Zangzaod
Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor − Jaargang 21, nummer 2 (juni 2012)

Van de
president

Een korte
beschouwing
over de Carmina
Buranauitvoering

Na een fantastische
uitvoering van de
Carmina Burana op
15 april jl. moet er
natuurlijk een reactie
komen. Ervan
uitgaande dat iemand
anders een uitvoerig
verslag heeft gemaakt, kan ik mij beperken
tot enkele punten:

Organisatorisch
• Met zeer beperkte mankracht is een
uitdagend project prima geklaard. Daar
heb ik veel waardering voor.
• Meer concrete betrokkenheid van leden
bij diverse aspecten van de organisatie is
een volgende keer om meerdere redenen
zeker gewenst.
• Budgettaire beperkingen enerzijds en
technische beperkingen in “De Oranjerie”
anderzijds hebben wensen op het gebied
van bijvoorbeeld projectie van beelden
en dans nog in de weg gestaan. Het
streven blijft om dergelijke grote
projecten vooral ook visuele impulsen te
geven.

• de voorbereidingen zijn goed verlopen;
• de samenwerking met solisten, dameskoor,
kinderkoor, slagwerkers en
vleugelbegeleiders is perfect geweest;
• de uitvoering op de dag zelf was zwaar: om
08.00 uur: podium opbouwen +
aankleden; repetitie met alle
medewerkers: solisten, dameskoor,
vleugelbegeleiders, slagwerkers,
geluidsopname etc.
• het (alleen maar positieve) commentaar
achteraf is natuurlijk wel de beloning voor
al deze inspanning;
• op 22 mei jl. is er met onze dirigent en het
gehele koor geëvalueerd, om bij een
volgende uitvoering alles nóg beter te
laten verlopen;
• over de hele lijn gezien, zijn we zelf uiterst
tevreden en, wat de organisatie betreft,
hebben we voor de toekomst heel wat
geleerd.

Muzikaal
• Muzikaal bekeken is de uitvoering zonder
meer geslaagd te noemen. Dat geldt
nadrukkelijk ook voor het Verdi-Festival
vóór de pauze! Ik heb veel waardering
voor de enorme prestatie die de zangers,
zangeressen en solisten hebben
geleverd. De opkomst en discipline bij de
repetities was fantastisch; er werd met
veel positieve energie gerepeteerd.
• De pianisten vormden met de
slagwerkgroep een mooi geheel; het
samenspel verliep dan ook met veel
souplesse.
• De noodzakelijke geluidsversterking was
absoluut subliem. Van kenners in het
publiek heb ik ter zake veel goeds
gehoord.
>>>>

We kunnen tevreden terugkijken en onze
gedachten gaan richten op de volgende
uitvoering. Ook zou het heel leuk zijn om van
een van de lezers van Zangzaod die deze
uitvoering als toehoorder heeft meegemaakt,
in een volgende uitgave van Zangzaod een
reactie te mogen lezen.
Bij deze wens ik eenieder van u een mooie,
zonnige zomer toe en gaat u met vakantie,
dan wens ik u allen een behouden
thuiskomst.
Jan te Meij
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Bohemian Rhapsody

>>>>> (Korte beschouwing CB, vervolg)
Rendement
Dit project heeft ons koor muzikaal op een
hoger niveau gebracht. Dat brengt dus ook een
inspanningsverplichting mee voor de toekomst!
Het kan haast niet anders zijn dan dat de
meeste zangers een meerwaarde hebben
overgehouden aan hun lidmaatschap bij het
KRM.

Rob Huver
Sinds kort staat de Bohemian Rhapsody op
ons programma. Daarin komen twee termen
voor die niet onmiddellijk duidelijk zijn:
o Scaramouche (uit het Frans, van het
Italiaanse scaramuccia =
schermutseling) was een term voor een
hansworst in de 17e-eeuwse Italiaanse
kluchtspelen. Op deze figuur zijn door
onder andere schrijvers, kunstenaars en
componisten diverse werken gebaseerd.
o Fandango = een dansvorm.

Wat mij betreft is er voor het KRM een mooie
toekomst in het verschiet. Semper fidelis!
Een dankbare en vooral trotse dirigent!
Hennie Ramaekers

Mijn dag na de Carmina Burana
Rob Huver
Een uniek moment van ontspanning na inspanning was voor mij de
afloop van onze geslaagde Carmina-uitvoering in de Roermondse
schouwburg. Ik hoor veel koorleden die al langer bij ons koor zijn,
nostalgisch praten over trips naar Santiago, Rome, Luik, etc., maar nu
krijg ik dat gevoel zelf in mijn bloed. Deze gezamenlijke
kooronderneming heeft mij een ervaring gegeven waarvan ik nog geen
weet had, en mij ook niet kon voorstellen dat we hiertoe in staat zijn! De
reacties uit het publiek na afloop zijn echter duidelijk: “Hier wil ik graag
nog eens voor terugkomen”, “Dat een niet-professioneel koor hiertoe in
staat is” en “Mij liepen tijdens de uitvoering de koude rillingen soms over
de rug”.
Na afloop werd er ruim en enthousiast geapplaudisseerd voor allen die dit succes hebben mogelijk
gemaakt. Voor de uitvoerenden dus, maar speciaal voor ons bij deze uitvoering zeer actief
betrokken bestuur. En voor de man die dit alles heeft geïnitieerd, gestimuleerd en vakkundig
gecoördineerd, met overgave, humor en professioneel management: onze dirigent Hennie
Ramaekers, die zijn uitvoeringsdoelstelling goed weergaf met de uitspraak: “Dit stuk moeten jullie
zingen, na de dames/engeltjes, als heren/bengeltjes ...”.
Dank dus aan bestuur en dirigent die, behalve de koorledenaanwas als direct gevolg, ons nog
meer muzikale hoogstandjes in het vooruitzicht hebben gesteld. En daar zie ik met spanning naar
uit! Keep up the good work, folks. Hier zijn twee wijze Engelse citaten ‘to prove my point’:
o “You can cage the singer, but not the song” (Harry Belafonte).
o “As long as we live, there is never enough singing” (Martin Luther).
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Surplace
René Dittrich
Aan het slot van de voorlaatste repetitie, van
26 juni jl., gaf Hennie een korte terugblik over
de activiteiten van ons koor van het afgelopen
seizoen en een vooruitblik.

