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Zangzaod
Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor -- Jaargang 20, nummer 2 (juni 2011)

Van de president
Achttien jaar geleden
trad ik aan als
president. Zangzaod
van oktober 1993
besteedt daar
uitvoerig aandacht
aan, met mijn
“maidenspeech” en met een
redactioneel interview. Daaruit wil ik
graag wat gedachten citeren, omdat ze
nog altijd betekenis hebben voor het
KRM en voor mij als president:
• “Als je als bestuur en voorzitter
veel wilt, maar het koor niet achter
je staat, dan kun je het
voorgestelde resultaat niet
bereiken.”
• “Als Koninklijk Roermonds
Mannenkoor hebben we ook iets
naar buiten uit te dragen en dienen
wij daar ook onze inspanning voor
te leveren.”
• “Ik denk ook dat wij tijdens de
momenten, waarop wij aandachtig
dienen te zijn, zoals repetitie of
uitvoering, weten wat we willen:
een goed resultaat, waarvan we
achteraf heel intens kunnen
genieten.”
• “We kunnen met het koor beter 1
keer goed optreden naar buiten,
dan 3 keer op de tenen lopend.”
• “Verjonging van het koor is ook
een belangrijk item. Ik denk hardop: een contributie-aanpassing
voor de jeugd? Een lange “proef”periode? Contacten leggen met
jongeren-koren? Repertoirekeuze
wat op de jeugd toespitsen?”
Het zal duidelijk zijn: er is weinig
nieuws onder de zon!

Wat zingen we eigenlijk?

Carmina Burana
door René Dittrich
Op zondag 15 april 2012 zingt het KRM in
de Oranjerie de “Liederen uit Beuren”, ofwel
de 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, hetzij uit eigen wil, hetzij door
de omstandigheden gedwongen). Het
manuscript (13e eeuw), dat op
verscheidene oudere – niet bewaard
gebleven – teksten is gebaseerd, is
afkomstig uit de Abdij van Benediktbeuern,
een klein stadje in Beieren. Het wordt
bewaard in de Bibliotheek van München.
Weinig mensen zullen weten (of
verwachten) dat de teksten in de Carmina
Burana gaan over de ontluikende natuur in
de lente, kritiek op kerk en overheid en de
verheerlijking van het ongebonden leven vol
aardse geneugten zoals drank, dobbelspel,
sex en liefde!
>>>

De abdij van Benediktbeuern (Beieren,
Duitsland). Foto: Wikipedia.

Jan te Meij
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>>>
Een steeds terugkerend thema in de
Carmina Burana is de heftige kritiek op het
bandeloze leven van de gevestigde clerus,
met name de monniken. De kerkelijke
instellingen en gebruiken worden
geparodieerd, maar de dogma's worden
nergens direct aangevallen.
Orffs Carmina Burana
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. Daar lag ook de
kracht van Orff, die baanbrekend werk
heeft verricht op het gebied van
volksmuziek. De Carmina Burana van Orff
is een onderdeel van een trilogie. De
andere delen zijn Catulli Carmina en
Trionfo di Afrodite.

!
Rad van avontuur
In de Carmina Burana worden
overwegend twee talen gebruikt:
• Middeleeuws, schools/poëtisch
Latijn: dichtbij het kerk-Latijn, niet
Italiaans, maar een beetje
Germaans.
• Middel Hoog Duits: gelijk aan
Modern Hoog Duits, met enkele
opmerkelijke verschillen.

Orffs Carmina Burana beschrijft drie grote
thema's: lente/zomer, de herberg en de
liefde. Deze enscenering wordt omlijst
door de hymne aan Fortuna, de godin van
het (nood)lot. Orff beeldt het lot af als een
soort rad van avontuur waaraan de mens
is onderworpen. Deze interpretatie vormt
de kern waar alle andere handelingen om
heen gebeuren.

Bronvermelding
De voorgaande teksten en afbeeldingen
zijn ontleend aan een zeer uitgebreide en
boeiende website over de Carmina
Burana, waarin ondermeer de volledige
teksten en de fonetische uitspraak van de
liederen staan vermeld:
http://www.carminaburanalive.nl/. Van
harte aanbevolen.

De uitgelatenheid van het handelen, dat in
de drie delen van zijn compositie wordt
afgeschilderd, wordt begrijpelijk in het
beeld van het draaiende rad van fortuin op
de achtergrond; wie vandaag bovenaan
verkeert, kan morgen al weer onderaan
zijn terechtgekomen. Daarom is het
belangrijk intens te genieten van
momenten van geluk.

Uitvoeringen Carmina Burana
Wie niet kan wachten tot 15 april 2012: in het najaar zijn er de volgende uitvoeringen:
25 november 2011: Stadsschouwburg Leuven, om 20.00 uur.
27 november 2011: Musis Sacrum Arnhem, om 15.00 uur.
27 november 2011: Stadsschouwburg Leuven om 15.00 uur.
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Concert Royal 2011:
Op zoek naar het “Koninklijk gevoel”
Op 27 maart 2011 nam het KRM deel aan het Concert Royal in de Oranjerie. Een aspirant
lid bekeek het vanaf de tribune.
door Loek Kurvers
Als ik het weer van zondag 27 maart 2011
als metafoor gebruik voor alles wat er
vandaag staat te gebeuren, dan kondigt de
prille lentezon een mooie muzikale middag
aan. Ik zie bij aankomst bij de Oranjerie
een aantal leden van het KRM op het
terras van de eerste zonnestralen
genieten.

