeeld. Hij was een verdienstelijke bakker 
– meer niet. Kan hij als bakker wel de koers 
van het koor bepaald hebben? Niet muzikaal 
(daar zorgde zoon Henri voor), maar sociaal. 
Anders gezegd: middenstanders en andere 
zakenlui uit de binnenstad speelden lang een 
voorname rol in het koor. Laten we daarvoor 
twee leden aan het woord.  
Paul Lommen zei een jaartje voor zijn 
plotseling overlijden (22-08-99) in het 
verenigingsblad Zangzaod “dat het beter is dat 
de leden nu geworven worden uit alle 
geledingen van de maatschappij. 
Het aantal winkeliers en zakenmensen van de 
Hamstraat en de Steenweg is in de loop der 
jaren zo uitgedund, dat hieruit geen 
Mannenkoor meer te recruteren is.”
Dirigent Peter Schnitzeler vertelde even eerder 
in een interview dat hij het Mannenkoor niet 
alleen beter zingen leerde, maar ook discipline 
bijbracht. “Luister, de leden waren bijna 
allemaal rijke middenstanders, 
gezelligheidsmensen. Bij mij moesten ze hun 
best doen.”
Mooi – maar wat was dat koor nog meer?
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maar niet beantwoord (dat zou veel onder-
zoek vergen): is de crisis van de jaren dertig 
van invloed geweest op de status van het 
KRM?

Harry Cillekens,
meer dan 60
jaar lid

 Dat vroegen Haagse ambtenaren zich een eeuw 
geleden ook af. Het koor had een verzoek 
ingediend (1903) om koninklijk erkend te worden 
(een enorme eer in die tijd), en zij moesten 
daarover beslissen. Daarom wilden ze wat 
gegevens. Het bestuur diende allereerst duidelijk 
te maken welke plaats het koor innam  onder de 
zusterverenigingen. Niet zo moeilijk, gezien de 
vele ereplaatsen van de voorbije jaren. Voorzitter 
Snackers memoreerde verder dat de leden “tot de 
nette burgerstand” behoorden. 
Daar werd kennelijk op gelet, want de namen van 
mannen die lid wilden worden, kwamen eerst 
veertien dagen in het repetitielokaal te hangen, 
“op een daartoe bestemd bord”, meldt het 
Huishoudelijk Reglement uit die dagen. Oudere 
leden konden dan bezwaar maken. Waarschijnlijk 
ging het niet om het artistieke kunnen (hoe wisten 
de leden dat trouwens?), maar om de man zelf. 
Snackers meldde bij de aanvraag verder dat zijn 
koor “trouw de nationale feesten opluisterde.” 
Daar horen nogal wat Oranjefeesten bij, en de 
aandacht voor het Oranjehuis mag gerust als een 
van de kenmerken van het koor gezien worden. 
Wilde men zich zo ook onderscheiden? De man in 
de straat staat immers niet bekend om zijn 
koningsgezindheid. Hoe het ook zij, bij het 
zilveren jubileum herdenkt Snackers speciaal 
“Haar die aan het koor de Koninklijke titel gaf”, 
en hij gaat verder: “Wij, Limburgsche jongens die 
nog wel eens bij anderen worden ten achter 
gesteld, zullen de eerste zijn die trouw staan voor 
haar, immer zullen wij die Vrouwe hoog houden.”
Secretaris H. Muermans schreef in het 
verenigingsblad (1948) dat hij met tranen in de 
ogen de troonsafstand gevolgd had van “zij die in 
de historie zal worden blijven genoemd: 
Wilhelmina de Grote.”
Die Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880-1962) 
was maar anderhalve maand ouder dan het KRM. 
Nergens echter staat geschreven dat juist deze 
samenloop  voor een aparte band gezorgd heeft, 
maar misschien hebben  (bestuurs)leden die band 
wel gevoeld. 
Even terug. Een vraag die gesteld dient te worden 

Misschien, want bij zijn zestigjarig 
lidmaatschap oordeelde Harry Cillekens, ook 
voormalig middenstander: “Het koor is nu 
gedisciplineerder, de kleding meer uniform. 
Voor de oorlog was het echt een allegaartje. 
Die had een zwart pak aan, die droeg een dik 
rokkostuum of een jacquet. Ik had stiekem een 
smoking van een oudere broer geleend.” Harry 
is uiteindelijk 66 jaar (ere)lid geweest. Hij is 
vlak voor het verschijnen van dit boek 
overleden.
Voor die uniforme kleding heeft oud-voorzitter 
Jean Roubroeks gezorgd. Hij zag in het 
midden van de jaren zestig ook dat de outfit 
niet strookte met het sjieke imago van het 
koor, hoewel steeds meer mannen een jacquet 
droegen.
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Dat was eenvoudig: je had zo’n ding nodig als je 
trouwde, dus werd in overleg met de aanstaande 
gedacht: als we er nu een kopen, kunnen we dat lang 
nog dragen.
Desondanks bedacht Roubroeks de Operatie Smoking. 
Samen met penningmeester Lou Krekelberg bezocht hij 
alle leden thuis, om te vragen hoe ze dachten over 
smokings. Ze kregen een enthousiast: prima, en in 
oktober 1967 concerteerde  het koor in smoking. 
Helemaal in Wiesbaden.

Eerst had je de P van Prestatie: zorgen dat je 
prijzen haalt, de beste wordt, in elk geval in 
Midden-Limburg. Dat gebeurde en de successen 
werden breed uitgemeten en gevierd, als was er een 
Europacup veroverd. Tussen de oorlogen zien we 
het presteren veranderen in Prestige.
Het gaat niet meer om prijzen maar om een 
ereplaats binnen de Limburgse, ja zelfs landelijke 
koorwereld. Ook dat lukte, en ook 
maatschappelijk. Want in een moeilijke tijd voor 

Nog even opmerken dat het geen eigenbelang van 
Roubroeks was. Hij had niet alleen een schoenenzaak 
(men zou eens kunnen 
denken …), maar hij werd ook nog de dupe van zijn 
actie. Als kersvers bestuurslid had hij net een rok 
gekocht, want bij concerten was het bestuur in rok. Daar 
was hij meer dan een toenmalig maandsalaris aan 
kwijt, herinnerde hij zich in het verenigingblad, “en ik 
heb dat ding hooguit vier maal gedragen”

de zangwereld kon het koor zelf zijn broek  
ophouden, zo meldt het boek Mannenkoren in 
Limburg. Tussen haakjes: zonder het Mannenkoor 
had Limburg een ander volkslied gehad, dat 
misschien niemand kende voorbij Weert en Mook 
Want het lied Limburg mijn vaderland, het later in 
heel Nederland en daarbuiten bekende volkslied 
van Limburg, is een eigen product van het KRM.
  
En toen? Het zal iedereen duidelijk zijn: de laatste 
halve eeuw is de positie van stadskoren danig 

Het aanschaffen van de smokings gebeurde in een tijd 
dat de kleding op straat alternatief werd. De 
spijkerbroek verscheen, lang haar, dus zo’n smoking 
kon ook duidelijk maken: het KRM is toch net wat 
anders. Het bestuur trouwens ook. Dat was lang, 
misschien wel tot aan het eeuwfeest, een soort heilige 
der heiligen. Hoogverheven en streng. Er was een 
behoorlijke afstand tussen bestuur en leden. 
Wie zich ook maar een klein beetje misdroeg, werd op 
het matje geroepen. Dan stond je oog in oog met dat 
haast gevreesde bestuur, mannen geheel in autoritair 
zwart aan een lange tafel. Zondaars van toen moeten nu 
nog aan een soort rechtbank denken, rillen ze.

Uiteraard is daar weinig of niets meer van over. De 
democratisering heeft toegeslagen zoals overal in de 
samenleving. De huidige president, Jan te Meij, zingt 
zoveel mogelijk mee met het koor. “Het kan niet altijd, 
maar er moet iets bijzonders zijn, wil ik in de zaal 
zitten”, zegt hij. Ook de andere bestuursleden zijn 
zingend lid.
Zo veranderden status en imago van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor.

veranderd. De voorname positie binnen een
gemeenschap verbrokkelde snel. Radio en televisie 
openden een geheel nieuwe wereld. Jongens 
hadden de keus uit veel meer verenigingen, vooral 
sportverenigingen. Mannenkoren vergrijsden en 
werden veel meer een vriendenkring, 
gezelligheidsvereniging misschien. Het is daarom 
verleidelijk om van een derde P te spreken, die van 
Plezier, plezier in zingen, bij mekaar zijn. In de 
woorden van het bestuur: zowel het recreatieve (de 
gezelligheid) als het presteren staan op een even 
hoog plan. “We gaan niet naar concoursen, maar 
willen ons wel af en toe laten beoordelen, de laatste 
keer in 2002 in Weert. Dat leverde een behoorlijk 
rapport op, waar ieder blij mee was, leden, bestuur 
en dirigent. Maar het zal niemand aanzetten om 
weer voor de punten te gaan!”
Presteren en recreatie: er zit nog een derde kant 
aan het koor: die van dienstbaarheid aan de 
gemeenschap van Roermond. Daarom is het motto 
bij het jubileum van 5 x 25: Al 125 jaor gaer 
gedaon.
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Brochure uitgegeven b.g.v. het feit dat het op 
31 januari 1999, 90 jaar gelden is dat het Limburgs 
Volkslied voor het eerst in het openbaar werd uitgevoerd 
door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor

Het bestuur in 1968 op weg naar de Kathedraal. Op de achtergrond het 
repetitielokaal boven de sociëteit
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2
Siembool van de troew

Fanfares en harmonieën, die kunnen we ons 
nauwelijks meer voorstellen zonder vaandel. 
Maar waarom heeft een vereniging van 
plattelandsvrouwen een vaandel en een 
schaakclub (meestal) niet? En hoe zit dat met 
sportclubs? En wat is het verschil tussen een 
vaandel en een vlag? En een drapeau – is dat 
weer wat anders? Misschien een vaandel dat 
niet kan wapperen? 
Geen gemakkelijke vragen. Laten we wat 
proberen. Met een vaandel druk je 
saamhorigheid uit, idealen wellicht – iets dat 
verre uitstijgt boven het wel en wee van de 
afzonderlijke leden. Je staat daarom als één 
man achter dat vaandel – nietwaar mannen 
van het KRM? 

Dat bevredigt nog niet helemaal. Misschien 
hoort er ook iets van dienstbaarheid bij, ten 
dienste staan van de gemeenschap. Veel 
vaandels vallen dan af: dingen die niet meer 
zijn dan een doek aan de muur. En die dingen 
die op vaandels lijken, wapperende stukjes 
reclame voor supermarkten, banken, dranken 
en zorgverzekeraars. Die noemen we 
gemakshalve vlaggen – en we hebben al een 
verschil te pakken: van één vlag heb je 
honderden kopieën, een vaandel is uniek.  
Vlaggen: doeken aan een stok, zijn van voor 
onze jaartelling bekend. De Germanen hadden 
strijdvlaggen, waar verder geen enkele 
betekenis aan gegeven hoeft te worden. 
Hedendaagse strijders zijn bijvoorbeeld 
voetballers. In de stadions zie je daarom allerlei 
vlaggen, al zwaaien de meeste supporters met 
de nationale vlag. Die geeft herkenning.

Waarschijnlijk is dat ook de bedoeling geweest 
van de eerste echte vaandels. Die duiken op in 
de late middeleeuwen. Graven en ridders 
hadden hun eigen herkenningsteken, vaak een 
standaard of banier die te paard meegevoerd 
werd. In de Guldensporenslag van 1302 echter 
zag je ineens een ander soort krijgers: Vlaamse 
burgers, ambachtslui, die tegen de Franse 
ridders optrokken … en wonnen. En die 
ambachtslui, leden van een gilde, hadden hun 
eigen vlag. Dat was hun herkenningsteken, 
zoals heden ten dage de kleuren van 
voetbalclubs. 
Een verdere ontwikkeling is het vaandel als 
ereteken. Elke kienclub kan een vaandel 
bestellen, maar een vaandel betekent pas wat 
als de club erachter wat voorstelt. Zo zien 
muziekverenigingen dat ook. Sommige hebben 
de data van hun overwinningen in het vaandel 
geborduurd. Dat gebruik is overgenomen van 
de militairen, en een weinig overdreven heet 
zo’n vaandel dan: het geopende boek van de 
muzikale successen.
Daaruit zou je af kunnen leiden dat een 
vaandel pas aangeschaft wordt als er successen 
zijn. Niets is minder waar. De annalen van het 
koor vertellen dat in 1887 besloten werd een 
vaandel aan te schaffen. Het eerste succes 
dateert ook van dat jaar. Waarschijnlijk is dat 
de deelname aan het concours te Luik 
gekoppeld werd aan het hebben en meenemen 
van een vaandel. Een echt vaandel, want een 
jaar eerder wordt Sjaak Koster genoemd als 
eerste porte-drapeau oftewel vaandeldrager. Er 
zal een voorlopig vaandel geweest zijn, of een 
drapeau: een driehoekig stuk stof
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Foto Kuit
Vaandel vanaf 1980 tot heden. Ontwerp Wijnand Thönissen en vervaardigd door Wilmie Coone-Peeters
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toernooi mee wou doen. En dan ga je daar 
liever met een nieuw vaandel heen, nietwaar?
Maar dat ouwe trouwe, dat zet je niet zomaar 
op de stoep. Bij het afscheid verschenen er twee 
lofdichten. Eentje – van A. Damen – was 
speciaal voor het oude vaandel bedoeld, hoewel 
het ook een ode was aan de Roermondse 
Stedenmaagd, op dat vaandel afgebeeld. Overal 
– dicht Damen, heeft zij de mannen vergezeld, 
in Maastricht is ze zelfs niet naar bed gegaan. 
Dat slaat op de kroegentocht na de eerste prijs 
in 1901. Maar die dartele jaren zijn vervlogen, 

nu kan ze gaan rusten, een mooi thuis is haar 
bedacht:
in haar vaders museum wordt ze blij verwacht.

Dat museum was het huidige Stedelijk. Het was 
de bedoeling dat het vaandel daar te pronk 
gesteld zou worden, naast een zelfportret van de 
ontwerper (die haar vader genoemd werd).

Het eerste 
(verdwenen) 
vaandel, 
ontwerp 
Hendrik 
Luyten

– fluweel ongetwijfeld – aan een stok, een probeersel 
waarmee je niet voor de dag kon komen in het 
buitenland. Dus kreeg kunstschilder Hendrik Luyten, 
de zoon van de eerste dirigent, Luyten de Bij, het 
verzoek een vaandel te schilderen.
Het koor wilde “een vlottend vaandel, een echte 
gildebanier, (die) met hare brede banen” boven de 
hoofden van de zangers zou wapperen. 
Duidelijk was al dat zo’n vaandel iets moest vertellen 
over de vereniging, dus: wat voor vereniging en waar 
doende. Luyten moest de Roermondse stedenmaagd 
afbeelden, “de kunst bekronende”, kreeg hij 
voorgeschreven. Ze was meer dan een deftige pin-up, 
omdat ze omgeven was door contouren van de 
Roerbrug en de toren van de kathedraal. 
Daarbij staan nog wat voorstellingen van handel, 
landbouw en nijverheid, edoch wat dat met het koor 
te maken heeft … 
Niet veel, maar die stedenmaagd wel. Dat zit zo. We 
schrijven 1936. Het eerste vaandel was versleten. 
Mocht wel, want het had op een paar draadjes na een 
halve eeuw dienst gedaan. Wellicht was er ook 
behoefte aan een nieuw omdat het koor na behoorlijk 
lang teren op voorbije successen weer eens aan een 

Is het nu vaandel of vaan? Nou: gedicht 
nummer twee heette Oos Vaan, van de 
Maastrichtenaar Harie Loontjens, die in 
Eindhoven woonde. Hij roemt het vaandel als: 
siembool van de troew van de leje. Of dat nu nog 
geldt, of het niet wat vooroorlogs is, doet er niet 
toe: het is mooi gezegd. 
En het staat er duidelijk: Oos Vaan. Dat is 
natuurlijk het vaandel, maar vaan is ook het 
Limburgse woord voor vlag. Zo staat het in de 
meeste woordenboeken (o.m. die van Susteren, 
Echt, Herten, Venlo), maar niet in dat van 
Roermond. Daarin is vaan het ook in ouder 
Nederlands gebruikelijke woord voor vaandel. 
Of vaan nog veel gebruikt wordt (de vaan boete 
hange?), dat zal wel niet. Maar ja: het woord 
drapeau lijkt helemaal verbannen, want het 
staat niet eens in het Groene Boekje. Wel leeft 
nog de uitdrukking ei sjtök in de vaan höbbe: 
aangeschoten zijn. Misschien betekent vaan 
hier: de sjlup van ’t humme, gezien de 
uitdrukking: dae haet de vaan oethange.
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Een stukje geschiedenis van het mannenkoor op straat. Linksboven: beeld van Gerard Krekelberg in Vlodrop.  Daarnaast: straatnaam in zijn 
geboorteplaats Neeritter. Vervolgens: twee straatnamen in Roermond en het beeld van Emile Seipgens, schrijver van de Schinderhannes, bij de 
Brugstraat
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Rik de Vlaming

Kort voor het verschijnen van dit boek werd de grootste Nederlander 
aller tijden verkozen. Bij de 200 genomineerden waren slechts drie Limburgers. Geen componist en/of 
dichter van het Limburgs volkslied natuurlijk, noch de auteur van de Schinderhannes.
Wel bouwmeester Cuypers, en die mag je dus de grootste Roermondenaar noemen. Op deze 
voet verder gaand: wie is het prominentste lid van het Mannenkoor geweest? Cuypers was 
erelid maar hij heeft nooit in het koor gezongen. Dat deed wel, zij het vermoedelijk maar 
even, de schilder Hendrik Luyten. Hij is in Roermond (en zeker daarbuiten) een onde-
rgewaardeerd kunstenaar. In dit jubileumboek mag hij daarom niet ontbreken, ook al heeft 
hij een straat op zijn naam staan. 
Onze vaandelschilder werd in 1859 geboren aan de Kraanpoort, in het huis waar nu de 
VVV zit. Evenals Cuypers vertrok hij naar Antwerpen voor zijn artistieke vorming. Hij 
kreeg vrijwel meteen, in 1880!, de prijs van uitnemendheid, een hogere prestatie dan 
Tijssen met zijn twee medailles leverde. Waarmee tevens gezegd wil zijn: het waren bepaald 
geen gewone jongens, deze parels van het KRM. 
Luyten studeerde verder nog in Parijs, maar bleef zijn hele leven in Antwerpen gevestigd. F
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Hij gold als een Vlaamse schilder, Rik genoemd door zijn kompanen, en in 1896 liet hij zich 
naturaliseren. Luyten was aanvankelijk een sociaal bewogen man, die naar de Borinage toog, de 
beruchte kolenpot rond Charleroi, waar Vincent van Gogh negen jaar eerder was, en hij beeldde 
bloedig onderdrukte stakingen uit. Die stomme Hollander!, zullen de mijnbarons gedacht hebben. 
Hij was in elk geval niet populair bij Walen en Fransgezinden, en bij het begin van de eerste 
Wereldoorlog werd hij gearresteerd. Formeel omdat hij voor de vervlaamsing van de Hogeschool van 
Gent gepleit zou hebben. Bovendien was hij met een Duitse getrouwd. Misschien was die arrestatie 
meer een soort stunt, want Luyten was inmiddels een zeer bekende schilder, die overal prijzen haalde. 
Hij verkocht zelfs werken in Amerika. 
Een paar jaar eerder was zijn vader bij hem komen inwonen, in Brasschaat. Op zijn sterfbed zou hij 
aan zijn zoon gezegd hebben: dink aan Remunj. 
Dat vergat Hendrik niet, vooral uit wrok: hij werd constant geboycot, en schonk – in 1930 – een 
aanzienlijk aantal werken aan zijn vaderstad. Roermond was zo dankbaar dat het (nieuwe) 
museum mede zijn naam kreeg: Hendrik Luyten - dr. Cuypers Museum – nu: Stedelijk Museum 
geheten. 
De ellende was nog niet afgelopen. Meteen bij de Duitse inval in mei 1940 wordt hij opnieuw 
gearresteerd – door Belgische soldaten natuurlijk. We moeten aannemen dat zijn werk er ook wat mee 
te maken had. Luyten werkte namelijk aan het grote doek (5.40 bij bijna 5 meter) Het Gulden Doek 
van Vlaanderen. Daarop heeft hij meer dan honderd mannen en enkele vrouwen afgebeeld die 
meegewerkt hebben aan groei en bloei van Vlaanderen. Hij staat er zelf natuurlijk ook op, evenals de 
graaf van Horne = Häör. Hij voltooide het doek, dat een soort Staten Generaal verbeeldt, in 1941, na 
tien jaar noest werk. Het hangt nu in de IJzertoren in Diksmuide, symbool van de Vlaamse strijd 
om onafhankelijkheid en erkenning. De eerste toren werd in 1946 opgeblazen – door Fransgezinden 
waarschijnlijk. Het zal dan ook niet verbazen dat Luyten na de bevrijding, in januari 1945, van zijn 
ziekbed gesleurd werd. Hij is dan 85 en sterft hetzelfde jaar nog. Reden genoeg voor zijn weduwe om 
nog eens 123 werken richting Roermond te sturen. Daar ging ze later ook wonen.

Hendrik Luyten,
zelfportret
(Stedelijk
Musem
Roermond)
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Verdwenen

Voorjaar 1936 schreef het bestuur een officieuze 
prijsvraag uit voor een nieuw vaandel. Dat moest 
aan allerlei eisen voldoen. Het moest van Lyonese 
zijde zijn: uit Lyon. Ook de afmetingen werden 
nauwkeurig voorgeschreven: ongeveer 1,75 bij 1,80 
meter. Er was 325 gulden beschikbaar, een 
aanzienlijk bedrag, want ongeveer een tiende van 
wat een net en degelijk woonhuis toen kostte. 
Zeven kunstenaars deden mee. Winnaar werd de 
relatief onbekende Leon  Capiau. Hij had de Sjteine 
Brök markant weergegeven, met daarachter de 
kathedraal. Uiteraard ontbrak het wapen van de 
bisschopsstad niet: een klimmende goudkleurige 
leeuw op een veld van lazuur, omgeven door de 
stadskleuren blauw en wit, en natuurlijk het devies 
van de Koninklijke Zangvereniging Roermonds 
Mannenkoor: voor al wat waar is, goed en schoon. 
Dat staat op alle vaandels.  Het vaandel van 
Capiau was groter geworden dan bedoeld: 2,80 x 
1,80 meter, en het was een voor die tijd vrij modern 
werk. Helaas heeft het koor er niet lang plezier van 
gehad. Na de oorlog bleek het namelijk onvindbaar. 
Toen het koor alle activiteiten staakte, werd het 
vaandel – veilig dacht men – opgeborgen bij 

voorzitter Hosselet.Verteld wordt dat het door 
Amerikaanse militairen als trofee meegenomen zou 
zijn. Hetzelfde wordt verteld over de drapeau van de 
harmonie. Daar zou een vrolijke neger een dag lang 
mee door de stad gefietst zijn. 

Na de oorlog moest dus een nieuw vaandel komen. 
Dat lukt niet van de ene op de andere maand, en het 
oude vaandel werd van stal gehaald – uit het 
museum mogen we aannemen. Het is duidelijk te 
zien op een foto van het bevrijdingsconcert op 29 
augustus 1945. Maar nu is het verdwenen. Wie is 
daar verantwoordelijk voor? Of ligt het nog ergens 
op een zolder? In het verenigingsblad Cantemus
jaargang 1947 zegt ere-voorzitter Diebels dat dat 
vaandel (nog) in het museum is. 

Orgel en banjo

Een commissie ging aan het werk voor een nieuw 
vaandel. Glazenier Max Weiss kreeg het verzoek een 
ontwerp te maken. Weliswaar eine van Remunj, maar 
hij was de eerste die afzag van de kathedraal en de 
Sjteine Brök op het vaandel. Zijn ontwerp was een 
eerbetoon aan de muziek. We zien een edele vrouw 
met een lier (Euterpe hoogstwaarschijnlijk, de muze 
van het lierdicht), met als doorkijkje een jongen die 

De onthulling van het tweede vaandel van Capiau in 1936, verdwenen 
tijden de tweede wereldoorlog.

orgel speelt en eentje met een banjo. Het geheel lijkt
op een gebrandschilderd raam: zonder meer een 
vondst. Het in goud uitgevoerde devies krijgt extra 
steun van twee duiven – vredesduiven misschien, 
want de Koude Oorlog stond voor de deur.
Cantemus meldt dat het vaandel nog vóór de kroning 
van koningin Juliana klaar moest zijn. Die was 
voorzien voor 6 september 1948, exact zestig jaar na 
die van haar moeder. Helaas: zo snel bleek niet 
mogelijk. Het vaandel moest van zuivere natuurzij 
gemaakt worden, en die was zo vlak na de oorlog niet 
te vinden in Nederland. En een heel mooi zijden 
vaandel maken, wie kon dat en waar?
In Brugge werd atelier Slabbinck ontdekt dat 
gespecialiseerd was in kerkgewaden en kunstvlaggen. 
Maar binnen een paar maanden?
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Vaandellied

Muziek: C.A.M de Rooij
Tekst: H. Loontjens

1.
Laot in sjtummige klanke noe klinke,
eine lofzang op dich oze vaan.
Dae zien kleure veur ôs zal doon klinke,
es veer gaon same achter dich aan.
Bös siembool van de troew van de leje,

Overhandiging
huidige vaandel
door Rabobank
in 1980

Goed: het vaandel kwam er, was pico mooi en 
het werd in de zomer van 1950 onthuld en 
plechtig aangeboden bij de installatie van 
burgemeester Geuljans tot beschermheer. 
Bovenop de stok kwam een kroon die 
geschonken was door d’n Uul, en zo was het 
toch nog ein Remunjse vaan. (zie vaandel kaft)

Deze edel-Weiss deed dertig jaar dienst, raakte 
nogal beschadigd en werd toen naar de 
reservebank verwezen. Het bestuur vond dat er 
voor het eeuwfeest een nieuw vaandel nodig 
was. Goed idee, meende de plaatselijke 
Rabobank, en die besloot het vaandel te 
betalen. Kunstenaar Wijnand Thönissen kon 
aan het werk. Hij haalde de kathedraal terug 
en beeldde op het vaandel het samenkomen 
van Maas en Roer uit, zij het niet letterlijk. 
Thönissen is – samen met Dick van Wijk – ook 
de maker van verschillende beelden uit de 
Schinderhannes die her en der in de binnenstad 
staan. Bij de maskers op het vaandel mogen we 
dan ook gerust aan de beroemde opera bouffe 
denken, want het koor bracht bij het jubileum 
de Schinderhannes al

blief ôs zinrieke krach altied door.
In de toekoms, wie auch in 't verleje,
blief d'n trots van Remunjs Mannenkoor.

2.
Gank os veur dan in alle de tieje,
weij dan wapprend in kleurrieke prach!
Sjien es zonleech veur ôs bie 't blieje,
hang in rouw, es tér eer waerd gebrach.
Aan ein lid det van ôs mot gaan sjeije,
eine vrundj, dae zien plich had gedaon.
Dan auch zolle veer mit dich mit baeje,
en ôm dich, oze vaan same sjtaon.

3.
Dien siembole die zeen gein geklater,
jao veer zeen die es zenger zo gaer.
Blief de trots van 't koor auch veur later,
anger leje sjtaon dan om dich haer.
En die zengers gaon auch van dich haje,
blieve troew aan dien kleur en dien kroon!
Nieks maag auch aan dien kernsjpreuk dan 
sjaje:
veur waat waor is en good is en sjoon!

voor de derde keer. Voor de volledigheid: het 
vierde vaandel is vervaardigd door Wilmy 
Coonen-Peeters uit Broekhuizen, evenals 
Thönissen docent aan de Vrije Academie 
Roermond, nu het Centrum voor de Kunsten 
geheten.
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De twee huidige  
beschermheren: 
mr.  Jan Daniels 
(rechts) en 
drs. Herman Kaiser
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3
Aanzie ons edel streven

Een mooie zomerdag. Zanger Frans Lutters 
krijgt nummer twee van de zesde jaargang van 
Zangzaod in de bus, het verenigingsblad van 
het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Hij
staart naar de voorpagina, naar de woorden 
veur waat waor is, good en sjoon. Dat is de 
Remunjse versie van het devies dat al meer dan 
een eeuw op het vaandel staat. Maar daar staat 
– zoals ook op het  briefpapier: Voor AL wat 
waar is, goed en schoon. Niemand weet 
waarom voor het contactblad dat AL 
weggelaten is. Bescheidenheid? 
Want al sta je paraat voor heel de stad, 
inclusief Neel en Ool, desnoods voor Limburg 
en de koningin en Willem-Alexander, je kunt 
niet voor al-les in de he-le wereld wat waar is 
… 

De waorheid van gooj sjoon

“Waat beteikent dit noe nog?”, denkt Frans 
hardop. En wat denken de leden, de donateurs, 
noem maar op over deze spreuk? In het 
volgende nummer van Zangzaod doet hij zijn 
oproep: laat horen wat je denkt bij de woorden 
waor, good en sjoon, of bij de hele spreuk. 

De reacties zijn zeer divers. Er zijn er die 
beginnen te kuite. Een bariton heeft 
(zogenaamd waarschijnlijk) de vragen aan een 
Hollander voorgelegd, en die zegt bij waor te 
denken aan ‘gelogen’, bij good aan kleier, en bij 
sjoon aan ex-voorzitter Jean Roubroeks, die 
immers een schoenenzaak had. 
Jo Menten denkt bij good aan: je best doen,

iets presteren, en bij sjoon “denk ik aan 
Limburg, dat zoveel sjoons te bieden heeft.”
Karel Ruiten werpt zijn volle gewicht in de 
strijd. Correspondeert met de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, de Open Universiteit, 
het Meertens Instituut in Amsterdam dat de 
volkscultuur bestudeert – maar ze kunnen hem 
niet helpen. Dan ontdekt hij zelf dat de 
woorden misschien op de leer van de Griekse 
denker Plato slaan. Inderdaad.  

Wie naar bovenstaande vogels kijkt, zoals ze al 
bijna veertien jaar op de omslag van Zangzaod 
prijken, kan zich afvragen of die drie die 
brutaal naar de derde van links kijken, die de 
mond dicht heeft, dat die misschien voor de 
waarheid en zo verder staan. En die derde zou 
zich kunnen afvragen: waar hebben ze het
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Prachtige kwatsj, en we moeten er niet zo heel 
lang over nadenken, ook al gezien de zegswijze: 
zingen als  een kauw ofwel: slecht zingen, geen 
zangstem hebben – zegt het woordenboek.
Enne: een paar maanden na verschijnen van 
het tweede nummer van Zangzaod kreeg Jan 
Huyskens de Orde van de Gulden Humor, de 
hoogste carnavalsonderscheiding in Limburg. 
Hier zullen die däölkes niets aan bijgedragen 
hebben, maar toch … 

Het trio waarheid, goedheid en schoonheid 
kom je veel tegen. De kerk nam het over. Voor 
Plato waren dit kenmerken van het ene, en in 
de christelijke traditie natuurlijk van (de ene 
en ware) God. Later – in de tijd van de 
Romantiek – kreeg de kunst deze etiketten

Onthulling van 
het monument 
voor 
bouwmeester 
Cuypers in 
aanwezigheid 
van Z.K.H. 
Prins Hendrik 
en Mgr. 
Schrijnen (in 
1930

Dr. Pierre 
Cuypers

toch over? Plato, get sjoons, wat is dat helemaal? 
Dat blijkt niet het geval. De vogels stellen de vier 
zangstemmen voor: eerste en tweede tenoren, 
baritons en bassen. Ze zitten op een notenbalk, 
verklaart de ontwerper van het vignet, Jan 
Huyskens, destijds lid van het KRM. “Het is niet 
zo serieus. Een van de eerste meningen die ik 
hoorde was dat dat wel nachtegalen zouden zijn, 
omdat ons volkslied hét lied van het KRM is”, gaat 
hij verder. Mis: het zijn däölkes oftewel kauwen. 
Kauwen gelden volgens v. Dale als wakkere, 
levendige en schrandere vogels. Ze leven in groepen 
bij elkaar. Doen ze daarom aan een zangkoor 
denken? 
Huyskens: “Het zijn in ieder geval zangers, oos 
däölkes, want ze hebben een smoking aan, plus 
nondedjuke. Ze moeten ei kónzaer geven.” 
Maar ze kwekken meer dan ze zingen, want “de 
bariton haet de partieje mit de zangneut vergaete en 
krieg ze van de angere duchtig euver diej näöj”, (hij 
krijgt er flink van langs). Een bariton mag je rustig 
aanpakken, want er zijn er genoeg van. 
Daarentegen moet je goede tenoren netjes 
behandelen: die zijn zeldzaam, lacht hij. En wat zie 
je dus: de tenoren kwekken het hardst, “maar het is 
allemaol kwatsj natuurlijk.” F
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opgeplakt. Een kunstenaar had de bijzondere 
gave het schone, goede en ware te kunnen zien. 
Hij nam die rol van de priester over en werd 
een bemiddelaar van het ideale. 
Maar wie is ermee op de proppen gekomen? 
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit devies uit 
Duitsland overgewaaid is. In het verslag in De 
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Nieuwe Koerier over de zangwedstrijd in 
Keulen in 1891, waar het Mannenkoor een 
prijs won, staat dat de machtspreuk van het 
organiserende koor zou zijn: Ons lied moet voor 
het Ware, het Goede, het Schoone weêrklinken.
Maar wat dan nog? In elk geval heeft het 
Mannenkoor er een eigen kleur aan gegeven, 
sterker nog: een lied over gemaakt. Dat is van 
de langdurige voorzitter en tevens tekstdich-
ter Jacques Napoleon Snackers. Hier is het: 

ONZE LEUS

Roermondsche mannen, op ten strijd
Voor al wat waar is, goed en schoon,
Uw leus weerklinke wijd en zijd,
De leus, harmonisch rein van toon:
Der Mannen zang, der Mannen deugd
Zij onze roem en onze vreugd.

Waar Armoe lijdt, de Menschheid weent,
Daar stort zijn balsem ’t troostend lied
Het bidt en jubelt, mint, vereent,
Verplettert, waar het laagheid ziet:
Der Mannen zang, der Mannen deugd
Zij onze roem en onze vreugd.

O Gij, die, hoog verheven,
Bestuurt der menschen lot,
Aanzie ons edel streven,
Schenk ons uw zegen, God.
Der Mannen zang, der Mannen deugd 
Zij onze roem en onze vreugd.

Daar bleef het niet bij. Snackers schonk het 
koor ook een lied bij de onthulling van Kupers’ 
Monument (halfbroer van de frietetent zullen 
we maar zeggen) in de zomer van 1930, het 
jubileumjaar van het Mannenkoor. Hierin 
zegt hij over de beroemde bouwmeester: 

De bron van het Ware, het Schoone, het Goede,
die zocht en die vond hij in God, zijnen Heer (..)
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Tot slot over doelstellingen en 
indentiteit… 

Wat moeten we in dit boek met de bekendste 
woorden van voetbalgod J.C.? Nou: het 
grootste mankement van het KRM (nadeel 
dus), de vergrijzing namelijk, leverde een 
aardig voordeel op: na meer dan een eeuw 
zingen en besturen kwam er een beleidsplan. 
Dat was een rechtstreeks gevolg van het 
mopperen, praten en brainstormen over de 
vergrijzing.
Dat beleidsplan verscheen in 2000. Eerder had 
het bestuur besloten dat er zo’n plan moest 
komen. Veel te lang vergaderd – twee jaar 
lang?
Zeker niet. Het plan was het resultaat van een 
brede discussie. In de werkgroep zaten meer 
dan tien gewone leden, die dik honderd 
suggesties, ideeën en ook pijnpunten leverden. 
Open werd meegedeeld wat de zwakke punten 
van het koor zouden zijn. Een paar: de 
presentatie en uitstraling van het koor, de 
relatie met de media en het ontbreken van 
solisten.
Uit al deze opmerkingen destilleerde het 
bestuur een Actieplan 2000-2005 van acht 
doelstellingen. Ze zijn niet allemaal 
wereldschokkend, integendeel, maar we geven 
ze hier in het kort. Het koor wil: 

De eerste en (tot nu toe) enige CD van het KRM, 
een live opname  met enkele hoogtepunten uit het 
Voorjaars Opera Concert in mei 1999

1. een breed repertoire kiezen en houden;
2. elk jaar voldoende (en goed verdeeld) 

optredens/concerten, waarvan het merendeel in 
Roermond en directe omgeving;

3. een CD uitbrengen;
4. de kwaliteit (prestatie) van het koor 

optimaliseren en dat niveau handhaven;
5. het koor beter presenteren;
6. de financiële grondslag versterken;
7. de gemiddelde leeftijd van het koor (langzaam) 

verlagen;
8. meer nevenactiviteiten als Caecilia- en 

barbecue-avonden, uitstapjes en concertreizen.
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4
Mijn oud en trouw Roermond

Al 125 jaor gaer gedaon: dat is het motto voor 
het komend feest van het Mannenkoor. Een 
mooi motto. Iedereen proeft meteen dat het 
niet alleen om zingen gaat, om het zelf plezier 
en gooddoons daarvan hebben, maar ook om 
dienstbaarheid aan de gemeenschap: stad en 
bevolking. Die dienstbaarheid had en heeft het 
koor hoog in het vaandel staan, maar er is niet 
veel over gefilosofeerd: zoiets deed je zonder 
verder vragen, en gaer. Er zijn weliswaar geen 
spectaculaire daden aan te wijzen, dat de 
mannen van een concert weggerukt werden om 
– in smoking – zandzakken te vullen om een 
steeds stijgende Maas tegen te houden. Nee: het 
waren dingen die je gewoon deed in het 
Limburgse land. 
Dat begon al meteen na de naamsverandering 
van 1884 – van Liederkrans in Roermonds 
Mannenkoor. Het koor liet zich horen op een 
Armenconcert – gaer gedaon. Een jaartje later

Het kan wonderlijk gaan met dat betrokken 
zijn. We maken even een sprong van negentig 
jaar. Het koor treedt samen met de Koninklijke 
Harmonie op in de kerk “Het Woord Gods” in 
Hoogvonderen, en zingt o.a. het priesterkoor uit 
Die Zauberflöte van Mozart. Pure 
liefdadigheid: er moest een klokkentoren komen 
bij de nieuwe kerk. Daar zijn heel wat 
goddelikke voor nodig, zoals ze in Roermond 
zeggen: geld, vanwege de spreuk op onze 
munten: God zij met ons. Geen probleem: je 
draaft op, de toren komt er, maar er is wel wat 
veranderd binnen de katholieke wereld.
Een paar jaar later ging vrijwel niemand meer 
naar die kerk. Ze is nu het home van de 
harmonie, en de toren is in stukken naar 
Tanzania verscheept

zong het koor ondanks interne perikelen bij de 
jubileumfeesten van OLV in ’t Zand. 
Kerkelijke plechtigheden werden als 
vanzelfsprekend opgeluisterd. En bij hoeveel 
begrafenissen zou het koor het verdriet van de 
nabestaanden verlicht hebben, sinds het 
meegaan in de stoet die burgemeester Fr. 
Andriessens ten grave droeg, in 1889? Honderd 
zeker. Driehonderd?

Vaak was er sprake van get trökdoon, of een 
vriendendienst. Of is dat wat oneerbiedig 
uitgedrukt? Koor en harmonie zijn vanaf het 
begin betrokken geweest bij 
carnavalsvereniging D’n Uul. Logisch: je 

kwam mekaar tegen, prinsen waren lid, het was 
een en al binnenstad
Een voorbeeld van zo’n alomtegenwoordiger is 
Guus Smeets ofwel Appelemeuske. Hij was nog 
geen twintig toen hij bij het koor ging zingen, 
en hij bleef zingen tot lang na zijn 65e. Hij was 
verder een kwarteeuw bestuurslid (en erelid 
natuurlijk) van de Koninklijke Harmonie, 
idem dito van de Koninklijke Zang- en 
Muziekvereniging, moder van d’n Uul (want 
meer dan veertig jaar lid), en niet in de laatste 
plaats een promotor en aanjager van de 
Schinderhannes. Iemand dus die van top tot 
teen in het Roermondse zat.
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Roermonds Volkslied 

Waar ‘t gouden beeld in ‘t zonlicht  staat
Op hogen torentrans
De Maas en Roer verenigd gaat
In lichten golvendans.

Refrein:
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond!

Waar ‘t koepeldragend Munster rijst
Met torens rijk gesierd
Het volk der Muzen schoonheid prijst
Met spel en zangen viert.

Refrein:

Waar godsdienst zich aan burgerzin
Aan hechte vriendschap paart
En d’eerbied voor de Landvorstin
Als kleinood wordt bewaard.

Refrein:

Kleine verklaring: het gouden beeld is natuurlijk 
de stadspatroon Christoffel of in good Remunjs: 
Sjtuf, boven op de kathedraal.
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Daar is niets mis mee, maar vanwege zulke 
leden was het KRM natuurlijk prominent 
aanwezig bij de dankdienst in de kathedraal 
t.g.v. het 4 x 11-jarig bestaan van D’n Uul en 
ook nog bij het 6 x 11-jarig bestaan. Maak dat 
Hollandse calvinisten eens duidelijk: God in 
zijn belangrijkste huis in Limburg zingend 
bedanken voor een in veler ogen onnozel 
jubileum van vastelaovesgekke … 
Het koor schonk Remunj verder wat liederen. 
Allereerst het volkslied van A.F. van Beurden 
(prominent lid van het koor) en dirigent 
Tijssen, uit 1912. 

Tijssen en zijn compagnon schreven ook 
Schetsen uit Roermonds Verleden, een soort 
oratorium over een historische brand in de 
oude binnenstad, op Kermisdag 1665. Dat was 
– zoals nu nog – op het feest van de Heilige  
Drievuldigheid. Er was daarom een processie, 
er klonken vreugdeschoten, en het zal duidelijk 
zijn wat gebeurde: “in ‘t stro der 
daken (…) sist de vuurslang / met rode tong en 
kaken / grijpt ze alverslindend rond.” Heel de 
stad vlucht naar de Kapel, keert terug om het 
puin te ruimen en de stad opnieuw op te

Die hei zoo purperrood,
Die dennebusch zoo heerlik
Doon toch de miens zoo good.
En middenin dien hertje
Ei prachtig pronkjuweel:
De Munsterkirk zoo kunsvol
Blief, good Remunj, dien zeel.
Och Remunj, mie schtedje
Doe bus en bliefs mien erf.
Ich zal dich nooit vergaite
Wie ver van hoes ich schwerf.

Ja – det schtedje, lag dat het koor na aan het 
hart? Eind vorige eeuw pas werd besloten dat 
het Remunjs voortaan de voertaal van het koor 
zou zijn, in elk geval tijdens de 
jaarvergaderingen. 
Uiteraard was dat een besluit waar de redactie 
van het verenigingsblad Zangzaod wel wat 
over te zeggen zou hebben. Achterhoeker Louis 
Hauer vroeg zich af waarom het koor dan niet 
altijd Keuninklik Remunjs Mannekoor geheten 
heeft. En met de Keuninklikke wordt de 
harmonie bedoeld en niet een van de 
koninklijke koren. Dus …

bouwen. 
En dan zijn er, zoals in elke stad, hampele vol 
gelegenheidsgedichten geschreven, waarvan er 
verschillende ook van muziek voorzien zijn. De 
meeste zijn in het Remunjs, maar de kwaliteit 
is niet zodanig dat we van literatuur kunnen 
spreken. Zie maar het lied Mie good Remunj
van Pierre Francken, op muziek van dirigent 
Kees de Rooij. Het was bedoeld voor dubbel-

Lupzinge

… wou hij toch meedenken over Remunjse wäörd voor allerlei nieuwe 
zaken, zoals magnetron: ophitser. Daar kun je sjtekskesvleis uit de 
kerkeswinkel (supermarkt) in bakken, als je geen boetebraojer hebt: 
een barbecue. Iets wat het koor NOOIT doet is lupzinge 
(playbacken), en ze zingen ook niet in een sjtampkaffee (disco).

kwartetten, en werd begin jaren twintig  van 
de vorige eeuw gezongen. We laten het staan in 
de oorspronkelijke spelling.

Mie good Remunj
Mie good Remunj, mie schtedje 
Mit pleine, greun en bontj.
Veur mich ’t schoonste plaitske
Op héél ’t waireldrondj.
En om dich hair die weije,

Dat Roermond en het KRM een hecht duo 
vormen, blijkt ook uit de vaandels van het koor. 
Op drie van de vier vaandels wordt de 
verbondenheid met de bisschopsstad duidelijk 
uitgebeeld. We zien de kathedraal, de markante 
Sjteine Brök, en toen het koor op het einde van 
de eeuw een eigen opera-cd uitbracht, hoe zag de 
cover eruit? Weer die brug, de kathedraal, en de 
hoofdkleuren waren wit en blauw: de 
stadskleuren van Remunj.
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Het huidige 
home van het 
koor in het 
Centrum voor de 
Kunsten in de 
Lindanusstraat
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Een eigen huis

Maar wat heeft de stad voor het 
Mannenkoor en andere muzikale of theatrale 
verenigingen gedaan? Heel vroeger werkten 
moeders en vaders zich uit de naad om hun 
kinderen aan een eigen huis te helpen. Dat 
was de ultieme droom van menig ouderpaar. 
Koren, ensembles en harmonieën hadden 
ook van die dromen. Een eigen huis voor de 
muzen. Misschien wel een concertzaal, maar 

in elk geval een lokaal om ongestoord te kunnen 
repeteren en vaandel, piano, partituren en de dikke 
trom op te kunnen bergen. 
Helaas: daar heeft de gemeente zich (in het wat verdere 
verleden dan) niet zo veel aan gelegen laten liggen. 
Verenigingen als het Mannenkoor maakten ware 
zwerftochten door de stad. Dan hier repeteren, dan 
daar een concert geven. En dat daar bleek meer dan 
eens de buitenlucht. Niet zo’n ideaal klankbord voor 
koorzang van niveau. Voor gezamenlijk concerteren 
samen met andere mannenkoren met aanhang moest 
nog recent uitgeweken worden naar dorpen in de 
omgeving van Roermond.  
Om nou niet al te klagerig te zijn: er waren wel zalen in 
de binnenstad, zoals die boven de grote Sociëteit op het 
Munsterplein, Theater Harmonie op de Hamstraat, 
eigenlijk een bioscoop, en de zaal achter hotel De 
Gouden Leeuw in de Neerstraat, later Landbouwhuis. 
Maar niets wat je met enig fatsoen een concertzaal zou 
mogen noemen. Ook het fameuze Harmonie Paviljoen 
van de Keuninklikke niet. En dat voor een stad die 
eeuwenlang de tweede stad van (het huidige) Limburg 
was, na Maastricht. Een voorname stad, met een 
bisschop, rechters en officieren van justitie, 
legerofficieren en wat adel. 

Het Mannenkoor kreeg in 1905, bij het eerste grote 
jubileum, meteen met het zalenprobleem te maken. 
Zilveren jubileum maar waar gaan we jubelen?, vroeg 
het bestuur zich af. Een geschikte zaal ontbrak, en er 
ging een verzoek naar het Ministerie van Staat en het 
Ministerie van Oorlog om een bal te mogen houden in 
“de tot het garnizoen behorende Rijloods” in de Graaf 
Gerardstraat. Die rijloods, door de stad manege 
genoemd, werd zo’n beetje concertzaal voor het KRM, 
want ook in 1920 moest Defensie uitkomst bieden. Geen 
probleem,  maar het koor moest zelf “het zand van de 
leemvloer” verwijderen, opslaan tegen de buitenwand 
en weer aanbrengen na het jubileum. Bovendien diende 
het gebouw op kosten van het koor tegen brandschade 
verzekerd te worden, voor een waarde van 20.000 
gulden. Die manege – later Europahal geheten: zeer 
vooruitstrevend – had het KRM  voor het laatst bij het 
75-jarig jubileum nodig. Niet lang daarna is ze 
afgebroken.
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Opening van de 
eerste Oranjerie 
(1973).
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Er was echter nog niets nieuws. Plannen zijn er 
overigens genoeg geweest. Lang voor de oorlog 
mocht cultuurminnend Roermond dromen van 
een theater plus muziektempel op het Wilhel-
minaplein. Daarna verscheen, in het begin van de 
jaren zestig, een uitgewerkt plan voor de Markt, 
op de plaats waar het warenhuisje Kofa stond. 
Particulier initiatief en wat voor initiatief. 

De Kofa zou alleen maar het voorgeborchte zijn: 
het complex ging door tot voorbij de Luifelstraat. 
Zalen zouden met een luchtbrug verbonden 
worden. Helaas: de gemeenteraad was not 
amused, want een stad van de allure van Remunj 
diende toch ZELF een schouwburg te bouwen. 
Nou kun je dat wel menen, maar de stad had meer 
te doen. Er moesten huizen komen voor de 
groeiende bevolking. En wat gaat dan voor?