uitbreiding van het aantal koorleden. Op naar
de honderd leden!
Hennie verwacht van ons dat we ons huiswerk
maken, om de repetities nog effectiever te
laten verlopen. We nemen toch de koormap
mee naar huis? “Of willen jullie die alleen aan
de buurvrouw laten zien? Kijk naar je eigen
stem, zie de samenhang met de andere
stemmen, lees teksten, kijk op You tube. Wees
voorbereid en bevraag mij als dirigent, daag
me uit.”

Hennie sprak zijn waardering uit voor de
ontwikkeling die ons koor de afgelopen
periode heeft doorgemaakt. De opkomst bij de
repetities is hoog en een groot aantal
koorleden was en is bereid om aan scholing
van de stem te doen, op eigen kosten. Dit
werkt voor een dirigent ook zeker motiverend.
Het is een natuurlijk proces dat na zo’n
geslaagde uitvoering van de Carmina Burana
iedereen wat inzakt en soms minder
gemotiveerd is om weer met volle energie aan
de repetities deel te nemen. “Maar ik ben er
de man niet naar om het koor in te laten
dutten”, aldus onze dirigent. Dus na de
geslaagde uitvoering er weer vol tegenaan
met een nieuw repertoire.

Tot slot wenst Hennie ons een fijne
zomervakantie, maar eerst nog de laatste
openbare repetitie. Hopelijk levert dat nog
enkele aspirant-leden op.

Programma openbare repetitie op
3 juli 2012
Opera

Hennie schetst als jurylid van KZV Limburg de
situatie van een aantal mannenkoren: de
vergrijzing slaat toe, het aantal koorleden
neemt af en de kwaliteit (en uitvoering) van de
repertoirekeuze wordt er niet beter op. Slechts
15 % van de koren haalt de top. In die zin
kunnen wij als koor ons gelukkig prijzen: het
aantal leden neemt toe en de kwaliteit van het
zingen ook. Daarnaast heeft de uitvoering van
de Carmina ook gunstige effecten. Bijvoorbeeld de slagwerkgroepen van de harmonie
uit Melick wachten met spanning op de
volgende uitvoering, waar ze weer graag aan
deel willen nemen. Dat is uitzonderlijk: de
meeste harmonieën staan niet te springen, om
het eens wat gematigd uit te drukken, om
samen te werken met een mannenkoor. In
ieder geval is ons “niveau” mede door die
uitvoering gestegen en kunnen we ook een
moeilijk repertoire aan. Die trend wil onze
dirigent graag voortzetten, door verder te gaan
met de scholing (stemvorming, ademhaling
etc.), het weer opzetten van koorscholing en

•

Coro di cavalieri I

•

Coro di cavalieri II

•

Or co’dadi, ma fra poco

Musical
•

76 Trombones

•

The rhythm of life

Repetitie
•

Michelle

•

House of the rising sun

Stemoefeningen
Koffiepauze
Community singing

Komt allen, brengt vrienden mee!
3

Zangzaod KRM, jaargang 21, nummer 2 (juni 2012)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het KRM en de ‘kerkelijke sfeer’
Over cultureel erfgoed en het KRM (1)
Frans Lutters
Reactie op uitspraak Hennie Ramaekers
In Zangzaod van december 2011 las ik het lezenswaardige interview
door René Dittrich met Hennie Ramaekers. Aan het slot liet Hennie
(verder: HR) als zijn ambitie optekenen: “Voor mezelf gaat het om
cultureel erfgoed achterlaten, het KRM uit de kerkelijke sfeer halen en
met meer optredens in de markt zetten.” Dit artikel reageert op die
uitspraak.
Over devies, cultureel erfgoed en imago
Alle KRM-leden lopen trots rond met een medaille op de borst met
daarop het devies (de zinspreuk) van het koor: ‘Voor (al) wat waar is, goed en schoon’. In een
aantal artikelen van ZZ hebben eerder (1998/1999) diverse koorleden breed uitgemeten over dat
devies, dat uiteindelijk destijds ook onze missie is genoemd, een aan onszelf opgelegde taak of
opdracht.
Ik wil graag een relatie leggen tussen dat devies en het “cultureel erfgoed waar we als KRM voor
(lijken te) willen staan en willen gaan” of dat HR via ons en met ons wil achterlaten, waarbij ook
over het imago van het koor iets gezegd zal worden. Overigens moet vanaf het begin duidelijk zijn
dat het begrip ‘cultureel erfgoed’ een containerbegrip is, een verzamelbegrip voor van alles en nog
wat. In elk geval vind ik dat het religieus erfgoed een onderdeel is van het cultureel erfgoed.
In dit (eerste) artikel wil ik graag de relatie tussen het KRM, het cultureel erfgoed en de ‘kerkelijke
sfeer’ aan de orde stellen.
Een eerste meer defensieve reactie:
Mijn eerste reactie is opgetekend vrij snel na het verschijnen van het interview met HR in
Zangzaod. HR suggereert dat het KRM zich binnen een kerkelijke sfeer bevindt en dat hij de
persoon is om het koor uit die sfeer te halen.
Bevindt het KRM zich dan in een kerkelijke sfeer?
Het is waar dat het KRM al vanaf 2004 op verzoek van ‘De Broederschap van de Heilige Jacobus
de Meerdere‘ in het voorjaar de ‘Nationale Pelgrimsmis’ zingt. Het contact met de Broederschap
heeft geleid tot een reis naar Santiago de Compostela i.v.m. het 125-jarig bestaansjubileum van
ons koor. Daarnaast hebben we in 2011 tweemaal voor overleden koorleden een zeswekendienst
gezongen – op verzoek van de familie – iets dat altijd zeer wordt gewaardeerd. Zo’n viering of
bijeenkomst kan een volgende keer – ook op verzoek –net zo goed in een crematorium
plaatsvinden of in een of andere neutrale aula. Ik meen dat leden daar bij hun overlijden op mogen
rekenen binnen gestelde voorwaarden en geldende afspraken. Dat momenteel nog om zo’n
viering in een kerk gevraagd wordt, zegt iets over de samenleving waarin ons koor zich bevindt,
zegt iets over opvattingen van leden en hun familie en zegt ook iets over het ‘cultureel erfgoed’ dat
gewenst en gewaardeerd wordt en waar het KRM voor kan en wil zorgen. En wat voor een
prachtig muzikaal erfgoed van bekende componisten bestaat er niet in deze religieuze context!
En dat was het dan…wat betreft de kerk…de kerkelijke sfeer in 2011.
Wanneer ik mensen spreek over het imago van ons koor, over het beeld dat zij hebben van het
KRM, dan hoor ik ze nooit over een ‘kerkelijke sfeer’ spreken. In de publieke opinie hier leeft dat
gegeven m.i. helemaal niet, ook al worden in landelijke onderzoeken mannenkoren nogal eens
geassocieerd met kerkkoren.
>>>>>
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Overigens heeft HR niet helemaal ongelijk met die
‘kerkelijke sfeer’. De Schola KRM (een kleine
groep uit het KRM) luistert zo’n 10 keer per jaar
vieringen op bij allerlei gelegenheden en verdient
zo een behoorlijk bedrag voor de verenigingskas.
Daar horen veel gregoriaans gezongen
requiemmissen bij in kerken. Het mag dan zo zijn
dat de Schola KRM niet het KRM is, toch zal er
ongetwijfeld wel eens een relatie gelegd worden in
de beeldvorming.