Koninklijke verenigingen van Roermond
verzorgen een geweldige muzikale
middag. 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 zullen
optreden. Bekende melodieën en heerlijke
muziek zullen u een Koninklijke middag
bezorgen. En natuurlijk laten wij u ook uit
volle borst meezingen. Het “Concert
Royal” geeft u een Koninklijk gevoel! ”

Het programma van deze middag staat in
het teken van Musicals. In het programmaoverzicht van de Oranjerie is het als volgt
aangekondigd:

Ik heb de aanloop naar deze middag van
dichtbij meegemaakt en gezien dat er
buiten de intensive repetities ook nog heel
veel werk achter de schermen verzet >>>

“Na ruim 2 jaar afwezigheid staat dit
theaterseizoen weer een spetterend
Concert Royal op het programma. De 3

Zoekplaatje
Het was de bedoeling hier een foto te plaatsen van het KRM tijdens zijn optreden in
de Oranjerie op 27 maart jl. Maar over zo’n foto beschikt de redactie niet,
toezeggingen worden wel eens vergeten of
door andere oorzaken niet gehonoreerd. Dat is
geen ramp, door te bladeren in dit nummer
van Zangzaod en vorige nummers kan de
> C  G D : G B D C 9
oplettende lezer zich beeld wel voorstellen.
33OD',B66GIq&)#(%jjg
Bij de reportages van KRM-optredens is
steeds een deftige groep heren in uniform te
Bjh^XVa8dcXZgi
zien, de meesten kaal of grijs, die staan te
8dcXZgiGdnVabZibZYZlZg`^c\kVc/
zingen of hun leven ervan afhangt. (Misschien
@dc^c`a^_`GdZgbdcYhBVccZc`ddg
is dat ook wel zo, zingen bevordert een goede
@dc^c`a^_`ZGdZgbdcYhZOVc\"ZcBjo^Z`kZgZc^\^c\
gezondheid!) Steeds ook staat er een heer in
@dc^c`a^_`Z=Vgbdc^ZkVcGdZgbdcY
fantasiecostuum voor. Dat is dirigent Hennie
IdZ\Vc\h`VVgiZc&'!*%ZjgdeZghij`kZg`g^_\WVVg/
W^_YZ`VhhVkVcI]ZViZg]diZaYZDgVc_Zg^Z!
Ramaekers die zonder stokje leiding geeft en
EdeeZcYd`iZgL^ZgbVch"<ZcVc\
de zangers opzweept tot ongekende
prestaties. Ook is bijna altijd een dame aan de
',B66GI'%&&&)#(%JJGI]ZViZg=diZa9ZDgVc_Zg^Z
piano te zien. Dat is Monique Offermans, de
vaste begeleidster van het KRM. – LF.

8dcXZgiGdnVa

bZYZ\ZhjWh^Y^ZZgYYddgYZEgdk^cX^ZA^bWjg\
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>>> moet worden door de diverse leden
van het KRM. Ik ben benieuwd of ik
vanmiddag het “Koninklijk gevoel” kan
ontdekken.

maakt op mij een zelfverzekerde indruk en
ziet er als groep, gekleed in zwarte
smoking, zeer verzorgd, stijlvol en een
tikkeltje voornaam uit. Er wordt gestart met
“Smoke gets in your eyes” waarna een
aantal helder klinkende musicalnummers
ten gehore worden gebracht. Als de
laatste noten van “The rhythm of life”
klinken herinner ik me dat er tijdens de
repetities regelmatig door Hennie de
opmerking “Nog een keer, het is bijna
goed!” gemaakt werd. Als relatieve leek
komt het in ieder geval bij mij in de zaal zo
over dat nu het er op aankomt alles
nagenoeg foutloos gezongen wordt.

Het programma wordt op een vakkundige
manier gepresenteerd door Sybert van
Keeken. In zijn welkomstwoord
introduceert hij de drie Koninklijke
verenigingen uit Roermond: het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor (KRM), de
Koninklijke Harmonie en de Koninklijke
Roermondse Zang- en Muziekvereniging
(KRZM). Dat gemengde koor, o.l.v. Dion
Ritten, opent deze middag en brengt een
aantal mooi gezongen nummers uit o.a.
The Sound of Music en Les Misérables ten
gehore.

Na een korte pauze en een koud glas bier
speelt de Koninklijke Harmonie, o.l.v. Theo
Schreurs, nummers uit o.a. Chess en
Kuifje en de Zonnetempel. Vooral het
laatste nummer klinkt prachtig en oogst
veel applaus. Ik zie een gepassioneerde
groep, voornamelijk jonge muzikanten op
de bühne staan.

