
Zangzaod
 

Zangzaod
 

Zangzaod
 

Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor – Jaargang 19, nr. 1 (september 2010)

Naar Santiago loop je nooit 
alleen!

Frans Routs (66) en Kurt Posthoff (65) zijn te voet 
naar Santiago di Compostela gegaan, dat is bekend. 
Begeleid door doedelzakmuziek, begonnen ze op 
tweede Paasdag (5 april 2010) aan hun ‘camino’, op 2 
juli waren ze weer thuis. Een terugblik in de vorm van 
een vraaggesprek met Leonard Fortuin. 

In 2006 zijn jullie met het KRM naar Santiago de 
Compostela geweest. Als dat niet gebeurd was, 
hadden jullie de voettocht dan niet  gemaakt? >>
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Cruz de ferro, het hoogste punt van de camino (1566 
m). Hier kunnen pelgrims de stenen kwijt die ze al die 
kilometers meezeulden, door ze symbolisch af te 
leggen aan de voet van het kruis. Ook voor Kurt en 
Frans een hoogtepunt! -- Foto Kurt Posthoff / Studio 
ForTekst.

Voorwoord
Graag voldoe ik aan het verzoek een voorwoord 
voor het vernieuwde Zangzaod te schrijven. 
Uiteraard ben ik zeer verheugd dat eindelijk de 
kogel door de kerk is en er weer een Zangzaod 
komt. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan onze 
oude uitgave, spreekt mij meer aan, is een 
blijvend naslagwerk én prettig leesbaar. Maar ik 
heb begrip voor vernieuwing. Rekening houdend 
met drukkosten e.d. was dit ook noodzakelijk. Ik 
wens allen die bij de uitgave van het vernieuwde 
Zangzaod betrokken zijn heel veel succes toe.
 
Een mooi bericht in deze eerste uitgave is dat wij  
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. Heel veel dank aan onze dirigent en 
de leden van de commissie die dit tot stand 
hebben gebracht. Uiteraard zullen wij ons 
programma en onze uitvoeringen tijdelijk aan 
deze vernieuwde situatie moeten aanpassen.

Op dinsdag 31 augustus (onze eerste repetitie 
na de vakantie) zijn de laatste nieuwelingen 
geballoteerd als lid van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor. Tijdens onze 
uitvoering bij het Indië-monument op 4 
september jl. hebben zij voor de eerste keer als 
lid meegezongen. Zondag 19 september heeft 
het KRM een concert mee uitgevoerd in Rheydt 
(Duitsland), waar ook de dames van de nieuwe 
leden voor het eerst kennis hebben gemaakt met 
ons koor.

Wij zijn goed bezig om de mannenkoorzang voor 
de toekomst te behouden en voor diegenen die 
nog meer van het KRM wil weten: kijk naar onze 
prachtige website…

Bij deze wens ik iedereen veel plezier met de 
vernieuwde, digitale versie van Zangzaod!

Jan te Meij (president)



Welke adviezen hebben jullie voor mensen die 
van plan zijn naar Santiago de Compostela te 
lopen?
Kurt: “Ik zou zeggen: niet teveel poppenkast maken. 
Dat betekent: de rugzak op en vertrekken. Niet 
jarenlang voorbereidingen maken. De training begint 
als je op stap gaat. Wat de rugzak betreft, ja, daar 
moet je wel even aan wennen. Daar hebben we een 
paar keer vooraf mee gelopen.” Frans: “Ik ben 
ongetraind vertrokken, je traint tijdens het lopen. 
Doorzettingsvermogen, dat is wat je nodig hebt. Na 
veertien dagen ben je ingelopen. Heel belangrijk is 
het je voeten goed te verzorgen, elke dag goed 
wassen en insmeren met een speciale voetencrème, 
tegen blaarvorming. Zorg voor goeie schoenen en 
sokken, de rest is niet belangrijk.” Kurt: “Door die 
crème zaten de sokken lekker en konden we er meer 
dan een dag op lopen.”

