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WAAROM
DIT BOEK?
Dit jubileumboek ‘135 jaar KRM’ doet verslag van
de ontwikkelingen die zich de laatste 10 jaar hebben voorgedaan. Die ontwikkelingen leidden tot
een groter, kwalitatief beter en
levensvatbaarder KRM.
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Hoofdstuk 1:

Waarom dit boek?
Het Koninklijk Roermond Mannenkoor (verder:
KRM) bestaat op 19 september 2015 al 135 jaar. Daar
even bij stilstaan is genoeg, want 135 jaar is geen
echt aansprekend jubileum. Het KRM viert dat jubileum o.a. met het uitgeven van dit jubileumboek.
Het biedt een overzicht van de recente historie van
het koor. Tevens organiseerde het koor een dubbelconcert met concertreis. In mei 2015 zong het
KRM tweemaal in Carcassonne (Zuid-Frankrijk),
o.a. samen met het plaatselijk gemengd koor ‘Les
Choeurs de Carcassonne’ en naar verwachting zingt
dat Franse koor in 2017 met het KRM in Roermond.
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Bij het 125-jarig jubileum in 2005 verscheen een jubileumboek met de titel ‘Al 125 jaor gaer gedaon –
1880 tot 2005 Koninklijk Roermonds Mannenkoor’
(W. Kuipers, F. Lutters, K. Ruiten). Aan het einde
van dat boek droeg een hoofdstuk de veelzeggende
titel: ‘Hoe nu verder, oude mannen?’
Geconstateerd werd dat in 2002 al 37% van de
KRM-leden 65 jaar of ouder was en dat de aanwas
van nieuwe leden achterbleef. Het goed bekijken
en analyseren van de ledenlijst van 2005 (afgedrukt
in het jubileumboek) maakte duidelijk dat er echt
werk aan de winkel was: het voortbestaan van het
KRM stond op het spel! Op die lijst staan 65 zangers vermeld. Van die 65 zangers zijn er t/m 2015 al
14 overleden en 18 zangers zijn om uiteenlopende
redenen vertrokken. Dat betekent dat van de 65 leden uit 2005 in 2015 nog slechts 33 leden deel uitmaken van het KRM.
Een commissie van het KRM deed nog vóór het
jubileum van 2005, na een bezoek aan twee mannenkoren die succesvol waren in het aantrekken

van nieuwe leden, pogingen tot uitbreiding van
het KRM door het aanbieden van gratis koorscholing. Zonder succes. Ook In het Beleidsplan 2000 –
2005 stonden fraaie volzinnen die het KRM op een
nieuw spoor moesten zetten.

Hoe ging het verder?
De titel ‘Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
overschrijdt zijn grenzen‘ verwijst naar het belangrijkste thema van dit jubileumboek. Het boek doet
verslag van de ontwikkelingen die zich in de jaren
tussen 2005 en 2015 hebben voorgedaan en die hebben geleid tot een veel groter, kwalitatief beter en
levensvatbaarder mannenkoor. Natuurlijk komen
ook andere zaken aan de orde om het beeld compleet te maken. Bij het samenstellen zijn we deels
chronologisch, deels thematisch tewerk gegaan.
Het KRM zal ook de komende jaren zijn best blijven
doen nieuwe leden aan te trekken; dit boek moet
hen dan een inkijk geven in het koor waar zij deel
van uit zijn gaan maken. Bij het maken van dit jubileumboek hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt
van ‘Zangzaod’, het verenigingsblad van het KRM.
Met een knipoog naar de titel van dit boek wordt
hier alvast gemeld dat het KRM aan het begin, aan
het einde en in het midden van de beschreven periode concertreizen heeft gemaakt naar Santiago de
Compostela in Noord-Spanje (2006), naar Carcassonne in Zuid-Frankrijk (2015) en naar de bron van
de Roer in België (2008), en daarmee zijn ook feitelijk grenzen overschreden!
De samenstellers

2

–11–

HET KONINKLIJK
ROERMONDS
MANNENKOOR
– UITLIJNING IN
ENKELE STREKEN
Heel in het kort worden enkele wezenlijke
trekken, feiten en attributen belicht die een
mannenkoor tot het KRM maken.
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Hoofdstuk 2:

Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
– Uitlijning in enkele streken
Het KRM werd op 19 september 1880 opgericht
door ene bakker Tijssen, de vader van de latere
dirigent van het koor: Henri Tijssen. Bij de muzikale happening in Roermond in hotel ‘De Gouden
Leeuw’ na het slagen van Henri aan het conservatorium in Luik was ook een ‘groep dilettanten’ aanwezig, zangers wel te verstaan, die later besloten
’biejein te blieve’. Zie daar de start van het KRM.
De groep bestond in 1881 uit 36 leden en droeg toen
de naam ‘Liederkrans’.
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Dirigent Henri Tijssen.

Het koor heeft al heel lang als zinspreuk en devies:
‘Voor al wat waar is, goed en schoon’ en probeert
in de lijn daarvan op hoog niveau niet alleen een
muziekvereniging te zijn, maar ook een instituut
dat zich sterk maakt voor de Roermondse en Limburgse cultuur. Een discussie over de oorsprong
van dit devies leidde van Plato, via de katholieke
kerk naar de voormannen van het koor, waardoor
het tot gedachtengoed van het KRM werd. ‘Er is
sprake van een in het Nederlands gestelde spreuk,
zoals het een gerenommeerd koor in een aristocratische stad betaamt, …..zoals ook het Roermonds en
Limburgs Volkslied…..het barst van waardigheid’
(uitspraak van gewaardeerd lid Henri Timmermans †).
In de discussie rond het 125-jarig jubileum werd
de zinspreuk meer vertaald in maatschappelijke
dienstbaarheid: ‘Al 125 jaor gaer gedaon’.
Vanaf 1903 mag het KRM zich van H.M. Koningin
Wilhelmina ‘Koninklijk’ noemen. Het koor is trots
op dat predicaat, zoals ook op het feit dat zowel het

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Limburgs als het Roermonds Volkslied binnen het
KRM is ontstaan met composities van Henri Tijssen.
De koorleden delen vooral de liefde voor zang en
muziek met elkaar. De verbondenheid die daaruit
voortvloeit leidde tot de lange bestaansgeschiedenis van het koor, waarvan de meeste dirigenten een
lang dienstverband hadden.
Het koor presenteert zich vanaf 1967 meestal in
smoking, toen voor het eerst in Wiesbaden. Alle
mannen hebben een insigne op de borst, het logo
van het mannenkoor: een gestileerde ineengevlochten R en M in Jugendstil met een kroontje daarboven, hangend aan een lint in de kleuren van
Roermond, wit en blauw. Sommige leden dragen
daar nog een draagspeld bij, gemaakt bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het koor en/of
een speld die verwijst naar een 25-, 40- of 50-jarig
lidmaatschap. Het eerstgenoemde insigne, dat logo
wordt met trots gedragen. Het laat zien dat het koor
‘koninklijk’ is en van Roermond. Daarmee zijn de
leden niet koningsgezinder dan de gemiddelde Nederlander, maar volgt het bestuur wel datgene wat
het koningshuis overkomt en laat zo nodig van zich
horen. Het koor ziet het predicaat vooral als een
‘kwaliteitskeurmerk’ richting samenleving.
Het KRM heeft vanaf het begin een vaandel, geen
drapeau, zoals heel gebruikelijk in de begintijd.
Het eerste vaandel dateert van 1887. Bij het eeuwfeest in 1980 kreeg het koor het huidige vaandel
naar een ontwerp van Wijnand Thönissen en vervaardigd door Wilmy Conen-Peeters. Het werd betaald door de Rabobank.
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Insigne Koninklijk Roermonds Mannenkoor.
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HET 125-JARIG
JUBILEUM 2005 IN
HET KORT
Hoogtepunt in de beschreven periode is
het 125-jarig jubileum in 2005.
Het centrale thema: betrokkenheid bij de stad en
haar bewoners, komt in de gekozen activiteiten en
muzikale hoogtepunten duidelijk naar voren.
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Hoofdstuk 3:

Het 125-jarig jubileum 2005
in het kort
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Het jubileumjaar 2005 startte in november 2004 tijdens het Caeciliafeest met de aanbieding aan president Jan te Meij van het nieuwe jubileumboek:
‘Al 125 jaor gaer gedaon – 1880 tot 2005 Koninklijk Roermonds Mannenkoor’ door Frans Lutters,
voorzitter van de jubileumcommissie. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2005 werd het jubileumjaar officieel geopend met de aanbieding
van het jubileumboek aan burgemeester Henk van
Beers door president Jan te Meij. Tevens werd via
hem aan de bewoners van Roermond – uit dankbaarheid en betrokkenheid bij de stad – het fraai
gerestaureerde oude vaandel uit 1950 van Max
Weiss overhandigd. Daarmee werd het thema van
het jubileumjaar benoemd: betrokkenheid bij de
stad, al ‘125 jaor gaer gedaon’.

Er werden speciale toegangskaarten uitgegeven in
verband met de grote belangstelling. Uitgevoerd
werd de ‘Messe zu ehren des hl. Leodegar’ van J.B.
Hilber met begeleiding van een grote groep blazers
van Harmonie ‘Concordia’ uit Melick en met medewerking van sopraan Marjorie Ginczinger en de
Roermondse tenor Ben Heijnen. De gregoriaanse
gezangen werden gezongen door de Schola KRM
onder leiding van Piet Nuvelstijn.

Het vaandel hing gedurende het jubileumjaar in het
stadhuis, zichtbaar voor het publiek. Natuurlijk
werd er ook gezongen. Bijzonder was een nieuw
door het overleden koorlid Henri Timmerman gemaakt toepasselijk derde couplet van het lied
‘Veer zeen Remunjse zengers’.
Het jubileumjaar werd op 11 december 2005 afgesloten met een bijzondere Kerst-In ‘Wij komen tezamen’ in TheaterHotel De Oranjerie, met aansluitend
een diner voor de hele koorgemeenschap. Het absolute hoogtepunt was daarna nog de Kerstnachtmis
op 24 december om 24.00 uur in de St. Christoffelkathedraal van Roermond die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden door KRO/RKK.

Aanbieding jubileumboek aan burgemeester Henk
van Beers tijdens de nieuwjaarsreceptie op
5 januari 2005 in het stadhuis van Roermond.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Op 28 mei vond in de Salle de Fête van TheaterHotel De Oranjerie ‘MERCI ! – jubileumconcert
Koninklijk Roermonds Mannenkoor’ plaats. Aan
dat concert werkten mee: een damesprojectkoor,
een Big Band onder leiding van Richard Meijer, de
sopraan Marjorie Ginczinger, de bariton Richard
Meijer, de zangeressen Marianne van Gemert en
Maud Willems, de pianiste Monique Offermans en
de pipers Olaf Schouten en Pieter van de Vorle.
Algehele leiding: dirigent Wim Schepers.
• Op zondag 18 september vond in de O.L. Vrouwe
Munsterkerk de jubileummis plaats, opgedragen
door Mgr. Everardus de Jong. Uitgevoerd werd de
H. Mis van Hilber. Ook werd het ‘Tantum Ergo’ van
G. Beltjens uitgevoerd, gecomponeerd in de jaren
dat het KRM was ontstaan. Na de H. Mis begeleidde
de Koninklijke Harmonie het KRM-gezelschap naar
TheaterHotel De Oranjerie waar een lunch wachtte.
• Op diezelfde zondag vond in de feestzaal van TheaterHotel De Oranjerie een druk bezochte muzikale
receptie plaats met medewerking van meerdere solisten, koren en ensembles.
•

De beschermheren mr. Jan Daniels en drs. Herman
Kaiser en de ere-dirigent Jan Hupperts tijdens hun
amusante voordracht in de 125e jaarvergadering van
het KRM op 11 februari 2005.

Enkele hoogtepunten uit het jubileumjaar 2005
• In TheaterHotel De Oranjerie vond op 11 februari de feestelijke 125e jaarvergadering plaats. Daarin verzorgden de beschermheren mr. Jan Daniels,
drs. Herman Kaiser en ere-dirigent Jan Hupperts
een even onverwacht als prachtig optreden, waarin ze het koor in een historisch, maar lichtvoetig
en met veel humor gebracht, perspectief plaatsten.
Heel duidelijk toonden zij aan dat het KRM een
‘maatschappelijke functie’ vervult. Bestuurslid en
bibliothecaris Frans Steeghs verzorgde een mooie
presentatie waarin het muzikale heden en verleden
van het koor in woord en beeld werd gebracht. De
voorzitter van de jubileumcommissie presenteerde een herdenkingspenning, ontworpen door Piet
Schoenmakers (†) en gemaakt bij Joop Crompvoets
te Swalmen.

Het jubileumconcert ‘MERCI’ op 28 mei 2005 in
de Salle de Fête van TheaterHotel De Oranjerie.
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Een hoogtepunt in het jubileumjaar
de nachtmis met Kerstmis 2005
in de Christoffel-kathedraal,
uitgezonden op televisie
door KRO/RKK.
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Linksboven:
Burgemeester Henk van
Beers en echtgenote
feliciteren het bestuur van
het KRM tijdens de
jubileumreceptie op 18
september 2005 in
TheaterHotel
De Oranjerie.
Rechtsboven:
Jubileumreceptie op 18
september 2005 in
TheaterHotel
De Oranjerie.
De jubileummis op
18 september 2005 in de
O. L. Vrouwe Munsterkerk.
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EN DAN ÓÓK
NOG EEN
JUBILEUM- EN
PELGRIMSREIS 2006
Het KRM zong in de kathedraal van Santiago
de Compostela de pelgrimsmis met
een Jacobuslied in het eigen dialect.
Met de gezongen en in een monumentje
gebeitelde tekst ‘Jacobus, veer ware bie dich’
werd de band tussen de twee pelgrimssteden
Roermond en Santiago ‘bevestigd’.
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Hoofdstuk4:

De jubileum- en pelgrimsreis
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De keuze van een bestemming
De jubileumcommissie stelde aan het bestuur voor
om een jubileum- en pelgrimsreis naar Santiago de
Compostela te maken. Dat idee ontstond na het zingen in 2004 van de Landelijke Pelgrimsmis in de
Roermondse kathedraal op verzoek van de Broederschap van St. Jacobus de Meerdere. Daar werd het
koor geconfronteerd met grote groepen mensen die
daadwerkelijk wilden pelgrimeren, die soms zelfs
in de tkathedraal al de wandelschoenen aan hadden
en de rugzak naast de bank. Dat maakte indruk.
Voor de geschiedschrijving is het van belang te noteren dat koorlid Henri Timmermans zaliger al op
21 februari 2001 bestuur, dirigent en leden attendeerde op de mogelijkheid bij gelegenheid van het
125-jarig jubileum een concertreis te maken naar
Santiago. (Henri was lid van de Broederschap van
St. Jacobus.)
Daar kwam tijdens de voorbereiding van het jubileumjaar ook de concrete invulling bij van de gekozen centrale begrippen: betrokkenheid (bij de
stad en haar bewoners) en dankbaarheid (voor al
het goeds dat het koor in Roermond in de loop der
tijden is overkomen). Duidelijk werd ook dat Roermond al eeuwen een belangrijke pleisterplaats was
voor pelgrims naar Santiago. Wij zouden als ambassadeurs van de stad kunnen bijdragen aan een heropleving van de pelgrimage vanuit Roermond en
omgeving. Een gesprek met personen van De Broederschap deed de rest.

Zowel het bestuur als de leden reageerden positief
op het voorstel. Het bestuur besloot te onderzoeken
of we welkom waren in Santiago. Immers, zingen in
de kathedraal van Santiago was dan wel een absolute voorwaarde. Er gingen brieven naar Santiago,
gericht aan aartsbisschop monseigneur Julián Barrio Barrio. Op 16 november 2004 kreeg het KRM het
verlossende antwoord: we waren welkom en zouden op een zondag de pelgrimsmis kunnen zingen.
De echte voorbereiding kon beginnen.

Wandelconcert met solist Ben Heijnen op de galerij
in de Parador San Marcos in León.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Jacobuslied
Het bestuur van het KRM wilde zich als Roermondse vereniging in Santiago graag met een eigen geluid presenteren. Daarmee werd het idee geboren
om een eigen Jacobuslied te (laten) maken. Voor het
maken van een lied en een tekst in het Roermondse
dialect werden componist dr. Gerard Sars en tekstschrijver dr. Pierre Bakkes benaderd.
Beide heren hadden behoefte aan een gedachte, een
filosofie, een boodschap als leidraad voor tekst en
lied. Ook daar werd in gezamenlijk overleg voor
gezorgd. In juni 2006 vond o.l.v. Gerard Sars een
eerste repetitie plaats van het nieuwe Jacobuslied.
Van het lied zijn meerdere versies gemaakt die allemaal worden uitgegeven door muziekuitgeverij
Bronsheim uit Heerlen (www.bronsheim.nl).
(Zie Aanhangsel 1: ‘Het Jacobuslied’.)

Het zingen van het Jacobuslied op de eeuwenoude
brug over de Rio Orbigo zorgt voor een ommekeer.
Foto Louis Hauer.

De reis naar Santiago de Compostela
De reis naar Santiago vond plaats in 2006, van dinsdag 12 september t/m maandag 18 september. Het
reisgezelschap bestond uit 93 personen: zangers,
partners, enkele gastzangers, de beschermheren mr.
Jan Daniels en drs. Herman Kaiser, plebaan deken
Mgr. dr. Theo Willemssen, dirigent Wim Schepers
en pianist/organist Gerard Sars en Frans Jansen,
onze Roermondse Spanjaard met geweldige verdiensten vooraf en onderweg.
In de gesprekken met pelgrims en leden van De
Broederschap vooraf klonk bij voortduring de
boodschap door: leg bij de reis het accent op de
weg naar Santiago en niet op het einddoel Santiago
zelf. In het reisprogramma was die boodschap terug
te vinden.
Op weg naar Santiago: dinsdag tot en met vrijdag
Het KRM vloog naar Valladolid in Noord-Spanje en
reed vandaar met de bus naar Burgos en León, steden met veel bezienswaardigheden. In León werden twee concerten gegeven, op een podium buiten
bij de kathedraal en een wandelconcert in de grote en prachtige ‘Parador San Marcos’, vanaf de 11e
eeuw een hospitium voor pelgrims, nu een vijfsterrenhotel. Op vrijdag ging een grote groep proeven
aan het echte pelgrimeren door 11 van de circa 850
km. lange ‘Camino de Francès’ te voet af te leggen.
De andere groep ging naar de stad Astorga. Beide
groepen troffen elkaar daarna in ‘Hospital de Orbigo’ op een eeuwenoude brug over de Rio Orbigo.
Daar werd gezamenlijk het Jacobuslied gezongen.
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Hoofdstuk 4
Vandaar zette de bus koers naar het ‘Cruz de Ferro’, het hoogste punt van een pelgrimsreis en een
absoluut hoogtepunt in de beleving. [Het Cruz de
Ferro is een ijzeren kruis op een lange houten staak
op een enorme berg stenen die daar in de loop van
eeuwen door pelgrims zijn neergelegd als een symbolisch afleggen van een last om echt de weg naar
Jacobus te kunnen gaan.] Toen op dat moment het
weer volledig omsloeg: koud, hevige regen en veel
wind, hebben velen dit moment erg bijzonder gevonden. Na de eerste dagen met concerten en het
nodige plezier sloeg de stemming om, de neuzen
gingen echt allemaal richting Santiago. De talrijke
ontmoetingen met pelgrims die dag en al de voorafgaande dagen droegen daar aan bij.
–24–

De zaterdag en de zondag:
naar en in de kathedraal van Santiago
Via de eeuwenoude tempeliersburcht in Ponferrada
bereikte het gezelschap de ‘O Cebreiro’, een bergpas (1450 m. hoog) die toegang geeft tot de landstreek Galicië, een gebied met nog vele oude Keltische invloeden, enigszins achtergebleven, maar
met een prachtige natuur. Het dorpje met palloza’s
(huisjes uit Romaanse tijd) op de O Cebreiro en het
kleine kerkje waren bijzonder. In het kerkje werd
het Jacobuslied gezongen en enkele Marialiederen.
Laat in de middag arriveerde het KRM bij het hotel ‘Monte de Gozo’ (Berg van de Vreugde). Rond
20.00 uur vertrok het gezelschap met muziekmap
naar de kathedraal in Santiago. In de kathedraal
moest geklommen worden naar een niet al te fraai
en stoffig oksaal waar een intensieve repetitie volgde. Het zou zingen worden met een stopwatch in de
hand, bediend door de organist van de kathedraal,

Het koor tijdens de pelgrimsmis hoog op het oksaal
in de kathedraal van Santiago. Foto Frans Wulms.

want de H. Mis zou een uur mogen duren.
Laat waren de bussen weer terug bij het hotel.
Op zondagmorgen werd er vroeg ontbeten. Enkele
personen voerden het woord, waaronder beschermheer Herman Kaiser die een laatste peptalk hield.
De H. Mis in de kathedraal moest de bekroning
worden van een prachtige concertreis, een jubileum waardig. De hele groep liep achter piper Olaf
Schouten Santiago binnen, waar een warm welkom
wachtte door Spaanse dames met schalen zoete lekkernijen. Er werd een groepsfoto gemaakt met de
kathedraal op de achtergrond. Het inzingen vond
plaats in een kloostergang. Dat verliep ontspannen,
maar de concentratie was op de gezichten af te lezen. De dames zochten intussen een goed plekje in
de grote kerk. Om 11.45 uur was de kerk al bomvol. Men zei later op het pelgrimsbureau: ‘meer
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Koorfoto voor
de kathedraal
van Santiago de
Compostela
17 september 2006.
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dan 1500 personen’. Een verrassing was de aanwezigheid van twee leden namens de Roermondse
Broederschap, waaronder Thijs Dorenbosch. Op het
oksaal was weer de organist van de kathedraal aanwezig om de tijd te meten; hij onderhield tevens
een geheimzinnig contact met het hoofdaltaar.
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De H. Mis begon met het voorlezen van namen van
pelgrims en de landen van herkomst. Het KRM
werd vooraan in de rij opgenoemd. Een bisschop
uit Venezuela celebreerde de H. Mis met deken
Willemssen als medecelebrant. Die laatste mocht
tijdens de mis de aanwezigen twee keer in het Nederlands toespreken. Bij de start, het zingen van
het Vaänachnu, maakte een bijzondere emotie zich
van de meeste zangers meester. Hier had men maanden voor geoefend en naar toe geleefd. Op een bepaald moment kreeg de kerkdienst een bijzondere
wending. De kerkgangers werden rumoeriger. Het
zilveren en manshoge wierookvat, de Botafumeiro,
werd in gereedheid gebracht. Acht in bruinrode
pijen geklede mannen zetten het vat in beweging
en hielden het een tijd in de lucht. Een indringende geur van wierook ging gepaard met een flinke
rookontwikkeling. Een indrukwekkend moment
dat met applaus werd begroet. [Weinigen wisten op
dat moment dat het KRM daarvoor een niet geringe
rekening had betaald.] Intussen zong een non een
prachtig Jacobuslied. Het KRM sloot de H. Mis af
met het eigen Jacobuslied, prachtig, een historisch
moment. Er volgden buiten vele complimenten, het
had ‘koninklijk’ geklonken.
Een lange busreis terug naar Valladolid volgde met
stops in Astorga en in Urueña, een prachtig op een

heuvel en tussen wijdse gemaaide graanvelden gelegen oud vestingstadje, een parel uit de tijd van de
strijd tegen de Moren. Boven op een metersdikke
stadsmuur klonk voor de laatste keer in Spanje ons
Jacobuslied.
De maandag: terugreis en ontvangst in het
stadhuis van Roermond
Na de vliegreis terug arriveerde het KRM om
15.00 uur in het stadhuis van Roermond waar een
warm welkom wachtte door burgemeester Henk
van Beers. President Jan te Meij dankte ieder die
zijn steentje aan de reis had bijgedragen. Iedereen
werd verrast met een fles wijn met op het etiket
een groepsfoto en met een door Han Ruys ontworpen ‘getuigschrift’ op naam als bewijs dat men de
pelgrimage naar St. Jacob had volbracht. Tenslotte
werd een pleidooi gehouden door Herman Kaiser
om een herinneringsmonumentje op te richten bij
de kathedraal. Het was echt voorbij toen nog eens
het Jacobuslied in het dialect en in het Spaans had
geklonken.
‘Jacobus, veer ware bie dich’
Enkele reacties
Mgr. Theo Willemssen, plebaan deken: “Wat is toch
de aantrekkingskracht van zo’n ongeveer 1000 jaar
oude pelgrimage die de laatste tien jaar weer zo tot
leven is gekomen, dat jaarlijks honderdduizenden
die weg gaan en een Roermonds Mannenkoor anno
2006 zijn pelgrimsreis naar dit derde oude pelgrimsoord onderneemt? De meeste pelgrims langs
de weg lopen of fietsen alleen of met enkelen en
toch is een geheimzinnige verbondenheid tussen

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
al die pelgrims in het verleden en nu…allemaal
onderweg in dezelfde richting met hetzelfde doel.
Pelgrims zijn we allemaal…als het erop aankomt en
alle franje, luxe en omgeving durven loslaten.
In een overvolle kathedraal met pelgrims overal
vandaan, zelfs van buiten Europa, vieren we op
zondagmorgen met een Venezuelaanse bisschop dezelfde H. Eucharistie van de ene wereldkerk met de
feestmis van ons Koninklijk Roermonds Mannenkoor, die veel waardering krijgt.
Het einde van het jubileumjaar is met de concertreis en de pelgrimage bereikt. Het was een onvergetelijke en mooie reis: geestrijk, positief, zonder
schaduw- of negatieve kanten, met veel humor en
geestrijk contact, een perfecte organisatie die alles vloeiend deed verlopen, de aanwezigheid van
de dames die een mannenkoor compleet maakt, de
eenheid en saamhorigheid die het samen zingen
door de jaren heen heeft gesmeed en onverwoestbaar lijkt. Het was een geweldige, fantastische reis.”
Marlie en John Wiermans (†):
‘Det alles waar waor, good en sjoon. Danke.’

