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Zangzaod
Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor – Jaargang 20, nummer 3 (september 2011)

Van de president

In het vorige nummer 
citeerde ik enkele 
gedachten uit het 
interview dat gemaakt 
werd toen ik als 
president aantrad. 
Hier zijn nog enkele 

opmerkingen uit 1993 
die (een beetje aangepast) nog altijd 
gelden:

• “Ik wil het koor enthousiast leiden 
en tot resultaten komen.”

• “Ik streef ernaar nog meer rust te 
brengen binnen het koor, en kalm 
een goed repertoire op te bouwen. 
Spontaniteit en samenwerking zijn 
uitermate belangrijk binnen het 
koor.”

• “Ik wil graag een zingende 
president zijn, en het liefst uit het 
hoofd zingen. Dan ben je 
gedwongen nog beter naar de 
dirigent te kijken en kun je je nog 
beter inleven in de muziek. Dit 
komt een uitvoering alleen maar 
ten goede.”

• “Ik voel me eerst zanger, en dan 
pas president. Alleen als het per se 
niet anders kan, zal ik tijdens 
uitvoeringen in de zaal zitten.”

• “Ik ben voorstander van een 
concertreis. Goed voor de  sfeer 
onderling, goed voor het opzetten, 
vernieuwen en uitbouwen van 
vriendschappen onderling. En dat 
komt het repetitiebezoek weer ten 
goede. Zo’n concertreis moet met 
een vaste regelmaat terugkomen. 
De leden moeten er naar toe 
kunnen leven.”

Jan te Meij

“Een Koninklijke Ontmoeting”

door Emile Joosse

Op zaterdag 25 juni jl. had het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor een uitvoering in 
Tilburg, in de Broekhovense kerk. Voor mij 
was dit, als nieuw lid, de eerste uitvoering 
met het koor. Na een goed verlopen busreis 
naar Tilburg werden we netjes ontvangen 
door leden van het Koninklijk Tilburgs 
Mannenkoor “Sint Caecilia”, op de locatie 
waar later die avond het concert zou 
plaatsvinden. 

Om 20.15 uur werd het concert geopend 
door  “Sint Caecilia”. Een concert gevuld 
met voor dat koor (redelijk) nieuwe werken, 
begeleid door een naar mijn mening 
toppianist.                                               >>>

Tilburgse “Kruikezeiker”. Beeldje dat 
het KRM werd aangeboden door het 

KTM. Foto: Ingrid te Meij.
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Samen met dirigent Hennie maakten ze 
van de eerste helft van de avond een 
prachtig geheel. 

Na de pauze was het aan het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor om onze 
zangkunsten ten gehore te brengen aan 
het voornamelijk Tilburgse publiek. Na de 
tussen sommige stukken door vertelde, 
zeer goed op de eerdere introducties van 
het Tilburgs Mannenkoor aansluitende 
aankondigingen door Frans Steeghs, 
leidde Hennie ons koor door onze 
musicalstukken. Als ik de reacties van het 
publiek en de zangers van het Tilburgs 
Mannenkoor mag geloven, is ons dat 
aardig gelukt! 

Na het deel van het concert dat door ons 
koor verzorgd werd, volgden nog een 
aantal werken die beide koren samen 
vertolkten. Dit was een bijzondere, voor 
mij unieke ervaring. Wederom leidde 
Hennie, die na een hele avond dirigeren 
ondertussen waarschijnlijk ook wel moe 
was, beide koren naar de top.

Na een welverdiend daverend applaus, 
vertrok een deel van het publiek en was er 
gelegenheid voor zangers van beide koren 
om nog na te kletsen (de bus terug naar 
huis zou immers pas ongeveer 1 uur later 
komen). Over dit laatste deel kan ik zelf 
weinig vertellen aangezien ik redelijk snel 
na afloop van het concert op eigen 
gelegenheid naar Roermond vertrok. 

Samenvattend denk ik dat we ons, als 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor, in 
Tilburg van onze beste kant hebben laten 
zien. Met een typisch Tilburgs geschenk 
van het Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 
op zak en een hoop meer zelfvertrouwen 
vertrok ons Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor weer naar Roermond!