Frans en Kurt voor de kathedraal van Santiago de 
Compostela. Foto: Kurt Posthoff.

Wat deden jullie onderweg, behalve lopen?
Frans: “We hebben onderweg heel weinig met elkaar 
gesproken.” Kurt: “In het begin hebben we ons kapot 
geluld, later werd dat minder. Er gingen dagen voorbij  
dat we niet veel meer dan ‘goeiemorgen’ zeiden. We 
waren elk met onze eigen tocht bezig.” >> 
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Kurt: “Ik wel. De tocht naar Santiago di Compostela 
leek me altijd al een mooie onderneming, ook vanuit 
geloofsoverwegingen.” Frans: “Ik heb wel altijd een 
grote tocht willen maken maar dat hoefde niet per 
se naar Santiago di Compostela te zijn. Pas later is 
daar voor mij een spirituele motivatie bij gekomen.”

Hoe kwamen jullie op het idee samen te gaan?
Frans: “We kenden elkaar van het KRM, waar Kurt 
30 jaar en ik 42 jaar lid van ben. Na de repetities 
dronken we een biertje en zo hoorde ik dat Kurt 
naar Santiago di Compostela wilde lopen. Ik dacht 
daar al langer over, ik had al een rugzak gekocht, 
maar stelde mijn vertrek steeds uit. We staken de 
koppen bij elkaar en waren het gauw eens.” Kurt: 
“Toen hebben we een datum geprikt. Dat bleek 
eerste paasdag te zijn. Om praktische redenen 
kozen we toen voor een dag later.” 

Welk gevoel heeft bij jullie de overhand als je 
terugdenkt aan jullie tocht?
Kurt: “Veel ervaringen zal ik blijven bewaren. Maar 
één ding steekt daar bovenuit: het is mij bovenal 
duidelijk gehouden waarom ik van mijn vrouw houd. 
Dat is heel persoonlijk en daar ga ik niet verder op 
in.” Frans: “Ik besef door de voettocht hoe gezond 
ik ben. Verschillende keren heb ik uitgeput boven 
op een berg gestaan, maar dan was ik na tien 
minuten gerecupereerd. Als er een God bestaat 
dan mag ik Hem op mijn blote knieën danken dat ik 
dat nog kan, lichamelijk en geestelijk! Dat heb ik 
vaak gedacht.” 

Zou jullie tocht anders verlopen zijn zonder 
telefoon, e-mail, sms, enz.? 
Kurt: “Ik denk niet dat onze reis anders gelopen zou 
zijn zonder die dingen. Met alleen een telefoontje, 
af en toe, vanuit een dorp, zouden we er ook 
gekomen zijn.” Frans: “Ik heb getelefoneerd, niet 
omdat het nodig was maar voor contact met mijn 
vriendin.” Kurt: “Als je onderweg iets overkomt, zijn 
er mensen genoeg die je helpen.” Frans: “We 
hebben drie maanden bijna geen televisie gezien en 
niks gemist. En dat werkt nog steeds door. Het is 
best lekker als je al die ellende in de wereld niet ziet 
en hoort, je kan er toch niets aan doen. 
Tweehonderd jaar geleden gebeurden er ook 
rampen en daar stond dan pas maanden later iets 
over in de krant.”



Frans: “Geen enkel moment. Dat zou mijn eer te 
na zijn geweest.” Kurt: “Voor mij geldt dat ook. We 
zijn wel eens erg moe geweest, maar dat is geen 
reden om te stoppen. Het is wel denkbaar dat je 
het psychisch niet meer aankan. Wij hebben bijv. 
een vrouw ontmoet die stikte van de heimwee. Die 
liep alleen en hield ermee op.”