Uiteraard hadden de verenigingen daar niet 
alle begrip voor. Na bovenstaande zeperd waren 
de meeste leden van het KRM de boven- en 
achterzaaltjes zonder behoorlijke akoestiek meer 
dan zat. Jónges, es die diekköp nieks doon, 
boewe veer ós zelf eine kónzaerzaal, klonk het. 
En zo geschiedde: in de carnavalsoptocht van 
1963 verscheen het koor met een prachtige zaal. 
Helaas: gemaakt van hetzelfde papier als 
waarop die schitterende plannen verschenen.
Het was niet de eerste grap. In 1956 werd de 
Schinderhannes in Heinsberg (Duitsland) 
opgevoerd. De duivel waarschuwde: kiek oet 
jónges, angers klauwe ze uch de sjtadshal.
En nog eerder, in 1947, had carnavalsvereni-
ging D’n Uul een eerste steen gelegd voor een 
theater op het Wilhelminaplein.
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Kommer, kolder en kwel, maar het geduld 
werd beloond. De stad had het geluk dat het 
Bisschoppelijk College naar Schöndeln 
verhuisde. Er kwam een machtig pand vrij. 
Ook de zusterschool in de Kloosterwandstraat 
ging dicht, en toen was er plots plaats voor een 
theater midden in de stad. Dat werd de 
Oranjerie – genoemd naar een bescheiden kas 
in de tuin van de Zusters van Liefde, waarin 
wat appelesienebuimkes stonden. Een oranjerie 
derhalve … 

… en die Oranjerie werd snel een begrip. 
Vooral met de Vastelaovend, dan werd de 
Oranjerie Appelsienerie genoemd. Het begrip 
van de gemeenteraad werd echter steeds 
minder, want de cultuurtempel (heel ambtelijk 
geleid) stapelde verlies op verlies. Privatiseren 
bleek de enige oplossing. Uiteindelijk redde de 
in het hele land bekende toekan – de horeca-
gigant Van der Valk dus – d’n Uul en de 
cultuur. Het KRM mocht bij de opening zijn, 
maar kon niet meer repeteren in de nieuwe 
cultuurtempel.
   

Hoe het allemaal nog beter had gekund, 
verschijnt een paar maanden voor de officiële 
opening van de nieuwe Oranjerie (maart 
1998) in Zangzaod. Bariton H.T. (wie zou 
dat toch zijn?) droomt zich af onder de voor 
hem te nuchtere titel I had a dream. 
Vrijdagmiddag, werk gedaan, dadelijk lekker 
repeteren. H.T. parkeert zijn auto gratis op de 
Markt, en loopt de Remunjse Cultuurtempel in 
de Neerstraat binnen. Zeetong met Franse 
frietjes voor f 6,50, pilsje drie kwartjes, uiterst 
gezellig. Na de repetitie gaat heel het 
Mannenkoor er zich eentje pitse in het 
inpandig café. Prachtig. Hoe kan dat 
allemaal? Nou ja: het is een droom: het 
Mannenkoor heeft van het Aandelenfonds (ze 
bleven maar stijgen toen, de aandelen) de 
Gouden Leeuw gekocht. De dames van de 
zangers verzorgen het café-restaurant (daarom 
is alles zo goedkoop), het bestuur heeft een eigen 
ruimte, ook het oratoriumkoor, ’t Ketoene Dörp 
en de Zang- en Muziek vinden er een 
onderkomen, en elke zondag is er een 
uitvoering.  

Cultuurtempel? Ach, het is meer – zoals de 
officiële naam al aanduidt – een TheaterHotel. 
In een cultuurtempel verwacht je ook een 
leeszaal annex bibliotheek, een niet-
commerciële expositieruimte, filmzaaltjes, een 
klein podium misschien. 

Elke zondag een uitvoering. Dat is een droom, 
maar als we hier een lijst zouden maken van 
alle concerten die het koor om niet gegeven 
heeft, de aanwezigheid bij plechtigheden en 
begrafenissen van bisschoppen en 
burgemeesters, het opluisteren van 
Koninginnedag, van verdere Oranjefeesten, 
stadsfeesten, de lijst zou verschillende 
bladzijden beslaan. 
Maar zoals gezegd: GAER GEDAON.
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Ode aan Remunj
Tekst Jan Heldens

Remunj, doe bös ós troew gebleve;
besjteis es sjtad al eeuwelank.
De windj dae haet de tied ouch 
veurtgedreve,
mit jubelende klokkeklank.

Remunj, veer zeen mit dich verbónje;
wiej de sjtroum van de Roer en de Maas.
Doe bliefs ós aan 't hert gebónje;
zo wiej 't vreuger altied waas.
Doe bliefs ós aan 't hert gebónje;
zo wiej 't vreuger altied waas.

Remunj, doe höbs dien monumente;
De sjoonste kirk en sjteine brök
En die noe gaeve de herinneringe
Van jaorelank dan aan ós terök

Remunj, doe hads in dien historie,
zoväöl leef en leid te doorsjtaon.
Mer bleefs altied in volle glorie
Mit al dien sjoonheid veur ós sjtad bestaon
Mer bleefs altied in violle glorie
Mit al dien sjoonheid veur ós sjtad bestaon

Remunj, doe zóls ós nooit verlaote;
brags riekdom veur ós sjtad biejein.
Ein symfonie klink werm door al dien 
sjtraote;
mit Ode aan 't Munsterplein.

Remunj, daobaove in 't zónleech,
sjteit Chrisjtoffel veur dich op wach.
En haet dao mit de glans van jaore
de golje mantjel veur dich oetgelag.
En haet dao mit de glans van jaore,
de golje mantjel veur dich oetgelag. 

Zingen in de 
Statenzaal van het 
stadhuis Roermond
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Begin en gouden jaren

B

Koninklijke 
erkening 1893
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5Een meesterbakker en zijn
heren dilettanten

De laatste augustus van 1880. In Roermond is 
er vreugde in het gezin van Bakker Tijssen. 
Zoon Henri heeft opnieuw mooie prijzen 
gehaald aan het Luikse conservatorium: twee 
eerste prijzen, voor piano en solfège, en wat 
meer is: met algemene stemmen der jury. Daar 
mag je als vader trots op zijn. En hij wil heel de 
buurt, nee: de stad laten weten hoe geweldig 
zijn zoon is, wat hij allemaal kan en hij 
organiseert een groot concert, meldt een 
bewaarde aankondiging. Op zondag 19 
september 1880, “te geven door den heer H. 
Tijssen, pianist, met medewerking van de 
Koninklijke Harmonie”. Er deden ook 
“meerdere heeren Dilettanten” mee.

En vader Tijssen – meesterbakker – was tevens 
trots op wat de dilettanten daar presteerden. Ze 
brachten het werk Le Lever van L. Jouret, 
meldt de aankondiging. Hij zong zelf trouwens 
mee, als tweede tenor.

Programma 
feestavond 
1895

Het einde van de negentiende eeuw was natuurlijk een heel andere tijd dan we nu meemaken. Dan hoeven we 
niet te denken aan auto’s of televisie. Nee: laten we de mens bezien, speciaal de jonge mens. Tieners van 
veertien lijken allewiel op veel gebieden volwassen. Ze zijn zeer handig op de computer, vrijen of ze nooit iets 
anders gedaan hebben – maar ze moeten wel nog minimaal vier, vijf jaar naar school. Volwassen dus? 

Dat was anders bij de geboorte van het Mannenkoor. Oprichter vader Tijssen kwam op zijn veertiende vanuit 
Wessem naar de stad, om het bakkersvak te leren, en hij stuurde zijn zoon toen die veertien werd naar het 
conservatorium in Luik. Heel aangenaam eigenlijk, want heel wat jongens moesten op hun twaalfde (of nog 
jonger) naar de fabriek.
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Henri Tijssen 28 september vermeld, maar dat is van gering  
belang, aangezien het koor al vrijwel vanaf het  
begin de negentiende  september aanhield als 
datum van oprichting.
Tussen haakjes: het zal duidelijk zijn dat de 
heren dilettanten niet van de straat geplukt 
zijn of in een supermarkt in een karretje 
geladen. Er werd heel wat gezongen in de 
bisschopsstad. Enkele van de eerstelingen 
hadden al in de Schinderhannes gestaan. 
Anderen waren bij de Société Dramatique.

Roermond telde Silvesteravond 1880 welgeteld 
10.470 zielen. Het was bijna eens zo groot als 
Sittard. De stad herbergde 103 militairen, 
inclusief echtgenotes, en vier mannelijke 
gevangenen, meldt het Verslag van den 
Toestand der gemeente. De stad had slechts 342 
kiezers voor de Tweede Kamer. Gewone burgers 
hadden geen stemrecht.
Het Bisschoppelijk Collegie – met ie, gesticht 
in 1851 – had tien leraren, op nog geen zestig 
studenten. Die werden wel onderwezen in de 
schermkunde, maar ze hadden geen Engels. Er 

Moet het bij deze ene keer blijven?, zal gezegd 
zijn. Tijssen sprak er de wijnkoopman en 
medezanger Oscar Bonhomme over aan. Je 
moet onwillekeurig denken aan brood (de 
meesterbakker) en wijn: eine goje baom voor een 
koor. Het waren bovendien allebei muzikale 
mannen, want ze waren lid van het 
orkestbestuur (ook wel muziekcommissie 
genoemd) van de Koninklijke Harmonie. Ze 
vroegen de zangers voor een vergadering, een 
dikke week later. Daar werd besloten biejein te 
blieve. Een soort verloving, en het resultaat is 
bekend: die dag werd in feite het KRM 
opgericht. In het eerste reglement van het 
Mannenkoor namelijk, uit 1889 (we lopen even 
vooruit), vinden we bij de bepaling wie lid zijn: 
“zij die bij de algemeene vergadering van 24 
September 1880 als zoodanig zijn toegetreden”, 
of naderhand nog “zijn of zullen worden 
aangenomen.” Er staat ook de datum 

was verder een leesgezelschap met zeventig 
leden. Het Natuur- en Letterkundige 
Genootschap had er liefst 104. Over het nieuwe 
koor natuurlijk nog geen woord.  
De zogeheten IJzeren Rijn liet ook al van zich 
horen – indirect dan. De gemeente had over 
1880 een kwart ofwel ruim 1500 gulden minder 
bruggelden dan een jaar tevoren. Een groot 
bedrag in die tijd, want de kantonniers der 
buurtwegen verdienden 85 gulden per jaar. 
De voornaamste reden van die achteruitgang: 
de spoorlijn Antwerpen-Mönchen-Gladbach 
was geopend, en dat betekende – zo laat de 
gemeente weten, dat “bewoners van de 
linkeroever van de Maas” van die brug gebruik 
maakten, in plaats van de officiële brug bij 
Hatenboer. Ze liepen waarschijnlijk van 
Buggenum naar Leeuwen – over de spoorbrug. 
Om geld te besparen? 
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Wie weet. Want wat ging er al zo over die brug? Een 
245 ezels met voertuig – daar kunnen we ons nog wat 
bij voorstellen. Maar dan: 4582 hondenwagens met 1 
hond. Dat kostte vier cent per keer. Meer dan 
vierduizend hóndjskerre: dat getuigt niet van grote 
welvaart. Naast deze koetsiers liepen (moeten we 
aannemen) nog 234.000 mensen over de brug, 
benevens 2190 postbodes en 14 marechaussees met 
gevangenen, maar die hoefden niets te betalen. En 
toch zijn ze nauwkeurig geteld …

Er zijn uiteraard geen notulen of verslagen over de 
eerste jaren. Veel gegevens staan in het boekje dat 
de landmeter en dichter A.F. van Beurden over het 
Mannenkoor schreef. Hij had toen al een dik boek 
over de harmonie klaar. Ook de plaatselijke pers had 
af en toe een bericht. In de zomer van 1881 
bijvoorbeeld. Nieuw succes van Tijssen. Zie hoe dat 
opgeschreven werd.  
 “Met veel genoegen melden wij, dat onze stadgenoot 
de heer J. Tijssen aan het conservatoire te Luik de 
zilveren medaille voor piano verworven heeft.” Er 
volgt: “Woensdag werd hem van wege de 
Koninklijke Harmonie en de Societeit Liederkrans 
(…) eene serenade gebracht.”
Dat was dus de eerste naam van het huidige 
Mannenkoor: Liederkrans. Het gemeentelijk verslag 
over 1881 vertelt in nuchter ambtenarenproza: “Ook 
de opgerigte zangvereeniging Liederkrans legde 
blijken van oefening af.” Dat lijkt de eerste officiële 
vermelding. 

Verwarring

De naam Liederkrans heeft een eeuw later nog tot 
enige verwarring geleid. In een artikel over de 
Roermondse componist Jos Beltjens in de bundel 
Spiegel van Roermond 1994 (uitgave van de Stichting 
Rura) staat: “Ook stichtte hij in Roermond een 
mannenzangvereniging onder de naam Liederkrans. 
Als dit dezelfde Liederkrans is waar wij over 
schrijven, dan is Jos Beltjens als medeoprichter te 

beschouwen van het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor.”
Dat is niet zo. Beltjens (1820-1909) keerde in 
1852 terug naar Roermond, vanuit Katwijk 
a/d Rijn. Hij werd directeur (de naam toen 
voor dirigent) van de Koninklijke Harmonie. 
In 1857 vertrok hij weer, naar Rotterdam, 
waar hij meer dan dertig jaar bleef. Hij heeft 
dus niets met de oprichting van het 
mannenkoor te maken. Wat zijn Liederkranz 
– met een Z – precies voorstelde is niet 
duidelijk. Het koor zong liederen – staat in 
het boek Mannenkoren in Limburg – voor en 
na uitvoeringen die tussen revue en operette 
in stonden, en concerteerde samen met een 
ander koor (1860). Drie jaar eerder – het jaar 
dat Beltjens vertrok - bracht de Liederkranz 
een serenade aan de nieuwe dirigent
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Brief over de 
overnachting in 
Brussel (1892)

maar in 1881 gingen ze weer uit elkaar.
Sindsdien is de naam: Roermondse Zang- en 
Muziekvereniging, en die is ouder dan het 
KRM. 

Ons koor – Liederkrans dus – boerde het eerste 
jaar best aardig. Eerste president werd Hubert 
Hermans, lid van Provinciale Staten. De 
muzikale leiding had Frans  Luyten de Bij (of 
soms Bie), boekhouder op het stadhuis. Omdat 
er meer Luytens waren, kreeg hij de 
achternaam van zijn vrouw toegevoegd. 
Johanna de Bij was van Venlo. 
Het jaar 1881 werd afgesloten met 36 leden. 
Bovendien trad de jonge vereniging vrij snel 
elders op: in Düsseldorf en Weert.  In de herfst 
van 1883 werkte het koor mee aan een 
liefdadigheidsconcert “ten behoeve der 
noodlijdenden in Nederlandsch-Indië”, de 
slachtoffers namelijk van de uitbarsting van de 
vulkaan Krakatau. Althans: we mogen 
veronderstellen dat met de Liederkranz het 
latere KRM bedoeld is. 

Het koorbstuur in 
1894, omgeven door 

lauwertakken

van de Harmonie, Bernard Fraikin.
Er waren nog meer zangverenigingen in 
Roermond, maar die zijn successievelijk 
allemaal verdwenen, zoals de gemengde 
zangvereniging Caecilia. Die werd volgens Van 
Beurden (in zijn boek over de harmonie) 
opgericht op Onnozele Kinderen 1885 en gaf de 
dag erna reeds een concert. Caecilia voerde de 
jaren daarna vooral grotere werken uit, zoals 
Die Jahreszeiten van Haydn en enkele 
oratoria. 
Het volk vond dat wat elitair, en Caecilia 
haalde het uiteindelijk niet. Deze verenigingen 
waren ook niet te vergelijken met het latere 
Mannenkoor, behalve dan de in 1873 
opgerichte Roermondse Muziekvereniging, 
eigenlijk een afscheiding van de Koninklijke 
Harmonie, beweert het jubileumboek van de 
Muziekvereniging (1998). De harmonie zorgde 
goed voor haar dochter: ze leverde lessenaars 
en trommen. De Muziekvereniging “smolt 
samen” met Liedertafel De Vriendenkring, 
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Misschien om naamsverwarring te voorkomen werd 
besloten dat ingaande 1884  de naam Liederkrans 
veranderd werd in Roermonds Mannenkoor. Deze 
naam duikt in het overzicht van v. Beurden voor het 
eerst najaar 1884 op. Het koor “gaf een concert in de 
zaal van den heer P. Conti”, met medewerking van 
Louis Guillaume en de Société Dramatique, die de 
twee Versjtruide opvoerde (een blijspel in het 
Roermonds), “en eenige heeren dilettanten.” 

Meteen na de officiële naamsverandering, op 
Driekoningendag, wordt de industrieel Oscar Claus 
als president gekozen. Wie weet is het woord 
‘gekozen’ hier niet helemaal op zijn plaats, want lang 
niet alle leden zijn gelukkig met Claus. Ze vreesden –
kan gereconstrueerd worden – dat de elite de macht 
over zou willen nemen. Verschillende leden haakten 
af. Ambtenaar A.F. van Beurden roert die kwestie 
even aan in zijn boekje. Dat is keurig netjes, er staan 
geen harde noten in, v. Beurden kiest zelden of nooit 
partij, lijkt alle geiten en kolen te sparen. Hij noteert 
dus als een ambtenaar dat 1885 een moeilijk jaar 
was, en vervolgt: “Er ontstonden verwikkelingen in 
den boezem der vereeniging, en waar het twistvuur 
smeult, loopt de kunst groot gevaar van te 
verstikken.” Meer niet. Een half jaar lang zijn er 
geen repetities, en in mei 1886 houdt Claus het voor 
gezien. Hij wordt opgevolgd door de advocaat mr. P. 
Truijens. 

Tijssen dirigent

Er melden zich meteen zestien nieuwe leden aan, en 
die werken enthousiast mee aan de opbloei van het 
koor. 
Die opbloei begint met de benoeming van Henri 
Tijsen tot dirigent. Officieel in 1887, maar hij was al 
een tijdje waarnemend. Paasmaandag 1887 geeft het 
koor een concert waar zeshonderd mensen komen 
luisteren. Dat betekent dat het koor geaccepteerd is 
en presteert. De meeste muziekverenigingen hadden 
moeite meer dan een half volle zaal te krijgen. 
Het Mannenkoor werd langzamerhand een echt
koor. Zo’n koor moet zich natuurlijk laten zien, en 

heeft daartoe een drapeau nodig, vinden verschillende 
leden. De kunstschilder en medezanger Henri Luyten 
ontwerpt een wapperend vaandel, net op tijd voor het 
eerste succes: zomer 1886 in Luik. Dat komt in een 
ander hoofdstuk uitvoerig ter sprake. 
Drie jaar later krijgt de vereniging een reglement. Het 
eerste artikel deelt mee wat het doel is: bij gezellige 
bijeenkomsten zich te “oefenen in de zangkunst en het 
uitvoeren van Mannenkoren”. Uitvoeren van wat? 
Het woord koor had in die dagen nog de 
oorspronkelijke betekenis van (meerstemmig) gezang. 
Mannenkoren zijn derhalve liederen voor een aantal 
mannen. 
Terug naar het reglement. Dat zegt dat niet iedereen 
lid kon worden. Werkende leden, die zongen, moesten 
eerst een proef afleggen, voor de directeur en een 
commissie. De contributie bedroeg twintig cent per 
maand. In januari 1890 doet het koor een naar 
achteraf bleek gouden greep. Als vierde voorzitter 
binnen tien jaar wordt gekozen Jacques Napoleon 
Snackers, hoofd der tweede openbare school. Hij 
vormt met dirigent Tijssen een krachtig en uniek duo, 
dat het koor meer dan dertig jaar leidt en tot grote 
bloei brengt. De successen zijn (aanvankelijk) bijna 
niet bij te benen, de statuten worden koninklijk 
goedgekeurd (dat betekende wat in die tijd), maar wat 
belangrijker is: het koor lijkt hecht verankerd in de 
Roermondse gemeenschap, zonder veel concessies te 
doen aan het repertoire. Het clubje-voor-een-avond 
van september 1880 bleek een blijvertje, en dat zullen 
ook bestuur en leden gezien hebben. Tevreden wordt 
begin 1893 dan ook het koperen jubileum gevierd. 
Dat jaar sterft ook de Roermonds burgemeester mr. L. 
Geradts, tevens erelid van het koor. Anderhalf jaar na 
zijn installatie. Geradts was tevens voorzitter van de 
Keuninklikke, en Van Beurden suggereert in zijn 
boekje over het Mannenkoor dat er meer 
samenwerking tussen beide verenigingen geweest zou 
zijn, was de burgemeester blijven leven. Hij zegt niet 
wat hij daarmee bedoelt. Voor de tijdgenoot zal het
duidelijk geweest zijn. Lonkte de harmonie misschien 
wat meer naar de Zang? Laten we met deze nooit meer 
te beantwoorden vraag het relaas over ontstaan en 
beginjaren van het koor afsluiten. We gaan feesten.
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6
Per draad de wereld rond

Woorden wekken, voorbeelden strekken. Een nu 
wat oubollig spreekwoord misschien, hoewel: 
nogal wat reclames op de buis laten ons ook zien 
hoe het moet. Dat was in de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw niet anders. Herhaaldelijk is 
toen opgemerkt dat de buitenlandse successen 
van de Koninklijke Harmonie het prille 
Mannenkoor inspireerden om, zoals de voorma-
lige koorvoorzitter mr. J. Truijens in 1894 zei: 
“een prijs in den vreemde machtig te worden.”  
Hij vertelde ook hoe dat gegaan was. Het is 
1887. Het koor heeft een veertig leden, keurig 
verdeeld over tenoren en bassen. Truijens zit met 
de oervader van het koor, daarom aangeduid als 
Tijssen Vader, in de tuin van 
handboogvereniging Willem Tell. Ze hebben wat 
gelezen over een zangersconcours in Luik. Niet 
bepaald het einde van de wereld. 
“Daar moesten we eens heen gaan”, zou Truijens 
gesuggereerd hebben, “en vader Tijssen was 
dadelijk met het idee ingenomen”, meldt v. 
Beurden in zijn boekje over het Mannenkoor. 
Voorzichtigheidshalve wordt de nieuwe directeur 
geraadpleegd, want “men zag er wel een weinig 
tegenop, doch spoedig trok men de stoute 
schoenen aan”, vervolgt v. Beurden, die alles uit 
de eerste hand gehoord zal hebben. Dat 
betekende: oefenen voor Luik. Misschien trok 
zo’n buitenlandse trip ook nieuwe zangers aan, 
want op het concours begin september zijn er 
plots 54. Luik had twee grote zangverenigingen. 
De bekendste, Legia, was al internationaal 
vermaard. Het nog onbekende Mannenkoor werd 
ingedeeld in de derde divisie, voor buitenlandse 
koren.

Tegenstanders waren drie koren uit 
Amsterdam, Sainte-Caecile uit Gulpen en 
Caecilia Vaals, dat de eerste prijs veroverde. 
Roermond werd tweede, en dat betekende 
behoorlijk feest. 
Behoorlijk, want de jaren daarna staat de stad 
helemaal op haar kop als het Mannenkoor weer 
met roem overladen terugkeert uit het nabije 
buitenland. De situatie is niet te vergelijken 
met nu. Er was zo weinig vertier. Een 
buitenlands succes was nog een wonder. Precies 
een halve eeuw lang vierde de Koninklijke 
Harmonie van Roermond elk jaar juli de 
glorieuze overwinning van Brussel in 1830. 
Met saluutschoten, een concert met de 
platinagouden nummers van Brussel: de stad 
kreeg er geen genoeg van. Maar wanneer was 
dat ook al weer, dat RFC de KNVB-beker 
won? RFC – wat is dat?, zullen honderden 
mensen in Roermond nu vragen. En die meisjes 
van Swift, hoe vaak zijn die niet 
landskampioen geworden? Nou en? Mooie 
historie, maar als dat nu niet meer lukt, 
moeten we het verleden vieren? Roem en 
prestaties verbleken sneller dan ooit. Eén dag 
ben je kampioen, een maand later zijn er 321 
bekende Nederlanders bij gekomen. 

Gezworen

Een tweede prijs dus in Luik. Bij terugkeer 
drapeerde een afvaardiging van de burgerij 
eerbiedig een lauwerkrans aan het nieuwe 
vaandel. Afgevaardigd waren De Twaalf 
Gezworenen, zoals ze zich noemden



125 JAAR  KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR 41

Een elitair gezelschap, gelieerd aan de Kon. 
Harmonie, opgericht in 1887 en aangevoerd door 
Burggraaf E. van Aefferden. President van die 
club was J. Plaghki Vader – senior zouden we nu 
zeggen. Oud-kolonel J. M. Janssen had een 
huldedicht gemaakt en op een tableau 
geschilderd. We komen deze man nog vaker 
tegen. Hij was behalve kolonel ook nog 
wethouder van Roermond geweest, benevens 
president van het Provinciaal Genootschap voor 
Kunst en Letteren. Niet niks dus, maar hij 
meende ook dichter te zijn. Daarom alvast één 
regel: In ’t machtig tonenrijk omzweven U Gods 
englen.
Gelukkig waren veel zangers (nog) niet zo 
protserig. Ze hielden een onderlinge wedstrijd 
waarbij medailles van leer en peperkoek te 
winnen waren. Weldadige humor, en kennen we 
hier de beroemde vètlaere medalie van?  

In de volgende jaren krijgt het koor 
verschillende uitnodigingen voor wedstrijden, 
maar de nieuwe president – Snackers – gaat daar 
voorzichtig mee om. Ongetwijfeld zal hij naar 
Tijssen geluisterd hebben. Die vond zijn zangers 
niet zo geweldig als bijvoorbeeld de kranten 
schreven. Misschien – zo is gesuggereerd – omdat 
recensent Cello eigenlijk zijn broer Jean was. 
Het volk vroeg echter successen, net als nu bij 
het voetbal: hoe je wint is voor velen niet 
belangrijk. Snackers echter zei diplomatiek: 

“Het hoofddoel van het koor is veredeling der kunst.”
Repeteren dus. Pas vier jaar na het (betrekkelijke) succes 
in Luik gaat het koor opnieuw op concours naar Keulen –
1891 dus. Daar viert de Kölner Sängerkreis zijn zilveren 
bestaan met een internationale wedstrijd. Volgens De 
Nieuwe Koerier – helemaal een jaar tevoren begonnen –
brachten alle koren en aanwezigen “een eerbiedigen groet 
aan den jeugdigen, flinken Duitschen Keizer, die den 
vrede wil”, waarna er “een donderend hoch klonk uit 
duizenden mannenkeelen.” Waarom die opmerking over 
vrede? Vanwege de nog immer gevoelde haat tussen 
Duitsland en Frankrijk? Een paar jaar later, op het 
concours in Düsseldorf, zong men massaal over de 
Triumph der Freiheit, gevolgd door nog maar een Ode an 
die Freiheit. Voorzag men sombere tijden? Dat is 
moeilijk,  maar nog voor het gouden jubileum van de 
Sängerkreis begon de vredeswiller een oorlog die 
miljoenen het leven kostte. 
Het Mannenkoor moest zingen in de Nederlandse 
afdeling, die in kwaliteit beduidend lager stond dan de 
internationale. Om bij die internationale groep te horen 
moest een koor meer dan honderd leden hebben. In 
principe zegt dat niets over het peil. 
Geregeld noteert een verslaggever daarom dat koor X een 
afdeling hoger ook best mee had gekund – kwalitatief 
dan. Hoe het ook zij: Roermond behaalde de derde prijs, 
en mocht daarom ´s maandags meedoen in de 
Erewedstrijd. Tegenstanders waren zeven andere 
prijswinnaars. Het was een soort examen: laten zien wat 
je werkelijk kon. De koren kregen twee uur tevoren pas te 
horen wat ze naast hun zelf gekozen lied moesten zingen. 
Dat bleek het motet Jesu dulcis memoria te zijn.
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Het eerste koor, uit het Duitse Barmen, nu 
Wuppertal, hield er zelf maar mee op, nummer 
twee, uit Reydt (bij Gladbach) werd door de
jury afgehamerd. En toen kwamen de mannen 
uit de bisschopsstad. Dat was kien en een zoen 
van de juffrouw, oftewel, schreef de Koerier: 
“daverend applaudissement” en donderende 
hoera’s. 

Bengaals vuur

Niet te vroeg juichen: er moesten nog vijf koren. 
Kunst en Broederschap uit Amsterdam 
bijvoorbeeld, de winnaar in de Nederlandse 
afdeling. Helaas, die kunstbroeders hadden niets 
van het nieuwe lied begrepen (nou ja: Latijn, 
katholiek), zodat ze na enige maten gezongen te 
hebben, “door het aanhoudend bellen der Jury 
tot zwijgen gebracht werden.” Stellen we ons een 
vrolijke man in de kampioensbuut voor die na 
anderhalve minuut te horen krijgt: ophouden, 
slap gewazel.
De kansen voor Roermond stegen, edoch: 
Seraing en de nummer twee van Nederland
Tilburg, zongen beter. Het Mannenkoor kreeg 
weer brons. Die medaille moest natuurlijk een 

stuk hoger aangeslagen worden, en dat zag de 
vaderstad. Een huldedicht gewaagt van de roem 
van het lieve stedekijn, sterker nog: “door dal en 
berg” klinkt een stem “die dringt door been en 
merg” – allez, de bijzondere dichters woonden in die 
jaren toch in Amsterdam: Willem Kloos en andere 
Tachtigers. De huldedichten zijn geheel in de trant 
van de domineespoëzie. Zie deze regel: “Bravo, 
Apollo’s kroost, Bataafsche Muzenzonen.” 

De terugreis van de Muzenzonen (gewone mannen 
uit een provincieplaats, die twee maal derde 
geworden waren) verliep minder goed. Er was wat 
met de trein in Gladbach, zodat de glorievollen 
moesten overnachten. In alle vroegte togen dinsdag 
een paar kwartiermakers naar Roermond, om de 
zaal te versieren voor de Heimkehr van de helden. 
Gij keert uit ’t worstelperk, dichtte Jean J. Gabriëls, 
van hetzelfde kaliber als de kolonel. Het 
Stationsplein zag zwart van de mensen. De 
harmonie was er, voorop voorzitter Geradts, de 
burgemeester.  Ook de eerste burger van Vlodrop 
was er, want hij had “voor eene heerlijke ontvangst 
op het eerste station op Vaderlandschen bodem” 
gezorgd.

Eretak met op 
bijna alle bladen 
de naam van een 

Roermondse 
vereniging 
gegraveerd

Foto: 
Van der Woning

Onder het gejuich der inwoners en bij het licht van 
Bengaals vuur schreden de helden hun enorm 
versierde lokaal binnen. 

Daar sprak de burgemeester gloedvol, en even later, 
zo zegt de krant: “ging ieder lid een tijdje naar zijn 
haardstede, om zijn verwanten en familie te 
begroeten en dan terug te keren.” Een kleinigheid 
nog: er moest onder de middenstanders geloot 
worden wie de prijzen – onder meer de verguld 
zilveren drinkhoorn – in de winkelkast (etalage) 
mocht zetten. Reken maar dat daar ook weer 
drommen stonden. 
Het koor heeft de smaak te pakken en gaat binnen 
het jaar opnieuw op concours, naar Brussel. Daar 
wordt (voor het eerst) een tweede prijs behaald, 
weshalve gelegenheidsdichter Janssen juicht: “Die 
naam gaat thans van mond tot mond / Per draad, 
in schrift de wereld rond.”
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Diploma KRM 1908, 2de prijs Antwerpen
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Bij zoveel lof moeten we eerbiedig zwijgen. Het koor 
liet ook de mensen van Roermond meegenieten: in de 
zaal van de Keuninklikke klonken de prijswinnende 
liederen van Luik, Keulen en Brussel.  

’t Wijnglas gevuld

In 1893 wordt het koperen feest gevierd, een jaar 
later is de honger naar roem weer voelbaar. Ook het 
volk verwacht nieuwe heldendaden. Er is een 
toernooi in Düsseldorf. Gaan dus.
Ze gaan, maar hoe is het ze vergaan? De supporters 
thuis krijgen krampen van onzekerheid. Eerst tegen 
elven op zondagavond komt het verlossende 
telegram: een eerste prijs in de tweede afdeling. Als 
het koor in de eerste gezongen zou hebben, was de 
algemene mening, dan hadden ze ook daar de prijs 
veroverd. Hoera en laten we de bloemetjes buiten 
zetten. Een van de kranten spreekt van krijgers die 
langs de veldheer defileerden, met als wapen niet de 
muziekpartij “maar het wijnglas gevuld met edelen 
Rhijnwijn”, waarna de mannen “zegedronken door 
de stad aan de Dussel” trokken. Waarschijnlijk niet 
met de gewonnen trofeeën: een zilveren medaille en 
een verguld zilveren bokaal. 
De ontvangst was nog grandiozer. Eerst aan de 
Vloropper Sjtasie, waar wie anders dan kolonel 
Janssen stond te wachten. Hij declameerde een 
gedicht dat opnieuw repte van dal, berg en merg, want 
hij is zo ontroerd, dat hij de nieuwste gevoelens niet 
uiten kan: ‘k Borg daarom mijn speeltuig maar weer 
weg, waarmee de lier bedoeld zal zijn. Ook de 
journalisten konden hun al of niet vermeende literaire 
gaven kwijt. Ze waren daarbij niet bang voor 
protserige woorden. Een paar citaten: “de 
opgewondenheid kende bijna geen palen”, het 
stoomros komt stampend en zuchtend het station 
binnen hollen, en van het koor wordt verwacht: “Gij 
zult steeds nieuwe lauweren vlechten om de lokken 
van Roermonds stedemaagd.”

Het Mannenkoor haalde zijn eerste vier prijzen in het 
buitenland. Was dat toen ook al wat sjieker? Nu 
droomt de eerste de beste club uit de eerste divisie 
ervan Europa in te gaan.

Eind negentiende eeuw echter was dat buitenland 
voor Limburg dichterbij dan Holland. 
Historisch was er nauwelijks verwantschap met 
de gewesten boven de Moerdijk. Maar er komt 
langzamerhand een ommekeer. We zouden nu 
misschien van inburgering spreken, en het KRM 
gaat naar Amsterdam. Daar wordt de tweede prijs 
in de eerste afdeling behaald. De volgende dag 
arriveren de glorievolle mannen om 10.24 uur 
Greenwich op het station. Het is 30 augustus 1898, 
de dag voordat Wilhelmina achttien wordt, zodat 
ze gekroond kan worden: wat een dag, Nu 
Neêrlands jubel ruist kwinkeleert huisdichter 
Gabriëls. Die is inmiddels voorzitter van de 
Twaalf Gezworenen, en opnieuw regelen die de 
huldiging, samen met enkele regelingscommis-
sarissen. 

Morgenliederen

Vijf prijzen in elf jaar: daar kun je je mee laten 
zien. Zorgeloos de nieuwe eeuw open zingen. Maar 
wacht even: het koor gaat het laatste jaar van de 
oude eeuw naar Nijmegen, alwaar het plaatselijk 
mannenkoor zijn veertigjarig jubileum viert. Een 
eeuw later meldt een gedenkboek over het 
Nijmeegse muziekleven:   “Meer dan 1000 zangers 
uit het hele land gaven gehoor aan de oproep de 
wedstrijd op 19 en 20 augustus 1899 bij te wonen. 
De crème de la crème werd gevormd door de 
Koninklijke Liedertafel Zang en Vriendschap uit 
Haarlem, Roermonds Mannenkoor en Zanglust 
uit Amsterdam, die uitkwamen in de eerste 
afdeling, voor koren met meer dan 100 zangers.” 
Lof vooraf al, en dat was maar goed ook, want dit 
concours werd bepaald geen succes. Althans: er 
werd geen prijs behaald, niet eens een eervolle 
vermelding. Dat was voor de recensent van een 
van de Nijmeegse kranten wel wat veel van het 
kwade. KRM zong prima en had minimaal de 
tweede prijs verdiend, vond ook de recensent van 
de Nieuwe Arnhemsche Courant. Hij prees “de
doorschijnendheid van timbre die men bij 
zangverenigingen uit de noordelijke provinciën 
zelden of nimmer waarneemt.” 
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Een ludieke noot nog: ‘s morgens op de Markt in 
Nijmegen was “het hoog uitzingen van blijde 
morgenliederen” te horen, dichtte een krant. Dank 
je de koekkoek: meer dan 300 zangers hadden geen 
onderkomen voor de nacht kunnen vinden … 

Geen prijs, wel lof. Tijssen zat in Nijmegen in de 
jury, naast andere grootheden uit de Nederlandse 
zangwereld, en zal wel gezien hebben wat zijn 
mannen waard waren. In elk geval bracht de nieuwe 
eeuw (daar werd toen overigens weinig aandacht 
aan besteed) meteen de voorlopig mooiste 
overwinning. Want wat is mooier dan die te behalen 
in het hol van de leeuw – de grootste concurrent 
binnen de Limburgse grenzen. Juli 1901 houdt de 
Mastreechter Staar een groot concours. KRM doet 
weer mee, in de eerste afdeling A , met onder meer 
Venlona en Walram uit Valkenburg. 

Om half zeven komt er een draadbericht (zoals de 
kranten soms een telegram betitelen) dat eindelijk 
de eerste prijs behaald is – in de hoogste afdeling 
nog wel. Dat betekent dat er ten tweede male 
gestreden moet worden, tegen de winnaar van 
afdeling B, de mannen van La voix du Hameau, een 
gerenommeerd koor uit Hameau bij Seraing. Er 
heerste derhalve grote spanning in de bisschops-
stad, en ja hoor: tegen twaalven komt het 
verlossende telegram: gewonnen. De eerste

ereprijs en de speciale medaille van de koningin-
moeder, Emma. Het volk van Roermond 
verwacht de helden nog met de laatste trein, maar 
daar hebben die geen zin in. Ze trekken café in 
café uit in Maastricht. Eentje concludeert later: 
veer höbbe ‘m ein vaeg verkoch. Bij het 
ochtendkrieken ontdekken ze nog een 
speenvarken op de hoek van de Markt. Net op tijd 
om voldaan de eerste trein te halen, en thuis 
gewoon verder te feesten. 
De kranten zijn niet meer zo hoogdravend. Er is 
zelfs gewone journalistiek te zien. Een voorbeeld: 
“Eerst werd er geredevoerd aan tafel – daarna op
tafel en eindelijk ook onder tafel, hier en daar!” 
Geen schandaal wordt daarin gezien, nee: het zijn 
“kostelijke toneeltjes, in onschuldige vreugde.” 

Smokkelzang

Onschuldige vreugde. Misschien moeten we even 
op dat woord letten. Was het alsmaar meedoen 
aan wedstrijden zo onschuldig? In elk geval: het 
duurt zeven jaar voor er weer gejuicht kan 
worden. En dat juichen blijkt vrij timide. Het
KRM doet – we schrijven 1908 – voor de eerste 
keer mee in de afdeling Uitmuntendheid, in 
Antwerpen, en haalt daar de tweede prijs. Geen
overwinning – zoals de plaatselijke krant 
teleurgesteld meldt. Er verschijnt wel een boekje

Op rantsoen

KRM wordt meteen op rantsoen gesteld. Eén sigaar 
mogen de mannen de dag erna hebben, en hooguit 
twee glaasjes bier, want die van Seraing zijn niet 
mis. Althans: toen voorzitter Snackers zich meldde 
bij de Staar, om te vragen naar het wat en hoe, kreeg 
hij te horen: “Zouden jullie niet beter naar huis 
gaan? Die van Seraing zijn niet te verslaan.” In 
Keulen immers hadden die van Seraing nog 
gewonnen. En Snackers sprak ferm de woorden die 
nog honderd maal herhaald zijn: “We zijn gekomen 
om te zingen, en we zúllen zingen.”

over de wederwaardigheden in Antwerpen, 
geschreven door Gerard Krekelberg, de dichter 
van het Limburgs volkslied. 

Hij heeft het over een strijd tegen de superieur 
geworden Belgen, en tegen “van smokkelzang niet 
vrij te pleiten” Hollandsche koren.
Over de uitslag in Antwerpen ontstond namelijk 
herrie, zij het dat vooral een koor uit Charleroi 
zich gedupeerd voelde. KRM had nog geluk, want 
de jury kende de tweede prijs nipt toe: vijf 
stemmen voor, vier tegen. 

Smokkelzang, grote geldprijzen: daar werd in 
Roermond over gepraat, want in het archief 
zitten nogal wat verhalen uit kranten, meningen, 
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reacties en oprispingen over de concoursen in die 
jaren. Eenvoudig samengevat: de concoursen 
draaiden steeds meer om geld. Geld in plaats van 
medailles.  Dat leidde “tot een opborreling van 
haat, nijd, wrok en afgunst”, stond in het 
Geïllustreerd Zondagsblad voor Haarlem en 
Omstreken. Het artikel uit dat blad is zorgvuldig 
bewaard in het archief van het KRM. Als de 
kwestie niet leefde binnen het koor, waarom? 

Het gevolg was dat er gesjoemeld werd. Geld 
vervangt de poëzie, klonk het. De Belgen, die 
nogal wat prijzen haalden, werden ervan 
beschuldigd voor een concours gewoon twee of 
drie koren samen te voegen. Niemand zou dat 
merken in het buitenland. Sommige Nederlandse 
koren huurden zangers. Daar slaat het woord 
smokkelzang van Krekelberg op. Er stonden 
tenoren schouder aan schouder te zingen die 
mekaars naam niet eens kenden. Uiteraard zongen 
die ’s winters voor de donateurs niet mee – en 
daar moest menig koor het van hebben. 
Huurlingen doen dus niets ter versterking van de 
vriendschapsband, werd gemopperd. Natuurlijk 
viel het woord omkoping. Het publiek smulde. Er 
werd gesproken over een strijd tussen legers: 200 
man tegen 190, “en zou de landgenoot of een 
vreemde winnen?”, zo jutte een krant het volk op. 
Een haast nationale rel brak uit toen de Staar op 
een concours in Haarlem niet de eerste prijs 
veroverde. 
Buitenlandse juryleden zouden tegen de Staar 
gezegd hebben: sie sind verkauft. Genoeg voor een 
forse kop in De Telegraaf: Kwestie Maastreechter 
Staar. Het bestuur van de Staar betoogde: 
Limburgers zijn ook Nederlanders, betalen 
belasting en zijn dienstplichtig.

Programma van de 
feestelijke inhaling 
1898.

Er waren flinke prijzen te winnen bij de concoursen. In een ingezonden brief vraagt iemand zich af “wie 
2000 gulden durft uit te loven”, want dat was veel geld in die tijd. Je had er 400 flessen champagne Moët 
et Chandon voor kunnen krijgen, tenminste tijdens een concert twee jaar eerder in de Harmonietuin aan 
de Kapellerlaan. Een glaasje jenever kostte daar helemaal zes cent, maar wie weet is dat wel foezel 
geweest: slechte sjnevel gestookt van aardappelen. Een kop koffie kostte het dubbele.
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De matrijs voor het 
maken van de 
oorkondes, voor 
ereleden

Oorkonde voor erelid 
J.P.M. Janssens
bestuurslid
13 jan 1954

Het zal duidelijk zijn: er broeide wat in de 
koorwereld. Dat werd weliswaar geen vuur, 
maar de kwestie smeulde door, tot na de Eerste 
Wereldoorlog. Een gevolg: KRM ging bijna 
dertig jaar lang niet op concours. Er kwam wat 
beters voor in de plaats, zullen we in het 
hoofdstuk over de periode tussen de oorlogen 
zien. 

Een kijkje in de schatkamer 

Mooie prijzen haalde het koor. Bekers, 
medailles. Helaas zijn die in de oorlog voor het 
grootste deel verdwenen. Gestolen 
vermoedelijk. Want in het voorjaar van 1951 
komt er een telefoontje binnen bij de secretaris 
van het KRM. Die schrikt even: politie. In 
Noord-Limburg is een man aangehouden die 
een medaille van het Mannenkoor in zijn zak 
had. Het was een zilveren medaille, in 1898 

geschonken door de Vereniging Limburgia in 
Amsterdam, t.g.v. de behaalde prijs op het 
concours aldaar. Die medaille was in de oorlog 
verdwenen. Maar niet gestolen door Duitsers of 
Amerikanen, zo smaalt de Gazet van Limburg. 
Er zijn er nog maar enkele medailles bewaard, 
zoals de massief gouden, in Maastricht 
veroverd, en een herinneringsmedaille aan het 
zilveren jubileum – een eeuw geleden. Geen 
gewonnen medaille dus, zoals de verguld 
zilveren drinkhoorn, veroverd in 1891, in 
Keulen, of de eveneens verguld zilveren bokaal, 
twee jaar later meegebracht uit Düsseldorf.  
Maar goed, naast gewónnen bekers en medailles 
heeft elke vereniging een, twee, drie vitrines vol 
met spullen ter herinnering. Herinnering aan 
een bezoek aan stad of zustervereniging, 
tegenbezoek, concert, jubileum. In de kelder 
van het CK-gebouw aan de Lindanusstraat 
bevindt zich de schatkamer van het KRM.
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Rechter medaille: 
medaille met 
wapenspreuk van de 
Gemeente Roermond 

Foto’s: 
Van der Woning

Had het koor een eigen gebouw, je zou er de 
recreatieve ruimte aardig mee kunnen 
opfleuren, met als pronkstuk – vindt het koor –  
de medaille die de Poolse paus Johannes 
Paulus II persoonlijk overhandigde, op het 
Pietersplein, mei 1982.    
Maar verder? Wat moet je met een schilderij 
van de kerk van Viersen, een gedenkbord van 
de Stadt Rheinberg (“waren we daar? 
wanneer? in dat gebouw zijn we zeker niet 
geweest!”), een echte vetleren medaille van 
Limburg a.d. Lahn, een medaille met de 
Bossche Sint-Jan, een medaille van een koor 
uit Wales, dat in de herfst van 1990 op bezoek 
kwam: een koor uit het dorp met de onmogelijk 
uit te spreken of te spellen naam 
Mynyddislwyn 
(maar is dat wel een plaats?), 
herinneringsvaantjes, medailles, nog meer 
medailles en oorkonden. Er is een oorkonde dat 
het koor zelfs benoemd is tot erelid van het 
Amsterdams koor Kunst na Arbeid. 

Enige historische waarde heeft ook een 
medaille van de gemeente, geschonken t.g.v. 
het eeuwfeest. Daar staat namelijk de 
(voormalige) wapenspreuk op van de stad die 
eens hoofdstad was van een van de kwartieren 
van het hertogdom Gelre. De spreuk luidt: 
Aequitas Judicia tua Domine, vertaald: Heer, 
Uw oordeel is gerechtigheid, en dateert van 

1492. Roermond kreeg toen het recht eigen 
munten te slaan, mede vanwege de bouw 
(kostbaar) van de kerk die nu kathedraal is. 
Uiteraard moest op die munten wat eigens 
komen te staan, en dat werd bovengenoemde 
spreuk. Later werd die het devies van de stad. 
Wat gebeurde echter? In 1940 vroeg de stad 
een nieuw wapen aan, en de Hoge Raad van 
Adel schrapte het devies (plus nog wat aan 
vervlogen tijden herinnerende attributen). 
Gevolg: een kaal wapen..
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Vaandelkronen

Het Carnavalsbal op 25 februari 1949 werd 
bezocht door een talrijk publiek. Met om 23.30 
uur de komst van Vorst Louis Meisters en Prins 
Harie met gevolg. Door het gezelschap werd 
een koperen vaandelkroon aangeboden voor op 
het nieuwe (derde) vaandel. Er werd erewijn 
aangeboden en dankwoorden uitgesproken. 
Deze vaandelkroon was vervaardigd in het 
atelier van het bekende koperslagerbedrijf 
Claassen.

In het jubileumjaar 1980 (100 Jaar KRM) werd 
aan het Koninklijk Roermonds Mannenkoor 
een nieuw (vierde) vaandel aangeboden. Voor 
dit vaandel werd door de Vasteaovesvereniging 
D’n Uul een nieuwe vaandelkroon aangeboden, 
deze keer voorzien van een koningskroon. 
Wederom vervaardigd in het atelier van het 
bekende koperslagersbedrijf Claassen.

