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deel ik aan de leden enkele algemene
berichten mee.

Van de president

Pauze is voor mij niet altijd pauze: soms
hebben de bestuursleden nog wat met
elkaar te bespreken, of er moet een
koorlid aangesproken worden. En een
praatje met de dirigent is óók héél
belangrijk. Soms kan ik dan nog één
consumptie gebruiken tot onze
koormeester roept “hoogste tijd!”. Het
komt ook wel eens voor dat ik vóór de
pauze een mededeling vergat of dat ik in
de pauze iets belangrijks heb vernomen.
Dat meld ik dan nog voordat de repetitie
weer verder gaat.

Zomaar een KRMrepetitieavond: 28
februari 2012.
In verband met onze
uitvoering van de
Carmina Burana op
15 april a.s., beginnen onze repetities
vanaf vandaag om 19.30 uur.
Afwisselend repeteren we Orff, de Messe
Breve van Gounod en operaliederen van
Verdi.
In ons repetitielokaal verwelkom ik eerst
vier leden van het Koninklijk Tilburg
Mannenkoor. Zij doen als projectzangers
mee aan de Carmina Burana. Op 6 maart
komen er nog eens drie mannen bij.
Deze zangers hebben de Carmina
Burana al eens uitgevoerd en willen die
graag nog eens zingen.

Aan het begin van de 2de pauze heb ik
ons koorlid Lei Steffanie het woord
gegeven om iets vertellen over zijn
deelname aan de actie “Alpe d’HuZes”.
(Zie blz. 13). Pas daarna kan ik (eindelijk)
lekker volop meezingen tot ongeveer half
elf. Na de repetitie krijg ik nog een paar
zakken kleding voor Melieve. Ook die zet
ik gauw in de auto.

Vóór de repetitie krijg ik enkele zakken
met kleding voor de Stichting Melieve.
Die zet ik vlug in de auto. Vervolgens
bespreek ik nog wat met enkele mensen.

Rond elf uur ben ik weer thuis. Amper
binnen gaat de telefoon: onze dirigent
was nog iets ingevallen en dit moest hij
mij mededelen om het te regelen. Hier
nog maar meteen enkele aantekeningen
van gemaakt om het de volgende dag te
kunnen afhandelen.

Klokslag half acht uur start Hennie de
repetitie. Meteen neem ik met Camil
Giebels, naast mij, de afmeldingen door.
Dit moet wel geruisloos gebeuren, want
onze dirigent heeft een scherp gehoor en
wil dat wij luisteren én stil zijn. Terecht
natuurlijk. Tijdens de repetitie valt mij
altijd van alles in. Hier maak ik dan
notities van, dingen die ik de leden moet
mededelen of punten voor een
bestuursvergadering. Pas na zo’n 25
minuten kan ik mij goed op de repetitie
concentreren. Vlak voor de eerste pauze

Meestal ben ik rond half twaalf zover om,
onder ’t genot van een lekker borreltje,
het laatste L1-nieuws te volgen.
Dit was zomaar een dinsdagavond.
Uiteraard zijn ze niet altijd hetzelfde.
Jan te Meij
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Het KRM in de komende jaren
Ronald Francken
Een commissie van het KRM heeft een “Beleidsplan van het KRM” opgesteld. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 16 maart jl. is dat gepresenteerd en besproken. Eén van de
commissieleden geeft hier een toelichting op het beleidsplan.
“Beleidsplan van het KRM” is een wat zware
term. Waar het op neer komt is dat wij met
elkaar willen zingen op een goed niveau en
ons willen houden aan
bepaalde afspraken. Dat
hebben wij uitgewerkt in
ons beleidsplan. Wij
hebben onszelf doelen
gesteld. Zingen doen we
uit overtuiging. Doelen
van het koor worden niet
vanzelf bereikt maar
vragen inzet en een
bijdrage van de leden
zelf. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Het
beleid is dus geen zaak van het bestuur alleen
maar een uitdrukking van de eigen wil en de
wensen van de leden. Van alle leden, naar ik
hoop. Ieder moet kunnen instemmen met het
beleid zoals dat geformuleerd is. De opstellers
van het plan zijn ervan uitgegaan dat eenieder
ervoor kan tekenen.

samenzang. Koorschool en
stemscholing hebben bijgedragen aan
deze kwaliteit zoals die nu voorhanden
is.
Ø Repertoire: wordt mede ingegeven
door de gewenste variatie en het
gekozen concertprogramma, maar het
is vooral een uitdrukking van onze
ambities. Het gekozen repertoire
bepaalt mede onze culturele identiteit
en verschaft ons de mogelijkheid tot
samenwerking met andere koren. Het
repertoire is dus ons visitekaartje.
De leden van het koor willen met elkaar een
prestatie neerzetten waar ieder individueel
maar wij ook als groep trots op kunnen zijn.
Niets is zo aansprekend als na een kooravond
tevreden naar huis te gaan. Hetzelfde geldt
voor een uitvoering: wij willen iets presteren!
Tijden veranderen
Dat kost middelen en die moeten worden
geworven. Daar moeten wij ons best voor
doen. Onze leeftijd en gezondheid maken dat
niet alles kan. We moeten ons bewust zijn van
deze beperkingen, maar met een enthousiaste
dirigent en een bestuur dat telkens weer
opnieuw de zaken regelt, kunnen we met
elkaar een heel eind komen. Wij doen dat in
wisselwerking met een omgeving die in
beweging is. Maatschappelijke opvattingen
veranderen. Wij vullen onze vrije tijd anders in
dan 25 jaar geleden. Het KRM gaat daarin
mee. Aanpassing aan de omstandigheden is
noodzakelijk om op een aangename manier
verder te kunnen met elkaar. De positieve
naam die het koor heeft in Roermond en
omgeving willen wij handhaven door het
nakomen van toezeggingen en door correct en
enthousiast optreden. Dat is een kwestie van
lange adem. Bouwen aan een goede reputatie
kost tijd. Werken volgens een beleidsplan
helpt daarbij.