Raden jullie het af alleen te lopen?
Kurt: “Nee, we hebben onderweg geen enkel 
verhaal gehoord over mensen die alleen liepen en 
werden lastig gevallen of beroofd. Alleen lopen 
heeft voordelen en nadelen. Eigenlijk loop je nooit 
alleen, een oogopslag is genoeg om contact te 
leggen. Vooral vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port is 
het druk, ook met jonge mensen. Die lopen het 
laatste deel.” Frans: “Als je alleen loopt, neemt de 
bereidheid van anderen om je te helpen als het 
nodig is, alleen maar toe. Met z’n tweeën heeft 
voordelen, ook financieel. Goed, er kunnen 
natuurlijk wel eens irritaties zijn. Ons overkwam 
dat soms ook, maar we hebben nooit ruzie gehad.”

Hoe zou het zijn in Santiago de Compostela te 
beginnen en terug te lopen?
Frans: “Dat doe ik misschien nog wel eens, maar 
dan langs een andere route. Ik start dan in Cap 
Finisterre, het echte einde van de ‘camino’, en 
loop langs de kust van Spanje, Frankrijk en België 
tot in Zeeuws-Vlaanderen. En dan rechtsaf naar 
Roermond.”

***
Tot slot nog wat cijfers: De tocht van 2480 km 
heeft 88 dagen geduurd, dus liepen Kurt en Frans 
gemiddeld meer dan 28 km per dag. Hun 
gemiddelde snelheid was 4,5 km/uur, inclusief 
rustpauzes. Als we die onder-brekingen niet 
meetellen, komen ze opeen zuivere loopsnelheid 
van 6,5 km/uur. Niet slecht voor twee senioren met  
15 kilo bagage op hun rug!
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Frans: “Onderweg spraken we wel met andere 
wandelaars, vaak mensen die we al eerder gezien 
hadden. Maar wij liepen sneller dan de meesten, dus 
die waren we na een paar dagen kwijt. Op onze hele 
tocht waren er hoogstens 6 of 7 mensen die sneller 
liepen dan wij.”

Wat deden jullie aan het einde van een wandeldag?
Kurt: “Als we logies gevonden hadden, dronken we 
eerst een pot bier.” Frans: “Of twee. Bijna altijd was dat 
Heineken. Maar liever dronk ik Spaans bier, San 
Michel. Daarna gingen we douchen en eten.”

Hadden jullie niet teveel kleren bij je? De 
rugzakken zagen er nogal zwaar uit bij vertrek.
Frans: “Inderdaad eigenlijk teveel. Elke avond konden 
we wat uitwassen en dat droogde dan ’s nachts of de 
volgende dag.” Kurt: “We hadden best een kilootje 
kunnen besparen. Eén paar sokken is genoeg. En veel  
ondergoed heb je ook niet nodig.”

Wat deden jullie als het regende?
Frans: “Dan werden we nat, want we gebruikten geen 
paraplu. En ook geen poncho, daaronder word je nat 
van het zweet.” Kurt: “Het belangrijkste is je rugzak 
droog te houden. Pak die goed in.”

Gaan jullie de tocht naar Santiago nog eens doen?
Frans: “Misschien wel, maar dan niet als pelgrim, dus 
niet een religieuze tocht. Al heb ik me nooit echt 
pelgrim gevoeld, meer een gewone reiziger. Echte 
pelgrims hebben iets van boete doen, misschien zelfs 
van een aflaat verdienen.” Kurt: “En in het Heilige Jaar 
twee! Ik wil nog wel eens naar Santiago di Compostela 
lopen, maar dan vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port, dus 
niet meer vanuit Roermond. Dat heb ik gehad. Een 
andere route kan ook, vanuit Portugal, langs de kust.” 

Hebben jullie onderweg ooit overwogen om ermee 
op te houden?

Onze dirigent tijdens repetities (1)

“Niet met een requiemgezicht een 
romantisch lied zingen.”
“Nog een keer, het is bijna goed!”
“Niet componeren, heren!”Hennie Ramaekers



STEMMEN!?
Als ik dit schrijf ben ik net een week terug uit ‘bonnie Scotland’ en zijn we alweer samen aan het repeteren. 
Heerlijk samen zingen met al die mooie stemmen. Hoe belangrijk is een stem? 