De kronen 
die de 
vastelaovesverenigi
ng d’n Uul het koor 
cadeau deed.
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Ook het logo van het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor is voorzien van een koningskroon. F
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Oud-president Jean Roubroeks (rechts) en journalist Peter Munnix met het affiche van het Gouden Jubileum.
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7Hoe het verder ging:
jubileren – vieren - herdenken

De jaren negentig van de negentiende eeuw 
brachten het koor daverende successen. Oud en 
trouw Roermond kon het triomfantelijk inhalen 
en huldigen nauwelijks bijbenen. En in de nieuwe 
eeuw gingen de successen klinkend door, zoals we 
gezien hebben. Het is niet ver bezijden de 
waarheid te zeggen: de tijd tussen 1890 en de 
Eerste Wereldoorlog was één groot feest. Het koor 
leek te willen demonstreren: we zijn dan weliswaar 
bij toeval ontstaan, op een doordeweekse dag, 
maar we hebben het gehaald: we zijn niet meer 
weg te denken hier. En dat willen we weten.
Dus moest de stad niet alleen jubelen bij 
zegepralen, maar ook bij het koperen en zilveren 
jubileum. Ach, zoveel was er ook weer niet te doen 
in de stad. De indruk ontstaat echter dat alles 
aangegrepen werd om de wijn te ontkurken. Het 
jubelen diende wel in verenigingsverband te 
geschieden, want in het Huishoudelijk Reglement 
stond: leden mogen stukken uit het repertoire niet 
in het openbaar uitvoeren zonder voorkennis van 
directeur of bestuur. Voorafgaand aan de koperen 
jubel (1893, mooi feestconcert) werden de statuten 
koninklijk goedgekeurd. Dat betekende toen meer 
dan nu. Een jaartje later verscheen het boekje 
van v. Beurden over de wording van het koor. 
Dirigent Tijssen kreeg plechtig het eerste 
exemplaar. Champagne. 

Nog een voorbeeld van een ietwat gezocht feest. 
Een jaar vóór het officiële zilver van het koor 
werd herdacht dat Tijssen een kwarteeuw musicus 
te Roermond was. Even terugtellen: dan zou hij 
een jaar voor het concert waaruit het KRM 
voortkwam, begonnen moeten zijn.

Gedicht van Jean Gabriëls b.g.v. de toekenning van het predikaat 
Koninklijk
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Verzoek van kabinet 
Commissaris der 

Koningin om 
inlichtingen over 

bestuur en koor
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En dat klopt. Hij vestigde zich oktober 1879 in zijn 
vaderstad, hoewel hij nog verder studeerde in Luik. 
Hij gaf les – piano vooral – aan studenten van het 
Bisschoppelijk College, het pensionaat Saint-Louis 
en enkele burgers. Klopt dus: laat daveren de zang.
Dit was al het derde festijn in de nieuwe eeuw. 
Eerst de mooiste overwinning, die in Maastricht 
(1901), en twee jaar later kreeg het koor het 
predikaat Koninklijk. Een eeuw geleden was zoiets 
voor verenigingen nog een enorme eer.  Dat valt af 
te leiden uit de jubel die overal opsteeg wanneer het 
hare majesteit behaagd had vereniging Zus of Zo 
koninklijk te maken. 
Maar hoe doe je dat eigenlijk, die eretitel 
veroveren? Het zal duidelijk zijn dat de koningin 
niet in weien en patronaatszalen naar de muzikale 
prestaties van haar onderdanen zit te luisteren.

Afwachten had geen zin, en al helemaal niet als je ver 
verwijderd van Den Haag de muzen diende. Het koor 
diende dus zelf het verzoek in om koninklijk te 
worden, begin 1903. Een uitstekend moment – bleek 
later. Of wist voorzitter Snackers al dat de koningin en 
haar gemaal, prins Hendrik, Roermond zouden 
bezoeken? 
Het koor verwelkomt de hoge gasten op het 
Stationsplein, en ja hoor: een paar maanden na het 
eerste bezoek van de jonge koningin aan de 
bisschopsstad komt de verheugende mededeling dat zij
het koor het predikaat koninklijk heeft verleend. 
Vanaf die dag, de vijfde augustus, was het KRM: 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Kroniekschrijver 
v. Beurden schreef een gedegen werk over dit bezoek: 
Gedenkboek der “blijde incomste” van H.M. Koningin 
Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden

Statiefoto 
bij het 25-
jarig 
jubileum in 
1905 op de 
binnenplaa
ts van de 
Rijks 
H.B.S., nu 
Centrum 
voor de 
Kunsten
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Muzikale landmeter

Wie was deze man die de wording van het koor beschreef 
en nog heel wat meer betekende in het culturele leven van 
de bisschopsstad rond de eeuwwisseling?
Alexander Franciscus van Beurden (roepnaam Frans) 
werd in 1857 geboren in Grave. Hij groeide op in 
Boxmeer, en zat op de middelbare school in Tilburg en 
Maastricht. Een duidelijke zuiderling dus, maar geen 
Roermondenaar. 
Dat werd hij onmiddellijk toen hij daar in januari 1881 
als landmeter aan de slag kon. Hij heeft de eerste jaren 
van het Mannenkoor dus meegemaakt, en om zijn 
aanpassing te demonstreren: hij trouwde in hetzelfde 
jaar nog met de dochter van zijn hospita. 
Voor de historie belangrijker is dat hij de stuwende man 
was achter het mede door hem in 1893 opgerichte 
Provinciaal Genootschap voor Kunst, Taal en Letteren, 
later genoemd Genootschap voor Geschiedkundige 
Wetenschappen, Taal en Kunst. Doel daarvan was 
onder meer de bevordering van kunst en literatuur in 
Limburg, bestudering van de Limburgse volkscultuur en 
– hoe merkwaardig: het opsporen van Limburgse 
taalvormen. Hij was hevig geboeid door de Limburgse
taal, en pleitte voor het redden daarvan, door zoveel 
mogelijk woorden en “betekenisvolle, karakteristieke 
zegswijzen” te bewaren. Serieuze studies over de 
Limburgse taal verschenen helaas niet. Het genootschap 
is na veel gekibbel samengegaan met de Société 
Historique et Archéologique de Limbourg, gevestigd in 
Maastricht, en de nieuwe naam (1929) was: Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
De landmeter schreef meer dan twintig boeken en 
brochures over historische, culturele en volkskundige 

onderwerpen, zoals een Gids voor Roermond en omgeving, uitgegeven (1919) door: Roermonds Belang, Vereniging tot 
bevordering van het vreemdelingenverkeer. Verder verhalen over de Limburgse en Brabantse Peel, Limburgse schetsen,
sagen en legenden, schetsen uit het volksleven, over Thorn en wat we nu zouden noemen journalistieke boeken met 
daverende titels als: Naar Rome: de reis der nationale Nederlandsche bedevaart ter wereldhulde in Mei van het 
Jubeljaar 1900. 
Ondanks zijn grote liefde voor stad en omgeving verhuisde hij op 62-jarige leeftijd nog naar Amersfoort. Daar kon hij 
promotie maken. Na zijn pensioen keerde hij terug naar zijn geliefde Limburg. Hij stierf in 1934 in Maastricht.
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in de stad Roermond op vrijdag den 17en juli 
1903. Hij vertelt vrijwel alles wat te vertellen 
was. We vernemen de nauwkeurige begrenzing 
van de putten of buurtverenigingen (de 
Josephsput van Bergske tot huis Leger, 
Schoenmakersstraat tot huis Helwegen), een 
opsomming van de versieringen, wie waar 
bloemen aanboden (karrenvrachten), en tien 
pagina’s Plaatsing der deelnemende 
Gemeenteraden en Corporaties. Voor wie het 
wil weten: Haelen stond met burgemeester, 
raad, schutterij en zangvereniging in de 
Veestraat, “tussen de huizen Dahmen-Thissen 
en Truyen.”
We hebben het halfzachte jubileum van Tijssen 
al gezien. Vervolgens komt het eerste echte 
jubeljaar: zilver, in 1905. Eind april is er een 
concert m.m.v. het Hollandsch Vocaal Kwartet 
uit Amsterdam. Een voorbode van de keur van

verenigingen die het zilveren bestaan kleur komen 
geven. Maar eerst dient het eigen volk te jubelen – op 
de tweede zondag van juli. Dan zou het wel eens beter 
weer kunnen zijn dan in september, de officiële 
zilveren datum. 
Helaas: tijdens het concert in de Harmonietuin barst 
er een enorm onweer los, zo hevig dat ouderen zich niet 
konden herinneren ooit zulke knallende donderslagen 
gehoord te hebben, schreef de Limburger Koerier. De 
bijna twee duizend bezoekers slaan op de vlucht. Het 
bestuur belooft een nieuw concert.

Er was nog meer te vieren in Roermond. Op de 
negentiende juli 1830 namelijk haalde de Koninklijke 
Harmonie in Brussel het eerste en meteen daverende  
succes. Een halve eeuw werd dat elk jaar in juli 
gevierd, daarna niet meer. Maar  driekwart eeuw: dat 
is natuurlijk apart. Normaal zou het concert op 
zondag zijn (met nog steeds de nummers van Brussel, 

De burgers werden verder verrast met een tombola. 
Middenstanders hadden heel hun winkel afgezocht en 
prachtige prijzen gevonden, zoals originele schilderijen 
van Henri Luyten, de ontwerper van het eerste vaandel. 
Er waren verder: gravures, bustes, een marmeren zuil, 
pendules, dameshandwerken, glazen, vazen, sigaren en 
wijn. Al die heerlijkheden konden voorbezichtigd 
worden op de Markt, bij – zo werd aangekondigd: 
Felix Janssens Thuis. Entree: 10 cent, en op 
woensdag de twaalfde van Oogstmaand zelfs een 
kwartje. Dat moeten echt mooie prijzen zijn geweest.

jazeker), maar het werd vanwege het concert  van het 
Mannenkoor verschoven naar de woensdag, op de 
gedenkdag zelf. Voor de liefhebbers: er was van de 
helden van Brussel nog maar ééntje in leven: fluitist 
Mathieu Schreurs, die helemaal dertien jaar oud was 
toen hij mee mocht naar Brussel. Hij lag al in bed toen 
de uitslag bekend werd. Uiteraard werd hij gewekt, en 

Brief uit 1910 van enkele werkende leden, die 
vanwege militaire dienst niet naar de repetities 
konden komen. Ze beloven wel in hun sociëteit te 
zullen zingen.

– zo schrijft v. Beurden in zijn boek over de harmonie: 
“(…) zich de ogen wrijvende, riep hij uit: “ich waar nag 
veur gein doezjend frank toes gebleve.”
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Bij het Mannenkoor waren nog maar vier van 
de oprichters werkend lid ofwel zanger: vader 
Tijssen, zijn zoon de dirigent (maar was die wel 
lid vanaf het begin? –  heel misschien: als 
pianist), W. Pieters en Fr. Reijnders.  

Interessanter waren de liederen die een van de Duitse 
koren zong: oud-Nederlandse liederen in het Duits, 
zoals Berg op Zoom, het Wilt Heden (Wir treten zum 
Beten / Vor Gott, den Gerechten), en zelfs het 
Wilhelmus, dat toen overigens nog niet officieel 
volkslied was. Er klonk uit Duitse kelen: Mein 

Huisdichter Jean 
Gabriëls

Vaterland fühlt sicher sich / In meiner Hut …
Zou zoiets na de Tweede Wereldoorlog nog gepikt 
zijn?
De prijs voor de verstkomende vereniging ging naar 
La bonne Espérance uit Woensel, een noordelijke wijk 
van Eindhoven: 47 kilometer. Maar wacht eens: hoe 
zat dat met die vereniging uit Vaals? Wie vandaag 
de dag een routeplanner raadpleegt, leert dat het 
historische centrum van Vaals via de A76 een 23 
kilometer verder rijden is dan de Woenselse Markt. 
Over Maastricht is nog verder. Vergissing dus? 
Nee hoor. De klus werd geklaard door een commissie 
van landmeters – collega’s van v. Beurden. We 
moeten aannemen dat er naar ambtelijke eer en 
geweten gewerkt is. En pak je een landkaart, dan 
blijkt dat hemelsbreed Woensel een tikkeltje verder 
is. Moet je Roermond-Vaals wel over Duitsland 
meten. 

Met kaars en slaapmuts

Tussen de bedrijven door kreeg het koor er een 
Hoogtepunt van de jubileumfeesten was een 
groot muziekconcours. Er verschenen 25 
zangkoren (zes uit Duitsland), en 31 
harmonieën en fanfares, onder wie – met 28 
leden – Sint-Urbanus uit Maasniel. Dat was de 
schutterij. 
Huisdichter Jean Gabriels schreef een ronkend 
welkomstlied voor de gasten. We citeren strofe 
vijf: 

Laat ons dan in vreugde vieren,
Aan de boorden van de Roer,
Bij der vooglen tierelieren,
’t Feest dat ons tezamen voer!

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 
Caeciliafeesten, af en toe in nachtgewaad, met 
brandende kaarsen en slaapmuts en sketches in 
dialect. Voor de Schinderhannes van 1897 leverde 
Euterpe de ruivers. En wie was toen 
Schinderhannes? Ene Gerard Krekelberg, de latere 
dichter van het Limburgs volkslied.  

Bij het zilveren feest in 1920 werd Euterpe 
omschreven als “een onderafdeling voor luim en 
voordracht”, en wel “luim die de lever deed 
schudden”, volgens voorzitter Snackers. Euterpe 
voerde dat jaar, mede ter gelegenheid van het 
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robijnen feest van het koor, de leverschudding 
’t Schwaird van Damocles op,  met ene Frits: 
leerjóng bie Kleisters, ein eerste schtraotverke. 

Over sjtraotverkes gesproken: voor een 
feestavond van Euterpe dat jaar werd een 
speciale Aitcatalogus gedrukt, die onder meer 
vermeldde: koevóttevleis. Die aitcatalogus is 
natuurlijk de spijskaart, waarvoor Henri 
Timmermans een halve eeuw later het woord 
aetkaart introduceerde. Afgekeken? 

Een jaar na dat geslaagde jubileum komt er 
een nieuwe secretaris: R. Diebels. Dat is alleen 
maar vermeldenswaardig omdat hij later 
Snackers opvolgde als voorzitter, en het koor 
bijna zestig jaar trouw was. Na het succes in 
Antwerpen (1908) neemt het koor – zoals we 
zagen – niet meer aan concoursen deel. Daar is
niet veel over geschreven, maar duidelijk zal 
zijn dat Tijssen (ook  jurylid bij allerlei 
concoursen) weinig zin had zijn kop in een 
strop te steken. 

En er viel toch wel wat te feesten, ook zonder 
een tweede of derde prijs. Wanneer 
bijvoorbeeld had Tijssen – zal zich iemand 
afgevraagd hebben – de eerste keer voor het 
koor gestaan? Inderdaad, in 1886 al. Hij was 
een tijdje waarnemer geweest. Dus werd zijn 
zilveren jubileum vervroegd, alsof men niet 
kon wachten met herdenken. Mei 1911 was het 
drie dagen feest. Hoogtepunt was de 
wereldpremière van Schetsen uit Roermonds 
verleden: een gedicht van kroniekschrijver A. F. 
van Beurden, muziek van de jubilaris zelf. 
Kenners noemen dat zijn beste werk. Het 
vertelt over een brand die de halve (houten) 
stad verwoestte. 
Uiteraard was niet alles om te juichen. Er is 
ook verdriet. De oprichter van het koor – vader 
Tiesse – sterft in 1912.. 

Ook penningmeester Jean Drijkoningen en 
oud-voorzitter Truijens overlijden Zomer 1913
maakt het koor een uitstapje naar de Rijn en 
het Ahrtal, en dan komt de Eerste Wereld-
oorlog. Nederland blijft dan wel buiten die 
oorlog, maar het koor had er wel degelijk wat 
mee te maken. Nogal wat zangers werden  
onder de wapenen geroepen. Gemobiliseerd, 
zoals dat heette, en ze lagen als weerbaar 
soldaat ergens bij de grens het vaderland te 
bewaken. De oorlog was in Limburg bovendien 
veel dichterbij dan in Holland. Het zilveren 
voorzitterschap van Snackers, eind 1915, werd 
daarom “meer huiselijk doch niet minder 
hartelijk gevierd”, zo meldt de gids van het
gouden jubileum. 

Achteraf gezien is een van de belangrijkste 
gebeurtenissen de lancering van het lied 
Limburg mijn vaderland, een produkt van het 
Mannenkoor. Dat lied – voor het eerst 
gezongen op zondag 31 januari 1909, zou later 
het Limburgs volkslied worden. Een reden om 
daar meer aandacht aan te besteden.

Het bestuur van het 
gouden koor in 1930
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8
Veldgewas blijkt eikenhout

Een eind achter het Luikse industriegebied, 
daar waar de Maas meer vrijheid krijgt en als 
een brede stroom statig zeewaarts vloeit, daar 
ligt een gebied dat voor velen een dierbaar oord 
is.  
Juist: we hebben het over het Limburgs 
volkslied, dat officieel Limburg mijn Vaderland 
heet. Zonder het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor was dat volkslied er misschien 
nooit gekomen. Hoe het ook zij: het zal uniek 
in de wereld zijn, dat een lied dat op een 
verloren zondag in première ging, uitgroeide 
tot een officieel volkslied. 

Het is weliswaar geen nationaal volkslied, maar 
zonder chauvinistisch te zijn mag gezegd 
worden dat het Limburgs volkslied verreweg 

1982: Bronsgroen eikehout voor Paus. Die kop 
stond boven een verslagje van de ontmoeting 
tussen Johannes Paulus II en het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor. 
Of de koppenmaker van dat dagblad zich de 
innige band tussen dat eikenhout en het koor 
gerealiseerd zal hebben, is nog maar de vraag. 
Hoogstwaarschijnlijk niet. Als een ander koor –
of een sportclub – het Limburgse volkslied 
aangeheven zou hebben, had dat dezelfde kop 
opgeleverd. Maar het beroemde lied is 
desondanks HET lied van het Mannenkoor. 

Dat werd het echt in 1955, bij het 75-jarig 
bestaan. Als feestgave droeg de familie Tijssen 
toen de rechten

Gerard Krekelberg

het bekendste is van alle provinciale hymnen in 
Nederland. Het wordt ook en graag door niet-
Limburgers gezongen. Daarmee onderscheidt 
Limburg zich van vrijwel alle andere 
provincies, ook in Vlaanderen. Wie kan een-
twee-drie de volksliederen van Gelderland of 
Overijssel noemen, laat staan zingen? De Friese 
pompeblaer? Ach, die staan dan wel in de vlag 
maar wie heeft het daar ooit over? Zelfs de 
Zeeuwse leeuw die worstelde en steeds weer 
boven kwam, zit sinds de Deltawerken rustig in 
de vut. 
’t Bronsgroen eikenhout echter, het hout uit 
die vreemde eerste regel, werd van lieverlee een 
soort koosnaam voor Limburg. Anno nu laat 
een Belgische groep weten “vette bronsgroen 
eikenhouten harde rock” te brengen. Zie ook 
deze kop uit De Telegraaf van zaterdag 22 mei 
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Limburg mijn Vaderland

Waar in ‘t bronsgroen eikenhout
‘t nachtegaaltje zingt;
Over ‘t malse korenveld
‘t lied des leeuweriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt
langs der beekjes boord:

refrein:
Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord!

Waar de brede stroom der Maas
statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas
kost’lijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos
overheerlijk gloort:

- refrein -

Waar der vad’ren schone taal
klinkt met held’re kracht;
Waar men kloek en fier van aard
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon
‘t hart des volks bekoort:

- refrein -

Waar aan ‘t oud Oranjehuis
‘t volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland
één in vreugd en rouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God
heerst van Zuid tot Noord:

refrein.

Tekst Limburg mijn vaderland, tegen de achtergrond van het oorspronkelijk manuscript, bewaard in het Stedelijk 
Museum Roermond
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van het lied officieel over aan KRM. Meer dan een 
attentie, want de opbrengst – aan BUMA-rechten -
bedroeg tussen de 200 en 600 gulden per jaar. 
Inmiddels zijn de rechten vervallen …  Vijf jaar later 
gaf het koor het manuscript in bruikleen aan het 
gemeentemuseum. 
In dat museum werd in de meimaand van 1959 het 
gouden jubileum van ons volkslied herdacht. Dat was 
tevens een herdenking van Henri Tijssen. De 
plechtigheid werd via de radio uitgezonden. Er waren 
zonen van de componist en Krekelberg aanwezig. 

Hét lied dus van het Mannenkoor. Laten we daarom 
even teruggaan naar de kraamkamer. Die lag in 
Roermond, althans: daar kwam het lied ter wereld. 
Zondag 31 januari 1909 werd de Vereeniging tot
bevordering van den volkszang in Limburg opgericht, in 

om van LimburgS dierbaar oord te spreken. Die 
S duidt op een zogenaamde genitief, en dat 
betekent: iets moet het dierbaar oord van 
Limburg zijn, een plaats, gebied, noem maar op. 
Dus: het door Krekelberg bewonderde Asselt kan 
Limburgs dierbaar(ste) oord zijn. Maar het heeft 
weinig zin hier nog over te jammeren, want 
iedereen zingt die S, ze staat afgedrukt in de 
provinciegids. De Engelse vertaling is wel 
correct. Zie maar: waar we bronze-green oakwoods 
aantreffen, 

There is my Fatherland;
Limburg, beloved resort!

Letterlijk vertaald: geliefd gebied. 

Roermond, in de Groote Sociëteit op het 
Munsterplein.Voorzitter van deze organisatie was de 
op de Swalmerstraat geboren jhr. mr. Charles Ruys de 
Beerenbrouck, de latere minister-president.
En wat zou er mooier zijn dan die dag een gloednieuw 
Limburgs lied te presenteren? Limburg had koren en 
zangers in overvloed maar nauwelijks eigen liederen. 

Nou ja: er was ook De Kleinste te horen, beter bekend 
als ’t groene dal’t stille dal, een Hollands lied maar op 
muziek van Jos Beltjens, ook oet Remunj.  
Een nieuw volks lied dus: het Roermonds Mannenkoor 
zong die dag voor het eerst Limburg mijn vaderland. 
Geheel home made: de tekst was van zanger Gerard 
Krekelberg, compositie: directeur Henri Tijssen. Dat 
die het lied die zondag, zoals hardnekkige verhalen 
willen, nao de homès, tösse twee dröpkes door 
gecomponeerd zou hebben, dat zal nog jaren te lezen 
zijn. De tekst echter staat al afgedrukt in het

Nou we toch bezig zijn: in regel drie zingt het 
nachtegaaltje oorspronkelijk over ’t malschgroen 
korenveld. Zo staat het in het programmaboekje 
voor de vergadering van 1909. Dat ‘groen’ stond 
er ook al bij het eikenhout, en het zal moeilijker 
te zingen zijn geweest. Maar wat veel 
belangrijker is: in dat boekje prijkt al het vierde 
kwartet. In een mooie brochure van het 
Mannenkoor, uitgegeven bij het 90-jarig bestaan 
van het volkslied, staat dat president Snackers 
die geschreven zou hebben, en wel meteen na de 
Eerste Wereldoorlog – wordt gemeend. Dat kan 
dus niet. 
Er is wel een verschil met de oertekst. 
Oorspronkelijk stond er: Waar aan Land en 
Koningin / ’t Volk blijft hou en trouw. Daar zal 
Snackers’t oud Oranjehuis van gemaakt hebben: 
is dat een verbetering?

programmaboekje voor die dag. Waarschijnlijk is hij er 
al mee bezig geweest. Misschien heeft hij de neutjes een 
paar zondagen eerder gemaakt: dat zou kunnen. In elk 
geval: men mag dit een gelegenheidslied noemen, maar 
vooral Krekelberg was overtuigd van de kwaliteit 
ervan. Hij zong zijn lied zelf in half Limburg, en 
langzamerhand werd het populair.
Even een zijsprongetje. Taalkundig is het niet juist 

Tekstdichter Gerard (Gerardus Leonardus 
Hubertus) Krekelberg werd in 1864 in Neeritter 
geboren. Dat dienen de schaarse toeristen die 
Neeritter aandoen te weten. Het centrale plein, 
volgens een toeristische mededeling een 
driehoekig Frankisch dorpsplein, ontstaan in de 
vroege middeleeuwen op een kruispunt van 
wegen, is naar hem genoemd: Krekelbergplein.
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De toelichting vermeldt: Schrijver Limb. Volkslied, 
geb. Neeritter 13-06-1864. En de VVV meldt graag 
dat de eiken die rond het net over de Belgische grens 
gelegen kasteel Borgitter (Kessenich) staan – of 
gestaan hebben: juist: de landelijk beroemde eiken 
van ons volkslied zijn. Zou daarom Vlaams Limburg 
hetzelfde volkslied hebben? En nog maar een 
bijzonderheid: de Vlaanderen Fietsroute  loopt langs 
het plein. Toeval toch niet?
Goed: Neeritter herdenkt zijn beroemde zoon nog, 
maar een standbeeld: dat was een stap te ver. 
Krekelberg heeft verder voor Neeritter weinig of 
niets betekend. Hij studeerde in Weert voor 
onderwijzer, en stond jarenlang in Swalmen voor de 
klas. Hij was tevens  dirigent van Swalmens 
Liedertafel. 
Misschien zinde hem dat niet zo, een leven voor de 

klas, was hij meer artiest, letterkundige, maar 
plotseling zag Roermond hem als fabrikant van  
dekkleden. Ook dat bleek niet zijn levensvervulling, 
en hij besloot zijn werkzaam leven in Vlodrop. Zestig 
was hij toen hij daar opnieuw de jeugd ging 
onderwijzen. Hij stierf in 1937, in Vlodrop. Daar 
werd hij ook begraven, en Vlodrop was zo trots op de 
dichter van het Limburgs volkslied, dat hij een 
standbeeld kreeg. Hij staat er voor eeuwig tegenover 
de kerk, in brons, met zijn schooltas in de hand.  
Krekelberg was verder een actief heemkundige en als 
zodanig de kompaan van A. F. van Beurden. Naast 
een reeks artikelen over volkskunde, monumenten, 
oude boerderijen, over de geschiedenis van 
Roermond en andere plaatsen in het Midden-
Limburgse, schreef hij de Geschiedenis van het kasteel 
Weert en samen met Felix Rutten een Geschiedenis 
van Asselt, zijn monumentaal kerkje en folkloristische 
gebruiken, een overdruk overigens van artikelen uit 
De Limburger Koerier
Het was niet zo gek dat er – eindelijk zou je haast 
zeggen – een echt Limburgs lied kwam. De hele 
negentiende eeuw voelde Limburg zich 
minderwaardig dan wel achtergesteld. Limburg 
hoorde bij Nederland, maar contacten met boven de 
Moerdijk waren er nauwelijks – wel met België en 
het Rijnland. Daar maak je natuurlijk

geen liederen over. Wat zouden ze niet denken daar in 
het verre Holland? Het Nederlandsch Zangersverbond 
schreef in 1857 een prijsvraag uit voor Nederlandse 
liederen, en zie: de Maastrichtenaar August Stille won, 
met een lied over de Nederlandse taal, dat ook door 
het KRM nog gezongen is. 

Loopgraven

Wat moet je daarmee? Een groot deel van de 
Limburgse bevolking was nog analfabeet, en een 
kleine minderheid slechts kon enigszins overweg met 
die taal. Maar de gouverneur en de burgemeester van 
Maastricht waren apentrots. Ze deelden Den Haag 
officieel mee dat er een begin was gemaakt met de 
“vernederlandsing van Limburg”. 
Dat was Maastricht: een stad die sinds 1632 min of 
meer Hollands was. Maar de rest van de nieuwe 
provincie? Die wist nog niet van wat en hoe. Het zal 
niet meer na te gaan zijn wanneer de opmars van 
Limburg mijn vaderland begon. Al vóór 1914? Er 
waren in die tijd geen polls of top-zoveels. In de Grote 
Oorlog zongen Vlaamse soldaten het lied in de 
loopgraven, zo wordt verteld. 
En een week na de Wapenstilstand (de elfde van de 
elfde ’18) krijgt componist Tijssen een brief van een 
koordirigent uit Den Haag die enthousiast is over het 

KRM 
bracht in 
1929 een 
bezoek aan 
Swalmens 
liedertafel, 
waarvan 
Krekelberg 
dirigent 
was.
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Oranjefeesten. Dat Wilhelmus werd eerst in 
1932 officieel het Nederlandse volkslied.

Er zijn de laatste dertig jaar verschillende 
vertalingen van het Bronsgroen Eikenhout in ’t 
Limburgs geprobeerd. De meeste zijn niet eens 
gedrukt, en er is er geen wat nog te horen is. 
Heks Henri Timmermans irriteerde zich 
kennelijk aan dit “nodeloos tumult”, zo schreef 
hij in het koorblad Zangzaod (december 1992). 
De bakermat van het volkslied is Roermond, 
dat een nadrukkelijk aristocratische inslag 
heeft, meende hij, “en daarom wordt het 
Limburgs volkslied in het Nederlands 
gezongen.” Even verder zegt de man die zelfs 
droomde in het Remunjs: “Juist door het 
gebruik van de Nederlandse taal stijgt de 
waardigheid van ons volkslied.”
Pierre Huyskens verraste het Mannenkoor in 

Het bestuur in de 
jaren dertig. Op de 
voorgrond enkele 
prijzen voor de 
tombola.

Kernachtig lied L.M.V., dat hij vaak laat 
zingen. “Trouwens, heel Nederland zingt het! 
En zal het blijven zingen”, meent hij.

Misschien heeft de wrede Eerste Wereldoorlog 
veel betekend voor Krekelbergs lied. Na de 
oorlog eiste België namelijk van het neutraal 
gebleven Nederland Zeeuws-Vlaanderen en een 
deel van Limburg op. Dat viel niet best in deze 
gewesten. Een beetje vreemd. Tachtig jaar 
eerder wilde men nog aansluiting bij de nieuwe 
staat België, maar dat hoefde niet meer. En 
opnieuw nam het Mannenkoor het voortouw. 
President Snackers schreef stante pede een 
vlammend protestlied, waarin Limburg 
definitief aan de rest van Nederland gesmeed 
wordt. Meer hierover in het volgende 
hoofdstuk. Nog een reden tenslotte voor de 
populariteit van LMV: het Wilhelmus was in 
Limburg nauwelijks bekend. 
Limburgse koren hebben jarenlang het Wien 
Neerlands bloed van de dichter Hendrik Tollens 
gezongen bij nationale herdenkingen of 

1971 met een alternatief volkslied – wel in het
Limburgs. Dat bejubelt niet de schoonheid van 
Limburg, maar somt de – meestal negatieve –
veranderingen op. Het eikenhout valt ten prooi 
aan de motorzaag, de weien zijn baggergat 
geworden, je ziet nonnen in mini, de keplaon 
staat op trouwen, de kompel is Marokkaan. 
Het koor heeft dat lied niet willen zingen, uit 
respect voor Tijssen, zo is overgeleverd. 

Binnenkort bestaat dat lied van Tijssen een 
eeuw. Dat moet gevierd worden. In Roermond. 
Heel Nederland dient te weten dat ons 
eikenhout keihard honderd jaar is. Een hele 
Markt vol zangers?
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Alternateef Limburgs Volksleed

Gesjreve veur ’t Remunjs Mannekoor door Pierre Huyskens (februari 1972)
Dit haed ’t KRM oet respek veur Tijssen nooit wille zingen

Wo 't opgaond eikehout,
geveldj mit de motorzaeg
nooit meer ziene sjone sjeem
kan sjpreie euver de waeg;
wo de herder eine brommer haet 
en zien sjäöpkes dreug:

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

Wo onger de peut van' t vee
de weije zeen ontgrindj;
en de plek verbaggerd is,
wo ich sjpeelde es kindj;
wo de koel geine kaol meer guf,
de kompel is Marokkaan:

- Dao is mie vaderlandj :
kom d'r mich neet aan! (bis)

Wo keplaon op 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 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 de zwalg vertrokke is,
de leeuw'rik neet meer zingk;
wo de jaeger 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)

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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9
De gouden jaren

Ontvangst 
Mannenkoren op de 
Markt in 1930 t.b.v. 
een toernooi voor 
mannenzang.

De elfde van de elfde 1918. Geen Vastelaovend: 
die was er nog nauwelijks in Limburg. Nee: op 
die dag eindigde – officieel althans – de Eerste 
Wereldoorlog. Het Koninkrijk der Nederlanden 
was neutraal gebleven, maar dat half Europa 
in brand had gestaan, ging ook aan Holland 
niet voorbij.  Zo wilde de socialist Troelstra 
revolutie. Dat werd niets – mede dankzij het 
optreden van Limburgse troepen in 
Amsterdam (1918).
Goed: dit is geen geschiedenisboek. Boven dit 
hoofdstuk staat: gouden jaren. Inderdaad: in 
de twintig jaar tussen de beide wereldoorlogen, 
interbellum geheten, beleefde het KRM een 
glorietijd. Het hoorde tot de top van de 
Nederlandse koren en werd geprezen

in landelijke dagbladen. Recensenten kwamen 
in Limburg luisteren. Daar was het Mekka van 
de mannenkoorzang te vinden. De dirigent van 
Venlona, Brabander Kees de Rooij, was er 
namelijk in geslaagd een Limburgs Tournooi 
voor Mannenzang van de grond te krijgen, dat 
landelijke naam kreeg. KRM was een van de 
deelnemers. Maar hoe goed was het koor 
eigenlijk?

Dat wilden bestuur en dirigent zeker weten. In 
1937 reisden daarom bijna 130 zangers 
onverschrokken en met hun nieuwe vaandel af 
naar Scheveningen, om hun kunnen te meten 
met een keur aan andere koren. Het resultaat 
was het beste ooit behaald: een eerste prijs in 
de afdeling Uitmuntendheid, met het hoogste
aantal punten van het hele concours, dat bijna 
een maand duurde. Een bekroning van kracht
en zelfvertrouwen. 
Hoe was dat zo gekomen? Een clubje mannen 
uit een stadje dat zich steeds op het nabije 
buitenland gericht had, stond plots in de 
nationale schijnwerpers. Daar is toch een 
beetje geschiedenis voor nodig. 
Welnu: hier was die wrede oorlog natuurlijk 
dichterbij geweest dan in Holland of Friesland. 
De kanonnen waren af en toe te horen, er liep 
een elektrische draad van Vaals langs de grens 
met België helemaal naar Cadzand. Tientallen 
Vlaamse vluchtelingen en soldaten werden 
geëlektrocuteerd. Uiteraard kon ook niemand 
naar Belsj: niet naar Maaseik of Luik. De 
oorlog betekende dus dat de contacten met de 
vertrouwde buren (ook de Rijnlanders) vier 
jaar lang minder of helemaal weg waren.
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Gevolg was dat Limburg zich wat meer op de rest 
van Nederland richtte. Sterker nog: Limburg bleek 
niet langer een achtergebleven gebied. Dat had 
KRM-voorzitter Snackers aan de vooravond van de 
Eerste Wereldoorlog tot zijn afgrijzen nog moeten 
constateren, zo zei hij op een lezing in Sittard.

Zijn kompaan Frans van Beurden had het een jaar 
eerder over “achteruitstelling, onderdrukking, 
plagerij door vreemde andersdenkende ambtenaren 
die hier de lakens uitdeelden.” En dat moest maar 
eens ophouden, vonden de twee. 
Ze werden op hun wenken bediend. Niet omdat de 
Hollanders tot inkeer gekomen waren, nee: “die 
oorzaak is puur materieel”, meende Snackers: “Het 
zwarte goud, verborgen in de diepte van Limburgs 
bodem, heeft ogen en beurzen der Nederlanders 
geopend.”
Eerder hebben we gezien dat KRM een koor was van 
winkeliers en zakenmensen uit de binnenstad. Dat 
zijn over het algemeen geen politiek bewuste 
mannen, laat staan actievoerders. Je jaagt je klanten 
niet de deur uit door dat te zijn. De mannen die de 
koers van het koor verder bepaalden, durfden wel 
hun nek ver uit te steken: landmeter Van Beurden en 
Snackers. We zouden ze als een voorloper van Jo 
Hansen kunnen beschouwen. Voor niet-
Roermondenaren: Hansen was een voorvechter van 
de Limburgse zaak tot op het fanatieke af. Het 
KRM-duo richtte een vereniging op die zich bezig 
ging houden met de studie van alles wat met 
Limburg te maken had. Wat deze twee bouwers aan 
een nieuw Limburg precies bijgedragen hebben aan 
de emancipatie van de lang als achterlijk 
beschouwde provincie, zou eens uitgezocht moeten 
worden. Duidelijk zal zijn dat hun activiteiten 
afstraalden op het Mannenkoor, waar ze met hart en 
ziel aan verbonden waren.
En er ontstond in het bronsgroene land een groeiend 
besef van: wij stellen ook wat voor. Limburg 
betekende eindelijk wat in Nederland, en daarover 
wilde men zingen. “Het koorleven in Limburg stond 
tussen 1870 en 1914 in het teken van zoeken naar 
identiteit en zelfbewustzijn”, zegt de socioloog prof. 
dr. J. Jansen in het boek Mannenkoren in Limburg.

Maar er waren “weinig liederen die het volk 
aanspraken”, meent hij.  
Terug naar de politiek. Het zwaar geteisterde België 
had de smoor in dat de Hollanders neutraal gebleven 
waren in de Grote Oorlog, erger nog: zich niets van de 
vroegere landgenoten aangetrokken hadden. Als een 
soort genoegdoening wilden de Belgen Zeeuws-
Vlaanderen en het grootste deel van Limburg 
inpikken, zoals we bij de beschouwing over ons
volkslied al gezien hebben. Er ontstond hevige 
commotie over, hoewel tachtig jaar tevoren bijna heel 
Limburg betreurde niet bij datzelfde België gekomen 
te zijn. 

Maar plots bleek de vaderlandsliefde in de 
bisschopsstad (die historisch gezien nauwelijks iets 
met Oranje of Nederland te maken had) zo gestegen, 
dat er een vlammend protestlied diende te komen 
tegen die snode plannen van België, die overigens 
vrijwel niemand serieus nam. Het Mannenkoor zorgde 
daarvoor. Geniet mee van wat ondervoorzitter Louis 
Peeters schreef over het nieuwe Neerlandslievende lied, 
dat gezongen werd op het tweede toernooi van de drie 
belangrijkste Limburgse koren: Staar, Venlona en 
KRM. Peeters:  “(…) toen de kranige Zangers uit volle 
borst aanhieven, en tot tweemaal toe moesten
herhalen: WIJ WILLEN LIMBURG HOU’EN, 
woorden van J. N. Snackers, muziek van onzen 
Directeur H. Tijssen, toen jubelden de duizenden 
toehoorders het uit, (…) en zonder twijfel is dit 
doorgedrongen tot over de grenzen.”
De meer dan 600 Limburgse Zangers, maar ook alle 
andere Limburgers, veronderstelt hij, “zullen niet 
dulden, dat ooit ook maar één vinger breed van 
Limburgs dierbaar oord wordt weggenomen. Wee, hem, 
die het wagen durft, de hand uit te steken naar ons 
Limburg, Nederlands onmisbare Provincie, de 
schoonste parel aan de Kroon van H. M. 
WILHELMINA, onze geëerbiedigde Koningin.”
Daar moeten we nu misschien om lachen. Het is wel 
waard om even bij stil te staan. Ineens wordt 
gesproken van een onmisbare provincie. En eigenlijk 
spreekt Snackers ook namens alle ANDERE 
Nederlanders. Want die WIJ, dat kunnen de 
Limburgers zelf niet zijn. Als je in Limburg woont en
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je wordt door een ander land ingelijfd, veroverd, 
dan hou je je Limburg even goed. 
Het zal niet zo bedoeld zijn, maar het toernooi van 
Kees de Rooij (dirigent van Venlona, later ook van 
het KRM) werd een wapen in de emancipatie van 
Limburg, al zag De Rooij het toernooi meer als een 
laten zien wat Limburg aan zangkunst te bieden 
had. Daarnaast zou ook kunnen blijken wat de 
zwakke en sterke punten van ieder koor waren, wat 
er nog gebeuren moest. En voor de ontwikkeling 
vond hij een amicale competitie beter dan

Jacques Napoleon Snackers werd op 18 maart 1856 
geboren in Oirsbeek. Hij studeerde – in Roermond –
voor onderwijzer, en behaalde daarna allerlei lagere 
en middelbare akten. Geen wonder dat hij het bracht 
tot directeur van de Rijksnormaalschool in de stad 
waar hij zijn loopbaan begonnen was. 
Ook zijn algemene ontwikkeling was bepaald niet 
alledaags. Daar wou hij wat mee doen, en hij 
schreef een reeks artikelen in het Limburgs 
Jaarboek, meestal van historische aard, maar ook 
over taalverschijnselen in Limburg. De
bovengenoemde lezing uit maart 1914 werkte hij uit 
tot het boekje De wording der Provincie Limburg 
(1917). Voor het Mannenkoor was hij als schrijver 
wat minder actief dan v. Beurden. Hij  zong mee als 
tweede tenor, en leverde enkele liederen waarbij het 
door sommigen als al te chauvinistisch afgeschilderd 
Limburgs volkslied maar nuchtere kantoortaal is.
Zo schreef hij voor zijn koor Hoog de Vaan, een 
inderdaad hoogdravend eerbetoon aan Nederland en 
koningin Wilhelmina. Een citaat: “Toont u 
Neerlands kloekste mannen, Toont u trouw 
Oranjeklant.” Hij noemde Limburg nog het zwarte 
diamant: nou, overdrevener kun je neutjes veer en 
eierkolen niet noemen. Behalve zijn voorzitterschap 
van het KRM (38 jaar lang liefst) had hij nog een 
aantal maatschappelijke functies. Hij overleed 
plotseling, maart 1928, toen hij op bezoek was in 
Helmond bij een van zijn kinderen, net geen 72 jaar 
oud. Hij werd in Roermond begraven.

concoursen waar het vooral om prijzen ging 
(prijzen ook nog – zei hij: “voor door toeval in 
het leven geroepen verenigingen”), en niet om 
de zangkunst. We hebben gezien hoeveel 
kritiek er op de zangwedstrijden was. 
Na de Eerste Wereldoorlog denderde die 
kwestie verder. Ook het KRM had geen zin 
zich in die ruzie te mengen, en ging mede 
daarom niet meer op concours – bijna dertig 
jaar lang niet. Daar zijn verschillende redenen 
voor. In de feestgids bij het gouden jubileum 
staat nog als reden “voor het afzien van 
deelname aan zangwedstrijden” genoemd: de 
ziekte van directeur Tijssen. Maar we mogen 
aannemen dat het Limburgs toernooi een 
prima vervanger was. 
De Rooij nodigde naast zijn eigen koor de 
Mastreechter Staar uit plus Venlona – de 
toonaangevende koren in het bronsgroene. Ze 
konden samen meer dan zeshonderd zangers op 
de been brengen.
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Het eerste toernooi was in 1918, nog tijdens de 
oorlog. Voor het eerst kwamen journalisten van 
boven de rivieren afzakken, en die waren diep 
onder de indruk – ook van het aantal zangers.

De recensent van het aanzien hebbende 
Amsterdamse dagblad De Tijd, Theo van der Bijl, 
meende: “Het Limburgs Toernooi voor 
Mannenzang moet rijke vruchten dragen voor het 
Nederlandse koorleven.” Hij hoopte dat er een 
landelijk toernooi uit voort zou komen, “voor de 
allerbeste koren uit verschillende provinciën, 
opdat de animositeit der wedstrijden vervangen 
worde door een veredelend samenwerken.” 

Een vraagje: hoe weet je wat de beste koren zijn, 
als de concoursen opgedoekt worden? Juist: dat 
bepaalt “een jury van algemeen bekend staande 
toonkunstenaars”, meende Van der Bijl. En die 
jury gaf uiteraard geen punten en prijzen, alleen 
beoordelingen.

Bij het robijnen jubileum (1920, veertig jaar dus), 
mocht KRM het derde Limburgse toernooi 
organiseren. Dat werd een daverend succes. Het 
thema was (weer): ‘wij willen Limburg hou’en, 
blijven Holland trouwe’ (dat soort zwijmelen), en 
de gouverneur riep daarom dat op de Limburgse 
rots “de golven van het annexionisme” te pletter 
zouden lopen. Het applaus moet tot in Maaseik te 
horen zijn geweest. Een van de Limburgse 
kranten pochte dat er 2000 toeschouwers in de 
concertzaal waren. Concertzaal? Dat was weer de 
manege. Een echte zaal liet nog een halve eeuw op 
zich wachten. Geen nood: de recensent van De 
Tijd had het over de hoogste ere-afdeling.     
Als je daar niet sjtols van wordt … 
En dat waren ze wel, een beetje dan. In de 
jubileumgids van KRM wordt de wens 
uitgesproken dat “de zangers uit het Noorden met 
evenveel liefde en toewijding werken aan de 
verheffing van den edelen Mannenzang (…)”, als 
de Limburgers natuurlijk. De gouverneur zal dat 
gelezen hebben en hij stelde het toernooi tot 
voorbeeld voor geheel Nederland.

Hoe groot dat zelfbewustzijn was, is nog maar de 
vraag. Een paar kolen kunnen een volk niet 
veranderen. De recensent van De Tijd woonde eerst 
keurig de mis bij in de Munsterkerk, “een tempel van 
hoge waarde”, schreef hij, (en dan volgen nog wat 
loftuitingen), “doch het schijnt mij toe, dat de 
Limburgers meer verlegen zijn met de heerlijke 
schatten welke hun in de schoot zijn gevallen, dan 
dat zij ze steeds ten volle waarderen.” Moeten we 
concluderen: tegenover de grote boven-Moerdijkse 
mond zweeg men nog angstvallig? 
Uiteraard was het toernooi het hoogtepunt van het 
jublileum. Er was nog een optocht, receptie, alles 
zoals altijd. We zullen daarom niet veel aandacht 
besteden aan de beide jubilea tussen de oorlogen, ook 
omdat een jubileum geen prestatie is. Het komt 
vanzelf, als de vereniging tenminste niet voortijdig 
sneuvelt. En dat gebeurde vaker dan men denkt. Ook 
het Mannenkoor had het ondanks de naam vaak 
moeilijk om volle zalen te krijgen. 

Buitenlandse coryfeeën waren niet te betalen (crisis), 
en de muziekliefhebbers lieten merken dat ze wel eens
wat anders wilden horen dan liederen die veel ouder 
waren dan zij zelf. Vlak voor de oorlog meende het 
Algemeen Handelsblad, aanwezig op een concours in 
Heerlen, dat de tanende belangstelling voor 
mannenkoren niet zozeer aan de opkomende sport of 
de radio lag, maar aan het verouderde repertoire. 
Romantische liederen uit de negentiende eeuw: die 
konden echt niet meer. Het repertoire zou na de 
oorlog dan ook drastisch vernieuwd worden.  

Maar zover zijn we nog niet. Eerst een tussendoortje, 
om te laten zien welke naam KRM in Limburg had. 
Dat bleek bijvoorbeeld in 1923, toen de 
Zangvereniging Oranje uit Schinveld het zilveren 
jubileum vierde. In de stoet (waarin meer dan 
honderd bruidjes meeliepen) ging een “deputatie 
Roermonds Mannenkoor met de president de WelEd. 
Geboren heer Snackers, in auto” de autoriteiten van 
Oranje en Schinveld vooraf. Snackers hield ook “een 
pittige, indrukwekkende feestrede, de 
Koninginnerede”, zo jubelde Dagblad Het Zuiden, 
dat in Sittard verscheen.
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Binnen een paar jaar de twee belangrijkste pilaren 
van het koor, ook uit de hele geschiedenis, zien 
wegvallen en dan toch ongebroken doorgaan: dat 
mag een enorme prestatie genoemd worden. 
Henri Tijssen was zo kwakkelig geworden dat hij 
in 1922 moest bedanken: het ging niet meer. Hij 
werd opgevolgd door Kees de Rooij, de dirigent 
van Venlona. 
Toen Tijssen niet opknapte, ging hij naar zijn 
enige dochter in Enschede en daar stierf hij. Bij 
de begrafenis waren naast het koor en enkele 
wethouders honderden mensen uit Roermond 
aanwezig. Snackers betreurde het dat zijn vriend 
en steun niet in zijn vaderstad begraven mocht 
worden. Op zijn bekende ietwat overdreven

Dagtrip 
Köningswi
nter 1934

Het woord Koninginnerede slaat ongetwijfeld op het 
zilveren jubileum van koningin Wilhelmina in 1923. 
Wat zal Snackers uitgepakt hebben … 

Het Limburgse toernooi, dat helaas sneuvelde omdat 
de Staar zich te voornaam vond om er nog langer aan 
mee te doen, kreeg een vervolg in Den Bosch – in 1928. 
Het plaatselijke 
mannenkoor vierde zijn zilveren bestaan en 
organiseerde een presentatie van de Zuidelijke 
Zangers. Meer dan 1300 verschenen er, uit heel 
Brabant en daarnaast de gerenommeerde  Limburgse

manier zei hij: Roermond benijdt Enschede deze 
dode. De uit Baexem afkomstige componist 
Hubert Cuypers stak de loftrompet: “Hij zou een 
wereldnaam verworven hebben, indien hij zich 
niet in Roermond begraven had.”
Snackers overleed in 1928. Het koor betreurde 
met name dat hij de onthulling van het 
standbeeld van bouwmeester Cuypers op het 
Munsterplein, waarvoor hij zich zo ingezet had, 
niet meer mocht meemaken. Voor die onthulling 
had hij al een lied geschreven,

koren, om te laten zien “hoe schoon het Zuiden zingt”, 
verwoordde een krant, “niet tegenover maar naast 
elkaar.” De mannen van KRM waren zich daar wel 
van bewust. In het jubileumboek (boek ja: meer dan 
tweehonderd bladzijden, inclusief advertenties) bij het 
gouden jubileum lezen we: “Was het niet na het 
Bossche Zangtoernooi dat men de Limburgers gelukkig 
prees, omdat zij aan de gezellige tafelronde hun eigen 
Limburgse liederen zongen?”
Een triomf was dat overigens niet, want even verder 
wordt opgemerkt: “Critici mompelen daarbij van 
conservatisme.” Hoogstwaarschijnlijk zijn de mannen 
uitgelachen, want zo heel positief werd ook nog niet 
over Limburg gedacht. 
Tussen het zilveren en gouden jubileum stierf niet 
alleen voorzitter Snackers, maar ook de dirigent.
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dat getoonzet werd door De Rooij. Een Snackers 
karakteriserende passage daaruit: De Limburgsche kunst 
en ‘t Limburgsche schoon / Verhief hij ten troon.

