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“We moeten wachten tot ook onze geest, onze ziel zich bij ons heeft gevoegd.
Die reist minder snel en is nog onderweg … dan zal ons hart zeker vervuld
raken met grote trots over zo’n groots verleden.”
(vrij naar uitspraak van een Masa)
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Verantwoording
Frans Lutters was lid van het KRM sinds 1990, in 2008 werd hij erelid. Steeds
heeft hij zich intensief bezig gehouden met de geschiedenis van ons koor. Met
initiatieven, plannen en acties, als bestuurslid en als lid van commissies, heeft
hij zelf veel aan die historie bijgedragen. Dat blijkt o.a. uit boeken waarvan hij
de belangrijkste auteur was1,2. Ook voor het 140-jarig jubileum van het KRM
werkte hij aan een publicatie, met als doel inzicht te geven in het KRM zoals
dat er anno 2020 bijstaat. Zijn uitgangspunt was een lezing die hij in 2010
hield voor het historisch café van het Roermonds Archief. De tekst daarvan
vulde hij aan met materiaal over de laatste tien jaar. Een eerste versie schreef
hij vóór de coronacrisis uitbrak.
Net als vijf jaar geleden vroeg hij mij te helpen bij de uitwerking van zijn
concept; net als toen voldeed ik graag aan zijn verzoek. Helaas hebben we zijn
werkstuk niet samen kunnen afmaken. Het KRM-bestuur heeft mij daarom
gevraagd het concept te voltooien in zijn geest. Ik heb dat met plezier gedaan,
met als motto een uitspraak die Frans vaak gebruikte: “Gaer gedaon”.
Terecht wezen Martin Moolenaar en Camil Giebels mij erop dat Frans de
meest recente jaren erg summier heeft beschreven. Hun aanvullingen,
kritische opmerkingen en correcties heb in dank aanvaard en gebruikt.
Om Frans te eren heb ik zijn opzet en zijn originele teksten zoveel mogelijk
behouden. Maar waar hij in herhaling viel, te breedsprakig werd of
beweringen deed die door ‘corona’ niet meer kloppen, heb ik de vrijheid
genomen redactioneel in te grijpen.
Leonard Fortuin (redacteur)
Roermond, september 2020

1 Frans Lutters, Wim Kuipers & Karel Ruiten, ‘Al 125 jaor gaer gedaon –1880 tot 2005
Koninklijk Roermonds Mannenkoor’ (2005).
2 Frans Lutters & Leonard Fortuin, ‘Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor overschrijdt
zijn grenzen 2005 – 2015’ (2015).
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Het KRM anno 2020
Bij het KRM is zingen de core business. Vaak discussiëren we daarom over
de vraag wat voor een koor we willen zijn. Dan gaat het over de kwaliteit
van onze zang en muziek. Maar meer zaken spelen een rol: een koor is per
definitie ook een groep die functioneert in een bredere sociale context.
Cohesie en binding, betrokkenheid en inzet, bijdragen naar vermogen en
expertise, samenwerking en solidariteit zijn daarin bepalende elementen.
Ook wordt kwaliteit bepaald door de rol die we willen innemen en krijgen
toebedeeld, plaatselijk en regionaal. Hoe functioneert ons koor binnen de
eigen culturele context, de eigen gemeenschap, met vooral aandacht voor de
Roermondse en Limburgse cultuur, tradities en (actuele en
maatschappelijke) vraagstukken? Kwaliteit omvat al die aspecten. Zij
bepalen onze identiteit en de kwaliteit van ons koor.
1. Hoe het KRM begon
De datum 19 september 1880 wordt gezien als de geboortedatum van het
koor dat later KRM is gaan heten. Bakker Tijssen (in dialect: Tiesse)
organiseerde toen in hotel ‘De Gouden Leeuw’ (toen ongetwijfeld ‘Lion d’or’
genoemd) een concert voor zijn zoon Henri die op het conservatorium in
Luik een gouden medaille had behaald voor zijn pianospel. Met enkele
vrienden en kennissen vormde hij een koortje – de heren dilettanten. Een
week later besloten de zangers ‘biejein te blieve’ en richtten een koor op.
Het reglement (1880) bepaalde: ‘Lid zijn zij die in de algemene vergadering
van 24 sept. 1880 als zodanig zijn toegetreden of naderhand nog zijn of zullen
worden aangenomen’. Het koor kreeg toen de naam ‘Liederkrans’, eind 1881
waren er 36 leden.
In 1884 werd de naam veranderd in: ‘Roermonds Mannenkoor’. De eerste
dirigent was Frans Luyten, medeoprichter van het koor en vader van de
bekende schilder Hendrik Luyten. Nadat Henri Tijssen in 1887 tot dirigent
benoemd was (eerder was hij even waarnemend dirigent) begon een
ongekende bloei. Hij zou onafgebroken 36 jaar dirigent blijven, tot 1922.
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Bekker Tiesse zoog de
mannesjtum as instrument.
Hae waas edoch
neet gauw content.
Hae brach eine groep
zengers oppe bein
En stichde ein koor,
zo waar d’r nog gein.
(Marlie Wiermans 2004)

Henri Tijssen

Frans Luyten

2. Het ledental
Op de statiefoto van het 125-jarig jubileum in 2005 staat het complete koor:
66 mannen. In 2008 waren er dat 24 minder, in 2010 was het ledental
gestegen tot 78. Dat laatste was te danken aan Hennie Ramaekers, de
dirigent die met zijn koorscholing veel succes had. De laatste 20 jaar vó ó r
zijn aantreden had het KRM met grote regelmaat geprobeerd nieuwe leden
te werven, maar met veel minder succes. Hennie Ramaekers vertrok in
2015 en werd opgevolgd door John Gerits.

Het KRM voor het RCG - het Roomsch Catholijck Godshuis van Roermond
(2005)
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Het aantal zangers was in de loop der jaren zeer wisselend. Enkele
voorbeelden: 75 (in 1888), 105 (1905), 180 (1920), 89 (1955), 85 (1980).
Thans heeft het KRM 80 leden (zomer 2020).

KRM in Wiesbaden (1967) – De ‘snorrenfoto’
Het werven van nieuwe leden valt tegenwoordig niet mee. Iedereen heeft
het druk, mannen willen zich niet voor lange tijd binden aan een vereniging.
Dat ging vroeger wel anders. Paul Lommen (lid vanaf ‘45) zei in 1998: ‘Na
het slagen op de schildersschool vroeg mijn vader: “Enne, waat bösse noe van
plan?” (…) ”Doe geis kommende vriedaag mer mit nao ’t mannekoor, dao leer
se auch nog get.”’