Drie elementen
Het beleidsstuk is richtinggevend en geen
blauwdruk of een strak keurslijf. Het moet ons
helpen de weg te bewandelen die ons
gezamenlijk voor ogen staat. Wij kunnen onze
toekomst niet exact voorspellen, maar wel op
hoofdlijnen aangeven welke kant wij op willen.
Laat ik drie elementen van het plan noemen
die voor het KRM belangrijk zijn:
Ø Omvang: geen absoluut gegeven maar
de wens is ongeveer 90 leden en 75
inzetbare zangers te hebben. Het
repertoire dat wij aan kunnen wordt
mede daardoor bepaald. We merken
nu wekelijks dat een versterking van
het koorvolume met projectleden voor
de Carmina Burana geweldig helpt om
datgene ten gehore te brengen dat ons
voor ogen staat.
Ø Zangkwaliteit: het resultaat van de
geoefendheid van de leden en de
2

Zangzaod KRM, jaargang 21, nummer 1 (maart 2012)

Jaarvergadering 2012
Camil Giebels
Op vrijdag 16 maart jl. werd in het repetitielokaal van Niekée de
jaarvergadering gehouden. De opkomst van de leden was redelijk, die van
het bestuur 100%.
Na de opening, waarin president Jan te Meij iedereen een vruchtbare
vergadering toewenste, kwamen de vaste agendapunten aan de orde: Jaarverslag 2011,
Verslag jaarvergadering 2011, Financiële jaarstukken 2011 en de Begroting 2012. Zonder
discussie werden ze goedgekeurd, waarna de kascontrolecommissie de penningmeester en het
bestuur décharge verleende voor het gevoerde financiële beleid. Afgesproken werd dat de
financiële stukken tijdens de komende jaarvergadering op een scherm gepresenteerd zullen
worden. De discussie verloopt dan gemakkelijker.
Verschillende commissies deden bij monde van een van hun leden verslag van hun activiteiten
en opbrengsten in 2011. Aanvulling dan wel uitbreiding van enkele commissies is zeer wenselijk
en broodnodig!
Vervolgens diende er gestemd te worden over nieuwe bestuursleden. Er was geen sprake van
verkiezingskoorts. Lei Sijbers stelde zich herkiesbaar en het bestuur had Will Selen als
kandidaat-bestuurslid naar voren geschoven voor de nog openstaande vacature. Beiden
werden met zeer grote meerderheid gekozen en beiden aanvaardden deze taak. In de volgende
bestuursvergadering zal worden afgesproken welke functie ze op zich zullen nemen.
Na de rondvraag kreeg de beleidscommissie ruimte om het beleidsplan 2012–2016 uiteen te
zetten middels een powerpointpresentatie. Werk aan de winkel voor bestuur én voor de leden!!
President Jan te Meij dankte tot slot iedereen voor zijn aanwezigheid en/of inbreng. Zoals het
zich betaamt feliciteerden enkele KRM’ers de nieuw gekozen bestuursleden, hetgeen in eerdere
jaren een traditie was.

Een dikke dame bij de jaarvergadering
Rob Huver
Op onze jaarvergadering werd ik aangenaam getroffen door de strakke, maar open en (dus)
effectieve vergaderleiding van onze President. Dit soort mogelijk slaapverwekkende of oneindig
durende meetings wist Jan efficiënt te leiden in plaats van ons te laten lijden. Nu maar hopen dat
de ook helder en compact gepresenteerde (beleids)plannen en voornemens inderdaad breed
zullen worden gedragen. Het feit dat leden verzochten om actiever betrokken te worden bij de
toekomst van ons koor geeft goede hoop en, dus ... grijp uw kans en samen houden we het KRM
op de rail, onder het motto*: It ain’t over until the fat lady sings!
* Toelichting bij het motto:
It ain't over till (or until) the fat lady sings is a colloquialism, essentially meaning that one
should not assume the outcome of some activity (e.g. a sporting contest) until it has actually
finished, similar to a common proverb. It is a perception of Grand Opera, with its
stereotypically overweight sopranos.
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Mijn beleving van de Carmina Burana:
de spanning stijgt!
Eric Dings
Al maanden zijn wij ons muzikaal aan het
voorbereiden op de Carmina Burana. Als
“nieuw” lid uit de 1e koorschool is een dergelijk
omvangrijk project iets nieuws voor mij.
Langzaam maar zeker voert de dirigent de
spanning op en worden de details verder
aangescherpt. Hennie informeert ons uit
eerdere ervaringen met dit project en houdt
ons op de hoogte van zijn repetities met de
solisten en andere muzikaal betrokkenen. Op
andere plekken gonst het dus ook al van de
activiteiten. En mijn zoon Huub van 7 oefent
mee met het kinderkoor uit Melick en zingt
thuis al wat woorden Latijn, al weet hij
natuurlijk totaal niet wat hij zingt. Hij voelt wel
aan dat er iets groots staat te gebeuren: de
uitvoering op 15 april.