Even voorstellen

Mijn naam is Emile 
Joosse. Ik ben 18 
jaar oud. Vanaf 
januari 2011 zing ik 
mee in dit 
fantastische koor en 
sinds juli ben ik, 
mede dankzij de 
cursus ‘de bas de 
baas’, officieel lid 
geworden. Van april 2008 tot juni 2011 heb 
ik gezongen bij de Koninklijke 
Roermondse Zang- en Muziekvereniging. 
Hier deed ik dus mijn eerste koorervaring 
op. Ik ben daar in juni gestopt omdat twee 
koren te veel tijd in beslag namen en ik, 
voor mijn gevoel, meer kon leren bij het 
KRM. 

Op 29 augustus 2011 ben ik begonnen 
met mijn opleiding, de Pabo. In mijn 
weinige vrije tijd houd ik me vooral bezig 
met mijn hobby's: zingen, nieuwe muziek 
ontdekken en fotografie.

In het Koninklijke Roermonds Mannenkoor 
zing ik bij de bassen. Verrassend vind ik 
het zeer uiteenlopende repertoire van het 
KRM. Aangezien ik geen noot kan lezen, 
heb ik af en toe nog wat moeite om 
nieuwe stukken in te studeren. Maar met 
hard oefenen komt dat meestal wel goed.

Een enorme drijfveer om bij dit koor te 
komen was Hennie Ramaekers. Hij is 
vanaf de eerste ontmoeting een voorbeeld 
voor mij, vooral vanwege zijn enthousias-
me waarmee hij het koor begeleidt en 
hoopt het steeds beter te maken. Ik hoop 
nog zeker heel wat jaartjes van dit 
heerlijke koor te mogen gaan genieten!  
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Op 1 september 2011 was er in Roermond weer een evenement om de stad “op de kaart te zetten”: de World Culture 
Parade, met “meer dan 80 nationale en internationale muziek-, dans- en theatergroepen uit de gehele wereld”. Het KRM 
opende het programma. 

Opening van de World Culture Parade
door Jan Oosterbaan, bas 

Toen ik met mijn broer het Stationsplein op kwam, was onze eerste 
indruk: we zijn in ieder geval niet alleen. Er stond al een grote groep 
koorleden te wachten. Daarna werden we overvallen door een 
verschrikkelijke herrie die via de luidsprekers op ons neerdaalde. 
Daarnaast was de groep ‘Dutch Carribbean Brass’ nog op het plein 
aan het spelen. Het blijkt dat een soundcheck bij het inzingen toch 
wel hard nodig is, zodat de technici alles kunnen bijstellen voor een 
perfect resultaat. Het is toch anders zingen met geluidsversterking. 

Na de officiële opening door burgemeester Henk van Beers, 
gedeputeerde Cultuur Noël Lebens en festivalcoördinator Jan 
Ozek, waren wij aan de beurt. Nadat we zes nummers gezongen hadden bedankte 
Hennie ons voor de grote opkomst en inzet, waarna wij het podium verlieten. Achter het 
podium werden we begroet door een grote groep basisschoolkinderen die spontaan voor 
ons applaudisseerden. Deze groep was na ons aan de beurt. Na het in ontvangst nemen 
van de consumptiemunten, hebben vele KRM’ers genoten van het optreden van dansers 
uit andere landen en wellicht nog het meest van de buikdanseressen. Een geslaagd 
optreden en een gezellige avond.

De publieke belangstelling viel tegen, maar de terrassen zaten wel vol. We hebben goed 
gezongen; het programma was erg gevarieerd. 

Een fraai gezicht, het KRM in deftig zwarte pakken. Maar de World Culture Parade toonde 
ook vrouwelijk schoon, zoals een buikdansgroep uit Herten. Die deden iets dat KRM’ers 
niet mogen: bewegen tijdens het optreden. Foto’s: Harry Koolen. 
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Op vrijdag 9 september jl. nam de heer Marcel Wijers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgcentrum 
“Hornerheide”, afscheid. In de Oranjerie werd hem een receptie aangeboden. Vanaf het terras voor het 
theaterhotel zong het KRM de gasten bij hun aankomst toe.

KRM luistert afscheidsfeest op
door Henk Oosterbaan, bariton

De dag na het optreden op het voorplein van de Oranjerie, schrijft het weer een stuk 
gemakkelijker. Mijn dagindeling op vrijdag: eerst drie keer vragen of mijn outfit van het 
KRM ook in orde is; hieraan kun je merken dat alles toch nog onder wat extra spanning 
staat. Vervolgens vertrek vanuit Swalmen om 15.15 uur, aankomst bij de eerste koorleden 
ca 15.40 uur, dus op tijd. Daarna werd de plaats bepaald waar we moesten zingen en Lei 
en Frans W. installeerden de micro’s, de boxen en de piano. Hennie bewaakte het 
gebeuren.
 