Een herdenkingszuil (stèle)
bij de kathedraal in 2007
Een wens en een belofte na de reis naar Santiago
Na de reis naar Santiago sprak drs. Herman Kaiser
namens de beide beschermheren en Mgr. Willemssen de wens uit om op het pleintje bij de kathedraal
een herdenkingsmonument te plaatsen als aandenken aan de prachtige reis. Zo’n monument, zo’n
zuil, zou twee functies kunnen hebben: markeren
van de Roermondse kathedraal met haar Jacobskapel als belangrijk punt langs de internationale pelgrimsweg naar St. Jacob in Santiago en als een herdenkingsteken voor het KRM. President Jan te Meij
beloofde het idee verder uit te laten werken door
een commissie die ook op zoek zou gaan naar fondsen. Al snel bleek dat er bij de Broederschap van St.
Jacobus een ontwerp lag van de hand van constructiebureau Hagenaars uit Maasniel. Dat idee werd als
uitgangspunt genomen voor het ontwerp van het
KRM en leidde tot samenwerking van het constructiebureau met graficus Lodewijk Imkamp en architect Ir. Piet Mertens. Het ontwerp werd voorgelegd
aan de gemeente, de parochie St. Christoforus en
het Bisdom, de Stichting Renovatie Kathedraal, de
Broederschap van St. Jacobus en aan de Stichting
Pelgrimswegen naar St. Jacob. Na goedkeuring
van al die betrokkenen en na voldoende fondsen
geworven te hebben werd aannemer Loven bereid
gevonden om de herdenkingszuil te plaatsen op het
pleintje bij de kathedraal, in de buurt van de Jacobskapel en zichtbaar vanaf de Markt.
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Inhuldiging en inzegening van de herdenkingszuil
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Op zondag 16 september 2007 werd de herdenkingszuil ingehuldigd en ingezegend na een plechtige Eucharistieviering in de kathedraal. De H. Mis
werd gecelebreerd door Mgr. Everard de Jong. Het
KRM zong o.l.v. Wim Schepers en met Ben Heijnen
als solist dezelfde mis als in de kathedraal van Santiago. Na de H. Mis werd de plechtigheid voortgezet op het pleintje vóór de kathedraal.
Daar zong het KRM eerst het eigen Jacobuslied.
Beschermheer Herman Kaiser hield een toespraak,
waarna beide beschermheren samen de zuil onthulden. Vervolgens zegende Mgr. E. de Jong de zuil en
zong Ben Heijnen de Joodse psalm ‘Shir Hamaälôs’.
Proost Thom Kentgens van de Broederschap nam
het woord en bevestigde de pelgrimage van het
KRM naar Santiago door aan de kroon van het
vaandel een zilveren Jacobsschelp te hangen. Een
bijzondere verrassing volgde toen op het carillon
van het stadhuis door beiaardier Erik Vandevoort
het Jacobuslied in een eigen compositie ten gehore
werd gebracht. Zijn versie wordt tot op de dag van
vandaag op het carillon gespeeld. De plechtigheid
eindigde met het zingen van het Roermonds Volkslied door het KRM samen met alle aanwezigen.

De beschermheren onthullen de zuil ter herinnering
aan de pelgrimsreis bij de kathedraal van Roermond.
Foto Detlev Hagenaars.

Enkele woorden uit de toespraak van Herman Kaiser: “Een jaar geleden kwamen de mensen uit de
stad van Christoffel naar de stad van Sint Jacob.
Vandaag staan wij onder het beeld van Christoffel.
Wij reiken Sint Jacob opnieuw de hand. Aan hen
beiden dragen wij vandaag onze liederen op. Want
Proost Thom Kentgens van de Broederschap
‘bevestigt’ onze pelgrimage. Foto Detlev Hagenaars.
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onze liederen zijn het kostbaarste dat wij te bieden
hebben. Zij komen recht uit ons hart, het grote hart
van ons Koninklijk Roermonds Mannenkoor”. (Zie
ook de speciale uitgave van het KRM, in samenwerking met Zangzaod: ‘Herdenkingszuil Koninklijk
Roermonds Mannenkoor’, 16 september 2007.)

Oprichting ‘Genootschap van
de zilveren Jacobsschelp’ in 2010
Op 13 november 2010 presenteerde zich tijdens
het Caeciliafeest een nieuw genootschap binnen
het KRM: ‘Het genootschap van de zilveren Jacobsschelp‘. Het idee om het genootschap op te
richten ontstond vanuit de behoefte om iets te
doen voor de leden Piet Huikeshoven, Kurt Posthoff, Frans Routs en later voor dirigent Hennie Ramaekers na hun terugkeer van de lange wandel- en
fietstocht naar Santiago de Compostela. Immers,
een geweldige prestatie die het koor dagelijks heeft
kunnen volgen.
Vanaf het moment dat het KRM de zilveren
Jacobsschelp van de Broederschap kreeg, bestond –
in de fantasie van Frans Lutters – dat genootschap
binnen het KRM. Tot dat genootschap zouden alleen leden van het KRM kunnen toetreden die de
tocht naar Santiago hadden gemaakt.
In couplet 5 van het Jacobuslied van het KRM staat
de filosofie, de essentie, de grondgedachte van het
genootschap: ‘Wanneer de reis is afgerond en onderweg grote en kleine levenswijsheden zijn opgedaan, kan de Camino werkelijk beginnen: het

De oprichting van het ‘Genootschap van de zilveren
Jacobsschelp’ tijdens het Caeciliafeest 13 november 2010.
Foto Frans Wulms.
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leven met al zijn belangrijke levensvragen’. Anders
gezegd: de weg maakt wijzer dan alle wegwijzers
tegelijk.

Ter bevestiging van de benoeming tot lid van het
genootschap kregen de leden die de tocht naar Santiago gemaakt hadden een zilveren Jacobsschelp
omgehangen en werd het vijfde couplet van het
Jacobuslied gezongen: (zie volgende blz.)
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Veer höbbe de geis van versjterving geveuld.
Hie zeen veer noe need’rig, van sjpoje bekeuld:
oos laeve geit wiejer mer mit dien gegaeve
det ’t good is te loest’re nao versjtild belaeve
want dao sjoelt de geis in dae d’ miens adviseert:
gaot laeve oet sjtilte. Zeet toet rös weer bekeerd…
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Het reisgezelschap
naar Santiago
de Compostela
voor het Real
Monasterio de
San Zoilo. Foto
Noortje Cleef.
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WISSELING
MUZIKALE LEIDING
Tussen 2005 en 2015 waren de dirigenten
Wim Schepers (1995 - 2008) en Hennie Ramaekers
(2008 – 2015) actief. Door hun muzikale en
enthousiaste bijdragen is het KRM in meerdere
opzichten gegroeid.
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Afscheid van dirigent
Wim Schepers in 2008
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President Jan te Meij deelde begin april 2008 mee
dat dirigent Wim Schepers zijn vertrek bij het KRM
had aangekondigd en wel rond de zomervakantie
van 2008. Heel verrassend en onverwacht voor iedereen. Wim dirigeerde het KRM 13 jaar en wilde
dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan.
Het KRM werkte al die jaren met veel plezier en
enthousiasme met hem samen. Hij speelde een belangrijke muzikale rol, met passie en liefde voor
de koormuziek. Hij legde zijn eigen accenten en
bracht muzikaal gedurfde concerten. Wim gaf aan
nog de repetities en de uitvoeringen van de Schinderhannes 2009 te willen blijven doen. Iemand reageerde als volgt: “Nadat Jan Hupperts was vertrokken, was het een duiventil van…directeuren, die
in- en aanvlogen. Ik herinner me nog: Jan Sevriens,
Emmanuel Pleijers, ene Leenders en anderen. Tot
we eindelijk een jonge enthousiaste vent kregen,
namelijk de huidige dirigent Wim Schepers waaronder ik graag zing en hoop dat nog lang te mogen/
kunnen doen.” (Marcel Peeters †)
Wim Schepers vierde binnen het KRM enkele
jubilea. Op donderdag 9 juni 2005 was het tien jaar
geleden dat hij zijn eerste repetitie gaf. Dat werd
o.a. gevierd met een lied met speciale tekst (‘Veer
zeen heel erg bliej met dich aan oos ziej’ van Camil
Giebels). Op 7 december 2007 vierde hij het feit dat
hij 12½ jaar dirigent was van het KRM, met een
speech, een lied met tekst van René Cleef en attenties in de vorm van een fles wijn en een boek.

Tijdens zijn laatste concert met het KRM in het
‘Witte Kerkje’ in de Voorstad Sint Jacob kreeg hij
als attentie een replica van de dirigeerstok van
Henri Tijssen aangeboden.

Dirigent Wim Schepers.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Aantreden van dirigent
Hennie Ramaekers in 2008

Dirigent Hennie Ramaekers.
Wie is Hennie Ramaekers?
Hennie Ramaekers, geboren te Maastricht in 1946,
studeerde piano en orkestdirectie aan het Maastrichts
Conservatorium bij respectievelijk Jean Antonietti en
Martin Koekelkoren. Hij slaagde cum laude voor het
Einddiploma Solospel Piano en voltooide de studie
orkestdirectie eveneens met het Einddiploma Harmonie- en Fanfaredirectie. Hennie Ramaekers was dirigent van diverse koren en symfonische blaasorkesten,
waaronder de Koninklijke Zangvereniging ‘Mastreechter Staar’, het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor ‘St.
Lambertus’, de ‘Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs
Mannenkoor’, het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor ‘Sint
Caecilia’ en de harmonieorkesten ‘Sainte Cécile’ te
Eysden, ‘St. Michaël’ te Thorn, ‘Orpheus’
Tilburg en ‘Wilhelmina’ in Glanerbrug-Enschede. Met de
Mastreechter Staar trad hij o.a. op tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Met dit koor produceerde hij ruim 20 geluidsdragers, verzorgde hij meer dan 500 concerten en was hij
te gast in vele radio- en tv-programma's. Met diverse
orkesten behaalde hij nationale kampioenschappen.

Nadat Wim Schepers zijn vertrek had aangekondigd, begon een periode van adverteren, gesprekken voeren en op proef repeteren. Aan het einde
van dat proces werd Hennie Ramaekers benoemd
tot dirigent van het KRM. Hij hield op 19 augustus 2008 zijn eerste repetitie. Vanaf het begin heeft
hij geen geheim gemaakt van zijn ambities: de zang
van het KRM op een hoger plan brengen met een
aansprekende en uitdagende (langjarige) concertagenda. In de concertcommissie van het koor was
hij de grote animator. Zo zette hij het KRM ook op
het spoor van verjonging door een grote uitbreiding van het ledenaantal te bewerkstelligen.
–33–

Als dirigent is Hennie Ramaekers momenteel ook
actief bij het ‘Groot Mannenkoor Zwolle’ en tot half
2015 bij het ‘Tata Steel Symphonisch Blaasorkest’
(voorheen Hoogovens/Corus) te Beverwijk.
Repeteren onder leiding van Hennie Ramaekers
Tijdens de repetities is hij goed voorbereid en zeer
energiek; hij laat het koor van de eerste tot de laatste minuut hard werken en repeteert in korte tijd
een breed repertoire. Hij stimuleert daarbij de leden op zoek te gaan naar de in te studeren nummers op YouTube en andere digitale hulpmiddelen.
De muziekcommissie onder zijn leiding doet daarin
mee. Daardoor zijn de repetities voor de koorleden
uitdagend, maar evenzeer plezierig en ontspannen,
want er wordt met grote regelmaat gelachen.
De opkomst is al jaren groot. Daarbij zorgen zijn
amusante uitspraken vaak voor vrolijkheid

Hoofdstuk 5
Tijdens de Wereld Muziek Concoursen te Kerkrade
in 1985, 1989, 1993 en 1997 won hij telkens een eerste
prijs met lof der jury in de concertafdeling. Naast het
dirigentschap van verenigingen was hij als pianodocent verbonden aan het Maastrichts Conservatorium.
Later werd hij directeur van de Streekmuziekschool te
Roermond en daarna was hij directeur van het Centrum
voor Muziek & Dans ‘Midden-Langstraat’ te Waalwijk.
In 2000 werd hij aan het conservatorium te Enschede
benoemd tot hoofdvakdocent HaFaBra-directie. Ook
is hij een veelgevraagd jurylid. Op 15 december 2013
werd Hennie Ramaekers bij zijn afscheid van het
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor 'Sint Caecilia' benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving
de daarbij horende versierselen uit handen van burgemeester Peter Noordam van Tilburg.
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Opmerkingen van Hennie Ramaekers
tijdens repetities:
‘Je hebt thuis ook wel eens dat beeld en
geluid niet gelijk lopen.’
‘Het is de bedoeling dat je verder zingt dan
de rand van het podium.’
‘Heer ontferm u is prima, maar dat hoeft niet
zo lang te duren.’
‘Ge zingt wel, maar ge zingt voor geen
meter wat er staat.’
‘Kunnen jullie de partij wat hoger houden?’
‘Je zingt nu met de edele delen.’
‘Jullie hebben niet het juiste gezicht voor dit werk
(‘Oh, what a beautiful morning’)’
‘Jullie zingen alsof een violist een stuk strijkstok
tekort heeft.’
‘Zingen doe je met je oren.’
‘Jullie zingen alsof je een jasje aan hebt zonder voering.’
‘Als jullie elke dag met zo’n gezicht de krant lezen,
staat er altijd slecht nieuws in.’

Een schok:
ook een nieuwe repetitieavond
en repetitieruimte blijken nodig
Bij het aantreden van Hennie Ramaekers tot dirigent
van het KRM veranderde noodgedwongen een aantal zaken. In de gesprekken met hem over vernieuwing en verjonging van het koor groeide het besef
dat het KRM moest gaan uitkijken naar een andere
repetitieavond in plaats van de vrijdagavond. Daarbij speelde ook een rol dat Hennie Ramaekers op
die avond verplichtingen elders had. Repeteren
op een andere avond zou een springplank kunnen
vormen voor een groep nieuwe zangers. Dat leidde
uiteindelijk tot het besluit om definitief op dinsdagavond te repeteren, een ingrijpend besluit na
misschien wel meer dan een eeuw repeteren op de
vrijdagavond.
De verandering van repetitieavond veroorzaakte
nogal wat commotie en spanningen in het KRM. Er
waren leden die op dinsdagavond andere bezigheden hadden, zoals repetities bij een ander koor. Het
KRM maakte toen enkele roerige weken door.

Gebouw Niekée, waar de wekelijkse repetities
plaatsvinden.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Uiteindelijk bleef de dinsdagavond gehandhaafd,
waarna een vijftal leden vertrok.

Afscheid van pianiste Monique
Offermans in 2013

Door de repetities te verplaatsen naar de dinsdagavond verloor het KRM ook de repetitieruimte in
het ‘Centrum voor de Kunsten’. De balletzaal waar
het koor repeteerde was op die avond niet beschikbaar. Opties voor andere lokaliteiten werden onderzocht. De definitieve keuze viel op het nieuwe
kleurrijke gebouw aan de Oranjelaan: het Facilitair
Onderwijs- en Activiteitencentrum ‘Niekée’. Dat
betekende repeteren buiten de binnenstad. Veel
oudere leden beleefden dat als een pijnpunt. Zij
vreesden dat de nieuwe repetitieavond en de nieuwe repetitielocatie het einde zouden betekenen
van de uitgaanscultuur na de repetities. Die vrees
bleek gegrond, maar eveneens werd duidelijk dat
de nieuwe generatie zangers daar niet meer zo’n behoefte aan had.

Eind maart 2013 meldde onze vaste pianiste en begeleidster Monique Offermans, dat zij samen met
haar man Jo een eigen muziekschool was begonnen:
de ‘Harmonikaschool Parkstad’. Daardoor vond ze
nauwelijks nog tijd om zich goed voor te bereiden
als begeleidster van concerten, zodat ze moesten
besluiten te stoppen als koorbegeleidster, met pijn
in haar hart. Dirigent Wim Schepers had Monique
na zijn aanstelling als dirigent in 1995 bij ons koor
geïntroduceerd.

Dit alles bleek een ingrijpende verandering voor
het koor: een nieuwe dirigent, een nieuwe repetitieavond en een nieuwe repetitieruimte. De toekomst zou wel leren hoe een en ander zou verkeren.
In 2014 deelde de directie van Niekée mee dat het
KRM met ingang van 1 augustus 2014 geen gebruik
meer kon maken van de repetitieruimte. Gesprekken hebben echter geleid tot continuering van de
repetities daar, zij het met enige aanpassingen in
het contract.
Op dit moment, in 2015, repeteert het KRM nog altijd in Niekée en kan geconcludeerd worden dat de
veranderingen niet alleen zonder problemen zijn
verlopen, maar ook positief worden ervaren.

Het KRM heeft Monique leren waarderen als een
trouw en bekwaam begeleidster, waarmee zowel
koor als dirigent zeer prettig kon samenwerken.
Het bestuur heeft op een passende manier afscheid
van haar genomen en haar veel succes toegewenst
met de muziekschool. Monique bedankte in een
brief van 7 juni 2013 de verschillende dirigenten,
besturen en koren waar ze mee heeft mogen samenwerken en die zij begeleid heeft – in totaal zo’n 30
jaar. Ze beschreef enkele hoogtepunten waaron-
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Pianiste
Monique
Offermans.
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der het meewerken aan de Carmina Burana en de
kerstuitvoeringen van het KRM.

Leon Dijkstra nieuwe vaste begeleider
op piano en orgel in 2013
In de loop van 2013 begeleidde pianist Leon Dijkstra uit Brunssum het KRM met regelmaat bij concerten op diverse podia. In dat jaar werd hij aangetrokken als opvolger van Monique Offermans. Leon
kan uit de voeten als pianist, organist, componist
en arrangeur en werkt als begeleider voor solisten,
koren en orkesten. Na zijn conservatoriumstudie
specialiseerde hij zich in het begeleiden. Hij heeft
een brede klassieke achtergrond en jarenlange ervaring.
–36–

Vertrek Hennie Ramaekers;
John Gerits tijdelijk vervanger.
Per 1 augustus 2015 nam Hennie Ramaekers onverwacht ontslag. Het bestuur vond John Gerits bereid
de functie van dirigent op zich te nemen tot en met
het concert van 13 december 2015. Eind augustus
2915 startte een selectiecomissie met de opdracht
op zoek te gaan naar een dirigent per 1 januari 2016.

Pianist Leon Dijkstra.
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CONCERTREIS
‘NEET DE ROER
EUVER’IN 2008
Het KRM bracht bij de bron van de Roer een
aubade aan de rivier en memoreerde daarbij de
betekenis van de Roer voor de stad.
Het gezelschap kreeg daarbij van de reiscommissie
een bijzondere opdracht mee: ga naar de bron van
de Roer zonder die rivier over te steken!
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Concertreis
‘Neet de Roer euver’
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De reiscommissie van het KRM had begin 2008 een
verrassing in petto. Ze deelde in Zangzaod van april
mee dat op 14 en 15 juni 2008 een korte concertreis zou plaatsvinden; tevens werd de koorleden
een raadsel voorgelegd: “We gaan naar de Voorstad
St. Jacob, maar we steken niet de Roer over. Hoe
kan dat?” De commissie gaf de reis daarom de naam
mee: ‘Neet de Roer euver’. Als boodschap werd geformuleerd: het ROER MOET OM. Na ons jubileum
in 2005 lopen we het risico het volgende jubileum
niet te halen door vergrijzing en door het ontbreken van ‘Nachwuchs’. We moeten meer naar buiten
uitstralen hoe gezellig het KRM is. Daarom deze reis
met een aangepast programma, eenvoudige concertlocaties en een knalgeel hemd met KRM-embleem
als outfit.

de avond doorgebracht in de gezellige bar en (toch
ook nog) overnacht. Zondagochtend reed het gezelschap naar Sourbrodt waar bij de bron van de
Roer het lied ‘Aubade aan de Roer’ gezongen werd
(zie kader). Voor het echtpaar dat dit bezoek aan
de Roer mogelijk had gemaakt werd ter plaatse een
bank neergezet met plaquette. En de heer aldaar
werd benoemd tot ‘Maire de la Roer’. Daarna was er
voor iedereen champagne en vertrok het gezelschap
via de Botrange en het historische stadje Limbourg
naar de Voorstad St. Jacob, waar een concert van
anderhalf uur gegeven werd. In dat concert werden
historische figuren die in de historie van de Roer,
de Voorstad en de ‘Steenen Brug’ een rol hebben
gespeeld uitgebeeld en bezongen. Stadsomroeper
Frans Jansen leidde ons door concert en historie.
Achtereenvolgens verschenen: de Romein Sextus

Daarnaast had de commissie een bijzonder plan:
“De Maas wordt al jaren bezongen, de Roer niet.
Daar willen wij verandering in brengen. Het KRM
gaat een hommage brengen aan de Roer.” Daarom
hebben René Cleef en Louis Hauer (teksten) en
Frans Steeghs en Han Ruys (muziek) over de Roer
twee geheel nieuwe composities gemaakt met de titels: ‘Aubade aan de Roer’ en ‘De Roer’.
Op 14 juni 2008 reisde het KRM per luxe touringcar via Wassenberg, Linnich, Jülich, Düren naar
Nideggen. Daar gaf het koor een promenadeconcert
op de Markt. Verder ging de weg naar Büllingen
(België). In Wirtzfeld in Hotel Drosson (400 m boven NRP, ‘Nieuw Roermonds Peil’) werd gedineerd,

Wim Schepers dirigeerde tijdens de concertreis
het KRM voor de laatste keer in Het Witte Kerkje en
ontving een replica van de dirigeerstok van Henri Tijssen.
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Linksboven:
Vertrek concertreis ‘Neet
de Roer euver’ in een
gloednieuwe outfit.
Rechtsboven:
De eigenaren van het terrein waar de bron van de
Roer zich bevindt, worden
verrast met een bank
waarop de tekst ‘Maire de
la Roer’ is aangebracht.

Het koor brengt een ‘Aubade aan de Roer’.

De bron waaruit de Roer
ontspringt, in de Hoge Venen
(België).
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Hoofdstuk 6
Aubade aan de Roer
(tekst Louis Hauer, muziek Frans Steeghs,
correcties dialect Hetty Jacobs-Wiermans)
1
Bie ós in de veursjtad dao kums se häör taege
Döks heel röstig kabb’lend, sóms barstens vol raege.
Mit e fijn terrasje, veur dich en veur mich.
Zie gif aan oos sjtad dao häör eige gezich (2x)
Refrein:
Euver de Roer wille veer zinge.
Langs Vlorop en Berg sjtruimp zie nao oos sjtad.
Euver de Roer e fijn leedje bringe.
Want ‘n aubade haet ze nog noojts gehad.
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IN KADER
Euver de Roer, besjeije maar sjtoer.
Euver de Roer e leedje bringe.
Euver de Roer wille veer zinge
Want ‘n aubade haet ze nog noojts gehad.
2
Wied-e-weg sjteit ‘ne reiger heel sjtil in ‘t water.
Hie, naeve de waterkantj heurs se gesjnater. Dao
hengelt ‘ne vèsser en fietse get vrunj.
Zo sjtruimp zie al jaore op waeg nao Remunj. (2x)
3
Éine keer in het jaor dan waert Bacchus verzaope.
Van wied en doonbie is Remunj oetgeloupe. Dan kins
se die kade garoet neet meer trök!
Sjteit alles bie-ein dao róndj dien Sjteine Brök. (2x)

Opsilius Geminus, de godin Rura, de God Bacchus,
keizerin Maria Theresia, de kartuizer Dionysus, de
Graaf van Gelre, de heks Hyacinthe, de architect
Pierre Cuypers en de dirigent Henri Tijssen. Daarmee was ook het laatste concert onder leiding van
Wim Schepers een feit. Hij kreeg als attentie een
replica van de dirigeerstok van Henri Tijssen.

7
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BESTUUR
EN BELEID
Een nieuwe beleidsplan met doelen
nadrukkelijk gericht op groei en
kwaliteitsverbetering…en tegelijk een
spectaculaire groei van het aantal leden leidde
tot een verschil van inzicht tussen het bestuur en
de muzikale leiding over het te voeren beleid. Het
gevolg was uiteindelijk het aantreden van
een nieuw bestuur.
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Hoofdstuk 7:

Een nieuw beleidsplan KRM
voor de periode 2012 – 2017
Eind september 2010 startte het bestuur met de aanzet tot een nieuw beleidsplan. Noodzakelijk omdat
het vorige beleidsplan was verjaard en subsidiegevers terecht steeds meer informatie verlangen. Na
enkele vergaderingen waarbij ook de dirigent betrokken werd, overhandigde het bestuur een raamwerk als voorzet aan een ‘Commissie Beleidsplan’.
De commissie stelde een concept-beleidsplan op.
Tijdens een Algemene Ledenvergadering op 16
maart 2012 presenteerde de commissie het plan. Na
uitvoerige bespreking in die vergadering, werd het
‘Beleidsplan 2012 – 2017’ uiteindelijk vastgesteld in
een bestuursvergadering eind maart 2012.
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Opvallend is de aanscherping van het doel van de
vereniging: ‘De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de mannenkoorzang op een hoog muzikaal niveau’. In het plan worden accenten gelegd
op: kwantitatieve en kwalitatieve groei en verdere
digitalisering.
Enkele gedachten uit een artikel in Zangzaod
(maart 2012) van commissielid Ronald Francken:
• Beleid is geen zaak van het bestuur alleen, maar
is een uitdrukking van de wil en wensen van alle
leden die dan ook moeten kunnen instemmen met
het beleid zoals dat geformuleerd is.
• Het beleidsstuk is richtinggevend en geen blauwdruk of een strak keurslijf. Het moet ons helpen de
weg te bewandelen die ons gezamenlijk voor ogen
staat. Wij kunnen onze toekomst niet exact voorspellen, maar wel op hoofdlijnen aangeven welke
kant wij op willen.