ons gezamenlijk
project. Het bestuur
trekt de kar en
verricht veel werk en
dat is op zich
lovenswaardig. Maar
wat ik een gemiste
kans vind is dat wij
zo weinig over (het
verloop van) de
organisatie worden
geïnformeerd en dat
de leden amper bij de organisatie betrokken
worden. Door leden actief te laten participeren
op de diverse organisatorische deelgebieden,
bereik je dat meer leden zich betrokken en
verantwoordelijk gaan voelen voor het
welslagen van de Carmina Burana. Een goede
voedingsbodem voor goede ideeën die
ongetwijfeld in deze groep aanwezig zijn.
Bijkomend maar niet minder belangrijk
voordeel is dat zo een snellere integratie van
“oude” en “nieuwe” leden (wat is dit toch
eigenlijk afschuwelijk om dit zo te
benadrukken) bewerkstelligd kan worden. Zo
kom je mijns inziens tot de essentie van een
vereniging. Je doet iets samen en dat bindt
elkaar.

Als op de repetitie voor de carnaval blijkt dat
er nog maar relatief weinig kaarten verkocht
zijn, doet ook de financiële spanning zijn
intrede. Tot op heden was ik alleen maar als
zanger betrokken bij het project en nu wordt er
ook in zekere zin een verkoopinspanning van
mij gevraagd.
Ik realiseer me nu pas eigenlijk goed dat het
ook organisatorisch moet gonzen van de
activiteiten maar welke dat precies zijn en wie
daar allemaal bij betrokken is, ik heb werkelijk
geen idee. In de 1e plaats reken ik me dat zelf
aan. Want op welke wijze heb ik mijn interesse
getoond? Hoe heb ik mijn verantwoordelijkheid als lid van een vereniging genomen? Ik
kan daar excuses voor aandragen die er in
feite niet toe doen.

Zoals het nu gaat, kan ik niet anders dan met
mijn armen over elkaar zitten en afwachten
wat er gaat gebeuren. Het zal allemaal toch
wel goed komen.
Hoe zit jij er bij? Zit jij ook met je armen over
elkaar? Welke rol wil jij nog nemen in het
welslagen van de Carmina Burana? De
spanning stijgt!

Laat ik mijn gevoel zo verwoorden: dat ik de
Carmina Burana niet beleef als mijn dan wel

Gehoord...
Zegt het ene bestuurslid tegen het andere bestuurslid (zitten altijd naast elkaar op de laatste
rij): “Na de repetitie ben ik de hele nacht met Carmina Burana bezig geweest”. Zegt het andere
bestuurslid: “Mag ik die dan een keer lenen?”
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Dat waren nog eens tijden!
Ton van Beers (bas)
Uit de stukken van het KRM die berusten in het Gemeentearchief Roermond bleken enkele
opmerkelijke zaken:

• In de uitnodiging voor de feestavond op zondag 29 april 1906, voor
“Heeren Werkende Leden, Genoodigden en hunne Dames”, valt de
laatste regel op “Met het oog op de beperkte ruimte mag elk lid
slechts ééne Dame introduceren”.

• Ook de uitnodiging voor 22 juli 1906 kent een cryptische slotregel:
“Dit Concert is alleen toegankelijk voor Leden en geïntroduceerde
vreemdelingen”. De vreemdelingen waren kennelijk geen
hoofdletter waard! Mochten de dames niet meer mee, of waren dat
ook “vreemdelingen”?

• Op de jubileumfeesten van 15, 16 en 17 juli 1905 was er keuze uit 18 wijnen, maar er werd
geen bier vermeld in de prijslijst:

o Wijnen per fles
§ Pauillac

fl. 1,80

§ Margaux

fl. 2,00

§ Champagne

fl. 3,60 tot fl. 5,00

o Broodje ham

fl. 0,25

o Broodje kalfsborst met pittige saus fl. 0,40
Soms is er echt reden voor nostalgie!

Gedenkwaardige woorden van onze dirigent
• “We liggen op schema, we hoeven de datum van uitvoering
nog niet uit te stellen.”
• “Het lijkt wel een schietgebed met een geweer dat niet schiet!”
(Jacobuslied).
• “Niet te vroeg inzetten want dan is het concert te vroeg
afgelopen.”
• “Het klonk echt goed, baritons… Wie is afwezig?”
• "Zing nu niet te snel, dan zijn jullie te vroeg in de koffiepauze."
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Roermonds volkslied 100 jaar
Frans Lutters
Twee jubilea te vieren
Onlangs zat ik met koorlid Ton van Beers in
het Roermondse archief om voor een
Roermondse ondernemer iets op te zoeken uit
onze koorgeschiedenis. Daar ontdekten we
dat het KRM vergeten is aandacht te besteden
aan een bijzonder jubileum in 2011. Het koor
mag dan in 2005 groots gevierd hebben dat
het 125 jaar bestond, dáár bleek dat de
vroegere en bekende dirigent Henri Tijssen
ons op de voet is gevolgd. Hij startte 125 jaar
eerder – in 1886 – zijn (waarnemend)
dirigentschap bij ons koor. Tevens ontdekten
Ton en ik dat het Roermonds Volkslied,
waarvan Henri Tijssen de muziek
componeerde, in 2012 al weer 100 jaar
bestaat. Dat jubileum mogen we niet zo maar
voorbij laten gaan. In 2009 hebben we
aandacht kunnen geven aan het 100-jarige
‘Limburg mijn Vaderland’ (het Limburgs
Volkslied) van dezelfde componist tot in het
provinciehuis in Maastricht toe.