Het gouden jubileum werd in de eerste helft van juli 1930 
gevierd. Opnieuw was gekozen voor een muzikaal festijn. 
Geen vuurwerk, zaklopen of wat dies meer zij. Het 
openingsconcert werd verzorgd door het koor en de 
Keuninklikke. Solisten waren de jonge Jo Vincent, plus 
de beide dirigenten. Max Guillaume (harmonie) had een 
vioolsolo, Kees de Rooij vertolkte een rapsodie van 
Brahms. Verder had hij voor zijn koor het gedicht Storme 
op zee van Guido Gezelle getoonzet. 
Hoogtepunt van het jubileum was het Groot 
Internationaal Tournooi voor Mannenzang, een 
voortzetting min of meer van de eerdere Limburgse 
toernooien. Naast de grote drie deden mee het aloude La 
Legia uit Luik (180 leden), en de Männergesangverein 
Liedertafel uit Gladbach, die evenals de Staar met 220 
mannen verscheen. KRM (160 leden) opende met een 
welkomstlied, ook van De Rooij, en daarna volgde Le Cor
(jachthoorn) van Hubert Cuypers. Dat is een verhalend 
gedicht van de Franse dichter Alfred de Vigny. Het 
verhaalt van de strijd van Roeland, paladijn van Karel 
de Grote, tegen de Saracenen. Geen makkelijk werk, 
maar het KRM bewees ermee meer in huis te hebben dan 
wat sentimentele Duitse natuurliederen. Overigens had 
het koor ook al verschillende liederen van de gedoemde 
dichter Paul Verlaine op het repertoire, en het herdacht 
de honderdste sterfdag van Mozart (drie jaar tevoren) 
met een selectie van diens liederen. 

Naast het toernooi was er een wedstrijd voor 
mannenkwartetten (dubbel en enkel), en voor gemengde 
dubbelkwartetten, dus met sopranen en alten. Onder de 
deelnemers waren kwartetten uit Kaldenkirchen, 
Krefeld, Duisburg, Haarlem en een handvol uit Brabant. 
Voor de volledigheid: er was nog een concert van het 
Stedelijk Orkest Maastricht, waaraan ook het 
Roermonds Gemengd Koor en de pas opgerichte 
Oratoriumvereniging meewerkten.
De naam Hubert Cuypers is al een paar maal gevallen. In 1932 
herdenkt Roermond dat het 700 jaar geleden

Historische dranknota’s uit 1930. Meer dan de helft van de bestelde wijn 
moest terug.
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stadsrechten kreeg. KRM brengt uit dankbaarheid 
zijn Te Deum – in de kathedraal natuurlijk. Ook de 
koningin die de jarige stad bezoekt wordt 
toegezongen. Het gaat goed met het koor, en het 
wordt tijd voor een nieuw vaandel, want het eerste –
hoewel een juweel – is aan het verslijten. Nogal wat 
muziekverenigingen hebben een drapeau – een strak 
vaandel waar je bijna altijd op kunt lezen om welke 
vereniging het gaat. KRM moest echter een 
wapperend vaandel krijgen, besliste het bestuur. Zo 
geschiedde en nog geen jaar later konden de mannen 
er zegevierend mee terugkeren van misschien de 
mooiste overwinning – in Scheveningen.  

Stamgenoten

In de nazomer van 1937 werd daar de Eerste 
Zangwedstrijd van het Algemeen Nederlands 
Verbond, Groep Nederland, gehouden, een ietwat 
nationalistisch gedoe. Het doel van de zangwedstrijd 
was onder meer bij alle Nederlanders en 
Stamgenoten, waar ook ter wereld, “het bewustzijn 
van stameenheid opwekken en onderhouden”, zo 
meldt het programmaboekje. Er dienden natuurlijk 
vaderlandse liederen gezongen te worden, althans 
van stamgenoten. Voor de afdeling Uitmuntendheid 
waarin KRM meedeed was het verplichte lied 
Holland, een lied in het Afrikaans. Braaf zongen ze 
Jij spook met die water en bouw een dijk, de mannen 
van de Roer, en rustig daarachter bewoon jij die slijk. 
Ze deden dat wel heel erg goed: een eerste prijs, met 
het hoogste aantal punten van allemaal, en daarom 
ook de directeursprijs voor Kees de Rooij. De 
componist van Holland, jurylid J. Wierts verklaarde 

Schuivende gestalten

De jubel thuis is weer als in vroeger dagen. 
Uiteraard staat de harmonie paraat, en ook de net 
uit het nest gevlogen Uule huldigen mee.  Kranten 
verschijnen met extra bulletins. Een journalist 
beschrijft uitvoerig hoe hij gespiekt heeft bij de 
jury en het succes al voor de officiële 
bekendmaking wist door te bellen – voor het extra 
bulletin, want de krant verscheen pas een paar 
dagen later. We kunnen ons de ontvangst en 
orgelende toespraken wel voorstellen. Daarom het 
verslag van het vertrek, zoals nauwkeurig 
beschreven. “Zaterdagmiddag tegen tweeën. 
Roermond weet van niets en werkt rustig door. 
Maar door de straten schuiven gestalten, 
onwennig in zwart pak, wit boord en strikje, de 
kragen van hun regenjassen hoog opgeslagen 
teneinde hun Zaterdagsche deftigheid bescheiden 
te camoufleren. Zo verzamelt zich de K.Z. 
Roermonds Mannenkoor aan het stille station.”
Daar staat voorzitter Diebels die zijn schapen telt 
“en hen haastig naar binnen jaagt.” Op het 
perron krijgen ze te horen wat ze allemaal niet 
mogen: niet roken, niet zingen, niet schreeuwen. 
“Wel kaarten maar niet praten erbij.” De 
verslaggever verzucht dan ook: “De leden kruipen 
als bestrafte schooljongens in de coupés. Zwaar 
drukt het regime op hun tot vrolijkheid geneigde 
gemoederen.”
De terugreis zal wel wat ontspannender geweest 
zijn.

meteen niet geweten te hebben dat zijn werk “zoveel 
schoons inhield, als het K.R.M. op het concours 
getoond had eruit te kunnen halen.” In de jury zaten 
(latere) grootheden als Willem Andriessen en Henk 
Badings. Het is moeilijk vergelijken, maar 
waarschijnlijk beleefde KRM toen zijn absolute top. 
KRM was niet alleen het beste koor van het concours 
(hoewel: er was nog een ereafdeling …), maar ook het 
grootste. Zo groot dat de mannen het hele podium 
vulden. Voor De Rooij moest er een schavotje 
aangesleept worden.

Neerwaarts naar de oorlog toe

Een jaar na de overwinning van Scheveningen 
herdacht de vermoedelijke nummer vier van de 
Limburgse mannenkoren zijn diamanten bestaan: 
Sint-Pancratius uit Heerlen. Dat koor had kort 
tevoren in Leuven geschitterd in de afdeling 
Uitmuntendheid, en nu moest het bronsgroene 
land maar eens zien en horen wat ze waard waren.
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Het 
Mannenkoor 
concerteert in 
de Rijloods 
ofwel manege 
in 1930

Toernooi dus met de Staar, Venlona en KRM.
Weken tevoren was de zaal (1100 plaatsen) al 
uitverkocht. Critici van landelijke kranten 
repten zich naar Heerlen. Ze bepaalden 
natuurlijk geen rangorde, waren tevreden over 
de zangers en het HOE, minder over WAT er 
geboden werd. Het Algemeen Handelsblad 
hoorde al te makkelijke werken. Gekraakt werd 
bijvoorbeeld Meeresstimmen van Lothar 
Kempter (1844-1918), ook ooit een topper van 
het KRM. Jaar na jaar zetten de mannen braaf 
in: Und wieder kreuzt mein Schiff das brandende 
Meer. Ach: twintig jaar later klonk overal 
Brandend Zand, maar niet van de mannenkoren: 
die waren een nieuwe weg ingeslagen. 
Laten we nog even de oude weg bewandelen –
bergafwaarts wat KRM betreft. Begin 1939 
overleed dirigent Kees de Rooij. Een enorm 
verlies. Hij werd opgevolgd door Willy Ploem, 
en die vond het nodig – of het bestuur? – in 
augustus deel te nemen aan een Grand

Concours International in Luik. Misschien werd het 
weer eens tijd voor buitenlandse lof en lauweren. En 
waar kon dat beter dan bij Les Disciples de Grétry, waar 
ruim een halve eeuw eerder het eerste succes behaald 
was? 
Helaas: het optreden in Luik viel vreselijk tegen. Lag 
dat aan het vroege optreden: ’s morgens tegen negenen? 
Dagblad De Tijd oordeelde nog mild: het zal aan de 
gewenning aan de nieuwe dirigent gelegen hebben, maar 
een Waals jurylid oordeelde hard: het koor heeft zich 
vergist door te menen deze hoogte bereikt te hebben. 
Oftewel: Scheveningen is geen Luik. Een diepe deceptie 
dus. Had de nieuwe dirigent het koor helemaal niet in 
de hand? Ach, even later viel Hitler Polen binnen, en 
was de Tweede Wereldoorlog een feit.

Oorlog. Op de Kepelderwaeg vallen de bomen, maar in 
de annalen van het Mannenkoor is de eerste maanden 
niets van die oorlog te merken. Een voorbeeldje: 
besloten wordt dat eenderde van de contributie – een 
rijksdaalder per kwartaal bestemd zou zijn voor de
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Dat speelde een serenade van Max Guillaume. Pierre 
Francken schreef een gedicht over het  zo zeldzaam 
feest, over de diamanten kroon, het zèstig jaor besjtaon, 
en daarop rijmt: doe bös neet te versjlaon. Misschien kan 
dit opgevat worden als een vage verwijzing naar de 
oorlog, maar die leek nog niet echt. Wel een beetje 
voor Harie Loontjens, een in Eindhoven woonachtige 
Maastrichtenaar die zich inspande voor de Limburgse 
(volks)cultuur. Hij stuurde een gecalligrafeerd 
huldedicht, waarin hij jubelt: Wat is sjoender es te hure 
volle klaank vaan mannezaank, en hij constateert dat 
het goed is te horen (ondanks kanonnen en 
bommenwerpers?) dat Limburg nog zingt. 
Het koor zingt ook nog, maar op de jaarvergadering in 
december moppert het alom. Bij Venlona gaat het veel 
beter, zeggen enkele leden.

Voorzitter Diebels toont zich dankbaar dat alle leden 
“in volle gezondheid” teruggekeerd zijn  van de 
mobilisatie. Niemand in handen van de Duitsers dus, 
en het koor kan vol goede moed het nieuwe bange jaar 
in. Dat wordt een van de ellendigste jaren uit de 
geschiedenis van het koor, noteert de secretaris in zijn 
jaarverslag. Wat er precies gebeurd is blijft duister, 
want “die het niet weten is het beter hiervan onkundig
te blijven”, zegt hij geheimzinnig.

Uitnodiging Kultuurkamer n.a.v. stillegging van de activiteiten van het 
koor. Opmerkelijk is dat het woord ‘Koninklijk’ zorgvuldig wordt 
vermeden.

Zo erg was het misschien ook niet. Half meieen jaar na 
het begin van de oorlog, vraagt dirigent Ploem eervol 
ontslag. Omdat hij  elders een baan kan vinden,

uitgaanskas. Zo’n besluit toont dat men nog geen idee 
had wat deze oorlog ging worden. Er woedt wel een 
interne oorlog: dirigent Ploem voldoet niet. Maar ook 
daar valt nog niets over te lezen. Eerst moet het 
diamanten jubileum gevierd worden – in oktober. 
Jubileum: geen jubel. Die zou ongepast zijn. Geen 
optocht of concours dus, slechts een herdenking. 
Maar wel een met allure. Het koor – onder leiding van 
Ploem, why not? – brengt in de kathedraal de 
wereldpremière van de Missa in honorem Sancti 
Christofori, feestgave van stadgenoot en erelid Elbert 
Franssen. 
Er was verder een matinee in het Christoffel- huis, met 
het Stedelijk Orkest van Maastricht.

vraagt hij tevens erkenning van zijn capaciteiten, vlijt 
en energie. Het bestuur aarzelt geen moment, en 
Elbert Franssen is meteen bereid om Ploem te 
vervangen. Omdat er nogal wat leden weggelopen zijn, 
wil het bestuur zorgvuldig een nieuwe dirigent kiezen. 
Niet zomaar iemand van horen zeggen, nee: wie 
solliciteert moet zich wekenlang oog in oor met het 
koor bewijzen. 
Peter Schnitzeler uit Neer voldoet meteen, vinden de 
zangers. Oude leden komen terug, maar hij moet toch 
tijdelijk plaatsmaken voor een tweede kandidaat. Dat 
levert een kleine rel op, want de kandidaat krijgt het 
verslag van de proef-Schnitzeler toegestuurd. Hij wil 
dan niet meer, en Schnitzeler wordt benoemd, met 62 
tegen 13 
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stemmen, en vier blanco. 
Het is dan januari 1942. Crisis bezworen, nieuwe 
dirigent en ambitieuze plannen. Schnitzeler wil in 
april al l’Enfant Prodigue van Claude Debussy 
opvoeren.

we doen? Een koninklijk koor dient zich ook 
koninklijk te gedragen, niet met de Duitsers te 
heulen en 84 leden verklaren zich tegen 
aansluiting. Zes zijn voor. Alle activiteiten 
worden onmiddellijk gestaakt, de repetitie 
wordt niet eens meer hervat en het mooie concert

In een goederentrein

Schnitzeler was al dirigent van Orpheus in Blerick. 
Daarmee voert hij begin februari de Messias van 
Händel op. Zestien mannen van het KRM gaan 
erheen. Ze kunnen om half negen met de trein terug 
naar huis. Om tien over acht zitten ze al in de 
wachtkamer op het station van Venlo, en dan horen 
ze dat de trein een half uur vertraging heeft. Even 
rekenen: hij zal wel even over negenen vertrekken, 
en dus kunnen ze nog even naar het restaurant aan 
de overkant. Helaas: de trein zou normaal 18 
minuten wachten, maar omdat hij te laat is, gaat 
hij meteen weg – zonder KRM. 
Wat te doen? Na enig onderhandelen krijgen de 
mannen gedaan dat ze omstreeks middernacht met 
een goederentrein naar Roermond kunnen. Ze 
moeten dan wel een eind lopen naar die trein, over 
een ondergesneeuwd spoor. Vlak voor de trein is er 
nog een glad stoepje, en daar glijdt J. Cremers uit. 
Hij valt en heeft hevige pijnen, zo meldt een verslag 
voor de Europeesche Reisverzekerings 
Maatschappij. Gelukkig heeft hij niets gebroken.

gaat evenmin door.Voorzitter Diebels krijgt een 
op 30 april (de verjaardag van Juliana – toeval?) 
gedateerde brief, waarin staat dat de Groep 
Volksmuziek van het Muziekgilde der 
Nederlandsche Kultuurkamer het buitengewoon 
betreurt dat het Mannenkoor “voorlopig is 
stilgelegd”, want hiermee “gaat een belangrijk 
stuk cultuur verloren, en dat alleen door 
onbekendheid met den feitelijken toestand”, 
klinkt het huichelachtig. Diebels wordt gevraagd 
naar Den Haag te komen voor een gesprek. Zijn 
onkosten worden vergoed. Een mogelijk antwoord 
is niet bewaard. Waarschijnlijk is de brief 
genegeerd.
Het koor duikt zogenaamd onder, en dat betekent 
vooral: geen uitvoeringen meer. Er wordt wel nog 
gerepeteerd, want een notariële acte meldt dat het 
koor de bovenzaal van Concordia op de 
Swalmerstraat gaat huren voor de repetities. 
Of er veel gerepeteerd is: we weten het niet. 
Bovendien zit dirigent Schnitzeler in het verzet, 
vanuit zijn woonplaats Neer. Hij is wel op een 
algemene vergadering in februari 1944, en daar 
belooft hij grote daden – als alles weer normaal 
zal zijn. Intussen moet het bestuur.
enkele ere-leden ten grave dragen. Veel meer
gegevens over die tijd zijn er niet, ook omdat een

Koor en bestuur hopen op een nieuwe stralende 
start na de ongelukkige periode-Ploem. 
Beetje vervelend die reis, maar de situatie in 
Nederland wordt nog vervelender. Persberichten 
suggereren dat alle verenigingen lid moeten worden 
van de Kultuurkamer, een door de bezetter 
ingesteld orgaan waarvan niet alleen alle culturele 
verenigingen maar ook individuele kunstenaars lid 
dienen te zijn. Het bestuur verschijnt eind maart 
tijdens de repetitie en vraagt de leden: wat moeten 

deel van het archief verloren ging. Dat lag in de 
kelder van de Twentsche Bank, die door een bom 
getroffen werd – zo wordt verhaald. Maar wat zou 
verdwenen moeten zijn? Heeft iemand intensief 
notities gemaakt in die moeilijke maanden? Vrij 
zeker niet. Mannen moesten onderduiken of 
werden geëvacueerd – via Brüggen naar het hoge 
noorden. Er zal gezongen zijn, daar en onderweg, 
van mijn oud en trouw Roermond. Intussen werd 
de stad leeggeroofd en voor een deel vernield.
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Intermezzo

C
F.R. Luyten de Bij Henri Tijssen Cees de Rooij Willy Ploem

Peter Schnitzeler Jan Hupperts
Emanual Pleijers Jan Sevriens

Hans Leenders Jo Huijs Wim Schepers

Portretgalerie van de muzikale leiders
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10
In handen van …

Lijst van dirigenten

Naam Van tot
Frans Luijten-de 
Bij

1880 1886

Henri Tijssen 1886 1922
Kees de Rooij 1922 1939
Willy Ploem 1939 1942
Peter Schnitzeler 1942 1964
Jan Hupperts 1964 1990
Emanuel Pleijers 1990 1991
Hans Leenders 1991 1992
Jan Sevriens 1992 1993
Jo Huijts

1993
1993 1994

Wim Schepers 1995 heden

Sinds de herfst van 1995 dirigeert Wim 
Schepers het KRM. Hij is de elfde dirigent en 
heeft dus al bijna het gemiddelde aantal jaren 
bereikt. Maar dat gemiddelde is een vreemd 
gemiddelde. Drie van de elf dirigenten hebben 
samen 83 jaar de leiding gehad: Henri Tijssen 
(1886-1922), Peter Schnitzeler (1942-1964) en 
Jan Hupperts (1964-1989). Dat betekent 
welgerekend dat ze precies 2/3 deel van de 125 
jaar de stok gehanteerd hebben. Tel je Kees de 
Rooy (1922-1939) erbij, dan hebben vier van 
de elf een eeuw volgemaakt: een gemiddelde 
van een kwarteeuw.  

De eerste dirigent was Fr. Luyten de Bij (1833-
1908). Een naam die op een adellijke afkomst 

zou kunnen wijzen, maar niets is minder waar. 
Dat de Bij is een toevoeging omdat Roermond 
meer muzikale Luytens had eind negentiende  
eeuw. Het blijkt de achternaam van zijn uit Venlo 
afkomstige vrouw. Zijn vader was Jos Luyten 
(1801-1876), een gerenommeerd lid van de 
Keuninklikke en veertig jaar lang organist van de 
kathedraal én de Munsterkerk. 

Hij zelf was een van de zangers die de huldiging 
van de student Henri Tijssen opluisterden, en dus 
mede-oprichter van het Mannenkoor. Zover we 
weten had hij geen muzikale opleiding gehad. Hij 
was boekhouder op het stadhuis en in zijn vrije 
tijd schilderde en musiceerde hij.

Misschien leeft hij meer voort als de vader van de 
schilder dan als musicus. Die schilder is de in 
Nederland te weinig gewaardeerde Hendrik 
Luyten.
In 1892, voor zijn doorbraak en successen, had hij 
gesolliciteerd voor een vaste baan in Den Bosch, 
maar die kreeg hij niet. Zijn vader schreef hem 
dat er families zijn waarop een noodlot rust, “en 
mij dunkt de onze hoort daartoe. Want geheel 
mijn leven is mij alles tegengeslagen.” 
Of bij dat alles ook wat van het Mannenkoor 
hoort, we weten het niet. Hij wordt na zijn 
aftreden wel erelid, maar daarna verdwijnt hij uit 
de herinnering. Ook zijn heengaan wordt niet 
opgemerkt. Misschien omdat hij in Brasschaat 
stierf, ten huize van zijn zoon. Op zijn sterfbed 
zou hij tegen hem gezegd hebben: dink aan 
Remunj. Dat gebeurde, zoals we gezien hebben. 
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die het had tussen de beide oorlogen? 
Op die vraag antwoorden negen van de tien 
kenners: nee. Het Mannenkoor wás jarenlang 
Tijssen.  
Henri Tijssen werd in 1862 in Roermond geboren. 
Zijn vader had er een bakkerij. Vader Tiese (zo 
werd die naam op zich Limburgs uitgesproken) 
kwam van Wessem, en was een oom van de 
legendarische deken Tijssen van Sittard, die 
kandidaat is om zalig verklaard te worden. En niet 
alleen omdat hij de moeder van Toon Hermans 
financieel bijstond – maar nu dwalen we af. 

Tijssen zal vooral bekend blijven als de componist 
van het Limburgs volkslied. Misschien heeft zijn 
vaderstad daarom wel een straat naar hem 
genoemd, in Eigen Haard. Die ligt in de 
muziekbuurt achter de Heilig-Hartkerk en is een 
zijstraat van de Charles Ruysstraat. Hij zou 
overigens niet thuis horen op de Donderberg, bij 
Mozart en Chopin, want onder de Limburgse 
componisten staat hij niet bij de eerste twintig. 
Iemand als Jan-Baptist Schmitz bijvoorbeeld 
(Sjemp van de Köster uit Maasniel) wordt hoger 
aangeslagen. Maar die maakte uitsluitend 
kerkmuziek. Tijssen was veel meer uitvoerend 
musicus dan componist, een man bovendien die zijn 
zangers niet alleen kennis en kunde bijbracht, maar 
vooral inspireerde. Dat zou ook uit het aantal leden 
kunnen blijken: begin vorige eeuw stond hij voor 
een massa van meer dan 180 zangers. Tijssen leidde 
een half mensenleven lang het Mannenkoor en 
maakte er een van de betere koren van Nederland 
van. Dat is een enorme prestatie, punt uit. In 1922

Had Roermond een gerenommeerd Mannenkoor 
gehad zonder Henri Tijssen? Misschien, maar niet 
het huidige KRM natuurlijk. Hij is daar in zekere 
zin de verwekker van. Als hij niet zulke mooie 
prijzen gehaald had in Luik, dan had zijn vader 
geen reden gehad een stel muzikale vrienden bij 
mekaar te roepen. Trouwens: er zijn verhalen dat 
hij zijn vader dat ingefluisterd heeft. 
Vraag twee: als Tijssen als dertigjarige zijn heil 
elders gezocht had, weg uit dat  provinciestadje, zou 
het Mannenkoor dan die reputatie gekregen hebben 

moest hij vanwege zijn kwakkelende gezondheid 
het stokje definitief neerleggen. Hij werd  
eredirecteur en tevens gedecoreerd als Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. Zijn stok schonk hij aan 
zijn koor. Die wordt nu bewaard in het museum –
meer als curiositeit, om door te vertellen, dan als 
kostbaarheid.

Erg lang genoot hij niet van zijn rust. Hij stierf 
begin 1926 in Enschede, bij zijn enige dochter, die 
getrouwd was met de tandarts Dröge.
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Een beetje gek

Een kleinzoon van Tijssen is de van de tv 
bekende beroemde-mensenvolger Gert-Jan 
Dröge. In de Groene Amsterdammer vertelde 
die eind 1998 over zijn grootvader. Een 
fragment: “Eenmaal aan de koffie schiet Dröge 
in de lach bij het horen van de woorden 
bronsgroen eikenhout .’Ja, dat klopt!’ Hij zingt 
voor: ‘In een bronsgroen eikenhout, 
nachtegaaltje zingt. Tralala lala lala, la lala 
lala.’ Zo begint het volkslied van Limburg. Het 
is gecomponeerd door zijn grootvader en daar 
zijn ze in de familie héél trots op. 
Eigenaardige familie verder, van grootvaders 
kant. Diens broers zwierven uit over Europa. 
Een werd beroemd operazanger in Duitsland. 
Hij is nog vermoord ook. Doodgestoken op 
straat door een vrouw. Uit jaloezie, een echte 
crime passionnel. Een ander was een beetje gek 

Martelarenkoor

Stierf Tijssen naar de huidige maatstaven 
betrekkelijk jong (hij werd 63 jaar), zijn 
opvolger Kees de Rooij was veel eerder 
opgebrand. Hij werd maar 52. Anders was hij 
waarschijnlijk in de top-drie gekomen van de 
dirigenten die het langst het Mannenkoor geleid 
hebben.
Cornelis Antonius Maria de Rooij werd in 1886 
geboren in Bergen op Zoom. Hij zou 
onderwijzer worden maar koos voor de muziek. 
Op zijn zeventiende verruilde hij Brabant voor 
Regensburg, waar hij orgel en kerkmuziek 
studeerde. Terug in Nederland richtte hij – nog 
geen twintig – zijn eerste koor op: het kerkkoor 
van de parochie van de HH Martelaren van 
Gorcum, in de volksmond het Martelarenkoor
genoemd. Hij bekwaamde zich verder aan het 
conservatorium van Antwerpen. 

en stond op het Gare du Nord in Parijs. Weer 
een ander verdiende in Portugal een fortuin 
met wijn.”
Dat klopt een beetje, niet helemaal – volgens 
zijn broer, de Roermondse tandarts Henri 
Dröge – inderdaad naar zijn grootvader 
genoemd. Oudoom Jos werd wel vermoord, 
maar door een paar straatjongens, meent hij. 
Die Josef Tijssen (1871-1923) studeerde in 
Brussel, werd in Amsterdam kapelmeester bij 
de Nederlandsche Opera, trouwde met de toen 
bekende zangeres Anna Bremerkamp en ging 
(daarom?) zelf ook zingen. En die verkeerde 
oom, die stond in Brussel bij het station, zoals 
zoveel zwervers, om een paar cent te verdienen. 
De bekendste broer werd misschien Jean Marie 
(1865-1931), lang lid van het Mannenkoor, 
daarna erelid. Hij was onder meer aan de 
Brusselse opera verbonden.

Toevallig toeval 

In elk geval hadden de zonen van bakker Tijssen 
liever muziek- dan pepernoten. Daarom vraag je 
je af: is Paul Michel Tijssen, huidig dirigent van 
het Amersfoorts Mannenkoor, opgericht 1907, 
soms familie? Zijn grootvader kwam uit 
Amsterdam. Die grootvader is ook al van 1907 en 
zou dus de zoon kunnen zijn van de vermoorde Jos 
Tijssen, maar – zegt de vader van Paul Michel, 
Joop geheten (toevallig, want Joop = Jos = 
Josef?): “Nee, dat denk ik niet. Ik geloof niet dat 
de familie muzikaal was. Wat ik ervan weet: ze 
konden geen noot lezen. Maar waarvoor bel je? 
Mannenkoor? 
Heel toevallig: mijn schoonvader zong daar.”
Dat was Jo Desmares – vertelt diens dochter 
Maria. “Hij is lid geweest van ik denk zo 
ongeveer 1932 tot de oorlog, en hij was het maatje 
van Sjef Hendriks, die van die zaak van de 
Henzo”, zegt ze. Hoe gaat het trouwens met het 
koor?
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In 1910 – hij is dan afgestudeerd en dirigent van 
enkele muziekgezelschappen, verhuist hij naar 
Venlo, waar hij zijn verdere leven zal blijven. Hij 
wordt er organist/directeur van het koor van de 
Martinuskerk, de Grote Kerk van Venlo, en tevens 
van de snel naam makende Zangvereniging Venlona, 
pas tien jaar oud maar bijna tweehonderd leden. Als 
leider van Venlona kwam De Rooij op het idee de 
drie grote Limburgse mannenkoren samen op te 
laten treden, in een tweejaarlijks toernooi. En dat 
bracht het bestuur van KRM ertoe hem te vragen als 
waarnemend dirigent, in 1921 toen Tijssen begon te 
kwakkelen. Een jaar later volgde hij de befaamde 
dirigent op. 
Vader wás muziek, zegt zoon Sjaak die een 
gedenkboek over zijn vader samenstelde. Altijd 
bezig, onderweg, studeren, “ik heb hem nauwelijks 
als vader meegemaakt.” En die gedrevenheid in 
combinatie met zijn hoge bloeddruk heeft hem 
gesloopt, denken de kinderen. Hij was al vaker 
opgenomen geweest voor een hersenbloeding hem 
fataal werd. Hij sukkelde. In 1935 zou hij bij het 
TOR (Toonkunst Oratoriumkoor) La Damnation de 
Faust van Hector Berlioz dirigeren. Dat lukte hem 
niet meer. Hij werd vervangen, maar krabbelde op 
en wist met het KRM in Scheveningen een 
schitterend resultaat te behalen. De toekomst leek 
weer zonning. Leek: twee jaar later stierf hij – begin 
1939. 
In de maand van zijn overlijden begon al een actie 
om een grafmonument op te richten. Dat kwam er, 
en de eerste jaren was dat een soort bedevaartplaats 
voor de mannen van Venlona. Hoe jammer is het 
daarom dat Tijssen in Enschede begraven werd. Zijn 
graf is er niet meer, vreest kleinzoon Henri Dröge. Ik 
weet nog dat grootmoeder bij hem begraven is, in 
1944. Dat herinner ik me nog, ik was toen zestien. 
We zijn nog wel eens bij dat graf geweest. 
Daarna ben ik als soldaat naar Indië gemoeten. Even 
later stierf mijn moeder jong. Ben ik nog wel eens 
naar dat graf van grootvader geweest? Ik weet het 
niet. Kan me dat niet herinneren. We betalen ook 
geen grafrechten. Ik denk dat het geruimd is.” De 
gemeente Enschede noch de Jacobusparochie waar 
Tijssen toe behoorde,  heeft het graf kunnen vinden. 

Terug naar De Rooij. Hij componeerde ook een reeks 
liederen, waarvan verschillende speciaal voor het 
KRM, zoals Storme op Zee, op tekst van Guido 
Gezelle, en Mie good Remunj, een lied voor 
dubbelkwartet op tekst van Pierre Francken. 
Vermeldenswaard tenslotte is dat drie van zijn zonen 
ook dirigent werden. 

Kees de Rooij werd opgevolgd door Willy Ploem –
maar dat bleek geen succes. Hij slaagde er niet in 
nieuwe successen te behalen, en er zijn aanwijzingen 
dat hij tegengewerkt werd. Lang hield hij het dus 
niet vol. We willen hem herinneren als componist 
van het werk Die toten Soldaten, op tekst van ene 
E.K. Plachner, die in de Eerste Wereldoorlog zelf 
soldaat geweest was. Een lied dat vlak voor oorlog 
nummer II indruk gemaakt moet hebben. Kern 
ervan was: de dode soldaten slapen niet, ze bonken 
op onze deuren want ze zoeken vrede.   

Die hele bende

In een interview vlak voor zijn heengaan vertelde 
Peter Schnitzeler (Kerkrade 1911, gestorven 
Herkenbosch 1992) dat hij in 1939 al dirigent werd, 
toen het koor een opvolger zocht voor De Rooij, zo 
zei hij. We citeren: “Schnitzeler solliciteerde en met 
hem nog 43 (!) kandidaten.” Hiervan bleven er 
uiteindelijk drie over. “Die moesten een test 
afleggen. Toen het Schnitzelers beurt was, zat 
muziekrecensent Elbert Franssen in de zaal, en die 
schreef daarna in De Tante Bet: waarom zoekt het 
Mannenkoor nog verder? Hier staat de nieuwe 
dirigent ! In 1939 werd ik aangesteld.”
Dat is niet zo. Hij haalde misschien een sollicitatie in 
1939 (daarover is niets te vinden) en de opvolging 
van Ploem door elkaar. Hij werd officieel begin 
januari 1942 benoemd. Veel heeft hij in de oorlog 
niet kunnen doen. Het koor ging een paar maanden 
later ondergronds, en bovendien zat Schnitzeler een 
deel van de oorlog in het verzet, vanuit zijn 
toenmalige woonplaats Neer. Hij hoorde bij de 
verzetsgroep Peter Zuid. Hiervoor kreeg hij een 
Canadese en een Franse onderscheiding. 
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Peter Schnitzeler studeerde aan het 
conservatorium in Utrecht. Naast het KRM 
dirigeerde hij het kathedrale koor, het Toonkunst 
Oratoriumkoor Roermond en diverse andere 
koren buiten Roermond. Hij was onder de indruk 
van de kwaliteiten van nogal wat zangers, en 
besloot daarom (in 1970) de operettevereniging 
Eurydice op te richten. Dat werd niet alles, maar 
Schnitzeler liet zich niet ontmoedigen en maakte 
vier jaar later een soort doorstart met de wel 
succesvolle operettevereniging Orpheus. Hij was 
verder ruim dertig jaar directeur van de 
Streekmuziekschool in Roermond. In 1964 had hij 
het gezien bij het KRM. Geheel in stijl vertelde 
hij in het bovengenoemde interview: „Vlak voor 
het jubileum stapte ik op, anders had ik die hele 
bende nog moeten trakteren ook!” Hier moet hij 
een jaar of tien mis geweest zijn, want er viel niets 
te jubileren. 

Heksentoer
Schnitzeler werd opgevolgd door Jan Hupperts 
(geb. 1921 in Gulpen). Die zette door waar 
Schnitzeler mee begonnen was: het uitvoeren van 
grotere koorwerken. Logisch eigenlijk, want ze 
waren allebei tevens dirigent van het Toonkunst 
Oratoriumkoor. Hupperts was bovendien mede-
oprichter en jarenlang muzikaal leider van de 

Zuid Nederlandse Opera. Dat resulteerde anderhalf 
jaar na zijn debuut al in een meewerken van het 
KRM aan Verdi’s Aida in Heerlen en Sittard, samen 
met het Koor van de Zuid Nederlandse Opera en een 
meisjeskoor uit Maastricht. We noemen verder in 
1967 in de kathedraal de Limburgse première (nou 
ja) van het Stabat Mater van Dvorak, samen met het 
dameskoor van de leraressenopleiding Jekerdal in 
Maastricht, begeleid door het LSO. Hoogtepunt is de 
Nabucco. Eigenlijk hoort hier ook de Schinderhannes 
bij. Geheel volgens zijn aard wilde hij een massaal 
slot aan de voorstelling. Dat gebeurde. Het koor zelf 
ziet als zijn grootste prestatie de Oeidipus Rex van 
Igor Strawinski, ter gelegenheid van het eeuwfeest. 
Een heksentoer – wordt nog steeds gezucht, maar wel 
een die voldoening gaf. “Dat konden we toch maar 
mooi.”
Hupperts bouwde bij het koor een indrukwekkende 
staat van dienst op. Hij was ruim een kwarteeuw 
dirigent, en was altijd enthousiast. Op de laatste dag 
van oktober 1986 had hij zijn duizendste repetitie 
met het KRM, zo was nauwkeurig uitgerekend, en hij 
had er daarvan slechts één moeten missen. Dat wijst 
op gedrevenheid. Hij stelde mede daarom behoorlijke 
eisen aan het koor. Gezelligheid, een beetje 
Bourgondisch doen: prima, maar er moet ook 
gewerkt worden. Het handelsmerk van Hupperts 
werd de kreet:

KRM 75 
jaar in 1955 
in de tuin 
van het 
Harmonie
paviljoen
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Het koor 
brengt een 

onverwacht
e serenade 

bij dirigent 
Jan 

Hupperts 
thuis in 
Itteren. 

President 
Roubroeks 
belde aan

omstreeks Pasen 2004 het Requiem van Mozart 
uitvoerde, alsmede het Requiem van Durette en de 
Petite Messe Solemnelle van Rossini.

Indrukwekkende estafette 

Kan een mannenkoor zo gehecht worden aan een 
dirigent, dat diens opvolgers het haast per definitie 
moeilijk krijgen? 
Een vraag die niet een-twee-drie te beantwoorden is. 
Nadat Jan Hupperts in de herfst van 1989 afscheid 
genomen had, waarbij hij de pauselijke onderscheiding 
Ridder in de orde van Paus Gregorius de Grote kreeg 
(in 1981 werd hij al geridderd in de orde van Oranje 
Nassau), versleet zijn koor liefst vijf dirigenten… Dat 
mag een indrukwekkende estafette heten. Het bestuur 
kreeg koppijn van de vraag: wie geeft de stok nu weer 
aan wie? Enkele bestuursleden dreigden zelfs met 
aftreden. 
Opvolger van Hupperts werd Emmanuel Pleijers uit 
Noorbeek. Hij had wat gemeen met zijn voorganger: 
als tiener al bespeelden ze het orgel in hun 
parochiekerk. Pleijers was pas vijftien toen hij 
daarmee begon. Hij had dus al een muzikaal verleden, 
maar was nog een broekie, half zo oud als  de

Witste waat veer dunt? Veer gunt! En het koor ging 
ervoor, zoals dat vandaag de dag heet: het bracht o.l.v. 
Hupperts ruim 240 concerten.   
Een tweede kenmerkende uitspraak: “Als de componist 
het anders bedoeld zou hebben, dan had hij het niet zo 
geschreven.” Tussen al zijn activiteiten door richtte hij 
ook nog het Limburgs Concertkoor op, een koor van 
aan het conservatorium geschoolde stemmen. Hij wilde 
daarmee op professioneel niveau koormuziek brengen, 
verklaarde hij zijn initiatief. In 1989 – vlak voor zijn 
afscheid van het Mannenkoor – kreeg hij de Lètste 
Zwegel, de cultuurprijs van de Sphinx. Die werd hem 
toegekend voor zijn verdiensten voor de muziek in 
Limburg, in het bijzonder de koorzang. Hij was toen de 
AOW-leeftijd al een paar jaar voorbij, en velen zullen 
dan gaan vissen of al die boeken lezen die ze hadden 
willen lezen toen die actueel waren. Jan Hupperts ging 
gewoon verder. Hij dirigeerde in 1995 nog de 
Schinderhannes, bleef dirigent van de Toonkunst, nu 
Toonkunstkoor Roermond geheten, waarmee hij

meeste zangers. Heeft dat een rol gespeeld? Pleijers 
vond in elk geval dat het koor te weinig discipline had.
Zelf was hij ook niet 110 procent het koor toegewijd. 
Zo wilde hij een concert in Sankt-Goar laten schieten 
omdat hij het te druk had met het Rumpens 
Mannenkoor dat op het OLS op moest treden. Dat viel 
natuurlijk verre van goed – en hij kreeg het bevel: je 
gaat mee. Hij gehoorzaamde, maar kwam een dag 
later, zodat er een andere dirigent in moest vallen. 
Uiteraard viel dat niet goed, en het bestuur begon te 
twijfelen aan de nieuwe dirigent. De leden deden dat 
ook al volmondig, en Pleijers ging weg, in goed overleg 
met het bestuur, zoals dat netjes heet. Mede – zo 
luidde het commentaar, omdat hij “op hoger niveau” 
wilde dirigeren. Dat is hem gelukt, maar hij trapte in 
de krant wat na – zo vond althans de redactie van het 
verenigingsblad Zangzaod. Hij verweet het koor 
lamlendigheid. Gevolg: de ruggen zullen nog rechter 
worden, de repetities beter bezocht, want: “een koor 
als het KRM laat zich 
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niet te kijk zetten – alleen als het gaat om een 
groepsfoto”, zo probeerde de redactie de moed 
erin te houden. 

Midden in de probleempjes bleek dat ook de 
benoeming van Pleijers niet onomstreden was. De 
componist, stadsbeiaardier en leider van de 
Mesjeus Naud Reijners verklaarde tegenover het 
Limburgs Dagblad dat hij de gedoodverfde 
opvolger van Hupperts dacht te zijn. “Het 
bestuur rende achter me aan”, zei hij, maar 
desondanks moest er een open sollicitatie komen. 
Zo geschiedde en … een ex-leerling van hem dook 
op: Pleijers. Daarna hoefde Reijners niet meer zo: 
hij was directeur geworden van de muziekschool 
in Beek,  met liefst 800 leerlingen. 
Er moest dus een nieuwe dirigent komen. Officieel 
dan, want in de maanden dat Pleijers al 
opgedoekt was, werd hij vervangen door Ron 
Hanssen uit Landgraaf. Die heeft nooit een 
officiële benoeming gekregen, en staat dus niet in 
de lijst van dirigenten. 
De nieuwe dirigent werd Jan Sevriens uit Heel. 
Hij had al een proef doorstaan, in Asenray, waar 
het koor t.g.v. het Ceciliafeest de mis zong. Een 
mis: dat was Sevriens wel toevertrouwd, want hij 
was de leider van nogal wat kerkkoren. Zijn vader 
was koster/organist in Echt. “Ik ben met de kerk 
getrouwd”, zei hij bij zijn benoeming. Of dat nou 
de ideale combinatie was: missen, orgel, gregor-

Madrigalchor, dat hij nog steeds leidt. Hij was 
daarbij een tijdje dirigent van het Nederlands 
Studenten Kamerkoor. Momenteel is hij 
dirigent van het koor van de Onze Lieve 
Vrouwebasiliek, de kerk van de Sterre der Zee 
in Maastricht. Daar is hij tevens organist. 

Jo Huijts kwam – vol ambitie en wil, maar ja: 
van een paar koren kun je niet leven. De dikste 
boterham kwam uit Maastricht. Hij was vaste 
pianist (plus klokkenspel) van het Salonorkest 
van André Rieu, dat overging in het 
wereldberoemde Strauss Orkest. Omstreeks de 
Vastelaovend 1995 zegt hij daarom weg te 
willen. Wel wilde hij nog de Schinderhannes in 
mei doen, maar daar had niemand veel zin in, 
en Hannes Hupperts werd weer van stal 
gehaald. 
Intussen moest het bestuur weer op zoek –
zonder wrok overigens tegen Huijts. Die boerde 
aardig bij Rieu, althans volgens de leider. Op 
de CD Musik zum träumen zijn – zo zegt hij –
“wondermooie solo’s van mijn musici te horen, 
bijvoorbeeld het adagio uit het vioolconcert 
nr.21 van Mozart, gespeeld door Jo Huijts.”
Hulde, maar het bestuur verlangde naar een 
degelijke directeur, geen losse jongen, meer 
iemand om vaste verkering mee te krijgen 
zogezegd. Bestuur in 1970

iaans en een koor met een operatraditie? In elk 
geval hield Sevriens het ook niet bijster lang uit: 
officieel een half jaar.

Even een vrolijker noot. Van Jan Sevriens 
schijnt de vermaning te zijn: Mijne Heren, det 
geit zoe neet. Geer mót ouch mit de ore zinge.

Een half jaar: dat was – laten we even wat 
badinerend zijn – nog aanzienlijk, gezien zijn 
opvolger Hans Leenders. Die hield de stok 
welgeteld drie maanden vast, omdat hij zich 
danig kon verbeteren: hij werd directeur van het 
Kamerkoor van Aken, het befaamde 
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wil”, want de mannen hadden een serie 
dirigenten versleten. Maar het viel mee. Hij 
leerde de mannen van KRM kennen als –
omschrijft hij: “soms wat luidruchtig, serieus, 
dat zeker, met een lach en een traan.” Kortom: 
hij en het KRM klikten, en er klikte nog wat: 
zomer 2002 werd hij eerste dirigent van de 
Koninklijke Zangvereniging Venlona, evenals 
zijn verre voorganger Kees de Rooij. 

Het mannenkoor boert goed onder zijn leiding 
en is gedisciplineerder dan ooit bij optredens , 
groeit muzikaal en is op zoek naar andere 
stijlen en dramatische effecten. Een rapport 
kreeg hij op het Limburgs Korenfestival in 
Weert, oktober 2002. Juryvoorzitter Cees 
Wouters meende: de dirigent moet meer 
afdwingen.

Nou: Wim Schepers inspireert, is gedreven, 
acteert goed, zingt idem dito, speelt prima

Huijts (die zich een beetje schuldig voelde) 
werkte hard mee een opvolger te vinden. Dat 
werd na zorgvuldig wikken en wegen Wim 
Schepers uit Landgraaf, aldaar althans 
geboren, in 1960. Hij studeerde eerst piano aan

piano. Hij is daarom van plan nog lang voor 
het Mannenkoor te staan, dus geschiedenis te 
schrijven.

het Maastrichts conservatorium, maar zag zijn 
toekomst meer als docerend musicus.

Lijst van presidenten

Nr Naam van tot jaren

1 H. Hermans 1880 1884 4
2 O. Claus 1884 1886 2
3 Mr. P. Truijens 1886 1890 4
4 J.N. Snackers 1890 1928 38
5 R. Diebels 1928 1941 5
6 W. Hosselet 1941 1946 5
7 H. Steemers 1946 1947 1
8 W. Hosselet 1947 1948 1
9 L. op de Coul 1948 1951 3
10 W. Sampers 1951 1960 9
11 J. Janssens 1960 1977 17
12 J.J.G. Roubroeks  1977 1986 10
13 P.J.H. Reumkens 1986 1992 7
14 J.A.A. te Meij 1993 nu

Specialiseerde zich dus in wat heet 
liedbegeleiding. Zijn mentor daarbij was de 
befaamde bariton en streekgenoot John 
Bröcheler. Hij volgde verder privé-lessen in 
Londen, studeerde koordirectie aan de 
Musikhochschule in Aken en volgde zanglessen 
bij de bekende Limburgse vedette Leo 
Ketelaars. 
Verder was hij vaste pianist van het Zuid-
Nederlands Operettegezelschap Orpheus. 
Aardige binnenkomers.
Maar zijn echte binnenkomst: de eerste 
repetitie, was toch een beetje angstig. De sfeer 
– zo herinnert hij zich – was er een van “wij 
leden van het roemvolle KRM zullen wel eens 
bezien wie die nieuwe is en wat hij zoal met ons
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11
Maerelingk an einem Bächlein

Wie door dit boek bladert, zal misschien even 
staren naar foto’s van vroeger – heel vroeger 
voor velen. Daar staan in zwart geklede 
mannen met een opgedraaide snor je aan te 
staren. Overovergrootvader: wat zijn de tijden 
veranderd.
Dat zeker, de zangers van vandaag zien er wat 
jonger uit dan de mannen van omstreeks 1900 
– maar dan hebben we het vooral over die 
snorren.
De heren hebben nog bijna dezelfde zwarte 
pakken. En dat die tweede bariton daar zich 
elektrisch scheert, is op een foto niet te zien. 
Veel meer veranderd dan het uiterlijk is wat de 
mannen zingen. Het repertoire uit de eerste 
tientallen jaren is heel wat ouderwetser dan die 
snorren. Een geliefd lied uit die tijd, waar het 
Mannenkoor prijzen mee won, was An einem 
Bächlein, een beekje waar ein einsam Mägdlein
triest zit te zijn. Immers: ze staat geheel alleen 
auf Gottes weiter Erde, en vraagt dan om de 
zoete dood, om zu enden meine Noth. 
Levensmoe als in de Romantiek, randje 
zelfmoord: zoiets zou de Zangeres Zonder 
Naam waarschijnlijk niet aangedurfd hebben. 
Merkwaardig is dat dat nu morsdode repertoire 
het zo lang uitgehouden heeft. Sterker nog: 
meer dan de helft van zijn geschiedenis zong 
het Mannenkoor liederen die we nu niet meer 
pruimen. “In Roermond bloeide rond de 
eeuwwisseling”, zo zegt dr. Hans van Dijk in 
zijn boek over de muziekgeschiedenis van 
Limburg, “een muziekleven dat qua 
mentaliteit tot aan de Tweede Wereldoorlog 
19de-eeuws bleef.” Het woord mentaliteit moet 

op het repertoire slaan.
Zwaar romantisch, om niet te zeggen pompeus. 
In het lied De Stem der Zee wordt gezongen 
over ontbrandend oorlogsvuur, waarna ’t 
blanke golvenschuim bespat wordt met 
menschenbloed – Houd moed, o Nederland. 
Even memoreren: dat sloeg begin twintigste 
eeuw nergens op. Nederland had de voorbije 
eeuw nogal wat oorlogen, opstanden en 
veldslagen aan zich voorbij zien gaan –
gelukkig, maar dat belette niet te zingen over 
allerlei gruwelijkheden en leed. Waarschijnlijk 
letten publiek en critici niet op de tekst van de 
liederen. De inhoud was geheel ondergeschikt 
aan het muzikale. 
Het koor zong dergelijke liederen ook bij 
gebrek aan een eigen – Nederlands en Limburgs 
– repertoire. In 1936 klaagde de Roermondse 
componist Elbert Franssen dat Nederland geen 
echte volksliedjes heeft, in tegenstelling tot de 
Duitsers, had hij geconstateerd. 