De wens is uitgesproken een koor te hebben van
ongeveer 90 leden met 75 inzetbare zangers. Het repertoire dat wij aan kunnen, wordt mede daardoor
bepaald. Koorschool en vocal coaching moeten continu bijdragen aan de groei van het aantal leden en
de zangkwaliteit. Digitale hulpmiddelen zijn daarbij belangrijk.
• Het repertoire wordt mede ingegeven door de gewenste variatie en het gekozen concertprogramma,
maar het is vooral een uitdrukking van onze ambities. Het gekozen repertoire bepaalt mede onze culturele identiteit en verschaft ons de mogelijkheid
tot samenwerking met andere koren en muziekverenigingen. Het repertoire is ons visitekaartje.
• De positieve naam die het koor had en heeft in
Roermond en omgeving willen wij handhaven door
het nakomen van toezeggingen en door een correct
en enthousiast optreden. Dat is een kwestie van
lange adem. Bouwen aan een goede reputatie kost
tijd. Werken volgens een beleidsplan helpt daarbij.
•

Ter ondersteuning van deze gedachten citeren we
hier wat Hennie Ramaekers zei als adviseur van de
KNZV-Limburg nadat het KRM de Carmina Burana
in 2012 had uitgevoerd: “De vergrijzing slaat toe,
het aantal koorleden neemt af en de kwaliteit (en
uitvoering) van de repertoirekeuze wordt er niet
beter op. Slechts 15% van de koren haalt een behoorlijk niveau. In die zin kunnen wij als koor ons
gelukkig prijzen: het aantal leden neemt toe en
de kwaliteit van het zingen ook. Daarnaast heeft
de uitvoering van de Carmina ook gunstige effecten. Bijvoorbeeld, de slagwerkers van ‘Concordia’
wachten met spanning op de volgende uitvoering,
waar ze graag aan deel willen nemen. Dat is uitzon-
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derlijk: de meeste harmonieën staan niet te springen om samen te werken met een mannenkoor. In
ieder geval is ons ‘niveau’ mede door die uitvoering
gestegen en kunnen we ook een moeilijk repertoire
aan.”

Wisseling van bestuur in 2014
Het nieuwe beleidsplan kreeg kort na het verschijnen vrij onverwacht nogal vergaande consequenties. Het KRM had begin 2013 een bestuur dat
sinds vele jaren leiding gaf aan de vereniging. Jan
te Meij was vanaf 1993 de 14e president en vele bestuursleden waren eveneens langdurig in functie.
Dat bestuur werkte jarenlang hard en succesvol.
President Jan te Meij gaf echter in het najaar van
2010 aan graag een opvolger te willen inwerken;
in Zangzaod van december 2013 kondigde hij aan
per 1 januari 2014 zijn functie te willen neerleggen.
Pogingen tussen 2010 en eind 2013 om een nieuwe
president en nieuwe bestuursleden te vinden bleven echter zonder succes.
Intussen gebeurde er binnen het KRM het een en
ander. In het nieuwe beleidsplan stonden groei van
het ledenaantal en kwaliteitsverbetering als belangrijke doelen. De ambities van dirigent Hennie
Ramaekers en van de concertcommissie lagen in het
verlengde daarvan. Ook bleek dat de uitvoering
van de Carmina Burana in 2012 regionaal indruk
had gemaakt, want er volgden uitnodigingen van
andere verenigingen om samen projecten op te zetten. Het grote netwerk van Hennie Ramaekers had
eveneens zijn invloed. Voeg daarbij het feit dat de

ledenwerving na 2008 zeer succesvol verliep. In
korte tijd kreeg het KRM er tientallen nieuwe zangers bij.
Spoedig bleek dat die ‘jongere’ zangers nieuwe en
andere wensen en verwachtingen hadden en een
andere attitude meebrachten.
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President Jan te Meij in
voorwoord ‘Zangzaod’
door de jaren heen..

Hoofdstuk 7
Een interim-bestuur
In de loop van november 2013 ontstond een verschil van inzicht tussen de muzikale leiding en
het bestuur. Enerzijds ventileerde de eerste dat
het bestuur onvoldoende invulling gaf aan het
samen uitgesproken ambitieniveau en de voorgenomen langjarige concertagenda. Anderzijds
was het bestuur van mening dat binnen de huidige financiële en organisatorische setting uitvoering van deze plannen niet mogelijk zou zijn.
Onder leiding van enkele koorleden vonden gesprekken plaats met de verschillende partijen
afzonderlijk en gezamenlijk onder het motto:
‘SAMEN op zoek naar een nieuwe weg om het
verenigingsdoel te realiseren’.

President Jan te Meij installeert Bert
Koekoek tot lid van het KRM. Foto Camil Giebels.
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Aan de leden werd vervolgens – als resultaat
van die zoektocht – begin 2014 voorgesteld
een interim bestuur te benoemen bestaande uit
oud-bestuursleden en nieuwe bestuursleden. En
president Jan te Meij zou de kans krijgen om
zijn functie neer te leggen, zoals hij wenste. Ook
waren er intussen opdrachten en taken geformuleerd voor dat interim-bestuur. De ledenvergadering ging na enige discussie en toezeggingen
akkoord. In de loop van januari, februari en
maart werd uitvoerig gediscussieerd over toekomst, visie en plannen. Ook werden voorstellen bekeken op hun haalbaarheid. Een nieuwe
structuur werd ontworpen met werkgroepen
voor verschillende taken en met een breder
draagvlak onder de leden. Een aantal zittende
leden van het bestuur trok zich in die periode
alsnog terug om persoonlijke redenen.

Algemene ledenvergadering in mei 2014.
In een Algemene Ledenvergadering op 23 mei 2014
bespraken de leden de nieuwe situatie en het werk
dat het interim-bestuur had verzet sinds januari. Er
was tevredenheid over de ambities, de toekomstvisie, het programma, de mogelijkheid om ideeën
in te brengen, de intensiteit van de gesprekken en
de mogelijkheden tot terugkoppeling. Natuurlijk
werden er ook vraagtekens gezet, maar uiteindelijk
gaven de leden het nieuwe bestuur een verdiend
‘chapeau’ mee.
In de ledenvergadering werd tevens afscheid genomen van de oud-bestuursleden. Jan Druncks
(oud-vice-president) memoreerde de verdiensten
van de scheidende bestuursleden. Ook nam het
KRM afscheid van twee leden die zich beschikbaar
hadden gesteld als bestuurslid voor de interim-pe-
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riode. Geprezen werd de inzet van allen voor het
koor die men ook nu weer liet zien door zich beschikbaar te stellen voor diverse taken. Aan het
einde van de vergadering werd er, conform het
voorstel van het interim-bestuur, een nieuw vijfkoppig bestuur gekozen. De stemming liet een
groot vertrouwen zien in het vijfmanschap onder
leiding van de nieuwe president Wim Geraedts.
Daarmee was een roerige periode voorbij, die toch
in betrekkelijke rust, met veel positieve overlegmomenten en gelukkig als een interne aangelegenheid
kon verlopen. Met name de scheidende bestuursleden Jan te Meij (president) en Louis Hauer (secretaris) hebben het nieuw aangetreden bestuur vaak
van advies gediend. Louis Hauer werd op 27 maart
2015 tijdens de jaarvergadering nog eens nadrukkelijk bedankt voor zijn rol als adviseur.

President Wim Geraedts bedankt Louis Hauer
voor zijn ondersteuning van het nieuwe bestuur.
Foto Hub. Tonnaer.

Even voorstellen: de nieuwe president
Wim Geraedts
“Zo’n acht jaren geleden besloten mijn vrouw en
ik terug te keren van Horn naar Roermond. Terug
inderdaad, want ik ben in het centrum van Roermond geboren. Om precies te zijn, tot mijn 10e
woonden we op de Lindanusstraat 5, het ‘Sint Christoffelhuis’, het vroegere gemeenschapshuis van
Roermond met dansavonden, vergaderingen en
feesten. D’n Uul en ook het KRM hadden daar hun
feestavonden. Jaren later stond ik dus voor een interim-klus bij het KRM, een klus die veel tijd zou
kosten. Mijn vrouw Marianne had mij nadrukkelijk gevraagd me bij het KRM te beperken tot het
zingen. Maar het is zo mooi om samen met mensen,
mensen die eenzelfde doel en eenzelfde hobby hebben, tot een goed draaiend en vooral plezierig werkend geheel te komen. Samen, de neuzen dezelfde
kant uit, de hobby waar je elke week weer naar
uitkijkt organiseren, in standhouden, nog mooier
maken.
Na een interim-periode van enkele maanden hebben de leden van het KRM op 23 mei het besluit genomen. Als verse president van dit prachtige koor
ben ik trots op de wijze waarop we bestuurlijk en
organisatorisch uiteindelijk alles hebben kunnen
invullen. Bewust kies ik hier het woord WE. We
moeten het als mannenkoor doen, niet als bestuur,
niet als commissie, maar met z’n allen. Die omslag is
in aanzet gemaakt. Bijna 70% van onze koorleden
heeft naast het zingen een taak in onze vereniging
opgepakt. Daarmee gaan wij de wedstrijd winnen,
daar ben ik van overtuigd. En natuurlijk, er zijn
nog aanloopproblemen, maar die worden opgelost
als we open blijven communiceren met elkaar.”
(Zangzaod, september 2014.)
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Onzebeschermheren
Er mogen dan wisselingen in het bestuur hebben
plaatsgevonden, onze beschermheren mr. Jan
Daniels en drs. Herman Kaiser, beiden oud-burgemeester van Roermond, bleven op hun post.

stonden ter discussie. De stap die je, samen met een
aantal medebestuursleden hebt durven nemen naar
een interim-bestuur, viel je moeilijk, maar je nam
hem ten faveure van ons Koninklijk Roermonds
Mannenkoor.”

Jan te Meij ere-president
van het KRM

Jan te Meij dankte voor deze benoeming: “Tijdens
de algemene ledenvergadering ben ik, in het bijzijn
van mijn vrouw Ingrid, kinderen en kleinzoon, zeer
verrassend benoemd tot ‘ere-president’ van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Zo’n 20 jaar heb
ik de functie van president mogen vervullen. Dit
heb ik altijd met veel genoegen gedaan. Ook mijn
vrouw en onze drie kinderen hebben mij in deze
periode constant bijgestaan en hebben mij volop de
gelegenheid gegeven dit alles te kunnen en mogen
doen. Het wordt dan ook door ons allen ten zeerste gewaardeerd dat ik deze geweldige benoeming
heb mogen krijgen. Ik hoop van harte dat ik deze
eretitel nog vele jaren kan en mag dragen en het
Koninklijk Roermonds Mannenkoor kan steunen
op die momenten dat dit van mij verwacht wordt.”

Tijdens de 135e jaarvergadering van het KRM
op 27 maart 2015 werd oud-president Jan te
Meij benoemd tot ere-president van het koor.
Het voorstel van het bestuur was eerder gesanctioneerd door alle leden. Hij kreeg van president
Wim Geraedts de bijbehorende oorkonde en een
gouden insigne met draaglint. President Wim
Geraedts memoreerde het feit dan Jan (oud-lid
en oud-bestuurslid van het koor) in 1993 door
bestuur en beschermheer mr. Jan Daniels moest
worden overgehaald weer lid van het KRM en
president te worden. “De liefde voor jouw oude
koor en voor de zangkunst wonnen het van de
tegenargumenten. Onder jouw leiding floreerde
het koor. Jouw vrouw Ingrid bundelde de krachten onder de dames van de overige bestuursleden en vormde een hechte groep: de ‘Stichting
Melieve’. Deze heeft met haar activiteiten veel
geld voor het koor bij elkaar gebracht.
De laatste jaren was het moeilijk voor je. Je wilde er mee stoppen, maar het vinden van een
breed gedragen opvolger bleek een moeizame
weg. Ondertussen groeide het koor. Naast nieuwe hoop voor de continuïteit bracht dit ook
nieuwe visies. De waarden van het verleden

President Wim Geraedts overhandigt de nieuwe
ere-president Jan te Meij zijn oorkonde (2015).
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Ere-president Jan te Meij en zijn vrouw
Ingrid te Meij-Van Borren worden gefeliciteerd
door secretaris Ton van Beers.

Het gezin van Jan te Meij
deelt in de eer.

Hoofdstuk 7
Digitalisering en zelfstudie:
www.roermonds-mannenkoor.nl
Het nieuwe beleidsplan van het KRM schenkt ook
aandacht aan de mogelijkheden van verdergaande
digitalisering. Het KRM had al jaren een website. In
februari 2008, tijdens een jaarvergadering, presenteerde webmaster Herman Aben een nieuwe versie.
In augustus 2013 verraste ons zijn bericht dat het
KRM voortaan op Facebook meedoet in het sociale
mediacircus. De website van destijds is daarna telkens verbeterd en aan de nieuwe behoeften aangepast.
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Binnen de vereniging worden de mededelingen
bijna uitsluitend via e-mail en website verspreid.
Dat geldt ook voor af- en aanmeldingen voor de
verschillende concerten en activiteiten. Bijna alle
leden zijn op internet aangesloten. Dirigent en muziekcommissie attenderen de leden op internetsites
en YouTube-filmpjes waarop koren en zanggroepen voor ons nieuw repertoire ten gehore brengen.
Daardoor verloopt het instuderen van nieuw repertoire vlotter en beter. Om de vereiste vaardigheden
aan te leren en te verbeteren en om zelfstudie te
bevorderen gaven de koorleden François Dümmer
en Dick den Ouden in de loop van 2014 een ‘workshop’ in het gebruik van het Musescore-programma. Dat gebeurde in het Paradies met 35 KRM’ers.
Dit programma laat de leden thuis op hun computer
de partituur per stempartij zien en biedt verschillende mogelijkheden om te oefenen. Ook geeft het
de mogelijkheid om de muziek in te studeren op de
tablet en de smart phone. Deze trainingen zullen
worden voortgezet.

François Dümmer en Dick den Ouden leren KRM’ers
het programma MuseScore te gebruiken.

8
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EEN SPECTACULAIRE
GROEI
Dirigent Hennie Ramaekers startte begin 2009
samen met bestuur en leden een koorscholing voor
groepen potentiële nieuwe leden. Dat leidde in
korte tijd tot een spectaculaire groei van het aantal
leden van het koor. Alle koorleden kregen tevens
de kans deel te nemen aan de
vocal coaching.
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Koorscholing vanaf 2009
Dirigent Hennie Ramaekers introduceerde bij zijn
aantreden het fenomeen ‘koorschool’ of ‘koorscholing’. In de regionale media werd een PR-campagne gelanceerd onder de naam ‘Ontdek je nieuwe
hobby’ en ‘Ontdek je stem’. De eerste koorschool
vond plaats in het voorjaar van 2009; de voorlopig laatste, nummer 6, in het voorjaar van 2015.
Hennie Ramaekers gaf zelf bijna alle koorscholing;
de meest recente verzorgt Ben Heijnen, een klassiek geschoolde tenor, ooit als 16-jarige lid van het
KRM. In 2015 startte de laatste koorscholing met
een clinic in de ECI Cultuurfabriek.

zou kunnen zijn. Tijdens een workshop van zo’n
8-10 bijeenkomsten gedurende vier maanden leren
de starters de basiskennis van het stemgebruik,
eenvoudige notenleer en het ‘lezen’ van de koorpartituur. Ook maken ze kennis met het koor om
te ontdekken wat zingen in een mannenkoor betekent. Dit alles geschiedt op het repetitieadres
van het KRM voorafgaand aan de wekelijkse repetitie. ‘Samen met anderen in de koorschool’ bleek
een succesvolle formule, nadat talloze ervaringen
geleerd hadden dat een eenling te veel en te hoge
drempels ervaart om naar een koor te stappen om
lid te worden. De koorschool kan gratis gevolgd
worden zonder verplichtingen. Na afloop kan iedere deelnemer beslissen of zingen een hobby is geworden of kan worden.
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De eerste groep koorscholing in 2009.

Het project ‘Ontdek je nieuwe hobby’ is een koorschool voor starters, voor mannen tussen 35 en 55
jaar (of ouder) die geen ervaring hebben met zingen, maar ook nooit in de gelegenheid waren om
te ontdekken of zingen een mooie hobby voor hen

De koorschool gebruikt het boek ‘Ontdek je stem
– Handboek voor beginnende Koorzangers’ (Harmonia Heerenveen, 2011 - ISBN 979-0-035-20356-9
– 68 blz.) dat in oktober 2011 werd gepresenteerd.
Hennie Ramaekers heeft daarin zijn bevindingen
vastgelegd die hij opdeed bij diverse projecten
met nieuwe instromers in een mannenkoor, zoals
ook bij het KRM. Hij schreef het boek in samenwerking met de Belgische zangpedagoge/dirigente
Nadia Loenders en met Johan van Oeveren (evenals Hennie Ramaekers muziekadviseur van het
KNZV). Zo ontstond een praktisch handboek voor
dirigent, zanger en bestuur. Hun boek, een kennismakingsprogramma voor drie maanden, is gericht
op belangstellenden zonder enige muzikale vooropleiding en heeft daardoor een drempelverlagend
karakter.
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In Zangzaod schreef president Jan te Meij over een
groep nieuwe zangers: “Fijn dat we met onze actie ‘Ontdek je nieuwe hobby’ zo’n 25-tal mannen
enthousiast hebben gemaakt voor mannenkoorzang en deze mannen als nieuwe leden in ons koor
hebben kunnen opnemen. Uiteraard zullen wij ons
programma en onze uitvoeringen tijdelijk aan deze
nieuwe situatie moeten aanpassen….. Wij zijn goed
bezig om de mannenkoorzang voor de toekomst te
behouden.”
Zangers van koorscholing Groep 1 nemen deel
aan een speciaal voor hen georganiseerd concert
(de Artiesten-mis) in de St. Carolus Borromeuskerk
in Antwerpen.

De nieuwe president Wim Geraedts volgde in Zangzaod eveneens met een pleidooi: “Inzake imagoverbetering moet er een antwoord komen op de vraag:
Hoe krijgen we mannen aan het zingen?, en het
liefst bij ons mannenkoor. Nog niet zo lang geleden
heeft een koor in Brabant een marktonderzoek laten
uitvoeren. Daarin wordt een voor mij verrassend
gegeven geconstateerd: van mannen ouder dan 35
jaar wil meer dan 45% zingen, maar 28% gaat niet
zingen omdat men bang is niet te kunnen zingen.
Er ligt hier een berg potentieel voor onze startopleiding: ‘Ontdek je stem’! Niet te geloven! ONTDEK je
stem ... het moet toch kunnen, een man of 40 uit de
regio hiervoor geïnteresseerd te krijgen!”
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Installeren en zingen
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Na het volgen van de koorschool volgt het aspirant-lid gedurende enkele maanden de repetities
van het koor. Daarna wordt hij geïnstalleerd, d.w.z.
definitief tot het koor toegelaten wanneer hij zelf
heeft besloten die stap te zetten en het koor geen
belemmeringen ziet. Het installeren gebeurt officieel voor het hele koorgezelschap met de overhandiging door de president van een grote enveloppe
met daarin o.a. mededelingen over het koortenue,
het koorinsigne voor op de smoking, het Huishoudelijk Reglement, enkele formulieren over het betalen van de contributie enz. Als extra ontvangt
het nieuwe lid: het jubileumboek ’Al 125 jaor gaer
gedaon’ en het boekje ‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout’, uitgegeven door de provincie Limburg
bij het 100-jarig bestaan van het Limburgs volkslied, inclusief een cd, waarop het KRM drie liederen heeft geplaatst: ‘Het Limburgs Volkslied’, ‘Het
Roermonds Volkslied’ en ‘De Maas’.
[Het begrip installeren wordt nogal eens verward
met het begrip balloteren. Ook binnen het KRM.
Dat laatste begrip is al heel oud. Het gaat terug tot
de tijd dat de naam van een potentieel nieuw lid in
een kastje werd opgehangen met daarbij het verzoek om eventuele bezwaren in te brengen tegen
het lidmaatschap. Het KRM bewaart in zijn archief
nog een ballotagekastje. Van Dale omschrijft het begrip als: ‘stemmen over iemands toelating tot bijv.
een vereniging’. Dat stemmen gebeurde vroeger
met gekleurde balletjes, vandaar de naam. Balloteren in die zin is geen gebruik meer binnen het
KRM.]

Wanneer het KRM een nieuw lid installeert en de
president hem het insigne van het koor opspeldt,
zingt het koor een lied. De tekst is het refrein van
het vastelaovesleedje (carnavalslied) ‘De medalie
van de prins’, geschreven door oud-KRM’er en erelid Jan Huyskens (†). De tekst volgt hierna, in het
dialect en in het Nederlands; in het Nederlands gaat
het fraaie rijm van de dialectversie helaas verloren.

Wie sjoon, wie sjoon, wie sjoon,
dae man krieg ein medalie
dae läöp noe langs zien sjoon.
wie sjoon, wie sjoon, wie sjoon,
det waas toch gaer gedaon
det hat geer gaar neet hove doon.
Wie sjoon, wie sjoon, wie sjoon.
Hoe mooi, hoe mooi, hoe mooi,
die man krijgt een medaille
die loopt nu naast zijn schoenen.
hoe mooi, hoe mooi, hoe mooi,
dat was toch graag gedaan
dat hadden jullie helemaal niet hoeven doen.
Hoe mooi, hoe mooi, hoe mooi.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Vocal Coaching
Tegelijk met de koorscholing, waar vaak ook zittende koorleden aan deelnamen, startte het KRM
met de Vocal Coaching voor alle leden die dat wilden. Daarvoor is Lien Haegeman aangetrokken,
een klassiek geschoolde zangeres en zangpedagoge.
Vanaf het begin nam zeker de helft van het koor
deel aan die scholing voor eigen rekening. De coaching begon in 2010 en duurt nog voort. In 2015
heeft Ben Heijnen die taak op zich genomen. Nu
iedere zanger een eerste advies van Ben heeft gekregen begint het echte werk: het blijven scholen
van onze mannenstemmen om zo onze koorzang op
een hoger niveau te tillen, om nog meer met zingen emoties op te roepen bij onszelf maar vooral bij
onze toehoorders.

zijn geïnstalleerd, meer dan de helft van het koor:
50 van de 83 leden. In de lijst zijn ze met een kruisje (x) aangegeven. Die lijst toont eveneens dat nieuwe leden vaak in groepen zijn ingeschreven: bijv.
10 leden van een koorschool op 31-08-2010 (zie 0 in
de lijst na de naam) en 7 leden van een koorschool
op 30-06-2009 (zie 00 in de lijst na de naam).
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Clinic in de ECI Cultuurfabriek voor de werving
van nieuwe koorleden (januari 2015).

Open repetities en jaarafsluitingen

De vocal coaching werd gegeven door Lien Hageman
en Ben Heijnen.

De ledenlijst van 2015: enkele cijfers
Hennie Ramaekers werd per 19 augustus 2008 dirigent van het KRM. De ledenlijst 2015 (zie Aanhangsel 2) laat zien dat na die datum 50 nieuwe leden

Het is bijna een traditie geworden dat het zangseizoen in juli en de laatste repetitie van het kalenderjaar in december op een feestelijke wijze worden
afgesloten. Daarbij wordt tijdens een zogenaamde
‘open repetitie’ de mogelijkheid tot werving van
nieuwe leden vaak meegenomen. Begin 2015 breidde het KRM zijn wervingsrepertoire ook nog uit
met een clinic in de ECI Cultuurfabriek waaraan
Ben Heijnen zijn medewerking gaf. Twee voorbeelden uit juli 2013 en juli 2015.
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Het KRM sloot het muzikale jaar 2013/2014 af met
een feestelijke bijeenkomst in ’t AadRaodhoes’ te
Melick. Tussen 12.00 en 15.00 uur was daar de
menselijke stem op veel manieren te horen: het
koor zong tijdens drie korte optredens nostalgische filmmuziek, operakoren van Verdi en musical
songs. Voor de promotie van de mannenkoorzang
gaf dirigent Hennie Ramaekers een gratis proefles
‘Ontdek je stem’. Hij deed dat samen met de tenor
Martin Hurkens (winnaar ‘Holland’s Got Talent’
2010). Het resultaat van deze proefles was dat een
viertal mannen, met zangervaring, zich opgaven als
nieuw koorlid. Het interview dat Hennie Ramaekers had met Martin Hurkens was open en ontspannen. Martin vertelde vol humor over zijn zangcarrière en zijn loopbaan in mannenkoren. Hij zong ons
tenslotte toe met het populaire lied ‘You Raise Me
Up’. Het publiek én de koorleden werden verrast
door enkele solo-optredens van eigen leden: Frans

Steeghs begeleidde zichzelf op gitaar bij het zingen
van stemmige Franse chansons. Do Farro zong Zuidamerikaanse en Arubaanse liederen, daarbij begeleid door een gitaar- en zangtrio. Hennie Ramaekers
praatte het programma onderhoudend aan elkaar.
Het zangseizoen 2014/2015 werd afgesloten met een
optreden op de Kiosk op het Munsterplein onder
leiding van Hennie Ramaekers. Een grote groep
toeschouwers vulde het plein. De PR-groep van het
KRM overhandigde folders aan mannelijke bezoekers. Na het concert vertrok een groot aantal leden
met partners naar restaurant ‘Mijnheerkens’ voor
een barbecue, in de lijn van een eerdere traditie.
Uiteraard werd daar ook nu weer onze eigen millenniumboom bezongen.