Even voorstellen
Mijn naam is Loek
Kurvers. Ik ben 51
jaar en heb sinds
oktober 2010 als
aspirant lid van het
KRM met veel
plezier aan de
wekelijkse repetities
van het KRM
deelgenomen.
Zingen in een koor
blijkt toch moeilijker te zijn dan ik
aanvankelijk dacht. Als onervaren zanger
heb ik de deelname aan de koorscholing
vanaf januari 2011 daarom ook als zeer
zinvol ervaren.

Bij de gezamenlijke werken gaat het even
mis. De Koninklijke Harmonie speelt zo
hard dat de beide koren nauwelijks
hoorbaar zijn in de zaal. Bij de uitvoering
van het nummer Tonight” uit de West Side
Story is er een korte mismatch tussen de
koren en de Koninklijke Harmonie. Wellicht
dat het mij opvalt omdat ik bij de repetities
aanwezig ben geweest.
Als het slotwerk “A Concert Celebration”
van Andrew Lloyd Webber wordt
uitgevoerd lijkt alles weer in balans. Het
“Koninklijk gevoel” komt bij mij naar boven
tijdens de toegift, het Roermonds
volkslied. Tijdens het daaropvolgende
applaus en het mooie slotwoord van Marc
Breugelmans, voorzitter KZMV, realiseer ik
me dat je er trots op kunt zijn dat je deel
mag uitmaken van een mannenkoor als
het KRM. Mijn vrouw en ik kijken terug op
een gezellige en zeer muzikale middag.
Mocht er bij mij nog ergens in mijn
achterhoofd enige twijfel bestaan omtrent
mijn toetreding tot het KRM dan is deze nu
volledig weggenomen. Ik besluit te blijven.

De dirigent van het KRM, Hennie
Ramaekers, brengt je op een
gepassioneerde manier een aantal
praktische vaardigheden bij op het
gebied van stemgebruik, notenleer en
basiskennis van koorpartituren. Tijdens
de koorscholing is mijn zangstem als
bariton geoormerkt. Volgens de dirigent
is het niet denkbeeldig dat mijn stem
door training binnen het basbereik komt
te liggen.
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Vierkorentreffen 2011
door Ton van Beers, 2e bas
Op zaterdag 14 mei 2011 vond in "Het
Forum'' in Roermond het Rayonconcert
van het KNZV plaats. Het KRM was deze
maal gastheer en presentator. Voor de
aanwezigen was dit vooral duidelijk
doordat onze president Jan te Meij het
welkomstwoord sprak en Frans Steegs het
geheel uitstekend voorzag van omlijstende
tekst. Bij dit jaarlijks terugkerende concert
brengen de deelnemende koren een
selectie uit het eigen repertoire voor
grotendeels eigen publiek en weinig
buitenlui.

van de dirigent, door Frans Steegs aan het
publiek overgebracht, om tussen de
nummers niet te (laten) applaudisseren,
bleek een goede keuze. Op deze manier
bouwt de spanning langer en beter op,
zowel bij zangers als publiek. Volgens de
dirigent na afloop van het concert
''mochten we tevreden zijn, want hij was
dat ook''.
Het tweede optreden voor de pauze werd
verzorgd door Bert Ramakers met het
Hertens Mannenkoor en de pianiste Agnes
van Dijk-Lengyel. Herten bracht een zeer
gevarieerd programma, uiteenlopend van
''Michelle'' van de Beatles en ''Sailing'' van
Sutherland en Rod Stewart, tot ''Der
Lindenbaum'' van Franz Schubert. De
dirigent onderbrak zelf het vloeiende
verloop door piano te gaan spelen of naar
de piano heen en weer te lopen om de
toon aan te geven. De pianiste kreeg >>>

Het KRM o.l.v. Hennie Ramaekers en met
de onvolprezen en jarige Monique
Offermans aan de piano bracht zijn
musicalprogramma ten gehore: drie
nummers uit ''Les Misérables'', twee uit de
''West Side Story'', eentje uit ''My Fair
Lady'', een uit ''The Music Man'' en de
laatste uit ''Sweet Charity''. Het verzoek

“Lang zal ze leven, in de gloria!” Zo zong het KRM in het “Forum” zijn vaste
begeleidster, Monique Offermans, toe ter ere van haar verjaardag. Aan de piano
voor deze gelegenheid dirigent Hennie Ramaekers. Foto Lucy Flores-Koolen.
6

Zomernummer
>>> de kans om uit de verf te komen via
een erg lang tussenspel. Dit leverde voor
het koor wel de kans op om eventjes op
adem te komen. Vooral voor onze tweede
bas Jan kwam dit goed uit omdat hij zowel
bij het KRM als met Herten zong.

Swartbroekse
programma: het
''graas van de wei''
paste wel goed bij
de schapen van de
Pastorella, alles
''My Way''!