Henri Tijssen in 1911. Archief KRM.
om te toonen, hoe hoog zij haar Mannenkoor
met zijn Directeur stelt, gewis niet laten
voorbijgaan. Daarvan getuigden de talrijke
vlaggen in de stad, dat getuigde het algemeen
feestbetoon.” Zo ging en was dat toen. Goed
om nog eens te lezen !

125 jaar dirigent
Is het KRM van nu een dirigentenjubileum van
Tijssen vergeten? Dat kan en mag, het is
immers al heel lang geleden, ook al is Henri
Tijssen niet de eerste de beste voor ons koor !
Heel anders was dat bij het 25-jarig
dirigentenjubileum van diezelfde Tijssen bij de
Koninklijke Zangvereniging Roermonds
Mannenkoor. In de Nieuwe Koerier
(Provinciale Limburgsche Courant) en in De
Roermondenaar van 9 mei 1911 en in andere
kranten werd daarover groots uitgepakt. Een
citaat uit de Nieuwe Koerier:
“De drie dagen die achter ons liggen zijn zeker
tot de meest gedenkwaardige gaan behooren
in de toch al roemrijke geschiedenis van de
Kon. Zangv. Roermonds Mannenkoor. Ook
voor stad en burgerij zijn het onvergetelijke
dagen geweest. Het Mannenkoor heeft met
medewerking van zoovele
zustervereenigingen uit de stad en daarbuiten,
van zoovelen wier hart warm klopt voor het
koor, zijn aanhankelijkheid getoond aan zijn
directeur, die groot geworden met het koor,
thans zijn zilveren jubilé als zoodanig viert. De
Roermondse burgerij heeft deze gelegenheid

Roermonds Volkslied 100 jaar
Zo ging en was dat toen. En nu, in 2012? Dit
jaar vieren we het feit dat het ‘Roermonds
Volkslied’ 100 jaar geleden voor het eerst
officieel werd gezongen en wel op 15
december 1912. De tekst van het lied is van
de hand van prominent koorlid Alexander
Franciscus van Beurden. Hij werd in 1881 als
landmeter in Roermond aangesteld en maakte
de beginjaren van ons koor mee. Henri Tijssen
maakte de muziek. In de Nieuwe Koerier van
14 december 1912 lezen we: “Velen in de stad
hebben zich verheugd in de opvoeringen,
gegeven door de Kon. Zangv. Roermonds
Mannenkoor van de ‘Schetsen uit het verleden
van Roermond’ waarin directeur Tijssen van
zijn kracht en kunstvaardigheid als componist
ten duidelijkste blijk gegeven heeft, terwijl het
gedicht zelf, waaraan de muziek meesterlijk
uitdrukking gaf, toonde dat het oude
>>>
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Gaan we de uitdaging aan?
Zien we als koorgemeenschap in dit jubileum
geen mooie uitdaging om de Roermondse
samenleving weer eens op een andere manier
te laten delen in een door ons koor te
koesteren en uit te dragen ‘cultureel erfgoed’?
Zoals in 2009 zou het een idee zijn om het
initiatief te nemen en een plan op te stellen
voor enige aandacht en/of feestelijkheden en
over dat plan in overleg te treden met het
gemeentebestuur en eventuele andere
derden. Dat zou kunnen door een ‘Werkgroep
volkslied’ die “Het volk der Muzen schoonheid
prijst, Met spel en zangen viert.”

>>>
Roermondsche leven door den heer van
Beurden goed begrepen was en in
goedvloeiende, dichterlijke taal beschreven.
Beide heeren hebben zich weederom
vereenigd en een eenvoudig ‘Roermonds
Volkslied’ geschapen……de muziek is vlot en
melodieus en wordt reeds op de scholen
gezongen. Denkelijk zal zij spoedig haar weg
vinden bij het volk…”

“Hoera, daar ligt mijn
vaderstad,
Mijn oud en trouw
Roermond”
Het zou voor de hand gelegen hebben dat het
Roermonds Volkslied voor het eerst gezongen
zou zijn door de Kon.Zangv.Roermonds
Mannenkoor, het koor van Van Beurden en
Tijssen, zoals dat ook gebeurde bij het
Limburgs Volkslied. Dat is echter niet het
geval. Het lied werd voor de eerste keer
officieel ten gehore gebracht op een
Propaganda Feestavond van de ‘Diocesane
Vereeniging van den Volkszang in Limburg ‘ in
het ‘Sint Christoffelhuis’ (Lindanusstraat 5)
door een zangkoor o.l.v. Elbert Franssen, die
op goede voet stond met Tijssen. Het is niet
duidelijk om welk koor het gaat. Franssen
dirigeerde destijds meerdere koren.
Overigens, het KRM heeft ooit met veel
succes een Mis gezongen van diezelfde Elbert
Franssen; daarin zijn als grondtonen de
klanken van de klokken van de kathedraal
gebruikt.
Uit de berichtgeving in de kranten blijkt dat het
volkslied al eerder dan bovengenoemde
datum bekend is geweest, in elk geval dus bij
de scholen en het koor van Franssen. Op een
affiche van 3 januari 1913 is te lezen dat het
‘Roermonds Volkslied’ tijdens een
“Buitengewoon Concert” ten gehore is
gebracht door een “Dubbelkwartet der K. Z.
Roermonds Mannenkoor” o.l.v. Henri Tijssen
in de zaal van P. Walenberg op de Hamstraat.