Gezellige drukte
tijdens de ‘Open
repetitie’ in Niekée
op 18 december 2012.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Repertoire
Uitgangspunt van het repertoire is veelzijdigheid.
Dirigent en muziekcommissie streven naar een interessante programmering waarin iedere zanger
iets van zijn persoonlijke voorkeur kan vinden.
Naast een zekere terughoudendheid qua moeilijkheidsgraad (groot aantal nieuwe onervaren leden)
mag een uitdagend werk niet ontbreken. Veelzijdig
taalgebruik is eveneens uitgangspunt van de repertoire-opbouw. Er zal altijd naar een evenwicht
gezocht worden tussen een publieksvriendelijk en
een verantwoord repertoire. Bij de samenstelling
van het repertoire houdt de dirigent rekening met
de kwaliteiten van de diverse stemgroepen en met
de stemomvang daarvan. Het repertoire is bovendien zéér afhankelijk van de concertagenda. Hoe
meer diversiteit in de optredens hoe meer afwisseling van repertoire, met als positief effect een aangename invulling van de repetities. Natuurlijk is
ook de grootte van het koor van belang bij de keuze
van het repertoire.
Veelzijdigheid komt naar voren in de keuze van de
soort muziek: religieus repertoire (liederen, motetten, polyfone liederen, missen), een grote variëteit
aan volksliederen en evergreens in diverse genres
en stijlen, originele werken van bekende componisten, opera, operette en musical, muziek uit films en
popwereld en gelegenheidsmuziek.
Veelzijdigheid blijkt ook uit de begeleiding: van a
capella tot piano, orgel, ensembles en orkesten. Ook
de visuele aankleding van concerten krijgt steeds
meer aandacht .
Om de twee tot drie jaar kan een groot project wor-

den opgepakt, meestal met anderen.
(Zie verder het beleidsplan en twee artikelen van
Hennie Ramaekers in Zangzaod van 2011.)
Aanhangsel 3 toont ter informatie en illustratie de
liederenlijst van november 2014, een willekeurig
moment met een volle muziekmap.
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Do Farro en zijn vrienden fleuren graag het
Caeciliafeest op met hun warme Spaanse en
Zuid-Amerikaanse liederen.

Gerard van de Garde
is bij alle gelegenheden als accordeonist
inzetbaar.
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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.
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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

9
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MUZIKALE
HOOGTEPUNTEN
Tijdens de beschreven periode vonden muzikale
hoogtepunten plaats die de ontwikkeling van het
KRM goed laten zien. Nieuwe initiatieven en
contacten leidden tot nieuwe uitdagingen in opvallende concerten.
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Concert en masterclass
‘Dramma per Musica’
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Op 30 april 2006 gaf het KRM het concert ‘Dramma
per Musica’ met de vermaarde bariton John Bröcheler. Een masterclass (workshop) en een generale repetitie met publiek gingen aan dat concert vooraf.
Met een masterclass wordt hier bedoeld: de kans
om leerervaringen op te doen met en door een zeer
ervaren zanger, uitmondend in een concert voor
publiek. Een en ander vond plaats in TheaterHotel
De Oranjerie. Twee dagen eerder werd in dezelfde
zaal een generale repetitie gehouden, ook met publiek. Beide keren namen het voltallige KRM en zes
solisten deel onder leiding van Wim Schepers en
John Bröcheler. Die laatste voorzag de optredens
van commentaar, zowel wat betreft de te zingen liederen als de uitvoering ervan.

theater, om drama, om ‘dramma per musica’. ‘Het
is een genot om een dergelijke enthousiaste zanger
mee te laten doen aan enkele repetities. “De drie
uur durende repetitie is voorbij gevlogen”, aldus
Camil Giebels (Zangzaod juni 2006).
Het bestuur van het KRM speelde met de gedachte om na 31 kerstuitvoeringen in TheaterHotel De
Oranjerie deze masterclass te gebruiken als een
nieuwe formule, waarbij de rode draad zou moeten
zijn: jonge zangers en musici kansen geven op het
podium. Maar de financiële consequenties van deze
aanpak maakten deze weg uiteindelijk onbegaanbaar.

De bariton John Bröcheler, geboren in Vaals, is een
operazanger van wereldfaam. Hij zong met grote
sterren in vrijwel alle grote operahuizen ter wereld. Het overdragen van wat hem boeit in het zingen geeft hem veel plezier. Hij doet dat met stem,
drama, hart en ziel. Ook zingt hij nog altijd in een
mannenkoor.
In de loop van april volgden zes zangers en zangeressen de masterclass bij John Bröcheler thuis.
Het KRM had hen daartoe uitgenodigd, o.a. ook de
Roermondse sopraan Margriet Laumen en de tenor
Ben Heijnen. John Bröcheler woonde ook twee repetities bij van het KRM en gaf daarbij overvloedig
commentaar. Hij maakte de naam van zijn masterclass meer dan duidelijk: het ging om zingen en

Concert ‘Dramma per Musica’ in TheaterHotel
De Oranjerie met John Bröcheler en solisten die
deelnamen aan de workshop.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
De ‘Carmina Burana’
Op 15 april 2012 voerde het KRM de ‘Carmina Burana’ uit (of wel ‘De liederen uit Beuren’) in TheaterHotel De Oranjerie. Op dat moment had het KRM
nog maar kort een groot aantal nieuwe leden, die zo
ineens voor een grote uitdaging werden geplaatst
– gedurfd maar verantwoord, een project dat heel
goed afliep omdat er lang en gedegen gerepeteerd
was.

•

•
•
•
•

•

Die uitvoering bracht naast het KRM op het podium:
14 Gastzangers, afkomstig van het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor ‘St. Caecilia’ en uit Roermond,
Herten, Beek, Oirsbeek en Swalmen.
3 Solisten: sopraan Kaiyi Min, bariton Jan Willem
van der Hagen, countertenor Rob Meijers.
2 Pianisten: Monique Offermans en Gerald Wijnen.
Een slagwerkensemble van Harmonie ‘Concordia’
uit Melick.
Het Belgisch dameskoor ‘Femail’ o.l.v. Nadia Loenders, bestaande uit Vocaal Vrouwen Ensembles uit
Lummen (B) en Eindhoven.
Een kinderkoor met ‘De Wielewalen’ uit Melick als
basis en daarnaast Roermondse kinderen, o.l.v. Annie Wolters.
Een en ander leverde een mooie voorstelling op die
veel waardering oogstte en die veel betekend heeft
voor de ontwikkeling van het koor. Zo leidde die
waardering tot diverse uitnodigingen van andere
verenigingen voor gezamenlijke projecten.
‘Carmina Burana’, zo heet de grootste en beroemdste verzameling middeleeuwse teksten die tot de

zogenaamde vagantenliteratuur behoren (Vaganten, zwervers, zo noemde men de geestelijken, studenten en afgestudeerden die in de Middeleeuwen
rondtrokken). Het manuscript (13e eeuw), dat op
verscheidene oudere – niet bewaard gebleven –
teksten is gebaseerd, is afkomstig uit de Abdij van
Benediktbeuen, een klein stadje in Beieren. Het
wordt bewaard in de Bibliotheek van München.
Uit deze verzameling liederen heeft de componist
Carl Orff (1895-1962) een aantal verzen gekozen en
op muziek gezet in een volksmuziekachtige trant.
Misschien is dat wel het geheim van de geweldige
populariteit van dit stuk. Op 8 juni 1937 was de wereldpremière in de opera van Frankfurt. (Bron: een
artikel van René Dittrich in Zangzaod juni 2011.)
Hennie Ramaekers: “In het beleidsplan van het
KRM staat aangegeven dat het koor eens in de twee
à drie jaar iets ‘serieus’ wil doen. Dan komt bij het
kiezen al gauw ook de Carmina voorbij. Bij zo’n
muziekwerk vormen de zangtechnische aspecten

Impressie van het concert ‘Carmina Burana’ in 2012 in
TheaterHotel De Oranjerie. Foto Lucy Flores.
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de uitdaging: ritmisch gelijklopende partijen voor
elke stem, tenor, bariton en bas; de lengte van het
stuk (ruim een uur); de hoeveelheid tekst; de wisselingen in tempi; de zangtechniek, zoals het staccato
zingen; de partijdiscipline. Al die aspecten leveren
weer profijt op voor het instuderen en omgaan met
andere zangstukken. Bovendien is Carl Orff een
belangrijke componist en voor ons als vernieuwd
koor een uitdaging; we kunnen ons daarmee klasseren en kwalificeren, want wie als mannenkoor de
Burana aandurft plaatst zich in de betere regionen
als mannenkoor. We kunnen ons daarmee profileren. Het is een publieksvriendelijk stuk en last but
not least houd ik als dirigent van dit soort werken.
Ik denk dat het voor heel veel mannen een spannende uitdaging is.” (Zangzaod winter 2011.)
–60–

Champagneconcerten en
het Winterconcert
Het KRM besloot in de loop van 2013 een reeks
‘Champagneconcerten’ te organiseren bij de start
van het nieuwe jaar in TheaterHotel De Oranjerie.
Wellicht zou daar een nieuwe traditie uit kunnen
groeien. Op 5 januari 2014 vond het eerste champagneconcert plaats, op 4 januari 2015 het tweede.
Tijdens het eerste Champagneconcert nam Jan te
Meij afscheid als president van het KRM. Na die
twee concerten besloten bestuur en concertcommissie om meerdere redenen – ondanks het grote
succes van de beide concerten -- om de Champagneconcerten af te wisselen met een ander soort concert. In 2015 is gekozen voor een Winterconcert
omstreeks Kerstmis. Eén van de redenen was dat
nieuwe leden zich begonnen af te vragen waarom

het KRM nooit concerten gaf rond Kerstmis. Ze wisten natuurlijk niet dat de oudere leden juist in 2005
hadden aangedrongen te stoppen met uitvoeringen
met Kerstmis, na 31 jaar onafgebroken aandacht aan
Kerst gegeven te hebben. Ook het feit dat het KRM
in 2015 zijn 135-jarig jubileum viert, leidde tot de
keuze voor het Winterconcert. De tijd zal leren of
en hoe de lijn van de Champagneconcerten zal worden voortgezet.
Op zondag 5 januari 2014 was de toeloop in de Salle
de Fête van TheaterHotel De Oranjerie zo groot dat
er ‘nee’ verkocht moest worden. Het KRM luidde
daarmee het nieuwe jaar in onder leiding van Hennie Ramaekers. Spreekstalmeester Frans Steeghs
leidde publiek en koor met een vleugje humor door
deze middag. Op uitnodiging van het KRM was ook
de arrangeur Rob Zieverink van o.a. de werken ‘Tonight’ en ‘Adiós Noniño’ aanwezig. Het programma
omvatte een sprankelende mix van opera, musical
en eigentijdse (pop)muziek. Als solist had de tenor
Martin Hurkens hierin een groot aandeel. Bij enkele werken kreeg het publiek ook een ‘opdracht’:
Hennie Ramaekers liet hen op een ludieke wijze
‘repeteren’: het ‘Slavenkoor’ van G. Verdi en ‘Edelweiss’ van R. Rodgers. Tijdens de pauze nam het
koor plaats op de trappen van de foyer en zong met
een glas champagne in de hand uit volle borst het
nieuwjaars-‘Trinklied’ met twee aangepaste regels
‘Vrunj van ós koor, zalig nuuj jaor’. Medewerking
was er van pianiste Margreet Wesseling en Gerard
van de Garde op accordeon.
Op 4 januari 2015 verleenden pianist Leon Dijkstra,
tenor Ben Heijnen, het salonorkest ‘Wiener Soirée’,

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
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Champagneconcert 2014 in TheaterHotel De Oranjerie met tenor Martin Hurkens. Foto PhotoCord Limburg.
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Champagneconcert 2015 in TheaterHotel de Oranjerie met salonorkest ‘Wiener Soirée’. Foto PhotoCord Limburg.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
de slagwerkersgroep ‘Banda Topa Tinga’ uit Reuver
en de KRM-solisten Frans Steeghs en Gerard van
de Garde medewerking aan het tweede Champagneconcert, ditmaal in ‘Weense sferen’. Spreekstalmeester was koorlid Rob Huver die de handen van
het publiek en zijn medekoorleden regelmatig op
elkaar kreeg. Een en ander leidde opnieuw tot een
spetterende en feestelijke opening van het nieuwe
jaar met ‘champagne’.

Concert in Maastricht samen met
twee mannenkoren
Onder het adagium ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ besloten bestuur en dirigent in te gaan op een
uitnodiging van het Rijssens Mannenkoor om samen een concert te geven in Maastricht. Dat concert vond plaats op 5 juni 2014 in de Sint Annakerk. Ook het mannenkoor uit Borgharen was van
de partij. Het werd een prachtige happening met
bijzonder mooie mannenkoorzang door in totaal
225 zangers. Het KRM nam daarna eveneens deel

Concert van het KRM met het Rijssens
Mannenkoor en het Mannenkoor van Borgharen
in de St. Annakerk te Maastricht in 2014.

aan de nazit bij het Van de Valk Hotel in Maastricht.
Het Rijssens Mannenkoor, opgericht in 1927, bekend om zijn krachtige mannenkoorzang, is een
eigentijds en dynamisch koor met veel jong zangtalent. Het koor stond onder leiding van Freddy
Veldkamp en telde meer dan 120 zangers, met ook
een solist, de bariton Ard Kamphuis, uit eigen gelederen. Het Mannenkoor Borgharen, opgericht in
1902, stond onder leiding van Axel Jansen en telde
65 leden. Onze kersverse voorzitter Wim Geraedts
viel de eer te beurt om het concert te openen. Als
afsluiting van het concert zongen alle 225 mannenstemmen ‘Het Limburgs Volkslied’. Een avond mannenkoorzang in optima forma!

Het ‘Vocaal Drieluik’
–63–

Begin 2013 werd in de concertcommissie van het
KRM het idee geboren om met mannenkoren van
niveau een aantal concerten te geven ter promotie van de mannenkoorzang en om daar zelf ook
van door te groeien. Het idee kwam van dirigent
Hennie Ramaekers die dat al aan de dirigenten van
de mannenkoren van Venray en Weert had voorgelegd. In het voorjaar van 2013 werden de eerste
afspraken gemaakt. Dat leidde tot een samenwerkingsovereenkomst en een plan voor het geven van
drie concerten in Venray, Roermond en Weert.
Naar een convenant
Om een en ander officieel te verankeren en voor
publiciteit geschikt te maken werd een convenant
ondertekend met een duidelijke doelstelling en uitgangspunten voor het gezamenlijke project. Drie
voorzitters zetten hun handtekening, namens:
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Het Venray’s Mannenkoor (VMK)
o.l.v. Anton Kropivšek.
• Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM)
o.l.v. Hennie Ramaekers.
• Het Weerter Mannenkoor’ (WMK)
o.l.v. Tim Schulteis.
•
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Dat gebeurde In het Gouvernementsgebouw te
Maastricht op vrijdag 20 juni 2014. Deputé drs. Patrick van de Broeck en de president van het KRM
heetten de delegaties van de drie koren welkom.
Uit de tekst van het convenant: “Het doel van de
samenwerking is de mannenkoorzang te promoten
en aandacht te vragen voor dit belangrijke culturele Limburgse erfgoed. Muziek en zang zijn immers
niet weg te denken uit het Limburgse culturele- en
maatschappelijke leven. Belangrijke aandachtspunten van dit project zijn:

De voorzitters van de mannenkoren van Roermond,
Venray en Weert ondertekenen een convenant in het
Gouvernementsgebouw te Maastricht.

Jongere mannen te interesseren voor het zingen in
een mannenkoor.
• Innoveren, ontwikkelen en samenwerken tussen en
met de drie koren op het gebied van programmering (lees repertoirekeuze) en uitvoering.
• Voorbeeldig werken, waardoor de drie koren andere koren in Limburg en de rest van het land willen
stimuleren de mannenkoorzang op niveau en in een
verrassende omgeving en uitvoering te presenteren. Het cultureel erfgoed wordt op deze manier
voor het voetlicht gebracht en het maatschappelijk
belang daarvan onderstreept. Tevens wordt een
muzikale hobby voor mannen onder de aandacht
gebracht.”
•

De drie mannenkoren besloten samen een concertcyclus te organiseren onder de naam ‘Vocaal Drieluik’.
Concert ‘Vocaal Drieluik’ 1 in Venray
Het eerste concert werd georganiseerd door het
Venray’s Mannenkoor en uitgevoerd in de Paterskerk van Venray, op 4 oktober 2014. Het werd een
ontmoeting met mooie mannenkoorzang uit een
breed repertoire, een nieuwe waaier met mogelijkheden. Daarin speelde het net Nederlands kampioen geworden Venray’s Mannenkoor de absolute
hoofdrol. Achtereenvolgens zongen het Weerter
Mannenkoor, het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en het Venray’s Mannenkoor. Het concert
werd afgesloten door een gelegenheidskoor van 48
zangers (3x16) uit de drie verenigingen o.l.v. Anton
Kropivšek.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen

Tijdens het concert Vocaal Drieluik 2
traden op:
Boven:
Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
o.l.v. John Gerits.
Midden:
Het Venrays Mannenkoor
o.l.v. Anton Kropivšek.
Onder:
Het Weerter Mannenkoor
o.l.v. Tim Schulteis.
Foto’s Hub. Tonnaer.
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Concert ‘Vocaal Drieluik’ 2 in Roermond
Op zondag 4 oktober 2015 werd in TheaterHotel
De Oranjerie de tweede versie van het ‘Vocaal Drieluik’ uitgevoerd, nu georganiseerd door het KRM.
De mannenkoren van Venray, Weert en Roermond
presenteerden zich daar gedurende 45 minuten met
nieuw repertoire onder leiding van hun eigen dirigenten. Het KRM zong een volledig Frans repertoire, met als basis het programma uitgevoerd in Carcassonne. Ook speelde een ensemble van Harmonie
Concordia uit Melick. Tenslotte zong een gelegenheidskoor, bestaande uit 3x16 leden van de drie koren, een ‘Salve Regina’. Dat lied was gecomponeerd
door Anton Kropivšek, de dirigent van het Venrays
Mannenkoor, die daarna bloemen kreeg aangeboden ter ere van zijn 40-jarig dirigentschap diezelfde
dag. Tijdens de nazit in de Salle de Fête presenteer-

de de koren zich ook zingend. Het KRM vroeg aandacht voor de uitvoering Schinderhannes in 2017
door het productieteam voor te stellen en enkele
bekende liederen uit die ‘opéra bouffe’ te zingen.

‘Matinée Royale d’Opéra
Tijdens een informeel treffen in 2011 in TheaterHotel De Oranjerie werd het idee geboren om twee
koninklijke verenigingen: de Koninklijke Harmonie
van Thorn (KHT) en het KRM, een keer samen op
het podium te brengen. Begin 2013 werd een voorbereidingsgroep uit leden van beide verenigingen
geformeerd; vrij snel kwam er een samenwerkingsovereenkomst tot stand en begon de concrete voorbereiding van een gezamenlijk concert.

Het KRM wacht op zijn beurt in de koorbanken van de Paterskerk in Venray tijdens het concert ‘Vocaal
Drieluik’ 1 met de mannenkoren van Venray en Weert (2014).

Het KRM overschrijdt zijn grenzen

Concert ‘Matinée Royale d’Opéra’ in TheaterHotel De Oranjerie samen met de Koninklijke Harmonie van
Thorn in 2014 ter gelegenheid van ‘200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden’. Foto Har Bokken.
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De dirigenten, Nobert Nozy (KHT) en Hennie Ramaekers (KRM), kwamen overeen dat het een operaconcert moest worden met Giuseppe Verdi in de
hoofdrol. Toen op 30 november 2013 de feestelijkheden werden geopend rond ‘200 Jaar Koninkrijk
der Nederlanden’ besloot men dat thema als uitgangspunt te nemen voor het gezamenlijk concert
op 30 november 2014, precies halverwege de twee
jaar durende feestelijkheden. In de loop van 2013
werd de KHT in Luxemburg ook nog Europees kampioen; dat maakte de uitdaging voor het KRM nog
groter. Immers, een succesvol gezamenlijk optreden
zou een geweldige uitstraling kunnen hebben voor
beiden, maar voor het KRM in het bijzonder.
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De concertgangers in de zaal zagen gedurende het
hele concert een afbeelding van acht koningen op
het achterdoek van het podium geprojecteerd. De
KHT en de resp. Duits-Franse en Japanse sopranen
Catherine Veillerobe en Yukie Hada voerden vóór
de pauze een programma uit onder leiding van dirigent Norbert Nozy. Na de pauze had Hennie Ramaekers de leiding over het concert. Het KRM zong
vijf Verdi-koren, begeleid door de KHT, en één keer
samen met de KHT en de soliste Yukie Hada. Daarnaast kwamen de beide sopranen ook solistisch aan
bod met begeleiding door de KHT. Bijzonder waren
nieuwe arrangementen van minder bekende Verdi-koren, gemaakt door Jos Pijnappel die speciaal
naar Roermond gekomen was om de uitvoering te
beluisteren. Na de pauze voerden de KHT en het
KRM samen het muziekwerk ‘Domine salvum fac
regem nostrum’ (A. Giesen) uit. Dit lied voor en
over de koning benadrukte het thema van het concert.

De muzikale middag werd afgesloten met een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd werk
‘Van Oranje’ van componist Carl Wittrock (1966,
Goor), van tekst en koorarrangement voorzien door
Paul Schabbink. Dit werk werd voor het eerst uitgevoerd in de Ridderzaal in Den Haag bij de start
van de feestelijkheden rond ‘200 Jaar Koninkrijk
der Nederlanden’ in aanwezigheid van koning en
koningin. In Roermond vereerde gouverneur drs.
Theo Bovens ons met zijn aanwezigheid, evenals
burgemeester Cammaert en enige wethouders van
Maasgouw en Roermond. Muziek en zang samen
werden maar één keer eerder uitgevoerd: in Zwolle door de Koninklijke Marinierskapel en het Groot
Mannenkoor Zwolle, ook toen onder leiding van
Hennie Ramaekers.
Bijzonder was dat de beide verenigingen besloten
om van ‘Van Oranje’ beeld en geluid op te nemen,
en in te sturen voor een wedstrijd, uitgeschreven
door de Stichting ‘200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden’. De winnaar zou het in september 2015 in
Amsterdam tijdens de afsluiting van de feestelijkheden rond ‘200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden‘
nogmaals uitvoeren. Helaas ging de KHT om meerdere redenen niet akkoord, zodat in mei 2015 het
besluit viel van deelname af te zien.
Koorlid Olaf Schouten, zittend in de zaal: “Zondag 30
november 2014 heb ik ongelooflijk genoten van een
Koninklijk Matineeconcert. Chapeau, mooi gedaan,
echt schitterend. Met de ogen dicht leek De Oranjerie wel de Remunj Royal Hall en heel af toe de scala van Milaan met die Verdiaanse muziek. Zo verder
gaan levert vast meer successen op voor het KRM.”

10
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AANDACHT VOOR
HETCULTUREEL
ERFGOED
Het KRM kent door de tijd heen een mooie
historie die betrokkenheid laat zien met cultuur
en tradities van stad en provincie. Deze periode
bracht het KRM in het Cuypershuis van Roermond
en het Rijksmuseum in Amsterdam een ode aan
plaatsgenoot bouwmeester dr. Pierre Cuypers en
vierde het koor de 100 ste verjaardag van het
Limburgse en het Roermondse Volkslied.
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De Volksliederen bestaan 100 jaar
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De leden van het KRM vertellen al heel lang met
trots aan ieder die het horen wil dat zowel het Limburgs Volkslied als het Roermonds Volkslied zijn
wortels heeft binnen ons koor. De componist van
beide liederen was dirigent Henri Tijssen, die van
1886 tot 1922 (en eerder waarnemend) dirigent was
en wiens vader aan de wieg stond van het koor
(1880) dat later KRM is gaan heten. In de periode
die we hier beschrijven, bestonden beide liederen
100 jaar: in 2009 het ‘Limburg mijn Vaderland’
(Het Limburgs Volkslied) en in 2012 het Roermonds
Volkslied. Tekstschrijver van het Limburgs Volkslied was onderwijzer en koorlid Gerard Krekelberg;
landmeter Alexander van Beurden, eveneens een
tijd lang koorlid, schreef de tekst van het Roermonds Volkslied.

Tijdens een balkonwandeling met het thema
‘Roermondse componisten’ op 11 november 2012
werd ter afsluiting in de ECI Cultuurfabriek een plaquette onthuld ter ere van Henri Tijssen, componist
van het Limburgse en Roermondse Volkslied.