Ik miste vier baritons om mij heen, waarbij ik de vorige twee uitvoeringen toch wel ‘op 

geleund had’. Dat kwam mijn zelfvertrouwen niet ten goede. De 
plaats waar normaal Jan S. staat, werd nu ingenomen door Henk X. 
Mijn rechteroor bevond zich ca. 25 cm van de speaker af, wat zeker 
mijn stem niet ten goede kwam.

De uitvoering begon met de belangstelling van de heer Wijers, die 
nog extra aandacht aan ons koor besteedde middels een praatje met 
Hennie en Monique. De opkomst voor deze uitvoering was best 
goed: ca 55 leden en dit bekijkend vanuit het moeilijke 
aanvangstijdstip van 16.00 uur. Na de tweede sessie van zeven 
liederen die we hebben uitgevoerd, glom Hennie weer als vanouds 
en waren er meerdere koorleden tevreden over het resultaat.

Na het optreden mochten we in een aparte zaal van de Oranjerie nog enkele consumpties 
nuttigen. Om 17.30 uur was ik alweer thuis. In de concertmap zat ook het werk Domine, 
salvam fac Reginam nostram! dat we op verdacht hadden meegenomen omdat er een 
vermoeden bestond dat de heer Wijers een lintje zou krijgen. Omdat dit pas op het einde 
van de receptie werd uitgedeeld, konden wij hem helaas niet verblijden met dit mooie 
werk. 

Het zingen bij het KRM bevalt me goed en ik weet dat minder goede en goede dagen zich 
aan elkaar rijgen. Laten we hopen op veel goede dagen.

Gedenkwaardige woorden van onze dirigent

★ “Moeilijke passage, maar een peuleschilletje voor mensen 
die de Carmina Burana zingen.”

★ "Hebben jullie moeite met het tempo van instuderen ... 
dan moeten jullie daar maar aan wennen".

★ “Ik wil vanavond horen hoe het de volgende week klinkt”. 
★ “Het is niet raar dat je thuis oefent. Nee, dat is zelfs 

normaal”.
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Niet elke verandering is een verbetering
door Nic de Werd

Tijdens repetities is er af en toe discussie over de teksten die we zingen. Vaak leidt dat tot 
een verandering. Maar is dat altijd goed? Op het internet heb ik twee gevallen gevonden 
waarin onze veranderingen onterecht waren.

America
In dit lied uit de West Side Story hebben we onlangs “Immigrants 
goes to America” vervangen door “Immigrants go to America” omdat 
“immigrants” meervoud is en daar de werkwoordsvorm “go” bij hoort. 
Lijkt logisch. Maar in de officiële West Side Story Lyrics vind ik de 
volgende passage:

Immigrant goes to America,
Many hellos in America; 
Nobody knows in America 
Puerto Rico's in America!

Kennelijk is er maar één immigrant en daar hoort “goes” bij. Dat rijmt ook beter op “hellos”, 
“knows” en “Puerto Rico’s”. Zie verder: http://www.westsidestory.com/site/level2/lyrics/
america.html.

Oh, what a beautiful morning
Dit is een lied uit de musical Oklahoma. Daarin komt de zin voor “And a ol’ weepin’ miller is 
laughing at me.” Die “miller” hebben we vervangen door “willow” waarna we “weeping 
willow” vertaalden als treurwilg. Eigenlijk heel vreemd, want wat moet ik me voorstellen bij 
een treurwilg die tegen me lacht? Of is dat een dichterlijke vrijheid?

Het lijkt me toe dat we ons vergist hebben met onze verandering, want op http://
mudcat.org/thread.cfm?threadid=130380 vind  ik:

All the sounds of the earth are like music,
All the sounds of the earth are like music,
The breeze is so busy it don’t miss a tree,
And an ol’ weepin’ willer is laughin’ at me!

Volgens die tekst hadden we “miller” dus in “willer” moeten veranderen. Dat wordt 
bevestigd door een ander stuk tekst op dezelfde website:

Under the Willer tree
Sat the Miller's daughter,
Singin' a song and gazin' long
Into the bubblin' water — Liquid —
She sat by the side of the bubblin' water,
Under the Weepin' Willer Tree.