3. Mannen in smoking
KRM’ers droegen niet altijd een smoking. Dat ‘uniform’ danken we aan
koorlid Jean Roubroeks. Hij was later president, van 1977 tot 1987. In 1967
gaf het koor voor het eerst in smoking een concert en wel in Wiesbaden.
Jean vond dat de outfit van het koor niet strookte met het sjieke imago van
het KRM. Enkele leden hadden op de eerste foto met smoking zelfs ineens
een snor om dat sjieke te onderstrepen. Die foto heette in de wandelgangen
later altijd de ‘snorrenfoto’.
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Santiago de Compostella (2006)

Antwerpen (2009)

Heel vreemd eigenlijk: het aanschaffen van de smokings vond plaats in een
tijd dat de kleding op straat steeds alternatiever en
informeler werd, met spijkerbroek en lang haar.
Moest dat duidelijk maken dat het KRM toch echt
wat anders was? Het bestuur werd in elk geval tot
het eeuwfeest in 1980 gezien als het “heilige der
heiligen” (Kuipers): hoogverheven en streng, met
een grote afstand naar de leden. Hoewel het KRM
nog lang een sjiek imago kreeg opgeplakt en de
status die daar bij hoorde (zelfs nu nog wel eens),
is dat al lang niet meer zo. Was het KRM vroeger
vooral een koor van winkeliers in de binnenstad, tegenwoordig is het een
koor voor mannen uit Groot-Roermond; 25% is zelfs niet meer uit
Roermond afkomstig. De democratisering heeft ook hier zijn werk gedaan.
Zowel Paul Lommen als Harrie Cillekens vertelden in 1998: “Het is beter dat
de leden van het KRM nu worden geworven uit alle geledingen van de
maatschappij. Er wordt ook minder gekuit en de discipline is veel groter.”
Een latere lichting vertoont zich voor het eerst in smoking in Antwerpen.
Maar het KRM draagt niet alleen een smoking. Als Roermond-promotie
verscheen het koor in Santiago de Compostella in een wit hemd met een
blauwe sjaal. Op een ontdekkingstocht in 2008 naar de bron van de Roer
had het KRM weer een andere outfit: een geel hemd en een zwart hesje.
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4. ‘Koninklijk’, met medaille en lint
De KRM’ers dragen allen een medaille op de borst, met het
logo van het mannenkoor (een ineengevlochten R en M in
Jugendstil met een kroontje), hangend aan een lint in de
kleuren van Roermond, wit en blauw. Sommige leden hebben
daar nog een draagspeld bij, gemaakt bij het 100-jarig
bestaan. De medaille met 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 het koor ziet het predicaat vooral als een
‘kwaliteitskeurmerk richting samenleving’.
In 1893 vroeg voorzitter
Snackers aan het
staatshoofd, Koningin
Emma, of de
‘zangvereeniging
“Roermonds Mannenkoor”
zich ‘koninklijk’ mocht
noemen. Hij meldde toen
“dat de leden tot de nette
burgerstand hoorden” en
“dat zijn koor trouw de
nationale feesten
opluisterde.” Dit verzoek
leidde tot herziening van
de reglementen. In 1903
bracht Koningin
Wilhelmina, anderhalve
maand ouder dan wij, een
bezoek aan Roermond. Ons
koor zong haar toe. Kort
daarna vond zij het goed dat we ons ‘koninklijk’ noemen. Jean Gabriëls
wijdde er een gedicht aan (Zie Bijlage 2). Bij het zilveren jubileum herdacht
Snackers speciaal “haar die aan het koor de koninklijke titel gaf” en zei
”immer zullen wij die vrouwe hoog houden”.
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5. Het devies van het KRM
Het logo van het koor vermeldt al meer dan 100 jaar: ‘Voor al wat waar is,
goed en schoon’. Op de voorkant van Zangzaod staat: ‘Veur waat waor is,
good en sjoon’. Twee zaken vallen op. Allereerst het AL is weggevallen. Het
is onduidelijk waarom. Te pretentieus? Op de tweede plaats: de een in het
Nederlands, de ander in het dialect geschreven. Over de inhoud van het
devies is eind jaren ‘90 lang gediscussieerd in het verenigingsblad. Oud-lid
Henri Timmermans (Ϯ) sloot de discussie over de dialectversie definitief af
met opmerkingen als: “Er is sprake van een in het Nederlands gestelde
spreuk, zoals het in een gerenommeerd koor in een aristocratische stad
betaamt.” En … “Ons devies is in het Nederlands gesteld, zoals het Roermonds
en Limburgs volkslied … het barst van waardigheid.”

Timmermans

Snackers

De discussie over oorsprong en inhoud van het devies leidde tot de
uitspraak: “Het devies is afkomstig van Plato en via de katholieke kerk en de
voormannen van het koor (o.a. president en leraar Snackers en kunstenaar
Luyten) tot gedachtegoed geworden van het KRM.” Snackers dichtte in
1891 tijdens een concert naar Keulen: “Roermondsche mannen, op ten
strijd… voor al wat waar is, goed en schoon, uw leus weerklinkt wijd en zijd…”.
In 1930 zei hij bij de onthulling van het ‘Kuupers monument’: “De bron van
het Waare, het Schoone, het Goede die zocht en die vond hij in God, zijnen
Heer…”
Terwijl het KRM decennia lang stond voor cultuur en het culturele erfgoed
(Snackers: “Het hoofddoel van het koor is veredeling der kunst”) kwam de
laatste 20 jaar een ander accent steeds meer naar voren: de ‘maatschappelijke dienstbaarheid’. Dit leidde in 2005 bij het 125-jarig jubileum tot het
motto: ‘Al 125 joar gaer gedaon’. Dat betrof onszelf zowel als de
Roermondse gemeenschap. Van de Roermondse burgerij kreeg het KRM
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een gerestaureerd vaandel, ons koor stelde daar veel tegenover: een boek
over de historie, een jubileumconcert met de titel ‘MERCI’, een receptie in
de Oranjerie en een kerstnachtmis op de TV ter promotie van de stad. Daar
zou later een concertreis naar Santiago de Compostella op volgen vanuit
hetzelfde oogmerk: promotie van de stad als pelgrimsstad. De beschermheren Daniels en Kaiser constateren in hun speech tijdens de 125e
jaarvergadering: “Het koor geeft een goede invulling aan ook haar
maatschappelijke functie.”

6. Met een wapperend vaandel
Zonder vaandel geen koor, dat geldt uiteraard ook voor het KRM. In de loop
der jaren heeft het KRM verschillende vaandels gehad. Het eerste vaandel
dateert van 1887 (concert Luik?) en is van de hand van schilder en koorlid
Hendrik Luyten. Afgebeeld is ‘de kunst bekronende Roermondse
stedenmaagd’ met Roerbrug en kathedraal.

In 1936 kreeg het koor
een nieuw vaandel,
gemaakt door Leon
Capiau (na een
prijsvraag). De Steenen
Brug en de kathedraal
zijn terug; ook zien we
het stadswapen en het
devies van het koor. Dit
vaandel verdween in de
Tweede Wereldoorlog.
Daarom werd het
eerste vaandel weer
gebruikt.
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In 1950, bij de installatie van burgemeester Geuljans als beschermheer van
het KRM, werd het derde vaandel gepresenteerd. Max Weiss ontwierp het
doek, nu zonder kathedraal en Steenen Brug, maar met Euterpe en lier, als
eerbetoon aan de muziek. Het werd van mooie zijde gemaakt in atelier
Slabbinck in Brugge (B) en in 2005 bij het 125-jarig jubileum gerestaureerd
door Ruben de Reu, restaurateur van het Textielmuseum Tilburg.

Vaandel 1950

Vaandel 1980

Na 30 jaar, bij het eeuwfeest in 1980, kreeg het koor een nieuw vaandel,
met dank aan de Rabobank. Wijnand Thö nissen ontwierp het doek, Wilmy
Coonen-Peeters maakte het. De kathedraal keerde terug. Dit vaandel was
sindsdien bij alle concerten van het KRM aanwezig. Helaas is het november
2015 gestolen uit de berging waar het lag opgeborgen.
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Het vaandellied
Laot in stummige klanken noe klinke,
eine lofzang op dich oze vaan.
Dae zien kleure veur ós zal doon klinke,
es veur gaon achter dich aan.
Bös siembool van de troew van de leje,
blief ós zinrieke krach altied door.
In de toekoms wie auch in ’t verleje,
blief d’n trots van Remunjs Mannenkoor.