Het Limburgs Volkslied
Op 2 januari 2009 trad het KRM op tijdens de
nieuwjaarsreceptie in het Gouvernement te Maastricht bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van ‘Limburg mijn Vaderland’. Eerder besloot het
KRM het Limburgs Volkslied (samen met het Roermonds Volkslied en ‘De Maas’) op cd te zetten in
de Christoffelkathedraal van Roermond. Het Gouvernement steunde dat idee actief: het financierde
het persen van zo’n 1500 cd’s, liet een speciaal voor
die gelegenheid samengesteld boekje drukken en
verspreiden (‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout’)
en nodigde het KRM uit om de nieuwjaarsreceptie
2009 in het gouvernement op te luisteren. Een mooi
en historisch moment voor het KRM. De presentatie
van cd en boekje haalde uitvoerig de media, helaas
ook met negatieve aandacht. Op 5 november 2008
meldde een kop in ‘Dagblad de Limburger’: “Ruzie in het mannenkoor over opname volkslied” en
“Missen repetities leidde tot weigering deelname
aan cd-registratie in kathedraal Roermond”. Waar
sloeg dat op? De net aangetreden dirigent Hennie
Ramaekers wilde leden die een aantal repetities
hadden gemist niet laten deelnemen aan de cd-registratie, “omdat een zichzelf respecterend koor dat
niet moet goedvinden.”
Het Roermonds Volkslied
In 2012 bestond het Roermonds Volkslied 100 jaar.
Het werd op 15 december 1912 voor het eerst officieel gezongen. In de ‘Nieuwe Koerier’ van 14 december 1912 lezen we: “Velen in de stad hebben
zich verheugd in de opvoeringen, gegeven door
de Kon. Zangv. Roermonds Mannenkoor van de
‘Schetsen uit het verleden van Roermond’ waarin
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directeur Tijssen van zijn kracht en kunstvaardigheid als componist ten duidelijkste blijk gegeven
heeft, terwijl het gedicht zelf, waaraan de muziek
meesterlijk uitdrukking gaf, toonde dat het oude
Roermondsche leven door den heer van Beurden
goed begrepen was en in goedvloeiende, dichterlijke taal beschreven. Beide heeren hebben zich
weederom vereenigd en een eenvoudig ‘Roermonds
Volkslied’ geschapen…, de muziek is vlot en melodieus en wordt reeds op de scholen gezongen.
Denkelijk zal zij spoedig haar weg vinden bij het
volk…” Het zou voor de hand gelegen hebben dat
het Roermonds Volkslied voor het eerst gezongen
zou zijn door de Kon. Zangv. Roermonds Mannenkoor, het koor van Van Beurden en Tijssen, zoals
dat ook gebeurde bij het Limburgs Volkslied. Echter, het lied werd voor de eerste keer officieel ten
gehore gebracht op een Propaganda Feestavond
van de ‘Diocesane Vereeniging van den Volkszang
in Limburg’ in het ‘Sint Christoffelhuis’ (Lindanusstraat 5) door een zangkoor onder leiding van Elbert Franssen, die op goede voet stond met Tijssen.
Het is niet duidelijk om welk koor het gaat, want
Franssen dirigeerde destijds meerdere koren. Uit
de kranten bleek dat het volkslied al eerder werd
gezongen, in elk geval op de scholen en het koor
van Franssen. Op een affiche van 3 januari 1913
was te lezen dat het Roermonds Volkslied tijdens
een ‘Buitengewoon Concert’ ten gehore is gebracht
door een ‘Dubbelkwartet der K.Z. Roermonds Mannenkoor’ onder leiding van Henri Tijssen in de zaal
van P. Walenberg op de Hamstraat.
Het jubileum van het Roermonds Volkslied kreeg
mede een feestelijk tintje toen de VVV Roermond

op 11 november 2012 een themawandeling organiseerde met de naam ‘mit de meziek mit’ waarin vele
Roermondse componisten aandacht kregen. Dit alles ook in het kader van de 150e geboortedag van
Henri Tijssen, jarenlang dirigent van het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor. Het KRM beet de spits af
met het zingen van alle drie de coupletten van het
Roermonds Volkslied, zoals het hoort bij een jubileum van dat lied. Tijdens de met stralend weer gezegende en druk bezochte themawandeling presenteerden meerdere muziekgezelschappen, zangers en
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Optreden tijdens een van de balkonconcerten
in Roermond.
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muzikanten zich, vaak via verrassende balkonoptredens. Het eindpunt van de wandeling was de
ECI Cultuurfabriek waar burgemeester Henk van
Beers een plaquette van Henri Tijssen onthulde,
ontworpen en uitgevoerd door Frans Jansen. Een
gezamenlijk optreden van de deelnemende koren
in de theaterzaal met het vertolken van het Roermonds Volkslied sloot de geslaagde middag af.
Gelukkig werd dus bij die gelegenheid ook het
meestal niet gezongen derde couplet van het Roermondse Volkslied ten gehore gebracht:
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“Waar godsdienst zich met burgerzin aan hechte
vriendschap paart.
En d’eerbied voor de landsvorstin als kleinood wordt
bewaard.
Hoera, daar ligt mijn vaderstad, mijn oud en trouw
Roermond.”
We herdenken het bestaan van het Roermonds Volkslied, het h-e-l-e volkslied en niet een deel ervan. We
zouden ook stil moeten staan bij de mensen die dat
lied hebben gemaakt en hun beweegredenen. Dat
hoeft niet altijd en eeuwig, maar bij zo’n jubileum
wel. Met name tekstschrijver Van Beurden stond in
een voor Roermond en Limburg belangrijke traditie.
Zowel Krekelberg (tekstschrijver ‘Limburg mijn vaderland’), Van Beurden en Snackers (38 jaar president
KRM) waren zeer betrokken bij het heem, hun stad,
hun Limburg. Zij en het KRM speelden een rol bij het
ontstaan van ons devies ‘Voor wat waar is, goed en
schoon’ en bij het verkrijgen van het predicaat ‘koninklijk’ in 1903. En zij speelden met hun KRM minstens een sfeerbepalende rol op de achtergrond bij de

politieke afweging of Limburg een deel van België
of van Nederland zou moeten zijn. Meerdere malen
zorgden zij op grote koormanifestaties waaraan soms
wel 600 zangers uit Limburg deelnamen met hun lied
‘Wij willen Limburg hou‘en’ (tekst Snackers, muziek
Tijssen) voor een stellingname. Rond 1905 zei Snackers: “Haar die ons koor de Koninklijke titel gaf” en
“Wij Limburgsche jongens die nog wel eens bij anderen worden ten achtergesteld, zullen de eersten zijn
die trouw staan voor haar; immer zullen wij die vrouwe (Wilhelmina – FL) hooghouden.” In 1923 hield hij
nog een indrukwekkende ‘Koninginnerede’ die breed
de kranten haalde. Prof. dr. J. Jansen, in het boek
‘Mannenkoren in Limburg’ (1999): ‘Het koorleven in
Limburg stond tussen 1870 en 1914 in het teken van
zoeken naar identiteit en zelfbewustzijn‘. [Bronnen:
W. Kuipers, ‘Al 125 jaor gaer gedaon – 1880 tot 2005
Koninklijk Roermonds Mannenkoor’ (KRM, 2005) en
Frans Lutters (Zangzaod december 2012).]

‘Ode aan Pierre Cuypers’ in het
Rijksmuseum van Amsterdam en in
het Cuypershuis
Op 1 september 2013, tijdens de Uitmarkt, trad het
KRM op in het Rijksmuseum van Amsterdam met
een ‘Ode aan Pierre Cuypers’. Dit was een absoluut
hoogtepunt in de historie van het KRM.
In mei 2013 besprak de concertcommissie de concertagenda van het KRM. In een bijlage van ‘Dagblad De Limburger’ verscheen een artikel over de
Amsterdamse Roermondenaar Patrick Roubroeks
die in Amsterdam met zijn bureau ‘Xsaga’ regelma-
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tig betrokken was bij grote evenementen. De publieksopening van het gerestaureerde Rijksmuseum was daar een van. De concertcommissie leek het
een goed idee het KRM in het Rijksmuseum te laten
zingen. Dus werd contact opgenomen met Patrick
Roubroeks, die via zijn vader Jean (oud-president
en ere-lid), meer dan 40 jaar betrokken was bij het
KRM: “Patrick, zie je het voor je? Het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor brengt in het Rijksmuseum een ‘Ode aan Pierre’ nu ‘zijn’ museum volgens
zijn ontwerp is hersteld. Dat zou zo maar kunnen?”
Patrick verwees ons naar Marjolijn Meynen van het
Rijksmuseum en zei: “Ik spreek haar vanmiddag en
zal melden dat je contact gaat opnemen”.

Optreden in het Cuypershuis
Op 25 augustus 2013 werd het KRM uitgenodigd
in de reeks ‘Cuypersconcerten’ in de tuin van het
Cuypershuis te zingen. Een mooie kans om het programma van Amsterdam ook in de eigen stad te
brengen. Echter, door het slechte weer moest uitgeweken worden naar de Minderbroederskerk. Voor
zo’n 250 belangstellenden werd het een bijzonder
optreden, gelardeerd met specifieke intermezzo’s.
Jennick van der Varst heette het KRM en het publiek welkom namens het Cuypershuis. Hij wees er
onder meer op dat de Minderbroederskerk door dr.
Pierre Cuypers was gerestaureerd en daarom een
waardige vervanging voor dit optreden was.

Spoedig ging er een bericht naar mevrouw Marjolijn Meynen: “Na overleg met Patrick Roubroeks
meld ik mij bij u namens het Koninklijk Roermonds
Mannenkoor (KRM). Dat koor zou graag in het
Rijksmuseum een concert verzorgen als een ‘Ode
aan Pierre’. Dat zou ook de titel van het concert
kunnen zijn. Na de restauratie en renovatie in de
geest van Pierre Cuypers met zo’n prachtig resultaat zouden wij dat op zijn plaats vinden. Het koor
is in 1880 opgericht en daarmee ‘een tijdgenoot’
van Pierre Cuypers. Juist in ‘zijn’ tijd triomfeerde
het KRM al op vele podia. In 1903 kreeg het koor
het predikaat ‘Koninklijk’ van koningin Wilhelmina.” Haar antwoord was hoopgevend: “Ik ben eigenlijk wel gecharmeerd van uw idee. Ik zou alleen
willen kijken of wij het kunnen koppelen aan een
event.” Dat lukte onverwacht snel. Het event werd
de ‘Uitmarkt’. Ook de details werden soepel geregeld. En zo reed het KRM met aanhang op 1 september 2013 naar Amsterdam.

Frans Lutters van het KRM belichtte de betrokkenheid van Pierre Cuypers bij het KRM en andersom:
“Voor u staat het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, klaar voor het concert ‘Ode aan Pierre’. Datzelfde concert wordt op zondagmiddag 1 september gegeven in het Rijksmuseum van Amsterdam,
in de ‘Cuyperszaal’, de voorhal van de eregalerij,
met zicht op de Nachtwacht van Rembrandt. Een
dubbelconcert dus, een geweldige eer voor ons om
dat te mogen doen, hier en in Amsterdam. Waarom
dit concert? Het KRM wil op zijn manier – MET
ZANG – een eresaluut brengen aan Pierre Cuypers.
Ook wij zijn onder de indruk van zijn geweldig
oeuvre, hier in het Cuypershuis en in het Rijksmuseum waarin het idee ‘Verder met Cuypers’ bijzonder gestalte heeft gekregen. Maar wij herinneren
ons ook de betrokkenheid van Pierre Cuypers bij
ons koor. Zijn bevlogenheid ging niet alleen uit
naar kunst in brede zin, maar ook naar muziek,
mede ingegeven door zijn vrouw Nennie, zangeres
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en muzikante. Pierre Cuypers en het KRM waren
tijdgenoten. In ZIJN tijd al had het koor veel succes op diverse podia, ontstonden binnen het KRM
het Limburgs- en Roermonds Volkslied en werd het
koor geëerd met het predikaat ‘Koninklijk’ door
H.M. Koningin Wilhelmina. Pierre Cuypers zal
beide volksliederen vaak hebben meegezongen. In
diverse ere-comités was hij betrokken bij jubilea
van het koor en zijn dirigent Henri Tijssen. Vanzelfsprekend was het KRM met zang aanwezig bij
Cuypers’ begrafenis in 1920 en bij de onthulling
van zijn standbeeld op het Munsterplein in 1930.”
Concert ‘Ode aan Pierre Cuypers’ in de
Minderbroederskerk van Roermond in 2013.
–74–

Cantate
Verheugt u, gij zonen van ’t fiere Roermond,
Laat wapp’ren de vlaggen van torens en trans,
Dat klokkengebeier den lande verkond’
De deugden , de grootheid, de glorie des mans,
Die werklust hier paarde aan genie en aan kracht
En u was ten voorbeeld en ’t nageslacht.
……………………………………………..
Eere den bouwheer
Die ’t wonderwerk schiep,
Die uit een bouwval
Ons Munster herriep.
Eeuwen, geslachten
Zij zullen vergaan,
’t Kunstwerk van Cuypers
Zal blijven bestaan.

Napoleon
Snackers (president
KRM 1890 - 1928)
schreef de tekst
van de cantate die
uitgevoerd werd bij
de onthulling van
het standbeeld van
Pierre Cuypers op
het Munsterplein in
1930.

Zowel in het Cuypershuis als in het Rijksmuseum
werd een speciale versie van het lied ‘Aan de veut
van dokter Cuupers’ gezongen met het refrein ‘Dokter Kuupers, gooje man’, een lied van Koen Lenarts
(tekst) en Theo Reynaerts (muziek). Met als solist
Frans Steeghs en op accordeon Gerard van de Gar-
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Links:
Concert ‘Ode aan Pierre Cuypers’ in de Cuyperszaal
van het Rijksmuseum in Amsterdam; Piet Huikeshoven
declameert een klein deel uit een cantate van oud-president Napoleon Snackers. Foto Erik Smits.
Onder:
Dirigent Hennie Ramaekers tijdens het concert ‘Ode
aan Pierre Cuypers’ in het Rijksmuseum van Amsterdam.
Foto Erik Smits.
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de. Het lied vertelt dat Pierre Cuypers van alles ziet
aan de voet van zijn standbeeld, o.a. kiezelstenen
gooiende kinderen en vrijende paartjes. Het refrein
verzoekt Cuypers als voortreffelijke man nog lang
daar te blijven staan. Bij dat lied werden gebruikt:
een gedeelte van een tekst uit een cantate, gemaakt
door oud KRM-president Napoleon Snackers bij
gelegenheid van de onthulling van het standbeeld
van Pierre Cuypers op het Munsterplein in 1930 en
het gedicht ‘De Rijksbouwmeester’ van Hanneke
Eggels, in 2007 uitgesproken bij de opening van de
Cuyperstentoonstelling in het Stedelijk Museum
van Roermond. Koorlid Piet Huikeshoven declameerde bijgaande tekst uit de cantate.
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Optreden in het Rijksmuseum in Amsterdam
Het KRM trad drie keer op in de ‘Cuyperszaal’ van
het Rijksmuseum. Telkens werd gekozen uit het repertoire dat het koor had ingestudeerd: een blok
opera en een blok pop-ballads. De optredens startten telkens met een introductie in het Nederlands
en Engels en het specifieke intermezzo zoals hierboven geschetst in Het Cuypershuis. Toehoorders
stroomden toe en reageerden zo enthousiast dat ze
de toegang tot de eregalerij blokkeerden. Daarom
verplaatste de beveiliging het concert naar de zijkant van de zaal.
Het ‘Domine salvum fac regem nostrum’ bleek voor
zangers en aanwezigen een ’adembenemende start’,
waarbij soms tranen in de ogen schoten. Tijdens het
operablok riepen Italiaanse museumbezoekers na
het Slavenkoor luidkeels: ‘Bellissimo, bravi’. Ook
tijdens het blok pop/ballads ontdekten we dat het
publiek soms ontdaan was en het een fantastisch

optreden vond. We kregen zelfs fans, mensen die
je steeds terugzag om ons gezang te beluisteren.
Na het laatste optreden werd zelfs gevraagd of we
‘New York’ nog een keer konden zingen. “Al met al
vond ik het een super-ervaring die me lang zal heugen en ik denk de gasten die zijn meegereisd ook.
We hebben Pierre Cuypers en ook Roermond zeker
een ode gebracht”, aldus koorlid Sjra Schilder.

Ontmoeting van president Jan te Meij met de heren
Cammaert (burgemeester Roermond), Daniels
(beschermheer KRM) en Harrie Wolters (oud-lid en
ere-lid van het KRM) in het Rijksmuseum van
Amsterdam. Foto Ingrid te Meij.

Opéra bouffe ‘Schinderhannes’ van
Emile Seipgens
De ‘Opéra Bouffe Schinderhannes’ is gebaseerd op
een libretto met pianopartituur uit 1864 van Emile
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Seipgens, geboren in Roermond in 1837 en overleden in Leiden in 1896. De opera is voor het eerst
uitgevoerd in 1865 en handelt over de roverhoofdman Schinderhannes, in feite de bokkenrijder Johann Bückler. Vanaf 1968 vonden de uitvoeringen
plaats onder auspiciën van het KRM. In 2009 was
weer een periode van zeven jaar verstreken en werd
in TheaterHotel De Oranjerie de opera opnieuw op
de bühne gebracht. Acht schitterende uitvoeringen
in een uitverkochte theaterzaal oogstten veel bijval
in stad en omgeving.
Over de Schinderhannes-uitvoeringen in 2009 vonden in de loop van 2007 de eerste besprekingen
plaats. Ook was er al aandacht in de media. Het
bestuur van de ‘Stichting Schinderhannes 2000+’
bestond uit: Loek Hendricks (voorzitter), Karel
Ruiten (secretaris, KRM), Gerard Konings (penningmeester), Louis Hauer, Jan te Meij en Herman
Aben (productie, KRM), Roel Schenk (pers en propaganda). In het najaar van 2008 werden de namen
van de hoofdrolspelers bekend gemaakt. Daarbij
merkte president Jan te Meij op “dat er binnen
het KRM onvoldoende kwaliteiten te vinden waren voor een volledige bezetting die de traditionele
roversopera van Emile Seipgens recht kon doen.”
Peter T. H. Vos, 37 jaar, tenor, dialect sprekend en
geboren in Geleen, kreeg de rol van roverhoofdman
Schinderhannes toebedeeld. Hij studeerde zang bij
diverse zangpedagogen en volgde diverse masterclasses bij de bariton John Bröcheler, de bas Kurt
Moll en Wagnertenor Manfred Jung. Carla Schroyen kreeg de rol van Florenske, Geert Belgers die van
Schwarze Peter, Vincent Mooren die van de heks
Hyacinthe en Eric Stevens de rol van duivel Beëlze-

bub. Peter Vos: “Ik kende de ‘Schinderhannes’ zelf
niet, maar mijn moeder werd gek toen ze hoorde
dat ik de hoofdrol zou spelen. Inmiddels heb ik me
geïnformeerd en realiseer ik me dat het een eer is
dit te mogen doen.” Verder werden aangetrokken:
Wim Schepers voor de muzikale leiding, Leo Decker voor de regie en Jan Huyskens voor de teksten.
In de loop van 2014 heeft het KRM-bestuur zich beraden over de ‘Schinderhannes’. Normaal gesproken zou dat werk na 7 jaar – dus in 2016 – weer
op de planken gebracht moeten worden. De drie
zittende bestuursleden van het KRM in het bestuur
van de ‘Stichting Schinderhannes 2000+’ trokken
zich terug, mede omdat er niet voldoende draagvlak bestond onder de leden van het KRM.
Die zouden zowel bij de uitvoering als bij de organisatie betrokken moeten worden. Dat bleek tijdens
een ledenraadpleging die speciaal voor dit doel georganiseerd was. De eerder aangehaalde woorden
van president Jan te Meij dat het KRM onvoldoende leden in organisatie en uitvoering zou kunnen
leveren werden nu bewaarheid. Drie leden uit het
nieuwe KRM-bestuur hebben de plaatsen van de
vertrekkende bestuursleden ingenomen en beraden
zich op wat ‘Schinderhannes onder auspiciën van’,
zoals in de statuten van de stichting verwoord, in
de toekomst moet betekenen. Duidelijk is intussen
wel dat een nieuwe ‘Schinderhannes’ in 2017 zal
worden voorbereid door een nieuw productieteam.
Veel van de oudere leden van het KRM zien deze
ontwikkeling aan met pijn in het hart. Zij hebben
aan vele uitvoeringen van de laatste jaren actief
meegedaan.
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Fragmenten uit de
opvoering van de
Opéra bouffe
‘Schinderhannes’ in
2009. Foto’s Han Ruijs.
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SAMENWERKEN
MET
ANDEREN
Het KRM zette zijn contacten met andere
verenigingen voort en nam mede initiatieven tot
samenwerking. Verlevendiging van het culturele
leven in Roermond en omgeving was daarbij een
belangrijk aandachtspunt.
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‘Korenpunt Roermond’ –
Over de eigen grens kijken

KNZV-Limburg:
nieuwe contacten

Het ‘Korenpunt Roermond’ is een initiatief van de
grote Roermondse koren die zijn aangesloten bij
een bond. Het KRM was samen met ‘Vocaal Ensemble Silhouet’ en de ‘Koninklijke Roermondse Zangen Muziekvereniging’ één van de initiatiefnemers.
In 2005 vonden de eerste bijeenkomsten plaats
voor een betere afstemming van de concertagenda’s
van de koren en een goede vertegenwoordiging van
de koren voor het overleg met andere muziekgezelschappen, het Bisdom, het bestuur van de parochie
St. Christoforus en andere Roermondse overlegorganen, waaronder de gemeente Roermond.

Het KRM is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV), een overkoepelende
organisatie die zich landelijk bezighoudt met ondersteuning van de aangesloten verenigingen. Ons
land is opgedeeld in regio’s. Het KRM behoort tot
de regio Limburg, met omstreeks 70 aangesloten
koren de grootste regio wat actieve zangers betreft.
De regio Limburg is onderverdeeld in 8 rayons. Het
KRM is onderdeel van rayon 3: Midden-Limburg,
met 12 aangesloten koren. Middels een rooster komen al de koren uit dat rayon jaarlijks in wisselende samenstelling bij elkaar voor een concert, met
een nazit ter kennismaking.

Vanaf 2006 is het ‘Korenpunt Roermond’ actief
en is het KRM erin vertegenwoordigd, samen met
acht andere koren. Tot de activiteiten horen: het
afstemmen van concerten in de loop van het jaar
door de aangesloten koren, het mee organiseren van
het ‘Stedelijk Muziekfeest’, het invullen van de korenagenda van de kathedraal, meedoen in de overlegorganen binnen de gemeente waarbij ook standpunten zijn ingenomen over de Stichting Skala, de
ECI Cultuurfabriek en het gemeentelijk cultuurbeleid. Einde 2014 is gestart met een heroverweging
van activiteiten, waarbij vaststaat dat na 50 afleveringen het ‘Stedelijk Muziekfeest’ in de bestaande vorm tot het verleden gaat horen. Joep Knapen,
voorzitter van ‘Vocaal Ensemble Silhouet’ is vanaf
de oprichting tot heden een inspirerende voorman
van het ‘Korenpunt Roermond’. Onze president
Wim Geraedts is namens het KRM momenteel actief
binnen het ‘Korenpunt Roermond’.

Koorlid Lauw te Meij was jarenlang penningmeester van het bestuur en koorlid Will Selen verzorgde
lang de PR. In een verder verleden speelden Huub
Reumkens en Jean Roubroeks (beiden eerder president en erelid) een vooraanstaande rol in het KNZV.
Het KRM werd de laatste tijd op een nieuwe en
boeiende manier bij het KNZV-Limburg betrokken. Het KNZV-Limburg bleek in overleg met het
conservatorium Maastricht én dirigent Hennie
Ramaekers (als muzikaal adviseur van het KNZV),
te werken aan een opleiding voor dirigenten van
mannenkoren. Zo’n opleiding krijgt helaas weinig
aandacht en dit zou voor de toekomst wel eens problemen kunnen opleveren bij het vinden van dirigenten voor mannenkoren. Het KRM verleende
in 2014 twee keer medewerking aan die opleiding:
eerst door te zingen tijdens een dirigentendag voor

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
jonge dirigenten (negen in totaal, uit verschillende landen en van verschillend niveau), de tweede
keer tijdens een repertoiredag voor dirigenten, bestuursleden en leden van muziekcommissies. Ook
de ambassadeur van het KNZV–Limburg, Martin
Hurkens, bevond zich in dit gezelschap. Daarmee
waren wij bij voorbaat verzekerd van een kritisch
en aandachtig gehoor. Tussen het zingen door gaf
Hennie Ramaekers suggesties over de manieren
waarop de gezongen stukken kunnen worden begeleid. Rob Zievering sprak over het arrangeren
van muziekwerken en de problemen die dat met
zich meebrengt. Ook voor de KRM’ers bleken deze
bijeenkomsten nuttig en instructief: een paar maal
zong het KRM onder leiding van aankomende dirigenten die bij Hennie Ramaekers hun opleiding
ontvingen, zelfs een keer in de kathedraal.

Het ‘Concert Royal’
Het KRM trad jarenlang met enige regelmaat samen
op met de Koninklijke Harmonie van Roermond en
de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging tijdens het ‘Concert Royal’. Maar die traditie ging verloren. In 2007 vierde Nederland het
feit dat het predicaat ‘Koninklijk’ 200 jaar bestond.
Dat gebeurde in een landelijke manifestatie onder
de naam ‘Royal Dutch 2007’of ‘200 jaar koninklijk
verbonden’. Bij die gelegenheid werden de koninklijke verenigingen van Roermond uitgenodigd om
Prinsjesdag 2007 in Den Haag bij te wonen. Toen
werd de oude traditie in ere hersteld. Op 12 oktober
2007 maakte het ‘Concert Royal’ als een koninklijk
openingsconcert deel uit van een geheel koninklijk weekeinde in TheaterHotel De Oranjerie. Sybert van Keeken presenteerde het concert en er was
ruim aandacht voor samenzang met het publiek.
In dat weekeinde volgden na het openingsconcert

‘Concert Royal’ in
2011 in TheaterHotel De Oranjerie
door de Koninklijke Harmonie
van Roermond, de
Koninklijke Roermondse Zang- en
Muziekvereniging
en het KRM.
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van de drie Roermondse koninklijke verenigingen
twee optredens met het ‘Concertgebouw Kamerorkest’, eerst met de 27-jarige violiste Liza Ferschtman en daarna met solisten uit de regio. Beide concerten stonden onder leiding van Theo Wolters uit
Melick.
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In het voorjaar van 2011 stond in een aankondiging
van TheaterHotel De Oranjerie: ‘Na ruim twee jaar
afwezigheid staat dit theaterseizoen weer een spetterend Concert Royal op het programma. Op een
boeiende en soms interactieve manier wordt u door
deze middag geleid. U gaat genieten van afzonderlijke optredens, maar ook van solistische optredens
en natuurlijk een grote finale waarin alle verenigingen samen zullen optreden. Bekende melodieën en
heerlijke muziek zullen u een koninklijke middag
bezorgen. En natuurlijk mag u ook uit volle borst
meezingen. Het Concert Royal geeft u een koninklijk gevoel!’ In maart 2014 werd de traditie voortgezet, maar nu met vier koninklijke verenigingen:
de Koninklijke Harmonie ‘St. Caecilia’ uit Swalmen
trad toe tot het illustere gezelschap. Het KRM en
de harmonie uit Swalmen werkten tijdens dat gezamenlijke concert samen een programma met filmmuziek uit de jaren 60 en 70 af.