Tekst en muziek van het Roermonds
Volkslied, in feestelijke vorm
gepresenteerd door de Stichting Rura.

De eerste keer? Dat is een vraag waarop op
dit moment het antwoord niet gegeven kan
worden.
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Hoe het Limburgs Volkslied in Assen terecht kwam …
Camil Giebels
Op 26 februari 2012 belde mevrouw Ciska Kiffers-Van Melis uit Assen mij
op met de mededeling dat haar vader vier dagen eerder was overleden. Hij
was in Heerlen geboren en had dus zijn roots in Limburg. De familie had
het idee geopperd om tijdens de crematie het Limburgs Volkslied te laten
horen.
Ze bezorgde de mensen van het crematorium een kopie van het volkslied
dat ze van internet had gehaald. Helaas voor de nabestaanden werd een
kopie niet geaccepteerd. (!?!) Dus ging men op zoek naar een origineel en
kwam men bij mij terecht.
Ik had nog enkele boekjes “Waar in ’t brons groen eikenhout, 100 jaar
Limburgs Volkslied” met CD in huis. Alleen … hoe krijgen we dat boekje en
CD in één dag van Roermond naar Assen? Na intensief telefoonverkeer kwam er een oplossing.
Laat het toeval wezen dat een kleindochter van de overledene op weg was van Bemelen naar
Assen. Ze maakte een omweg via Roermond en haalde diezelfde dag het boekje en CD bij mij op.
Enkele dagen na de crematie ontving ik een kaartje met de volgende tekst:

Het is mooi en goed dat ons cultureel erfgoed ook buiten onze provincie ten gehore wordt
gebracht!
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Het ABC van het KRM
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.

G
H

Gregoriaans: Middeleeuwse manier van zingen; een exclusieve groep
KRM’ers doet het en noemt zich dan Schola KRM. In die hoedanigheid
spekken deze voorbeeldige KRM’ers geheel belangeloos de KRM-kas en
zo verdienen zij onze eeuwige dankbaarheid. (Verbeterde versie, met
dank aan Frans Lutters en Camil Giebels.)

Hoesten: Plotselinge uitstoting van lucht uit de keel. Geoefende zangers
zoals de leden van het KRM weten dat te beheersen, en dus te vermijden
tijdens een uitvoering. Maar niets menselijks is de KRM’er vreemd...

I

Inzingen: 1 Zijn stem oefenen onmiddellijk voor een optreden (Van Dale).
2 Stemopwarmen, bijv. door eenvoudige toonladders te zingen. Het KRM
heeft een geraffineerdere methode om op zangtemperatuur te komen: eerst
een eenvoudig lied, dan een wat moeilijker gezang en tenslotte een
tongbreker zoals de Carmina Burana.
Inburgeringscursus: Cursus voor “allochtone” KRM’ers die het verschil
tussen het Maastrichtse en het Roermondse dialect niet kunnen en willen
horen.

J

Jacobuslied: Lied dat het KRM ten gehore brengt tijdens de traditionele
Pelgrimsmis. Die mis wordt ieder jaar gehouden in de kathedraal van
Roermond voor mensen uit het hele land die van plan zijn dat jaar naar
Santiago de Compostela te pelgrimeren. Roermond is halteplaats op een
oude route vanuit Noord Europa naar Santiago. Het Jacobuslied is speciaal
voor het KRM gemaakt. De tekst is van Pierre Bakkes, de muziek van
Gerard Sars.

K

Koninklijk: Predicaat dat het KRM in 1903 verwierf toen het koningshuis
nog van onbesproken gedrag was.
Koorknaap: Aankomend KRM’er.
Kopij: Tekst voor Zangzaod, al dan niet spontaan aangeboden, door de
redactie naar willekeur ingekort en mishandeld.
KRM’er: Lid van het enige echte mannenkoor in Roermond en verre
omstreken.
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DE STEM
Olaf Schouten (bariton)
Op dit moment is het KRM druk met het instuderen van de Carmina Burana
van Carl Orff. De Carmina Burana is een niet-middeleeuwse compositie in een
geheel eigen stijl. Orff gebruikte bestaande middeleeuwse teksten waarin o.a.
de jaargetijden lente en zomer, de herberg en de liefde worden bezongen. Orff
schreef het stuk origineel voor solisten, koor, twee vleugels en slagwerk.
Daarna herschreef hij de instrumentatie van Carmina Burana naar één voor
een geheel symfonieorkest. Op 8 juni 1937 was de wereldpremière in de opera
van Frankfurt.
Op zondag 15 april 2012 om 14.30 uur staat het mooie werk de Carmina Burana op de agenda
van het KRM (inclusief gastzangers) in samenwerking met 3 solisten, 2 pianisten, een
slagwerkensemble, een Belgisch dameskoor en een kinderkoor.
Boeiend is de wijze waarop onze dirigent Hennie Ramaekers de stem weet te prikkelen om de
juiste klanken met de bij behorende impressie uit het koor voort te brengen met dit mooie en
grootse werk. Met de muziek laat Hennie de verschillende stemmen in alle facetten horen. De stem
is een heel bijzonder en belangrijk instrument. Wat zouden wij koorleden zijn zonder stem?
De hele dag door praten mensen: thuis, op het werk, aan de telefoon. In al die situaties klinkt de
stem van elk persoon net even anders. Dat is van grote invloed op hoe mensen overkomen en hoe
anderen daarop kunnen reageren. Wát we zeggen is vaak ondergeschikt aan hóe we het zeggen.
In de stem hoor je onder meer de spanning, emotie, angst, zekerheid, onzekerheid, overtuiging,
twijfel, dynamiek, vreugde en verdriet. De stem kan bijdragen aan je geluk en succes en wat je wil
bereiken! Gek genoeg zijn wij ons vaak nauwelijks bewust van de invloed die wij met onze stem
kunnen hebben, alsmede de impact daarvan. Zo
is dat natuurlijk ook bij het zingen. Hennie weet
ons steeds te wijzen op de wijze waarop
bepaalde gedeelten moeten worden gezongen
die ook past bij het thema.
Het mooiste is, na de intense voorbereiding, de
Carmina Burana zodanig neer te zetten dat het
KRM, samen met de andere zangtalenten, de
hele zaal in de Oranjerie weet te boeien en te
binden. Het ultiem resultaat bereiken en dat
succes vervolgens vieren is toch onze uitdaging,
lijkt mij. Tenslotte: wellicht is dit event ook een
fantastische uitdaging voor (jonge) mannen om
in de zangwereld van het KRM te treden.
Mannen die denken dat ze niet kunnen zingen
hoeven het handboek “Ontdek je stem” maar te
lezen van Nadia Loenders en Hennie
Ramaekers. Een ideaal boek voor beginnende
zangers zonder enige muzikale vooropleiding
om je op een laagdrempelige manier de (be)
nodigde zangvaardigheden volledig eigen te
maken. Vervolgens wordt het “Ontdek je plek in
het KRM”!