Optreden Schola KRM in Thorn,
december 2011 (Foto: Theo Smeets)

Wanneer ik de inhoud van onze muziekmap bekijk
(inhoud per 1-1-2012) dan constateer ik dat
globaal ongeveer een derde deel bestaat uit
liedmateriaal uit opera en musical, een derde deel
uit algemeen liedrepertoire en het laatste derde

deel uit min of meer religieus repertoire, waaronder veel breed inzetbare algemeen-religieuze
Oost-Europese gezangen en enkele liederen uit de katholieke eredienst. De inhoud van dat
liedmateriaal laat veelal algemeen christelijke/humanistische waarden zien; daarnaast wordt nogal
eens heel specifiek gezongen over de liefde. Het repertoire uit de muziekmap ademt mijns
inziens geen ‘kerkelijke sfeer’.
Een tweede meer pro-actieve reactie
Op dinsdag 22 mei 2012 gaf HR tijdens een repetitieavond na een evaluatie van de Carmina
Burana uitleg over de plannen voor de toekomst. Daarbij de kanttekening dat intussen een nieuw
beleidsplan is gepresenteerd. Tot mijn genoegen hoorde ik dat een regelmatig optreden in een kerk
daarbij voorzien is. Daarbij wordt gedacht aan de pelgrimsmis, maar o.a. ook aan een dienst
waarbij levende en overleden leden van het KRM worden herdacht. Mooi, die ‘attentie’ was al een
tijd aan de kant geschoven. Ik vind dat een positieve kentering in het beleid, omdat de laatste tijd
wel eens andere geluiden zijn gehoord.
Dan gaat het mij niet zozeer om het opluisteren van een of meer diensten in een kerk als zodanig.
Het gaat mij vooral om het neerzetten van kwalitatief goede muziek, mooi en gewaardeerd
cultureel erfgoed. Ook om het pakken van een kans om juist in die entourage en die context onze
kwaliteit uit te venten. Juist voor de kathedraal bestaat via Mgr. R. Maessen, vicaris voor de
liturgie, en de muziek minnende plebaandeken Mgr. Rob Merkx een beleid om daar een podium te
creëren voor muziek op niveau als voorbeeld voor het hele bisdom. Zie ook de activiteiten van
Skala.
Het is te waarderen dat de muziekcommissie een nieuwe mis van Gounod op het repertoire heeft
gezet. Maar in de kathedraal zingen veel koren uit de provincie. Meer dan de helft daarvan zingt de
mis die wij nu instuderen (navraag bij Gijsbrecht Dieteren). Er zijn zoveel andere missen die
andere koren niet instuderen of zelfs niet aandurven. Datzelfde geldt voor het andere repertoire dat
wij de laatste tijd in de kerk brengen.
Ook zou ik in de relatie met de geestelijkheid van de kerk(en) een meer pro-actieve houding
wensen: WIJ willen en kunnen wat, WIJ willen en kunnen wat neerzetten. Dat betekent in deze een
meer defensieve houding verlaten en meer eigen plannen inbrengen. Dat kan binnen en buiten
een liturgische setting.
Aan de slag dus met nieuw ‘cultureel erfgoed’ in de kerk. Laat ook dan in lovende woorden
over ons gepraat worden!
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Dat waren nog eens tijden! (2)
Ton van Beers, 2e bas
Het oud-archief van het KRM berust – goed geordend en opgeslagen – in
het Gemeentearchief Roermond aan de Swalmerstraat achter de
hemelsblauwe deur. Veel stukken zijn geschreven in een goed leesbaar
handschrift en toegankelijk voor alle geïnteresseerden: een bezoek
waard!
In het vorige nummer ging het over het dorstigmakend onderwerp van de
prettige prijzen van wijn bij de KRM-feesten in het allereerste begin van
de vorige eeuw. Voor dit nummer vond ik de huurovereenkomst van 1
mei 1913 tussen het Mannenkoor en de Groote Sociëteit. Het gebouw
aan het Munsterplein was eigendom van de Groote Sociëteit en het koor
huurde voor de repetities de bovenzalen. Opvallend waren in de
overeenkomst:
v Het aantal repetities: vrijdagavond, woensdagavond en zondagmiddag, en verder voor
zover noodzakelijk geacht werd voor repetities en uitvoeringen.
v De tijdsduur van de huur: 2 uur op de zondag, maar vrijdag en woensdag ‘van des avonds
acht ure tot ten opvolgenden … morgen zes ure’; over een ‘nazit’ gesproken!
v De huur: Fl. 75,00, te voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen van Fl. 37,50. Dit is ook voor
die tijd een laag bedrag. Ter illustratie: het koor had voor de feesten bij het 25-jarig bestaan
in 1905 (in de manege van de kazerne) een totaal aan uitgaven van Fl. 4283,46!
v Verderop in het contract wordt duidelijk waarom die huur zo laag was: De Groote Sociëteit
mocht, wanneer nodig en voor welke activiteit dan ook, de vleugel van het koor gebruiken.
v Het ‘wurgkarakter’ van enkele bepalingen: als de Sociëteit zelf de zalen nodig had op
woensdag en zondag, hoefde het bestuur dat alleen maar daags tevoren aan de voorzitter
van het koor te laten weten. De repetitiemogelijkheid op de vrijdagavond was kennelijk
onaantastbaar.
We mogen blij zijn dat het KRM bij Niekée zulke rare bepalingen niet kent en we netjes op elke
dinsdag kunnen repeteren.