Nieuwe initiatieven:
Het fenomeen ‘opROER’
Begin 2013 vroeg de directie van TheaterHotel De
Oranjerie het KRM om mee te doen aan de opening
van het culturele seizoen in Roermond. Het zou een
groots project worden waar alle culturele instelligen

van Roermond aan meewerkten. Als voorbeelden
werden genoemd: ‘De Uitmarkt’ in Amsterdam en
‘Het Parcours’ in Maastricht. Enige tijd later bleek
zo het cultuurfenomeen ‘opROER’ geboren. Dat zou
zich jaarlijks gaan afspelen op de tweede zaterdag
van september met vooral de oudere jeugd als doelgroep. Meteen deed zich een probleem voor: in dat
weekeinde wordt in Roermond ook de (landelijke)
‘Open Monumentendag’ gehouden. Maar ‘opROER’
ging toch door.
In 2013 telde het festival maar liefst 42 enthousiaste deelnemers, zoals koren, muziekgezelschappen,
popgroepen, toneel- en dansgroepen. Door de hele
stad waren podia ingericht waar de deelnemers zich
op eigentijdse wijze konden presenteren. Voor koren was de grote theaterzaal van TheaterHotel De
Oranjerie gereserveerd. Het KRM trad op met een
herhaling van het concert in het Rijksmuseum Amsterdam: operakoren en pop/ballads, met telkens
ook het ‘Domine, salvum fac regem nostrum…’ en
‘Aan de veut van dokter Cuupers’.
In 2014 zong het KRM op de trappen van de bibliotheek; deze keer ook ter afsluiting van de Open
Monumentendag in Roermond. De (geluids)organisatie lag mede in handen van ‘opROER’. Bij dit
optreden met een gevarieerd programma was heel
veel publiek aanwezig dat zichtbaar genoot. ‘Loewende klokken’ stond niet op het programma, maar
de luidende klokken van de kathedraal tijdens het
concert brachten het KRM op het idee dat lied te
gaan zingen. Het publiek waardeerde dat ten zeerste en zong van harte mee. Omdat het concert op
de trappen in 2014 zo goed bevallen was en veel
publiek trok, besloot het KRM tot een reprise op 12
september 2015.
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Themaconcerten
Vanaf 2012 organiseerde de VVV-Roermond stadswandelingen met balkonconcerten, geleid door de
stadsgidsen Hub Brouns en Frans Jansen. De deelnemers liepen door de binnenstad langs een aantal
balkons en andere plekken waar zang en muziek
te beluisteren was. Ook het KRM deed daar enkele
keren aan mee. Elke wandeling speelde zich af rond
een thema, zoals: ‘Met de muziek mee’ (met aandacht voor componisten van Roermond en vooral voor Henri Tijssen wegens 100 jaar Roermonds
Volkslied), Pierre Cuypers, ‘Roermond bloemenstad’ en in 2015 ‘Roermond bevrijd’.
Tijdens de themawandeling rond Roermondse componisten zong het KRM natuurlijk het Roermonds
Volkslied dat uit het KRM voortkomt en waarvan
Henri Tijssen de componist is. In de hal van de
ECI Cultuurfabriek werd een muurplaquette met
afbeelding van Henri Tijssen onthuld. De bijdrage
van het KRM tijdens de Cuyperswandeling stond
geheel in het teken van het optreden van het KRM
in het Rijksmuseum van Amsterdam, de ‘Ode aan
Pierre’.
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Frans Steeghs zingt Franse chansons tijdens het
opROER-concert bij de bibliotheek. Foto Ingrid te Meij.
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Concert van het KRM bij de bibliotheek ter gelegenheid van ‘opROER
2014’. Foto Hub Tonnaer.

Grote publieke belangstelling
bij het concert van het KRM
tijdens ‘opROER 2014’.
Foto Hub Tonnaer.
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VARIA
Zangzaod, Melieve en de Schola KRM bleven
actief en vernieuwden hun activiteiten.
Ook het Caeciliafeest keerde jaarlijks terug.
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‘Zangzaod’

Zangzaod is het verenigingsblad van het KRM. Voor
de historie van het KRM is Zangzaod van groot belang. Dat bleek in 2004 bij het schrijven van het
jubileumboek van het 125-jarige KRM en dat blijkt
voor dit gedenkboek opnieuw.

leden, samen met zittend redactielid Camil Giebels.
De uitslag van deze enquête was bemoedigend. Zo
verscheen in september 2010 het eerste nummer
van Zangzaod in digitale vorm, onder redactie van
de drie enquêteurs. Op 18 mei 2010 noteerde redactielid Camil Giebels: “Na anderhalf jaar de eerste
redactievergadering van de nieuwe redactie. We
zijn er weer, maar nu hoofdzakelijk digitaal.” Het
KRM reageerde positief, aan kopij geen gebrek. In
Zangzaod van najaar 2010 schreef president Jan te
Meij: “Uiteraard ben ik zeer verheugd dat eindelijk
de kogel door de kerk is en er weer een Zangzaod
verschijnt. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan onze
oude papieren uitgave. Maar ik heb begrip voor
vernieuwing. Rekening houdend met drukkosten
e.d. was dit ook noodzakelijk.”
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In het jubileumjaar 2015 bestaat Zangzaod 24 jaar.
Zoals meerdere periodieken van dit soort heeft het
blad hoogtepunten en dieptepunten gekend. Redacteuren kwamen en gingen en er waren periodes
met veel en weinig kopij. Zangzaod bestond lang
in een papieren versie en werd gefinancierd door
advertenties. Die bron droogde op zodat het kwartaalblad eind 2008 ophield te verschijnen. Maar na
de toetreding van nieuwe zangers uit drie koorschoolgroepen, rees de vraag of het KRM toch een
blad nodig had, eventueel in digitale vorm. Twee
nieuwe KRM’ers, René Dittrich en Leonard Fortuin,
peilden begin 2010 de belangstelling van de koor-

Ondanks het succes ontstond er binnen de redactie en tussen redactie en bestuur enige tweespalt
toen gepoogd werd een redactiestatuut op te stellen. Bestuur en de nieuwe redacteuren bleken het
fundamenteel oneens te zijn over taak en functie
van Zangzaod: een kwartaalblad als louter nieuwsbrief of ook als een platform voor uitwisseling van
gedachten tussen de koorleden. De twee nieuwe redacteuren legden hun functie neer na de lopende
jaargang te hebben voltooid. Vanaf dat moment was
Camil Giebels dus de enige redacteur. Begin 2013
vond hij KRM’er Martin Moolenaar bereid om de
lay-out voor zijn rekening te nemen, waardoor continuïteit opnieuw verzekerd was.
In de versies van de laatste jaren stonden enkele
vaste rubrieken, zoals kooragenda en koorkroniek,
van Camil Giebels, mede-oprichter van het blad.
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Ook viel een column op van Olaf Schouten. In DE
STEM sprak hij over de stem en de zangstem, maar
nog vaker liet hij zijn stem horen over alles wat
rond het koor gebeurt. We reisden met hem de
hele wereld af, naar de ijsberen maar ook naar het
gooien met boomstammen in Schotland. Koorlid Ton
van Beers dook met regelmaat in het verleden van
het KRM in het Gemeentearchief van Roermond en
diepte allerlei interessante wetenswaardigheden op.
In 2013 werden de lezers uitgenodigd een limerick
in te sturen. Dat bracht Camil Giebels tot dit
‘kunstwerk’:
Een grootse dirigent uit Maastricht
ziet het voor zich zelf graag als een plicht:
“Honderd man bijeen,
daar wil ik heel snel heen”,
zegt hij met uitgestreken gezicht.
Onze beschermheer mr. Jan Daniëls schreef:
“Uw nieuwe rubriek laat mij eraan herinneren, dat
ik indertijd (1989) de hooggewaardeerde directeur
Jan Hupperts bij zijn afscheid met een limerick heb
uitgeluid.” De gebeurde met:
Een toonkunstvertolker uit Itteren
Wilde niet als slechts schoolfrik verbitteren
Dus zorgde hij ervoor
Met een koninklijk koor
Op het hoogste niveau te gaan schitteren!

En Piet Huikeshoven stuurde deze limerick in:
Een zeker koorlid, de bas René,
neemt zijn hond telkens mee naar Niekée.
ligt wat te slapen,
uit verveling te gapen,
maar krijgt toch heel wat oefenstof mee.

‘Melieve’
In de loop van 1999 kwam een groep partners van
koorleden bij elkaar om te kijken of een damescomité geld bij elkaar zou kunnen brengen voor het
125-jarig jubileum van het KRM. De groep noemde
zich ‘MELIEVE’, wat volgens Van Dale ‘aanspreekpunt voor een vrouw, mijn lief’ betekent. Melieve
werd op 15 oktober 1999 bij notaris Hecke officieel
een stichting met de volledige naam: ‘Stichting Melieve Dames Koninklijk Roermonds Mannenkoor’.
Ingrid te Meij werd voorzitster. Vele activiteiten
volgden, zoals: taxatiemiddagen met als thema: ‘Is
het kunst of is het kitsch’?; familiewandelingen en
fietstochten; verkoop van verzamelde spullen tijdens de Sjómmelmert; kerstmarkten; wandelingen
over D’n Aje Kirkhof in Roermond; de kunstmarkt.
In Zangzaod 1-2006 deelde Melieve mee dat de
doelstelling, namelijk het aanbieden van een cadeau aan het koor bij het 125-jarig jubileum, was
gerealiseerd. Allerlei activiteiten hadden zoveel
geld bij elkaar gebracht dat het jubileumboek en
een bijdrage in de renovatie van een vaandel konden worden betaald, mooie jubileumgeschenken.
De Stichting besloot daarna haar activiteiten in af-
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geslankte vorm voort te zetten. Tot die activiteiten
hoort nog steeds het organiseren van een kunstmarkt voor amateurs op en rond de Abdijhof en het
Munsterplein. Melieve biedt daarbij amateurkunstenaars tegen betaling een kraam aan om hun werk
te presenteren. Melieve heeft zelf bij die gelegenheid een kraam met kunst in consignatie van professionele kunstenaars. De opbrengst gaat naar het
KRM ten behoeve van specifieke projecten, zoals de
‘Carmina Burana’, de cursus ‘Ontdek je stem’ of het
uitbrengen van een cd. In december 2010 kondigde Melieve een nieuwe actie aan. In samenwerking
met ‘ReShare’, kledinghergebruik van het Leger
des Heils, gaat zij kleding en schoenen inzamelen.
Voor opslag is er gratis een mooie ruimte in Swalmen beschikbaar.
–88–

Melieve maakte de restauratie mogelijk van het
vorige vaandel uit 1950 van Max Weiss. Restaurateur Ruben de Reu van het Tilburgs Textielmuseum
voerde dit karwei uit.

Schola KRM
Sinds eind 2001 is er een Schola KRM, een gelegenheidskoor dat onder leiding van dirigent Piet Nuvelstijn tijdens rouwdiensten met name gregoriaanse muziek zingt. Maar de Schola KRM luistert ook
wel eens bruiloften, recepties en kerstvieringen op.
De financiële opbrengst daarvan is voor het KRM.
Een gedeelte van dat geld wordt besteed aan een
sociaal fonds voor koorleden met problemen.
De marktkraam van Melieve is tijdens de kunstmarkt
op het Munsterplein altijd een gezellig trefpunt.
Foto Ingrid te Meij.

Piet Nuvelstijn zong en dirigeerde al vanaf 1992
met leden van het KRM, vooral bij rouwdiensten.
Vanaf 2001 gebeurde dat structureel met een vaste groep zangers van het KRM om fondsen te verwerven voor het jubileum van het koor. Na dat
jubileum, begin 2006, besloten de zangers door te
gaan. De Schola bestaat nog steeds en kan rekenen
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op de medewerking van zo’n 18-tal zangers die in
wisselende samenstelling hun bijdrage leveren. Zij
heeft zich een plek verworven door haar verzorgde gregoriaanse zang, vooral te danken aan de dirigent. Bijzonder is dat de oud-leden Jan Stollman,
Ad Verstraelen, maar ook Peter Heijnen heel lang
zijn blijven zingen. Helaas moesten we in de loop
van 2015 afscheid nemen van Piet Nuvelstijn, omdat hij 80 jaar werd en wilde stoppen. De leden van
de Schola KRM hebben in februari 2015 besloten
door te gaan met het zingen van gregoriaanse requiemmissen. Koorlid Wim Ramaekers, ook met een
gedegen gregoriaanse opleiding en achtergrond, zal

het werk van Piet Nuvelstijn voortzetten. Van Piet
Nuvelstijn is eind augustus 2015 afscheid genomen
tijdens een etentje met de Schola-leden. Als attentie
werd hem een ingelijste foto ‘Piet, bedankt’ aangeboden en een cd met daarop de gregoriaanse requiemmis die onder zijn leiding zo vaak was gezongen.

Het Caecilia-feest
Al heel lang viert het KRM jaarlijks zijn Caecilia-feest. (De naam is afkomstig van de heilige Caecilia, een Romeinse die in 230 de marteldood stierf
en als patrones van de muziek en van muzikanten
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Dirigent Piet
Nuvelstijn
van de Schola
KRM, afgebeeld op het
doosje van de
CD.
Foto Hub.
Tonnaer.
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De Schola KRM, afgebeeld op het doosje van de CD. Foto Hub. Tonnaer.

Begin van het Requim aeternam.
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en zangers wordt vereerd.) De viering van de Caecilia-feesten volgt een vast patroon: de partners worden uitgenodigd, er wordt gegeten en gedronken,
de jubilarissen van dat jaar worden toegesproken
en gefeliciteerd. De stempartijen en diverse personen zorgen voor een optreden, met name gericht op
de jubilaris(sen).
Als voorbeeld beschrijven we kort het Caecilia-feest van zaterdag 8 november 2014. Het werd
georganiseerd door de baritons en gevierd in zaal
‘De Ster’ in Maasniel. Aan het begin van de avond
sprak president Wim Geraedts de beide jubilarissen
toe: Wim Mooren (60 jaar lid) en Will Selen (25 jaar
lid). Met name het jubileum van Wim Mooren was
bijzonder: het komt niet vaak voor dat iemand 60
jaar lid is van het KRM. De laatste die zo’n jubileum
vierde, was Harrie Cillekens (†) en dat is al meer dan
15 jaar geleden.

De jubilarissen Wim Mooren, 60 jaar lid (rechts) en
Will Selen, 25 jaar lid in 2014. Foto Rob Wever.

Bariton Wim Mooren, de diamanten jubilaris, is lid
van het KRM sinds 8 februari 1954. Daarmee is hij
momenteel het langste als lid verbonden aan het
KRM. Wim werd door zijn vader, toen penningmeester van het KRM, bij het koor geïntroduceerd.
Heel bijzonder was dat zes gezinsleden lid van het
KRM waren: vader Mooren en vijf zonen. Zelfs in
de vijftiger jaren was dat opvallend.
KRM’er Lauw te Meij kwam de eer toe om als erelid en oud-bestuurslid van het KNZV-Limburg Wim
Mooren en Will Selen toe te spreken. Beide jubilarissen kregen een oorkonde en een speld. Mede-bariton Do Farro en ‘zijn’ twee gitaristen brachten
daarna enkele Spaanse liederen ten gehore. Voor de
inwendige mens was er een koud buffet. Tussen de
bedrijven door zongen de stempartijen van de jubilarissen, respectievelijk de baritons en de tweede
tenoren, de jubilarissen toe. De ode aan de diamanten Wim ging natuurlijk over de familie Mooren die
zo’n groot aandeel aan het KRM had geleverd en
over Wim die jarenlange het ‘dubbeltjesfonds’, ook
wel het ‘verjaardagsfonds’, had beheerd. De tweede tenoren bezongen daarna hun jubilerende partijgenoot Will Selen op melodieën van ‘Zorro’ (Willie), ‘Trinklied’ en ‘Opzij, opzij, opzij’, dit laatste
omdat Will altijd druk doende is. Leonard Fortuin
praatte een en ander aan elkaar. Een klein stukje
uit zijn verhaal: “Onze jubilaris, Will Selen, is 25
jaar lid. Dat getuigt van een paar belangrijke karaktereigenschappen: geduld, vasthoudendheid en
doorzettingsvermogen. Voor hem besloten we een
‘Lied’ te maken: een bestaande melodie met nieuwe
tekst. Met de melodie waren we gauw klaar: daarvoor hebben we onze eigen bundel met liederen. En
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ook het verzamelen van materiaal voor de tekst van
het Lied was gemakkelijk: moderne ICT en sociale media staan ons ten dienste. Wat hebben we gedaan? We hebben (1) zijn telefoon afgeluisterd, (2)
zijn Facebook-account en (3) zijn Twitter-account
diepgaand onderzocht, (4) de website van de AIVD
gehackt en het dossier Will Selen eruit gepeuterd,
(5) tv-camera’s rond zijn huis geplaatst en, heel belangrijk, (6) met zijn buurvrouw gesproken. Op die
manier verzamelden we zoveel materiaal dat we niet
één Lied voor de Jubilaris hebben gemaakt maar
drie.” Deze tekst mag als representatief gezien worden voor de teksten en liederen die op zo’n avond
worden uitgesproken en gezongen. Ze ontlokken
zowel bij de jubilarissen als het aanwezige publiek
reacties die blijk geven van herkenbaarheid, met
uitingen van glimlach tot lachsalvo.
Tenslotte zongen de bassen, begeleid op accordeon
door Gerard van de Garde, een lied voor ons allemaal op de bekende melodie van ‘New York, New
York’, maar nu met de titel ‘Remunj, Remunj’.
Boven:
De tweede tenoren zingen hun jubilaris
Will Selen toe. Foto Rob Wever.
Midden:
De baritons zingen hun jubilaris Wim
Mooren toe.
Foto Rob Wever.
Onder:
Overzicht van de open repetitie in
Niekée (juli 2013).
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DUBBELCONCERT
MET JUBILEUMREIS
NAAR CARCASSONNE
IN 2015/2017
In 2015 vierde het KRM het 135-jarig
jubileum met een dubbelconcert en concertreis.
Het KRM reisde naar Zuid-Frankrijk en gaf daar
twee concerten, o.a. samen met het gemengd koor
‘Les Choeurs de Carcassonne’. Dat koor wil in 2017
naar Roermond reizen om daar samen met het
KRM te concerteren.
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Jubileumreis naar Carcassonne
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Het begin
Nadat het KRM in 2006, en de KRM’ers Kurt Posthoff en Frans Routs te voet en dirigent Hennie Ramaekers per fiets, in 2010 naar Santiago de Compostela waren gereisd, stelde Frans Lutters met hulp
van Frans Jansen in 2011 een boek samen met de
titel: ‘Roermondenaren op het Jacobspad’. Een recensie van dat boek in de digitale uitgave ‘Ultreia’
van het ‘Nederlands Genootschap van Sint Jacobus’ kwam bij Marius Boom terecht, een Nederlander die sinds zijn pensionering in Carcassonne
in Zuid-Frankrijk woont en van daaruit ook naar
Santiago de Compostela was gefietst. Op 15 oktober 2012 stuurde Marius Boom een mailbericht naar
Frans Lutters: “Ben jij de Frans Lutters die ik ken
van vroeger – 1955 tot 1961 in Venray bij de Franciscanen?” Zo vonden twee klasgenoten elkaar terug. Marius Boom bleek lid te zijn van ‘Les Choeurs
de Carcassonne’, een gemengd koor dat regelmatig
uitwisselingen had met koren in Frankrijk en daarbuiten. Al gauw ontstond het plan voor een uitwisseling met het KRM, met ons 135-jarig jubileum
in 2015 als aanleiding. In april 2014 begonnen de
voorbereidingen. Het KRM formeerde een reiscommissie uit alle geledingen en werkgroepen van het
koor. Dat kwam spoedig met een plan: het KRM
maakt in 2015 een concertreis naar Carcassonne, het
Franse koor komt daarna naar Roermond.
Reis en concerten
De concertreis vond plaats van zaterdag 23 mei tot
en met dinsdag 26 mei 2015, dus tijdens de Pinksterdagen. Het gezelschap bestond uit 95 personen:

56 zangers (KRM’ers en enkele gastzangers uit Tilburg), hun partners, pianist Leon Dijkstra en dirigent Hennie Ramaekers. In Carcassonne logeerde
het koor in de abdij ‘Notre Dame de l’Abbay’ en
in hotel ‘Aragon’. Het hele gezelschap gebruikte de
warme maaltijd in de refter van de abdij. Tijdens
het verblijf werden in samenwerking met de plaatselijke VVV enkele excursies georganiseerd binnen
de ommuurde bovenstad.
Het KRM luisterde op Eerste Pinksterdag in de basiliek ‘Saint Nazaire’, prachtig gelegen in de Cité, de
hoogmis van 11.00 uur op. Op Tweede Pinksterdag
werd om 17.00 uur in diezelfde basiliek een concert
gegeven samen met ‘Les Choeurs de Carcassonne’
dat onder leiding stond van Jean-Marc Miquel. Beide zangkoren voerden samen twee koren van Giuseppe Verdi uit: het ‘Coro di Schiavi’ (Slavenkoor)
en het ‘Coro di Zigane’ (Zigeunerkoor).
Muziekprogramma
Het muziekprogramma werd uitgevoerd onder leiding van dirigent Hennie Ramaekers en op de vleugel begeleid door Leon Dijkstra, op twee gregoriaanse gezangen na. In de Hoogmis werd de ‘Messe
Brève no.5 Aux Séminaires’ van de Franse componist Charles Gounod gezongen. Ook stonden drie
gezangen van Nederlandse componisten op het
programma: het ‘Pater Noster’ van Albert de Klerk,
het ‘Magnificat’ van Jan Nieland en het ‘Domine
salvum fac regem nostrum’ van A. Giesen. Leden
van de Schola KRM zongen onder leiding van Wim
Ramakers twee gregoriaanse gezangen: het Credo
en het Veni Creator Spiritus. In het programma van
het concert vielen enkele speciaal ingestudeerde

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Franse gezangen op: de vierstemmige ‘Marseillaise’
(arr. Pierre van Damme), ‘Le Rossignol’ (A. Gretry),
‘L’Amour’ (Jules Massenet), ‘Les Montagnards’
(A. Roland) en ‘Choeur des Soldats’ (uit Faust van
Charles Gounod). Verder stonden Engelstalige liederen op het programma en diverse operakoren van
Giuseppe Verdi, waarvan twee samen met het Franse koor gezongen werden.

‘La Porte Narbonnaise’, de stadspoort die
de KRM‘ers meestal gebruikten om de Cité van
Carcassonne binnen te lopen.
Foto Hub. Tonnaer.
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Franse gastvrijheid
Na het concert bood het Franse koor het KRM in
een zaal niet ver van de basiliek een gezellige nazit aan, goed voorzien van spijs en dranken. Beide
koren lieten enthousiast het plaatselijke zangrepertoire horen. Het KRM had voor die gelegenheid een
speciale handzame bundel (voor de binnenzak van
de smoking) gemaakt met Roermondse en Limburgse meezingers: ‘Zangzäödjes veur zengers’.
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Tijdens een officieel gedeelte kreeg de voorzitter
van het Franse koor, Alain Rivieres, een insigne van
het KRM en vice-voorzitster Marie Claude Chivaud
ontving een ingelijste foto van het KRM, om op te
hangen in hun repetitielokaal. Voor Conny en Marius Boom was er een ingelijste oorkonde als dank
voor hun rol in de organisatie van de concertreis.
Ook Denise Carles, vriendin van Conny en lid van
het Franse koor, kreeg een oorkonde aangeboden
voor haar inzet.
Boven:
Het KRM en het Franse koor ‘Les choeurs de Carcassonnes’ concerteren samen onder leiding van Hennie
Ramaekers. Foto Hub. Tonnaer.
Midden:
De schola KRM in de basiliek onder leiding van Wim
Ramakers. Foto Hub. Tonnaer.
Onder:
Plaatsvervangend president Ton van Beers speekt
loco-burgemeester Bes van Carcassonne toe tijdens
de ontvangst door het Franse koor; in het midden
Conny Boom. Foto Hub. Tonnaer.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
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Het KRM tijdens zijn concert in de basiliek, waarbij een prachtig roosvenster zichtbaar werd in het deksel
van de vleugel. Foto Hub. Tonnaer.

De KRM’ers bij de
basiliek. Foto Hub.
Tonnaer.
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De partners van
de KRM’ers bij de
basiliek. Foto Hub.
Tonnaer.

Het KRM overschrijdt zijn grenzen
Koorlid Rob Huver overhandigt aan Marie Laure
Chivaud, vice-president van het Franse koor, een
ingelijste foto van het KRM. Foto Hub Tonnaer.