Na de gezellige pauze was ''Eendracht'' uit
Swartbroek aan de beurt met Martin
Jaspers als dirigent en Annemieke Beelen
als begeleidend pianiste. Terecht wees
Frans op de imponerende omvang van het
koor in verhouding tot het aantal
Swartbroekers. Als voor het KRM dezelfde
ledenverhouding zou gelden, hadden we
een koor van zo'n 1500 zangers!
Flauwekul natuurlijk, want Roermond telt
meer koren. Maar toch…

De hekkensluiter
van het
rayonconcert was
deze keer
Mannenkoor Maas- en Neergalm uit Neer,
o.l.v. Sylvia Berghs en met
pianobegeleiding door Oksana Baljva.
Sylvia kennen we als KRM uit eigen goede
ervaring tijdens repetities voor het
optreden in Melick en tijdens het concert
daar. Het Neerse repertoire bestond uit
vier bewerkingen van Duitse schlagers,
het ons bekende ''Rolling on the Ohio'' dat
met verve werd gezongen, ''The Sound of
Silence'' van Simon & Garfunkel, ''Het
Dorp'' van Jean Ferrat en een slavisch
lied.

Het programma van ''Eendracht'' was qua
taal zeer wisselend: 5 talen in 6 nummers,
van Ivriet, Deens en Russisch tot
Limburgs. Ook de mate van uitvoeringspopulariteit van hun nummers verschilde
sterk. ''Tibie Paiom'' van Dmitri
Bortinansky (geboren in 1751 in een echt
Kozakkenstadje in het toenmalige
Russische tsarenrijk, ging op zijn zevende
al naar St. Petersburg, schreef zeven
opera's en tientallen concerten) is talloze
keren op internet te vinden in zeer
uiteenlopende uitvoeringen. Solnedgang
(zonsondergang) van de Denen wordt
zeer weinig uitgevoerd (muziek van
Thøger Rasmussen, parttime zangleraar
aan de Koninklijke Academie voor Muziek
in Aarhus, naast zijn banen als onderwijzer
en concertzanger; tekst van Jeppe
Aakjaer, geboren op Jutland in 1866 en
overleden in 1930, als een van de
bekendere Deense schrijvers en dichters).
Voor wat betreft de rest van het

Alles bijeen: een muzikaal en plezierig
concert, altijd goed om uitvoeringservaring
op te bouwen als koor, goed om naar
collega-koren te luisteren en te oordelen
over hun programmakeuze. Met de
accommodatie was weinig mis, al had de
zaalversterking niet gehoeven en gaf de
toneelverlichting evenveel warmte af als
licht.
Het KRM ontving terechte complimenten
voor de organisatie en onze opkomst op
het podium was perfect, maar die hadden
we dan ook geoefend….

Gedenkwaardige woorden van onze dirigent
★ “Het is de bedoeling dat je verder zingt dan de rand van het
podium.”
★ “Er zijn steeds meer baritons die het goed doen!”
★ "Ik hoor iemand voorkreunen."
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Hoe mooi!
“Als we in ons koor een nieuw lid installeren wordt er een lied gezongen in het Limburgs,
over iemand die naast zijn schoenen loopt. Maar verder krijgen nieuwe leden, zoals ik, er
weinig van mee. Kan dat in Zangzaod even uitgelegd worden?” Die vraag legde Rob
Huver voor aan de redactie. Het antwoord staat hieronder. De tekst is het refrein van het
“vastelaovesleedje” (carnavalslied) ‘De medalie van de prins’, geschreven door ons oud-lid
en ere-lid Jan Huyskens. Voor de inburgeraars onder ons geven we ook een vertaling in
het ABN, waarbij het fraaie rijm helaas verloren is gegaan – Red.

wie sjoon, wie sjoon, wie sjoon,
dae man krieg ein medalie
dae läöp noe langs zien sjoon.

hoe schoon, hoe schoon, hoe schoon,
die man krijgt een medaille
die loopt nu naast zijn schoenen.

wie sjoon, wie sjoon, wie sjoon,
det waas toch gaer gedaon
det hat geer gaat neet hove doon.

hoe schoon, hoe schoon, hoe schoon,
dat was toch graag gedaan
dat hadden jullie helemaal niet hoeven doen.

Uit de oude doos: KRM op Stationsplein in 1955?

Frans Wulms plukte van het internet een foto van het Roermondse stationsplein met
daarop het gebouwtje dat daar destijds stond. Op de rand van het dak staat JUBILEUM
KON. ROERMONDS MANNENKOOR SECRETARIAAT. In 1955 bestond het KRM 75
jaar. Stamt de foto uit die tijd? En wie zitten er in de bussen? Zijn er koorleden die hier
iets meer van weten? Reacties naar zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
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Programmering versus omvang koor
door Hennie Ramaekers
De omvang van ons koor heeft zeker een
direct gevolg voor het repertoire. Uiteraard
gaat ook de kwaliteit daarmee hand in
hand. Vooralsnog ben ik van mening dat,
gelet op de gemiddelde leeftijd, verdere
uitbreiding van ons koor een must is. Dat
staat voorlopig los van hetgeen we
uiteindelijk als koor willen.