Met die jongedame liep het bijna slecht af. Elders lezen we dat ze begint te huilen. 
Waarom? “The miller's daughter weeps because William joined the army. She writes a 
suicide note, plans to hang herself from the willow hanging over the water, and changes 
her mind.” Zie verder: http://www.csufresno.edu/folklore/ballads/GrD61247.html.

http://www.westsidestory.com/site/level2/lyrics/america.html
http://www.westsidestory.com/site/level2/lyrics/america.html
http://www.westsidestory.com/site/level2/lyrics/america.html
http://www.westsidestory.com/site/level2/lyrics/america.html
http://mudcat.org/thread.cfm?threadid=130380
http://mudcat.org/thread.cfm?threadid=130380
http://mudcat.org/thread.cfm?threadid=130380
http://mudcat.org/thread.cfm?threadid=130380
http://www.csufresno.edu/folklore/ballads/
http://www.csufresno.edu/folklore/ballads/
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Of je (het) gelooft of niet….!
door Frans Lutters

Het is al weer vijf jaar geleden dat het KRM van 12 tot en met 18 september 2006 naar 
Santiago de Compostela reisde en daar in de kathedraal heeft gezongen. Ook werd daar 
het eigen ‘Jacobuslied’ uitgevoerd. Voor de oudere leden een geweldige en mooie 
herinnering waar nog met grote regelmaat bij wordt stilgestaan. De nieuwe leden worden 
er af en toe mee geconfronteerd, o.a. tijdens de jaarlijkse opluistering door het KRM van 
de pelgrimsmis in de kathedraal.

Ik wil in deze terugblik ‘mijn verhaal’ uit het verslagboek Jacobus, veer ware bie dich van 
destijds herhalen. Zo maar, of je (het) gelooft of niet… Wellicht zet het de een of de ander 
er toe aan dat verslagboek of de destijds gemaakte DVD eens op te vragen bij een van de 
oudere leden om kennis te nemen van die unieke ervaring. Ook dat kan je overkomen als 
lid van het KRM! 

“Op 28 mei 2005 zat ik met een groep mensen bij elkaar om van gedachten te wisselen 
over het nieuwe St. Jacobuslied. Ieder vertelde over zijn relatie met Jacobus en Santiago 
de Compostela. Toen het mijn beurt was, vertelde ik dat ik eigenlijk niet zoveel had met 
Jacobus of Santiago. Ik zal het ongeveer in die woorden gezegd hebben. Dat viel op in dat 
gezelschap. Natuurlijk heb ik daarna duidelijk gemaakt waarom ik toch met recht in die 
groep meepraatte.

Ik heb tijdens de kwartiermakersreis in april 2006 en de eerste dagen van de reis diezelfde 
opvatting, opstelling en nuchterheid bij mezelf geconstateerd. Dat wil niet zeggen dat ik 
niet geweldig genoten heb van de reis: van het gezelschap, de vriendschap, de zang, de 
vino tinto, de prachtige natuur, het mooie weer, de cultuur in gebouwen-beelden-verhalen-
rituelen enz., van Spanje en de Spanjaarden en ga zo maar door. Van alles… prachtig!

Santiago de Compostela (15.09.2006) – 
Aankomst op de Puente de Orbigo van de 

KRM’ers die te voet de laatste 11 km 
aflegden. Foto: Herman Aben. 

Toch…
Ik heb tot vrijdag 15e april 2006 moeten 
wachten om te vallen voor het magische, 
het mythische… noem het eventueel het 
religieuze, het spirituele aspect van de 
tocht. Op die dag werd ik onverwacht in 
het verhaal van Jacobus getrokken.

Natuurlijk…
Het zingen in de kathedraal van Santiago 
was een belevenis, zoals ook het zwaaien 
van de botafumeiro, het grote wierookvat, 
door acht mannen. Het aantal mensen in 
de majestueuze kathedraal was 
overweldigend, met name het aantal 
pelgrims onder hen maakte indruk. 
Toegesproken te worden in de eigen 
landstaal door Mgr. Willemsen tijdens de 
pelgrimsmis was heel bijzonder, zoals ook 
de ontmoeting met pelgrims van allerlei 
nationaliteiten,

>>>
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>>>
vooral ook met de heren Dorenbosch en Hendriks namens de Broederschap van 
Roermond na hun pelgrimage van 300 kilometer. Het omhelzen van het beeld van 
Jacobus en het zien van de schrijn onder het altaar hoorden nadrukkelijk bij de 
pelgrimstocht.