Ik deed in Schotland al weer voor de 3e keer mee aan het Pipefest op 
7 augustus 2010, dat om de vijf jaar wordt gehouden vanaf 2000 voor 
het eerst (toen Millenniumparade geheten). Genoten heb ik van de 
serene rust in the Highlands op Isle of Skye. Het is het bekendste 
eiland van Schotland en behoort tot de zogenoemde Inner Hebrides, 
de Binnen Hebriden. De Hebriden zijn de eilanden voor de Schotse 
westkust, ook wel de Western Isles geheten. In Portree nog 
meegespeeld met de Highlandgames van de MacLeod. Vervolgens 
naar Edinburgh dat in mijn ogen langzaam de afgelopen decennia is 
veranderd in 
 ‘Schots Valkenburg’. De Pakistanen hebben thans de mooie oude en 
originele winkels overgenomen en verkopen kilts die echt niet meer 
voldoen aan de kwaliteiten van een mooie en originele duurzame kilt 
van eerder. 

Weer thuis verbaas ik mij onder meer over wereldzaken als de natuurrampen met immense overstromingen, 
een moordenaar en verdachte van drugs die tot President is gekozen en de vaderlandse politiek waarbij de 
grootste verliezer de grootste mond heeft in de coalitiebesprekingen en de grote winnaar(s) aan de kant wil 
zetten terwijl de stem des volks heeft gesproken. Wat heeft deze intro nu met het KRM te maken vraagt u 
zich vast af. Tja, nu de overstap naar het KRM.

De stem is bepalend en het allerbelangrijkste natuurlijke instrument in ons aardse bestaan. “Wo man singt, 
da laß dich nieder…” en daar zijn we nu alweer volop mee aan de slag. Mooi weer al die mannenstemmen 
bijeen om samen mooie en vooral klinkende muziek te maken. Het afgelopen jaar is boven verwachting 
goed geweest voor het KRM dankzij de bijzondere inzet van onze dirigent Hennie Ramaekers, het bestuur 
en natuurlijk de leden zelf. Immers wat boeit dat bindt en dat blijkt uit de grote groep nieuwe leden die zich 
blijkbaar goed thuis voelen binnen het KRM. Een applaus voor jezelf toch! 
We blijven stemmen trainen, omdat stemmen ook goed is voor de sfeer. We gaan weer een nieuw seizoen in 
met nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht. Op naar nieuwe kansen die we moeten grijpen in een koor dat 
groeit en bloeit.

Olaf Schouten (bariton) 
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Onze dirigent tijdens repetities (2)

"Geer höb nog genóg lóch, veur uch 't leech oet geit"
 “Het mannenkoor heeft ballen!”
“Er ligt nog stof op de noten.”
“Kijk eens naar mij, dan weet ik dat ik ook een functie 
heb.”



Nationale Indië-herdenking

Op beleefd verzoek hier een verslag van 

onze medewerking aan de Nationale 

Indië-herdenking op 4 september 2010

door Paul Stollman

    Het KRM bij het Indië-monument. Foto: Harry Koolen.
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bekend als voorzitster van de Tweede Kamer, 
enige hoge militairen (met of zonder wandelstok), 
de burgemeester enz. 
 Na de toespraak van de aalmoezenier 
zongen wij Bapa Kami, het Onze Vader in het 
Maleis. Niet echt een heel makkelijk nummer maar 
het ging naar behoren. Afwisselend met de kapel 
zongen wij verder: Terang Bulan, Thanks be to 
God, Vanachnu, Exodus Song en nog enkele 
nummers. Het publiek kon het zo waarderen dat 
wij het enige muziekgezelschap waren dat een 
applaus kreeg. De mede-koorschoolleden was het 
optreden ook goed bevallen, mij ook.
 Zeer indrukwekkend was het optreden van 
de F16’s van vliegbasis Volkel. Zij voerden een 
Missing Man Formation uit. De vier F16’s kwamen 
exact op tijd aan, waarna er één steil optrok om in 
het hoge luchtruim te verdwijnen, heel mooi.
 Na ons optreden wandelden wij naar de (je 
mag het eigenlijk niet zeggen) feesttent. In de tent 
hing ook een vrolijke stemming. Gerdi Verbeet 
kwam een praatje maken met het KRM. Ze was 
diep onder de indruk en Olaf bood zich aan om 
een keertje op de doedel te komen spelen in haar 
Tweede Kamer. Daarna hoorde ik veel 
complimenten van de burgemeester en de 
veteranen. De laatstgenoemden hadden vaak wel 
al een glaasje op maar ze waren heel blij met de 
muziek en daar doe je het toch ook voor, niet?
 Al met al een mooi opening van mijn, 
hopelijk lange, KRM-carrière….