“Wij, Hollanders, voelen ons daarvoor te 
deftig”, meende hij, want “we zijn veel te bang 
dat het Hollandse decorum erbij inschiet.” 
Deftig of te verwaand voor volkse gevoelens: 
Nederland had geen cultuur van nationale 
liederen. En dat is zo gebleven. 

Wat Franssen precies bedoelde: hij kan het niet 
meer zeggen. De zeer nabije buren hadden wel 
een eigen repertoire. Duitsers zongen over het 
vaderland en Vater Rhein tot pakweg D-Day, 
en de Vlamingen moesten hun eigen taal en 
identiteit laten horen,
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Een bewijs: Elbert Franssen zelf componeerde Das Lied des Prinsen 
Bernhard, vanwege diens liefde voor Juliana. Het werd gezongen 
door het Dubbelmannenkwartet Roermond, o.l.v. Henri Tijssen 
Junior – de zoon van de man die … En wat zongen ze? Juist: Das 
liebste Kind von Niederland hat ganz mein Herz gefangen. Na de 
oorlog moest er wel wat veranderen.

Guillaume. Misschien heeft hij tevergeefs gewacht op 
geschikte teksten. Andere componisten voor 
mannenkoor zochten naarstig een gedicht waar ze 
muziek bij schreven. Overigens staan er in het 
bewaarde archief van het Mannenkoor wel enkele 
teksten, maar dan van vastelaovesleedjes, vaak van 
Pierre Francken. Genre: Noe veuroet, drink ein toet. 
En nu staat in het beleidsplan 2000-2005 dat het 

tegenover de Franse Walen, ofwel: “door hun zang 
de Vlaamse taalstrijd mede strijden”, verduidelijkte 
een van de Limburgse kranten toen in 1931 een koor 
uit Maaseik (Vlaanderen?) in Roermond 
concerteerde. 
Nou was Limburg tussen 1830 en 1950 apart genoeg 
(in verschillende betekenissen) om een eigen 
liedcultuur te hebben. Helaas: er waren bijna geen 
geschikte Limburgse liederen. Liederen in dialect 
zijn er ondanks de Schinderhannes tot voorbij de 
Tweede Wereldoorlog nauwelijks te bekennen. 
Waarschijnlijk vond men algemeen dat dialect niet 
geschikt was om er verheven gedachten in uit te 
drukken. Stel je voor: het lied Neerlands Taal van 
de Maastrichtenaar August Stille (1825-1901) in ’t 
Remunjs, over de Limburgse taal. Zeg in eigen 
woorden: 

Wat aan glorie mocht verdooven,
Wat aan schatten ging teloor.
O! der tale goud trezoor
Kan U tijd noch macht ontrooven. 

Met dit lied won Stille een landelijke prijsvraag. De 
gouverneur en de burgemeester van Maastricht 
waren zo enthousiast dat ze de politiek in Den Haag 
lieten weten dat de Limburgers nu toch duidelijk 
geïntegreerd waren. Stille had de mogelijkheid zijn 
liederen uit te laten voeren, want hij had een eigen 
mannenkoor opgericht. Zo heeft hij ook een soort 
Limburgs volkslied gemaakt, Lof van Limburg, dat 
in de jaren vijftig van de negentiende eeuw een paar 
maal gezongen is. De tekst is echter verdwenen.  
Het KRM was afhankelijk van wat op de markt 
kwam, want hoewel Tijssen dan het Limburgs 
volkslied gecomponeerd heeft, hij was geen 
componist die zich kon meten met dirigenten van de 
harmonie als Charles Beltjens of de gebroeders 

bestuur vindt dat het koor “structureel liederen van 
de streek” op het repertoire dient te nemen, en in het 
bijzonder liederen in regionaal dialect. We wachten 
af. 

Honderd liederen

Dat nobel streven zullen we niet los kunnen zien van 
de Stichting Cantabile 2000, waarvan koorlid en 
solozanger Mathieu Mooren (drie keer de 
Schinderhannesrol, twee maal was hij  kastelein 
Schwarze Peter) mede-iniatiefnemer en gewaardeerd 
lid is. Mooren verzamelde en bewerkte precies 
honderd liedjes in het Roermonds. 
Die verschenen in een boek met de inmiddels 
populair geworden titel De Maerelingk, ontleend aan 
het gezegde: dae zingk wie eine maerelingk (hij zingt 
als een merel). Bij de presentatie bracht zijn koor al 
acht liedjes uit de bundel. Er staat – en dat was 
betrekkelijk nieuw – de muziek bij. In enkele eerdere 
verzamelingen ontbraken de neutjes. Dat was niet het 
grootste bezwaar want de melodieën waren meestal 
geleend. Zo werd op een kooravond in 1935 een 
Roermonds lied gezongen op de melodie van die 
mooie molen. Een paar regels: Dao bie daen tore / de 
Rattentore / al op ein bank daobie d’n doevesjlaag / dao 
zoot ei maedje / en zo verder. Dat lied ontbreekt 
(uiteraard zou je haast zeggen) in de bundeling. 
Het was aanvankelijk niet de bedoeling om 
carnavalsliedjes in het boek op te nemen, maar er 
werd een uitzondering gemaakt voor enkele echte 
klassiekers waarin woorden als vastelaovend, beer en 
alaaf niet voorkomen. We noemen de 
onverwoestbare Munsterpleinwals en In Remunj 
loupe de hunj (mit de kunj euver de grunj) van Harrie 
Bonné. 
De stichting Cantabile werd enkele jaren geleden



125 JAAR  KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR 85

opgericht met als hoofddoelstelling: het behoud 
van typisch Roermonds muzikaal en literair 
cultuurgoed. Het eerste project was in 1997 de 
uitgave van de cd Noe Loester Ins, waarop 
Mathieu Mooren liedjes zingt waarvoor hijzelf de 
muziek schreef en andere Roermondenaren de 
teksten aandroegen. 
Terug naar de begintijd. Nogal wat liederen 

bezingen het Wald, het heilige woud, met hoge hallen 
als een kathedraal. En daarin zingt zodra het donker 
wordt de nachtegaal, die ook in het Limburgs 
volkslied op zal duiken. Deze liederen stammen 
allemaal uit Duitsland. Omstreeks 1800 ontstond in 
het bruisende Berlijn de zogeheten Liedertafelbeweging. 
Artiesten en jonge heren uit de betere standen 
kwamen eens in de maand in een herberg bij elkaar, 
tafelden daar uitgekiend en zongen zelf geschreven 

Dozen vol muziek

Misschien is er iets bij wat we nog eens op ons 
repertoire kunnen zetten.
Dat schreef de bibliothecaris van het koor, Frans 
Steeghs, begin deze eeuw in het verenigingsblad. 
Een nuchtere mededeling. De aanleiding ervoor 
was helemaal niet zo nuchter – eerder beschamend. 
Steeghs werd gebeld door een mevrouw die 
beweerde bij haar verhuizing naar Hoogvonderen 
drie dozen gevonden te hebben vol met partituren, 
en die zouden wel eens van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor kunnen zijn. Dat 
stempel stond er tenminste op. En ja hoor: dat was 
zo. Drie bananendozen. Er waren met de hand 
geschreven partituren bij die nog uit de 
negentiende eeuw dateerden, ontdekte Steeghs. 
Kostbaarder misschien dan een 
herinneringsmedaille of een VVV-bord van een 
Rijnstadje – dingen die wel nauwkeurig bewaard 
worden.
Maar hoe kwamen die kostbaarheden op een zolder 
terecht? Bij een vrouw die voor zover viel na te 
gaan helemaal niets met het koor te maken had 
gehad? 
De verklaring was snel gevonden. Mevrouw X. 
had een dochter die cello ging studeren aan het 
Maastrichts conservatorium. Een lid van het koor 
(we zullen maar geen namen noemen) was een 
vriend van haar vader en dacht: daar heeft die 
meid wel wat aan bij haar studie. Hij sjouwde 
dus met die dozen naar zijn vriend. De dochter zag 
natuurlijk dat ze daar vrijwel niets aan had, en de 
dozen verdwenen naar de zolder.

liederen. Dat waren de eerste burgerlijke liederen sinds 
eeuwen. Ietwat gechargeerd: buiten de kerk werd 
nauwelijks gezongen, althans door de gewone man. De 
beweging verbreidde zich snel, en allengs werden de 
liederen banaler, zo niet hier en daar liederlijk. Ook in 
Limburg verschenen enkele Liedertafels: Orpheus in 
Venlo bijvoorbeeld, en in Maastricht had je Concordia, 
maar wat voor liederen ze precies zongen, is 
onduidelijk. 
Limburg kende overigens meer invloeden dan alleen 
de Liedertafelstijl, die in Vlaanderen en Holland de 
boventoon voerde. In Zwitserland ontstond een eigen 
repertoire, dat via Beieren noordwaarts opschoof. De 
zangverenigingen die dit repertoire zongen, noemden 
zich vaak Liederkrans of Wilhelm Tell. Beide namen 
komen in Roermond voor, waaruit te concluderen valt 
dat de koren ook het Zwitserse repertoire kenden.  
Heel belangrijk in Limburg was de invloed vanuit 
Noord-Frankrijk. Het KRM had tot de Tweede 
Wereldoorlog opvallend veel Franse liederen op het 
repertoire. Niet alleen in Maastricht maar ook in 
Roermond was Frans de cultuurtaal. Aankondigingen 
van concerten waren veelal in het Frans, zeker die van 
de deftige harmonie. Het zal niet verbazen dat de 
Franse liederen niet dat bombastische hebben, en er 
geen watervallen en eeuwig zingende bossen in 
voorkomen. Maar l’amour bezongen ze ook nog niet 
zoals heden ten dage. Het heeft verder weinig zin op 
de verschillen binnen dit vergeten repertoire in te 
gaan.  
In de crisistijd begint de kritiek op de Liedertafelstijl. 
In de Limburger Koerier 1936 wordt geklaagd dat het 
publiek het af laat weten. Reden – volgens de 
recensent: men vindt mannenkoorzang geen waardige 
kunstuiting meer. Lag dat mede aan het repertoire?
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Zeker – oordeelden recensenten van landelijke kranten 
die kwamen luisteren hoe voortreffelijk Limburg zong. 
Ze wilden modernere componisten als Darius Milhaud.  

Wangedrochten

Na de oorlog bleek snel dat ook de dirigenten wat 
anders wilden. Bij het 65-jarig jubileum van de Staar
stelde voorzitter Honig van het Koninklijk 
Nederlands Zangersverbond Pancratius al als 
voorbeeld, omdat de Heerlenaren hun repertoire 
duidelijk vernieuwd hadden en tintelende liederen 
lieten horen. Dat in tegenstelling tot het roemruchte 
Legia (Luik), dat “verkleefd bleek aan het oude 
repertoire.” Honig hoopte dat ook het Roermondse 
koor snel met het oude repertoire zou breken. 
Dat gebeurde. In het tweede nummer van het eerste 
verenigingsblad van het mannenkoor(Cantemus) zegt 
de nieuwe dirigent Peter Schnitzeler onomwonden: de 
Liedertafelnummers moeten verdwijnen. Hij had het 
over wangedrochten. Als reden gaf hij: “want we 
hebben allereerst een dienende taak, namelijk: de 
mensen cultureel te verheffen.”

De verandering was echter onomkeerbaar, en er 
ontstond volgens de dirigent “praktisch een nieuw 
koor.” 

Daarom is er hier relatief veel aandacht aan 
besteed. Ook de Roermondse Zang- en 
Muziekvereniging vernieuwde zich, zo staat in het 
jubileumboek (1998) te lezen. Meteen na de oorlog 
“werden er nieuwe wegen ingeslagen” (…), omdat 
in het verleden “een te lang gehuldigde 
Liedertafelstijl gezongen werd.”
Nieuw en zeer zeker opvallend was het religieuze 
lied: To a God unknown van de Maastrichtse 
componist Matty Niël. Dat heeft meer dan dertig 
jaar op het repertoire van het koor gestaan. Het 
werd als slotlied gezongen tijdens het concert in 
Parijs, in 1978, en tien jaar later opnieuw, 
begeleid door een koperensemble van de Royal 
Airforce Band uit Brüggen. Uiteraard klonk het 
bij het eeuwfeest. 
Voor de man die na Schnitzeler kwam, Jan 
Hupperts, kwam HET LIED niet op de eerste 

Aanvankelijk leverde dat gemopper en onvrede op. 
Leden vroegen: waarom geen nummers zoals vroeger? 
Maar Schnitzeler wist van geen wijken. “Willen onze 
mannenkoren de naam cultuurdragende vereniging 
waardig zijn, dan moet het uit zijn met de 
Liedertafelmuziek”, herhaalde hij. Met trots werd in de 
zeer warme zomer van 1947 aangekondigd dat KRM 
de Psaume van Milhaud in studie genomen had (psalm 
121), en Cantemus beloofde: er zullen nog meer 
moderne liederen volgen. Dat werden onder meer vijf 
Slovaakse Volksliederen van Bela Bartok, Odpocinsi
van Leos Janácek en het jarenlang gezongen Soave 
van Palestrina.

Maar kan een koor, dat toch ook een publieke functie 
heeft, zich al te vernieuwend opstellen? Daar is heel 
wat over geklenjerd. Bij het zomerconcert in 1950 
memoreerde de voorzitter nog dat het publiek 
kennelijk “al te moderne mannenzang” niet 
waardeert. Schnitzeler zei daarom geleidelijk te willen 
omschakelen.

Waarschijnlijk was dit het eerste Engelstalige lied 
dat het koor zong, op het Engelse volkslied na dan, 
vlak na de bevrijding. Misschien heeft die 
bevrijding, althans de rol van de Britten en 
Amerikanen daarin, de belangstelling voor het 
Engels en – later – de Angelsaksische muziek 
vergroot. Dat zou eens uitgezocht kunnen worden. 
Voor de Tweede Wereldoorlog had vrijwel geen 
koor Engelstalige liederen op het repertoire. In de 
feestgids voor het gouden jubileum van het 
Mannenkoor, in 1930, staan de teksten van meer 
dan zestig liederen, gezongen door de uitgenodigde 
koren en dubbelkwartetten. Er is niet één 
Engelstalig lied bij. Bijna de helft is Duits, mede 
omdat er Duitse koren zongen. Maar ook de 
meeste Nederlandse koren zongen Duitse liederen. 
Er zijn verder tien Franse liederen gezongen 
(waarvan vaak een vertaling in de feestgids 
staat), Vlaamse teksten, Latijnse hymnen, een 
Italiaans en een Middelnederlands lied.
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plaats – misschien wel op de vierde of vijfde. Hij 
was de man van dramatische werken: de Mattheus, 
opera’s, melodieën uit operettes. Overigens was 
Schnitzeler – immers ook dirigent van d’n 
Oratorium – daar al mee begonnen. Geen complete 
opera’s maar fragmenten, zoals het Jagerskoor uit
Der Freischütz van Weber. 

Spontaan zingen

De opera’s van Hupperts komen in het volgend 
hoofdstukje ter sprake. Hij was het ook die koor, 
tekstdichters, componisten en arrangeurs 
inspireerde voortdurend aan de Roermondse 
volksopera Schinderhannes te dokteren. Er 
ontstonden verschillende nieuwe liederen die reeds 
klassiek genoemd mogen worden. Koorleden zingen 
die als er enige aanleiding toe is spontaan. 
En al die andere liederen die ingestudeerd zijn?
Mooie liederen, ze horen ongetwijfeld tot het 
repertoire, maar niet helemaal, zou je kunnen 
zeggen. Dat bleek bij het brainstormen over sterke 
en zwakke punten van het koor – eind jaren 
negentig van de vorige eeuw. Gewenst werd 
bijvoorbeeld: “een selectie uit het repertoire van 
liederen die goed in het gehoor liggen, (daarom) bij 
velen geliefd zijn”, en die moeten regelmatig 
gezongen worden. Niet dat de leden ontevreden 
waren met het repertoire, nee: dat was breed 
genoeg, maar: “Wat het Mannenkoor in het 
verleden liet liggen, dat is opgepakt door de 
Mesjeus”, werd opgemerkt. Er zou daarom een
klein koor binnen het koor kunnen komen.  De 
Mesjeus: een in heel Limburg en ver daar buiten 
bekende zanggroep die vooral het lichtere lied zong. 
Het merendeel van de leden van de Mesjeus kwam 
voort uit het Mannenkoor. Leider en dichter van 
bijna alle liederen was Jan Huyskens, ook enkele 
jaren KRM’er. En wat misschien meer zegt: van de 
mannen van Jan verschenen één cd, enkele casettes 
en een boekje met teksten. Dat zouden de 
koorleden gezien de opmerkingen bedoeld voor het 
beleidsplan ook wel willen. 
En ze willen meer aandacht voor “zonder bladmu-
ziek en spontaan” zingen. Spontaan zingen bleek 
een zwak punt van het koor, en toen viel de term 

tapzingen.Die werd niet nader verklaard maar zal 
duidelijk zijn. Laten we maar aannemen dat hiermee 
de klok niet een kleine twee eeuwen teruggezet 
wordt, naar het begin van de Liedertafels in Berlijn, 
waar zich – zo staat in het boek Mannenkoren in 
Limburg, eens per maand een gezelschap van 
vooraanstaande Berlijners verzamelde “rond een 
goedgevulde dis in een van de stedelijke lokaliteiten, 
om er gezamenlijk zelfgecomponeerde liederen te 
zingen.” Allez: dat kan nog wel, maar er volgt: 
“Vrolijke drinkliederen vormden dan ook de 
hoofdmoot van het repertoire (…), wat er elders ras 
toe leidde dat “het eet- en drinkgelag op de eerste 
plaats kwam.”
Nou nee: dat gaat niet gebeuren in de bisschopsstad. 
De Maerelingk moet voldoende zijn.
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Zanggroep 
De Mesjeus die 
bestond van 
1978-1997

Tekstboekje 
september 1993 en 

cd uitgebracht in 
1992
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12
Oet die zjwarte moer …

Boeiende vraag: wat betekent de pas deze eeuw 
bij het KRM ontstane uitdrukking oet die zjwarte 
moer kómme?
Laten we het antwoord nog even uitstellen. Als 
je aan een Marsmannetje uit zou moeten leggen 
wat het Koninklijk Roermonds Mannenkoor 
precies is en doet, begon je waarschijnlijk met te 
vertellen wat zingen is. En wat zingen ze dan? 
Liederen meestal. Wat zijn dat? Nou, dan zingen 
ze allemaal dezelfde tekst, bij het volkslied 
bijvoorbeeld. Ze doen dat anoniem, dat wil 
zeggen: niemand valt op, verheft zich, ze

Hoe zwart is die muur? Nou ja: de gezichten zijn 
blank, de meeste haren grijs maar verder is het 
zwart, zwart en nog eens zwart. De 
voorgeschreven concertkleding is als volgt: zwarte 
smoking, zwarte lange sokken, zwarte 
veterschoenen (en gepoetst!, vertelt het bestuur 
daar altijd bij), plus nog een zwarte vlinderstrik. 
Op een wit overhemd, dat wel. En dan komt uit 
dat zwart ook nog “een recht gevouwen” witte 
pochet, anderhalve centimeter zichtbaar.

vormen ein zjwarte moer. Het zal duidelijk zijn: 
dat is de aanblik van zo’n mannenkoor. Bijna 
alles zwart, alleen overhemd en haren niet.
Maar soms stellen ze wat voor, dat wil zeggen: 
ze zijn niet alleen anonieme zanger in die muur. 
Nee: eentje is koning, een ander minnaar of 
roverhoofdman. Meestal hebben ze dan hulp 
nodig: een of meer vrouwen. 
Je bedoelt toch niet Opera Zuid?, zal het 
Marsmannetje dan misschien zeggen.
Nee, maar moet je een verzamelnaam zien te 
vinden voor het uittreden uit die muur, voor wat 
we gemakshalve maar muziekdramatisch werk 
noemen. Laten we zeggen: een koor vindt het 
aardig soms wat anders/meer te brengen dan een 
lied. Want een lied is een lied. Bijvoorbeeld even 
naar voren komen voor een aria, een duet, niet 
altijd het anonieme. Oet die zjwarte moer …
In de beginjaren al bracht KRM grote Noorse 
heldendichten. Jarenlang stonden de Scènen aus 
der Frithjof Sage van de Keulse componist 

Max Bruch op het repertoire. Een recensent 
noemde het “een van de fraaiste nummers die 
een zangvereniging kan kiezen.” Het gedicht 
verhaalt van de liefde tussen de krachtige eik 
Frithjof, een Viking (een paar maal gezongen 
door Jos Tijssen, broer van de dirigent), en de 
lieflijke roos Ingeborg. Een ongewenste liefde 
uiteraard, en Frithjof moet vluchten. Ingeborg 
staat dan aan het venster te treuren, uitkijkend 
over de blauwe golven of haar beminde nog niet 
terugkomt. Dat gebeurt uiteraard, maar de held 
vindt Ingeborg verkocht aan een ander, zijn 
kasteel in brand gestoken, en woedend verwoest 
hij tijdens het Midzomerfeest de plaatselijke 
tempel. Een verhaal dat helemaal paste in het 
zwaar romantische repertoire van die tijd.
Nummer twee was Hakon Jarl van de Duitse 
componist Carl Reinecke, voor het eerst door het 
Mannenkoor uitgevoerd in 1901. Ook Hakon 
moest vluchten toen zijn vader vermoord werd. 
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Met hulp van de Deense koning weet hij het rijk 
dat hem toebehoort te heroveren, maar dat schept 
verplichtingen. Hakon echter wil helemaal eigen 
baas zijn, plundert de Deense kusten en besluit in 
zijn hoogmoed de christelijke godsdienst geheel uit 
te roeien. Dat wordt eind negentiende eeuw niet 
gepikt, en er dient dus een redder te komen: een 
door een kluizenaar gedoopte held die de wrede 
tiran een kopje kleiner maakt.
Half Roermond smulde van deze Noorse 
historische Goede Tijden Slechte Tijden. Er zijn 
meldingen dat de Harmoniezaal verschillende 
keren uitverkocht was, zodat mensen moesten 
staan. En ze zullen niet alleen voor de gastrollen 
gekomen zijn, oftewel: dit waren de eerste 
operaanse avonturen van het koor.  

was Belzebub. 
Anderen zongen bij de ruivers, maar het 
Mannenkoor als zodanig had geen bemoeienis met 
de Schinderhannes. Dat kwam pas na de Tweede 
Wereldoorlog. 

Uit de periode tussen de beide oorlogen zijn minder 
opvallende dramatische werken te melden. 
Roermond kreeg een oratoriumkoor, met dezelfde 
dirigent als het KRM: Kees de Rooij. Die liet KRM 
niet overdoen wat zijn andere koor al bracht. We 
hebben al vermeld het stuk Schetsen uit Roermonds 
Verleden van Tijssen en Van Beurden. 

De eerste echte grote productie van het KRM was 
de Mattheus Passion van Johann Sebastiaan Bach, 
voor het eerst opgevoerd bij het 75-jarig bestaan.

Multicultureel koor …

Ook zong het koor op een volksconcert in 1928 Le 
Désert (de woestijn) van de Franse componist 
Félicien David, een stuk voor koor, soli, 
declamatie en orkest. Het werd vertaald door 
operazanger Jean Tijssen, een andere broer van de 
voormalige dirigent, en die liet het KRM zingen:

Allah!  Allah!  Allah!  
U wijd ik mijn zangen!

Verder nog (over Allah): Gij alleen geeft ons het 
leven, 
(…) en: 
Geloofd zijt Gij, beheerscher der wereld.

Criticus en componist (en later erelid) Elbert 
Franssen vond dit stuk “een groot genot” en hij 
sprak van een zeldzame avond.

Volgens de annalen van het koor was dit de eerste 
volledige uitvoering van Bachs meesterwerk in 
Limburg. Daarom gaan we er wat uitvoeriger op in. 
Het idee kwam van de toenmalige voorzitter 
Sampers, en die vertelde graag hoe hij op het idee 
gekomen was. Dat was – om precies te zijn – op 
Palmzondag 1952. Hij lag ziek te bed en luisterde 
naar een rechtstreekse radio-uitzending van de 
Mattheus, vanuit het Concertgebouw in 
Amsterdam. 

Misschien maakt dat werk nog meer indruk als je 
ziek bent, want Sampers raakte diep bewogen en 
dacht: waarom zouden wij niet bij ons jubileum …
Een paar weken later belde hij – nog steeds niet 
hersteld – Peter Schnitzeler. Die kwam hem 
opzoeken, zei niet nee, en polste alvast  de 
mogelijkheid om samen te werken met het 
Toonkunst Oratoriumkoor, waarvan hij ook 
dirigent was. Sampers had geen bezwaar. Er was 
geen sprake van concurrentie. Probleem was alleen 
dat het gewone werk ook door diende te gaan. Om 

Verschillende mannen van het KRM zongen in de 
beginjaren in de Schinderhannes. Oscar Bonhomme 
bijvoorbeeld, een van de oprichters, had een maand 
eerder de titelrol.
Ook Gerard Krekelberg had die rol. Oscar Claus

een kleine indruk te geven: in 1953 had het KRM 
op het repertoire het gloednieuwe To a God
unknown van Matty Niël, Psalm 121 van Darius 
Milhaud, Palestrina’s  Soave, plus nog een aantal 
Hongaarse en Slowaakse volksliederen van Bela 
Bartok. 
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Teksten 
gezongen
tijdens feestavonden

Maar Schnitzeler wist zijn mannen te inspireren, 
hij richtte speciaal voor de Mattheus het 
Roermonds Knapenkoor op. Dat bestond uit 
ruim veertig jongens. Heel lang bestond dat 
helaas niet. Vanwege gebrek aan pecunia werd 
het in 1957 opgeheven. Schnitzeler kreeg verder 
het Maastrichts Stedelijk Orkest (het latere LSO) 
zo ver dat het mee wilde werken aan de Mattheus. 
Een van de solisten was de beroemde tenor 
Walter Ludwig. Die kostte enkele 
maandsalarissen, betaald – is verteld – door een 
paar anonieme vrienden van het koor. En zo 
voerden op 20 maart een 370 zangertjes, 
zangeressen, zangers en musici in de Europahal de 
Mattheus op. Overdonderend succes, ook de 
volgende dag. Met de generale repetitie 
meegerekend waren er 3800 toeschouwers.  De 
bekende musicus Marius Monnikendam roemde

Gezongen op de melodie van: 
So ein tag so wunderschön wie heute.

in De Maasbode (een katholieke landelijke krant) 
vooral de gemeenschapszin van zangers en 
bevolking. Het was hem duidelijk geworden “hoe 
liefde der gemeenschap, door kennis en inzicht 
van een  leider gedreven, tot een getuigenis kan 
uitgroeien”, waar – vrij vertaald – de geijkte

uitvoeringen “in onze Noordelijke steden”, een 
voorbeeld aan kunnen nemen. Ludwig, die de 
rol van Evangelist had, noemde hij ietwat 
smalend “professor in de zangkunde”, en hij 
oordeelde hard:
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“Afgezien van zijn heesheid en zijn ontoerei-
kendheid in ‘t hoge register is zijn lyriek en 
dictie eerder sentimenteel dan gevoelig te 
noemen (…).” Een showpik zogezegd. Ook de 
recensent van de Maas- en Roerbode was niet 
weg van de professor en meende: deze tenor 
heeft blijkbaar een aanlooptijd nodig. Het MSO 
kreeg van beide beoordelaars eveneens wat 
minpuntjes te horen. Het KRM heeft de 
Mattheus Passion nog lang op het repertoire 
gehad, en opgevoerd in onder meer Mönchen-
Gladbach, Eindhoven, Maastricht, Geleen, 
Sittard en Kerkrade. Uiteraard met andere 
solisten.

De grote operaman van het KRM was Jan Hupperts. 
Logisch: hij was mede-oprichter en meer dan tien jaar 
eerste dirigent van de Zuid-Nederlandse-Opera. 
Anderhalf jaar na zijn aantreden al bracht hij – in de 
Stadsschouwburg van Heerlen en in Sittard: waar had 
dat in Roermond gemoeten? – de Aida van Verdi. Het 
KRM zong naast het Koor van de Zuid-Nederlandse-
Opera en het Meisjeskoor Musicerende Jeugd uit 
Maastricht, en dat smaakte naar meer, vonden 
bestuur en leden. 
Er volgde (1967) het Stabat Mater van Dvorak, nu 
samen met het koor van de leraressenopleiding 
Jekerdal in Maastricht. Die 
uitvoering was in de kathedraal, nou ja: het Stabat 
Mater, dat past. Maar drie jaar later kreeg die de

Siberische kolenboer

Naar Gladbach gingen KRM en TOR knus 
alleen heen, want de Duitse vrienden hadden 
voor een eigen orkest en knapenkoor gezorgd. 
Guus Smeets senior was reisleider. Hij moest 
voor orde en gezag zorgen, want er was – tien 
jaar na de oorlog – nog een strenge grenscontrole 
bij Elmpt. Dat betekende ook: op tijd terug, 
maar daar hadden de meeste zangers en ook 
verschillende zangeressen geen zin in. Er waren 
mooie Kneipen, en het kostte Smeets heel wat 
praten om zijn discipelen in de bussen te 
krijgen. Sterker nog: een paar vertikten het. Ze 
lieten de laatste bus aan zich voorbijgaan. 
Nou was dat geen halszaak, want iemand had 
een bestelwagen van een bekende grote kolenboer 
uit Roermond gezien. Die zou ook nog wel 
teruggaan.
Inderdaad, maar: ze moesten in de open 
laadruimte kruipen. Niemand had een overjas 
bij zich. 
Ach, zo koud was het nou ook weer niet, vonden 
ze na enige alcoholische consumpties. Dat viel 
tegen. Het waaide Siberisch, en half bevroren 
arriveerden ze bij de grens. Gelukkig was een 
van de bussen opgehouden door de strenge 
controle, zodat de plekkers hun koelkast konden 
verruilen voor een warme bus.

wereldse opera Nabucco te horen. Horen ja: de 
zogeheten concertversie, dus zonder slaven en mooie 
dames. Een van de solisten was Cora Canne Meijer. 
Voor de achtergrond zorgden drie koren waarvan 
Hupperts vaste dirigent was: KRM, Jekerdal en het 
Toonkunst Oratoriumkoor. De samenwerking met het 
Toonkunst Oratoriumkoor duurde verder, tot 
voorzitter Roubroeks in 1976 besliste: nu gaan we 
helemaal onze eigen weg. Het koor kwam namelijk 
niet meer toe aan echt mannenkoorrepertoire.

Geweun Joede in de Nabucco

Artistiek gezien zal het niet de grootste prestatie van 
het KRM geweest zijn, het meedoen aan Verdi’s opera 
Nabucco, maar het was wel de mooiste belevenis. 
Optredens in Luik en in Brussel, waarbij Europese 
regeringsleiders als Margaret Thatcher en Mitterrand 
aanwezig waren. Als je alleen het affiche al ziet: 
NABUCCO  Au Parc du Cinquentenaire à Bruxelles –
ofwel het Jubelpark. Dat is wat anders dan de 
kathedraal. Na de namen van de solisten volgt: 

L’Orchestre et les choeurs de l’Opéra Royal de Wallonie 
Le Koninklijk Roermonds Mannenkoor
Le choeur de dames du Conservatoire de Maastricht
Le choeur de dames de la Capella St. Servatii de 
Maastricht.
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De Roermondse Oratoriumvereniging, nu 
Toonkunstkoor Roermond, heeft verschillende 
namen gehad. Ook Oratoriumkoor, en Toonkunst 
Oratoriumvereniging. Gemeenlijk werd vroeger 
gesproken van de Toonkunst. Omdat drie 
dirigenten van het KRM tevens dirigent van de 
Toonkunst waren, vertellen we hier wat meer over 
deze vereniging. Het was overigens geen gewone 
vereniging, met contributie betalende leden, 
donateurs en een echt bestuur. De uitvoeringen 
werden geregeld door een comité. Aan de bakermat
stond de Dames Vereniging van de H. Elisabeth, 
een liefdadigheidsinstelling die in 1927 het 75-
jarig bestaan vierde. Besloten werd – ongetwijfeld 
vanwege de naam – het Elisabeth Oratorium van 
de nu vrijwel onbekende deken H. F. Müller op te 
voeren. Dat gebeurde – een paar maanden later al, 
onder leiding van Kees de Rooij. De 
belangstelling was groot, en de dames en heren 

De Mattheus Passion, Bachs onsterfelijke meesterwerk, moest opgevoerd 
worden in een voormalige militaire manege. De animo van het KRM en het 
succes waren er niet minder om (20-3-1955)

besloten verder te  gaan. Tweede uitvoering: Die 
Jahreszeiten van Haydn. Onder leiding van De 
Rooij werden nog Samson et Dalila van Saint-
Saëns en Händels Messias uitgevoerd. De vroege 
dood van De Rooij betekende dat het koor 
jarenlang niets van zich liet horen. Na de oorlog 
werd het heropgericht. Ook nu weer kreeg de 
Toonkunst dezelfde dirigent als het KRM: Peter 
Schnitzeler. In 2002 vierde het koor zijn 75-jarig 
bestaan met, onder leiding van … juist: KRM-
dirigent nummer drie: Jan Hupperts, inmiddels 
83.  

hiermee te maken? Het is weliswaar een op de Bijbel 
gebaseerde opera, over koning Nabuchodonosor, 
maar die komt voor in het Oude Testament en staat 
– als heiden – in misschien geen enkele kerk. 
Dat niet, maar zoals we gezien hebben zong het koor 
de Nabucco in de kathedraal, en even later in 
Valkenburg, met het Klokkenkoor. De koordirecteur 
van de Luikse opera, Maastrichtenaar Eduard 
Rasquin, herinnerde zich die opvoering en hij belde 
Hupperts met de vraag: we gaan de Nabucco 
opvoeren, voelen jullie er wat voor mee te doen?
Natuurlijk – veer gunt al, en  het avontuur begon.

Indrukwekkend. Theo v.d. Bogaard was al bijna 
aan zijn AOW toe toen hij aan de Nabucco begon. 
Hij maakte een dertig uitvoeringen en repetities 
mee, waarvoor hij een enkele duizenden 
kilometers onderweg was. Hij woonde namelijk in 
Eys (gem. Wittem toen), en wilde meestal toch 
met de bus mee. 
Graag zelfs, “want je krijgt niet overal de kans 
om voor bomvolle zalen mee te werken aan de 
meest bekende opera’s ter wereld”, zei hij tegen De 
Limburger. Even pauze: wat heeft de kathedraal

Roermondse middenstanders, zakenlui en 
kantoorpieten werden Babylonische  soldaten, slaven 
of Juifes ordinaires, vrij vertaald als geweun joede. En 
niet de een zus, nummer twee zo, nee: verschillende 
zangers moesten hun historische kostuums over 
elkaar heen aandoen. In een verslag wordt de 
uitmonstering van de Soldats Babylonien zo 
vereeuwigd: eerst het soldatenpak, daaroverheen 
twee pijen om jood te spelen, en als nummer drie het 
slavenpak. Als slaaf sjokten ze zwaar gebukt over het 
podium, of ze aan kettingen loden kogels moesten 
meezeulen. Maar dat waren natuurlijk al die kleren..



94 KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR  125 JAAR

een criticus. Inderdaad: het werd wat, oordeelde hij 
later. 
Bij het afscheid van Jan Hupperts in oktober 1989 
was er uiteraard heel veel opera. Zijn koor zong 
werken uit Il Lombardi, Il Trovatore,  Aida, Carmen
en Nabucco. Mathieu Mooren was een van de 
solisten. Bij die gelegenheid werd Jan Hupperts 
benoemd tot ere-dirigent. 

Moderne vagebond

Tien jaar later – we slaan een paar dramatische 
werken over, kunnen niet alles noemen – gaf het 
KRM in het TheaterHotel De Oranjerie een stevig
operaconcert. Dat kun je niet betalen van de

In 1967 bracht 
KRM het 
Stabat Mater 
van Dvorak, 
samen met het 
koor van de 
leraressenople
iding Jekerdal 
in Maastricht.

Na de laatste opvoering hieven enkele zangers dan 
ook moe maar voldaan het Det waas ‘t dan aan, het 
gloednieuwe slotlied van de Schinderhannes. 
Over het definitieve det waas ‘t dan gesproken: in de 
top-50 van wat er bij begrafenissen en crematies 
gespeeld wordt, staat het Slavenkoor uit de 
Nabucco op de derde plaats. 

Stokslagen

Als je op een verjaardag boeiend vertelt hoe je in 
Brussel als slaaf gezongen hebt, met een loden kogel 
aan je been, ja: in kilo’s lood gezongen voor de 
IJzeren Dame, Margret Thatcher dus, wat stelt dan 
Oedipus Rex nog voor? 
Nou: dat was wellicht het hoogtepunt van de 
KRM-Opera. Opgevoerd bij het eeuwfeest. Dirigent 
Jan Hupperts wou eens laten zien wat een 
mannenkoor uit een provinciestad presteren kan. 
Zijn idee werd “een moedig besluit” genoemd. Niet 
zo vreemd. Een koor dat dertig jaar tevoren nog 
niet los was van de snotterige liederen van de 
Liedertafel waagde zich nu aan de modernste van 
de bekendere componisten, de eigenzinnige Rus 
Igor Strawinsky. Zijn opera-oratorium Oedipus Rex
immers is geen zoete zomeravondmuziek, zoemt en 
aait niet, maar deelt prikkels uit, stokslagen 
genoemd: de dissonanten. Moedig dus dat werk in 
te studeren. En hier en daar dacht muzikaal 
Roermond: dat zal me wat worden, memoreerde 

contributie. Er moest geld komen. De provincie 
Limburg subsidieerde, er werden dertien sponsors 
gevonden, en dan waren er nog wat particulieren die 
bijsprongen, onder wie de beschermheren Custers en 
Daniels. 
Intussen werd de Schinderhannes opgevoerd, en het 
derde nummer van Zangzaod, december 1991, meldt 
een initiatief van Mathieu Mooren “voor het maken 
van een nieuwe muzikale productie, in de vorm van 
een volksopera of musical met originele teksten en 
muziek.” 
Enkele jaren was het stil, maar in de hete zomer van 
1997 weet Dagblad De Limburger te melden: “Hij 
gaat in het jaar 2000 in première: de Limburgse 
volksopera ’t Sjtraotverke, de droom van de 
Roermondse zanger, pianist en componist Mathieu 
Mooren.” We zijn al eens een sjtraotverke 
tegengekomen, in een stuk van Euterpe. Het is een 
nog veel gebruikt Roermonds woord. Mooren (die 
overigens liever van zangsjpeel.sprak), gaf de 
volgende toelichting: ‘t Sjtraotverke is “een vagebond 
die op nogal ondeugende wijze door het 
bourgondische Limburg trekt, af en toe naar de 
hemel kijkt en vervolgens door Hem daarboven even 
op de vingers wordt getikt. De imaginaire 
hoofdpersoon is de personificatie van de strijdbare 
geest van het gewone volk, met zijn trots en zelfspot. 
’t Sjtraotverke gaat de barricades op om de bevolking 
op te roepen weerstand te bieden aan de dreigende 
vervlakking en de toenemende uniformiteit van
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Een hoogtepunt voor 
het koor was de 
medewerking aan 
Verdi’s opera 
Nabucco, opgevoerd 
in Luik en in 
Brussel in 1985 en 
1987

onze Limburgse maatschappij.”
Dat zou dus een moderne Schinderhannes 
kunnen worden. Helaas is er niets van 
gekomen, mede door ziekte van Pierre 
Huyskens die de teksten leveren zou. Maar van 
de andere kant: het is nogal een opgave, 
iemand op de barricades om het volk te 
mobiliseren tegen de vervlakking … …
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Opnieuw beginnen maar …

D

Een onthullende foto, genomen tijdens het bevrijdingsconcert in augustus 1945. Duidelijk is te zien dat KRM hier de 
eerste vlag nog heeft, die van kunstschilder Henri Luyten. Vlag nummer twee is tijdens de oorlog verdwenen, die van 
Luyten - ondergebracht in het museum - inmiddels ook.

Mei 1945: Roermond in puin



125 JAAR  KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR 97

13
Nieuw repertoire

Roermond werd op de eerste maart 1945 
bevrijd, door de Amerikaanse divisie van 
generaal Anderson. De weg waarover hij de 
bijna verlaten, zwaar geteisterde bisschopsstad 
binnentrok, kreeg zijn naam: Andersonweg. 
Een verlaten stad inderdaad. De meeste 
inwoners waren geëvacueerd en verbleven in 
het hoge noorden: Drente, Groningen, veelal 
Friesland. Natuurlijk ook heel wat leden van 
het Mannenkoor. In de late lente en zomer 
kwamen ze druppelsgewijs terug. De repetities 
begonnen weer, en op 29 augustus, twee dagen 
voor de toenmalige Koninginnedag, gaf het 
koor een bevrijdingsconcert. Naast het 
Wilhelmus klonk ook God save the King, het 
Engelse volkslied. Plus Hugo Wolfs Nun lass 
uns Frieden schliessen. KRM was begonnen aan 
een nieuwe periode, die nu al zestig jaar duurt..

In de jaren tot het eeuwfeest (1980) vallen 
allereerst twee veranderingen op: het repertoire 
werd drastisch vernieuwd, en toernooien en 
concoursen waren niet zo belangrijk meer als 
voorheen. Plezier in het zingen, het samen zijn 
na de wekelijkse repetitie (en natuurlijk de 
uitstapjes en concertreizen) bleken zeker zo 
spannend als het zich meten met andere koren. 
Hier kwam bij dat Roermond groeide, zich 
vernieuwde en sport en tv de belangrijkste 
ontspanning werden voor de burger. Moraal: 
een eerste prijs op een concours zou nauwelijks 
meer tellen in een stad die inmiddels heel wat 
landskampioenen telt.  
Even tussen haakjes: Roermond groeide niet 
snel. Eind 1945 telde de stad 20.468 inwoners,
tegenover dik 10.000 in 1880. Zonder de

annexatie van de gemeenten Maasniel (1959) 
en Herten (1991) zou good old Remunj uit de 
top-tien van Limburgse plaatsen gevallen zijn. 
Detail: Roermond had de eerste jaren na de 
oorlog nog driecijferige telefoonnummers, wat 
inhield dat minder dan duizend burgers, zaken 
en bedrijven telefoon hadden. 
Hoogtepunten in de na-oorlogse periode waren 
de jubilea, vooral dan het eeuwfeest (1980), 
maar meer nog de Romereis van 1982, het 
meedoen aan de opera Nabucco in Luik en 
Brussel, plus de ‘overname’ van de 
Schinderhannes, die ingrijpend gewijzigd werd. 
Deze volksopera komt apart aan de orde. 

Een compleet verhaal van alle wederwaar-
digheden is hier onmogelijk.
We beperken ons tot wat faits divers en 
herinneringen. Ook in het hoofdstuk over de 
relatie tussen het koor en de stad staan wat na-
oorlogse perikelen. 
Het koor had zogezegd AOW meteen na de 
oorlog. Oud? Nee: we beginnen opnieuw, was 
het parool. Voorwaarts en niet te veel omzien, 
met een nieuwe dirigent. Ook geheel nieuw: 
KRM krijgt in 1946 voor het eerst een eigen 
blad: Cantemus, oftewel: laten we zingen. Een 
veelzeggende titel. Is daarmee bedoeld: we zijn 
er om te zingen, niet om over de oorlog na te 
zeuren? Er staan in elk geval nauwelijks 
herinneringen aan de oorlog in. Het lijkt of die 
doodgezwegen wordt.

Terug naar het Mannenkoor. De nieuwe 
dirigent, Peter Schnitzeler, die na de oorlog pas 
goed kon beginnen, is enthousiast.
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Twee jaar voor het eeuwfeest kwam koningin Juliana op bezoek. Dirigent Hupperts wordt hier aan haar voorgesteld 
door burgemeester Daniels. Op de achtergrond een nog jonge gouverneur Kremers.

Maar de leden zien dat het allemaal minder 
leuk is dan vlak voor de oorlog. Een concertreis 
naar Duitsland zoals er zoveel geweest zijn: 
onmogelijk. Het land ligt in puin. Misschien 
naar Scandinavië?, wordt geopperd. Helaas: te 
duur. De sfeer lijkt niet zo best. Cantemus – op 
grauw, goedkoop papier – staat vol noodkreten 
en aansporingen van het bestuur. Het 
vertrouwde liedje: de repetities worden slecht 
bezocht. De voorzitter stelt de Roermondse 
Oratoriumvereniging als voorbeeld. 
Want die heeft dezelfde dirigent en wel 
daverende resultaten, bijvoorbeeld met de 
opvoering van de Elias van Mendelssohn. En 
waarom? Daar repeteerde men wel, vaak met 
136 van de 140 leden, preekt het bestuur. Vlak 
voor een  uitvoering was er ’s zondags zelfs een 
repetitie van vijf tot zeven. Zet Toscanini 

voor ons koor – meende President Sampers van 
het Mannenkoor, “en hij zal niets bereiken.” 
Het jaar 1948 werd een druk jaar voor het 
koor. Opdraven op 30 april, de verjaardag van 
(toen nog) prinses Juliana. Daarna op 4 en 5 
mei (herdenking bevrijding), en ten tijde van 
de kroning van Juliana in september was het 
koor – evenals andere verenigingen trouwens –
liefst acht dagen op rij paraat. Concert op het 
Munsterplein, dienst in de kathedraal, 
openluchtspel, raadsvergadering opluisteren: je 
bent een koninklijk koor of niet. Het koor ging 
ervoor en scoorde. 
Scoren? Aan grote woorden had men in die tijd 
geen gebrek. Vice-voorzitter W. Sampers vond 
het gepresteerde voor Oranje zo markant dat
“het geslacht dat na ons komt daar trots op 
mag zijn.” 
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Nou ja. Dan heeft de nieuwe President, L. Op de 
Coul, wat andere ideeën. Hij wil het koor 
omvormen “naar de moderne richting.” Geen 
kleinigheid, zegt hij, maar het is nodig om te 
blijven concurreren met de andere koninklijke 
mannenkoren van Limburg. En hij organiseert in 
november 1949 een tournooi van de toppers, dus 
met Venlona en Pancratius Heerlen. De 
Mastreechter Staar was (zoals zo vaak) verhinderd.
Modern worden: dat was de boodschap. Dat wilde 
vooral zeggen: een nieuw repertoire, maar de wens 
tot vernieuwing was niet louter muzikaal, hoe 
noodzakelijk ook. Tienduizenden droomden van 
een vernieuwd, ander Nederland. In maatschappij 
en politiek moest de PvdA als brede volkspartij 
voor vernieuwing zorgen. Dat lukte (nog) niet: het 
land bleef zoals het was, en we hebben het nu over 
de bedompte, muisgrijze jaren vijftig. De eerste
duidelijke veranderingen lieten literatuur (de

zes strofen van een lang gedicht uit het 
Sanskriet, de oertaal van het Indogermaans, 
waaruit het Nederlands is voortgekomen. De 
tekst van Steinbeck is een samenvatting die hij 
maakte aan de hand van Engelse vertalingen. 
Niël schreef To a God in opdracht van het 
Gewest Limburg van het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond. Hij voltooide het werk in de 
zomer van 1952, en een half jaartje later kreeg 
het Zangersverbond het lied aangeboden bij 
gelegenheid van het eeuwfeest. 
Wie zou dat niet zo makkelijke lied voor 
mannenkoor, drie trompetten en slagwerk, gaan 
zingen?    
Het verbond vroeg verschillende koren, maar die 
vonden het te moeilijk. Daarna werd het 
Mannenkoor gevraagd, en dirigent Peter 
Schnitzeler zei: dat doen we. De eerste uitvoering 
was op de langste dag van 1953,

zogeheten Experimentelen) en schilderkunst 
(Cobra) zien. Pas daarna volgde de populaire 
muziek, met de revolutie van Beatles en Stones.