Repetitie voor de Carmina Burana.
Foto Olaf Schouten.
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Waat waas...
Camil Giebels (tekst en foto’s)
19 december 2011
Na de zeswekendienst voor Piet Heijnders lopen enkele mannen van het KRM met de verkeerde
jas naar huis. Hoe dat afgelopen is weet schrijver dezes niet. Herman Aben neemt als
vicevoorzitter tijdens de laatste repetitie enkele hoogte- en dieptepunten in 2011 door en blikt ook
vooruit.
3 januari 2012
De eerste repetitie in 2012 en wel in Melick, omdat Niekée gesloten is vanwege de vakantie.
Uiteraard wenst iedereen elkaar het beste toe dit jaar. Weer worden er aan de leden kaarten
verkocht voor de Carmina Burana.
10 januari 2012
Vandaag een andere opstelling vanwege de a.s. uitvoering van de Carmina Burana, d.w.z. links
zitten de 1ste tenoren, vervolgens de 2de tenoren, de baritons en helemaal rechts de bassen. (Voor
de leden die al lang lid zijn, is dit de oude situatie.)
14 februari 2012
Tommy Roos straalt, maar dat doet hij eigenlijk altijd. Vandaag laat hij meedelen dat hij morgen 50
jaar getrouwd is met Tiny en hij trakteert ons op een consumptie. Van harte proficiat, Tommy en
proost!
28 februari 2012
Vanavond start de repetitie voor het hele koor om 19.30 uur. De spanning wordt opgevoerd
naarmate we richting uitvoering van de Carmina Burana gaan. Uit Tilburg komen zeven
gastzangers, afkomstig van het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia, waarvan Hennie ook
dirigent is. Zij komen nu wekelijks uit Tilburg naar Roermond om samen met ons te repeteren. Dit
koor heeft eerder al eens de Carmina Burana uitgevoerd. Opvallend is dat drie broers 1ste tenor
zijn.

Een aantal van de gastzangers die
het KRM ondersteunen bij de
Carmina Burana en andere
uitvoeringen (!), tijdens de pauze van
de repetitie op 6 maart 2012.

6 maart 2012
In totaal hebben we nu 14 gastzangers, uit Roermond, Herten, Beek, Oirsbeek, Swalmen en Tilburg.
De voertaal blijft, zo zegt Hennie, Mestreechs/Remunjs. Eventueel kan men bij het KRM een
‘inburgeringscursus’ volgen. Onze president deelt ons het trieste bericht mee dat Janno, de zoon
van onze vorige dirigent Wim Schepers, door een noodlottig ongeval is overleden. We wensen Wim,
Frieda en Sanne heel veel sterkte toe met dit zeer zware verlies.
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!

President Jan te Meij spreekt Will Selen
toe.

!

Het kersverse bestuurslid Will Selen met
bestuursinsigne.

16 maart 2012
Vrijdag…, geen repetitie, maar wel de jaarvergadering, gehouden in onze repetitieruimte van
Niekée. Tijdens deze jaarvergadering wordt Lei Sijbers opnieuw als bestuurslid herkozen. Als
nieuw bestuurslid wordt Will Selen (2de tenor) gekozen. Beiden aanvaarden de job. Proficiat heren!
Na afloop van de jaarvergadering presenteert de Beleidscommissie “Het KRM beleidsplan 2012–
2016”. Deze commissie bestaat uit Jan te Meij, Frans Lutters, Ronald Francken en Wim Geraedts.
(Lees verder op blz. 2).
20 maart 2012
Om 21.30 uur komt Monique
Offermans om gezamenlijk ons
programma voor het Rayonconcert
in Heythuysen door te nemen. De
“Orde van de Sukkelorus” dient in
het leven geroepen te worden voor
diegene die nog steeds zingt waar
een rustteken staat. Wie zorgt voor
deze orde? Graag opgeven bij de
redactie via het bekende redactie
e-mailadres.
Hennie en Monique in actie: muzikale leiding en
begeleiding.
24 maart 2012
Deelname aan het Rayonconcert in Heythuysen (zie verslag elders in dit nummer).
25 maart 2012
Iedereen is op tijd in de kathedraal, ondanks het verzetten van de klokl Traditiegetrouw luistert het
KRM de Pelgrimsmis op. Vandaag vindt de première plaats van de Messa Breve van Charles
Gounod en daarom is iedereen één uur eerder aanwezig om een generale repetitie te houden met
Jan Steenbrink aan het orgel.
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Pelgrimsmis 2012 –
KRM achter de bisschopszetel
René Dittrich en Leonard Fortuin
Bij een optreden in de kathedraal is het KRM goed te
horen, want de acoustiek is uitstekend, zij het wat
“traag”. Maar wat als de kerkgangers ons koor willen
zien? Een bisschopszetel, prachtig van vorm maar
ongebruikt, maakt vrijwel alle koorleden onzichtbaar.
Waarom staat die zetel daar tijdens ons optreden?
Niet alleen de pelgrim vraagt zich dat af...