H

Het was mijn eerste optreden met het KRM, een 
nieuwe ervaring. Ondanks het feit dat de aanleiding 
van deze samenkomst niet vrolijk was, hadden de 
weergoden werkelijk hun best gedaan. Het was een 
stralende zonovergoten dag. Tijdens deze 
herdenking worden de 6000 militairen herdacht welke 
gesneuveld zijn in het voormalige Nederlands-Indië 
of in Nieuw-Guinea. Zij lieten hun leven in de periode 
tussen 1945 en 1962. Overigens, voor de feiten, er 
waren ruim 100.000 militairen actief in deze 
gebieden. Roermond is gaststad van het landelijke 
monument en de daaraan gekoppelde herdenking.
 Ik baande mij, enigszins onder de indruk van 
de hoge bezoekersaantallen, een weg tussen de 
veteranen door. Velen, zeer rijk gedecoreerd, 
toonden hun vele medailles. Ook binnen het koor 
meen ik enig onderscheid te herkennen in 
decoraties. Er zijn mannen met een extra insigne om 
de hals en nog wat toegevoegde speldjes aan de 
revers….
 Ons podium was fraai gelegen achter een 
taxushaag en onder enkele monumentale esdoorns. 
Slechts enkele meters verwijderd van de katheder. 
Een van de voordelen van een KRM-lid, je zit met de 
neus vooraan!
 Klokslag 13.00 uur werd er ingezongen en 
nog even gerepeteerd. Hennie stond aan de andere 
zijde van de haag, vlak achter enige hoge militairen 
die allen hun wandelstok hadden meegenomen.
 Om 13.30 uur ving de ceremonie aan. Mede-
deelnemers waren de bekende Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso', Gerdi Verbeet, beter 



Van waek toet waek
door Camil Giebels

18 mei 2010
Na 1½ jaar de eerste redactievergadering van de nieuwe redactie. We zijn er weer, maar nu hoofdzakelijk 
digitaal.

25 mei 2010 
1ste Generale repetitie van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, Maas- en Neergalm en Rondomtis in 
verband met het optreden op 13 juni 2010 voor het concert genaamd: “Amigos de la Música Coral”. Een 
mooi beeld zoveel mannen bij elkaar. Het KRM is op weg om zélf zo’n aantal leden te krijgen.

1 juni 2010 
De leden van de 3de koorscholing, die al aanwezig zijn vanaf 19.00 uur, zitten nu vanaf 20.00 uur een half 
uur bij het koor om een voor ons allemaal totaal nieuw (Maleis) lied in te studeren. Nu horen we ook dat bij 
de bassen een contrabasstem zit. Goed zo, Henk!

8 juni 2010 
Omdat er door de 3 koorscholingen een groot aantal leden bij is gekomen, heeft Hennie een nieuwe 
(voorlopige) opstelling van het koor gemaakt.

15 juni 2010 
Onrust… De nieuwe (voorlopige) opstelling van het koor wordt vanavond voor de eerste keer uitgeprobeerd. 
Velen hebben een nieuwe buurman. We hebben nu een opstelling die uit 4 rijen bestaat. Hennie gaat 
morgen met de fiets naar Santiago de Compostela en hoopt daar op 19 juli aan te komen. We wensen hem 
zeer veel succesvolle kilometers toe en vooral een goede thuiskomst straks. We kunnen hem toch niet 
missen!