Dit is het eerste couplet
van een heel oud
vaandellied. Het geeft
goed aan wat het vaandel
betekent voor het KRM.
(Tekst: H. Loontjes)

7. Grootse prestaties
Terug naar het begin.
Henri Tijssen (dirigent
van 1887 tot 1923) en
Jacques Napoleon
Snackers (president van
1890 tot 1938) zorgden
voor ongekende
prestaties en successen in
binnen- en buitenland.
Met dit sterke duo haalde
het koor zijn eerste
prijzen in het buitenland:
Luik, Brussel, Dü sseldorf.
Maar ook in Amsterdam,
Nijmegen, Maastricht had
ons koor succes. In
Maastricht zei de
president van de Staar
nog: “Zouden jullie niet
beter naar huis gaan?”,
waarop Snackers
antwoordde: “Wij zijn
gekomen om te zingen en
we zullen zingen”. Dat gebeurde telkens in een hogere afdeling, zoals in
1908 in Antwerpen: een tweede prijs in de afdeling uitmuntendheid. “Die
jaren leken wel één groot feest.”
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Maar er broeide iets in de koorwereld. Koorlid Krekelberg sprak van
‘smokkelzang’. Bij concoursen ging het steeds minder om medailles, maar
om geld. Men smokkelde zangers van andere koren binnen in de eigen
gelederen. Het KRM ging daarom dertig jaar niet meer op concours.

Het koor heeft in zijn schatkamer veel bekers,
medailles, oorkondes en diploma’s, ook uit de
beginperiode. Veel is echter
zoekgeraakt in de oorlog,
vermoedelijk zelfs gestolen.
Hiernaast staande schatten kreeg
het KRM ter gelegenheid van het
eeuwfeest, in 1980.
Medaille van paus Johannes Paulus II
Vaandelkroon van d’n Uul
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8. Limburgs en Roermonds volkslied
Op 31 januari 1909 zong het KRM voor het
eerst ‘Limburg mijn vaderland’, het Limburgs
volkslied. Dat gebeurde in de Grote Sociëteit in
Roermond. Het lied was een echt KRMproduct, met tekst van zanger Gerard
Krekelberg en muziek van Henri Tijssen.
Kuipers zei: “Zonder het KRM was dat volkslied
er misschien nooit gekomen.” Het lied werd zo
bekend dat De Telegraaf het op 22 mei 1982
aanduidde als ‘Bronsgroen eikenhout voor paus’
toen het KRM een concertreis naar Rome
maakte.
In 2009 maakte het KRM in de kathedraal een nieuwe opname van het toen 100jarige lied. Ook verscheen in samenwerking met de provincie een CD ‘Waar in
’t bronsgroen eikenhout’. Daarop staat ook een nieuwe opname van het
Roermonds volkslied, uit 1912, met tekst van koorlid A. van Beurden en muziek
van dirigent Tijssen.

9. Het interbellum en daarna
De twintig jaren tussen de wereldoorlogen waren voor het KRM een
glorietijd. Het hoorde tot de top van de Nederlandse koren en werd
geprezen in de landelijke dagbladen. In 1937 reisde het 130 man sterke
KRM met dirigent Kees de Rooij (vanaf 1922) naar Scheveningen. Te
midden van een keur aan andere koren behaalde ons KRM de beste
prestatie uit zijn historie: een Eerste Prijs in de Afdeling Uitmuntendheid.
Direct na WO I wilde België een deel van onze provincie inlijven. Limburg
kwam in verzet, ook het KRM roerde zich. Op een groot toernooi zongen wij,
samen met de Maastrichter Staar en Venlona (samen 600 zangers) “Wij
willen Limburg hou’én”, met tekst van president Snackers en muziek van
dirigent Tijssen. Die tekst zei ook: “Wij zullen niet dulden dat ooit maar een
vinger breed van Limburgs dierbaar oord wordt weggenomen.” Zo werden de
koren een wapen in de emancipatie van Limburg (volgens Kuipers), al zal
dat niet de opzet zijn geweest.
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Vijftig jaar KRM (1930)
Bij het jubileum in 1920 organiseerde het KRM het derde grote Limburgse
toernooi. Het thema was weer: ‘Wij willen Limburg hou ‘en, maar ook ‘blijven
Holland trouwe’. Het succes van de zuidelijke koren ging door, o.a. in Den
Bosch in 1928 met 1300 man. “Hoe schoon het zuiden zingt, niet tegenover
maar naast elkaar”, schrijft een krant. In die periode vierde het KRM met
160 leden zijn gouden jubileum, met weer een groots toernooi.
Maar dan breekt WO II uit. In maart 1942 eisen de Duitsers dat we ons
aansluiten bij de Kultuurkamer. Wat doen we? vraagt het bestuur de leden.
Het antwoord is duidelijk: “Een koninklijk koor dient zich koninklijk te
gedragen”; 84 KRM’ers verklaren zich tegen aansluiting, zes zijn voor.
Daardoor lag het koor drie jaar stil, tot na de bevrijding in mei 1945.

10. Dirigenten en spektakel op het toneel
Drie dirigenten hebben na WO II samen 61 jaar op de bok gestaan en
daarmee een groot stempel gedrukt op de periode na de oorlog. Het betreft
Peter Schnitzeler (1947-1969), Jan Hupperts (1969-1995) en Wim
Schepers (1995-2008). Er gebeurde veel in die jaren. Hupperts bijv. gaf
meer dan 200 concerten met het KRM. Alle drie gingen ze voor opera, voor
grootse werken en dramatische effecten op het toneel.
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Eerste uitvoering Mattheus Passie in Limburg (1955)
Bij het 75-jarig jubileum in 1955 voerde het KRM de eerste echte grote
productie uit: de Mattheus Passion. Dat was een idee van president Willy
Sampers. Volgens de annalen van het koor was dit de eerste volledige
uitvoering van Bachs meesterwerk in Limburg. Dirigent Schnitzeler richtte
zelfs daarvoor een knapenkoor op. Bij gebrek aan een goede zaal (een
probleem dat Roermond nog steeds niet heeft opgelost), werd het werk
uitgevoerd in de Europahal, een militaire manege. De Mattheus Passion
werd in de volgende jaren nog uitgevoerd in Mö nchengladbach, Eindhoven,
Maastricht, Geleen, Sittard en Kerkrade.
Vanaf 1964 stortte het KRM zich onder Hupperts pas echt op de opera, vaak
muzikaal begeleid door het LSO. Achtereenvolgens werden uitgevoerd: Aida
(Verdi), Stabat Mater (Dvorak), Nabucco (Verdi) en Oedipus Rex
(Stravinsky), tijdens het eeuwfeest. Bij het afscheid van Hupperts in 1989
zong het KRM koren uit I Lombardi, Il Trovatore, Aida, Carmen en Nabucco.
In 1999 vervolgde het KRM de operareeks met een operaconcert o.l.v. Wim
Schepers. Deze dirigent, met zijn voorkeur voor opera, operette, musical
met dramatische effecten, maakte zo de traditie wat lichtvoetiger.
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Matinée Royale d‘Opéra (30 november 2014)

Dirigent Hennie Ramaekers zette in 2014 de traditie voort met een Verdiconcert, samen met de Koninklijke Harmonie Thorn. Dit ‘Concert Matinée
Royale d’Opéra’ werd uitgevoerd ter gelegenheid van ‘200 jaar Koninkrijk
der Nederlanden’ in TheaterHotel de Oranjerie (zie ook Jubileumboek
2005-2015, blz. 67).
Dit concert, de ‘Matinée Royale d’Opéra’, stond onder leiding van de
dirigenten Norbert Nozy (KHT) en Hennie Ramaekers (KRM). Solistische
medewerking werd verleend door de sopranen Catherine Veillerobe en
Yukie Hada.