Uitspraken van onze dirigent
o Na de Carmina Burana: “We hebben het goed gedaan en nu
moet Ramaekers ons een poos met rust laten.”

o “Als het te snel gaat: jammer, maar dat blijft zo.”
o “Ge zingt wel, maar ge zingt voor geen meter wat er staat.”
o “Ik kan het Verdi niet meer vragen, maar ik denk dat hij dit ook
zou vinden”.

o “Blijf kijken naar mij, dan komt het samen goed.”
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Muzikale aardigheden
Ingrid te Meij
Enkele weken geleden was ik bij Adams Musicals Instruments te Ittervoort. Daar verkopen ze ook
kaarten die iets met muziek te maken hebben. Ik heb er drie gekocht die bij elkaar horen,
Musiconlogica 1, 2 en 3. Geweldige teksten waar je heerlijk mee kunt lachen. De ontwerper van
de kaarten is: Peter de Visser en ze worden gemaakt door Cartoonaardigheden.
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Bij het einde van de uitvoering van de Carmina Burana op 15 april 2012 in de Oranjerie.
Solisten en koren worden toegejuicht door een enthousiast publiek, de dirigent bedankt alle
uitvoerenden voor hun optreden. Foto Lucy Flores.
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Byzantijnse muziek in de Russisch Orthodoxe kerk
Ger Kuypers, 2de tenor