Sérénade d’Hiver van Camille Saint-Saëns
en The ballad of little musgrave and Lady
Barnard van Benjamin Britten (met piano).
Er zijn ook diverse mooie werken voor
mannenkoor en harmonieorkest of
blazersensemble. Dan is een stevig
mannenkoor gewenst voor een goede
balans. Ik denk dan aan o.a. Cantilenas
Profanas van de Limburgse componist Jef
Penders, Veni Creator van Marius
Monnikendam, Het Lied van de Hamer
van Otto Deden, Le bardit des Francs van
Albert Roussel en Das Sklavenschiff van
Geza Frid.

Als wij voor onze optredens een koor van
zeker 75 zangers willen hebben is een
ledenaantal van 90-100 vereist. Je moet
immers altijd rekening houden met
afmeldingen wegens ziekte, werk,
vakantie, studie etc. Je kunt om meerdere
redenen kiezen voor bevriezing van dit
aantal. Financieel, logistiek maar zeker
ook artistiek kunnen daar gegronde
motieven voor zijn. Kies je als koor voor
een stabiele concertbezetting van 50
zangers, dan is een ledenaantal van circa
70 vereist.

Musical- en operarepertoire leent zich in
het algemeen zowel voor kleine als grote
koren. De beweeglijkheid van de stemmen
en de technische eisen van de partituur
zullen vaak een reden zijn om goed na te
denken over de te maken keuzes.

Qua programmering zijn er in het
algemeen zeker voldoende werken die
zowel voor een koor van 50 als van 75
zangers geschikt zijn. Daarentegen zijn er
beslist ook werken en
uitvoeringspraktijken die nadrukkelijk om
een kleine of grote bezetting vragen. Met
name werken met orkestbegeleiding
dwingen een grotere bezetting af omdat
het toongebied van ’n mannenkoor nu
eenmaal beperkter is dan bij een gemengd
koor en er al snel sprake zal zijn van
disbalans en het gevoel weggespeeld
worden.
Veel a capella repertoire is eerder geschikt
voor een kleinere bezetting, zeker bij 4-6
stemmigheid en polyphonie, omdat de
gewenste doorzichtigheid anders extra
moeilijk wordt maar vooral ook de controle
op de intonatie (lees: zuiverheid). Daarbij
kan gedacht worden aan werken zoals
Chanson à Boire van Francis Poulenc,
Psaume 121 van Darius Milhaud,