11. Schinderhannes, opera bouffe
In de lijn van zijn voorliefde voor opera dirigeerde Hupperts in 1968 het
KRM bij zijn eerste uitvoering van Schinderhannes. Deze opera bouffe van
de Roermondse schrijver Emile Seipgens werd voor het eerst opgevoerd in
1865. Individuele koorleden deden vanaf het begin mee. Zo speelde koorlid
Krekelberg een keer de hoofdrol en leverde Euterpe, een toneelvereniging
horend bij het koor, in 1897 de rovers. Daarna is Schinderhannes niet meer
weg te denken uit het koor. Ook Wim Schepers dirigeerde de opera twee
keer, in 2002 en 2009.
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Scene uit een KRM-uitvoering van Schinderhannes
In 2017 droeg het KRM de uitvoering van Schinderhannes over aan een
nieuw productieteam. Op papier werkte dat team ‘onder auspiciën van het
KRM’, in de vorm van de Stichting 2000+. Maar het koor zowel als
individuele KRM’ers bleven afzijdig, op het podium en in de organisatie.
Leeftijd en gebrek aan belangstelling (veel KRM’ers hebben geen
Roermondse wortels) waren daarvan de oorzaak.

12. Opvallende zaken door de jaren heen
DE BUREN – Het KRM had voor de oorlog goede contacten in Duitsland. Na
de oorlog werden die hersteld via kardinaal De Jong en de Limburgse
bisschop Lemmens die de bisschop van Limburg an der Lahn benaderden.
Het bestuur ging in 1953 poolshoogte nemen en zag dat de oorlog nog
voelbaar was. Toch concerteerde het KRM daar datzelfde jaar nog met
zangverenging Eintracht. Dat leidde tot meerdere bezoeken over en weer.
REISVERHAAL – Koorreizen zijn goed voor sterke verhalen. Hier is er een
van Henri Timmermans: “Voor een concert in Wiesbaden liet ik vier mooie
visitekaartjes drukken: van bondskanselier dr. Ludwig Erhart, van zangeres
Margitt Schramm, van quizmaster Hans-Joachim Kulenkampff en van de
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komiek Willy Millowtsch. Ik liet op de kaartjes hun mening over het concert
van het KRM zetten en ik bestelde vier enorme bossen bloemen. Ik gaf me
uit als manager van het casino waar het concert voor 1800 mensen
plaatsvond. Na het concert ontving ik bloemen met: Donnerwetter, fabelhaft,
Massloss erstaunt en Klasse. Zonder enige argwaan.”
KRM EN KERST – Het KRM
zorgde 31 jaar lang voor Wij
komen te samen, een Kerst-in in
de Oranjerie. Ook zong het KRM
in de H. Geestkerk tijdens de mis
op tweede kerstdag. Daarna
werd een nieuwe traditie
opgepakt met een kerstnachtmis
in de kathedraal.
KORENPUNT – Het KRM was een
van de initiatiefnemers bij het
oprichten van een platform voor
koren: het Korenpunt Roermond.
Dat bepleit een regelmatige
opluistering van diensten in de
kathedraal door de grotere
Roermondse koren. Het is een
gespreksplatform voor koren, ook
voor het contact met gemeente,
provincie en andere organisaties
en instellingen.
REPETITIERUIMTE – Het vinden van een ruimte voor repetities is voor veel
koren een probleem. Het KRM repeteerde in de loop der jaren in de school
Niekée, in het voormalige Centrum voor de Kunsten, in het voormalig
danscenter van Pietje Moors aan de Godsweerdersingel, in de (oude)
Oranjerie, in Astoria (nu L‘Union) op de Markt, in de Gouden Leeuw op de
Neerstraat (nu Bibliorura) en in het Concordiagebouw op de Markt.
Momenteel is De Ster in Maasniel onze repetitieruimte.
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KRM OPENBAAR – Het KRM is ook zichtbaar in en om de
stad: met straatnamen en standbeelden (Seipgens’ figuren
uit de Schinderhannes), een millenniumboom bij
Mijnheerkens en de herdenkingszuil bij de kathedraal. Op
die zuil is het refrein van het Jacobuslied (lied voor de reis
naar Santiago de Compostella) afgebeeld. Dat lied wordt
eveneens elke dag gespeeld om 16:00 uur door het carillon
van het stadhuis.

13. De laatste tien jaar
Het voorgaande is een samenvatting van de KRM-geschiedenis tot het 130jarige jubileum in 2010. Inmiddels zijn we tien jaar verder. Over die jaren
volgen wat opmerkingen die bepalend zijn voor de identiteit begin 2020.
DIRIGENTEN EN PIANISTEN – In 2008 vertrok dirigent Wim Schepers.
Hennie Ramaekers volgde hem op. Pianiste Monique Offermans verliet ons
in 2013, pianist Leon Dijkstra trad in datzelfde jaar aan. Met zijn
koorscholing, vocal coaching en duidelijke op kwaliteit gerichte ambities
bereikte Ramaekers een grote groei van het aantal leden. Hij nam afscheid
van het KRM in augustus 2015 en werd opgevolgd door John Gerits.
CARMINA BURANA – Op 15 april 2012 voerde het KRM in TheaterHotel de
Oranjerie de Carmina Burana van Carl Orff uit, samen met het Belgisch
dameskoor ‘Femail’ (o.l.v. Nadia Loenders) en vele andere artiesten. Vooral
voor veel nieuwe KRM’ers was dit een geweldige ervaring. De uitvoering
werd zeer gewaardeerd en leverde veel uitnodigingen voor samenwerking
met andere verenigingen op.
VOCAAL DRIELUIK – In 2013 sloot het
KRM met het Venrays Mannenkoor en
het Weerter Mannenkoor een
overeenkomst om samen drie concerten
te organiseren, achtereenvolgens in
Venray, Weert en Roermond. Die reeks
kreeg de naam: ‘Vocaal Drieluik’. In
2014 sloten de drie voorzitters van de
mannenkoren hiertoe een convenant.
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Dit gebeurde in Maastricht op het gouvernement, met gedeputeerde drs.
Patrick van de Broek als getuige.
CHAMPAGNECONCERT – Sinds 2013 voert het KRM jaarlijks in de Oranjerie
een Champagneconcert uit, in het begin van het jaar. Met veel succes, mede
doordat ook andere musici (vocaal zowel als instrumentaal) in het
programma worden opgenomen.