Overzicht van de door het Franse koor verzorgde nazit.
Foto Hub Tonnaer.
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Koorlid Rob Huver overhandigt Conny
Boom–Fermont een oorkonde en die van haar
echtgenoot Marius Boom voor hun verdiensten
bij de organisatie van de KRM-concertreis.
Foto Hub Tonnaer.

Plaatsvervangend president Ton van Beers speldt president Alain Rivieres van het Franse koor een insigne van
het KRM op. Foto Hub Tonnaer.

Hoofdstuk 13

Marius Boom en Conny Boom–Fermont, onze
voorsprekers bij het Franse koor.

Een speciale editie van Zangzaod
Het vele pagina’s tellende herfstnummer van Zangzaod was geheel gewijd aan de concertreis naar Car–100– cassonne, met teksten en foto’s van de reizigers. Vijf
reacties daaruit:
• Op 24 juni hield de reiscommissie zijn laatste vergadering, de evaluatievergadering. Opvallend waren
de positieve geluiden over de sfeer, de samenwerking, de organisatie, de fijne contacten, gezelligheid en binding onderling, én de fijne contacten,
betrokkenheid, toewijding en het grote enthousiasme van de Fransen.
• “Koor, dirigent en publiek geraakten samen in een
flow; men dirigeerde elkaar naar een ongekend
hoogtepunt in deze toplocatie.” En: “Dit was het
beste concert dat ik ooit heb meegemaakt tijdens
een reis in de meer dan 40 jaren dat ik lid ben van
het KRM.” (Reiscommissie in evaluatieverslag)
• “Zelfs onze dirigent, die toch wel op wat ervaring
kan bogen, is van mening dat onze reis naar Carcassonne voor hem een van de mooiste ooit is geweest.
Ons koor heeft, bij het meestal wat ingetogen Fran-

se publiek, een niet aflatend applaus gekregen.”
(President Wim Geraedts, in Zangzaod juni 2015)
• “Hier in het dorp is men nog steeds onder de indruk van jullie optreden. Ik word bedankt dat het
mogelijk is gemaakt dat jullie hebben gezongen in
de Basilique. Het optreden heeft grote indruk gemaakt”. (Conny Boom-Fermont)
• “Ik heb gehoord dat ook jullie concert een doorslaand succes was, volle kerk en een heel enthousiast en dankbaar publiek. Ik hoop dat jullie jubileum daarmede een Frans Mediterrane glans heeft
gekregen! Er zal hier in Carcassonne nog lang over
nagepraat worden, reken maar. Vele groeten en veel
dank voor jullie bezoek.” (Marius Boom)
• “Bonjour Conny et Marius, merci pour ce merveilleux concert que vous nous avez offert. Ce choeur
est excellent, la rigueur du chef y est certainement
pour beaucoup. C’était très beau une unité parfaite
des choristes. Je suis admirative, j’ai eu plusieurs
fois ‘la chair de poule’ tellement mon émotion était
forte.” (Een kennis van het echtpaar Boom)
Dus… een 135-jarig jubileum waardig!

De dirigenten Jean Marc Miquel en Hennie
Ramaekers nemen samen het applaus van het dankbare publiek in ontvangst. Foto Hub Tonnaer.
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DE TOEKOMST
VAN HET
KONINKLIJK
ROERMONDS
MANNENKOOR
Dit jubileumboek wil laten zien dat de
ontwikkelingen van de laatste jaren, zowel in
kwantitatief als kwalitatief opzicht, het KRM
toekomstbestendiger hebben gemaakt.
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De toekomst van het KRM
In dit jubileumboek is meerdere malen gesproken
over de malaise in de mannenkoorwereld. Zowel het
aantal koorleden als de kwaliteit van de koorzang
laat bij steeds meer koren te wensen over. En dan
gaat het niet alleen over de mannenkoren. Met name
Hennie Ramaekers, als muziekconsulent verbonden
aan het KNZV-Limburg, heeft in Hoofdstuk 7 de
noodklok geluid.
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Het KRM heeft de wil en het vermogen getoond
om zich uit te worstelen boven de netelige situatie
waarin het koor zich na 2005 bevond. De omslag
van de laatste jaren mogen we zeker een positieve
ontwikkeling noemen. Het KRM heeft meerdere malen zelf initiatieven genomen om andere mogelijkheden, contacten en opties te verkennen, bij de keuze
van muziekwerken, concerten, concertlocaties, organisatie- en begeleidingsvormen, samenwerkingsvormen en de verkenning van PR-mogelijkheden en
sponsoring. Dat dit soms met meer en een andere
keer met minder succes verliep, mag duidelijk zijn.
Het KRM blijft echter zoeken en proberen.
Wanneer bestuur, muzikale leiding en de leden deze
weg voortzetten en daarbij de geest van de tijd, de
wensen en verwachtingen van de nieuwe leden en
geldverstrekkers, in acht nemen, dan heeft het KRM
zeker toekomst. Ook de zich aandienende wensen
uit stad, provincie en daarbuiten, dienen blijvend
aandacht te krijgen. Met andere woorden: er is nog
altijd ‘Werk aan de winkel’. Het koor zal daarbij het
adagium ‘wat waar is, goed en schoon’ telkens opnieuw moeten waar maken en pal blijven staan voor
het cultureel erfgoed van koor, stad en provincie.

KONINKLIJK ROERMONDS
MANNENKOOR
presenteert

een gevarieerd

WINTERCONCERT
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Muzikale leiding: John Gerits en Annemie Hermans
Pianist: Leon Dijkstra

Zondag 13 december 2015
15:00 uur
De Oranjerie Roermond
Kaarten bij www.roermonds-mannenkoor.nl
De Poppendokter, de Oranjerie en de VVV.

Affiche Winterconcert. Ontwerp Sjra Schilder.
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AANHANGSELS
Zeven aanhangsels zetten concrete gegevens op
een rij over personen, feiten, gebeurtenissen,
concerten, gezangen en het bestuur.
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Aanhangsel 1:
Het Jacobuslied

Tekstschrijver dr. Pierre
Bakkes.
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Componist dr. Gerard
Sars.

Aanhangsel 2:

Ledenlijst per eind 2015
Beschermheren: mr. Jan Daniels en drs. Herman Kaiser
Dirigent
Hennie Ramaekers (19-08-2008 tot 01-08-2015)
John Gerits (vanaf 20-10-2015, eerder waarnemend vanaf 01-08-2015)

x = Lid na augustus 2008
x0 = Lid op 31-08-2010
x00 = Lid op 30-06-2009
Niet-zingend lid
Dominique Kuijper
01-11-2014
1e tenor
Herman Aben
11-04-1975
Hans Beurskens
07-07-2015
Camil Giebels
10-09-1976
Louis Hauer
03-09-1976
Wiel Heyman x
28-11-2014
Ben Janssen x
28-11-2014
Guus Janssens
11-11-1979
Bert Koekoek x
23-03-2010
Jan te Meij
20-08-1992
Lauw te Meij
16-06-1961

Martin Moolenaar x0
31-08-2010
Krit Pinxten x00
30-06-2009
Christophe Ramakers
06-09-2002
Felix Ramakers x
24-04-2012
Jos Schouten x0
31-08-2010
Theo Smeets x
30-09-2008
Cees Stijnman x0
31-08-2010
Luit Wever x
19-10-2009
Rob Wever x0
31-08-2010
Paul Wolters
13-01-2006
2e tenor
René Dittrich x00
30-06-2009

Jan Druncks
17-02-1978
Theo Fakkert
03-09-1976
Leonard Fortuin x00
30-06-2009
Hub Hagenaars
15-05-1981
Jan Heidanus x
10-02-2015
Noud van Hensberg x
02-06-2015
Cor Klaver
21-09-1990
Ger Kuypers
11-10-2002
Wim Ramakers x
19-02-2014
Frans Reijnaerdts x
10-02-2015
Frans Routs
02-09-1966
Will Selen x
30-11-2010

Jos Vievermanns x
03-09-2013
Martijn Wever x
18-12-2012
Martin Willemse x
23-03-2010
Cees van Winden x
23-03-2010
Frans Wöltgens
09-06-2000
Bariton
Eric Dings x00
30-06-2009
Do Farro x
16-01-2010
Wim Geraedts x0
31-08-2010
Rob Huver x0
31-08-2010
Jim Johnson x
18-12-2012
Frits Kerkhoff x
18-11-2014
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Harry Koolen x
23-03-2010
Loek Kurvers x
29-03-2011
Nard Lamerigts x0
31-08-2010
Hub Lipsch x
18-12-2012
Jos Menten
30-01-1987
Wim Mooren
08-02-1954
Kurt Posthoff
11-03-1983
Jo Roumen
17-08-2001
Olaf Schouten
19-09-1975
Leo Schreurs x
23-03-2010
Frans Steeghs
05-09-1997
Lei Steffanie x00
30-06-2009
Ed Strik x
20-11-2012
André Tekelenburg x00
30-06-2009
Hub. Tonnaer x0
31-08-2010
Piet Verkoelen x00
30-06-2009
Johan de Wal x
10-03-2015
Gert Wissink x
07-06-2011

Frans Wulms
27-02-1998
Bas
Ton van Beers x0
31-08-2010
Hans Willi Bühn
12-09-1986
Louis Buvelot
04-01-1980
René Cleef
05-09-1998
François Dümmer x
03-09-2013
Mike Edwards
07-11-1980
Theo van Etten x
01-10-2008
Gerard van de Garde
01-03-2007
Piet Huikeshoven
03-11-1995
Rob Jansen x
10-03-2015
Frans Lutters
21-09-1990
André Meijers x
18-11-2014
Jan Oosterbaan x
24-05-2011
Harrij Opheij
18-02-1983
Dick den Ouden
17-09-1982
Henk Plass x0
31-08-2010

Sjra Schilder x
03-09-2013
Lei Sijbers
04-06-2004
Jan Teuwen x
10-02-2015
Gerard van de Woning
29-09-1984
Totaal 83

Bij de concerten ‘Ode aan
Pierre’ plaatste het KRM een
standaard met afbeelding
van Pierre Cuypers op het
Munsterplein. (Met dank
aan drukkerij Tonnaer
in Kelpen.)

Aanhangsel 3:
Liederenlijst
01. Adios Noniño Piazzolla A.
02. Alegrîa Amesse C. et al (arr. Huisjes Henry)
03. Amour Massenet J.
04. Ave Maria Kodaly Z.
05. Back to the 60’s (medley) Simmons A. (arr.)
06. Bohemian Rhapsody Mercury F.
07. Carmina Burana (5 liederen) Orff C.
08. Coro della processione Verdi G. (uit: I Lombardi)
09. Coro di cavallieri I Verdi G. (uit: Oberto)
10. Coro di cavallieri II Verdi G. (uit: Oberto)
11. Coro di crociati e pellegrini Verdi G. (uit: I Lombardi)
12. Coro di masnadieri Verdi G. (uit: I Masnadieri)
13. Coro di schiavi Verdi G. (uit: Nabucco)
14. Dobra noc Ogurkowski S.
15. Domine salvum fac Giesen A.
16. Dry Your Tears, Afrika Williams J.
17. Festgesang an die Künstler Mendelssohn Bartoldy F.
18. High council meeting Williams J. (uit: Star Wars)
19. Irish folk song Heyendael H. (arr.)
20. Izje cheruvimy (Cherubijnenzang) Onbekend
21. Jacobuslied Sars G./Bakkes P.
22. Jesus bleibet meine Freude Bach J.S.
23. La vergine degl’Angeli Verdi G. (uit: La forza
del destino)
24. Lascia ch’ío pianga Händel G.F. (uit: Rinaldo)
25. Les montagnards Roland A.
26. Limburg mijn vaderland Tijssen H./Krekelberg G.
27. Magnificat Nieland J.
28. Merck toch hoe sterck Valerius
29. Messe Brève Gounod Ch.
30. Michelle Lennon/McCartney
31. Monnikenkoor Verdi G. (uit: La forza del destino)
32. New York, New York Kander J.
33. Or co’ dadi Verdi G. (uit: Il trovatore)

34. Oremus Domine Jesu Christe Refice L.
35. O Sacrum Convivium Nees G.
36. Remunjse zengers Franssen E.
37. Roermonds volkslied Tijssen H./Beurden A.F. van
38. Schenkt man sich Rosen in Tirol Zeller C.
39. Seventy six trombones Willson M.
40. Softly as I leave you Vita A. de
41. Speak softly love Rota N. (uit: The Godfather)
42. Svjat svjat (Sanctus), Onbekend
43. The exodus song Gold E./Boone P.
44. Theme from Zorro Bruns G.
45. The rhythm of life Coleman C. (uit: Sweet Charity)
46. Toast Poppel J. van
47. Trinklied Siegler C.
48. Van Oranje Wittrock C.
49. West side story (medley) Bernstein L.
50. When I’m 64 Lennon/McCartney
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51. Zigeunerkoor Verdi G. (uit: Il trovatore)

Affiche van
het concert
van het KRM
met de
Koninklijke
Harmonie
van Thorn.
Ontwerp:
Sjra Schilder.

Aanhangsel 4:
Personalia

In de beschreven periode t/m 2015 overleden
de onderstaande leden: 2006 Jo Pouwels
1e tenor 2006 Jacques Theelen Bas 2006
Wim van der Maas Bas 2008 Pierre
Huyskens ere-lid 2008 Jean Roubroeks
Bariton en ere-lid 2011 Ad van der
Wielen Bariton 2011 John Wiermans
Bas
2011 Piet Heijnders 2e tenor 2012
Marcel Peeters Bariton 2012
Wim Jacobs Bas
2012 Herman Geelen Bas
2013 Jan Ypma Bariton 2014
Tommij Roos 2e tenor 2015
Charles van Etten Bariton 2015
Jan Huyskens ere-lid

2014
2014
2015
2015
2015
2015

Wim Mooren 60 jaar lid
Will Selen 25 jaar lid
Herman Aben 40 jaar lid
Olaf Schouten 40 jaar lid
Cor Klaver 25 jaar lid
Frans Lutters 25 jaar lid

Wetenswaardigheden over personen
•

Oud-dirigent en ere-dirigent Jan Hupperts werd
85 jaar in 2006. Hij dirigeerde ‘Die Schöpfung’ nog
zelf.
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De volgende leden vierden hun jubileum:
2005 Guus Smeets 40 jaar lid 2005
Louis Buvelot 25 jaar lid 2005
Mike Edwards 25 jaar lid 2006
Hub Hagenaars 25 jaar lid 2006
Frans Routs 40 jaar lid 2007
Dick den Ouden 25 jaar lid 2007
Jan Ypma 25 jaar lid 2008
Harrij Opheij 25 jaar lid 2008
Kurt Posthoff 25 jaar lid 2008
Jean Roubroeks 50 jaar lid 2010
Tommij Roos 25 jaar lid 2011
Lauw te Meij 50 jaar lid 2011
Hans Willi Bühn 25 jaar lid 2012
Jos Menten 25 jaar lid 2013
René Cleef 25 jaar lid 2013 Jan
te Meij 40 jaar lid

Jan Hupperts,
oud-dirigent en
ere-dirigent.

•

Eind 2006 promoveerde Gerard Sars, componist
van ons Jacobuslied en met regelmaat onze dirigent, tot doctor in de muziekwetenschappen aan de
Johannes Gutenberg Universiteit van Mainz. Dat
gebeurde cum laude op het proefschrift ‘Voor het
vluchtige ogenblik’ over de orgelimprovisaties van
zijn Nederlandse collega-organist en componist uit

Aanhangsel 4
Haarlem: Albert de Klerk (1917-1998).
Op 20 november 2006 ontving Piet Nuvelstijn,
dirigent van de Schola KRM, de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ voor zijn verdiensten voor de katholieke kerk, met name op het
gebied van de kerkmuziek. Piet was toen 65 jaar
koorzanger en 50 jaar dirigent.
• Op 14 mei 2008 ontving de koorgemeenschap het
droevige bericht dat oud-president en ere-lid Jean
Roubroeks was overleden. Jean had grote verdiensten voor het KRM en voor de koorwereld in Limburg. Het KRM luisterde zijn uitvaartdienst op in
de kathedraal.
•

deerd presentator bij het KRM. Hij was ere-burger
van Roermond. Het KRM zong de uitvaartmis in de
Munsterkerk.

Frans Lutters wordt benoemd tot ere-lid en
krijgt een oorkonde uit handen van president
Jan te Meij (2008).
Oud-president
en ere-lid
Jean Roubroeks.

Op 30 mei 2008 werd 2e tenor Frans Lutters benoemd tot ere-lid van het KRM wegens bijzondere
verdiensten.
• Op 19 november 2008 overleed ere-lid Pierre Huyskens. Hij was behalve journalist en schrijver vooral
Limburger in hart en nieren, met een humoristische
inborst. Als promotor van de Limburgse en Roermondse volkscultuur droeg hij bij aan menige theatershow en carnavalsrevue en was hij een gewaar•

Ere-lid Pierre Huyskens.
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•

Op 10 maart 2011 overleed John Wiermans op 60-jarige leeftijd. John was “een zeer gelovig man, ‘eine
echte Remunjse jong’ met een groot hart voor zijn
stad. Hij was een opgeruimd mens, die voor veel
mensen klaar stond, graag een praatje maakte met
iedereen die hij kende om nieuwtjes uit te wisselen.
Zo verkocht hij voor diverse verenigingen de kaartjes voor evenementen, uitvoeringen of concerten in
zijn winkel ‘De Póppedokter’ op het Munsterplein.
John, een mooie bas, was al ruim 32 jaar lid van ons
KRM.” (Lauw te Meij)

Lauw te Meij wordt benoemd tot ere-lid en krijgt het
gouden insigne opgespeld door president Jan te Meij
(2015).
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John Wiermans, de
‘Poppendokter’.

Tijdens de Caecilia-avond in 2011 werd Lauw te
Meij tot ere-lid van het KRM benoemd. President
Jan te Meij somde zijn vele verdiensten op voor
ons koor, voor de Schinderhannes en voor de KNZV-Limburg.
• Onze beschermheer drs. Herman Kaiser werd op
19 augustus 2013 geïnstalleerd als burgemeester
van de Gelderse stad Arnhem. Eerder was hij burgemeester van Doetinchem en van Margraten en
Roermond.
•

Beschermheer drs. Herman Kaiser.

Aanhangsel 4
•

Op 3 december 2013 ontving Ingrid te Meij–Van
Borren, de echtgenote van president Jan te Meij,
een koninklijke onderscheiding. Ze werd benoemd
tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar
bestuurswerkzaamheden bij de Seniorenvereniging Swalmen, de Swalmer Vrouwenvereniging, de
Stichting Melieve (KRM) en de Veldeke-kring Roermond.
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Ingrid te Meij–Van Borren is benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau (2013).
•

Op 30 juni 2015 overleed voormalig koorlid Jan
Huyskens. Hij was ere-lid van het KRM wegens zijn
grote verdiensten voor het koor en de Schinderhannes. In het zomernummer van Zangzaod stond nog
een dankwoord van Jan voor de vele reacties en
goede wensen vanuit het koor. Tijdens de requiemviering in de kathedraal zong de Schola KRM onder leiding van Piet Nuvelstijn de requiemmis. Vele
koorleden waren in smoking in de kerk aanwezig
om Jan de laatste eer te bewijzen en de familie te
steunen.

Ere-lid Jan Huyskens.

Aanhangsel 5:

Gemengd nieuws
•

Bibliothecaris Frans Steeghs zette tijdens het Caeciliafeest in 2007 zijn assistent Dick den Ouden in het
zonnetje door op een ludieke wijze duidelijk te maken hoeveel handelingen nodig zijn om de mappen
van de leden te vullen, een geweldig rekenwerk.
Of de zangers daarom op dit moment hun mappen
zelf vullen?

je was gevuld met sigaren voorzien van een banderol met het getal 75. Bovenop het kistje was een
foto geplakt die dateerde van 5 november 1955, met
daarop o.a. Henri Thijssen jr. die aan de toenmalige president Sampers het manuscript overhandigde
van het Limburgs Volkslied.
• In juni 2011 stelde René Cleef bij de start van een
repetitie Brian voor, zijn nieuwe geleidehond. Van
René kregen we instructies over wat we zeker NIET
moeten doen met Brian: koekjes voeren en aanhalen.
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Het presidentiële kistje sigaren, tezamen met het
presidentschap overgedragen aan de nieuwe president.
•

In Zangzaod van december 2010 schreef president
Jan te Meij over een bezoek aan oud-president
Huub Reumkens op 21 april 1994. Daar ontving
hij een houten sigarenkistje mét inhoud. Dat kistje
had Reumkens gekregen van oud-president Willie
Sampers. Het was een bijzonder kistje met een bijzondere inhoud. Op de voorkant stond ingebrand:
‘75 jaar Koninklijk Roermonds Mannenkoor’. Dezelfde tekst stond op de binnenzijde van het deksel
in rood vilt en in gouden letters, vergezeld van een
gouden kroon en de jaartallen 1880 –1955. Het kist-

René Cleef stelt zijn
hond Brian voor.
•

Een verhaal van Camil Giebels:
‘Hoe het Limburgs Volkslied in Assen terecht
kwam …’“Op 26 februari 2012 belde een mevrouw
uit Assen mij op met de mededeling dat haar vader
vier dagen eerder was overleden. Hij was in Heerlen geboren en had dus zijn roots in Limburg. De
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familie had het idee geopperd om tijdens de crematie het Limburgs Volkslied te laten horen. Ze bezorgde de mensen van het crematorium een kopie
van het volkslied. Die werd niet geaccepteerd. Dus
ging men op zoek naar een origineel en kwam men
bij Camil terecht. Die had nog enkele boekjes ‘Waar
in ’t brons groen eikenhout, 100 jaar Limburgs
Volkslied’ met CD in huis. Alleen… hoe krijgen we
dat boekje en die CD in één dag van Roermond naar
Assen? Na intensief telefoonverkeer kwam er een
oplossing. Het toeval wilde dat een kleindochter
van de overledene op weg was van Bemelen naar
Assen. Ze maakte een omweg via Roermond en
haalde diezelfde dag het boekje en CD bij mij op.
Enkele dagen na de crematie ontving ik een kaartje
met de volgende tekst: ‘Het is mooi en goed dat ons
cultureel erfgoed ook buiten onze provincie ten gehore wordt gebracht’!”
• In Zangzaod van juni 2014 schreven Dick den Ouden en Rob Huver het artikel ‘Snoeien doet bloeien’. Op een wandeling in februari bij ‘Mijnheerkens’ kwamen zij langs de Millenniumboom die het
KRM daar in 2000 had geplant. Aan de inmiddels
tien meter hoge beuk bleek niet veel onderhoud gepleegd. Ook de gedenksteen ervoor met het hoe en
waarom van de boom was niet meer te lezen. Na
raadpleging van koorlid Paul Wolters hebben zij
gewapend met snoeischaar, zaag, spade en een hoge
ladder de boom en de gedenkplaat opgeknapt.
Daardoor kon het KRM weer een BBQ houden bij
Mijnheerkens.

KRM zingt bij de Millenniumboom tijdens de BBQ bij
‘Mijnheerkens’ (28 juni 2015).
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Burgemeester en beschermheer Herman Kaiser
plaatste op de laatste dag van de 20e eeuw de
Millenniumboom van het KRM.

Aanhangsel 6:

Bijzonderheden uit de
kooragenda’s

•

•
•
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•

Algemeen
In dit aanhangsel beschrijven we enkele bijzonderheden (concerten, activiteiten, evenementen en gebeurtenissen) uit de diverse jaren van de beschreven periode die niet eerder in dit boek aan bod zijn
gekomen. Maar eerst wat zaken die meerdere malen, soms zelfs elk jaar terugkeerden:
Vanaf 2004 zong het KRM jaarlijks de Landelijke
Pelgrimsmis in de kathedraal van Roermond, daartoe uitgenodigd door de Broederschap van St. Jacobus de Meerdere; dat feit leidde tot de jubileum- en
pelgrimsreis van het KRM in 2006.
Het KRM hield in het voorjaar zijn Algemene
Ledenvergaderingen.
Het KRM luisterde op verzoek meerdere malen de
diakenwijding op in de kathedraal.
Het KRM vierde jaarlijks het Caeciliafeest.
Het KRM nam jaarlijks deel aan het Stedelijk
Muziekfeest in Roermond.
Het KRM organiseerde tijdens de eerste jaren van
deze periode jaarlijks bij de afsluiting van het seizoen een barbecue bij ‘Mijnheerkens’; daar werd
ook ‘onze beukenboom’, de milenniumboom, bezongen. In 2015 werd die traditie weer opgepakt.

2006
• 4 januari – Het KRM zong tijdens de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis.
• 11 januari – Paul Kersten, city manager, bood alle
leden van het KRM namens de winkeliers van de
stad een kaars aan met afbeelding van St. Christoffel als dank voor de goede promotie van het koor
voor de stad.
• 18 t/m 21 april – Een afvaardiging van de reiscommissie van het KRM vertrok naar Spanje om de reis

•
•

•

•

naar Santiago de Compostela voor te bereiden en
afspraken te maken. Frans Jansen was de gewaardeerde gids ter plaatse.
30 april – Concert en masterclass met John Bröcheler in TheaterHotel De Oranjerie.
Voorjaar – De reiscommissie organiseerde drie Informatieavonden over de reis naar Santiago: op 20
maart (over pelgrimeren), 18 mei (de Spaanse taal)
en 30 juni (Spaanse muziek, hapjes, dans en bekendmaking van het definitieve reisprogramma).
20 en 21 mei – Het KRM verleende medewerking
aan de feestelijkheden rond het 10-jarig bestaan
van het ‘Centrum voor de Kunsten’.
18 juni – Het KRM verzorgde op verzoek een optreden in de tuin van kasteel ‘Groot Buggenum’ in
Grathem.