Francis Poulenc (1899-1963).
Foto: Wikipedia.
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Leden met een stralenkrans
door Frans Lutters
Onlangs kwam ik op een dinsdagmiddag in
een kans geven die eerder vaak werden
de Brugstraat mannenkoorlid Theo van
genegeerd. Me vrij voelen dingen te doen
Etten tegen. Ik vroeg hem of hij ’s avonds
en te zeggen die in aanwezigheid van de
naar de repetitie ging, dan zou hij aan Jan
kleinkinderen in me opkomen. Zo speel ik
te Meij kunnen melden dat ik iets later zou
bij herhaling nu spelletjes waar ik vroeger
komen. Ik kreeg echter niet de kans om
een hekel aan had. Ik voel me meer
dat laatste aan hem te vragen want hij
betrokken, ben waar mogelijk actiever en
reageerde onmiddellijk met: “Nae, ich gaon
zo mogelijk aanwezig. Ik vind het fijn
neet, want ich bön vandaag weer opa
wanneer ze er zijn en laat dat ook merken.
gewaore.” Hij liet die mededeling
Ook het besef van voortzetting van het
vergezeld gaan van een lach op zijn
geslacht, van stamhouderschap, speelt
gezicht die zo breed was als de Brugstraat
wel eens door mijn hoofd, zoals ook het
zelf. Er straalde een en al gelukzaligheid
generatieve aspect: het doorgeven van
van hem af. Hij leek wel door een
zaken die van belang zijn. We doen met
stralenkrans omgeven.
de kleinkinderen dingen, praten met hen
over zaken die ze thuis waarschijnlijk niet
Wat is dat toch, dat
of minder te horen krijgen, of tot nu toe te
opa worden? Ik kan
horen hebben gekregen. Zo komen bij ons
daar zelf over
de historie, hun geschiedenis, hun
meepraten. Ik heb
voorouders nadrukkelijk aan de orde; wij
een half jaar geleden
bekijken met hen met regelmaat en vaak
mijn 10-jarig opaop hun verzoek oude foto’s en bezochten
schap gevierd en wil
zelfs graven met hen.
hier een poging doen
om over dat speciale
Heel essentieel en van toepassing vind ik
gevoel iets te zeggen.
de volgende uitspraak van een filosoof:
“Mens zijn is mens worden “. Voor een pas
Natuurlijk, het feit opa te zijn is gemakkelijk
geboren kind is dat duidelijk: hij is mens,
uit te leggen. Echter het daarbij horende
maar moet vervolgens meer mens worden.
gevoel onder woorden te brengen is veel
Maar dat geldt eigenlijk ook voor zijn opa
moeilijker. Ik las ooit een uitspraak van
(en natuurlijk alle grootouders). Ooit
theoloog/dichter Huub Oosterhuis die dat
schreef ik deze tekst:
gevoel zo verwoordde, bij de doop van zijn
kleinzoon: “Zonder jou had ik gelukkig
Zijn opa is ook een mens.
kunnen worden. Maar nu jij er bent, zal ik
Die merkt dat hij nu weer meer mens gaat
zonder jou nooit meer gelukkig zijn.”
worden.
Hij overschrijdt opnieuw een grens.
Over het grootvadergevoel is van alles
geschreven. Ik ga helemaal mee met
Naast Theo van Etten en mijzelf zijn er nog
uitspraken als: het grootouderschap maakt
een heel stel andere heren in het koor die
opnieuw een ander mens van je, zoals ook
het opa-schap mogen genieten. Geweldig
het ouderschap, het is een cadeau dat het
voor hen, maar ook voor het koor.
leven je geeft, het is een genereuze
Allemaal meer mens geworden koorbeloning van het ouderschap. Voor mij zelf
leden die DAAROM gaan zorgen voor
staat toch wel centraal: een gevoel van
nieuwe aanwas, want zij zullen het
herkansing, inhalen wat eerder voor een
regelmatig alleen of met hun kleindeel werd gemist, opnieuw het verhaal van
kinderen uitjubelen… en de sterren van
groeien en groter worden beleven, emoties
de hemel zingen…
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Lopende bestuurszaken
Louis Hauer, secretaris
World Culture Parade
Van donderdag 1 tot en met zondag 4 september 2011 vindt er in
Roermond een groot cultureel festival plaats: de World Culture
Parade. Zang, dans en muziek uit de hele wereld vinden hun plek in
onze stad. Vier dagen lang kunnen we in de hele binnenstad
hiervan genieten.
Het KRM is benaderd deel te nemen aan de spetterende openingsmanifestatie op 1
september. Een vererende uitnodiging, waarop het bestuur dan ook snel positief heeft
gereageerd. Meer info? Via www.worldcultureparade.com.
Carmina Burana
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw – zo ook ons project Carmina Burana. Dat
werk zullen we uitvoeren op 15 april 2012 in De Oranjerie. Onze concertcommissie is in
samenwerking met onze dirigent al enige tijd druk doende met dit project. Er zijn al
bindende afspraken gemaakt met een dameskoor, de partituren zijn besteld, er worden
contacten gelegd met een slagwerkensemble, twee pianisten en met de solisten.
Ook wordt er gebrainstormd over de opzet van een kinderkoor, over sponsoring, over
affiches, over PR-zaken enz. Kortom: de organisatie loopt!
Gemeentelijk welzijnsbeleid
De gemeente Roermond is gestart met een heroverweging van het gemeentelijk
welzijnsbeleid. Er is een nieuwe kadernota welzijn verschenen. Een onderdeel van het
welzijnsbeleid van de gemeente is het subsidiebeleid, waarvan ook het KRM profiteert.
Dientengevolge is ook het KRM door de gemeente uitgenodigd een bijeenkomst bij te
wonen over de inhoud van het toekomstig welzijnsbeleid. Het bestuur heeft positief
gereageerd op deze uitnodiging en zal het KRM vertegenwoordigen.
Dirigentencongres
Het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond houdt op 1 oktober 2011 een landelijk
dirigentencongres. Een deel van deze dag zal in het teken staan van de presentatie van
het “Handboek voor de Startende Koorzanger”. Onze dirigent Hennie Ramaekers heeft
daarin de bevindingen vastgelegd die hij opdeed bij diverse projecten met nieuwe
instromers in een mannenkoor. Hij schreef het boek in samenwerking met de Belgische
zangpedagoge/dirigente Nadia Loenders (zij is o.a. dirigente van F@mail, het dameskoor
voor Carmina Burana) en met Johan van Oeveren (evenals Hennie muziekadviseur van
het KNZV). Zo ontstond een praktisch handboek voor dirigent, zanger en bestuur. Hennies
recente ervaringen en resultaten bij ons koor hebben zeer zeker bijgedragen tot het
schrijven van dit handboek. Een schitterend initiatief, goed voor de koorwereld!
Eventuele reacties graag via secretaris1@roermonds-mannenkoor.nl.
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Vraag en aanbod
door Camil Giebels
Iedereen komt in zijn huis wel eens iets tegen waar hij of zij niets meer mee kan doen en
waar een ander juist heel erg blij mee zou kunnen zijn. Vandaar dat ik deze rubriek opstart
en iedereen uitnodig hiervan gebruik te maken om iets aan te bieden of te zoeken. Gratis,
dat zal duidelijk zijn.
Aangeboden:
1. Schriften met een afbeelding op het kaft over:
(a) Nederland 150 jaar Koninkrijk 1813 – 1963
(a) Nationale Herdenking 1813 – 1963
(b) Bevrijdingscahier 1945 – 1955
(c) 12½ jaar Koningin Juliana
(d) 10 maart 1966: huwelijk prinses Beatrix en prins Claus
2. Een leeg Oranje-album
3. Drie prenten
(a) T.g.v. het zilveren huwelijk in 1926 van Koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
(b) T.g.v. het feit dat koningin Wilhelmina 35 jaar regeert.
(c) T.g.v. de geboorte van prinses Beatrix.
Hebt u interesse, neem dan contact op via zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
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samengesteld door Camil Giebels
Zoek de volgende namen van baritons en
streep die door: dings, dommerholt, etten,
farro, geraedts, huver, koolen, kurvers,
lamerigts, menten, mooren, oosterbaan,
peeters, posthoff, roumen, schouten,
schreurs, siebers, steeghs, steffanie,
stollman, tekelenburg, tonnaer, verkoelen,
wielen, wissink, wulms, ypma. De
overgebleven letters vormen samen de
oplossing. Succes met doorstrepen!
Oplossing van de vorige woordzoeker: 'De
tweede tenoren zingen bijna nooit de
melodie'.