Maar…
De korte wandeling van 11 km. over de camino, het bezoeken van een echte refugio, de 
gearrangeerde ontmoeting op de eeuwenoude Puente de Orbigo, met de prachtige natuur 
er omheen, met twee jonge meezingende Italiaanse pelgrims op de brug, met het 
indringende geluid van de doedelzak die zoals ook het zingen van het ‘persando en ti 
camino y mas…’ de groep tot een eenheid maakte, het gemeenschapsgevoel 
aanwakkerde…en de sfeer, de blikken, emoties en reacties daarbij. Dat alles te samen 
trok me in het verhaal…

Ik was toen blijkbaar in de juiste gemoedsstemming voor de tocht naar het Cruz de Ferro, 
een grote hoop stenen met een eenvoudig ijzeren kruis erop… een eerbiedwaardig en 
indrukwekkend monument van stilte  en bezinning, stenen met intenties door de eeuwen 
heen neergelegd, in een overweldigende natuur… ook met de eigen intenties van Lia en 
mij, neergeschreven op een steen, neergelegd en aldaar uitgesproken. Het weer moest 
bijna veranderen: plotseling guur, koud, winderig, een geweldige hoosbui… en 
ploeterende pelgrims te voet en op de fiets op weg naar dit Cruz… een teken. Het deed 
me werkelijk wat die dag.

Dao… dus… Jacobus, waar ich zeker bie dich!“

Samenzang van KRM’ers op de Puente de Orbigo. Foto Herman Aben.
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Het ABC van het KRM

door Leonard Fortuin

Met zoveel nieuwe leden waarvan velen oud zijn, is niet alles meer duidelijk en vanzelfsprekend 
binnen het KRM. Het ABC van het KRM probeert daar wat aan te doen. In elk nummer van 

Zangzaod drie of meer letters, dan zijn we eind 2013 wel klaar. 

Adem:  1. De lucht die we in onze longen pompen om te kunnen zingen. 
De dirigent wil graag dat we geluidloos die lucht inademen. 2. De lucht 
die we min of meer gecontroleerd uitblazen om onze stembanden en 
voorhoofdholtes te doen trillen en aldus te zingen. Tijdens de pauze van 
de repetities proberen bepaalde KRM’ers met het alcoholpercentage van 
die lucht het Guinness Book of Records te halen.
Applaus: Geluid voortgebracht door de handen krachtig op elkaar te 
slaan. 1. KRM’ers maken dat geluid graag en vaak: als een koorknaap 
geïnstalleerd wordt tot KRM’er, als iemand terug is van lange 
afwezigheid, als de dirigent zijn tevredenheid betuigt met een pas 
uitgevoerd concert of met de opkomst, als iemand het KRM een 
financiële schenking doet of zich op een andere manier onsterfelijk 
maakt. Kortom: as et effe kan. 2. Als toehoorders klappen, kijken 
KRM’ers devoot de zaal in, concertmap nog open, terwijl de dirigent een 
buiging maakt die balletles voor gevorderden verraadt.

Ballotage:  Promotie van een koorknaap tot KRM’er; de president schudt 
hem de hand, speldt hem de versierselen van het KRM op en 
overhandigt hem een plastic zak met hulpstukken voor optreden bij 
officiële gelegenheden, de ballotagezak. Buiten het KRM staat ballotage 
voor “stemming over de toelating van iemand als lid van een sociëteit of 
vereniging”. Het KRM gaat dus ook creatief om met de Nederlandse taal.
Bariton: Mannenstem tussen bas en tenor, de moeilijkste van het KRM. 
Terecht besteedt de dirigent de meeste repetitietijd aan de baritons. Bij 
het KRM zitten er veel “componisten” tussen. 
Bas: Laagste mannenstem; de basis van elk zangstuk, het fundament 
voor een perfecte uitvoering. Bij het KRM zijn het rustige mannen die 
weten wat ze waard zijn.
Bretels: hulpstuk bij de smoking, voor veel KRM’ers onontbeerlijk om 
hun buik in bedwang en hun pantalon op peil te houden.