De
bisschopszetel
in de kathedraal.
Foto website
bisdom.

Het KRM achter
de
bisschopszetel,
in afwachting
van de dirigent.
Foto Lucy Flores.

Uitzicht van de
meeste KRMʼers
als ze een blik de
kathedraal in
proberen te
werpen.
Foto Lucy Flores.
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Caeciliafeest 2011 (vervolg)
Veel artiesten waren te zien op foto’s in het verslag van het Caeciliafeest 2011 (Zangzaod,
december 2011), maar niet allen. Om verder geween en tandengeknars te vermijden worden ze
hier alsnog getoond. Van linksboven met de klok mee: Frans Lutters als oppergeest, Luit Wever
die spontaan een lang en boeiend gedicht voordroeg, Camil Giebels met verhalen uit Mijn jeugd,
en Gerard van der Woning als Herr Von zu Hause uit Nordrhein-Westfalen. (Foto’s Harry Allers).
Actie “Alpe d’HuZes”

Ik sta op de pedalen
en hoop voor KWF veel donaties op te halen!!
Op 6 juni 2012 neem ik deel aan de actie “Alpe d’HuZes”. Die actie streeft ernaar zoveel mogelijk geld op
te halen voor de kankerbestrijding. Dit wordt gedaan door teams van wielrenners zo vaak mogelijk de
Alpe d’Huez in Frankrijk te laten beklimmen.
In 2006 werd mij verteld: je hebt kanker. Dan val je hard omlaag. Maar ik kon behandeld worden. Nu zit ik
weer op de fiets en wil ik weer knokken. Dit keer voor het KWF, voor de mensen die ook bergop moeten
en alle steun kunnen gebruiken.
Mijn vraag is dan ook: Steun mij op mijn weg naar boven en geef aan het KWF!
Klik op: http://deelnemers.alpe-huez.nl/acties/leisteffanie/lei-steffanie. Door mij te doneren kom ik dichter
bij mijn streefbedrag van € 2.500 die ik zelf op de Alpe d’Huez wil brengen voor KWF Kankerbestrijding.
(De donaties achteraf tellen niet mee in mijn streefbedrag.) Volg ook ons team op http://
alpedhuez2012.com.
Lei Steffanie
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Rayonconcert in Heythuysen op 24 maart 2012
René Dittrich

Typ hier om tekst in te voeren

Het KRM in actie. Foto Lucy Flores.
Het Rayonconcert Midden-Limburg 2012 werd gehouden in Heythuysen, in het nieuwe theater De
Bombardon. Goed voor 275 plaatsen, maar er moest toch nog een rijtje stoelen bijgeplaatst
worden. Deelnemende koren: het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (60 zangers, voor een deel
van “St.Caecilia” uit Tilburg), het Weerter Mannenkoor (55 zangers), “De Wiejerdzangers” uit
St.Joost (35 zangers; bij navraag bleek “Wiejerd” zoiets te betekenen als “moerasgebied”) en het
organiserende koor “De Leudalzangers” (40 man). Een paar persoonlijke indrukken:
o Met het lied “In Taberna” uit de Carmina Burana van Orff is tussen Weert en Roermond
wat heen en weer geschoven. Oorspronkelijk stond het op ons programma, maar we
wilden “onze” primeur behouden voor de 15e april, dus bracht Weert het lied ten gehore en
konden wij kritisch luisteren. “Mocht het niet helemaal uit de verf komen,” aldus dirigent Tim
Schulteis van het Weerter Mannenkoor, “dan ben je in ieder geval geen € 27 kwijt.” Zij
zongen “In Taberna” niet slecht, maar wij doen het natuurlijk beter (enig chauvinisme is
toch niet verkeerd, denk ik), met name de tekstbehandeling en het ritme konden beter.
o De “Leudalzangers” hadden sinds kort een nieuwe dirigent. Zij zongen o.a. “Die Forelle”
van Schubert, wat niet vaak door een mannenkoor wordt gezongen. Een ander lied van
Schubert bleek langer te duren dan verwacht: het publiek begon al driftig te klappen toen
het lied voor 2/3 was gezongen. Hun programma was voor mij het leukst, want zeer
gevarieerd. Best een prestatie voor dit koor, misschien een veilig repertoire maar niet
onaardig.
o Het Weerter Mannenkoor zong enkele liederen uit het hoofd, toch een prestatie. Ook
zongen zij “Nachtgesang im Walde” van Schubert, wat ik toch een moeilijk lied vind om
genuanceerd en verfijnd te laten klinken. Het koor oogde in zijn optreden wat rommelig en
er waren enkele stemmen tussen die niet zo aangenaam klonken, of anders gezegd: te
sterk aanwezig waren.
o Ons programma werd aangepast, omdat er teveel 2e tenoren die avond niet mee konden
zingen. De versterking uit Tilburg was dan ook meer dan welkom.
Hennie was niet ontevreden over ons optreden (dat geldt ook voor de Pelgrimsmis op zondag, in
de kathedraal). We hebben als koor een “Hennie sound”, zo constateerde een Tilburgse dame.
Het KRM en het koor uit Tilburg zijn er zo uit te halen, blijkbaar heeft dat onder meer te maken met
de opstelling van de verschillende stemgroepen. Al met al toch weer een genoeglijke avond, je
weet als koor waar je mee bezig bent en wat anderen er van brouwen. En een enthousiast
publiek. Daar doen we het toch ook voor!?
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Repetitie voor de Carmina Burana – Op 27 maart jl. repeteerde het KRM voor het
eerst met andere musikanten: twee pianisten (Monique Offermans en Gerald
Wijnen), het kinderkoor “De Wielewalen” en leden van het Slagwerkensemble van
Concordia. Hieronder een indruk, met op de achtergrond een bladzijde uit de
partituur waar Hennie het mee moet doen. Foto’s: René Dittrich.
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KRUISWOORDPUZZEL / CRYPTOGRAM
samengesteld door Camil Giebels
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Deze kruiswoordpuzzel bevat 2 cryptische omschrijvingen. Deze zijn vet gedrukt.