22, 29 juni en 13 juli 2010 
Geen Hennie voor het koor maar wel Michel de Kort. Hij gaat Hennie gedurende 3 repetities vervangen. 
Michel doet dat op zijn geheel eigen wijze waardoor onze ogen en vooral oren nog verder open gaan. Er 
wordt flink gerepeteerd aan het repertoire dat straks op 4 september ten gehore wordt gebracht in het 
Nationaal Herdenkingspark Roermond bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962, waar voor de 23ste 
maal de jaarlijkse Nationale dodenherdenking gehouden wordt. De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem 
Friso' en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor verzorgen de muziek.

31 augustus 2010
Net Nieuwjaarsreceptie. Iedereen is weer blij dat we weer kunnen repeteren. 
• Hennie bedankt iedereen die gereageerd heeft op zijn fietstocht naar Santiago en oppert het idee om 

samen met Frans en Kurt een avond  te organiseren waarin verslag wordt gedaan van hun reis, mogelijk 
om anderen te inspireren.

• Vandaag is Monique Offermans, onze vaste begeleidster, weer eens aanwezig i.v.m. de voorbereiding voor 
ons optreden op 4 en 19 september.

• Vanavond is het een belangrijke avond voor de 3de koorschoolgroep: ze worden namelijk geballoteerd tot 
officieel lid van het KRM. Proficiat Cees, Rob, Henk, Peter, Paul, ton, Hub, Martin, Wim, Jos en Rob en 
een hele mooie tijd bij ons KRM. Terwijl de president de nieuwe leden een voor een hun lidmaatschaps-
insigne opspelt, zingen we bij een ieder “Wie sjoon, wie sjoon, wie sjoon, dae man krieg ein medalie, dae 
läöp noe langs zien sjoon….”. 

• Nog meer nieuws: vandaag is Christoph Ramakers (1ste tenor) 50 jaar geworden en laat dat gepaard gaan 
met een traktatie. Proficiat Sjtuf, en nog vele jaren bij het KRM toegewenst. >>
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>>
2 september 2010
Extra repetitie. Ook vanavond repeteren we niet bij Niekée i.v.m. de vakantie, maar in de Ster in Maasniel.

7 september 2010
Weer terug op ons bekend repetitielokaliteit Niekée. Omdat Nard vorige week niet aanwezig kon zijn wordt 
hij vanavond geballoteerd. 

Donateurs en andere belangstellenden 
die over e-mail beschikken en de 
nieuwsbrief ZANGZAOD willen ontvangen, 
wordt verzocht dat kenbaar te maken door 
een bericht te sturen aan: 

zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
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Colofon

Redactie: Camil Giebels, Leonard Fortuin en René Dittrich

Alle leden van het KRM ontvangen ZANGZAOD met ingang van dit eerste nummer digitaal, dus op hun eigen e-
mailadres. Uit financiële overwegingen heeft het onze voorkeur ZANGZAOD via e-mail te versturen. De redactie 
verzoekt u derhalve uw e-mailadres kenbaar te maken via zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.

Koorleden die (nog) geen toegang hebben tot de elektronische snelweg, kunnen een papieren versie van de 
nieuwsbrief krijgen. Aanvragen bij de redactie.

Reacties, suggesties, opmerkingen, overpeinzingen enz. zijn welkom, liefst per e-mail, maar op papier mag ook. De 
redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten en/of tekstueel aan te passen, in overleg met de 
schrijver(s). Kopij inleveren bij de redactie, bij voorkeur per e-mail: zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.

Zangzaod, jaargang 19, nummer 2

Het volgende nummer zal verschijnen omstreeks Kerstmis 2010, met daarin o.a.:
• Foto’s van nieuwe koorleden
• Verslag van ons optreden in het Kasteel Rheydt te Mönchengladbach, op 19 september 2010
• Vraaggesprek met Hennie Ramaekers over zijn fietstocht naar Santiago de Compostela.

Kopij inleveren uiterlijk 1 december a.s. bij zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl of 
Egelbroek 10, 6041 SX Roermond.
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