Champagneconcert met Jazzband Grouchy Collective (2019)
VERDICONCERT – Op 30 november 2013 startten in Nederland de
feestelijkheden ter gelegenheid van ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’.
Het KRM besloot samen met de Koninklijke Harmonie Thorn (de Bokken)
een Verdi-concert te verzorgen in TheaterHotel de Oranjerie. Dit was een
geweldige uitdaging voor het KRM, omdat die harmonie in 2013 ook
Europees kampioen in Luxemburg was geworden.
VOLKSLIEDEREN – Het volkslied ‘Limburg mijn Vaderland’ en het
Roermonds volkslied bestonden 100 jaar, respectievelijk in 2009 en 2012.
Beide danken hun bestaan aan het KRM: aan dirigent/componist Henri
Tijssen en de tekstschrijvers/koorleden Gerard Krekelberg en Alexander
van Beurden.
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Dus was er reden voor feest. Ter ere
van het Limburgs volkslied trad het
KRM op tijdens de nieuwjaarsreceptie
in het Gouvernement te Maastricht.
Eerder was al in de kathedraal een CD
opgenomen met de beide volksliederen
en het lied ‘De Maas’ van koorlid
Mathieu Mooren. Het gouvernement
financierde 1500 CD’s en gaf een
speciaal boekje uit: Waar in ‘t
bronsgroen eikenhout’. De presentatie
van CD en boekje haalde uitvoerig de
media.
Het Roermonds volkslied werd op 15
december 1912 voor het eerst officieel gezongen. Het jubileum kreeg mede
een feestelijk tintje door een themawandeling ‘Met de muziek mee’, op 11
november 2012. Veel Roermondse componisten
kregen aandacht tijdens deze VVV-wandeling. Ook
werd de 150e geboortedag van Henri Tijssen herdacht.
Het KRM startte de themawandeling met het zingen
van alle drie de coupletten van het volkslied op de
Markt voor het stadhuis. Vele muziekgezelschappen,
zangers en muzikanten zorgden voor verrassende
balkonoptredens tijdens de wandeling. Het eindpunt
was in de ECI Cultuurfabriek, waar burgemeester Henk van Beers een
plaquette van Henri Tijssen onthulde, ontworpen en uitgevoerd door de
Roermondse kunstenaar Frans Jansen.
HULDE VOOR CUYPERS – Een absoluut hoogtepunt bereikte het KRM op
1 september 2013, in het Rijksmuseum te Amsterdam met een ‘Ode aan
Pierre Cuypers’. Dit concert in de Cuyperszaal diende als blijk van
waardering voor de fraaie restauratie van het Rijksmuseum. Drie maal zong
het KRM die middag, met zó veel toehoorders dat het publiek de doorgang
naar de eregalerij (met o.a. de Nachtwacht van Rembrandt) versperde en de
beveiliging het koor verplaatste naar een minder centrale plek.
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KRM in het Amsterdamse Rijksmuseum (1 september 2013)
Kort daarvoor, op 25 augustus 2013, zou het KRM een ‘Cuypersconcert’
zingen in de tuin van het Cuypershuis. Een mooie kans om het programma
van Amsterdam ook in de eigen stad te brengen. Echter, wegens het slechte
weer verhuisde het concert naar de Minderbroederskerk, ook door Cuypers
gerestaureerd. Omstreeks 250 mensen beluisterden een programma van
vaak gezongen liederen, verdeeld over opera en pop-ballads. Speciale
aandacht was er voor een eigen versie van het lied ‘Aan de veut van doktor
Kuupers, gooje man’ (Lenarts/Reijnaerdts) met de koorleden Frans Steeghs
als solozanger en Gerard van de Garde op accordeon. Dat lied bevat ook
tekst uit een cantate die oud-president Napoleon Snackers in 1930 maakte
ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Cuypers op het
Munsterplein. Een klein fragment daarvan…
Eere den bouwheer
Die ’t wonderwerk schiep,
Die uit een bouwval
Ons Munster herriep
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VERDIENSTELIJKE KOORLEDEN – In 2015 werd Jan te Meij tijdens de 135 e
jaarvergadering benoemd tot ere-president van het KRM. Vanaf 1993 was
hij president van het koor. Zijn medebestuursleden, Louis Hauer en Herman
Aben, werden iets later benoemd tot ‘lid van verdienste’ voor hun
jarenlange inzet voor het koor en hun bijzondere bijdragen aan de
organisatie en uitvoering van de Schinderhannes. De ere-president kreeg in
2016 een koninklijke onderscheiding: hij werd benoemd tot lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Jan te Meij

Louis Hauer

Herman Aben

Frans Lutters

Koorlid Frans Lutters werd in 2019 benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau voor zijn verdiensten voor de Roermondse gemeenschap, o.a. het
KRM.
CARCASSONNE – Het 135-jarig jubileum van het KRM was een mooie reden
voor een koorreis. Tijdens de Pinsterdagen, in mei 2015, vlogen en reden de
deelnemers (KRM’ers en partners) naar Carcassonne in Zuid-Frankrijk,
waar een bevriende kennis, zanger in een plaatselijk koor aldaar, de
organisatie regelde. Onder leiding van Hennie Ramaekers gaf het KRM twee
concerten: op Pinksterzondag (de Hoogmis) en op Pinkstermaandag. Beide
keren in de basiliek 'Saint Nazaire’, in de prachtige oude ommuurde
binnenstad. Het Franse publiek kwam in groten getale luisteren en toonde
grote waardering voor het programma met een sterk Frans karakter. Het
KRM zong een deel van het concert samen met het Franse koor.
Beide optredens hoorden volgens vele ervaren KRM’ers tot de betere
concerten die het koor ooit heeft gegeven. Er was heel duidelijk een ‘flow’
tussen koor, dirigent, pianist en publiek. Tijdens de hoogmis zong de Schola
KRM het Pinkstergezang Veni creator, o.l.v. Wim Ramakers.
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KRM in de basiliek ‘Saint Nazaire’ in Carcassonne (Pinksteren 2015)
DE SCHOLA KRM IN DROEVIGE TIJDEN – Naast het opluisteren van
requiemmissen en bijeenkomsten in crematoria heeft De Schola KRM een
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor 130 familieleden van overledenen
muzikaal opgeluisterd. Dat gebeurde op 18 november 2018 in het
‘Zalencentrum De Harmonie’ in Linne, op verzoek van ‘Uitvaartzorg Linne’.

Onder leiding van Camil Giebels zong de Schola enkele toepasselijke werken
en oogstte daarmee veel lof. Het was een mooie, stemmige bijeenkomst.
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AANDACHT VOOR DE MEDEMENS – Dat het KRM niet alleen concerteert in
een schouwburg of theater
voor mensen die daarvoor
willen betalen, blijkt o.a. uit
een concert in Maastricht.
Daar zongen op 24
september 2015 een 25-tal
KRM’ers onder leiding van
hulpdirigent Jan Teuwen
en begeleider Leon Dijkstra
in het verzorgingstehuis
Lenculenhof van de
Zorggroep Envida. De waardering van de bewoners was erg groot.
In 2018 hebben we een
gezelschap van 50plussers een muzikale
middag bezorgd in zaal
‘Aad Leeuwe’. Onder
leiding van Camil Giebels
zongen hier 28 KRM’ers,
gestoken in
smokingbroek en
smokinghemd en met een blauwe sjaal – weer eens iets anders dan het
zwart. Er werd volop meegezongen en gesjoenkelt.
KRM OP DE MODERNE TOER – “Rapmuziek maakt geen deel uit van het
repertoire van het KRM, maar op zaterdag 16 april 2016 gaat het koor er
zich toch aan wagen”. Deze tekst was te lezen in De Limburger van 12 april
2016. Na ca. tien weken elke dinsdagavond geoefend te hebben (inclusief
een kleine cursus van rapper Brohlin Coumans hoe een raptekst opgezet
moet worden en geschreven) trad het KRM met zeven rappers op in de ECI
Cultuurfabriek, ter gelegenheid van de Dag van de Stem.
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Afwisselend met het koor werden rapteksten ten gehore gebracht bij het
werk ‘Choeur des soldats’ van Charles Gounod, inclusief breakdance. Een
première in het mannenkoorland, dat is zeker!

KRM EN POPMUZIEK – Wie had ooit gedacht dat het
KRM zich met popmuziek zou bezighouden? Het koor
presenteerde op zaterdagmiddag 23 november 2019
Top of the Pops, een popconcert met nummers uit de
zestiger, zeventiger en tachtiger jaren. Dit gebeurde in
de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Behalve eigen
leden waren er ook projectzangers aanwezig die de
‘roaring sixties’ en de ‘flowerpower’ nog in hun bloed
hebben.