Hie to Hoem 

Nou geen overdreven verwachtingen. Natuurlijk 
zong het Koninklijk Roermonds Mannenkoor geen 
werken van de Stones. Maar het moderne schuwden 
ze zeker niet. Het is 1953. Nederland is nog volop 
bezig met de wederopbouw na de oorlog, en dan 
volgt plotseling een nieuwe ramp: de Watersnood. 
Weer met zijn allen aanpakken. Bovendien zijn 
veel mensen bang dat de oorlog in Korea zich uit 
zal breiden. Misschien heeft daarom het 
Mannenkoor succes met een religieus lied, het al 
genoemde To a God unknown van de Maastrichtse 
componist Matty Niël. 
Een memorabel lied. De titel alleen al is een 
verhaaltje waard, want To a God unknown is een 
roman van de Amerikaan John Steinbeck (1902-
1968). Het boek verscheen in 1933. Steinbeck 
(Nobelprijs voor literatuur 1962) wordt her en der 
genoemd als auteur van het lied. Dat lijkt een 
misverstand. De tekst waarop Niël zijn lied 
baseerde staat als introductie in de roman. Het zijn 
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Bestuur 1955

21 juni in Den Bosch. De Koninklijke Militaire 
Kapel zorgde voor de begeleiding Het publiek was 
enthousiast, vroeg om herhaling, en de kranten 
waren zonder meer lovend.
Nou staat boven dit stukje: Hie toe Hoem. De 
zangers van het Mannenkoor kregen namelijk 
nauwkeurig voorgeschreven hoe ze de Engelse 
woorden uit moesten spreken. Nu kunnen we 
daarom glimlachen, maar bedenk dat in die tijd 
Engels voor verreweg de meeste Roermondenaren 
een vreemde taal was, waar je eerst mee te maken 
kreeg als je door ging leren. Er was nog geen tv in 
Nederland, de radio liet wel wat Engelse liedjes 
horen, Doris Day bijvoorbeeld, maar in het 
dagelijkse leven hoorde je nauwelijks Engels. Er 
woonden ook nog geen militairen van vliegveld 
Brüggen in de stad. Een betrekkelijk onbekende 
taal dus, dat Engels. Voor de juiste uitspraak werd 
daarom Lei Evers ingeschakeld – priester en leraar 
Engels aan het Bisschoppelijk College. Hij schreef 
de woorden op zoals je ze uit moet spreken. De 
laatste regel is: Who is He to Whom we shall offer 
our sacrifice? (Wie is Hij aan wie we ons offer op 
zullen dragen?), en dat verduidelijkte hij zo: hoe iz 
hie toe hoem wie sjel offa aua saekrifais? Duidelijk? 
Laot gaon dan dae wage. 

Het succes betekende ook dat Matty Niël meer 
opdrachten kreeg, meldt zijn biograaf.

Jammer genoeg was hij niet aanwezig bij de première. 
Niël was een eigenzinnig man, maar daar lag het niet 
aan: hij was gewoonweg niet uitgenodigd. KRM sprak 
daar schande van, en de gloedvolle vertolking zou 
mede geïnspireerd zijn door de vernedering van de 
componist. 
Wat precies de reden was hem niet uit te nodigen – het 
ging tenslotte om een opdracht en een wereldpremière 
– is niet opgehelderd. Publiek geheim was dat Niël 
niet geliefd was in het Hollandse. Misschien een beetje 
jaloezie, want hij had in Wenen gestudeerd bij de 
meester van het twaalftoonsysteem, Anton Webern. 
Op zijn beurt noemde Niël Holland “een anti-
muzikaal land.”  
Voor het Mannenkoor was het succes in Den Bosch 
wel belangrijk. Het aanzien – zeker in Limburg – werd 
weer vooroorlogs, en het Koninklijk Nederlands 
Zangers Verbond vond dat de vaderlandse driekleur 
op de Europese Zangersdagen in Stuttgart het best 
vertegenwoordigd zou kunnen worden door het 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Dat was in 1956. 
Eerder dat jaar was  het koor met een extra trein naar 
de Keukenhof getogen, waar een Limburgse Dag was. 
En dan het internationale Sängerfest in Stuttgart. 
Uiteraard klonk ook daar To a God, en een Duitse 
krant meende: Holland kon nauwelijks beter 
gepresenteerd worden dan door die Roermondenaren. 
Een ander citaat: “Das war Chorarbeit aus dem Jahre 
2000”, een mening die nog altijd te horen is. Ach: men 
dacht dat in 2000 alles beter zou zijn. 
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We zijn weer in Duitsland. De geschiedenis leert dat 
vanaf het begin het Mannenkoor opvallend vaak 
oostwaarts toog voor concoursen, concerten en 
contacten. Ondanks negatieve meningen over ‘de’ 
Duitsers. 

Wiedergutmachung

Böse Menschen haben keine Lieder. Een gevleugeld 
woord in zangerskringen. Voor wie het weten wil: dit 
stamt uit het gedicht Die Gesänge van Johann 
Gottfried Seume (1763-1810), en de letterlijke tekst is: 
Wo man singet, lass dich ruhig nieder, (…)/ Bösewichter 
haben keine Lieder.
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Daar moet je niet veel verder over na gaan denken. 
Voetbalsupporters die mekaar soms letterlijk 
afmaken zingen daarbij uit volle borst. En zingen 
deden ze, de Duitse troepen die in 1939 en volgende 
jaren andere landen binnenmarcheerden. Om de 
moed erin te houden, zullen we maar zeggen.
Het is nu zestig jaar geleden dat ze de laatste moed 
verloren. Hun Grote Vaderland werd onder de voet 
gelopen en vernederd, jammerde even en begon 
gewoon opnieuw. Er kwam een nieuw Duitsland dat 
weldra het Wirtschaftswunder heette. Moesten wij 
ook maar het oude vergeten?
Dat gebeurde al na de Eerste Wereldoorlog. Mensen 
aan de andere kant van de grens probeerden te laten 
zien: wij zijn niet zulke bruten. Ze nodigden 
Limburgse koren en harmonieën uit, en die gingen 
weer verbroederen. Daar kunnen we nu anders over 
denken, maar drie jaar voor de inval in Polen, in het 
jaar dat de Olympische Spelen in Berlijn een 
eerbetoon waren aan de nazi’s en de edelgermaan, 
ontving het KRM de Liedertafel uit Mönchen-
Gladbach. Lovende woorden. De Duitsers zongen 

Vroeger 
moesten de 
leden naar 
de pijpen 
van het 
bestuur 
dansen. 
Hier danst 
de voorzitter 
zelf: ome 
Sef ofwel 
J. Janssens

het Wilhelmus, het Mannenkoor unverfroren het 
Deutschlandlied. Geen journalist die dat opmerkte. 
Ook geen bedenkingen bij het tegenbezoek.
Na WO II duurde het wat langer voor de contacten 
hersteld werden. De mensen in Elmpt, Viersen, 
Gladbach beseften donders goed wat hun vaderland 
de rest van Europa aangedaan had. Bij het eerste 
concert na de oorlog, het bevrijdingsconcert in de 
zomer van ’45, zong het KRM al Hugo Wolfs Nun 
lass uns Frieden schliessen, maar naast het Britse 
volkslied. De Limburgse kerk echter voelde wel wat 
voor de Wiedergutmachung, en gaf een paar hints –
ze sjteet op de sjtruuk, zeggen we hier. Goed: acht jaar 
later toog het Mannenkoor naar Limburg a.d. Lahn, 
naar de zangvereniging Eintracht. Om te laten zien 
dat er geen altijddurende vijandschap mag zijn 
tussen de mensen die in de zang verbonden zijn.
Piet Heijnders herinnert zich die eerste concertreis 
nog prima. De drijvende kracht achter de 
Wiedergutmachung was kardinaal De Jong, zegt hij. 
Monseigneur Lemmens, vadertje bisschop voor heel 
Limburg, nam op diens verzoek contact op met zijn 
ambtgenoot in Limburg an der Lahn (toevallig dat  

Limburg?), en er kwamen enkel Duitse Limburgers 
naar Roermond, als leden van een religieuze 
contactgroep. 
In Roermond was er een heuse werkgroep om de 
contacten voor te bereiden, want de wederzijdse 
gevoeligheden waren niet duidelijk. 
Hierin zat President Sampers. Begin 1953 – Piet 
Heijnders was toen kakelvers lid – ging het voltallige 
KRM-bestuur poolshoogte nemen in Limburg an der 
Lahn. Kust vrij – was de boodschap, en in oktober 
kon de eerste na-oorlogse reis naar Duitsland 
doorgaan.
De zangers werden zoals vaak ondergebracht bij 
gastgezinnen. Piet had daarom twee forse pakken 
koffie bij zich, want die was over de grens nog 
nauwelijks te krijgen. Ook de oorlog zelf was te 
voelen. De binnenstad van Limburg lag nog deels in 
puin, en er stonden brandende kaarsen achter de 
ramen, herinnert Piet zich. Er was een wake voor de 
mannen die niet teruggekeerd waren uit de oorlog, 
die wie weet in Siberië in een kamp zaten
Toon Nizet (van de haringen) schitterde als solist.
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Een plaatselijke krant noemde hem een tenor 
van wereldklasse. Hij ging dan ook subiet naar 
het conservatorium verder studeren. 
Een jaar later, september 1954, zong het koor 
in Viersen op het Fest der Guten Nachbarschaft, 
en daarna, bij het 75-jarig bestaan van het 
KRM, kwamen de mannen van Eintracht voor 
het eerst naar Roermond. De Lahners spraken 
Einträchtig van een onvergetelijke ontvangst, 
en ze konden spüren dat het verleden vergeten 
kon worden.
Kon: nog een beetje voorzichtig. 
In 1963 kon het KRM weer naar de Lahn, voor 
het eeuwfeest van Eintracht. En ook toen was 
de oorlog nog niet voorbij. Enkele jongere 
zangers, vertelt Piet, kwamen in een Kneipe in 
gesprek met een man die vertelde dat hij in de 
Krieg in Nederland gediend had. Dat werd een 
onaangenaam gesprek, al of niet door de drank. 
In elk geval bleek het woord 
Wiedergutmachung geen holle kreet. 

Nieuw Europa

Nu was er nog maar één vijand – voor veel 
Nederlanders dan: Rusland. De Koude Oorlog 
werd steeds minder koud, maar ja: dat gedoe met 
die raketten, kampen in Siberië. Zo sukkelden we 
verder tot de Muur viel en het communisme 
praktisch verdween uit Europa. Het koor 
reageerde vrijwel meteen. De Kerst In 1990 had 
als thema: Nieuw Europa. Als gast kwam daarom 
de Litouwse folkloregroep Radasta.
Op de eerste zondag van mei 1998 zong KRM in 
de H. Geestkerk t.g.v. de jaarlijkse 
dodenherdenking. De pastoor herdacht de 
“burgers en militairen die gevallen of gestorven 
zijn als gevolg van oorlogshandelingen, waar ook 
ter wereld, voor de bevrijding van Nederland”, en 
wat zong het koor? De Ouverture 1812 en het 
Gospody Pomiluy van Tsjaikowski, plus het Onze 
Vader in het Russisch (Otsje Nasch). 
Heel erg toepasselijk, vond de secretaris Karel 
Ruiten, want dat was “als het ware een ode aan 
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het Russische Volk dat een (te) hoge prijs heeft 
betaald voor onze vrijheid.”
Onze vrijheid: dat is duidelijk. De voormalige 
vijand was weer vriend geworden, hoewel de 
relatie natuurlijk ingewikkelder was dan die 
met de Duitsers. Russen immers waren de 
bevrijders van bijvoorbeeld Polen, maar 
meteen ook een soort bezetters. 

Maar goed: een jaar later kwam een vermaard 
Russisch koor naar Roermond, Neue Stimmen 
Russlands, bestaande uit studenten en ex-
studenten van het Rimsky Korsakov 
Conservatorium uit Sint-Petersburg. Ongeveer 
dertig gasten moesten ondergebracht worden –
bij de leden. Een van de gastheren was Jan 

ter Veer. Hij deed in Zangzaod verslag van  zijn 
wederwaardigheden en herinnerde zich eerst 
wat hij in dienst allemaal moest leren voor als 
de Russen zouden komen. 
Nu waren ze er – en ze waren zeer charmant. 
Zoals alle Russen hielden ze van sterke drank, 
ook de twee dames die hij onderdak bood. En 
wat doe je dan? Ze amuseerden zich een hele 
avond met het spel vier-op-een-rij. Bij ons een 
kinderspel, maar je kunt het op zeer hoog 
niveau spelen. En zijn de Russen geen 
geweldige schakers? 
O ja: de Russen concerteerden samen met het 
KRM en “aan het applaus leek geen einde te 
komen,” noteerde Zangzaod.

Het KRM met het LSO in de Staarzaal op 27-10-1971 b.g.v. het 25-jarig dirigentschap en 50ste verjaardag van dirigent Jan Hupperts. Als 
Solisten traden op: Jan Hupperts als pianist, bariton Theo van Gemert en de toen 21 jarige Marjon Lambriks. In Roermond was er een 
uitvoering in de aula van de Pabo
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Na de val van de 
muur kwamen er 
ook contacten met 
koren uit Rusland, 
onder meer met het 
gerenommeerde 
koor Neue Stimmen 
Rußlands.

voor Bachs Matheus Passion. Ze werd in maart 
drie maal uitgevoerd, in de Europahal, de 
voormalige manege van de huzaren, die na WO 
II dienst gedaan had als kathedrale noodkerk. 
De kathedraal immers was vlak voor de 
bevrijding verwoest. Waar eens de paarden 
stonden bad de bisschop. 

Uitvoerenden naast het Mannenkoor: het 
Toonkunst Oratoriumkoor Roermond, het 
nieuw opgerichte Roermonds Knapenkoor, 
ondersteund door het Maastrichts Stedelijk

Mattheus en Madeleine

Terug naar de jaren vijftig. Het koor was aan 
een nieuwe traditie begonnen: de burgemeester 
tot beschermheer benoemen. De eerste – na de 
oorlog dan, in de beginjaren is een 
burgemeester ook al beschermheer geweest –
was dr. Geuljans. Ook zijn opvolgers werden 
haast automatisch beschermheer: René 
Höppener, Custers, Daniels en Herman Kaiser. 
Maar zo heel automatisch was dat niet.

Orkest (nu LSO). Er waren vijf vocale solisten, 
onder wie de beroemde tenor Walther Ludwig. 
In het hoofdstuk Oet die zjwarte moer kómme 
staat daar meer over. Begin april toog het koor 
naar Mönchen Gladbach, om daar de Matheus 
te zingen.
Er waren nog enkele concerten voor het 
eigenlijke jubileumconcert in november – weer 
in de Europahal. KRM bracht samen met het 
Limburgs Symphonie Orkest de 
wereldpremière van de Symphonie Nr. 1 van 
Matty Niël. Hij had dit werk in opdracht van

Ten tijde van het beschermheerschap van 
Herman Kaiser werd in overleg met de 
beschermheren Daniels en Kaiser door het 
bestuur afgesproken na te denken over een 
modernere variant van het beschermheerschap. 

We moeten nog even stilstaan bij het 75-jarig 
bestaan – in 1955. Dat werd groots gevierd, 
zeker voor die tijd. Jaren was er al gerepeteerd 

Het koor begon het jubeljaar met 111 zangers 
(gemiddelde leeftijd ongeveer veertig), als volgt 
verdeeld:  22 eerste tenoren; 26 tweede tenoren, 
36 baritons en 27 bassen. Hierbij.
waren elf nieuwe leden. Misschien werkten de 
getallen 11 en 111 inspirerend, want in de 
carnavalsoptocht liep een groep deftig geklede
zangers met hoge hoed mee, en op hun hoed 
jubelde alvast het getal 75. Nog een paar
cijfers. KRM had 23 ereleden, 18 leden van 
verdienste en 342 bijdragende leden.

Carnaval 1954

het koor gecomponeerd. Peter Schnitzeler had 
de algehele leiding, en het mag best gezegd 
worden: KRM heeft heel wat betekend voor de 
vaak miskende componist Niël. KRM zong 
verder Symphonia Sacra I van Marius 
Monnikendam, m.m.v. de bas David 
Hollestelle.
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wat toen nog niet gebruikelijk was – in een 
gebedsruimte dan.    

Met Kerstmis 1975 begon een nieuwe traditie: 
een kerstontmoeting onder de uitnodigende 
titel Komt allen tezamen. 

Deze ontmoeting was voor iedereen gratis 
toegankelijk, maar dat kon niet lang duren. De 
naam werd veranderd in Kerst In, en het volk 
van Roermond stroomde toe, ook omdat er 
steeds een met Kerstmis samenhangend thema 

Carnaval 1962 
op het 
Zwartbroekplein

was, zoals aandacht voor vluchtelingen, hulp 
We gaan nu in rap tempo naar het eeuwfeest. 
Concertreizen waren er naar Koblenz, 
Wiesbaden, Luik, Clervaux in Luxemburg, en 
drie maal naar Brussel, onder meer tijdens de 
wereldtentoonstelling in 1958. De mooiste trip 
– vindt het koor nog steeds – was twintig jaar 
later naar Parijs. KRM concerteerde daar in 
een van de bekendste kerken, de Madeleine, en 
werd beloond met een daverend applaus, iets 

aan Polen of een herdenking van de moorden 
op politici in Suriname. Er was verder een 
Kerst in met als thema: opgroeiende jeugd. 
Daarom was een delegatie van de Marokkaanse 
gemeenschap uitgenodigd, maar er verscheen 
niemand.

Het koor kreeg 
bijzonder veel 
waardering voor de 
kerstvieringen. Hier 
een beeld van de 
Kerst-In van 1978.
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Een na-oorlogs hoogtepunt was het concert in de Madeleine in Parijs (september 1978).
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14
Een eeuw jong: prieskölse

Een eeuw jong – mag je zoiets niet zeggen van 
een eerbiedwaardige vereniging, met leden die 
gemiddeld zowat een halve eeuw oud zijn? 
Honderd jaar dus – en hoeveel Roermondse 
verenigingen hebben die mijlpaal niet bereikt? 
Gegarandeerd meer dan honderd. Ook koren en 
andere muziekverenigingen. Een extra reden 
dus voor een daverende viering. Het bestuur en 
een speciale commissie waren jaren tevoren al 
driftig bezig met de voorbereidingen. Moest er 
een gedenkboek komen of zullen we wat 
originelers doen? 
Liever iets wat anderen niet doen. Honderd 
jaar: dan blikt men terug, naar het verleden. 
En waar vind je dat verleden? In het archief 
natuurlijk. Maar wat hebben de mensen

daaraan? Trouwens: weten de leden waar dat 
archief te vinden is? Weten ze wel wat van dat 
verleden?
Het besluit was genomen: bij het jubileum 
verschijnt een map met kopieën uit het archief. 
Kopieën van foto’s, folders, aankondigingen, 
affiches, brieven, gedichten, liedteksten, 
interviews met de voorzitter en een oud-
voorzitter. Oplage: 350 genummerde 
exemplaren. De eerste exemplaren werden 
aangeboden aan de sjiek: burgemeester, 
bisschop, deken Heuvelmans, de gouverneur en 
de  koningin. 
De nieuwe koningin, die een half jaartje eerder 
gekroond was. Het is te mooi om niet even de 
overeenkomst met het eeuwfeest van het 

Het KRM op het 
plein bij De 
Oranjerie b.g.v. het 
eeuwfeest
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Uiteraard kregen de leden ook een exemplaar. Want hunne dames 
hadden nogal wat werk verricht. In de map zaten 46 documenten. Die 
moesten allemaal voorzien worden van een sticker met daarop het wat en 
wanneer. Het werkwoord to stick betekent onder meer:

Oratoriumkoor Roermond de kooropera I Lombardi
van Verdi, voor zover viel na te gaan een première 
voor Zuid-Nederland. Men spreekt van kooropera 
omdat dit werk niet vaak in een operatheater te 
zien is, vooral vanwege het soms verwarrende 
libretto.

plakken, kleven, en dat hebben ze gedaan, de dames: avonden lang. In 
totaal zijn er een 17.000 plakkertjes gestickt.  

Mannenkoor te vermelden. KRM immers werd 
opgericht een maand na de geboorte van 
Wilhelmina, de eerste koningin van Nederland. 
Precies een eeuw later trad nummer twee, haar 
dochter Juliana af en werd Beatrix de derde 
koningin – in het jubileumjaar van het KRM. 

En dan de muziek. Die was zonder meer gedurfd. 
Misschien dat er daarom vandaag de dag minder 
over verteld wordt dan over andere werken. Voor 
het voorjaarsconcert had dirigent Jan Hupperts 
de Oedipus Rex van Igor Strawinsky, dat wel een 
opera-oratorium is genoemd.
Critci waren vol lof, niet alleen over de durf dit 
werk uit te voeren, maar ook over het resultaat. 
Solisten waren o. a. John Bröcheler en Ton 
Tissen. Hupperts dirigeerde ook het begeleidende 
LSO. 
De Schinderhannes in het jubileumjaar was sterk 
vernieuwd, en het Limburgs Dagblad meende: 
“een opvoering op een niveau waarvan de auteur 
nauwelijks heeft durven dromen.” En dan het 
eigenlijke jubileumconcert begin november. 
KRM bracht samen met het Toonkunst 

Als je het mannenkoor vertegenwoordigt, doe je dat in 
stijl. Joep Kruytzer in vol ornaat op de surfplank 
(1980). Waar? Bij Mijnheerkens natuurlijk.

Hoogtepunt voor het volk was een vuurwerk in 
Hatenboer, niet ver van een wei koeien van

Nostalgie: 
(carnavals)bal

van het 
mannenkoor, in het 
jubileumjaar 1980.

boer Hamans. Kon dat wel? Zouden ze niet 
uitbreken, zich verwonden? Er kwam een aparte 
afrastering en Hamans kreeg 300 gulden voor zijn 
medewerking en voor het geval hij schade zou 
hebben. De koeien keken niet op of om.
Ander probleem: de scheepvaart mocht niet 
gehinderd worden, waarschuwde de riviermeester 
van Rijkswaterstaat. Overleggen maar weer, nog 
eens, en de Vlaamse firma die het vuurwerk
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verzorgde, verzekerde dat geen schip enige hinder 
zou ondervinden. Je vraagt je af hoeveel schepen ’s 
avonds varen, en zo’n vuurwerk is toch ook een 
mooi verzetje?
Probleem zoveel: waar moest het ongetwijfeld 
duizendkoppige publiek staan? Niet in de weien 
van Hamans. Overleggen, praten: een prachtige 
plaats is natuurlijk de Maasbrug. Rijkswaterstaat 
bleek bereid die af te sluiten voor het verkeer. Aan 
één kant dan, want je zou maar met de ambulance 
van Haelen naar het ziekenhuis moeten. 

Een kleine opsomming nog, die duidelijk maakt 
hoeveel werk bestuur, koor en comités verzet 
hadden. De stad was uitbundig versierd. In alle 
winkelstraten stonden jubileumbogen, aangeboden 
door de Ondernemers Vereniging Roermond 
(OVR). Er reed een Jan Plezier door de binnenstad. 
Die stopte bij alle cafés die plezierig meebetaald 
hadden en kenbaar waren aan het bordje Halte 
Paardentram. Voor de vrolijke muziek zorgden een 
keur aan zate hermeniekes en vier örgelkes van M.H. 
Graat, oet Neel. 
Voor de kienjer van Remunj waren er spelletjes als 
aezelke prik (geblinddoekt punten prikken in het 
achterwerk van een ezel – natuurlijk geen echte), 
prieskölse: knikkeren door gaten in een schoendoos,

Het Mannenkoor was niet de enige eeuweling 
in Roermond dat jaar. President Roubroeks 
bracht de in 1880 geboren Sefke Moers 100 
rozen, 100 sigaren en 100 borreltjes. Of hij 
daar nog tot de laatste teug en trek van genoten 
heeft?

De hele stad werd 
betrokken bij het 
eeuwfeest. Een 
erepoort op de 
Steenweg.

drie rondjes rond de kerk op blikken lopen en 
baksjaere. 

En dan nog wat klein verdriet. De dames van 
de ‘eeuwige’ mannen hadden niet alleen 
duizenden stickertjes geplakt, ze sjouwden ook 
stad en ommeland af voor hun vleugelactie. 
Het doel: een nieuwe vleugel – een 
concertvleugel nog wel. Daarvoor verkochten 
ze kleine houten vleugeltjes, aan bedrijven en 
genereuze particulieren. De vleugel kwam er, 
maar hij haalde de nieuwe 
eeuw niet. In de vernieuwde Oranjerie kon

Bij het eeuwfeest boden de dames van de koormannen 
een heuse vleugel aan. Die werd biejeingesjoojd, door 
toetsen van een vleugel te verkopen. Hier zeulen Corrie 
Wayen en Martje Wolters met de nep-vleugel waarvan 
ze de toetsen verkochten.

KRM niet langer repeteren. Nieuwste thuis 
werd de ruimte boven de dansschool aan de 
sjtasie, maar daar kon de vleugel niet naar 
boven. Hij werd verkocht.
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Kunstschilder en koorlid Mathieu Boessen maakte een karakteristieke tekening voor het programmaboekje van de Schinderhannes 1980. Die 
tekening siert ook een LP van de beroemde Opera Bouffe.
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15
Opera over een boef
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kom je hem steeds meer tegen, vooral in het 
gebied dat de Hondsrug heet. Er zijn cafés die 
zijn naam dragen, die naar hem genoemd bier 
schenken, en je kunt er ook de Schinderhannes-
radweg nemen.  Deze fietsroute is 38 kilometer 
lang, voert grotendeels over een nu geasfalteerde 
spoorlijn, en gaat van Emmelshausen over 
Kastellaun naar Simmern. Daar vind je de toren 
waar Schinderhannes een half jaar gevangen zat, 
voor hij op een onnavolgbare manier de vlucht 
nam. 
Maar laten we voor latere lezers eerst vertellen 
wat de roverhoofdman in dit boek doet. 

Scène uit de 
Schinderhannes. 
Koorlid Mathieu 
Mooren met het 
heksenkind 
Florenske gespeeld 
door Corrie 
Snijders (1980)

Downtown Remunj. Waar de Brugstraat haar 
brug bereikt, stond het water in 1926 bijna een 
meter hoog, vertelt een merkteken. Nu staat er 
een man een boek te lezen. Man? Een standbeeld. 
Op de opengeslagen bladzij zit een figuur met 
twee horentjes op zijn hoofd. Een duivel – weten 
de inwoners van Roermond. De man is Emile 
Seipgens (1837-1896, geboren in het huis 
Jesuitenstraat 7), schepper van de opera bouffe 
Schinderhannes of Sjinderhannes, in Roermond 
wereldberoemd. De naam is al een paar maal 
gevallen: Schinderhannes. Op wel zes plaatsen in 
de stad staan kunstwerken met scènes uit die 
opera. Toeristen vragen mekaar: heb jij daar ooit 
van gehoord? 
Waarschijnlijk niet. In Gennep is misschien nog 
een echo te horen, boven de rivieren is de 
roverhoofdman Schinderhannes volstrekt 
onbekend. Hij ontbreekt in de bekende 
encyclopedieën. 
Maar ga je zuidoostwaarts, naar Duitsland, dan

Eenvoudig: de Roermondse schrijver Emile 
Seipgens schreef in 1864 van de opera bouffe 
Schinderhannes het libretto en depianopartituur 
in het dialect van Roermond. De orkest 
partituur werd getoonzet door Johannes Jung. 
Dat stuk werd zeer populair in de bisschopsstad. 
Het is (voorzichtig geschat) een 180 maal 
opgevoerd. Sinds 1968 is de Schinderhannes 
troetelkind van het Roermonds Mannenkoor –
vandaar. 

Wie was nou Schinderhannes? Zijn echte naam 
was Johann Wilhelm Bückler, geboren in 
Miehlen op de Hunsrück, misschien op 25 mei 
1783. Heel zeker is zelfs zijn geboortejaar niet 
eens. Hij was de tweede zoon van een vilder, die 
in het Duits ook Abdecker heet. Het werk van de 
afdekker – een beroep met laag aanzien, 
aanstootgevend zelfs genoemd – was eerder 
smerig dan zwaar. Een afdekker begroef 
omgekomen vee (vandaar de naam), nadat hij 
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eerst de huid afgestroopt had – gevild. Ook 
verrichtte hij noodslachtingen, en fungeerde hij 
als dierenarts, onder meer bij gewonde dieren.
Het jonge gezin Bückler – Hannes senior was
nog geen twintig toen hij vader werd – raakte 
snel in de problemen en trok weg uit Miehlen,

naar aangenomen wordt omdat de moeder, die 
overigens van keurige komaf was, hier en daar 
gestolen had. Vader wilde naar Polen, maar 
halverwege verhuurde hij zich als militair in 
het keizerlijk Oostenrijkse leger. Waarschijnlijk 
trok het gezin met de soldaten mee. 

Nu de naam nog. Een ander woord voor 
Abdecker is Schinder: iemand die schinnt of de 
huid afstroopt – vergelijk het Engelse woord 
skin voor huid. Schinderhannes was dus de 
zoon, en wel zoon Hannes, van de Schinder 
Johann Bückler. Het woord schinnen wordt in 
het Nederlands niet meer gebruikt. Wel in het 
Limburgs, en ook nu nog. Sjinne = poejakke: 
zwaar werk doen.

Historici vermoeden dat de kleine Johann hier 
al kennis gemaakt heeft met stelen, liegen en 
bedriegen. Vader deserteert vervolgens uit het 
leger – of hij wordt aan de kant gezet, en keert 
met de zijnen terug op de Hondsrug, waar hij 
van dorp naar dorp trekt. Hij stond bekend als 
een arbeitsscheuer Mensch. 
Dit lijken weinig schokkende gebeurtenissen, 
maar zonder deze sombere, vrij kansloze 
kinderjaren was de jonge Bückler misschien 
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Koorlid Henri Timmermans (rechts) vertolkte jarenlang de rol van de heks Hyacinthe.  Mede hierdoor werd de 
Schinderhannes wereldberoemd in Midden-Limburg. Hier vertelt de heks dat haar zoon Schinderhannes ‘Ruiver’ is 
(1980)
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Carla Schroyen als Florenske en Geert Belgers

Vieze naam

De stad van Sjinderhannes heeft nog bijna een 
straatnaam gehad die aan de beroemde Sjinaos 
(rakker, spitsboef) herinnerde. Dat zit zo. De 
Bredeweg vormde de grens tussen de gemeenten 
Roermond en Maasniel. Waar nu de kruising 
met de Charles Ruysstraat is, bevond zich een 
laagte: de Sjinderskoel. Daar is vroeger gevild 
vee begraven: aan het barre einde van de stad. De 
Sjinderskoel was vooral in Maasniel bekend en 
ook een beetje geheimzinnig. In het midden stond 
een groen geverfd houten woonhuis, omgeven door 
struweel. ’s Winters kon je van twee kanten naar 
beneden zoeven met de slee. 
Na de annexatie van Maasniel (1959) werd de 
Bredeweg volgebouwd. De straat die nu 
Hagelkruis heet zou oorspronkelijk de historische 
naam Schinderskuil krijgen. Maar de kopers 
van de redelijk dure huizen wilden niet in een 
straat met een vieze naam wonen: dan trokken ze 
zich terug. Dus kwam de naam Hagelkruis uit 
de bus, naar het veldkruis dat aan de 
Roermondse kant van de Sjinderskoel stond.

De schout vertelt 
macht te hebben 
over leven en dood; 
Janosh wacht 
gespannen zijn 
terrechtstelling af

als Schinderhannes (uitvoering 2002). Wanhoop, 
Schinderhannes vertelt aan Florenske dat hij zijn ziel 
aan de duivel heeft verkocht

geen rover geworden. Twee: wie maakt voor onze 
opera eens een tranentrekkende scène over de 
jeugd van Schinderhannes, die – zoals in de tekst 
staat: van jóngsaaf versjtote was?  Want als tiener 
al belandt hij in de kleine criminaliteit.

Na zijn eerste akkefietje durft hij niet meer naar 
huis, gaat zwerven en moet stelen om niet te 
verhongeren. Zijn vader stuurt hem daarom naar 
een Wasenmeister, een mooie naam voor vilder 
(Wasen = damp, wasem). Dat baat niet. Hij blijft 
sjoemelen en wordt veroordeeld tot een pak 
stokslagen, wat hij zijn korte leven lang als 
onrechtvaardig betitelde.
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Geert Belgers (Schinderhannes), Carla Schroyen (Florenske), Vincent Mooren (Hyacinthe). Iedereen wordt 
opgeroepen mee bruiloft te vieren (uitvoering 2002)

Het is hier niet de plaats om de hele levensloop 
van de spitsboef te schetsen. In elk geval: hij 
gaat door met stelen, wordt weer gepakt, 
opgesloten in een toren waaruit ontsnappen 
vrijwel uitgesloten was: de huidige 
Schinderhannestoren. Dat lukt hem toch, en 
hij put daaruit zoveel durf, dat hij de ene na de 
andere overval doet. 
Inmiddels is de Hondsrug frontgebied 
geworden: de troepen van Napoleon zijn 
binnengevallen. Hannes steelt vlees en brood 
van de Fransozen, dat hij aan de hongerende 
bevolking geeft. Dat is een van zijn eerste 
goede daden …

… althans: zo is honderden malen verteld. Hij 
gold als een soort Robin Hood die de rijken 
(vooral joden) beroofde. Een deel van de buit 
was wederom voor de armen. Hij zou verder 
een soort verzetsheld geweest zijn die zich 

keerde  tegen de invallende Fransen. Daar zal 
een klein beetje waar van zijn, maar 
hedendaagse historici geloven niet zo heel veel 
van de edele bedoelingen van Schinderhannes. 
Hij had de leiding over een brutale bende die 
rovend, vechtend en zuipend een groot gebied 
onveilig maakte. Politiek was hij al helemaal 
niet bezig. En dat de gewone mensen weinig 
van hem te vrezen hadden, lijkt eenvoudig te 
verklaren: daar viel niets te halen. Hij was een 
ongekroonde koning van de streek, hielp 
mensen, maar anderen moesten zich een 
vrijgeleide kopen, ja: hij inde zelfs belasting 
van rijke medeburgers. 
Uiteraard kan zoiets niet lang duren. In het 
nauw gedreven neemt hij een andere naam aan, 
maar hij wordt verraden en ter dood 
veroordeeld, waar hij absoluut niet op 
gerekend had. Op 21 november 1803 maakt de 
guillotine een einde aan het leven van de
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roverhoofdman Johannes Bückler en negentien 
van zijn kornuiten. De terechtstelling, op het 
marktplein van Mainz, is een waar volksvermaak. 
Daar zal heel wat over verteld zijn, en 
Schinderhannes promoveerde dan ook snel tot een 
BI: bekende internationaal. Er verschenen boeken 
over zijn leven, niet alleen in de omgeving, ook in 
Parijs en Amsterdam. Later verscheen er een film 
over zijn leven, met Maria Schell en Curt Jürgens 
in de hoofdrollen. 

van Schinderhannes. Integendeel: we zien een groep 
rovers die het niet meer zien zitten. Ze hebben 
behoefte aan een aanvoerder, en raadplegen daarom de 
heks. Die beveelt haar zoon aan. 

Het belangrijkste verschil is echter de afloop van de 
strapatserij. Schinderhannes (die ook nog veel ouder is 
dan in werkelijkheid) wordt niet gearresteerd, nee: hij 
verkoopt zijn ziel = zijn leven aan de duivel, in ruil 
voor de hand van Florenske, de dochter van de 
kastelein, Schwarze Peter. De duivel – Belzebub 
geheten – doet natuurlijk denken aan de Faust van 

Hooikammer

Sjinderhannes was in de negentiende eeuw ook in 
heel Limburg bekend. De rover viel zelfs de eer te 
beurt dat zijn (bij)naam soortnaam werd. Het 
woordenboek van Kerkrade meldt: sjinderhannes: 
deugniet. 
En hij plaatst ons nog steeds voor raadsels. In 
Rothem namelijk, een wijk van Meerssen, zou 
volgens het Woordenboek van de Limburgse 
Dialecten (WLD) een zogeheten hooihark, ofwel 
raek, sjuunse raek, huikemmer (hooikammer)  
eine sjinderhannes genoemd worden. Vreemd: je 
kunt er niemand mee vermoorden – of villen.  

Goethe, ook in opera’s vereeuwigd, maar in de 
Schinderhannes speelt hij vooral de rol van aanklager. 
Hij vertelt wat er allemaal mis is in Roermond en de 
verdere wereld. Een vondst, die gretig nagevolgd is. De 
plaatselijke maar ook algemene politiek krijgt een 
spiegel voorgehouden. Harde spot is het zelden: het 
blijft een kemiek sjpeel. 

Eerst vertaald

De eerste opvoering was in 1865 – althans in 
Roermond. Het stuk was een jaar eerder geschreven, 
maar de voorziene première is niet doorgegaan. Er 
waren problemen met het pak van de duivel, is 
overgeleverd. Wel zijn er toen twee opvoeringen in 
Den Bosch geweest – in het Nederlands natuurlijk. 
De vertalingen zijn verloren gegaan. De opera blijkt 

Waarom Seipgens juist deze volksheld gekozen 
heeft voor zijn Remunjse opera, is niet meer na te 
gaan. Aan te nemen valt dat hij veel van de 
verhalen over Schinderhannes gehoord heeft toen 
hij in Duitsland woonde. Hij had bovendien een 
Duitse vrouw en studeerde Duits, zodat hij ook 
over Schinderhannes gelezen kan hebben. 
Desondanks heeft hij een eigen versie van de 
Schinderhannes geschreven. Zo is Schwarze Peter 
een kroegbaas, geen rover en moordenaar (wat hij 
historisch was). Nieuw is de heks Hiacinthe, die 
bovendien de moeder van Hannes is.  
Opmerkelijk is dat bij het begin van het stuk nog 
geen sprake is van een gerenommeerde bende

aan te slaan en in de negentiende eeuw zijn er nog 
verschillende opvoeringen, meestal van de Société 
Dramatique, een toneelgezelschap (uit Roermond 
natuurlijk). Het Mannenkoor had eigenlijk een eeuw 
lang weinig met de Sjinderhannes te maken – als koor 
dan. Individuele leden werkten wel mee, zoals de 
broers Routs, die bij de leden van 1880 waren, de 
tweede voorzitter Oscar Claus en Oscar Bonhomme.
Gerard Krekelberg, zanger en dichter van het 
Limburgs volkslied, vertolkte zelfs de rol van 
Schinderhannes. We vermelden verder dat in de jaren 
twintig van de vorige eeuw weinig opvoeringen zijn 
geweest. De reden is onbekend. In 1939 is de opera 
voor in Roermond gelegerde soldaten uitgevoerd. Er 
werd een korte samenvatting van het spel uitgereikt.
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Willem Duys in De 
Oranjerie in gesprek 

met heks Tim

Snel na de oorlog werd het stuk weer 
opgevoerd, in 1946. Dat was eigenlijk een 
eerbetoon aan de schepper, Emile Seipgens, die 
een halve eeuw eerder overleed. De opbrengst 
was voor het instrumentenfonds van de 
harmonie: er bleek nogal wat gejat in de oorlog. 
Pierre Lommen, een gerenommeerd lid van het 
KRM, speelde Schinderhannes. 

Vier jaar later wordt de kennelijk 
onverslijtbare opera (“Nooit is Roermond méér 
Roermond geweest dan bij de uitvoeringen van 
Schinderhannes”, meent de Maas- en 
Roerbode) voor het eerst in de openlucht 
opgevoerd: in de tuin van het 
Harmoniepaviljoen aan de Kepelderwaeg. 
Schinderhannes kon op een echt paard 
opkomen, en rovers horen in het veld: daar 
kunnen ze een kampvuur stoken, zodat het 

publiek zich nog beter kon inleven. 
Dat gebeurde. Alleen de treinen die voorbij 
daverden, die hadden weinig met rovers anno 
1800 te maken. Nieuw dat jaar was het 
inmiddels populaire lied  C’est l’amour, van 
Driek Rademakers. 
Roermond heeft dan de smaak te pakken, want 
er zijn opvoeringen in 1954 en 1956. Dat 
betekent: vier maal binnen de elf jaar de 
Schinderhannes, waarschijnlijk een record.

Maar er zijn eveneens geluiden hoorbaar dat de 
opera ouderwets zou zijn, niet meer past bij de 
moderne tijd. En inderdaad: de animo begint te 
kwakkelen. Er kwam heel wat anders in de 
jaren zestig: jazz, andere Amerikaanse muziek,
de Beatles, en seksuele vrijheden vroegen meer 
aandacht dan de liefde van Florenske. 
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Neut aan de buim

Twaalf jaar is het daarom stil, zitten de ruivers in 
de bioscoop of voor de buis.  Maar Beatles en 
Stones of niet: er komt in de jaren zestig toch een 

en Baer van Rolduc. Die sprak de al haast 
legendarische woorden als Florenske met haar 
boef trouwt, dat hun nageslacht talrijk mag zijn 
es de knien in ’t veldj en de neut aan de buim. 

uitvoering, bij het afscheid van burgemeester 
Höppener – in 1968. Het verhaal wil dat die op de 
sjtruuk gesjtote had. Hij zou dat brok volkscultuur 
nog graag eens zien En aangezien hij 
beschermheer van het Mannenkoor was, dacht 
het bestuur eens diep na en besloot: als anderen er 
niets voor voelen, doen wij het. De nieuwe 
dirigent Jan Hupperts zou dat best kunnen … en 
hij kan het nog! 
De hoofdrol was voor sterzanger Mathieu Mooren, 
en Henri Timmermans nam een oude traditie op: 
hij vertolkte de heks Hiacinthe, bijna een eeuw 
nadat zijn  grootvader die rol voor het eerst
speelde, in 1874. 
Over traditie gesproken: met die opvoering begon 
KRM aan een reeks die nu al zeven maal een reeks 
schitterende voorstellingen opgeleverd heeft. 

Beschermheer Höppener was uiterst dankbaar en 
toonde dat zeven jaar later nog. Hij woonde alle 
drie de uitvoeringen bij. Die waren er t.g.v. van 
het 200-jarig bestaan van de Kon. Harmonie. Het 
was de eerste maal dat de Schinderhannes in een 
echte schouwburg stond: de na veel gehannes tot 

De Schinderhannes is een echte volksopera: niet 
zozeer voor maar meer VAN het volk – het volk 
van Remunj. Daarom is veel veranderd, zijn er 
meer dan tien nieuwe liedjes gekomen en kan van 
alles gebeuren. Zo waren er vaak kleine kinderen 
te zien temidden van de rovers, want waar moesten 
ze heen? Alleen thuis blijven? In 1968 was er een 
geduchte schermscène. Hoort die thuis in de 
Sjinderhannes? Ach: de broers Nizet konden niet 
alleen goed zingen, maar ze hadden ook schermles. 
Dus werden de sabels geslepen. 
Laten we nog een  kuiterie noemen: er hing  een 
Mariabeeldje tegen een boom, dat zich spontaan 
omdraaide als de duivel verscheen.    

En na de laatste voorstelling dat jaar sprongen 
verschillende spelers gekleed het nabije zwembad 
in. Toneel van handeling was een wei bij Hattem. 
Henri Timmermans III was als enige in het 
damesbad te vinden. Want: hij was (voor het 
eerst) de heks, en een heks is nog altijd van het 
vrouwelijk geslacht ...

stand gekomen Oranjerie. De duivel werd door 
drie verschillende mannen en een vrouw gespeeld: 
Lies Cillekens, vrouw van koorlid Harry, Jan 
Evers, Jo Schrijnemakers en Lauw te Meij. 

En wat we voor een ander gedaan hebben, 
kunnen we ook voor ons zelf, zo klonk het even 
later. Inderdaad: in 1980 volgt de derde serie van 
het KRM, bij het eigen eeuwfeest. Er zijn vijf 
opvoeringen, weer in de Oranjerie, en het is een 
wat andere Schinderhannes. Koorlid Jan 
Huyskens schrijft verbindende teksten tussen de 
aria’s (die dan beter te begrijpen zijn), plus 
nieuwe spreekrollen. Zo zien we ineens d’n Douve, 
Sjaele Nelis, ruiverin Natasja (een naam overigens 
die in 1800 niet bijster gangbaar was) 

Nieuwe teksten waren niet de enige verandering. 
De muziek van wat toch een opera genoemd 
wordt stond niet acceptabel op papier, want de 
Schinderhannes heeft vanaf het begin gebruik 
gemaakt van bestaande melodieën. Dat is 
overigens zo gebleven, maar er kwamen 
professionele arrangementen. Jan Hupperts 
zorgde voor vierstemmige koorpartijen. 
Platenproducent Jan Theelen toog ook aan het 
werk. Hij schreef een orkestpartituur, want ja: de 
begeleidende piano werd vervangen door een 
orkest: het ensemble van Theelen. Daarvoor 
kwam de begeleidende muziek van één pianist. 
Nu nog wordt verhaald hoe Thei Reijnaerts, 
dirigent van de Keuninklikke, bij de eerste KRM-
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Schinderhannes met zijn piano ingegraven in een kuil 
zat, die langzaam vol water liep – zo hard goot het. 
Wat belangrijker is: de Schinderhannes wordt 
langzamerhand een avondvullend theaterstuk, en dat 
wil het KRM weten: de hele opera verschijnt op LP en 
cassette – via de studio van Jan Theelen: voor wat 
hoort wat. 

Dan heeft het koor de smaak te pakken. Twee jaar 
later al volgt nummer vier, want Remunj viert dat het 
750 jaar stad is. Smullen maar weer. “Ik denk niet dat 
we zoiets nog eens moeten doen”, zei president Jan te 
Meij anno 2003. Hij doelde op de snelle reprise, want: 
“We hebben afgesproken dat we de termijn van zeven 
jaar min of meer als heilig zien.” Die zit zelfs 
ingebakken in de tekst: de duivel komt na zeven jaar 
terug om Schinderhannes te halen. Maar andere 
volksgebruiken als de Maastrichtse Heiligdomsvaart, 
de Tegelse Passiespelen en het Draaksteken in Beesel 
kennen ook die traditie: netjes om de zeven jaar. 
De tussenopvoering heeft wel een kwispelend staartje. 
De Schinderhannes drong (wie heeft reclame 
gemaakt?) zelfs in de Randstad door, en de Avro wilde 
wel een deel van de opera op tv brengen. Moest wel een 
beetje aardig zijn, en dus diende het koor op een 
baggerschuit te gaan zingen. En hoe heette de 
uitzending? Juist: Plons. 
Goed: de serie vijf van KRM volgt zeven jaar na de 
derde,  in 1987 dus. Er is  een mooie trouvaille: een 
draaitoneel, zodat de voorstelling door kós sjeze. Nieuw 
is het Grote Geheimleed, en het door alle medewerkers 
gezongen slot, op een melodie uit Verdi’s Aïda, al eens 
door het koor vertolkt:

Det waas ’t dan, jao det waas ’t dan,
en es ’t effe kan
euver zeve jaor
sjtaon veer weer
sjtaon veer weer … veur uch klaor.