Carmina Burana: zangstuk waarmee het KRM op weg is zichzelf en de 
dirigent te overtreffen.
Componist: 1. Schepper van een muziekstuk, meestal een man. Als dat 
stuk bedoeld is voor een mannenkoor zoals het KRM, probeert hij de 
wisseling van grote en kleine terts, plaatsen voor ademhalen enz. zo 
uitdagend mogelijk te maken. Een beetje componist slaagt daar 
gemakkelijk in. 2. KRM’er die het vertikt het aangegeven notenbeeld te 
zingen. Voor de dirigent een gruwel. Zie ook Bariton.
Concertmap: Steun en toeverlaat om vast te houden tijdens optredens. 
Bij het opkomen nonchalant onder de linker arm. De partituur van de te 
zingen liederen zit er in, liefst in de juiste volgorde. Die wordt bepaald 
door dirigent en bestuur en kan zonder waarschuwing veranderd worden.
Contributie: Verplichte jaarlijkse financiële bijdrage aan het KRM, nodig 
om de bus te betalen als we op tournee gaan. (wordt vervolgd)

A

C

B
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Maedjes van Sjtichting 
Melieve gaon door mit nuuj aksie
door Ingrid te Meij, voorzitter en PR Melieve

Zoals natuurlijk al bij iedereen bekend is, 
zijn de dames van Stichting Melieve 
inmiddels een nieuwe actie gestart om het 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor 
opnieuw met geldelijke middelen te 
ondersteunen.

In samenwerking met Re Share 
kledinghergebruik van het Leger des Heils 
willen wij graag uw kleding en schoenen 
inzamelen. Hier zijn wel bepaalde 
voorwaarden aan verbonden. Het 
materiaal moet:

★ niet kapot zijn
★ schoon zijn
★ aangeleverd worden in plastic zakken.

Blijkt dat wij onordelijke kleding 
aanleveren, dan worden wij van de lijst als 
inzamelaar geschrapt! Daar het voor ons 
ondoenlijk én veel te veel werk is om alle 
aangeleverde kleding na te kijken, gaan 
wij er in vol vertrouwen van uit dat u zich 
aan dit voorschrift zult houden.

Wij doen mee aan de jaarlijkse 
ophaalroute, in de maand april. Onze 
volgende ophaaldag wordt begin april 
2012. 

U kunt uw niet meer gebruikte kleding en 
schoenen inleveren voor of na de repetitie 
bij: Lei Sijbers, Frans Steeghs en Jan te 
Meij. Hun partners zorgen dan voor 
verdere opslag. Bij grote hoeveelheden 
kunt u ook telefonisch contact met hen 
opnemen: Lei: 464604, Frans: 332812 of  
Jan: 501417. Wij hebben gelukkig een 
mooie, gratis, ruimte in Swalmen kunnen 
krijgen om de kleding op te slaan. 

Dus beste mensen: vanaf nu geen kleding 
meer in de vuilnisbak, maar gaan sparen 
voor jullie en ons  Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor! Maak deze actie ook bekend 
bij familie, vrienden, bekenden etc.: hoe 
meer kilo’s, hoe meer er te incasseren 
valt.  

S D R A W D E R E C J T 
F E E L C J I E H P O H 
T N D S R E T T U L O S 
N O N R S I J B E R S V 
E U A H A N H V E N S N 
L D I E U G U Z I T E T 
E E N A A B R E T S O O 
E N E V O H S E K I U H 
G N I N O W R E D N A V 
E N B S B O C A J N A S 
S E N ! N E T T E N A V 
P L A S S R E E B N A V

Woordzoeker
samengesteld door Camil Giebels 

Zoek de volgende namen van de bassen en 
streep die door: vanbeers, buhn, buvelot, 
cleef, edwards, vanetten, vandergarde, 
geelen, huikeshoven, jacobs, joosse, lutters, 
opheij, oosterbaan, denouden, plass, sijbers, 
vanderwoning. De overgebleven letters 
vormen samen de oplossing. Succes met 
doorstrepen.

Oplossing van de vorige woordzoeker: Is er 
een genootschap van baritons?

Het gewicht van de opgehaalde kleding 
in april 2011 bedroeg: 400 kg.
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Waat waas...

door Camil Giebels

In het vorige nummer is een belangrijk item weggevallen, al was er wel een bijpassende 
foto opgenomen. Met excuses aan Loek Kurvers nemen we de ontbrekende tekst alsnog 
op.