De opkomst was boven verwachting: een volle zaal, mensen zittend op een
stoel of op de grond, met achterin een groep staanders. Het gemengde
publiek, van baby’s tot opa’s en oma’s, zong enthousiast mee.
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KRM SPEKT KAS MET WIJNPROJECT – Ergens in 2015 bezochten enkele
KRM’ers Wijnhandel Jean Berger in de Swalmerstraat, net als het KRM
‘koninklijk’. In de wijnkelder proefden ze uit
eikenhouten fusten en ook bovengronds
werden een aantal flessen ‘soldaat’ gemaakt.
Na diverse proefrondes kozen ze twee rode en
een witte wijn, alle perfect op dronk. Meteen
ontstond het plan om deze wijnen te voorzien
van een eigen uniek etiket. En wat is er beter
dan een etiket met het patchwork-vaandel dat
eerder dat jaar uit de opslag van de vereniging
was ontvreemd? De leden van het KRM
noemen zich KRM PGW, dat staat voor ‘Project
Groep Wijn’. Wijnhandel Jean Berger is trots
op deze ‘koninklijke’ samenwerking.
ZORG VOOR NIEUWE ZANGERS – Tientallen jaren geleden was het
gebruikelijk dat een nieuw lid pardoes tussen de andere KRM’ers werd
geplaatst. Hij kreeg een zwarte map in zijn handen geduwd en werd geacht
na enkele repetities al iets mee te zingen. Het ‘nabespreken in vloeibare
vorm’ gebeurde toentertijd bij Café National op de Hamstraat en naderhand
op de Kloosterwandstraat. Daar werd je mee ‘heen gesleurd’, “want dat is
goed voor iedereen, vooral voor de saamhorigheid”. Op deze wijze lid
worden had wel charme, maar toch is het goed dat daar verandering in
gekomen is.
Elk nieuw lid wordt eerst aspirant-lid. De dirigent wijst hem een plek in het
koor aan, een buddy helpt hem bij alle zaken en vragen die zich voor kunnen
doen. Een van de voorwaarden om lid van het KRM te worden is het volgen
van een koorscholing. Die heeft Hennie Ramaekers in gang gezet, zijn
opvolger John Gerits gebruikt een aangepaste versie. Koorscholing is o.a.
bedoeld om kennis te maken met de elementaire zaken van zingen in het
algemeen en zingen in een koor. Deze manier van opvangen heeft het KRM
in de afgelopen jaren veel nieuwe leden opgeleverd.
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Zodra een aspirant-lid officieel
geïnstalleerd is, ontvangt hij het
KRM-insigne met draaglint en ook
sinds vele jaren een goed gevulde
‘installatiezak’, terwijl het koor
hem toezingt met ‘wie sjoon, wie
sjoon, wie sjoon, dae man krieg ein
medalie, …’
KRM GAAT DIGITAAL – Vroeger zorgde het bestuur voor papieren versies
van de te zingen muziekpartijen. Nu (bijna) iedereen een computer heeft
moet de KRM’er zelf voor het drukwerk zorgen. Alle
werken die het KRM instudeert zitten in de
repetitiemap. Elke dinsdagavond worden
verschillende werken geoefend. Dit blijkt echter
onvoldoende en de dirigent wil ons meer thuis laten
oefenen, een landelijke trend. Door gebruik van de
computer hoopt hij minder tijd nodig te hebben om
een werk in te studeren. Voor dit ‘huiswerk’ heeft het
KRM MuseScore gekozen, maar het kan ook via
MP3/4, YouTube en MSC3-iPad. Dankzij Dick den Ouden staan de partijen
digitaal klaar op de website om thuis te oefenen.
MuseScore is een veelzijdig programma. Elk koorlid kan het
downloaden op de eigen computer en daarna een partituur
afspelen, voor de eigen partijstem ofwel voor alle stemmen
tegelijk. Tempo en geluidsterkte kan hij zelf regelen,
moeilijke stukken herhalen. Beeld en geluid lopen
synchroon door de partituur heen.
Acceptatie van dit systeem verliep moeizaam.
Uiteindelijk is besloten te stoppen, ook door
persberichten dat andere koren een veel makkelijker
methode hadden gevonden, namelijk MP3/4. Bestanden
voor dit systeem worden gemaakt via de digitizer in een
bepaald instrument, een hoorn bijv. komt goed over. Per
stempartij worden de noten geblazen op een ondersteunende ritmische
toon die doorloopt bij de rusten in de partij. Dankzij Krit Pinxten.
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Hoe kan de KRM’er thuis oefenen? Door het downloaden van de MP3 en zelf
afspelen met de partituur bij de hand, om de tekst te kunnen zingen. Handig
is om eerst de tekst goed te memoreren om gelijktijdig met de noten van de
MP3/4 de partituur in te studeren. Het videosysteem kan gebruikt worden
via het YouTube-kanaal van de KRM-website, zowel per stempartij als voor
alle stemmen tegelijk. De dirigent zingt per stempartij de tekst en speelt
gelijktijdig de noten op de piano. Hij speelt of zingt eerst een gedeelte en
nodigt daarna uit om het samen met hem te herhalen. Dat lukt na enige tijd
wel, maar ook hier geldt dat het handig is om zelf eerst de tekst te
memoreren.
NA EEN CONCERT: DE NAZIT – Het is een gewoonte geworden om na een
uitvoering in De Oranjerie tijdens de
nazit in de ‘Salle de Fête’ de
aanwezigen te trakteren op luchtig
gezang, waarbij ook het publiek kan
meezingen. De uitgekozen werken
zijn verzameld in het bekende
‘blauwe boekje’ dat standaard in de
binnenzak van de smoking zit.
Omdat de vorige uitgave uitgebreid
moest worden, hebben enkele leden
in 2018 een nieuwe editie
samengesteld, ditmaal met een
bijbehorend liedboek, met dank aan
de sponsor Stichting Melieve.
MELIEVE – Bij jubilea van het koor lieten
ook de partners van zich horen. Voor het
jubileum van 2005 startte de ‘Stichting
Melieve dames van het KRM’ (opgericht in
1999) met acties om geld bij elkaar te
brengen voor het koor. Dat gebeurde ook
door kunstmarkten voor amateurs te organiseren. Via de locatie Abdijhof
ging het naar het Munsterplein en ieder jaar was er veel belangstelling van
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de amateurkunstenaars en van het publiek. In het lopende jubileumjaar
2020 organiseerde Stichting Melieve de kunstmarkt voor de 20ste keer.

Kunstmarkt op het Munsterplein
VERENIGINGSBLAD ZANGZAOD – In 1991 is ons verenigingsblad Zangzaod
opgericht. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Dit kwartaalblad
vertrouwt activiteiten, concerten en het wel en wee van het KRM aan het
papier toe en dient ook als naslagwerk. In 2016 vierde de redactie dat het
blad 25 jaar bestond; dat betekent dat Martin Moolenaar en Camil Giebels
in dit 140ste jaar van het KRM bezig zijn met de 29ste jaargang.

Camil Giebels

Martin Moolenaar

KRM STAAT ER GEKLEURD OP – Al vele jaren treden de KRM’ers op in een
zwarte smoking, met wit hemd, zwarte strik, witte pochet en uiteraard
zwarte sokken en schoenen. Sinds 2019 dragen de leden bij bepaalde
gelegenheden een strik, pochet en manchetknopen die rood of blauw zijn.
Een van de eerste keren dat het KRM zo kleur bekende was bij het
kerstconcert in de Munsterkerk op zondag 26 december 2019. Het Michel
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Pieters Vioolensemble uit België zorgde voor de begeleiding, samen met
onze pianist Leon Dijkstra.