Oplopende vloer 

Zo’n belofte maakt schuld, schreef KRM-voorzitter 
Reumkens, dus de traditie van om de zeven jaar was 

nu bikkelhard. Er kwam een comité van voorberei-
ding, de data werden alvast vastgesteld. Helaas: de 
voorbereiding bleek nog te kort. Er moest een nieuwe 
partituur voor de strijkers komen, en die maak je 
niet op een mooie morgen, zoals Tijssen de muziek 
voor het volkslied neuriede en schreef. En de nieuwe 
dirigent van het koor, Jo Huijts, wilde een complete 
pianopartituur, waarvoor Gerard Sars werd 
benaderd. Op initiatief van Piet Heijnders en Lauw 
te Meij werd later een orkestpartituur met 
orkestpartijen gemaakt door Gerard Sars.
Werk aan de winkel dus, tijdsdruk, en Huijts zag 
zich plotseling voor een muur van honderd meter 
hoog staan. De commissie begreep dat en in overleg 
met Jo werd Jan Hupperts gevraagd de leiding over 
te nemen. Jan herinnerde zich zijn motto als dirigent 
en zei: veer gunt. Dat betekende wel dat de uitvoering 
een jaar uitgesteld moest worden, mede ook door de 
verbouwing van de toneeltoren in de Oranjerie.
Het werd dus 1995, maar de vertraging was wel 
benut. Zo kregen de hoofdrolspelers allemaal 
vervangers, die hun rol terdege in moesten studeren. 
Nieuw was ook een oplopende vloer, waardoor het 
spektakel veel beter te volgen was. En inderdaad: 
het KRM boekte opnieuw succes. Burgemeester 
Herman Kaiser, voor wie de opera bouffe geheel 
nieuw was, bleek overdonderd en sprak van “de 
beste vorm van stadspromotie die Roermond zich 
wensen kan.” Hij vond verder dat het koor 
“Roermondse cultuurgeschiedenis” geschreven had. 
Als dat die in de bloei van zijn jeugd terechtgestelde 
Hannes had mogen meemaken … 
Een paar dagen na de laatste opvoering moesten de 
solisten en koorleden opnieuw opdraven. In Mol, in 
de Vlaamse Kempen, werd een cd-opname van de 
Schinderhannes gemaakt. Die ging de uitvoeringen 
achterna: onverwachte verkoop. Er verscheen verder 
een boek over de Schinderhannes. Niet alleen het 
idee van dat boek kwam van het koor, enthousiaste 
leden hielpen de auteur, Ad Vervuurt, met research 
en verhalen over de opvoeringen sinds 1968. Er staan 
prachtige anekdotes in, en voor een tweede boek zal 
in elk geval het verenigingsblad Zangzaod 
geraadpleegd dienen te worden. 
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Het boek verscheen in 1995, na de opvoeringen. 
De termijn van zeven jaar was nu echt heilig 
geworden – vond men, en de eerstvolgende moest 
dus in 2002 zijn. En zo geschiedde, hoewel een 
jaar later logischer geweest was. In 2003 namelijk 
werd in het Rijnland uitbundig geHannest, omdat 
de historische Schinderhannes twee eeuwen 
geleden onthoofd werd. 
Er verschenen verschillende nieuwe studies, 
waarbij een paar met gesjtraevel over wat onze 
boef nou precies waar uitgevreten heeft. 
Ach ja, ook de zoveelste Schinderhannes had weer 
een daverend succes: acht maal was de Oranjerie 
uitverkocht. Iedereen was tevreden. Toch zal in 
2009, bij de volgende opvoeringen, gezegd 
worden: waas ’t det dan? Kan er niets meer 
verbeterd worden?  Ongetwijfeld.

Oud-lid Jan Huyskens denkt daar diep over na. 
Hij heeft voor de laatste vier uitvoeringen nogal 
wat teksten en liedjes geleverd. De eerste keer 
schreef hij nieuwe rollen, en een paar nieuwe 
scènes, zoals de trouwscène met Baer van Rolduc. 
Zeven jaar later inspireert de herschreven muziek 
hem tot een nieuwe finale op muziek van Verdi. 
We noemen: ‘t Brandjstapelleed, Kóm miense laote 
veer, het nu al bijna klassieke Det waas ’t dan en 
ook nog ’t Grote-Geheimleed.
De volgende maal legt hij een link naar de 
Bokkenrijders: de Ballade vanne Bókkeriejers en 
het Lied van de Schout (in het Nederlands). 
Historisch niet juist, maar het zijn verwante tot 
de verbeelding sprekende spitsboeven.
De vorige keer tenslotte schreef hij de teksten 
voor sjtadspetroon Sjtuf en verder twee nieuwe 
liedjes: Hie kómme de sjanderme en Goldj en 
briljantjes (voor Schinderhannes). 
De vraag lijkt gewettigd: kunnen we voortaan 
niet beter spreken van een opera-bouffe van 
Huyskens en Seipgens? Huyskens: “Nou ja - ook 
de duvelstekste die de plaatselijke politiek op de 
hak nemen zijn de laatste 23 jaar grotendeels van 
mij, maar de teksten van Seipgens vormen nog 
altijd de hoofdzaak. Maar ik blijf er wel aan 
werken.” 
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16
We gaan naar Rome

En toen was het Mannenkoor opeens op weg naar 
het tweede eeuwfeest. Geen spannend 
vooruitzicht, want niemand van de leden zou dat 
meemaken. Anderhalve eeuw dan? Ofwel: het was 
een mooi feest, voldoening alom, maar er viel 
nergens naar uit te kijken. Val je dan in een gat? 
Dat is een beetje zwaar aangezet, maar een dipje 
was er wel degelijk te constateren. Iets als the day 
after ofwel: de dag na een feest is vaak een ondag. 
Had ik dat maar niet gedaan … Gezegd. Kater. 
Ruzie. Leden die zich wat te weinig in het 
zonnetje gezet voelden (vonden ze zelf althans), 

beschikbaar te zijn  om problemen op te lossen. 
Sollicitaties opsturen naar “de restanten van het 
bestuur”, stond er venijnig. 
Het gevaar was dus nog niet geweken. 
Buitenstaanders (al moeten we ook aan 
beschermheer Daniëls denken) adviseerden een 
commissie van goede diensten in te stellen. Zo 
gedaan en de commissie concludeerde dat de 
problemen “het resultaat waren van een 
weliswaar geslaagd maar overbelast 
jubileumjaar.”

begonnen te mokken. Wat was er dan allemaal 
verkeerd geweest?
Niet veel, maar al gauw wezen twee, drie vingers 
en dan drie handen vol vingers naar het bestuur. 
Crisis. Vergaderingen. De kranten bemoeiden zich 
ermee, maar gelukkig kreeg de kater geen kans 
lang te grommen of venijnig uit te halen. De vice-
voorzitter trad af, enkele bestuursleden waren zo 
verstandig hem te volgen. 
Hiermee leek de zaak geklaard, maar de leden 
moesten nog wat pesten. Er werd een pamflet 
verspreid met een soort treurvers, dat als titel 
had: Alle Sänger werden Brüder. De boodschap 
was navenant: gein ruzing maken. 
Op de achterkant stond een oproep voor nieuwe

Foto: 
Persdienst  
Vaticaan

De Paus ontvangt 
van het KRM een 
bronzen jubileum 
plaquette

en vooral brave bestuursleden. Die moesten een 
beetje kunnen (mee)zingen, op de achterste rij 
liefst, want hun taak was vooral: afluisteren wat 
door de leden gesmoesd werd. Wie ambities had, 
diende aan verschillende eisen te voldoen, zoals 
een dikke huid hebben en bereid zijn elke vrijdag

De leden hadden trouwens niet veel zin in 
verdere herrie, want er was werk aan de winkel. 
Roermond vierde dat het 750 jaar stad was, en er 
wachtte een concertreis naar de Eeuwige Stad, 
met bezoek aan de paus. Hiervoor had de 
Roermondenaar monseigneur Damen gezorgd,
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de ambassadeur van katholiek Nederland bij de 
Heilige Stoel. Zo’n reis laat je niet schieten 
vanwege een beetje gekissebis. Ophouden dus 
met herriën.
Dat gebeurde. Op Moederdag zong het koor op 
de Kemp de hoogmis en reikte na afloop 
bloemen uit aan alle vrouwen in de kerk. Een 
gebaar van: we zijn er nog! En we gaan met 
zijn allen eind mei naar de Eeuwige Stad.  

Dat allen bleek niet zo te zijn. Niet vanwege 
onenigheid, maar omdat de kosten niet voor 
iedereen meevielen. Er gingen 56 van de ruim 
negentig leden mee, en daar bleken wat te 
weinig tenoren bij om Rome te veroveren. 
Daarom werd het koor versterkt met twee 
gastzangers van het Chevremonts Mannenkoor. 
Hun reis werd door sponsors betaald. 
Dus kon gezongen worden: we gaan naar 
Rome, zoals half Nederland voor de oorlog 
zong, omdat het Nederlands elftal aldaar voor 
de wereldtitel zou 
spelen. Helaas zijn de voetballers daar nooit 
beland, want ze verloren van Zwitserland, en 

de Romereis van het koor viel ook niet mee. 
Het werd wel een spannende reis. De Italiaanse 
luchtverkeersleiders staakten, zodat het koor 
geadviseerd werd een dag eerder te vertrekken. 

Op een krat bier

Beetje bellen, organiseren en dat lukte. Maar 
dirigent Hupperts en een handvol zangers 
konden niet mee. Zij kregen wel last van de 
stakers, moesten wat hoppen en arriveerden 
pas tegen middernacht in Rome. Ook de 
terugreis viel niet mee. Eerst met de bus naar 
Venetië want daar stegen wel vliegtuigen op. 
De bus vertrok midden in de nacht, om vier 
uur, en de mannen stonden om één uur nog aan 
de teek, menen ze. Bij een bakker konden ze 
nog wat stokbrood en mineraalwater krijgen. 
En dan is Venetië heel heel ver. Vincent 
Mooren zat naast de chauffeur op een krat bier 
– bier van de chauffeur!, de rest sufte wat. De 
vlucht ging naar Düsseldorf en daar moesten 
de mannen weer de bus in. Je zou haast 
medelijden krijgen. 
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Het koor werd op niveau ontvangen in Rome. President Roubroeks in gesprek met de Nederlandse ambassadeurs in 
Italië en Vaticaanstad, de heren Ceulen en Jaling
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De zangers 
hadden in hun 
bagage een 
speciaal 
vervaardigd 
woordenboekje, de 
Dizionario 
Italiano 
precedente il 
viaggio del coro 
Maschile Reale 
di Ruremonda 
verso Roma. 
Tussen haakjes: Roma zou ook de afkoring kunnen

Heks op de aetkaart
Het wordt tijd komediant en joker Henri Timmermans

Het 
KRM 
ontvangt 
van de 
Z.H. de 
Paus 
een her-
denkings
penning

zijn van Roermonds Mannenkoor. Dat althans was 
een van de ingestuurde namen voor het 
verenigingsblad dat na de oorlog enige tijd 
verschenen is en Cantemus kwam te heten.
Het zal insiders niet verbazen wie het 
woordenboekjebij mekaar gefratst had: Henri 
Timmermans III natuurlijk, woordvoerder van het 
Genootschap van Baritons, bij het koor Tim 
geheten. De toenmalige Regionale Omroep Zuid 
kreeg er lucht van, en bracht de grap serieus – in 
verschillende afleveringen. Wat citaten uit dit 
meesterwerk.

’t Geldj greujt mich neet op de rök.
Non li faccio mica i denari. 

Waem praek? Ich höb dórs!
Chi predica? Ho sete!

Dae wien kós waal oet Remunj kómme.
Questo vino potrebbe essere di Remunj. 

Mocht je na een fles van deze wijn tegen eine 
luchtepaol (lantaarnpaal) lopen, dan kon je de 
dokter vertellen dat dat een palo in cemento armato 
geweest was, een paal in gewapend beton. En wie de 
spreuk van Tim als prins van d’n Uul, in 1966: 
Neet kakele, eier ligke, in het Italiaans wilde 
zeggen, die diende in te studeren: Non 
schiamazzare, far le uova.

nader te introduceren. Een beetje moeilijk, want waarom 
juist hij? Waarom niet drie, vier andere van de 
honderden leden in meer dan een eeuw? 
Het antwoord kan kort zijn: hij is nu al legendarisch, 
zeggen de meeste leden.  Een kleurrijk man, 
stemmingmaker in gunstige zin. Zie eens hoe het 
kakelverse lid Leo Cornelissen zijn herinnering aan de reis 
naar onder meer de Elzas (mei 1996) begint: “Wakker 
gewekkerd werd mijn eerste vraag helder: wanneer zou 
hij beginnen? Langzaam wegrijdend vanaf het 
Wilhelminaplein dacht ik: He, hij is nog niet begonnen. 
In de buurt van Elmpt begon ik me toch wat zorgen te 
maken. Zou hij nog beginnen? Gespannen, ietwat 
beklemd wachtte ik af. Eindelijk, ruim drie uur na het 
vertrek kwam hij naar voren en greep gretig de 
microfoon.”
Dat stond in het verenigingsblad Zangzaod. Wie die HIJ 
was wist iedereen: Henri III, onnavolgbaar verteller. Het 
zou daarom mooi geweest zijn als hij zelf voor dit boek 
een autobiografische bijdrage had kunnen maken. Dat 
heeft niet zo mogen zijn. Hij overleed april 2003, 72 jaar 
jong, mogen we van hem zeggen.  
Nog jaren zal hij blijven voortleven in de verhalen die hij 
vertelde en die anderen nu vertellen … 
Verhalen en verhalen – verhalen die misschien steeds 
mooier worden. Zijn ze wel allemaal waar? Hoe dan ook: 
enkele van zijn sjtrapatse zijn vereeuwigd, internationaal 
zelfs. Zo staat in een gedenkboek van de zangvereniging 
Eintracht uit Limburg a.d. Lahn een foto van KRM, en 
wat zie je als je nauwkeurig kijkt?



124 KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR  125 JAAR

Juist: op de achterste rij staan twee mannen met 
opgeplakte snorren. Hij had die snorren vaak bij 
zich, voor als er deftig geposeerd moest worden. 

Henri Timmermans stamde uit een geslacht van 
drukkers, die verder nog in boeken en 
kantoorartikelen deden. Zijn overgrootvader 
vestigde zich vanuit Maaseik op de Steenweg: 
Stoomdrukkerij Timmermans. 
Diens zoon, Henri I, speelde trompet in de 
Keuninklikke en was mede-oprichter van de Zang 
en Muziek. Maar hij werd bekend door zijn rol van 
de heks Hiacinthe in de Schinderhannes, die hij in 
1874 voor het eerst speelde. 
Henri II – Tim’s vader, gestorven in 1965 – zong 
niet in verenigingsverband. Hij was paukenist bij 
de harmonie en produceerde bij verschillende 
opvoeringen van de Schinderhannes de daverende 
donderslagen. 
Nummer III – Tim zelf – werd ondanks zijn 
muzikale voorouders pas betrekkelijk laat lid van 
het Mannenkoor: in 1962. Hij was meteen

een enthousiast lid en: ook hij had een heks in 
zich, laten we zeggen: die brandde in hem. Zo 
zou hij in 1956 al voor de rol van Hiacinthe 
gevraagd zijn. 

Helaas: hij was toen in militaire dienst en kreeg 
geen (buitengewoon) verlof voor repetities en
opvoeringen.
Daarna begon de traditie van de Schinderhannes 
te kwakkelen. Pas in 1968 kreeg hij zijn kans. 
Burgemeester Höppener nam afscheid, wou 
graag een Schinderhannes, en op de 
eerstvolgende repetitie, zo wordt verteld, 
verscheen Tim na de pauze plotseling met een 
geleende paraplu en een handdoek rond zijn 
hoofd, de aria van de heks zingend. Hij kreeg de 
begeerde rol en beet er zich in vast.
Sterker: hij werd dé Heks, en zorgde 
professioneel voor zijn nieuwe imago. Zijn huis 
en boot noemde hij Hiacinthe, die naam stond 
op zijn briefpapier en hij had een eigen borrel: 
Heksetraone, voluit: Hiacinthe Hekse Traone. 
Dat is een vrij zoete likeur, een drankje voor 

In de binnenstad van Roermond zijn de belangrijkste figuren uit de 
Schinderhannes uitgebeeld. Hier heks Tim met zijn evenbeeld.

dames, verklaarde producent Keulen. Op het 
etiket stond een portret van Tims grootvader, 
omdat die meer keren de rol van de heks speelde 
dan hij – bekende Henri III nederig.
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En toen kwam de desillusie: hij raakte zijn rol kwijt. 
Uiteraard beschreef hij dat ook op zijn manier. Hij 
vertelde de voormalige Tante Bet hoe hij “twee heren 
van het Koninklijk Mannenkoor” Huize Hiacinthe zag 
naderen. Ze hoefden slechts een spaatje, en meteen 
begreep hij wat ze moesten: hem de rol van zijn leven 
afnemen. “Ik heb de rol 35 jaar gespeeld. Daar wijk ik 
niet van af – dan  zou ik ontrouw zijn aan mezelf. De 
heks mag nu geen oude vrouw meer zijn. Het wordt 
een jong ding. Het Roermondse volk moet er maar 
over oordelen.” 
Even later legt hij zich erbij neer. “Dat ik het niet ben 
geworden, oké. Maar dat niet een van mijn zonen in 
aanmerking kwam, doet me wel pijn. Hadden ze maar 
auditie moeten doen, kreeg ik te horen. Maar de rol 
van de heks hoort bij een Timmermans.”
Tot slot: Henri III was een gloedvol verdediger van 
Remunj. Bij het zingen van het Roermonds volkslied 
hield hij altijd de rechterhand op het hart: zo heurt zich 
det, zei hij dan. Hij sprak bijna altijd zijn moedertaal, 
Remunjs dus, en gold als een geducht kenner daarvan. 
Moge hij daarom mede voortleven in het woord 
aetkaart (menu) dat hij consequent  gebruikte, en dat 
minimaal de leden van het Mannenkoor over zouden 
moeten nemen. 

Bronsgroene paus

Terug naar Rome, naar die dagen waar de oudere 
leden (en dat zijn ze bijna allemaal) nog over praten. 
Ook beschermheer burgemeester Daniels heeft Rome 
als het hoogtepunt gezien, zegt hij. En hoogste punt 
van dat hoogtepunt was natuurlijk de audiëntie door 
de paus.
Nou ja – audiëntie: hij ontving het koor natuurlijk 
niet thuis maar op een vol Pietersplein, met meer dan 
10.000 mensen. Het Mannenkoor heeft een uitstekende 
opname hiervan. Eerst hoor je de paus een groep 
Portugese pelgrims toespreken, in het Duits. Daarna 
schakelde hij over op het Nederlands, verwelkomde de 
Nederlandse pelgrims, “met name de leden van het 
Koninglijk …” hij vergat de K, herstelde zich en liet 
dat merken: “Koninklijk Roermonds Mannenkoor en
allen die hen vergezellen. Van ganser harte

feliciteer ik u met het honderdjarig bestaan van 
het koor (“get” zei hij als Pool: get koor), en ik 
wens u toe dat het koor tot in lengte van jaren 
met zijn voortreffelijke zang lof mag brengen 
aan God en de harten van de mensen mag 
verblijden. Moge uw bezoek aan de plaatsver-
vanger van Christus daarvoor een onderpand 
zijn.” Het zal duidelijk zijn dat deze toespraak 
door een derde geschreven was. Monseigneur 
Damen misschien. De paus “verleende gaarne” 
zijn apostolische zegen, speciaal voor het KRM 
natuurlijk, en voor “al uw dierbaren in 
Nederland en België.”

Een blijk van 
Gaer gedaon: 
dankbrief van 
een missionaris 
op Haïti die door 
het koor geldelijk 
gesteund werd.
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Het koor improviseerde (?) onmiddellijk een Domine 
Salvam Fac Johannem Paulum, drie maal herhaald. 
Dat leverde een behoorlijk applaus op. Hierdoor 
gesterkt vervolgde het koor met het Roermonds 
volkslied. De woorden daarvan werden zo duidelijk 
gearticuleerd alsof de hele wereld zou moeten kunnen 
verstaan wie sjoon det sjtedje biej de Roer wel is.
Ze kregen er niet genoeg van, de mannen, en gooiden er 
de hymne Gaude Mater Polonia, tegenaan, een erelied 
voor Polen, vaderland van de paus. Niet in het Pools 
maar in het Latijn: je kunt niet alles verwachten. En 
toen natuurlijk het Limburgs volkslied. Oos leedje –
vertelden ze toeristen en verslaggevers. Het immense 
plein zou er stil van geworden zijn, en voor de De 
Telegraaf was dat nieuws. Boven een fors bericht stond 
de kop: Bronsgroen eikehout voor Paus. 
Niet gek: Remunjse jónges die via een omweg over 
Rome de grootste Nederlandse krant halen.

Ruivers bij de fontein

Tweede hoogtepunt – want er wordt nu nog over 
verteld – was het toeristische bezoek aan de Trevi-
fontein, waar de halve beschaafde wereld een muntje 
in gooit, zodat terugkomst verzekerd is dan wel 
afgedwongen wordt bij een of andere Romeinse god. 
En wie nu mocht denken dat het koor een van de 
eerste exemplaren van de speciale stadsmunt (monete 
nova, waarde 5 schild, uitgegeven t.g.v. het 750-jaar 
stadsrechten) meegekregen had om die plechtig te 
treviën, nee – zo bijgelovig waren ze niet. Wat 
gebeurde was veel Remunjser. Het was al heel lang 
donker toen het koor bij de fontein arriveerde. Daar is 

Een dankbrief

De Romereis kreeg nóg een staartje, en wie anders 
zou daarvoor gezorgd hebben als heks Hiacinthe? 
In Zangzaod van de zomer 1995 vertelt hij dat hij 
inkel waeke nadat het koor terug was van Rome, 
een telefoontje kreeg van monseigneur Gijsen, 
toen bisschop van Roermond. Zou dat zo gaan: 
bisschop belt heks? Allez: de bisschop had een 
dankbrief van de paus gekregen, zei hij, en vroeg 
wat hij daarmee moest. Breng maar naar mij, 
antwoordde Tim, ik zorg er verder voor. Hij gaf de 
brief aan voorzitter Jean Roubroeks. Die kende de 
strapatsen van zijn zanger natuurlijk, dacht aan 
de zoveelste grap en stak het pauselijk epistel in 
zijn doordeweekse broek, zonder verder iemand 
iets te vertellen. 
Even later – volgens Tim dan – bood Roubroeks 
mgr. Damen een etentje aan, uit dankbaarheid. 
Hij haalde de brief oet de tes en vroeg: is die echt. 
Absoluut, concludeerde de kenner. 
Maar nou komt het vreemde: bisschop Gijsen 
kwam hem dat hoogstpersoonlijk vertellen, dat 
die brief echt bevonden was. Althans: dat 
beweerde Tim. Zo amicaal stond Gijsen toch niet 
bekend, en: de brief is nergens te vinden. Maar 
Tim riep nog vele jaren zonder een spier te 
vertrekken: waarom geloofde Jean me niet? Wie 
dit boek tot hier gelezen heeft, zal die vraag 
makkelijk kunnen beantwoorden. Immers: ook wij 
weten niet of alles good en waal waor is wat hij 
vertelde, maar zeker sjoon. En de verhalen die nu 
volgen, zijn die allemaal …

Herdenking
spenning 
van Z.H. 

de Paus

altijd volk te vinden, volk maakt vrolijk, en ineens 
begint iemand (een ruiver misschien bij het zien van al 
dat geld) met een lied uit de Schinderhannes. Het 
worden er meer, drie, vier, wat een happening. Er werd 
natuurlijk ook officieel gezongen. Op Hemelvaartsdag 
zong het koor in de Santa Maria Maggiore de Missa 
Festiva in Honorem Sanctae Caeciliae van 
Roermondenaar Jaap Vranken, en vervolgens in de 
jezuïetenkerk San Gesu.

                                        Foto: Van der Woning
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17
Een middag verhalen tappen

Romereis, Rheindalen, Rijnreisje 8, reis naar 
de Elzas (wat is dat daar, die baek?, nee toch: 
ook al weer de Rijn, ik dacht dat we in 
Frankrijk waren): een mannenkoor is 
natuurlijk geen reisorganisatie. En toch een 
heel hoofdstuk over reisjes? 
Inderdaad. Het zijn geen pure pretreisjes, want 
wat je ook uitspookt: meestal dient de volgende 
morgen een (hoog)mis gezongen te worden, 
zonder houten kop – en det is sjoon en good.
Nou moeten we een concertreis natuurlijk niet 
als bedevaart zien. Laten we het onschuldige 
woord uitje gebruiken.

En zo kwam secretaris Karel Ruiten op het 
idee voor een middag verhalen vertellen. Er 
was geen scenario, sprekerstijd, wie begint 
begint en we zien wel wanneer de stekker eruit 
moet. Dat was na een uur of vier. Resultaat: 
twee cd’s vol mannenverhalen. Luister mee.

Een zomermiddag in café De Ster in Maasniel –
het zoveelste thuis van het Mannenkoor. Op de 
buun, achter een dik gordijn, zitten een paar 
bestuursleden en een keurkorps van de oudere 
garde. Contactmiddag stond op de uitnodiging. 
Bedoeld om oude herinneringen op te halen –
wie weet voor het jubileumboek.

Het is niet doenlijk hier verslagen te geven van 
alle uitjes en heuse concertreizen. Zelfs een 
overzicht zou te ver voeren. Miniverslag daarom 
van een driedaagse reis naar Luxemburg, 
september 1951. Het koor gaf de eerste dag al 
twee concerten in Luxemburg Stad, en daarna 
eentje in Echternach. Zondagmorgen zong het 
in de kathedrale kerk de Missa Sancta 
Christoforus van Elbert Franssen. Het bestuur 
legde een krans bij het monument voor de 
gevallenen terwijl het koor Beati Mortui zong, 
plus het Luxemburgs Volkslied: Oos Heemech. 
Uiteraard werd zulk koor op het stadhuis 
ontvangen.

Witste nag daen aovendj in Stuttgart? Aovendj?
 ‘t Woor midde in de nach … “Maar luister. Dat 
is het mooiste verhaal. Ik denk dat de meesten 
hem niet eens gemist hadden. Het was 
gezellig…”
… en de Riesling buitengewoon’, valt iemand 
bij, ondertussen drie maal een kloekgebaar 
makend. Onverstoord gaat de verteller verder. 
“Maar daar komt hij plots binnen. Twee uur 
later. Hij stapt regelrecht naar de president, 
salueert nog net niet, nee, dat zou wat te veel 
van het gedienstige zijn, en hij zegt: “zo daar 
ben ik weer.”

De verhalen worden verteld onder beschermen-
de atmosfeer, zoals tegenwoordig op veel

Concertreizen, leuke reisjes. Een voordeel voor 
de historie is dat reizen tastbaarder zijn dan 
zang. Er horen verhalen bij, sterke verhalen, ze 
worden vastgelegd in foto’s en video’s.

verpakkingen van levensmiddelen staat. 
Anders gezegd: geen oude meningsverschillen, 
vetes, ruzies ophalen. Een verhaal wordt niet 
beter als je weet wie je te grazen nam. Nee we 
noemen geen namen, zong Wim Kan ten tijde 
van de verhalen 
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van het mannenkoor, maar het  was …
… het was P.M. die daar onverwacht de feestzaal 
binnen marcheerde. PM: pro memorie zullen we 
zeggen: het gaat over mooie herinneringen. Hij was 
een soort einzelgänger, deed precies wat hij wou en 
werd daarom vaker in de maling genomen. Zo ook 
die dag – aan de Rijn. Het koor had een halve dag 
vrij en zou een boottocht maken. P. vraagt: met 
welke boot gaan we?, en een grapjas wijst: “die daar 
Piet.”
Piet loopt kordaat de loopplank op, gaat naar 
binnen. Grote paniek bij het koor als de boot twee

minuten later wegvaart. Schreeuwen of mee rennen 
heeft geen zin: Piet heeft beneden een eenzaam 
plekje gezocht. Dag Piet. Waar ga je heen? Hij was
een eenling, “maar toen hij terugkwam, toonde hij 
zijn grote klasse”, merkt er eentje op: “hij zei niets. 
Niet kwaad, niets. Hij nam wat gebeurd was, zoals 
je ook niet moet zeuren over een nat pak: regen 
hoort nu eenmaal bij het leven.”

Inderdaad, maar waar was dat ook al weer met dat 
standbeeld? Koblenz? Bingen? Nee: Rüdesheim, 
beslist er een. Het standbeeld van Frau Germania, 
“zeker vijftien meter hoog.” Een bijna heilig
monument. Toeristen maakten daar honderden 
foto’s, “en wat zagen die lui plotseling, bijna boven 
op die beeldengroep? Jo Bell – met een tomaatrode 
neus op.”
Kommen Sie herunter! klonk het dreigend. Waarop 
Jo zei: Hiej moog me ouch nieks.

Het koor ging vaak naar Duitsland, en het lijkt of 
dat land van Wein und Gesang meer tot grappen 
noodt dan Helmond of Heerhugowaard. Luister 
weer naar Tim.

“We zouden een concert geven in Wiesbaden”, 
begint hij, “en ineens, tussen de soep en de 
aardappelen, had ik een idee.” Even zwijgt hij, om 
iedereen te laten denken: wat heeft hij nou weer

Boven op de tram
Meen nou niet dat zulke grappen pas van de rumoerige jaren zestig 
dateren. Augustus 1928 maakte het koor een tweedaags uitstapje 
naar Amsterdam. In het archief is een knipsel bewaard met twee 
foto’s van het KRM, hoogstwaarschijnlijk uit de Katholieke 
Illustratie. Op eentje poseren de deftige mannen (en hier en daar een 
vrouw) voor het Paleis op de Dam. Heel gewoon. Er staat echter een 
kleinere prent bij tonende drie uitbundige mannen boven op een 
tram. Onderschrift: “De Amsterdammers dachten dat het de 
Fratellini’s waren”, zo komisch was die vertoning. De Fratellini’s 
waren de drie internationaal broemde broers en clowns Francois, 
Albert en Paul Fratellini. En inderdaad: een van de guiten lijkt veel 
op clown Paul.

uitgespookt? 
Hij drukte vier beeldmooie visitekaartjes. Allemaal 
verschillend: dat was nog handwerk. Het eerste was 
van dr. Ludwig Erhard, de Bundeskanzler. Dan de 
bekende zangeres Margitt Schramm, kwismaster 
Hans-Joachim Kuhlenkamf en de Keulse komiek 
Milowitsch. Wat was daar de bedoeling van?, 
moeten we met zijn allen denken. 
Tim gaat droog verder. “In Wiesbaden bestelde ik 
onmiddellijk vier enorme bossen bloemen, met 
linten eraan, dat soort dingen. Ik gaf me uit voor de 
manager van het casino waar we optraden, gaf de 
kaartjes en vroeg of ze die aan de bloemen konden 
bevestigen. Ik had er nog de mening van die 
prominenten over ons concert op laten typen.
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Een valse noot 
tijdens de concertreis 
naar de Elzas: de 
bus kon niet 
verder…
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Milowitsch sprak van Donnerwetter en fabelhaft. 
De bloemen moesten zo en zo laat bij het casino 
bezorgd worden. Daar zaten 1800 mensen. We 
kregen een daverend applaus en toen kwamen die 
bloemen. Jullie zullen het niet geloven, maar de 
kaartjes werden woord voor woord voorgelezen. 
Hoe enorm die lui ons wel niet vonden. Erhard 
was masslos erstaunt, klasse – vond hij. Ze bleven 
maar klappen. Niemand vroeg zich af hoe 
Erhardt überhaupt wist wie we waren en dat we 
daar zongen. Geen enkele argwaan.”
Ook de Maas- en Roerbode vroeg zich niets af. 
Want die bracht het sensationele bericht met een 
forse kop, “ik meen 36-punts”, zegt drukker 
Timmermans. “En daar was de grap nog niet mee 
afgelopen”, zegt hij geheimzinnig.
 Hij zwijgt even. Er komt een tweede rondje 
koffie en er is nog vlaai. “Ik had uit mijn kamer 
in Wiesbaden een paar vellen briefpapier van het 
hotel meegenomen. Met bijpassende envelop 
natuurlijk, en ik stuurde een keurig beleefde brief 
aan ons bestuur, dat er in kamer zoveel eine 
Waschbecke teilweise uit de muur gerukt was. 
Schade 800 DMark. Of ze maar wilden betalen. 
Nou moest Jo Leenhouts regelmatig in Duitsland 
zijn. Ik gaf hem de brief en hij postte die daar, 
maar helaas hoorden en hoorden we niets. Ik kon 
natuurlijk niets vragen. Via via heb ik vernomen 
dat er twee bestuursvergaderingen over die brief 
gehouden zijn. Bij die tweede schijnt een 
bestuurslid gezegd te hebben: we doen niets. Als 
het zo belangrijk was, redeneerde hij, dan zou er 
nog wel een aanmaning komen. Die kwam 
natuurlijk niet, want ik hoorde er eerst later van. 
En of ze vermoed hebben dat dat een grap was, 
weet ik nu nog niet.”

… dus moesten 
de mannen lopen 
naar het 
dichtsbijzijnde 
café

Een verzuchting van oud-voorzitter Jean 
Roubroeks, in Zangzaod 2000. Hij had met Jan 
te Meij aan een Belgische stamtafel nog wat 
herinneringen opgehaald. “Achteraf denk je wel 
eens. Is dat allemaal echt gebeurd? Mijn God, wat 
hebben we met ons koor toch veel meegemaakt!”

In de Elzas 
concerteerde het 
KRM ondermeer 
in Equisheim
(mei 1996)
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Topzanger ontvoerd 

Inderdaad. En dan begint de enige film die het 
Mannenkoor zelf gemaakt heeft. 
Wie op het idee gekomen is, ze weten het niet meer. 
“Als ik daar nog aan denk”, zo begint de pret al. 
“Waar is dat ding trouwens gebleven?”
“Nou herinner ik me weer, die film. Wanneer was 
dat?”
“In het begin van Parnassus, dat kan niet anders.”
Parnassus was een nieuw mannenkoor, een 
concurrent eigenlijk. Een koor voor de wat 
gewonere man, zo oordeelde tout Remunj. Helaas: 
dat gewone van Parnassus, dat sloeg niet aan. 
Weinig leden hadden ze, geen gezellige sfeer. 
Althans: zo werd bij het Mannenkoor geoordeeld. 
“Eigenlijk zouden we wel wat leden kunnen missen, 
om over te doen aan Parnassus”, werd spottend 
opgemerkt. Een mooi plan was geboren. We zijn 
halverwege de jaren zestig, het begin van de 
culturele omwenteling. 
De Beatles zingen geheel anders, autoriteiten zijn 
niet meer heilig. Ook het toen nog machtige 

bestuur niet.
Dat moest maar eens een beetje in de dinges gezet 
worden, vonden ze. Maar waarom hadden ze daar een 
film voor nodig? 
Dat weet niemand meer. “Hij is wel voor het eerst met 
Caecilia vertoond.”
Iedereen lijkt eraan meegedaan te hebben. Ze vertellen 
door mekaar heen, de mannen. En de verhalen en 
herinneringen moeten leuker zijn dan de film zelf. 
Een film met een Amerikaanse auto. Die was er niet om 
duur te doen, die had een achtergrond. Binnen het koor 
bestonden nog een paar clubjes. Eentje had de 
onvergetelijke naam De Vochtige Gestalten. 
“Onvergetelijk?”, reageert er eentje: “die naam werd 
nauwelijks gebruikt. Iedereen sprak van de Biljardeurs, 
omdat ze na de repetitie gingen biljarten.”Met enige 
moeite komen de namen boven water: Wiel Keulen, 
Pierre Lommen, Oscar Cillekens, de broer van Harry, 
en Albert Smeets, broer van de legendarische Guus 
Smeets. Of was het Lambert Smeets, meent er een, 
“weet je wel, die we Peterneelke noemden?”
Die was het zeker niet – beslist de meerderheid. En er 
waren er zeven. Voor de definitieve geschiedschrijving: 
de andere drie waren Max Snijders, Harrie Vinken (de 
kastelein van het Wilhelminaplein) en Eetje Küpers.

Deze Biljardeurs maakten jaarlijks een uitstapje. 
Ze huurden dan een grote Amerikaanse slee, eentje 
kreeg een pet op zijn hoofd gedrukt en die moest dan 
alles voor de heren regelen. Stoppen bij een hotel, 
vragen of er nog kamers vrij waren, dan de koffers naar 
boven brengen. Uiteraard mocht hij niet bij de heren 
aan tafel gaan zitten. Hij moest maar zien of en hoe hij 
wat te eten kreeg. Een spel van ondergeschikte versus 
de baas. Bloedserieus gespeeld. Jarenlang, want 
iedereen was om beurten chauffeur. Meestal in Pruses. 

En nu de film. Het scenario was eenvoudig. Op een
avond na de repetitie komt het bestuur van Parnassus 
op bezoek. “In dat kleine kamertje bij de Pront, waar 

Een komisch KRM-duo in Parijs. Ook hier zit nog een schitterend 
(gelogen?) verhaal aan vast. Tegen de morgen zou de een de andere 
gevraagd hebben, wijzend op een bleke schijf aan de hemel: is dat de zon 
of de maan? Geen idee, zei nummer twee: ik ben nog nooit in Parijs 
geweest.

we toen repeteerden.”Het bestuur ziet eruit of ze de
koningin moeten ontvangen, en de lui van Parnassus 
buigen diep. Nederig bekennen ze dat het inderdaad 
slecht gaat met Parnassus. 
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Ze willen daarom een van de beste zangers van 
het Mannenkoor kopen, Lambert Zwanenberg. 
Die moet van Europees formaat zijn, hebben ze 
gehoord. 
Maar het bestuur knikt van: Nee, die laten we 
nooit gaan  (het was een stomme film). Lambert 
zelf wil wel, vooral als hij ziet dat die van 
Parnassus een stapel briefjes van duizend te 
voorschijn halen.
“Meer dan veertig”, meent er eentje, “die kregen 
we zomaar bij de bank mee.”
“Zullen we daar de helft van maken?”, stelt een 
ander voor. “Nee, het was zo’n stapel.”
“Wat je daar wijst is zeker een half miljoen.” 
Allez: de film gaat verder. Het Mannenkoor wil 
Lambert niet kwijt, en hij wordt daarom aan de 
bar zat gevoerd. Dan wil Parnassus hem 
misschien niet. Een eenvoudige scène, gnuiven er 
een paar. 
Maar dan moet Lambert naar huis. Lopen kon hij 
natuurlijk niet meer. Hij kroop langs de gevels, in 
het nachtelijk donker. “We hadden licht nodig, en 
dan belden we ergens aan of we even wat stroom 
mochten lenen. Zag je door een raam een kabel 
naar buiten komen, en daar kroop Lambert dan 
naar toe. Dat zal ik niet makkelijk vergeten.”
Volgende scène. Lambert wandelt bij de haven. 
Hij voelt zich beroemd, dat is aan alles te zien. 
Plotseling stopt een grote Amerikaanse slee naast 
hem, er springen twee mannen uit die Lambert in 
de auto duwen. Mannen van Parnassus die hem 
kidnappen. Hij wordt meegenomen naar een nog 
werkende molen in Horn, waar hij met de 
zakkenhijs naar boven gaat. O jee moder help: hij 
gaat omhoog en komt klem te zitten in het luik 
naar de bovenste zolder. Daar staat de dirigent 
van Parnassus. Lambert moet zingen, hoe 
benauwd hij het heeft, en dan volgt de clou van 
de film: ze hoeven hem niet meer. Einde. 

De geleende kerstboom

Gekke vraag misschien: hoe zou je vier maal per jaar 
een ledenblad boeiend kunnen maken als er geen 
verhalen over de buitenlandse reizen in staan? 
Die zijn er dus en soms vullen ze bijna een heel nummer: 
de stories over de reis naar dé Elzas. Ze zijn niet zo 
boeiend als de oude vertelde verhalen. Als een bus een 
paar honderd meter onder de top van een berg strandt, 
wordt er gevraagd waar de noodrantsoenen liggen. Ach, 
daar buldert de bus niet van. Er staat tegenover dat de 
dag tevoren, toen de bus door een donkere tunnel reed, 
er spontaan het Stille Nacht aangeheven werd. En dan: 
verhalen die verteld worden, zijn als goede wijn: ook die 
wordt met de jaren 
beter. 
Over wijn gesproken: zingen, dat doe je uit volle borst, 
wil de zegswijze. Maar zingen heeft ook met de keel te 
maken. Spraken we vroeger niet van zoetgevooisde 
kelen? Dat zijn kelen waaruit een mooie melodie komt. 
En wat moet je die kelen? Juist: geregeld smeren. Er 
zouden een paar pagina’s te vullen zijn met 
opmerkingen over laten we zeggen het plezier in bier. 
En hoe lekker de wijn wel was, over vroege katers en 
dat ze er toch wat van kunnen. Niet dat al die 
Rijnreizen in wezen wijnreizen waren, maar er is menige 
machtige kelder bezocht. 
Begin jaren negentig toog het koor naar Antwerpen. 
Pleziervaart door de havens, met de Flandria. 
Herinnering, gepubliceerd in Zangzaod: “De mannen 
moeten behoorlijk dorst gehad hebben, want toen de 
boot afmeerde was de drank vrijwel op, meldde de 
steward. En hij had nog wel extra ingeslagen, zo zei hij, 
want er kwam een Mannenkoor.”
Zullen we van noodzakelijke smeerbeurten reppen? 

En dat van die wijn, niet iedereen was zo sjiek dat hij 
alleen maar wijn dronk … … bleek bij het verhaal over 
de geleende kerstboom. Een verhaal zo mooi

Het bestuur vond het allemaal mooi en deftigde 
nog een tijdje door. En Parnassus hield het 
inderdaad niet lang uit. De vereniging werd weer 
opgedoekt, maar verschillende zangers gingen over 
naar het KRM.

dat het waard is vereeuwigd te worden. 
Het zal begin jaren zeventig geweest zijn. Kerstviering in de 
nieuwe Oranjerie. 
KRM was nog deftiger dan vandaag de dag en dus heette de 
kerstviering Soirée Noël. Er was wel geen bier – alleen wijn, 
herinneren enkele zangers zich 
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Tijdens de Kerst In van 1997 zong het koor samen met kinderen van de basisschool Steenen Brug en studenten van de plaatselijke Pabo.

Foto: Klaver met afgrijzen. Natuurlijk moest er een 
prachtige boom komen. De voorzitter – Ome 
Sef oftewel Jos Janssens – zag meteen een 
voordeeltje zitten. Een win-winsituatie zouden 
we nu zeggen. Hij had namelijk een heel mooie 
spar in zijn voortuin staan. Die nam echter heel 
wat licht uit de voorkamer, en dus …
Hij was rap gekapt, stond werkelijk schitterend 
te pronken, maar de baas van de Oranjerie 
wilde hem wel dezelfde avond nog weg hebben. 
Nog geen naaldje mocht er achterblijven. 
Oei: waar moet je heen met die boom ‘s avonds 
zeer laat? 
“Als we hem eens naar Ome Sef terugbrengen, 
opperde iemand.”
Goed idee. Tegen middernacht arriveren een 
paar zangers met de boom bij de voorzitter.
Even loeren: nee, nergens geen licht, en de

boom wordt pontificaal precies op de stomp 
geplaatst. Stevig vastsjorren, en een briefje 
erbij: Bedankt Ome Sef, bedankt voor het 
lenen.  
Ome Sef zal de volgende morgen wel verbaasd 
geweest zijn (of misschien heeft hij alles 
gezien), maar hij heeft er met geen woord over 
gerept. 
Ach – hij had zijn eigen verhalen, en een 
dochter in Amerika. Toen hij daar weer eens 
geweest was, vroeg hij de mannen extra hun 
best te doen bij de verkoop van Anjerloten, 
want hij had er president Nixon honderd 
aangesmeerd. 
Verhalen van vroeger (Anjerloten dienen ter 
ondersteuning van het Anjerfonds, dat 
culturele verenigingen subsidieert), kuite, 
sjtrapatse, ze krijgen er niet genoeg van.
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Het is bij zevenen als ze uitverteld zijn. Miem 
van de Sjter heeft het nieuws aan. Weer rotzooi 
in de trein van Enkhuizen naar Hoorn. 
Hangjongeren molesteren oudere reizigers. Uit 
pure verveling. Commentaar: “Die zouden 
beter in een koor kunnen zitten, die petreuns.”

Buiten gaat het verder. Over gezellige avonden 
en een potje bier. En die geweldige opmerking 
van dat dochtertje van een van de Biljardeurs, 
dat op een zaterdagmorgen bij het – wat 
verlate – ontbijt de historische woorden sprak: 
“Pap, doe ruuks weer nao ’t Mannekoor.”

Deze briefkaart werd verstuurd aan koorleden die (wel erg) lang 
wegbleven van de wekelijkse repetitie.

KRM voor het eerst in smoking in 1967 en toen meteen naar Wiesbaden. Op de foto staan drie koorleden met een 
toneelsnor… daarom heet deze foto vanaf die tijd: Snorrenfoto
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18
Van alles wat …

Prins Bernhard is daarbij, KRM zingt – er zijn 
bijna 6000 belangstellenden.  
Nog meer oorlog. Het koor werkt mee aan de 
herdenking van de deportatie van meer dan 
3000 mensen uit Roermond en Maasniel in de 
barre winter van 1944. Plus aan de 
herdenkingsdienst voor de IRA-slachtoffers: 
toeristen die op de Markt in Roermond 
neergeschoten zijn.
Evenals vroeger en heel vroeger gaat het koor 
geregeld de päöl euver: naar Duitsland dus. We 
noemen: meedoen aan de manifestatie Euregio 
Zingen in Bad Münstereifel, concertreizen naar 
Prüm (in de Schnee Eifel), Wiesbaden, Trier, 
Sankt-Goar, een dagtrip naar Goch en in 1996 
volgt een wijnreis naar Colmar (Elzas) en 
Freiburg. Met de kerst gaat het koor geregeld 
naar de nabije RAF-basis in Brüggen. 

Vier gouden 
jubilarissen in 

2003.
Dat waren v.l.n.r. 

Lei Janssen,
Mathieu Mooren,
Piet Heijnders en
Mathieu Vincken

De reis naar Rome is nog jaren als een 
naoorlogs hoogtepunt beschouwd. We kunnen 
daarom de wederwaardigheden van het koor 
even op een sneltreintje zetten, geladen met een 
paar memorabele feiten – en niet 
chronologisch. Later in het pauselijk jaar 
ondersteunt KRM de internationaal vermaarde 
bariton Ivan Rebroff (de mooiste stem van
Rusland), en natuurlijk wordt de viering van 
750 jaar stad opgeluisterd.
Ook verdriet wordt begeleid. Het koor brengt 
beschermheer burgemeester Höppener naar 
zijn laatste rustplaats, en in september 1988 
wordt in het park bij kasteel Hattem het 
Nationaal Monument voor de gevallenen in
Voormalig Oost-Indië onthuld.

Er wordt ook wel eens deelgenomen aan de 
jaarlijkse sjómmelmert. Het koor exploiteert 
dan een biertapinstallatie, waarbij later op de 
dag vaak fragmenten uit de Schinderhannes 
klinken. We hebben al gezien dat er een soort 
sjómmelmert van dirigenten was, of moeten we 
zeggen: een tombola? 
Klein verdriet: het eertijds befaamde bal van 
het Mannenkoor moest ten grave gedragen 
worden, en was dat niet beroemd – vroeger? In 
de jaren dertig dichtte Pierre Francken: 
Man’koor bal, dai is zoo sjoon / Löstig zeen is dao 
d’n toon. Begin jaren tachtig echter, na het 
eeuwfeest, werd die toon niet meer gepruimd. 
De belangstelling liep sterk terug. Er kwamen 
nog maar enkele leden, en in februari 1985
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werd het allerlaatste bal gehouden. Ach: de Kerst 
In is toch veel beter? In 2003 was die voor de 
dertigste maal. 

Memorabel zijn ook de drie-stedenconcerten, met 
Mannenkoor Mignon Geleen en Rumpens 
Mannenkoor uit Brunssum, en zeker het Concert 
Royal:  een uitvoering van de drie koninklijke 
muziekverenigingen van Roermond, in volgorde 
van ouderdom: de Koninklijke Harmonie, de 
Koninklijke Roermondse Zang- en 
Muziekvereniging en ons KRM. Misschien is dit 
evenement te zien als een cadeau van die drie aan 
de stad. Het eerste concert was in 1991, in de 
herfstvakantie. Een probeersel maar het publiek 
was meer dan tevreden. In het programmaboekje 
stond een enquête, die door ruim tweehonderd 
toeschouwers ingevuld werd. Liefst 190 van hen 
vonden: hiermee doorgaan. Dat gebeurde, dat wil 
zeggen: het concert is om het andere jaar. 
Het eerste concert werd uitgezonden door de

omroep van het ziekenhuis, en ook dat werd een 
traditie.

Caecilia en het wild 

Merkwaardig misschien dat de drie koninklijke 
muziekverenigingen geen eigennaam hebben, 
bijvoorbeeld Amicitia, Aurora, Lentekrans of de naam 
van een heilige. Dat is namelijk normaal. Er zijn in 
Limburg een kleine honderd zangverenigingen, koren 
en blaasgezelschappen die Caecilia heten. Heel gewoon 
bij ons, want wie heeft er niet eens van het 
Caeciliafeest gehoord? Noorderlingen echter vinden 
dat maar een vreemde naam. De heilige Caecilia, 
maagd en martelares, is eigenlijk de patrones van de 
kerkmuziek, maar haar feestdag – 22 november –
wordt ook door zeer wereldlijke harmonieën gevierd, 
althans in katholieke streken. Kerkkoren werden die 
dag door de parochie verwend vanwege hun 
belangeloze zingen een heel jaar lang. 
Caecilia is een obscure heilige. Wat over haar 

Caeciliafees
t 2002, Bie 
de Sjmeed 
in Merum-
Roermond
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Dat is alles gebaseerd op een wat verkeerde 
vertaling van een Latijnse tekst. Er staat ergens, 
over haar huwelijksdag: toen de bruiloftsmuziek al 
begonnen was, dus toen anderen musiceerden, trok 
zij zich alleen terug in haar kamer. De beroemde 
schilder Rafaël beeldde haar af omgeven door 
muzikale attributen, en toen was er geen houden 
meer aan. Zo wordt Caecilia heden ten dage in 
verband gebracht met lekker eten, schransen zelfs. 
Komt door de verhalen over Caeciliafeesten. 
November immers was de slachtmaand, ook het 
eerste wild komt dan ter tafel, dus … 
Maar laten we niet spotten met een lange traditie. 
En traditie is de Caecilia, in november. Want toen 
door omstandigheden de viering vervroegd moest 
worden, in juni, bij de Bussen Schutten in Neer, 
sprak voorzitter Reumkens van een eindfeest.