In Nederland zijn meerdere byzantijnse (mannen)-kerkkoren; het meest
bekende is het Utrechts Byzantijns Koor. Soms worden deze koren gezien als
een soort Don Kozakken-koor, doch dit is zeker niet het geval en is
gebaseerd op onkunde. In onderstaand artikel tracht ik wat
achtergrondinformatie over “de Byzantijnse Ritus” te geven. Het betreft hier
een samenvatting van info van mijn zwager (lid van het “Hoorns Byzantijns
Koor”), van googlen op internet en uit het boek “Oekraïne en de Byzantijnse
Ritus” van Dr. M. Antonowycz (voormalig dirigent van het ”Utrechts Byzantijns
Koor“).
De ritus waarbinnen de muziek functioneert heet Slavisch-Byzantijnse
ritus. Er zijn nogal wat termen die tot verwarring kunnen leiden. We zijn
bekend met termen als Orthodox, Katholiek en Byzantijns en we kunnen
ook de geografische toevoegingen Slavisch, Russisch, Grieks, etc.
'thuisbrengen'. Juiste combinaties vormen blijkt echter lastig en er vallen
vele interessante doch niet adequate termen te lezen en te horen. We
geven hier een korte uitleg – volledigheid wordt niet nagestreefd – van de
terminologie en de verwarring bij het benoemen van de Christelijke
erediensten en de kerkmuziek in 'het Slavische Oosten'.
Byzantijns
Het woord Byzantijns heeft slechts betrekking op de ritus waarin de
erediensten gevierd worden. Deze is weliswaar in Byzantium (voorheen Constantinopel, nu
Istanbul) ontstaan maar de term Byzantijns heeft nu geen geografische betekenis meer. De
Byzantijnse ritus verspreidde zich over grote gebieden o.a. in Oost-Europa. We spreken van de
Byzantijnse ritus net zoals er b.v. de Latijnse ritus bestaat.
Tot het 2e Vaticaans Concilie in de zestiger jaren onder Paus Johannes XXIII was de liturgische
taal in de Latijnse ritus uitsluitend het kerk-Latijn. De Byzantijnse ritus kent daarentegen de regel
dat de eredienst in de landstaal, de volkstaal gevierd dient te worden. Derhalve kent in principe elk
taalgebied de Byzantijnse ritus in zijn eigen taal.
Patriarch Nikon van Moskou stelde omstreeks 1650 na een grondige hervorming de liturgie vast
voor de Orthodoxe kerk binnen het Russische rijk. Ook de teksten werden vastgesteld en daar is
tot op de dag van vandaag weinig verandering in aangebracht, ook niet in de taal zelf. De liturgisch
taal in Rusland is in dit geval (en eigenlijk tegen de taalvoorschriften in) het Oud-Kerk-Slavisch
(ook Oud-Bulgaars genoemd) en niet het (moderne) Russisch. Het best gebruiken we in dit geval
de term Slavisch-Byzantijnse ritus net zoals de Grieks-Byzantijnse ritus bestaat. Hoewel we deze
term in de praktijk niet tegenkomen zou de term Nederlands-Byzantijnse ritus ook gebruikt kunnen
worden voor Byzantijnse erediensten die in het Nederlands gevierd worden.
Orthodox en Grieks-Katholiek
In Den Haag bestaat een kloostertje waarin de Nederlands Orthodoxe Kerk gevestigd is. Daar
worden de Byzantijnse erediensten gevierd in het Nederlands. De verwarring slaat pas >>>>
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echt toe met het gebruik van het woord 'orthodox'. In de betekenis van 'recht (of ) in de leer’ wordt
het voor stromingen binnen vele geloofsovertuigingen gebruikt. Orthodox staat ook voor (volgens
de leer van) de Oosterse kerk als geheel.
We gebruiken 'orthodox' in combinatie met een geografische toevoeging om een kerkelijke
jurisdictie in 'het Oosten' aan te geven, dus voor een patriarchaat: Russisch Orthodox, Grieks
Orthodox. Formeel gaat 'Russisch Orthodox' dus niet over de ritus. Omdat in het patriarchaat van
Moskou (de Russisch Orthodoxe Kerk) alleen de Slavisch-Byzantijnse ritus gevierd wordt is een
vermenging van termen begrijpelijk doch niet juist. Bovendien wordt de Slavisch-Byzantijnse ritus
ook buiten de jurisdictie van het Patriarchaat Moskou gecelebreerd. Er zijn grote groepen (b.v. in
West-Oekraïne) die onder het patriarchaat van Rome vallen, Katholieken, en de Byzantijnse ritus
vieren, al dan niet in hun eigen
landstaal. Deze groepen behoren tot
de groep die zich na
eerdergenoemde hervormingen
geünieerd hebben met Rome. Ze
vallen echter onder een veel grotere
groep Byzantijnen, die zich
aangesloten hebben bij Rome. Om
de verwarring nog groter te maken
heet deze groep 'Grieks-Katholieken'.
Terzijde: in Griekenland leven dus
katholieken en orthodoxen naast
elkaar die beide dezelfde GrieksByzantijnse ritus vieren.
Hoe noemen we de muziek?
Hier zijn verschillende 'juiste'
mogelijkheden: Russisch Orthodoxe
kerkmuziek is mogelijk en dan
hebben we de muziek gekoppeld aan
de jurisdictie binnen welke de
kerkmuziek van Rusland (inclusief
het Russisch Orthodoxe OostOekraïne, Kiev) voor een groot deel
haar wortels heeft. Toch zijn er onder
andere jurisdicties vallende
gemeenschappen waar ook dezelfde
muziek gezongen wordt, b.v. in het
Benedictijner klooster te Chevetogne
in België. Derhalve is SlavischByzantijnse kerkmuziek niet alleen
neutraler maar ook ruimer, ook in
geografische zin: ook de
Voorbeeld van een Byzantijns Kozakkenkoor,
kerkmuzikale uitingen uit Bulgarije,
voor een traditioneel kerkgebouw.
Oekraïne, Servië en Macedonië
Foto: www.ebkk.nl.
kunnen onder deze noemer vallen.
Alleen geografische benamingen zijn
ook goed te gebruiken: Bulgaarse, Griekse, Oekraïense, Russische, Servische kerkmuziek.
Byzantijnse Mannenkoren zingen dus muziek uit de Slavisch-Byzantijnse ritus zoals die gezongen
wordt binnen de Russisch Orthodoxe Kerk.
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Betrokkenheid begint bij geïnformeerd zijn!
René Dittrich en Leonard Fortuin
Een regel in de communicatieleer zegt: effectiviteit = motivatie x acceptatie. Als we denken aan de
organisatie en de uitvoering van de Carmina Burana dan schiet ons die regel te binnen. Een
hardwerkend bestuur, druk bezig met de opzet en de uitvoering, dat in de beleving van een aantal
koorleden volstrekt in een isolement opereerde. Nauwelijks of geen communicatie over waar “ze”’
mee bezig waren. Komt het wel goed? Krijgen we de zaal wel vol en komen we wel uit de kosten?
En waarom betrekken ze ons er niet bij? Dat waren enkele hartenkreten. Waarom niet eerder en
beter geïnformeerd? Dan hadden de KRM’ers kunnen meedenken, suggesties doen en acties
voorstellen. Dan was het organisatorische draagvlak voor de uitvoering koorbreed geweest. Nu
leek het op ”zij” (het bestuur) tegenover “wij” (de koorleden). Het wij-gevoel ontbrak, wij als
Koninklijk Roermonds Mannenkoor, als vereniging, en dat riep irritaties op.
Dit gevoel van onbehagen werd naar voren gebracht in de ALV en in Zangzaod. En
gelukkig ook opgepikt door het bestuur. Nu is er de afspraak eens in de twee maanden een
vragenuurtje te houden tussen KRM’ers en bestuur. Dinsdag 26 juni jl. was er zo’n bijeenkomst,
voorafgaand aan de op een na laatste repetitie voor de zomervakantie. Zo’n vijftien koorleden
waren aanwezig, helaas nog een magere opkomst, maar het begin was gemaakt. Een breed scala
van onderwerpen passeerde de revue. Het bestuur nodigde uit tot discussie, motiveerde zijn
uitgangspunten. Voor ons begon die regel uit de communicatieleer al een beetje te werken.
De eerst volgende bijeenkomst is op dinsdag 2 oktober a.s., om 19.15 uur. Beste mensen,
laat uw betrokkenheid bij ons mannenkoor zien en neem deel aan die bijeenkomst. Het werkt
motiverend en stimulerend voor het KRM. Het wij-gevoel wordt er door versterkt en dan bedoelen
we alle leden van het koor.
Namens de redactie wensen wij jullie een zonnige, ontspannende en muzikale zomer toe.
Hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid terug op de eerst volgende repetitie, op 21 augustus
2012.