Kerstconcert in de Munsterkerk (26 december 2019)
CONCERT ROYAL – In 1991 werd voor de eerste
keer een concert gegeven door de drie koninklijke
muziekverenigingen in Roermond: het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor, de Koninklijke Zang- en
Muziekvereniging en De Koninklijke Harmonie van
Roermond.
Dit concert kreeg de naam ‘Concert Royal’ en de
afspraak was dat dit om de drie jaar georganiseerd
zou worden, afhankelijk van verplichtingen van elke
vereniging. Nadat Swalmen bij Roermond kwam werd ook de Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Swalmen er bij betrokken.
Op 14 april 2019 werd het laatste Concert Royal gehouden.
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Concert Royal (14 april 2019)

14. KRM en corona
Begin 2020 werd de wereld getroffen door een griepachtig virus, Covid-19,
ook wel corona genoemd. Miljoenen mensen werden besmet, duizenden
stierven. Overal werden drastische maatregelen getroffen, net als in andere
landen besloot ook bij ons de overheid tot een lockdown voor het hele land.
Nederland ging dus op slot. Iedereen moest zoveel mogelijk thuis blijven,
horeca, theaters, bioscopen en veel andere bedrijven gingen dicht, openbaar
vervoer werd moeilijk doordat reizigers minstens anderhalve meter afstand
moesten bewaren, bijeenkomsten van meer dan tien personen werden
verboden. Zo kwam de wereld op veel plaatsen tot stilstand. Bedrijven
gingen failliet of konden alleen blijven bestaan dankzij drastische steun
door de overheid. De coronacrisis was een feit en duurt nog voort.
Voor het KRM betekende deze crisis het einde van onze ‘koor-business’:
geen optredens meer, zelfs geen repetities. Wetenschappelijk onderzoek
wees uit dat zingen in een koor kan leiden tot ‘superverspreiding van het
virus’3. Alleen commissiewerk ging door en zingen deed een KRM’er
hoogstens thuis, alleen. Digitale ondersteuning werd toen zeer nodig.
3 Niki Korteweg, “Koren mogelijk superverspreiders”, NRC Handelsblad, 14 mei 2020.
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Dirigent John Gerits maakte thuis oefenen gemakkelijk door van een aantal
liederen elke partij voor te zingen en die op de KRM-website te zetten.
Algemeen werd het gezamenlijk zingen erg gemist, want zingen geeft, naast
het sociale aspect, veel vreugde en plezier met als doel een prachtig
resultaat neer te zetten tijdens een concert.
Het contact tussen de KRM’ers beperkt zich noodgedwongen tot e-mails,
telefoongesprekken, berichten via WhatsApp en toevallige ontmoetingen op
straat. Om het koorjaar 2019/2020 enigszins in stijl af te sluiten, hield het
KRM op 10 juli 2020 een borrel bij Mijnheerkens. Op minstens 1,5 meter
van elkaar zongen de KRM’ers onder de beukenboom traditioneel liederen
uit het ’blauwe boekje', zoals de Munsterpleinwals en Remunsje zengers.
Op de vraag ‘Hoe nu verder met het KRM?’ is nog geen antwoord gevonden.
Wel zijn de repetities hervat, met een aangepaste procedure die met corona
rekening houdt.

KRM’ers bij Mijnheerkens (zomer 2020)
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Veranderingen
De wereld verandert sneller dan ooit. Mensen gedragen zich steeds
individualistischer, het verlangen naar persoonlijk geluk en ‘vooruitgang’
manifesteert zich in een afkeer voor langdurige verplichtingen zoals lid zijn
van een vereniging. En wie nog wel lid wordt, is steeds minder bereid
‘vrijwilligerswerk’ te doen in het bestuur of een commissie. Ook treedt er
een aversie op tegen langdurige bijeenkomsten, zoals theaterbezoek en
concertbezoek: een uur kan nog net, daarna is de belangstelling vervlogen.
Voor het KRM heeft dit grote gevolgen op verschillende terreinen: de
interesse voor onze uitvoeringen neemt af, het ledental daalt door de
‘vergrijzing’, KRM’ers bezoeken repetities minder trouw dan vroeger.
Bestuur en dirigent proberen daar wat tegen te doen. Maar wat is wijsheid?
We bekijken drie onderdelen van het probleem.
UITVOERINGEN – Tien jaar geleden zag de bezoeker van een KRM-concert
op het toneel een groep oudere heren in smoking. Ze zongen min of meer
bekende liederen uit verschillende tijdperken en van verschillende genres,
zoals opera, operette, volksliederen, evergreens en filmmuziek. Het ene lied
lukte beter dan het andere, maar het publiek toonde zich altijd dankbaar
voor het optreden. Dat publiek bestond voor een groot deel uit familie en
vrienden van de KRM’ers, het aantal jeugdige bezoekers was gering.
Wervend was zo’n concert dus nauwelijks, nieuwe leden gaf het niet.
Bovendien wordt het steeds moeilijker bij een optreden de zaal goed bezet
te krijgen, een feit dat ook financieel van belang is. Dus besloot het KRM te
gaan experimenteren met een nieuwe concertformule, ook om meer
jongeren te trekken: ter afwisseling van gezang door het KRM, krijgen
solisten en andere (jeugdige) muziekgroepen de gelegenheid hun talenten
tijdens een KRM-concert te laten horen. Het publiek blijkt dat zeer te
waarderen, meer dan voorheen zijn bijna alle stoelen in ‘De Oranjerie’
bezet. We geven hier een overzicht van de concerten sinds eind 2015, met
nadruk op zangers en musici van buiten het KRM.
In onze moderne wereld is PR een belangrijke factor om aandacht te
trekken van potentiële belangstellenden. Voor het KRM betreft dat de
uitvoeringen maar ook de waarde van het lidmaatschap, en in ruimer
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verband: de sociale functie van het koor. Het KRM is op deze gebieden actief
door middel van publicaties en uitzendingen in de regionale media, en
uiteraard ook via de KRM-website en een YouTube-kanaal.

Enzo Kok
violist

The Strings
Mandoline-Ensemble

Hans Knubben
bariton

 WINTERCONCERT 13 DECEMBER 2015 – Discipline, motivatie, uitstraling en

beweging waren de aandachtspunten die het koor, binnen ieders
mogelijkheden, vorm wist te geven. ‘The Strings’, Enzo Kok, Hans
Knubben en Leon Dijkstra maakten de verwachtingen meer dan waar.
 LENTECONCERT 29 MEI 2016 – De jeugdband N1nE P.M. zong en speelde de
pakkende James Bond-song ‘Skyfall’ van Adèle en liet prachtige solo’s op
de saxofoon en op de vleugel horen.
 SJEMPAANJEKÓ NZAER 8 januari 2017 – Stijn Gehlen sjpeelde cello mit
begeleiding van ziene pap. Man, man, dao waer ich noe ech stil van, det
ging mich toet in de leste vaam. Waat haet Oslivveneer toch gaves
oetgedeild en waat ein gelök det veer dao haer moge loestere. Vrouwluuj
van de Rattekas zongen ‘Veer zien os weer’; Amber Nelissen zong Victoire
van Schinderhannes, dat waerde good mit gezonge door ein deil van ’t
publiek (Paul Wolters, 1ste tenaor).

Carla Maffioletti
sopraan

Jens Wilms
marimba
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 CHAMPAGNECONCERT 14 januari 2018 – Velen waren gekomen voor Carla

Maffioletti (bekend door de concerten van André Rieu) en voor de 18jarige gymnasiast Jens Wilms (marimba-virtuoos uit Buggenum).
 CHAMPAGNECONCERT 6 januari 2019 – Een mooi afwisselend programma,
ook met jong talent: Koen Vroemen (15) als pianist en de zeer jeugdige
Jazzband Grouchy Collective. Het KRM zong alleen en samen met Nienke
Nasarian en Martin Hurkens uit ‘Die Lustige Witwe’. Er waren ook
solisten uit eigen koor: Hub Joosten en Nico Bongaerts, met het duet uit
de Parelvissers en Martin Hurkens met ‘Du bist die Welt fü r mich’.