Nog een beeld 
van de Caecilia-
avond in 
Merum-
Roermond

geschreven staat, is hoogstwaarschijnlijk 
verzonnen – met de beste bedoelingen natuurlijk. 
Ze zou in de derde eeuw geleefd hebben, in Rome. 
Uiteraard was ze van adel, van het geslacht van 
die van Sicilië…, en ze zou jong al zich aan 
Christus toevertrouwd hebben. Haar ouders 
wisten daar niets van en huwelijkten haar uit aan 
een heidense jongeling, Valerianus. Ze vertelt – om 
niet met hem naar bed te hoeven, dat een engel 
haar reinheid beschermt. Hemeltje – dacht 
Valerianus: die moet ik zien. Caecilia stuurt hem 
naar een eerbiedwaardige bisschop, hij krijgt 
onderweg een verschijning, bekeert zich, en als hij 
terugkomt ziet hij inderdaad de engel. Ook zijn 
broer bekeert zich, ze gaan aan het werk voor de 
jonge kerk en worden onthoofd. Caecilia zet door, 
brengt honderden Romeinen tot het christendom, 
en ook zij moet dat met de dood bekopen. Maar 
dat gaat niet zomaar. 
Ze wordt in een kokend bad gegooid, dat ze 
aanvoelt als een regenachtige herfstdag. Dan maar 
de kop eraf – de beul slaat en houwt, maar pas na 
drie dagen geeft ze de geest, na nog veel 
toeschouwers bekeerd te hebben. Deze verhalen 
zijn voor een deel ontstaan in de negende eeuw, 
toen haar lichaam in een van de catacomben 
teruggevonden zou zijn. 
Vraagje: wat hebben die engel, kokend water en 

Er hoort vaak een terugblik op het voorbije jaar 
bij, en jubilerende leden worden gehuldigd. 
Anderen laten zien wat ze kunnen. Een aria zus, 
cabaret zo, en de dames mogen ook meezingen, 
zoals Gita Heijnders, die met Mathieu Mooren het 
duet C’est l’amour uit de Schinderhannes zong – in 
1991.  

Zangzaod: onmisbare kroniek

Dat laatste jaar – 1991 – zou over een kwarteeuw 
wel eens een belangrijk jaar voor het Mannenkoor 
kunnen zijn. Oppervlakkig bezien is het helemaal 
geen geweldig jaar. Er zijn vier mensen te 
betreuren: de ereleden Fons Opbroek (81 jaar, meer 
dan een halve eeuw lid), en Thei Vaessen (74). Die 
was 45 jaar lid, waarvan 18 jaar bestuurslid. Oud-
bestuurslid Miel Gabriëls werd slechts zestig, en 
verder nam het koor afscheid van Marjo Daniels, de 
echtgenote van beschermheer Daniels.
Ook afscheid moest genomen worden van dirigent 
Emmanuel Pleijers die plotseling bedankte. En dan 
nog een belangrijk jaar?
Toch wel: in mei verscheen het eerste nummer van 
het verenigingsorgaan Zangzaod. Oplage: 400. Na 
een voorzichtig begin groeide het blad uit tot een 
kroniek van het KRM.
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Hij kondigde voor nummer twee een artikel 
aan over de Luikse componist André Grètry, 
250 jaar geleden geboren. Interessant, hoewel 
Grètry een 300 plaatsen onder die van Mozart 
zal staan in de ranglijst van componisten. Deze 
naam echter komt in de annalen van het KRM 
vaak voor. Zo was het eerste concours – ruim 
een eeuw geleden – bij Les Disciples de Grétry. 
Dat koor is genoemd naar André Modeste 
Grétry (1741-1813), die geldt als een van de 
vaders van de opéra comique, familie zeg maar 
van de Schinder-hannes. Hij heeft een 
standbeeld in Luik. Helaas: dit artikel is nooit 
verschenen: Pleijers was al verdwenen … Hij 
had het te druk. In het tweede nummer krijgt 
hij daarom een kat na. Een goede dirigent is 
nooit weg!, meent de redactie.  
Die redactie schreef het blad aanvankelijk zelf 
vol, maar dat doe je niet eeuwig. Na een jaar of 
zes begon Zangzaod dan ook te kwakkelen. 
Bijna niemand van de leden leverde bijdragen. 
Sommige nummers verschenen met 
aanzienlijke vertraging. De omslag kwam toen 
de redactie het idee opperde dat de vier 

Een Caeciliafeest is 
bepaald geen 
religieus feest. Soms 
wordt er gekuit. 
Hier acteert Guus 
Smeets Junior als 
Aïda (Pront aan de 
Markt)

Daarin staan niet alleen alle actualiteiten en 
nieuws maar gestaag wordt ook gebouwd aan 
een geschiedenis van het koor. 
Zo kan iemand die de geschiedenis van de 
Schinderhannes opnieuw wil bestuderen, niet 
om Zangzaod heen. Dat bevat kostelijke 
herinneringen aan de laatste uitvoeringen. 
Het eerste nummer van Zangzaod verscheen in 
mei 1991. Er is geen peetvader bekend: volgens 
het blad hadden verschillende zangers “geheel 
los van elkaar” het idee geopperd voor een 
verenigingsblad. Er was dus duidelijk behoefte 
aan.
Het blad was niet alleen bedoeld voor de leden, 
maar ook de donateurs, adverteerders en 
sponsors kregen het, benevens 
zusterverenigingen in de buurt. 
In het eerste nummer schreef de dirigent 
Emmanuel Pleijers een minuscule biografie van 
Mozart, t.g.v. diens tweehonderdste sterfdag. 

stemmen (tenoren etc.) elk jaar één nummer 
voor hun rekening zouden nemen. Er ontstond 
zelfs wedijver onderling, en het resultaat was 
meteen zichtbaar. Inmiddels ligt het blad ook 
in wachtkamers en overheidsgebouwen. Doel 
daarvan: jongeren attent maken op het 
Mannenkoor.
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19
Hoe nu verder, oude mannen?

Mannenkoren sterven uit. Dat was de – al of niet 
alarmerende – kop boven een interview met 
dirigent en musicus Jan Hupperts in De Limburger 
in oktober 1989. Hij nam toen afscheid van het 
Roermonds Mannenkoor. Een deskundige dus, 
maar zijn profetie is gelukkig nog niet bewaarheid. 
Uitsterven gaat ook niet zomaar. In die tijd was de 
gemiddelde leeftijd van de vaderlandse 
mannenzangers 52 jaar. Eind 2002 was 37% van de 
KRM-mannen 65 jaar of ouder. De gemiddelde 
leeftijd was net in de zestig. Geen verjonging dus. 

Op de jaarvergadering eerder dat jaar jammerde 
president Te Meij daarom dat de vergrijzing nog 
steeds een probleem vormde. Alle inspanningen 
daar iets aan te doen, hadden nog niet echt 
resultaat opgeleverd, zei hij.

Waarom is er vrijwel geen nieuwe aanwas, vroeg 
ook Hupperts zich hardop af. Jongeren gaan niet 
makkelijk naar een club van oude mannen, meende 
hij, want er is zoveel meer te doen. Zeker wat 
bijdetijdsers. Harry Cillekens, sinds 1938 lid van 
het Mannenkoor, meldde zich mede aan omdat er 
voor de oorlog niet veel te beleven viel in 
Roermond. “Je ging voetballen of bij het koor,” 
zegt hij.
Hij was door een paar vrienden meegenomen. 
Zangtalent had hij “helemaal niet”, vertelde hij 
Dagblad De Limburger. Hij had wel plezier in 
zingen, en werd een trouw lid. De vrijdagavond –
repetitieavond – werd heilig. Weer of geen weer, 
ziek of schor, hij was altijd present. Tegen zijn 
vrouw zou hij gezegd hebben: “Heb niet het lef om 
op vrijdagavond een kind te krijgen.”

Daar heeft ze zich aan gehouden.

In het jaar dat Cillekens lid werd constateerde een 
recensent in De Limburger Koerier dat de 
publieke belangstelling minder werd, want men 
vindt, zo zei hij, “mannenzang geen waardige 
kunstuiting meer.” Dat lag voor een deel aan het 
repertoire. En misschien geldt dit nu voor de 
jongeren. Ze vinden hun eigen muziek niet bij een 
klassiek mannenkoor. En jongerenkoren hebben 
vrijwel nergens succes. In de jaren vijftig kende 
Roermond een knapenkoor (van de 
Christoffelparochie), dat onder meer in de 
Matheus Passion zong. Daarna doofde het 
enthousiasme geleidelijk uit.
Het is ook niet zo eenvoudig. In plaatsen waar wel 
nog een jongerenkoor is, heeft het mannenkoor 
daar ook niet veel profijt van, want er is 
nauwelijks doorstroming. 
Jongeren zijn wel lid van harmonieën en fanfares. 
Duizenden. Kinderen vaak van nog geen tien jaar. 
Waarom zij wel? Misschien dit: ga je op harmonie, 
dan krijg je daar een behoorlijke muzikale 
vorming. Veel ouders moedigen hun kinderen 
daartoe aan. 

Een andere mogelijke oorzaak dat mannenkoren 
geen jongeren aantrekken: het is niet gezellig 
tussen al die oude(re) mannen. Dat blijkt het 
probleem ook al niet te zijn. Oudere leden bij 
blaasorkesten verzekeren dat er heel weinig 
contact is tussen de jeugd en mensen van boven 
de vijftig. Dat is te vergelijken met een familie- of 
dorpsfeest. Jong en oud is er, maar het blijven 
gescheiden
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groepen, er springt geen vonk over.
Nog maar weer een vraag: is een mannenkoor 
maatschappelijk gezien niet meer interessant 
genoeg?

Het voorlopig nog jongste lid Ben Heijnen als solist tijdens de Matinee Royal, 
in TheaterHotel De Oranjerie
Foto: Allers

Bijzonder koperen jubileum

Het kan ook omgekeerd. Eind 1996 vierde bas 
Rob Jansen een bijzonder jubileum. Bijzonder 
maar ook een beetje triest: hij was 12,5 jaar de 
jongste zanger van het KRM. In het koorblad 
Zangzaod vertelt hij hoe hij als tiener op het 
idee kwam zich bij KRM te melden. Dat 
gebeurde niet “via familie, vrienden of andere 
bekenden, nee: gewoon omdat ik dat zelf graag 
wilde.” Als kind al ging hij bij een fanfare 
spelen, tuba. Zeven jaar lang, “met als beste 
resultaat op een solistenconcours 4 maal een 9 
en een 9,5” schrijft hij. Daarna had hij er 
eventjes genoeg van, maar het begon toch weer te 
kriebelen. Hij ging zingen bij het inmiddels 
opgeheven Graaf van Gelrekoor, en na drie jaar 
vond hij dat hij beter kon. Dat mag je rustig 
van jezelf zeggen. Het KRM dus …

Waarbij je interessant kunt verkorten tot het al 
weer ouderwetse IN. Zingen in een koor is niet vet, 
cool, keigaaf of welk woord momenteel in is. Daar 
valt makkelijk in te komen. Honderd jaar geleden 
werden de zangers nog als helden  ingehaald als

De jongeling werd tussen twee andere bassen 
gezet, die hem verder moesten opleiden. Oudere 
mannen. Wat moet je als zeventienjarige daar 
zoeken? Hoe boeiend is die wereld? Cillekens 
vond het vroeger gezelliger, zei hij, vooral na de 
repetities bij Harrie Pront. Daar kon je 
biljarten en kaarten. “In de Oranjerie hebben 
we die sfeer nooit meer teruggevonden.” 
Inmiddels is Rob Jansen niet meer het jongste 
lid. Simpelweg omdat hij vrijwel meteen na 
zijn jubileum bedankte.
Absolute junior is nu Ben Heijnen, helemaal 
twintig en student aan het Maastrichtse 
conservatorium. Maar kunnen ze die houden, 
is de bange vraag. Stervoetballers zoeken het 
ook hogerop.

ze ergens een prijs gewonnen hadden, ook al stelde 
die objectief gezien (maar wie zag zo?) niet veel 
voor. HetMannenkoor stond verder in hoog 
aanzien bij bestuurders en verdere autoriteiten. Er 
kon geen plechtigheid of herdenking zijn zonder het 
koor. Maar autoriteiten hebben al lang hun 
streepjesbroek uit, en Beatrix is komend jaar 
zilveren koningin: wie loopt daar nog warm voor? 
Als je dan het Wilhelmus mee mag zingen op een 
gure dag, ben je dan wat? 

Nee – maar aan het zingen zelf zal dat niet liggen. 
Integendeel: aan een gedoe als Idols deden 
duizenden jongeren mee.Wie droomt niet van een 
solocarrière? En als je naar roem en bekendheid 
kijkt, welke instrumentalisten kunnen zich meten 
met beroemde tenoren als Caruso, Paverotti? In elk 
geval geen klarinetspelers, hoboïsten, zelfs niet wie 
zijn saxofoon kan laten huilen. 

Het voorlopig nog
 jongste koorlid.
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werden twee koren geraadpleegd die wel nieuwe 
leden wisten te krijgen. Die hadden het over:
gratis koorscholing aanbieden. Te vergelijken 
met de muzikale vorming die meisjes en jongens 
bij een harmonie krijgen. Maar dan moet je wel 
liefhebbers hebben. Hoe krijg je die?

Er zijn drie pogingen gedaan, zegt Lutters, 
“waarvan de eerste achteraf bekeken nogal 
omslachtig was.” Of ambitieus. De weekbladen 
kondigden een open repetitie van het 
Mannenkoor aan, compleet met tentoonstelling 
en een gezellige nazit. Sponsors en een genereuze 
donateur hadden voor drank en hapjes gezorgd. 
De opkomst bleek “matig tot slecht”, maar 

In 2001 hield het 
koor een open 
repetitie, bedoeld om 
jongeren aan te 
trekken.

Toch gaan jongeren niet naar een koor. Zullen 
we de knoop doorhakken? Juist: koorzang leidt 
nooit never naar roem, geld, aanzien. 
Het zij zo …
… en het is vermoedelijk zo. Het Heerder 
Mannenkoor werd wegens gebrek aan leden en 
belangstelling opgeheven een paar jaar voor 
het gouden bestaan. “Verslagen door de 
individualisering en het grillig zapgedrag van 
onze tijd”, concludeerde een pastor in zijn 
parochieblad, toen hij wel wat trouwe zangers 
mocht huldigen: kerkzangers
Natuurlijk wachtte het koor niet berustend af 
tot er iemand bedeesd aanklopte. Een 
commissie o.l.v. Frans Lutters toog aan het 
werk om nieuwe leden te krijgen. Allereerst 

besloten werd door te gaan. Weer een open 
repetitie aankondigen, hopen. Helaas: de laatste 
keer kwam helemaal niemand opdagen.
De vergrijzing was uiteraard een van de 
belangrijkste knelpunten voor het nieuwe 
beleidsplan. Als mogelijkheden om jongeren aan 
te trekken en dus– zoals genoemd wordt: de 
gemiddelde leeftijd te verlagen, werden onder 
meer aangedragen: 

* het beter opvangen en begeleiden van nieuwe
   leden
* relaties leggen met jongerenkoren 
* bij het kiezen van nieuw repertoire rekening
   houden met jongeren 
* duidelijk maken dat gezelligheid samen kan
   gaan met kwaliteit.

Bij de open repetitie
hoorde een 

tentoonstelling over 
het KRM.
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Veel nieuwe leden zijn er helaas nog niet. Bij de 
acht uitvoeringen van de Schinderhannes 2002  
zijn een tweeduizend folders uitgereikt aan 
mannelijke bezoekers beneden (zo te zien) de 
vijftig. Niemand hapte. Gehoopt wordt nu op 
het jubileum en alle activiteiten en concerten 
daaromheen. Wie oren heeft om te horen …
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20
Een nieuw millennium

100 jaar Koninklijk in 2003

… die hoorde dat het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor zich terdege voorbereidde op het 5 
x zilver, anders gezegd: het 125-jarig bestaan. 
Het jubileum, of misschien beter: de mars naar 
125, begon al met de viering van een eeuw 
koninklijk zijn, in mei 2003: de  Matinee Royal. 
Die was heel toepasselijk in de Salle de Fête 
(vertaald: feestzaal) van TheaterHotel de 
Oranjerie. Het 'Royal' was tevens een knipoog 
naar het Concert Royal, de inmiddels 
traditionele tractatie van de drie koninklijke 
muziekverenigingen van Roermond. Het 
Mannenkoor is de jongste van de drie, maar 
desondanks eerbiedwaardig, ook omdat het 
predikaat koninklijk vandaag de dag niet zo 
maar gegeven wordt. Vroeger natuurlijk ook 
niet, maar je hoefde toen in elk geval niet te
bewijzen dat je een blijvertje was. Nu wel. 
Beatrix heeft de regels danig aangescherpt. 
Een vereniging moet niet alleen plaatselijk of 
regionaal uitblinken, maar ook van "landelijke  
betekenis" zijn, en minimaal honderd jaar 
bestaan. Dat zijn geen peanuts, en in vroeger 
tijden zou het Mannenkoor in koetsen en 
landauers door de stad gereden zijn. Nu is de 
trend: toon wat je waard bent. Dat gebeurde. 
Het koor trakteerde onder meer op scènes uit 
de operette Boccacio van Frans von Suppé. Als 
uitsmijter volgde een ruime keuze uit de 
Schinderhannes. Solisten waren onder anderen 
de sopraan Carla Schroyen, tenor Pascal Pittie, 
Geert Belgers, Mathieu en Vincent Mooren, 
Jan Evers en het jongste koorlid Ben Heijnen. 

Als dat geen aansporing is om lid te worden …
KRM werd verder gesteund door een speciaal 
voor deze herdenking geformeerd koor van 
vrouwen uit Roermond en omgeving. 

Op maten, op naar het grote feest 

De matinee was een succes, en dus kunnen we 
nog wel een voorvertoning houden, dacht het 
bestuur. Voorvertoning: dat is oubollig, 
opmaat is een beter woord, en derhalve was er 
een jaar later een concert met de sprekende 
naam OPMAAT 125 JAAR KRM. Dat opmaat 
is een betrekkelijk nieuw woord, een 
modewoord bijna. Maar een wel heel 
toepasselijk woord, want een term uit de 
muziek.

Het Matinee Royal 
b.g.v. het 100-jaar 
mogen dragen van 
het predikaat 
‘Koninklijk’

Foto: Allers
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feest. Makkelijk gezegd, maar loopt het volk van 
Roermond al warm voor een jubileum dat een jaar 
later is? In elk geval verliep de kaartverkoop in 
het begin een beetje bang. Op de dag zelf echter, 
eind mei, genoot een bijna volle concertzaal van 
een ouderwets groot mannenkoor: KRM en 
Venlona samen. Ze worden allebei geleid door 
Wim Schepers – vandaar. Het derde emsemble 
was  harmonie Wilhelmina uit Posterholt.

Alle goede dingen in drieën, en dus is er komende 
mei weer een groot concert. KRM biedt stad

Het Matinee Royal in 2003 werd bezocht door de drie (ex)burgemeesters van 
Roermond. V.l.n.r. drs. Herman Kaiser, Henk van Beers en mr. Jan 
Daniels

en ommelanden een groots concert aan. Een 
luchtig concert. Wim Schepers verklapt: het 
wordt een beetje promachtig. Afwachten dus of de 
mensen meezingen. 
Het jubileumjaar is dan al begonnen. Dit boek

.

De Dikke v. Dale heeft het er overigens 
moeilijk mee. Een opmaat zou zijn: het 
onbeklemtoonde begin van een muzikale zin 
vóór het eerste accent. Hieruit is de figuurlijke 
betekenis ontstaan: aanzet. Dat is de 
bedoeling, maar opmaat is veel mooier.
We improviseren: op maten, op naar het grote

werd op het Caeciliafeest 2004 door de Stichting 
Melieve ludiek aangeboden aan president Jan te 
Meij. Hij heeft dat netjes bewaard, want tijdens 
de nieuwjaarsreceptie 2005 op het stadhuis 
overhandigde hij het plechtig aan de 
burgemeester: het startsein voor het jubileumjaar. 
De burgemeester kreeg verder het prachtig 

Mei 2004 gaf het 
KRM samen met 

Venlona en de 
harmonie van 
Posterholt een 

concert, 
opmaat naar de 

jubileumviering
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gerestaureerde vaandel van Max Weiss cadeau, onder 

Televisie als toetje … 

Dat is nog niet alles. De zondag voor Kerstmis is er 
een bijzondere Kerst-In, en op de vooravond van 
Kerstmis verzorgt het koor de nachtmis in de 
kathedraal. Natuurlijk wordt de mis van Hilbert 
weer gezongen, plus een kerstrepertoire samen met 
een vermaarde solist. Monseigneur F. Wiertz draagt 
de mis op, die – en dat is een prachtige beloning 
voor het koninklijke koor – door de KRO in zijn 
geheel uitgezonden wordt – op radio en televisie. 
Uiteraard hebben de jubilerende mannen ook iets 
extra's verdiend. Dat wordt een zinderende 
concertreis, in 2006. Naar …  

Concert 
Opmaat
125-jaar 
KRM.
Het KRM 
brengt 
populairder 
repertoire. 
Hierbij past 
een ander tenue 
en een strooien 
zomerhoed

het reeds populaire motto: Al 125 jaor gaer 
gedaon. Hiermee wordt de verwevenheid  van 
KRM en Roermond uitgedrukt. Het vaandel 
komt in een openbare ruimte in de stad te 
hangen. 

In het kader van het jubileum in 2005 is een 
groep jubileumsambassadeurs samengesteld, 
bestaande uit: drs. Herman Kaiser, Matu 
Huybregts, drs. René Imkamp, Jean Roubroeks 
en Harrie Wolters.

Wat gaat er nog meer gebeuren? Indrukwek-
kend veel. Er komt een jubileumgazet waarin 
het koor bejubeld wordt, een tentoonstelling 
over het KRM, een  jubileumpenning en de 
Stichting Melieve heeft  nog een verrassing.
Het jubileum zelf wordt gevierd één dag voor de 
oprichtingsdag, op 18 september. Hoogtepunt is 
de pontificale H.Mis in de Christoffelkathedraal, 
waar het koor inmiddels kind aan huis is. 
Celebranten zijn de Roermondse bisschop Mgr. 
E. de Jong en deken monseigneur Th. 
Willemsen. Het jubilerende koor zingt voor het 
eerst de Messe zu Ehren des heiligen Leodegar 
van de Duitser J.B. Hilber, instrumentaal 
begeleid door een blazersensemble. Na de mis 
brengt het KRM het Gregoriaans loflied 
Tantum Ergo van de uit Roermond afkomstige 
componist Jos Beltjens.
's Middags volgt een receptie. Iedereen is 
welkom, en het koor biedt de Roermondse 
bevolking een Maerelingkechtige muzikale 
happening aan.

Milleniumwisseling en Milleniumboom

Het koor nam in stijl afscheid van de eeuw die 
zoveel glorie en voldoening bracht. Bijzonder was 
de nachtmis in de kathedraal. Niet omdat het koor 
voor het eerst (zover valt na te gaan) daar de 
nachtmis mocht zingen, maar omdat in alle 
kathedralen waar ook ter wereld op hetzelfde 
moment een pontificale mis opgedragen werd. In 
Rome namelijk opende paus Johannes Paulus II 
het Heilig Jaar 2000. 

Het KRM zong onder meer Près du fleuve étranger
van Charles Gounod, waarvan het populaire 
arrangement By the river of Babylon in de halve 
wereld bekend is. Dat lied bezingt het Joodse volk 
tijdens de Babylonische gevangenschap, waar ook 
de opera Nabucco over gaat.

Nabucco – dat was toch een monument. Zou er bij 
de overgang naar het magische jaar 2000 niet een 
kunnen komen, werd geopperd. Maar wat? 
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Het koor bestond 120 jaar: bepaald geen 
kroonjaar. Misschien iets voor het Limburgs 
volkslied, het lied van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor, precies negentig jaar 
oud. Er zijn prontere jubilea denkbaar, maar 
het idee was opperbest: de eeuw dat Limburg 
zich maakte, de schaamte afwierp, trots op 
eigen benen ging staan, om die eeuw af te 
sluiten met een monumentje voor hét symbool 
van de eenheid in verscheidenheid, het 
bronsgroene lied dat ver buiten de beide 
Limburgen bekend is. 
Bronsgroen ja. Maar wat was ook al weer 
bronsgroen? Eikenhout. En toch plantte het 
koor een beuk – bie Meneerkes in ’t graas. 
Omdat de beuk een boom is die net als het 
KRM statig is, zowel in de zomer als ’s winters, 
verklaarde het koor. Een eik ziet er inderdaad 
wat vazeler uit als hij zijn bladeren kwijt is.

… Het koor heeft 
nu ook een home 
in de open lucht: 
de 
millenniumboom 
bij Mijnheerkens.

Kilo lires

Melieve is er mede voor de extra’s van het 
Mannenkoor. Daarnaast is er nog veel geld nodig. 
Niet zoveel als bij een blaasorkest, want de 
instrumenten van het koor kosten niets. Daarom 
hoeft het KRM niet maand na maand te bedelen, 
actievoeren, papier op te halen, braderieën te 
organiseren. Maar alleen van de contributie leven 
lukt ook niet. Adverteerders zijn welkom, en af en 
toen een aparte actie. Zo zamelden de leden vanaf 
de zomer2001 kleingeld in – munten die door de 
euro verdrongen zouden worden.

Een beuk is meer een meneer, deftig. Bovendien 
wordt hij bezongen in het lied van het graas, dus …

… werd er op de laatste dag van de zo bewogen 
twintigste eeuw bij Mijnheerkens een boompje 
geplant dat bij het tweede eeuwfeest van zijn 
voedstervader een stevige meneer moet zijn. 
Het planten zelf geschiedde door burgemeester 
Kaiser, beschermheer van het koor.

En daar stond hij dan, ons beukje. Was dat nu 
een monument? We moeten toch tenminste de 
wandelaars kond doen van wat hier staat, vond 
wat later Lauw te Meij.

En bij die eigen 
boom, een beuk, 
wordt uiteraard 
uit volle borst 
gezongen.

Foto: Wulms

Maar die niet  alleen. Er rolden ook munten uit 
Hong-Kong, Nieuw-Zeeland, Egypte, Malta en 
Rusland uit de bussen. Leden die nog naar een van 
de toekomstige eurolanden op vakantie gingen, 
brachten alle overgebleven kleingeld mee. Camiel 
Giebels toog daarom met meer dan een kilo aan 
Italiaanse lires naar de zon. Uiteraard piepte het 
bij de controle op Schiphol danig, en hij moest zijn 
hele handel uitstallen. Zijn verklaring werd 
geaccepteerd. De opbrengst van de actie was bijna 
460 euro oftewel duizend gulden en een paar 
grijpstuivers.
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De Kerst-In in1999, vlak voor de millenniumwisseling in de schouwburgzaal van TheaterHotel De Oranjerie. 
Medewerkenden: Burgemeester drs. Herman Kaiser, deken mgr. Th. Willemssen, Marjorie Ginczinger en Harry 
Peeters.

Misschien een gedenkplaat, ook al om er 
jaarlijks wat te organiseren – en dan ei pötje 
beer te drinke. 
Die plaat kwam er, twee jaar later, maar wat 
staat erop? Alleen dat de boom op 1 januari 
2000 geschonken is. Niets van het waarom: het 
Limburgs volkslied. Het is wel de boom van 
het koor geworden. Af en toe is er een barbecue 
daar bij die boom, die mooie boom. Er wordt 
dan duchtig gezongen, en er is inmiddels een 
heuse Werkgroep Millenniumboom, die verdere 
plannen uitdoktert om de plek van het KRM 
nog meer bijzonder te maken. 

Wat was er ook al weer zo bijzonder? Iets van 
een bakkerszoon die heel muzikaal was, prijzen 
haalde in Luik? Verteld wordt dat zijn vader 
hem liet  huldigen. De mannen die dat deden, 
bleven die niet samen? Er was verder iets met 
een koor en die zoon, en een eeuw later zitten 
zijn muzikale nazaten aan de barbecue onder 
een beukenboom, zou daar niet wat van te 
vertellen zijn? 

Gaer gedaon!
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De Stichting Melieve bestaat uit, van links naar rechts: Mariet Stollman-Verheggen, Ingrid te Meij-van Borren, Marly Wiermans, Francy
Giebels-Nohlmans, Lia Klaver-van Baal, Marlu Ebert, Marleen Aben-Janssens, Elke Druncks-Cuypers, Lia Lutters-Stakenborg, Mini
Steeghs-Houben.
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21Melieve:
neet achter de kaerels aan

“We hebben nu een hal” zegt Ingrid te Meij-van 
Borren terwijl ze op een stapeltje potten achter 
de voordeur wijst. “Vroeger stond een week voor 
de sjómmelmert het hele huis vol, alle 
slaapkamers tot op de trappen toe.”
Ingrid (oet Zjwame, maar geboren in hartje 
Remunj) is voorzitster van de aan het KRM 
gerelateerde Stichting Melieve. Doel daarvan 

in de stad?”
Ook niet bijster origineel maar het comité besloot 
het te proberen. Er werden twee deskundigen van 
naam aangetrokken. Wie wat aan te bieden had, 
moest uiteraard betalen voor het advies van de 
taxateurs. Het werd een boeiende dag, en de 
opbrengst viel iedereen danig mee. 

is het nodige geld voor de extra’s van het 
Mannenkoor biejein te sjoje. Geld bijvoorbeeld 
voor het aanstaande jubileum. Haar man is 
president van het koor. Is ze dus daarom …
“Nee, dat is absoluut geen regel. We zijn 
begonnen met de partners van de bestuursleden. 
Het leek ons niet goed om een club van pakweg 
dertig vrouwen te hebben – dat werkt misschien 
niet.”

De club is nog vrij jong. Opgericht in september 
1999. “We hoorden het bestuur voor de 
zoveelste maal jeremiëren dat alles zo 

En er werd meteen geschiedenis geschreven. Man 
en vrouw, een eind in de veertig, komen aarzelend 
binnen. Of ze verdwaald zijn. Ze hebben stukken 
bestek in kranten gedraaid. Een van de 
deskundigen bekijkt de zilveren lepels (nou ja, 
zilver zegt Jan te Meij: de mijnwerkers vroeger 
waren zeker niet zwarter) en roept: “Meneer, weet 
u wat deze lepels waard zijn? Heel veel.” 
Dan maak je subiet reclame, want het publiek 
weet: dat zijn goede taxateurs.

duur was en dat je niet ten eeuwigen dage op 
sponsors kon blijven rekenen, en toen riep 
iemand: zólle veer ins get veur die kaerels gaon 
doon? Daar hoefde niet eens over gepraat te 
worden: we bestonden binnen de minuut.”
Acht vrouwen waren er, en ze noemden zich 
Damescomité KRM. Voortvarend, maar wat 
moesten ze? Papier ophalen, daar hadden ze 
geen zin in. Bovendien worden  stad en 
buitengebieden al afgestroopt door sport- en 
muziekverenigingen. Ingrid: “En kienen doet 
ook elke vereniging. Iemand stelde voor: zou 
zoiets als Kunst of Kitsch niets zijn, en dan hier 

De start was boven verwachting gelukt en even 
later werd het clubje omgezet in een heuse 
stichting. Sjieker en tevens handiger voor de 
belasting. Edoch: een stichting dient een naam te 
hebben. Dat werd Melieve, een creatieve 
combinatie van de eerste letters van de 
voornamen van de dames ( I = Ingrid etc.) van 
het eerste bestuur. Hierbij moest wel wat 
gesmokkeld worden. Er was een L te veel, en de V 
is eigenlijk een F, de F van lieF – want Melieve 
heeft daar hevig mee te maken, ontdekten de 
dames toen ze even in de v. Dale keken. 
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Fietstocht Melieve 
2003
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En dus verschijnen activiteiten van Melieve in ’t 
Gezetje van oppe Ruiver, in ’t Zjwaemke 
(Swalmen) en Erf en Hof, weekblad voor 
Hoogvonderen. Naast natuurlijk in het in heel 
Midden-Limburg verschijnende Dagblad De 
Limburger en weekbladen als de Trompetter, 
Zondagsnieuws en de  Maas - en Roerpost. “Ik 
stuur me wat weg”, zegt ze. “Dat moet wel want 
de mensen hebben het zo druk, die vergeten snel.”
Melieve organiseert ook fietstochten en 
wandelingen waar iedereen aan mee mag doen –
tegen een geringe vergoeding. Die moeten breed 
bekend zijn. Hoogtepunt was de wandeling op het
oude kerkhof ane Kepel. Daar waren meer dan

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, 
moeder aller woordenboeken, zegt: “Melieve: 
uitdrukking waarmee men een vrouw vriendelijk 
en gemeenzaam aanspreekt – vergelijk Frans ma 
chère.” Mijn lief dus – zullen we zeggen. En over 
dat chère zal een van de leden later opmerken: 
wen me mer neet meint det veer achter oos 
kaerels aan marsjere. 
Dat gebeurt gegarandeerd niet. Melieve loopt 
voorop, demarreert steeds vaker. Passeert kieners 
en aad-pepeermenkes met een heuse kunstmarkt 
op de Abdijhof, de achterkant van de 
Munsterkerk. 

De kunstmarkt wordt (heel slim, je ziet ze 
glimlachend vergaderen, de Melieves) tegelijk

honderd belangstellenden voor. “Wandeltochten 
leveren niet veel op”, zegt Ingrid: “je moet het 
meer doen voor de naamsbekendheid. Dan komen 
de mensen misschien ook naar onze kunstmarkt.”  

Grote vraag is nog: wat doen ze bij het jubileum? 
“Iets speciaals natuurlijk, maar we hebben nog 
geen idee wat. Bijna alles is al geweest. Ik heb 
hier een hele map activiteiten van verenigingen 
uitgeknipt. Er zit nog niets bij. Maar het gaat 
lukken, daar zijn we zeker van.”

met de grote jaarmarkt gehouden, de eerste week 
van september. Er is dan al veel volk in de stad. 
De kassa rinkelt danig. Amateurs betalen voor 
hun stand. En dat doen ze graag, concludeert 
Ingrid, “anders werd ik niet zes maanden tevoren 
gebeld of de markt weer doorgaat, waar en 
wanneer.” 

Melieve is zodoende vrij snel een begrip geworden 
in Roermond.
En omgeving – vult Ingrid aan. “We komen 
natuurlijk nooit in de NRC, maar verder stuur ik 
berichten naar alle mogelijke blaadjes.”
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Het KRM op de binnenplaats van (in de volksmond) de Pollaert of het Godshuis te Roermond (Munsterplein) met
op de achtergrond de Munsterkerk, 2004

Foto: Kuit
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Namenlijst leden KRM

1e tenor Herman Aben Bariton Marcel Peeters
1e tenor Camil Giebels Bariton Kurt Posthoff
1e tenor Louis Hauer Bariton Lei Raeven
1e tenor Guus Janssens Bariton Theo Van Rosmalen
1e tenor Dominique Kuijper Bariton Jean Roubroeks
1e tenor Jan te Meij Bariton Jo Roumen
1e tenor Lauw te Meij Bariton Theo Ruiten
1e tenor Jo Pouwels Bariton Olaf Schouten
1e tenor Christoph Ramakers Bariton Guus Smeets
1e tenor Ad Verstraelen Bariton Frans Steeghs
2e tenor Theo van de Bogaard Bariton Jan Stollman
2e tenor Jan Druncks Bariton Jan Ter Veer
2e tenor Theo Fakkert Bariton Mathieu Vincken
2e tenor Huub Hagenaars Bariton Ad van der Wielen
2e tenor Piet Heijnders Bariton Frans Wulms
2e tenor Ben Heijnen Bariton Jan Ypma
2e tenor Cor Klaver Bas Theo Adams
2e tenor Ger Kuypers Bas Louis Buvelot
2e tenor Frans Lutters Bas Hans Willi Bühn
2e tenor Frans Routs Bas René Cleef
2e tenor Olaf Rubel Bas Mike Edwards
2e tenor Ignace Ruijs Bas Herman Geelen
2e tenor Jacques Seuren Bas Piet Huikeshoven
2e tenor Jef Wijenberg Bas Wim van der Maas
2e tenor Frans Wöltgens Bas Harrij Opheij
Bariton Gerard Van Cann Bas Dick den Ouden
Bariton Wim Dommerholt Bas Dré Peeters
Bariton Charles Van Etten Bas Karel Ruiten
Bariton Do Farro Bas Lei Sijbers
Bariton Wim Jacobs Bas Jacques Theelen
Bariton Lei Janssen Bas John Wiermans
Bariton Jos Menten Bas Gerard van der Woning
Bariton Wim Mooren Dirigent Wim Schepers
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Voorintekenaars
die de uitgave van dit gedenkboek mede mogelijk hebben gemaakt

1 Marleen Aben – Janssens
2 Theo Adams
3 H.L. Allers
4 H. van Beers
5 G.W.H.J. van de Bergh
6 J.H.J.M. van de Bergh
7 Openbare Bibliotheek 

Roermond
8 Theo van de Boogaard
9 P.M. Brackenie
10 H.J.M. Brouns
11 Mr. H.J. van der Bruggen
12 Hans-Willi Bühn
13 Ricarda van Buggenum – te

Meij
14 Wilma van Bussel
15 Louis Buvelot
16 J.E.A. Caris
17 René Cleef
18 L.J.Cornelissen
19 Firma J. Cox
20 F. Cremers Wijnkoperij
21 A.C.N. van Cromvoirt
22 Van Cromvoirt Makelaardij
23 mr. J.H.J. Daniels
24 drs. H.L.H. Derks
25 Wim Dommerholt
26 G&G Driehuis Special Sizes 

for Men
27 Elke Druncks – Cuypers
28 Marlu Ebert
29 H. Ebus
30 Mike Edwards
32 N.Th.A. Engels
32 Charles van Etten
33 J.J.M. Evers
34 Theo Fakkert
35 Do Farro
36 Fortis Bank Roermond
37 Herman Geelen
38 Gemeente Roermond
39 Francy Giebels – Nohlmans

40 G.P. L.P.  Haas
41 Wendy van Hagen -

 Lutters
42 Hub Hagenaars
43 Louis Hauer
44 H.A.M. Hawinkels
45 Van Hecke, Houben, 

Urlings en Dietz
46 Piet Heijnders
47 E.J.H. Heijnders –

 Callaars
48 Ben Heijnen
49 L. Hendrickx
50 mw. A.M.R.Hendriksen
51 H.J. Hoenen
52 Piet Huikeshoven
53 J.H.H. Hupperts
54 mw. M.E.J. Huybregts
55 L. Imkamp
56 drs. R. Imkamp
57 Wim Jacobs
58 Lei Janssen
59 Guus Janssens
60 mw. L.J.M.T. Janssens –

Breukers
61 H.P.M. Janssens
62 M.F.A. Jeurissen
63 H.J.W. Jordens
64 H. Julicher
65 mw. M. Kaekebeke
66 drs. H. Kaiser
67 Lia Klaver – Van Baal
68 J.N.W. Koninkx
69 A. Korff
70 Wim Kuipers
71 Dominique Kuijper
72 H.J.H. Kuijper
73 L.L.J. Kuipers
74 Ger Kuypers
75 mw. I. Lommen – Moors
76 Tom Loven B.V.
77 Frans Lutters
78 Menno Lutters
79 Lia Lutters – Stakenborg

80 J. Maas
81 Mannenkoor DSM 

Research
82 Meeùs Assurantiën
83 Lauw te Meij
84 P. A.M. te Meij
85 Ingrid te Meij – van 

Borren
86 Raymond te Meij
87 Roger te Meij
88 Jos Menten
89 J. Menten
90 Muermans Vastgoed 

Holding BV
91 Wim Mooren
92 P.  Mooren
93 L. Mooren
94 mw. M. Muller – Klaar
95 Harrij Opheij
96 Dick Den Ouden
97 Dré Peeters
98 Marcel Peeters
99 A.Peters (de Trompetter)
100 Kurt Posthoff 
101 Jo Pouwels
102 Christof Ramakers
103 P. J.H. Reumkens
104 A.Reyners en J. Reyners
105 Roermondse Stichting 

1880
106 Rooswinkel Horeca
107 Jean Roubroeks
108 Theo van Rosmalen
109 Jo Roumen
110 Frans Routs
111 Olaf Rubel
112 Karel Ruiten
113 Theo Ruiten
114 Ignace Ruys
115 mw. H. Sampers - van der 

Heijde
116 G.H.M. Sars
117 A.A. Sarton-Lommen
118 Wim Schepers

119 Olaf Schouten
120 Jacques Seuren
121 F. P. J. Slenders
122 J.L.H. Smeets
123 Guus Smeets
124 Stadsbibliotheek 

Maastricht
125 De Stadskappers BV
126 Frans Steeghs
127 Mini Steeghs – Houben
128 G.Th.J. Steeghs
129 Mariet Stollman –

Verheggen
130 Ing. F.A. Straus
130 mw. C. Straus
132 Lei Sijbers
133 TheaterHotel De Oranjerie
134 mw. A. Timmermans –

Kessels
135 P.H.F.  Tummers
136 G. Uphof
137 Jan ter Veer
138 Koninklijke 

Zangvereniging Venlona
139 Ad Verstraelen
140 mw. H.J. Verstraelen –

Vervuurt
141 Mathieu Vincken
142 P.  Vincken (Florida USA)
143 J.H.A. Vleeshouwers
144 Ad van der Wielen
145 John Wiermans
146 Marly Wiermans
147 mgr. F. Wiertz
148 Jef Wijenberg
149 mgr. T.G.J. Willemssen
150 H.Wolters
151 Frans Wöltgens
152 Gerard van de Woning
153 Frans Wulms
154 Jan Ypma



152 KONINKLIJK ROERMONDS MANNENKOOR  125 JAAR

Literatuur en bronnen

Zoals in het voorwoord gezegd heeft dit boek 
geen wetenschappelijke pretenties. Was dat wel 
zo, dan moest nauwkeurig vermeld worden 
waar de meegedeelde informatie te raadplegen 
is. Dat zou verschillende pagina's vergen, 
aangezien – naar schatting – driekwart 
afkomstig is uit het archief van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor, ondergebracht bij 
het stadsarchief in Roermond (GAR), en 
onderverdeeld in tientallen genummerde 
mappen. Belangstellenden kunnen daar dagen 
doorbrengen met lezen, snuffelen, zich 
verbazen in/over wat allemaal bewaard is. In 
enkele gevallen zijn artikelen uit Limburgse 
kranten geraadpleegd die niet in de 
verzameling van het koor aanwezig waren. 
Sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw 
heeft (nu) Media Groep Limburg (o.m. Dagblad 
de Limburger en Limburgs Dagblad) een 
digitaal archief. Ook daaruit is informatie 
gehaald.
Verder leverde het verenigingsblad Zangzaod 
nogal wat gegevens en vooral verhalen op. 
Uiteraard zijn allerlei naslagwerken, 
encyclopedieën etc. en internet geraadpleegd. 
Voor de zeer geïnteresseerden volgt nog een 
lijst van specifieke werken. Deze zijn in allerlei 
bibliotheken te raadplegen of te lenen, 
misschien met uitzondering van het laatste 
boek, dat over dirigent Kees de Rooij gaat.  

Paul Arnold, John Hoenen en J.C.G.M. 
Jansen, Mannenkoren in Limburg, 1837-1999, 
Horst 1999.

H. van Dijk, Panorama van drie eeuwen muziek 
in Limburg, Leeuwarden-Maastricht 1991.

A.F. van Beurden, Roermonds Mannenkoor van 
1880 tot 1894, Roermond 1894.
De Koninklijke Harmonie van Roermond: 
geschiedkundige aanteekeningen, Roermond 
1896.
Gedenkboek der "blijde incomste" van H.M. 
Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik 
der Nederlanden in de stad Roermond op vrijdag 
den 17en juli 1903, Roermond 1903. 

J.N. Snackers, De wording der Provincie 
Limburg: eene lezing, Sittard 1917.
Feestgids Gouden Jubileum der Koninklijke 
Zangvereeniging Roermonds Mannenkoor, 
(Roermond 1930).    
Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Archief 
1880-1980 (jubileumuitgave), Roermond, 1980. 

Koninklijke Roermondse Zang- en 
Muziekvereniging, Jubileumgids 100 jaar 
(Roermond 1972).    

Joh. R.G. Dohmen e.a., 100 Jaar 
Zangvereniging ORANJE Schinveld, Schinveld 
1998. 
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Tijs Dorenbosch e. a., Kroniek van een 
honderdjarige / (Swalmens Liedertafel),  
Swalmen 1989. 

Jozef de Beenhouwer, Henry Luyten (1859-
1945), Antwerpen 1995.

Peter J.A. Nissen, De akkoorden van het gemoed: 
het literaire leven in Roermond in de negentiende 
eeuw: een bloemlezing / ingeleid en samengesteld  
door Peter Nissen, Roermond 1986.
Verscheurd paradijs: een kleine bloemlezing uit 
het werk van Roermondse schrijvers uit de 
twintigste eeuw / samengesteld en ingeleid door 
Peter J.A. Nissen, Roermond 1989.

Ad Vervuurt, 130 jaar Schinderhannes in 
Roermond, 1865-1995, Roermond 1995.

Pierre Huyskens en Piet Tummers, Roermond 
theatraal: van Société Dramatique de Ruremonde 
tot TheaterHotel De Oranjerie, Roermond 1998. 

Peter Soeters,  Matty Niël: een 
componistenleven, Maastricht 2000.

Karel Ruiten, Brochure Limburgs volkslied 1999

Jan Huyskens,  60 Limburgse leedjes / De 
Mesjeus, Roermond 1993.

Stichting Cantabile, De Maerelingk. 100 leedjes 
in 100 jaor, Roermond 2000.

Paul de Rooij, C.A.M. de Rooij, 1886-1939, 
Een leven in woord en beeld, Venlo z.j. (2000).
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Digitale Versie
Het tot stand komen van deze digitale website-versie

Deze digitale website-versie is gemaakt door 
Herman Aben, KRM-webmaster

25 februari 2021.

Via onze secretaris Camil Giebels ontving ik op 2 februari 2021 van de oorspronkelijke 
uitgever, ARS  Grafische Producties & Communicatie, de softwarebestanden zoals ARS ze 
in 2005 gebruikt had voor het uitgeven/drukken van het gedenkboek. 
Het bleek dat deze gegevens met een publicatiesoftware gemaakt was, dat niet meer door 
ARS gebruikt werd, dus voor hen onleesbaar. Volgens hen zou het een hele klus worden, 
als het al mogelijk was, de inhoud terug te winnen. Dat werd dus een opgave om de 
oorspronkelijke teksten en layout toch digitaal beschikbaar te krijgen.

Na speurwerk op het Internet kon ik een (7-daagse gratis) proefversie installeren van het 
toenmalig gebruikte professionele publicatiesoftwarepakket. Het bleek dat hierbij ook nog 
een extra converteerprogramma nodig was, omdat de gebruikte versie sterk verouderd 
was. Hiermee  kon ik de ontvangen bestanden openen. Omdat het een proefversie betrof 
kon ik weliswaar de gehele inhoud zoals teksten, foto’s en opmaak bekijken, maar alle 
uitvoerfuncties waren geblokkeerd, dus hiermee deze digitale versie maken was 
uitgesloten. 
Wel was het mogelijk om alle teksten via “kopiëren & plakken”, per hoofdstuk of soms per 
alinea, naar een Word-document over te hevelen. Nu alleen nog “even” een eigen digitale 
versie samenstellen met de gewenste layout.
Hierbij heb ik geprobeerd zo veel mogelijk de vormgeving en uitstraling van het 
oorspronkelijke gedenkboek te behouden. Eén uitzondering heb ik gemaakt voor de foto’s: 
In deze digitale versie heb ik, indien aanwezig/mogelijk, de oorspronkelijke kleurenfoto’s 
gebruikt. Dit was prijstechnisch in de gedrukte uitgave niet mogelijk.
Na meerdere uren digitaal “knippen & plakken”, “positioneren & schuiven”, “foto’s 
uitzoeken, bijsnijden & invoegen” was de eerste opzet gereed.
Daarna werd het Word-document via een PDF-bewerkingsprogramma omgezet naar het 
pdf-formaat. Er werden nog enkele paginabrede foto’s toegevoegd en de uiteindelijke 
vierkante layout gemaakt.
Na 32 uur werk was deze versie gereed: Een stukje ‘Koninklijk Roermonds Mannenkoor’ 
dat het behouden waard is!

Herman Aben, 25 februari 2021.
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