De techniek staat voor
niets!
Jan te Meij
Ook met de computer kan er iets goed fout
gaan. Hiernaast één bladzijde uit een
eerdere uitgave van Zangzaod die ik per email mocht ontvangen. Er wordt nog steeds
een goede vertaler gezocht !!!
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Uit de oude doos
Camil Giebels
Op woensdag 6 juni jl. kreeg ik een telefoontje van mevrouw Berger (ja hoor, de echtgenote van
Wim Berger, de wijnhandelaar op de Swalmerstraat) dat ze bij het opruimen van de zolder spullen
hadden gevonden die te maken hebben met het KRM. Of wij daarin geïnteresseerd zijn? Ze
vertelde mij wat ze zoal gevonden had, waarop ik mij beleefd haastte te antwoorden dat ik
morgenvroeg naar hun zaak kwam.
Het betrof authentieke aankondigingen van:
• Concerten samen met fanfare O.L. Vr. in ’t Zand in de tuin van de koninklijke harmonie, met
na afloop: Bal Champêtre (1908).
• Feestconcert bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer J.N. Snackers als
voorzitter van het KRM, in de
zaal van de heer P. Walenberg
(1915).
•Weldadigheidsconcert “ten
voordeele der Slachtoffers van
de ramp in Italië” (1909).
•Een bericht van het bestuur aan
de donateurs waarin zij op de
hoogte gesteld werden van het
verkrijgen van de titel
‘Koninklijk’ (1903)
•De geschiedenis van het
Roermonds Mannenkoor
1880-1894 door A.F. van
Beurden. (stoomdruk!!)
Ik wil jullie een en ander niet
onthouden, vandaar dat ik in
komende nummers van
Zangzaod een afdruk plaats van
de aankondigingen. Ditmaal de
brief aan de “Heeren Bijdragende
leden” van 14 augustus 1903.
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Tommy Roos: hij schenkt, rekent af en maakt schoon….
Camil Giebels (tekst en foto)
Elke dinsdagavond staat Tommy Roos – breed
glimlachend – net voor aanvang van de pauze,
achter de bar in het restaurant van Niekée klaar
om koffie en fris te schenken voor de dorstige
kelen van de mannen. Degene die iets sterkers
wil schuift aan bij de persoon die de tap bedient.
Na afloop van de pauze ruimt hij alles heel
netjes op en helpt mee met het weer in orde
maken van het restaurant, want bierglazen laten
kringen achter op de tafels, nootjes vallen wel
eens op de grond en het meubilair staat schots
en scheef. Voor Tommy geen probleem.
Hij heeft twee jaar geleden een schort van de
2de tenoren ontvangen als cadeautje voor zijn
25-jarig lidmaatschap. De foto verraadt helaas
dat deze niet altijd wordt gedragen.

Oplossing kruiswoordpuzzel/cryptogram
samengesteld door Camil Giebels

De inzenders van een goede oplossing (geen) hebben inmiddels hun prijs ontvangen.
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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.

L
M

Lessenaar: 1 Meubelstuk waarin de dirigent zich vasthoudt tijdens
uitvoeringen als het KRM uit de bocht dreigt te vliegen. 2 Contraptie die
sommige KRM’ers gebruiken om tijdens het zingen hun partituur of
concertmap niet te hoeven vasthouden.
Lied: Muziekstuk in de map van de KRM’ers, bij voorkeur in een taal die
bijna niemand begrijpt: Italiaans, Latijn, Limburgs, Pools, Russisch.
Maastrichts: Limburgs dialect dat de dirigent graag spreekt, Roermondse
KRM’ers niet willen en “Hollandse” KRM’ers niet of slechts met moeite
kunnen verstaan. Onuitputtelijke bron van vermakelijke misverstanden. Na
de repetitie op 22 mei 2012 heeft de dirigent beloofd, in aanwezigheid van
twee getuigen, voortaan standaard Nederlands te zullen spreken.
Muziek: Naast bier en pinda’s het immateriële goed waarmee KRM’ers zich
voeden voor, tijdens en na de repetities.
Map: Losbladig boekwerk, ook wel werkmap genoemd, waarin KRM’ers hun
partituren bewaren. Op kritieke momenten springt de veer open en vliegen
de notenbalken in het rond. De partituren zijn genummerd op een wijze die
ons in het Hiernamaals geopenbaard zal worden.

N

Neuriën: Binnensmonds halfluid zingen, zonder woorden, om aan het idee
te wennen dat we met een nieuw lied aan de slag gaan.
Noot: 1 Teken in de muziek waardoor de tonen zichtbaar worden
voorgesteld. 2 Kleine vrucht die KRM’ers in de pauze van hun repeities in
grote hoeveelheden naar binnen werken. Ook wel apenoot en pinda
genoemd.
Notenbalk: Wonderlijk systeem van lijnen en symbolen om muziek vast te
leggen. Voor beginners een drempel voor de toegang tot hogere, muzikale
sferen. Voor gevorderden uitgangspunt voor vrije interpretaties, het
zogenaamde ‘componeren’.