29 maart 2011
Na de repetitie installeert de president Loek Kurvers als lid van het KRM. Loek gaat de 
baritons versterken en daarmee daalt de gemiddelde leeftijd van die partij met vele 
procenten. Welkom bij het KRM!

21 juni 2011 (Foto’s: Camil Giebels)

Ja, hoor, weer een ballotage vanavond en wel 
Emile Joosse. Opmerkelijk is dat Emile in 
1993 geboren is en dat hij het jongste lid van 
het KRM is geworden. Emile neemt plaats 
tussen de bassen en wel op de 1ste rij. Gezien 
zijn leeftijd (18 jaar !!!) hopen we dat hij 
héééél lang bij het KRM zal blijven zingen. 
Welkom.

René Cleef stelt bij de start van de repetitie 
Brian voor. Brian, zijn nieuwe blindengeleide-
hond, wordt door de mannen met een luid 
applaus verwelkomd. Van René krijgen we 
instructies wat we zeker NIET moeten doen 
met Brian, zoals koekjes voeren en aanhalen.

 >>>
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>>>
25 juni 2011
Concert ‘Koninklijke ontmoeting’ in Tilburg. Zie het verslag van Emile Joosse.

5 juli 2011
Vandaag is de laatste repetitie vóór de zomervakantie. Opkomst is wederom fantastisch. 
Om 21.30 uur wordt dit seizoen op informele wijze afgesloten met een droogje en een 
natje. 

23 augustus 2011
De 1ste repetitie ná de zomervakantie. De ene goed gebruind en de ander niet, maar zin 
om te zingen hebben we allemaal. Er wordt zowel door de president als ook door de 
dirigent veel aandacht geschonken aan het programma dat ons te wachten staat. Iedereen 
wordt zeer dringend verzocht aanwezig te zijn bij alle komende optredens.

1 september 2011
Wij verzorgen de opening van de World Culture Parade. Zie het verslag van Jan 
Oosterbaan.

9 september 2011
Vanmiddag neemt de heer Marcel Wijers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het 
Zorgcentrum “Hornerheide” in Horn, afscheid tijdens een receptie in de Oranjerie. De 
receptiegangers worden door het KRM muzikaal verwelkomd. Zie het verslag van Henk 
Oosterbaan.

Gerard van de Woning stuurde deze foto van het Stationsplein, geleend van 
Harrie Opheij. Maar ook nu is het jaartal onduidelijk, al is wel te zien dat de 

ANWB nog een club voor wielrijders was. Wie weet er meer van? 
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DE STEM

door Olaf Schouten (bariton)
 
Vanaf 19 september 1975 ben ik lid van het KRM en samen begonnen met zestien  
leeftijdsgenoten en vrienden. Van die groep ben ik de enige die overgebleven is en nog bij het 
KRM zingt. Soms heb ik het gevoel dat ik – nog – jeugdprins kan worden alhoewel het koor 
gelukkig jongere aanwas er bij heeft gekregen. Maar waar blijven de andere jongeren? Met de 
ledenwerfactie van enkele jaren geleden is weliswaar de gemiddelde leeftijd van 63 jaar iets 
gedaald maar niet fors genoeg in mijn beleving. Hoe komt dat nu? vraag ik mij vaker af. Jongeren 
in het KRM zijn absoluut nodig voor de continuïteit van ons koor

Anno 2011 lijkt het dat jongeren zich niet meer zo lang aan een en hetzelfde willen binden. 
Jongeren vieren graag veel en kiezen graag iets met de nodige variaties in hun leven ervaar ik. 
Daarbij maken jongeren heel veel gebruik van de digitale technieken, zijn daar zeer talentvol in en 
sterker nog: briljant op het Internet en de sociale media waaronder Facebook, LinkedIn en Twitter. 
“Social media” is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om 
informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Die informatie kan 
in de vorm van tekst maar ook met geluid (muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via 
social media websites. De sociale wereld van de jeugd beweegt zich in deze omgeving. De digitale 
stem zit zelfs in hun Iphone etc. 

koorklanken door middel van een videoconferentie met een koor in een ander land waar de 
concertreis naar toe gaat en samen een groots optreden verzorgen? Welke technische 
mogelijkheden gebruikt ons KRM nog niet die ons allen thans wel ter beschikking staan en waar 
zeer veel artiesten al gebruik van maken? Tijdens een mooie uitvoering op de achtergrond 
bijpassende filmbeelden tonen? Of zijn wij door onze smoking ook heus zwart/wit denkers op 
leeftijd terwijl wij van geest, hart en in doen en laten zo kleurrijk zijn?
 