Het KRM zingt bij Kasteel ‘Groot Buggenum’
in Grathem (2006).
•

13 oktober – Het KRM bracht beschermheer drs.
Herman Kaiser een serenade omdat deze per 1 oktober benoemd was tot burgemeester van Doetinchem.
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•

•

•

•

•

•

22 december – de reiscommissie van het KRM organiseerde een ‘after Santiago party’ waar iedereen
kon napraten over de reis. Het verslagboek, samengesteld door Frans Lutters, werd daar uitgereikt
en een videofilm over de reis van Piet Huikeshoven werd vertoond. DVD’ s met de videofilm van
Piet Huikeshoven en/of met meer dan 3000 foto’s,
samengesteld door Herman Aben, waren te koop.
2007
20 januari – Het KRM was uitgenodigd om in de
kathedraal de H. Mis te zingen bij gelegenheid van
het 15-jarig jubileum van het Reünieorkest Limburgse Jagers onder leiding van Jos Stoffels. Mgr.
Everard de Jong celebreerde de viering. Aan het
einde van de H. Mis voerden het orkest en het KRM
voor het eerst het Jacobuslied uit van dr. Pierre
Bakkes en dr. Gerard Sars, met begeleiding van 40
blazers. Een première.
24 maart – Het KRM bracht beschermheer mr. Jan
Daniels een aubade bij gelegenheid van zijn 80e
verjaardag. Dat bleek een grote verrassing voor
hem.
28 april – Het KRM nam deel aan het Rayonconcert
van de KNZV-Limburg in ‘De Schakel’ te Reuver.
Deelnemende koren waren: het Reuvers Mannenkoor o.l.v. Harry Ramakers, het Bijzantijns koor
Drenthe o.l.v. Johan Rodenhuis en het KRM o.l.v.
Wim Schepers.
24 juni – Het KRM waande zich even terug in Spanje in het concert ‘Vuelta España’ op de binnenplaats
van het Centrum voor de Kunsten.
16 september – Het KRM zong in de kathedraal
tijdens een speciale dienst bij gelegenheid van het
plaatsen van een stèle bij de kathedraal als herinnering aan de reis naar Santiago.

12 oktober – Het KRM nam bij gelegenheid van de
viering van ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’
deel aan het ‘Concert Royal’, samen met de andere
koninklijke verenigingen van Roermond.
• 23 december – Het KRM maakte een kersttoer
langs het Zorgcentrum RC ‘Godshuis’ en het Zorgcentrum ‘De Goddelijke Voorzienigheid’ in Herten.
•

Het KRM op
Kersttoer in
een verzorgingsinstelling (2007).

•

2008
14 maart – Het KRM zorgde voor een muzikale omlijsting van de opening van het zalencomplex ‘Het
Forum’ aan de Elmpterweg in Roermond.

Het KRM zingt bij de opening van het congrescentrum ‘Het Forum’ in Maasniel-Roermond (2008).
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29 maart – Het KRM nam deel aan het Rayonconcert van de KNZV-Limburg in het Zalencentrum
‘De Schakel’ in Reuver. Deelnemers waren: het Hertens Mannenkoor o.l.v. Bert Ramakers, het Weerter
Mannenkoor o.l.v. Theo Timp en het Reuvers Mannenkoor o.l.v. Harry Ramakers.
27 april – Het KRM zong in de Kapel In ’t Zand in
de reeks kapelconcerten. Bijzonder was de première van ‘The creation: Let there be light, and there
was light’.
10 mei – Het KRM nam deel aan de stadsprocessie
naar de Kapel In ’t Zand en luisterde daarna de H.
Mis op in de Kapel. De bariton Richard Meijer verleende medewerking, Gerard Sars was gastdirigent.
Mei – Van het bisdom kwam het vererende verzoek
binnen om in 2010 deel te nemen aan een reis naar
Moskou in verband met jubilea van het bisdom. Na
enkele gesprekken, o.a. met de Nederlandse ambassade in Moskou, besloot het bestuur de voorbereidingen te staken omdat dirigent Wim Schepers zijn
dirigentschap bij het KRM ging neerleggen. Dat
maakte de toekomst te ongewis om zo’n groot project te ondernemen.
14 en 15 mei – Concertreis ‘Neet de Roer euver’
met een optreden in het Witte kerkje van de Voorstad St. Jacob.
7 september – Het KRM verzorgde in een
geel-zwarte outfit een optreden in de Voorstad bij
de oplevering van de Solea-toren en de onthulling
van een beeld (een briesende en steigerende hengst)
van Arthur Spronken.
11 oktober – Het KRM verleende medewerking
aan een concert in Buchten, georganiseerd door het
accordeonorkest ‘Swentibold’. Het was de première
van het muziekwerk ‘The rythm of life’ dat bij hetpubliek bijzonder in de smaak viel.

4 november – Het KRM nam in de kathedraal een
cd op met ‘Het Limburgs Volkslied’, ‘Het Roermonds Volkslied’ en ‘De Maas’.
• 25 november – Het KRM zong tijdens de uitvaartdienst van ere-lid Pierre Huyskens in de Munsterkerk.
•

2009
• 2 januari – Het KRM luisterde de nieuwjaarsreceptie op in het Gouvernement te Maastricht in verband met de viering van 100 jaar ‘Limburg mijn
Vaderland’, het Limburgs volkslied.
Bij gelegenheid van het
100-jarig bestaan van
het Limburgs Volkslied
in 2009 luistert het KRM
de nieuwjaarsreceptie op
in het gouvernement te
Maastricht. Tegelijk wordt
een CD met het Limburgs
Volkslied en het boekje
‘Waar in ‘t bronsgroen
eikenhout’ gepresenteerd.
Tekening Guus van Eck.

18 april – Het KRM nam deel aan het Rayonconcert
van de KNZV-Limburg in Herten.
• Mei en juni – Het KRM was betrokken in de uitvoering en de organisatie bij acht uitvoeringen van
de ‘Schinderhannes’ in TheaterHotel De Oranjerie.
• 5 juli – Het KRM luisterde de ‘Artiestenmis’ op in
de Sint Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Het
optreden gaf de leden van de eerste koorschool een
goede indruk van wat zingen bij het KRM kan betekenen.
•
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September – Het KRM gaf een najaarsconcert, samen met het Tilburgs Mannenkoor ‘St. Caecilia’,
een vrouwenprojectkoor en Ton Custers met de
‘Aope deure band’.
• 22 november – Het KRM gaf een eindejaarsconcert
in de Salle de Fête van TheaterHotel De Oranjerie.
•

2010
• 5 april – De koorleden Frans Routs (66) en Kurt
Posthoff (65) startten op Tweede Paasdag hun voettocht naar Santiago de Compostela. Een groep koorleden zong bij de KRM-stèle bij de kathedraal het
Jacobuslied. Begeleid door piper Olaf Schouten
begonnen Frans en Kurt aan hun reis van 2500 kilometer naar Santiago en verder. Op 2 juli waren
ze weer thuis. Hun reis was op de website van het
KRM en hun eigen weblog iedere dag te volgen.

•

•

•

•

Kurt Posthoff en Frans Routs vertrekken vanaf
de kathedraal in Roermond naar Santiago de Compostela. Hennie Ramaekers heeft in Santiago zijn
‘Compostela’ ontvangen, als bewijs dat hij met succes
naar Santiago is gefietst (2010).

•

•

6 juni – Dirigent Hennie Ramaekers vertrok vanuit
Maastricht naar Santiago de Compostela voor een
solofietstocht van circa 2200 km. “Niet als pelgrim,
maar gewoon om ‘bewust onderweg’ te zijn.” Na
34 dagen kwam hij daar aan. “De ervaringen met
Compostela van het KRM deden me besluiten om
naar dat pelgrimsoord te fietsen.” (Zie Zangzaod december 2010.)
13 juni – Het KRM nam deel aan het Rayonconcert
van de KNZV-Limburg met de titel: ‘Amigos de la
Música Coral’. Deelnemende koren waren: Maas- en
Neergalm uit Neer en Rondomtis.
4 september – Het KRM verleende medewerking
aan de Nationale Indië-herdenking in Park Hattem
waarbij 6000 gesneuvelde militairen in Nederlands
Oost-Indië werden herdacht. Een indrukwekkende
manifestatie met veel oud-strijders en hoge (militaire) gasten. Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet
was er, evenals de burgemeester van Roermond.
Het KRM had voor deze gelegenheid speciaal het
Maleise Bapa Kami (Onze Vader) en Terang Bulan
ingestudeerd. Vier F16 straaljagers voerden een
‘Missing Man’- formatie uit. Het KRM kreeg complimenten, waaronder die van Gerdi Verbeet.
19 september – Het KRM gaf een concert tijdens
het Kulturbunt-Fest op het kasteel van Rheydt bij
Mönchengladbach. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om nader kennis te maken met de
nieuwe leden en hun aanhang. (Zie ook Zangzaod
december 2010.)
25 oktober – Frans Lutters vertelde in de tuinzaal
van het stadhuis de geschiedenis van het KRM, ondersteund met beeld en geluid door Herman Aben.
24 december – Het KRM verleende muzikale medewerking aan de pontificale Kerstnachtmis in de
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kathedraal, waarin bisschop Mgr. Frans Wiertz
voorging. Het koor zong vanaf 22.30 uur een voorprogramma. ‘En het was er zo koud’ is een zin uit
een kerstlied die helemaal waar werd.
2011
27 maart – Het KRM nam deel aan het Concert Royal 2011 in TheatherHotel De Oranjerie. Sybert van
Keeken leidde het publiek vakkundig en enthousiast door het programma.
• 14 mei – Het KRM organiseerde in Het Forum te
Roermond het Rayonconcert van de KNZV-Limburg.
Het KRM was gastheer en presentator. Deelnemende koren waren: het Hertens Mannenkoor o.l.v. Bert
Ramakers met pianiste Agnes van Dijk-Lengyel, het
mannenkoor Eendracht uit Swartbroek o.l.v. Mar–118– tin Jaspers met pianiste Annemieke Beelen, en het
Mannenkoor Maas- en Neergalm uit Neer o.l.v. Sylvia Berghs met pianiste Oksana Baljva.
• 25 juni – Het KRM trad samen met het Tilburgs
Mannenkoor ‘Sint Caecilia’ op in de Broekhovense kerk te Tilburg. Met een typisch Tilburgs geschenk: een beeldje van de ‘kruikenzeiker’, en een
toegenomen zelfvertrouwen vooral van de nieuwe
zangers ging het KRM naar huis.
•

Concert in Tilburg met het Koninklijk Tilburgs
Mannenkoor ‘Sint Caecilia’ in de Broekhovense kerk (2011).

1 september – Het KRM nam op het Stationsplein
deel aan de openingsmanifestatie van de vier dagen
durende World Culture Parade, met zang, dans en
muziek van 80 nationale en internationale groepen.
Een evenement om de stad ‘op de kaart te zetten’.
Na de officiële opening door burgemeester Henk
van Beers, gedeputeerde Cultuur Noël Lebens en
festivalcoördinator Jan Ozek trad het KRM als eerste op.
• 9 september – Het KRM zong tijdens de afscheidsreceptie van Marcel Wijers, voorzitter van de Raad
van Bestuur van Zorgcentrum ‘Hornerheide’.
• 9 oktober – Het KRM gaf samen met het Tata Steel
Symfonisch Blaasorkest uit Beverwijk een matinee-herfstconcert in TheaterHotel De Oranjerie.
Dirigent Hennie Ramaekers was ook dirigent van
dat orkest, het muzikale visitekaartje van Tata Steel
uit IJmuiden/Beverwijk (voorheen de Koninklijke
Nederlandse Hoogovens/Corus Group).
•

2012
• 16 maart – In de jaarvergadering van het KRM zette de beleidscommissie het Beleidsplan 2012–2017
uiteen.
• 24 maart – Het KRM nam deel aan het Rayonconcert van het KNZV-Limburg in Theater ‘De Bombardon’ te Heythuysen. Andere deelnemende koren
waren: het Weerter Mannenkoor, De Wiejerdzangers uit St. Joost en het organiserende koor De Leudalzangers.
• 15 april – Het KRM voerde de ‘Carmina Burana’
uit in TheaterHotel De Oranjerie, samen met het
vrouwenkoor ‘Female’, enkele solisten en een begeleidingsgroep van Harmonie ‘Concordia’uit Melick.
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•

9 oktober – Drie bestuursleden van het ‘Groot
Mannenkoor Zwolle’ bezochten het KRM. Zij woonden de koorscholing ‘Ontdek je stem’ en de Vocal
Coaching bij.

1 december – Huisarts Gerrit ten Oever, goede donateur en bezoeker van onze optredens, werd 65
jaar. Het KRM bracht hem een serenade.

•

•

•

Repeteren voor de Carmina Burana in het repetitielokaal van Harmonie ‘Concordia’ in Melick (2012).

11 november – Het KRM nam deel aan de VVV-themawandeling ‘Met de muziek mee’ in het kader van
het 100-jarig bestaan van het Roermonds Volkslied en bij gelegenheid van de 150e geboortedag
van dirigent en componist Henri Tijssen. Het KRM
opende bij de KRM-stèle voor de kathedraal met
het ‘Roermonds Volkslied’ (drie coupletten!). Een
plaquette van Henri Tijssen van de hand van Frans
Jansen werd onthuld in de hal van het ECI-gebouw.
• 13 november – Auteur Frans Lutters (KRM) overhandigde het boek ‘Roermondenaren op het Jacobspad’ aan de KRM’ers Frans Routs, Kurt Posthoff en Piet Huikeshoven, en aan dirigent Hennie
Ramaekers, in verband met hun geslaagde ‘pelgrimage’ naar Santiago.
•

•

•
•

•

2013
2 februari – Het KRM luisterde de opening van het
Multifunctionele Gezondheidscentrum op in het
voormalige Redemptoristenklooster aan de Kapel
in ’t Zand.
9 maart – Het KRM nam deel aan het Rayon Concert
van de KNZV-Limburg in Zalencentrum ‘de Harmonie’ te Linne. Andere deelnemende koren waren:
Mannenkoor Linne ‘St. Caecilia’ o.l.v. Jo Huijts en
het Hertens Mannenkoor o.l.v. Bert Ramakers.
29 maart – De besturen van Het Weerter Mannenkoor en het Venray’s Mannenkoor zeiden ‘ja’ tegen
de door het KRM geïnitieerde samenwerking. Dit
gold ook voor de Koninklijke Harmonie van Thorn
(de Bokken). Per april werd Hennie Ramaekers voor
vier jaar benoemd bij het Groot Mannenkoor Zwolle, dat in 2017 zijn 100-jarig bestaan viert.
25 augustus – Het KRM gaf in de reeks Cuypersconcerten in ‘Het Cuypershuis’ een concert ‘Ode
aan Pierre Cuypers’.
27 augustus – Groot nieuws: het KRM opende zijn
account op Facebook.
1 september – Het KRM gaf drie concerten met als
motto ‘Ode aan Pierre Cuypers’ in de ‘Cuyperszaal’
van het Rijksmuseum in Amsterdam.
14 september – Het KRM verzorgde een optreden
in TheaterHotel De Oranjerie in het kader van opROER, de start van het culturele seizoen. Dit keer
met een reprise van het optreden in het Rijksmuseum van Amsterdam.
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10 november – Het KRM verleende zijn medewerking aan een tweede serie balkonconcerten, nu met
het thema Cuypers. De muzikale wandeling voerde
langs plaatsen die met Cuypers verband hielden.
Het KRM trad op bij het balkon en de trappen van
het stadhuis en zong o.l.v. Camil Giebels enkele liederen uit het concert ‘Ode aan Pierre’.
• 3 december – De stadsgidsen Frans Jansen en
Huub Brouns bedankten het KRM persoonlijk voor
de inzet van het koor tijdens de balkonconcerten.
• 24 december – Het KRM luisterde de nachtmis op
in de kathedraal. Bisschop Mgr. Frans Wiertz ging
voor.
•
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5 april – Het KRM nam deel aan het Rayonconcert
van de KNZV-Limburg in het gemeenschapshuis
‘In d’n Haammaeker’ van Neer. Deelnemende verenigingen waren: Zangvereniging Maas- en Neergalm’ o.l.v. Sylvia Berghs met begeleiding van een
combo, De Leudalzangers o.l.v. Jan Mertens en het
KRM o.l.v. Gerald Wijnen met aan de piano Leon
Dijkstra.
• 5 juni – Het KRM gaf op uitnodiging van het Rijssens Mannenkoor een concert in de St. Annakerk
in Maastricht met het koor uit Rijssen en het Mannenkoor van Borgharen.
• 22 juni – Het KRM ondertekende samen met het
Venrays Mannenkoor en het Weerter Mannenkoor
in het Gouvernement van Maastricht een convenant. Doel: het promoten van de mannenkoorzang
en het samen geven van drie concerten onder de
titel ‘Vocaal Drieluik’, achtereenvolgens in Venray,
Roermond en Weert.
•

Het KRM zingt in de St. Christoffelkathedraal (2013).

2014
5 januari – Het KRM gaf een Champagneconcert
in de Salle de Fête van TheaterHotel De Oranjerie.
• 23 maart – Het KRM nam deel aan het Concert
Royal in de grote zaal van TheaterHotel De Oranjerie, samen met drie Roermondse koninklijke verengingen.

De KRM’ers aanwezig bij de ondertekening van het
convenant in Maastricht tonen het affiche voor de
concerten van het Vocaal Drieluik. Foto Hub Tonnaer.

•

•

4 oktober – Het KRM concerteerde samen met het
Venrays Mannenkoor en het Weerter Mannenkoor
in de reeks ‘Vocaal Drieluik’ in de Paterskerk te
Venray.

Aanhangsel 6
30 november – Het KRM gaf samen met de Koninklijke Harmonie van Thorn in TheaterHotel De
Oranjerie het concert ‘Matinée Royale d’ Opéra’ bij
gelegenheid van de viering van ‘200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden’.
• 30 december – In de Kerstvakantie repeteerde het
KRM extra om het programma van het Champagneconcert van 4 januari 2015 onder de knie te krijgen.
•

•

•
•

•

•

•
•

2015
4 januari – Het KRM gaf een tweede Champagneconcert in TheaterHotel De Oranjerie. Tijdens
dat concert nam Jan te Meij voor het publiek afscheid als president van het KRM.
13 januari – RTV Roermond maakte opnames ter
promotie van ‘Ontdek je stem’.
31 januari – In de popzaal van de ECI Cultuurfabriek gaf het KRM een clinic met medewerking van
de professionele zanger Ben Heijnen, die ook de
eerstvolgende koorscholing zal geven.
10 februari – Het KRM installeerde drie nieuwe
leden.
1 maart – Leden van het KRM luisterden in de kathedraal de plechtige herdenking van 70 jaar bevrijding van Roermond op, samen met leden van
andere Roermondse muziekverenigingen.
3 maart – Oud-lid Rob Janssen nam zijn plaats
weer in binnen de rijen van de bassen.
8 maart – Op verzoek van de Roermondse Vrouwenraad luisterde het KRM in TheaterHotel De
Oranjerie de uitreiking op van de 18e ‘Mathilde
Haanspeld’ aan mevrouw E. ten Oever- Paes, bij
gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.
Burgemeester Rianne Donders–De Leest speldde

•

•

•
•

•

•

haar het onderscheidingsteken op. [Mathilde Haan
(1866-1974) was als eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Roermond heel actief bij de emancipatiebeweging van vrouwen.]
11 maart – Het KRM zong in bioscoop Foroxcity
enkele operakoren van Giuseppe Verdi. Daarna bezochten de zangers en vele anderen de vanuit Londen rechtstreeks uitgezonden opera ‘La Traviata’
van Verdi.
April – In Zangzaod lazen we een bericht van Ben
Heijnen: “Ich bön bliej weer ‘toes’ te zeen biej `t
KRM”. Dit bericht stuurde hij na de vele positieve
reacties na zijn optreden in het Champagneconcert
2015 en na zijn start als cursusleider in de cursus
‘Ontdek je stem’.
11 april – Het KRM nam deel aan ‘De dag van de
Stem’ in de ECI Cultuurfabriek. KRM’ers bemanden
de stand van het ‘Korenpunt Roermond’ samen met
leden van andere koren.
13 mei – De Schola KRM zong tijdens de uitvaartdienst van koorlid Charles van Etten in de Munsterkerk. Charles overleed vlak voor de concertreis van
het KRM naar Carcassonne waar hij na een periode
van ziekte heel graag aan had deelgenomen. In het
crematorium zong het KRM daarna enkele liederen.
23 t/m 26 mei – Het KRM ondernam een concertreis naar het Zuid-Franse Carcassonne.
2 juni – Na de laatste bijeenkomst van de workshop
‘Ontdek je stem’ kregen vier potentiële nieuwe leden van het KRM voor het eerst ook een certificaat.
8 juni – De leden van de Schola KRM namen een
cd op van de requiemmis die ze vele jaren onder
leiding van Piet Nuvelstijn hadden gezongen.
16 en 23 juni – Ben Heijnen gaf aan een grote groep
KRM’ers twee keer een college over de anatomie en
het gebruik van de stem.
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Aanhangsel 6
•

28 juni – Het KRM sloot het seizoen af met zang
op de Kiosk van het Munsterplein, waarna iedereen zich naar ‘Mijnheerkens’ spoedde voor een
barbecue. Uiteraard werd ook de millenniumboom
opnieuw bezongen, die voor deze gelegenheid was
gefatsoeneerd door Rob Huver.
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12 september – Het KRM nam deel aan ‘opROER’,
de opening van het cultuurseizoen, en gaf een druk
bezocht concert in de buitenlucht op de trappen
van de Bibliotheek annex Historiehuis.
• 4 oktober – Het KRM voerde in TheaterHotel De
Oranjerie het tweede concert uit in de reeks ‘Vocaal
Drieluik’ met de mannenkoren van Venray, Weert
en Roermond. Tijdens de nazit in de Salle de Fête
werd het productieteam van de ‘Schinderhannes’
2017 voorgesteld.
• 20 oktober – President Wim Geraedts deelde tijdens de repetitie mee dat de selectiecommissie voor
een nieuwe dirigent het bestuur heeft voorgesteld
John Gerits te benoemen tot dirigent van het KRM.
Het bestuur heeft dat voorstel overgenomen en
vraagt de leden of zij daarmee akkoord kunnen
gaan. John Gerits is daarna bij acclamatie benoemd.
•

Het KRM sluit het concertseizoen 2014-2015 af met
een concert in de Kiosk op het Munsterplein (2015).
Foto Leonard Fortuin.
•

22 juli – Dirigent Hennie Ramaekers maakte bekend dat hij zijn ‘dirigentenovereenkomst’ met het
KRM per 1 augustus wenst te beëindigen. Het bestuur vond John Gerits bereid van 1 augustus 2015
tot 14 december 2015 als waarnemend-dirigent op
te treden. John had de laatste twee repetities van
het KRM voor de zomervakantie al geleid. Eind augustus startte het bestuur een sollicitatieprocedure
om een nieuwe dirigent te benoemen per 1 januari
2016.

John Gerits heeft
op 20 oktober
2015 het dirigeerstokje overgenomen van Hennie
Ramaekers.
•

13 december – Het KRM gaf met Kerst een Winterconcert bij gelegenheid van zijn 135-jarig bestaan.

Aanhangsel 7:

Bestuur van het KRM

Het bestuur van het KRM: vlnr Sjra
Schilder, Henk Plass, Wim
Geraedts, Ton van Beers, Will Selen,
Hub. Tonnaer. Foto PhotoCord.

Wim Geraedts
Ton van Beers
Hub. Tonnaer
Will Selen

President
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Kooraangelegenheden
Commissaris Muziek en Opleiding

Dominique Kuijper

Ondersteuning penningmeester Loek Kurvers
Verslaglegging vergaderingen Sjra Schilder
Toegevoegd lid

Secretariaatsadres

Postbus 1145, 6040 KC Roermond Telefoon mobiel
06 - 24170528
0475 - 785409

Telefoon vaste lijn

Henk Plass

Bankrekeningnummer KRM NL 42 RABO 0131298984 t.n.v. KRM Roermond
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Het KRM zingt in de ‘Pierre Cuyperszaal’ van het Rijksmuseum van Amsterdam, in 2013.

Voorintekenaars

die de uitgave van dit boek mede
mogelijk hebben gemaakt.
Marleen Aben - Janssens
dr. Pierre Bakkes
A. Van Beers - Dankers
Mijntje van Beers
Marius en Conny Boom
Wim Cox / Cox & Co
mr. J. Daniëls
Eric Dings
Jan Druncks
N.T.A. Engels
Yvonne van Etten - Heijnders
dr. ir. Leonard Fortuin
Fam. Geraedts
Wim Geraedts
Camil Giebels
Wendy van Hagen - Lutters
Louis Hauer
Ben Heijnen (tenor)
H. Hoenen
J.H.H. Hupperts - op de Bos
drs. R. Imkamp
H. Jacobs - Wiermans
Frans Jansen
Frits en José Kerkhoff
J. Lommen - Moors
Frans Lutters
Lia Lutters - Stakenborg
Menno Lutters
Jan te Meij
ir. Martin Moolenaar
Piet Nuvelstijn
Jan Oosterbaan

Jean Boren / Open Line
Lucie Pieters
Ben Ramaker
A. Ramakers-Dahmen
Wim Ramakers
Reijnen Muziek
dr. Gerard Sars
Leo Schreurs
Will Selen
Stichting Schinderhannes 2000+
Jan Teuwen
Hub. Tonnaer
Krijn Tonnaer
Malu Tonnaer
Jos en Lottie Vievermanns
mr. Luit Wever
Marly Wiermans
mgr. dr. Theo Willemsen
J.A. Wils - Steegh
H. Wolters
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