Nick Heemskerk
piano

Kaspar Punt
dwarsfluit

 CHAMPAGNECONCERT januari 2020 – Opnieuw veel jong talent. Twee

solisten lieten zich horen: Nick Heemskerk (piano) en Kasper Punt
(dwarsfluit). De Southern Voices brachten songs, zowel begeleid als
meerstemmig solo. Ook de POP-zangers van het KRM traden op met
arrangementen van Leon Dijkstra onder begeleiding van Conquer the
Campsite (band TU Eindhoven), met Anne Sleutjes als soliste.

REPERTOIRE – Vanaf juni 2016 zijn koor en
dirigent bezig met een nieuw repertoire. Naar
verwachting zal het zeker 2 à 3 jaar duren
voordat een nieuwe opbouw voltooid is. De
dirigent wil zeker onze solisten in dit
programma betrekken. Zijn artistieke visie is
gebaseerd op gevarieerde optredens, dus voor
elk wat wils. Bij aan te spreken publiek denkt hij vooral aan de eigen
achterban en mensen tussen de 40 en 70 jaar. Dit publiek kan ook
enthousiast worden gemaakt door jong lokaal talent te betrekken bij
concerten. In het deel UITVOERINGEN is duidelijk te zien dat dit veel
aandacht krijgt.
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REPETITIES – Kern van de repetities is het stapsgewijs kennismaken met
nieuwe partituren. Dus: voorzingen door de dirigent, oefenen van gedeelten
per stem, met enkele herhalingen. Daarna gezamenlijk de onderdelen
zingen en uiteindelijk de hele partituur. Bij een volgende repetitie krijgen
vooral de moeilijke stukken aandacht. Soms dreunt het koor de tekst op in
het ritme van de muziek gevolgd door luisteren naar de melodie en
gezamenlijk zingen. Doel van deze aanpak is ‘loskomen’ van veelvuldig
kijken in de partituur zodat de aanwijzingen van de dirigent alle aandacht
kunnen krijgen. Veel KRM’ers missen iets bij deze gang van zaken: ze willen
aan het einde van de repetitie een lied compleet zingen, want samen zingen
daar gaat het om! Gezocht wordt ook naar modernisering van faciliteiten
voor het instuderen van partituren.
Statistieken van de deelname aan de repetities laten zien dat weinig
KRM’ers de 100 % halen, dus elke repetitie aanwezig zijn. Verschillende
oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen, zoals gezondheidsproblemen. Maar
niet valt te ontkennen dat soms andere activiteiten voorrang krijgen.
KRM’ers zouden meer moeten beseffen dat het lidmaatschap niet alleen een
voorrecht is maar ook verplichtingen meebrengt.
Zelfstudie (thuis) is een belangrijk uitgangspunt om repetities vlotter te
laten verlopen. Digitale hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar. Vrijwel
alle KRM’ers bezitten apparatuur met de mogelijkheid de eigen partij te
oefenen. Recentelijk heeft de dirigent een groot aantal liederen
voorgezongen en op de KRM-website gezet. Gezocht wordt naar middelen
om de KRM’ers te bewegen zich hiermee beter voor te bereiden op een
repetitie.
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Tot slot
Op bladzijde 23 eindigde mijn bewerking van het concept dat Frans Lutters
geschreven heeft. Het begin van de coronacrisis heeft hij wel meegemaakt
maar niet kunnen verwerken in zijn verhaal. De crisis en de ernstige gevolgen
voor alle zangkoren, dus ook voor het KRM, zullen wellicht over vijf jaar aan
de orde komen in een nieuw gedenkboek: ‘KRM 145’. Bij leven en welzijn had
Frans daar ongetwijfeld een boeiend verslag van geschreven. In dit
gedenkboek heb ik daaraan slechts een paar regels gewijd, volledigheidshalve.
Tijdens mijn redactionele werkzaamheden kreeg ik behoefte aan advies van
Martin Moolenaar en Camil Giebels, want het gedenkboek zou uiterlijk veel op
een speciaal nummer van Zangzaod gaan lijken. Hun hulp kreeg ik snel en hun
betrokkenheid leidde tot suggesties en commentaar op de inhoud, vooral over
ontbrekende onderwerpen. Hun aanvullingen heb ik zo goed mogelijk
ingepast in de opzet van Frans. Voor hun bijdragen ben ik hen veel dank
verschuldigd.
Dit jubileumboek ‘KRM 140’ vertoont enige overlap met het gedenkboek dat
Frans en ik vijf jaar geleden hebben gepubliceerd4. Maar de oplettende lezer
zal ook nieuwe teksten en afbeeldingen vinden. Bovendien is dat boek,
verschenen in 2015, bijna niet meer te verkrijgen als drukwerk, en ook niet in
digitale vorm. Zeker de digitale versie van ‘KRM 140’ zal dus in een behoefte
kunnen voorzien.
Leonard Fortuin (redacteur)
Roermond, september 2020

4 Frans Lutters & Leonard Fortuin, ‘Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor overschrijdt
zijn grenzen 2005 – 2015’ (2015).
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Bijlage 1 – Leden van het KRM (zomer 2020)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Herman Aben
Ton van Beers
Pierre Beunen
Nico Bongaerts
Laurens Boonman
Leon van den Bosch
Hans Willi Bü hn
René Cleef
René Dittrich
Jan Druncks
François Dü mmer
Theo Fakkert
Do Farro
Leonard Fortuin
Wim Geraedts
Camil Giebels
René Groenen
Cor de Groot
Jan de Haard
Louis Hauer
Jan Heidanus
Ridsert Hoekstra
Piet Huikeshoven
Rob Huver
Ben Janssen
Jim Johnson
Hub Joosten
Ruud Kerstens
Cor Klaver
Bert Koekoek
Harry Koolen
Loek Kurvers
Ger Kuypers
Richard Lemmens
Hub Lipsch
Jan te Meij
Jos Menten
Martin Moolenaar
Theo van der Nagel
Jack Niessen

Melick
Roermond
Roermond
Maaseik
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
St Odiliënberg
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Maastricht
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Herten
Roermond
Melick
Roermond
Echt
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Haelen
Roermond
Roermond
Roermond
Swalmen
Roermond
Roermond
Roermond
Swalmen

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Gerrit ten Oever
Jan Oosterbaan
Dick den Ouden
Jean Peerboom
Dré Peeters
Krit Pinxten
Henk Plass
Kurt Posthoff
Gerard Prinsen
Jack Raaijmakers
Christophe Ramakers
Felix Ramakers
Wim Ramakers
Frans Reijnaerdts
Jo Roumen
Sjra Schilder
Olaf Schouten
Jos Schouten
Leo Schreurs
Will Selen
Theo Smeets
Gerard Sta
Joost Steenbrink
Lei Steffanie
Cees Stijnman
Ed Strik
André Tekelenburg
Peter Thissen
Gerard Veldman
Piet Verkoelen
Theo Verstegen
Jos Vievermanns
Arno de Waal
Luit Wever
Rob Wever
Martin Willemse
Cees van Winden
Gert Wissink
Gerard van der Woning
Frans Wulms

Roermond
Roermond
Roermond
Echt
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Horn
Nederweert
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Linne
Maastricht
Roermond
Heel
Swalmen
Herkenbosch
Roermond
Roermond
Roermond
Merum
Roermond
Melick
Roermond
Roermond

Bijlage 2 – Gedicht voor de “Koninklijke Zangvereeniging
Roermonds Mannenkoor”
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Bijlage 3 – Jubileumcommissie ‘KRM140’
1
2
3
4
5
6
7

René Cleef
Frans Lutters (voorzitter †)
Theo van der Nagel
Krit Pinxten
Will Selen
Jos Vievermanns
Cees van Winden (wnd. voorzitter)

Colofon
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