O

Opkomen: Het moeilijkste deel van een KRM-optreden: Wie staat waar en
waarom? Hoe houden we de concertmap vast als we het toneel op
marcheren? Hoe zorgen we dat niemand valt? Hoe kijken we de wereld in:
zelfbewust, gemotiveerd, artistiek geladen of zoekend naar familieleden in
de zaal?
Opstellen: Het plaatsen van KRM’ers die een uitvoering gaan geven op
zodanige wijze dat ze allemaal de dirigent kunnen zien en hun concertmap
ruim voor zich kunnen houden. Meestal lukt dat alleen door een beroep te
doen op de elementaire kennis van exercitie die de meeste KRM’ers hebben
opgedaan toen ze hun militaire dienstplicht vervulden.
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DE STEM
Olaf Schouten, bariton (tekst en foto)
Het leven is vooral vooruitzien met kansen en uitdagingen. Die komen altijd voorbij en de kunst is de juiste
kans op het juiste moment te pakken en te verzilveren. Dat geldt in mijn beleving voor zowel de mens als
voor een organisatie. Voorwaarden voor resultaat zijn natuurlijk niet alleen de kans krijgen maar ook het
nemen van ruimte en daar hoort ook een dosis van geluk bij. We leven in het heden en nu, voorwaarts, en
begrijpen het leven achterwaarts. Leren we van de historie? Ik weet het niet!
Afgelopen mei 2012 was ik in het voormalige KZ (Konzentrationslager) Bergen Belsen en vorig jaar bezocht
ik Dachau, in april 2011. De impact is enorm mag ik stellen bij die bezoeken. Zeer aangrijpend en zo voelde
het blijkbaar ook bij de vele andere bezoekers, ongeacht rang, stand en nationaliteit. Een jongere Duitse
man naast mij zei een aantal keren "Grausaam" (= plattdeutsch) bij het schouwen van het historische
materiaal. Zo kwam ik ook in gesprek met hem. Een heuse (ver)binding ontstond. Beiden vroegen we ons af
of de wereld nu wel echt iets heeft geleerd na de Tweede Wereldoorlog. De conclusie was een duidelijk
“neen”, maar ook was en bleef de vraag: hoe kan dat nu toch? Met al het beeldmateriaal, waarvan veel uit
het Imperial War Museum in Londen, kun je als mens heden ten dage absoluut niet geloven dat het toen
allemaal zo gelopen is. Het kan en mag niet meer gebeuren, dat was toch de les?!

Lopend over het enorme terrein in Bergen Belsen, gelegen in de deelstaat Nedersachsen, zestig kilometer
noordoost van Hannover, nabij Celle aan de zuidrand van de Lüneburger Heide, ervaar ik een ijzige stilte
ondanks de vele bezoekers. Een mooi zonnetje schijnt en een licht windje waait over het terrein dat enkel
nog bedekt is met grafheuvels en gras. Geen enkel stemgeluid is te horen en dat is eigenlijk een akelige
beleving met de wetenschap uit het gedenkmuseum op de plaats waar in de vorige eeuw zich zoveel
afspeelde. Op beide voormalige concentratiekampen hebben toch ooit vele en verschillende stemgeluiden
geklonken. Variërend van angst, onderdrukkende en vernederende onmenselijke commando’s. Toch kwam ik
in beide gedenkmusea beelden tegen van muziek, theater waarin zang en spel een rol heeft gepeeld. Muziek
maken heeft in alle omstandigheden, hoe vrolijk of droevig ook, een rol gespeeld.
In het KRM blijkt uit ons repertoire over vele jaren, uit de inhoud en de toon, heel vaak waar het stuk
betrekking op heeft. Vele genres met intussen een rijke historie mogen wij uitvoeren. Zoals recent, hoe
eenmalig ook, is de Carmina Burana een beleving op zich gebleken, ook tijdens de evaluatie. Dank aan onze
dirigent en inspirator Hennie die ons niet alleen het plezier van zingen geeft maar ook het juiste gevoel en
beleving weet te raken in mijn ogen. Ik kijk vooruit met Hennie’s fantastische visie, vele uitdagingen, zin en
zingeving in de hoop dat wij allen slagen om op korte termijn een koor van tenminste honderd zangers te
hebben.
Fijne vakantie en bronsato terug!
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Waat waas...
Camil Giebels (tekst en foto’s)
27 maart 2012
Repetitie … in Melick … KRM met de beide pianisten Monique Offermans en Gerald Wijnen, en
het kinderkoor. Even wennen aan het nieuwe geluid.
31 maart 2012
Zaterdag … eigenlijk
geen repetitiedag, maar
vandaag wordt er
intensief van 12.00 tot
16.00 uur gerepeteerd
samen met het
dameskoor, kinderkoor,
2 solisten, de pianisten
en het
slagwerkensemble van
de Harmonie Concordia
uit Melick.
3 april 2012
Jan
te Meij noemt de
Repetitie in Melick op 31 maart 2012. Hennie maakt het
kinderkoor duidelijk dat hij nu Annie is. Foto: Lucy Flores.
namen van die leden op
die afgelopen maand
jarig zijn geweest.
Speciale vermelding krijgt Hennie Ramaekers want die is vandaag jarig. Met begeleiding van Olaf
Schouten op de doedelzak zingt het KRM ‘Happy birthday’. Hennie geniet en krijgt van de
president een fles wijn. Proost!! Hennie belooft dat we na de Carmina Burana zeker
verder gaan met het instuderen van de ‘Hoera’!! Hij verzoekt ons met klem allemaal
de volgende keer een potlood bij zich te hebben.
10 april 2012
Vanavond is Rob Meijers aanwezig, countertenor tijdens de uitvoering van Carmina
Burana. Deze zangstem is erg dun gezaaid, vandaar ook dat hij in het voorprogramma op 15 april
a.s. een aria voor zijn rekening neemt, zodat we nog meer van zijn stem kunnen genieten. Wij
doen dat vanavond al. Hij wordt hierbij door Monique Offermans op de piano begeleid.
Het potlood…. Ja, ja, dat is de rode draad die vanavond door de repetitie loopt. Wij hebben hem
nodig om in onze partij aan te geven wanneer we tijdens de uitvoering moeten zitten en opstaan.
Schools, zoals Hennie zegt, maar het werkt wel erg effectief. President Jan te Meij bedankt de
gastzangers nu al omdat hij a.s. zondag daar geen gelegenheid voor zal krijgen. Jan geeft heel
voorzichtig aan dat een lidmaatschap van het KRM tot de mogelijkheid kan behoren. Ook Hennie
maakt van de gelegenheid gebruik om op zijn eigen wijze de gastzangers te bedanken. Hij hoopt
dat het een verrijking voor hen is geweest.
15 april 2012
De uitvoering van Carmina Burana van Carl Orff. Zie elders in dit nummer.
17 april 2012
De president blikt terug en Hennie doet dit over enkele weken. Jan te Meij leest een mooie brief
voor die op 15 april nog is verstuurd door de dirigente Nadia Loenders van de beide dameskoren.
Een van de gastzangers blijft bij het KRM en wil heel graag lid worden. Felix, fijn dat je de 1ste
tenoren komt versterken en we wensen je een hele mooie tijd toe bij ons KRM.
>>>>>
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>>>>>
Over nieuwe leden gesproken … Ed Strik heeft de uitvoering
van de Carmina Burana bijgewoond, evenals de Pelgrimsmis
van de afgelopen drie jaar. Nu weet hij het zeker … en heeft
interesse in het KRM. Vanavond is zijn eerste repetitie. We
hopen dat Ed zich snel thuis zal voelen en ook zoveel geniet
van alles wat met KRM te maken heeft.
De president deelt mee dat we op 15 december a.s. met de
dames een weekend op stap gaan. Op bezoek bij TATASteelorkest. Nieuwe werken staan op het programma:
‘Michelle’ en ‘I want to hold your hand’ van The Beatles
(beide aangereikt door Jan Oosterbaan) en Bohemian
Rhapsody van Freddy Mercury (aangereikt door Leo
Schreurs)
24 april 2012
Vanavond wordt tot zijn grote schrik – Felix Ramakers
uitgezwaaid als gastzanger bij de Carmina Burana, maar
meteen daarna deelt vice-voorzitter Herman Aben mee dat
Felix vanavond geballoteerd wordt tot lid van het KRM. Hij ontvangt de ballotagezak en Herman
vertelt de leden wat hier allemaal in zit. Felix heeft tijdens de repetities van de Carmina Burana
laten zien dat hij altijd present is. Welkom Felix bij de 1ste tenoren en we hopen dat het een mooie
tijd voor jou mag zijn bij ons KRM.
1 mei 2012
De eerste penningmeester is niet aanwezig, op vakantie… “Ja hoor, ik ben er niet met de kas
vandoor!! Groeten uit Barcelona.”
15 mei 2012
Helaas vernemen we dat ons jongste lid Emile Joosse wegens studie en gezondheidsproblemen
geen lid meer kan zijn van ons KRM. Jammer, maar we gaan er van uit dat dit een tijdelijke
beslissing is. De president deelt mee dat op dinsdag 3 juli a.s. een open repetitie gehouden wordt
voor de partners van de leden, maar vooral voor de vrienden van de leden. Hennie nodigt ons
allemaal uit om minstens één vriend mee te nemen om kennis te maken met de hobby van ons.
Het belooft een speciale avond te worden!
22 mei 2012
Vanavond wordt een deel van de repetitietijd besteed aan de evaluatie van de Carmina Burana
tussen bestuur, dirigent en leden. We kunnen tevreden terugkijken op een zeer geslaagde mooie
uitvoering voor een volle Oranjeriezaal. Verbeterpunten zijn verwerkt in het Draaiboek, zodat we
daar de volgende keer van kunnen profiteren. Hennie vraagt wederom om op 3 juli a.s. allemaal
tenminste één vriend mee te nemen. Er komen weer twee nieuwe koorscholingen en voor de
leden wordt weer een vervolg georganiseerd op de vocal coaching. Hij wil het koor uitbouwen tot
100 leden.
5 juni 2012
Twaalf leden zijn vandaag afwezig i.v.m. vakantie. Hennie: “Maar goed dat we een groot koor
hebben, zodat we dit wel kunnen hebben”.
12 juni 2012
“Wat heb jij gedaan om vrienden te mobiliseren voor de open repetitie op 3 juli a.s.?” Deze vraag
wordt meerdere malen gesteld deze repetitieavond.
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Van de bestuurstafel
Louis Hauer, secretaris