Omschrijving horizontaal:
1. Dunne pannenkoek met hartige vulling. 5. Dirigeerstok. 11. Vragend voornaamwoord. 13.
Componist (1895-1982) van een groot bekend werk dat op 15 april 2012 door het KRM uitgevoerd
wordt. 14. Zoon of zonen. 15. Maand waarin deze puzzelmaker jarig is. 16. Onderdeel van het
geheel. 17. Verenigingsblad van het KRM. 20. Orgaan. 22. Onder andere (afk.) 24. Cel waaruit
het embryo ontstaat. 25. Groots werk van Carl Orff dat het KRM op 15 april uitvoert. 30. Rivier in
Friesland. 31. Afschuw. 32. Een volwassen man die zingt met een stembereik dat overeenkomt
met dat van een alt door gebruik te maken van de falset. 36. Openbaar Ministerie (afk.). 37.
Sociaal-Economische Raad (afk.) 38. Een stad in België, gelegen waar de rivier de Samber in de
Maas vloeit.

Omschrijving verticaal:
1. Wegenwacht (afk.). 2. Door politie uitgevoerde drijfjacht. 3. Meisjesnaam, tevens een
palindroom. 4. Achtervoegsel van domeinnamen uit de Pitcairneilanden. 5. Koorlid. 6. Zangstuk.
7. Muzieknoot. 8. Driestemmig muziekstuk of zang. 9. Schoonmaken. 10. Afkorting voor
fortissimo. 12. Spieronderzoek. 18. Uit naam van. 19. Duwen. 21. Munteenheid van Iran. 23.
Het met zand bestrooide middendeel van een amfitheater. 25. Papegaai. 26. Mannetjeshond. 27.
Arrondissement. 28. Mikpunt, doel. 29. Overal. 33. Voorzetsel. 34. Overdreven. 35. Muzieknoot.
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Van de bestuurstafel
Louis Hauer, secretaris

Jaaroverzicht repetitiebezoek 2011 Koninklijk Roermonds Mannenkoor
Per 1 januari 2012 tellen we 75 zangers. Dit was 78 op 1 januari 2011. Hiervan zijn er 2 senior
lid, te weten de bariton Marcel Peeters en de bas Herman Geelen (in de loop van 2011 senior lid
geworden).
Het opkomstpercentage van ons koor was in 2011 87,6%. Dit opkomstpercentage werd
gescoord door 73 actieve zangers. In 2007 was dit 79,6 %, in 2008 77,7% in 2009 85,7% en in
2010 84,8%. Een mooie vooruitgang t.o.v. vorig jaar!
Het aantal geregistreerde zangrepetities bedroeg in 2011 42. In 2010 waren dit er 40.
De gemiddelden per partij waren als volgt:
•
•
•
•

Eerste tenoren:
Tweede tenoren:
Baritons:
Bassen:

92,9 % (was 90,2 %) – per 01-01-2012 door 17 zangers (+0)
81,4 % (was 79,9 %) – per 01-01-2012 door 16 zangers (-1)
88,4 % (was 83,9 %) – per 01-01-2012 door 23 zangers (-3)
87,5 % (was 85,3 %) – per 01-01-2012 door 17 zangers (+1)

Aangetekend moet worden dat bij leden die langdurig afwezig waren als gevolg van ziekte, deze
afwezigheid niet mee gerekend is. De 2 seniorleden zijn niet meegeteld als actieve zanger.
Opmerkelijk: Het opkomstpercentage is bij elke partij gestegen. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar werd door de eerste tenoren een score van meer dan 90% behaald.
Een opkomstpercentage van 100% behaalden de volgende leden:
• de 1e tenoren Herman Aben, Krit Pinxten en Rob Wever,
• de bariton Kurt Posthoff en
• de bas Ton van Beers.
Opmerkelijk: Vorig jaar behoorde Rob Wever ook al bij de trouwste leden, Kurt Posthoff behoort
voor het derde achtereenvolgende jaar hierbij.

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 emailadres, 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 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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