Ik besluit met de gedachte aan het formeren van een denktank met out of the box denken. Creatief 
denken in mogelijkheden en kansen voor de toekomst van zowel dirigent als bestuur en koorleden. 
Ik heb een droom dat het koor het grootst en het mooist wordt waarbij de jongeren vechten om een 
plek in dat oh zo mooie KRM. Een koor om trots op te zijn!

Soms denk ik zelfs wel eens bij de jeugd die geboren is na 
1985 en bekend staat als de “Einstein-generatie”, dat als ze 
ergens binnen komen, de jas ophangen en soms ook hun 
hersenen er bij hangen. Immers, als je ze iets vraagt wordt het 
ter plekke snel even opgezocht in hun mobieltje, Ipad of andere 
digitale mogelijkheid. Snel met informatie omgaan en het 
verwerken daarvan is voor hun geen kunst. Kijkend naar ons 
koor vraag ik mij af: Wie is daar binnen het koor zo handig 
mee? Wie twittert bij ons en hoe maakt ons KRM gebruik van 
de sociale media? We hebben een prachtige website die 
uitnodigend is om letterlijk de stem in te brengen in het koor. 
Zijn wij een koor met te veel Deens blond haar (lees: grijs) en 
wordt het niet tijd om zoals vele Italiaanse mannen doen de 
haren mooi te kleuren? Binnen het koor wordt de natuurlijke 
stem gebruikt maar zou de zangkwaliteit kunnen stijgen door 
een vorm van e-learning en thuis met de PC oefenen of via je 
Ipad je partij instuderen? Een digitale uitwisseling van 

Foto: Wikipedia
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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.

Van de bestuurstafel
door Louis Hauer, secretaris

Na de zomervakantie is er weer alom activiteit rondom ons koor:

• Het herfstconcert samen met TATA: benaderen donateurs KRM over reductie op de 
entreeprijs, gesprekken met het bestuur van TATA over organisatie, regelen van de 
kaartverkoop met De Oranjerie en onze voorverkoopadressen Wiermans en Ruijs, 
afspraken maken over geluid en opstelling op het podium en vastleggen van een 
soliste.

• Meewerken aan de voorbereiding van een TV-opname van L1  in november/
december met Gé Reinders, waarbij hij de stad Roermond aan de kijker voorstelt. 
Het koor zingt samen met hem een speciaal arrangement van Aad waere mit dich – 
geen eenvoudige opgave!

• Het vastleggen van solisten, slagwerkers, pianisten en dameskoor voor de Carmina 
Burana. Ook zijn gastzangers benaderd en is het repetitieschema in februari en 
maart vastgelegd. We wijken wegens ruimtegebrek en deelname van Concordia-
leden enkele repetities uit naar Melick, de zaal van Concordia.

• Het schriftelijk en mondeling benaderen van subsidieverstrekkers en sponsoren 
voor de uitvoering van de Carmina Burana.

• Het voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse Caecilia-avond. Dit keer hebben 
we 2 jubilarissen, 25 jaar lid Hans Willi Bühn en 50 (!) jaar lid Lauw te Meij.

• Het afhandelen van de jaarlijkse subsidieaanvraag van ons koor aan de gemeente 
Roermond. Er wordt ondermeer inzage gevraagd in de begroting over 2012, een 
uitvoerig overzicht van de kooractiviteiten wordt verlangd en een volledige ledenlijst. 
De laatste jaarlijkse gemeentesubsidie was omstreeks € 3000,- Omdat de 
gemeente Roermond aangekondigd heeft een ander subsidiebeleid te moeten gaan 
voeren, wachten we met spanning af wat de aanvraag nu gaat opleveren.

• Het voorbereiden van een gesprek met onze leden over het KRM-beleidsplan.
Gelukkig heeft ons koor diverse commissies, die ondersteunend goed en veel werk 
verrichten. In elke commissie heeft een bestuurslid zitting. Hij is verantwoordelijk voor 
de noodzakelijke terugkoppeling naar de bestuurstafel. 
In november vinden ook weer de halfjaarlijkse vergaderingen plaats van het KNZV-
Limburg en het rayon Midden-Limburg. 
Zoals u ziet: werk aan de winkel! Niet alleen voor het bestuur, maar ook voor onze 
(werkgroep)leden.
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