•

•

•

•

•

Op het ogenblik werkt het bestuur aan de afronding van een draaiboek project Carmina
Burana, dat gebruikt kan worden voor een volgend groot project. Hierin zijn de
organisatorische aanpak van dit project, aangevuld met zowel de positieve als de
negatieve ervaringen en verbeterpunten, zo nauwkeurig mogelijk omschreven. E.e.a.
kwam mede tot stand dankzij evaluerende opmerkingen van de leden van ons koor.
Naar aanleiding van de verkiezingen op onze jaarvergadering heeft er een verandering
plaats gevonden in de taakverdeling binnen het bestuur: Camil Giebels is 1e
penningmeester (de post van 2e penningmeester is nu vacant) en Will Selen is 2e
secretaris. Hij neemt deze taak over van zittend bestuurslid Lei Sijbers. Verder is de
taakverdeling ongewijzigd.
Na de zomervakantie start het KRM weer met een nieuwe actie “Ontdek je stem”. De
eerste aanzet daarvoor is inmiddels gedaan door onze P.R.-commissie en door onze
leden worden al de nodige contacten gelegd. Wilt u ook aan deze ontdekkingstocht
meedoen? Binnenkort kunt u hierover informatie verzamelen via onze site.
De voorbereidingen voor twee uitvoeringen van ons koor tijdens onze concertreis op 15
en 16 december a.s. naar Heemskerk zijn in volle gang. Op 15 december verzorgt het
KRM samen met het Tata-orkest een najaarsconcert. Het middagconcert op 16
december verzorgen we alleen.
Onze laatste repetitie voor de vakantie is op dinsdag 3 juli. Dit wordt een open repetitie.
Vrienden van ons koor en belangstellenden zijn van harte welkom. Ook hiervoor geldt:
zie onze site! Op 21 augustus a.s. is de eerste repetitie na de vakantie – het begin van
een nieuw seizoen.

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 van Zangzaod 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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