Verbetering ZZ 20-1:
De foto’s bij het artikel “Het genootschap van de zilveren Jacobsschelp” zijn gemaakt
door Frans Wulms met de camera van Olaf Schouten.
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Meer lering en vermaak
Ook in dit nummer biedt Rob Huver ons een aantal nuttige tips en wetenswaardigheden
aan in en uit de Engelse taal, met ‘kind regards’.
De uitspraak van Engelse woorden
De vorige keer hebben we besproken dat
het bij het zingen van onze Engelstalige
liederen van belang is te weten dat een R
aan het einde van een woord in het Engels
niet wordt uitgesproken. Dus, ‘car’ wordt
uitgesproken als [kaa], ‘more’ als [moh],
‘higher’ als [haie], etc. Dat geldt ook voor
de R op of tegen het einde van woorden
zoals: party [paati], heart [haat], card
[kaad], etc.

Muziek schijnt zelfs
te werken als
pijnstiller.
Of het ook zin heeft
om zelf te zingen, is
weinig onderzocht.
Patiënten met
afasie (een
taalstoornis door
hersenletsel) blijken
beter te gaan
praten als ze regelmatig zingen.
Dementerende ouderen die liedjes van
vroeger zingen, worden rustiger en
kunnen zich soms weer dingen
herinneren. Artsen van de Harvard
Medical School in Boston voegen daar
een opmerkelijke bevinding aan toe. In
hun vakblad schrijven ze het verhaal van
een 76 jarige vrouw, die twee nieuwe
knieën zou krijgen, maar niet kon worden
geopereerd wegens een torenhoge
bloeddruk. Ze reageerde niet op
bloeddrukverlagers. Omdat de artsen
slechts tijdelijk in het ziekenhuis waren,
was haast geboden. De vrouw vroeg
daarop of ze mocht zingen en al na twee
religieuze liederen daalde haar bloeddruk,
en nadat ze, op aandringen van de artsen,
ook ‘s nachts wat had door gezongen, kon
ze ’s morgens alsnog naar de
operatiekamer.

Sinds Shakespeare [1600] is het Engels in
spelling weinig meer veranderd, maar
vanwege kolonisatie, globalisering, etc.
des te meer in de uitspraak. Dat verklaart
waarom het Engels zo wisselt in uitspraak
van identiek gespelde woorden, zoals de
CH in ‘church’ [tshuhtsh], ‘much’ [matsh]
en ‘such’ [satsh], maar dezelfde CH
spelling wordt als K uitgesproken in
‘character’ [kerekte], ‘chemist’ [kemist],
‘headache’ [hedeik = hoofdpijn],
‘chrome’ [kroum], etc.
De B spelling wordt niet uitgesproken op
of rond het einde van woorden zoals:
‘climb’ [klaim], ‘bomb’ [bom], ‘debt’ [det =
schuld] en ‘doubt’ [daut = twijfelen].
Dezelfde onregelmatigheid geldt voor de
ST spelling in: ‘haste’, ‘waste’ en ‘fast’
uitgesproken als [heist, weist en faast],
maar in ‘listen’ [lissen],
‘mistletoe‘ [misseltou], ‘castle’ [kaasl] en
‘hasten’ [heisn = zich haasten] wordt de T
niet uitgesproken. Funny language, eh? J

Het principe lijkt helder: wie zingt haalt
diep adem, gebruikt tal van spieren in het
bovenlijf en brengt zichzelf tot rust. Een
zo’n geval bewijst uiteraard niets, beseffen
de artsen. Maar omdat medicatie niet altijd
helpt is het volgens hen de moeite waard
de waarde van zang als alternatieve
therapie te onderzoeken. ‘Zingen is
simpel, veilig en gratis’, schrijven ze. Hun
voorstel: als patiënten willen zingen
moeten ze zeker worden gestimuleerd.

“Is zingen, behalve voor je humeur, ook
goed voor je gezondheid?” -(Volkskrant, 15 maart 2011)
Dat muziek een positief effect heeft op het
lichaam is bekend. Luisteren naar muziek
kan stress verminderen en dat kan leiden
tot een lagere hartslag en bloeddruk.
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De stem & 777
door Olaf Schouten (bariton)
De stem is het aller mooiste natuurlijke instrument van en door de mens te gebruiken en
dat al vele eeuwen op verschillende manieren. Op dit moment volgt een aantal KRM-leden
als eerste groep tot aan de vakantie een gedegen koorscholing en dat maakt de stem
mooier, voller en geeft meer k(rm)klank!
Maar wat kan de mens met de stem nog meer? De menselijke stem kan mooie, lieve
dingen maar ook nare zaken over mensen zeggen en dat kan wel eens pijn doen. Ik denk
dan wel eens aan “de drie zeven van Socrates”, een Griekse wijsgeer die eens in de
straten van Athene plots een opgewonden man ontmoette en die zei: "Socrates! Ik moet je
iets vertellen over je vriend die…….". Socrates onderbrak hem direct en zei: “Ho eens
even, voordat verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie
zeven?" De man keek Socrates verbaasd aan en vroeg: "De drie zeven? Welke drie
zeven?".
“Laten we het eens proberen” stelt Socrates voor. "De eerste zeef is de zeef van de
waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?" De man: "Nee, ik
hoorde het vertellen en..." Socrates vervolgens: "Ah juist! Dan is het toch zeker wel door
de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend
wilt vertellen?" Nogal aarzelend antwoordt de man: "Eeeh nee, dat niet. Integendeel..."
"Hm," zegt de wijsgeer vervolgens. "Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het
noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?" De opgewonden man antwoordde:
"Nee, niet direct noodzakelijk". "Welnu", zegt Socrates glimlachend. "Als het verhaal dat je
vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast
mij er niet mee."

Eigenlijk niet zo gek voor die tijd en hoe actueel zijn de drie zeven van Socrates nog anno
2011? Het zeven is blijkbaar van alle tijden. Past dit ook niet in de geest van het recente
nieuws over het bekennen van een moord gepleegd begin 1946 door een thans bijna 97
jarige vrouw die blijkbaar in de oorlog iemand verdacht van iets en zonder over de juiste
feiten en omstandigheden te beschikken over ging tot een moord. Een zeer ernstig feit en
onherstelbaar leed. Ten slotte: Wanneer we ons eens bewust afvragen wat we willen
horen en of dat wat we horen ook wel juist is, kan er veel misverstand en achterklap
voorkomen worden. Een waardig koor als het KRM kent zijn klassieken en we stemmen
veel en dat is bijzonder goed voor de (KRM)sfeer!
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Waat waas...
door Camil Giebels
De rubriek ‘Van waek toet waek’ heet vanaf nu ‘Waat waas’. Dat
betekent dat niet van elke repetitie iets geschreven zal worden.

12 april 2011
Hennie houdt ervan om anekdotes over ‘vreuger’ te vertellen, over dingen die hij als
dirigent en als begeleider heeft meegemaakt.
19 april 2011
Van Hennie moeten beide voeten op de grond staan tijdens het zingen. Dat is vanavond
zijn motto. Het kost sommigen moeite om dit vol te houden. Zie bijgaande foto’s.

Een goede dirigent let op alles. Niet alleen op de klank van het gezang, de beweging
van de monden, de blik in de ogen, het hanteren van de concertmap en het in
ontvangst nemen van applaus, maar ook op het voetenwerk tijdens repetities. Bij de
KRM’ers laat dat wel eens te wensen over. Foto’s Camil Giebels.
14 mei 2011
Voorafgaande aan het 4 Korenconcert in Het Forum was naald en draad wel welkom
geweest, of niet Nard? Camil heeft altijd een setje bij zich voor dergelijke gevallen, maar
tja, dat moet je dan ook maar weten!
17 mei 2011
De foto’s van het KRM kunnen besteld worden bij Camil. Tevens opgaaf deelname concert
in Tilburg samen met de partners.
24 mei 2011
Na de repetitie wordt Jan Oosterbaan als lid van het KRM geballoteerd door de president
Jan te Meij. Hij gaat de baspartij versterken met zijn uitzonderlijk diepe lage basstem.
Prachtig om te horen. Welkom bij het KRM!
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5 juni 2011
Tijdens het Stedelijck Muziekfeest 2011 treden wij als eerste op in de Minderbroederskerk
met een programma van liederen uit musicals.
7 juni 2011
Vanavond worden Henk Oosterbaan en Gert Wissink (beiden baritons) door Jan te Meij
officieel tot lid van het KRM benoemd. Proficiat heren, en veel plezier bij ons KRM
toegewenst.

Installatie van vier nieuwe koorleden. Van linksboven met de klok mee: Jan
Oosterbaan (bas), Henk Oosterbaan (bariton), Loek Kurvers (bariton) en Gert
Wissink (bariton). Fotoʼs Camil Giebels.
Colofon
Redactie: Camil Giebels, Leonard Fortuin en René Dittrich
Vormgeving: Studio ForTekst, Roermond
Alle leden van het KRM ontvangen Zangzaod digitaal, dus op hun eigen
e-mailadres, dit uit financiële overwegingen. De redactie verzoekt u
(wijzigingen in) 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 krijgen. Aanvragen bij Herman Aben.
Reacties, suggesties, opmerkingen, overpeinzingen enz. zijn welkom, liefst per e-mail. 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 via zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
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