Zangzaod
Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor − Jaargang 21, nummer 3 (september 2012)

Van de
president
Op het moment dat ik
dit schrijf, zijn we allen
weer een beetje in het
normale ritme aan het
komen.
De koorvakantie zit er weer op en de meeste
mensen hebben hun koffers opgeborgen,
ofschoon we met onze gemiddelde leeftijd
niet meer zo zeer aan de schoolvakanties
gebonden zijn. De dagen beginnen, jammer
genoeg, alweer te korten.
Ons programma voor de komende jaren
wordt ook al weer uitgewerkt. Met onze
dirigent hebben we de afspraak gemaakt om
zo’n zes keer per jaar met het dagelijks
bestuur bij elkaar te komen om samen in de
toekomst te kijken en/of plannen te
bespreken die belangrijk zijn voor het goed
functioneren van het koor.

Open monumentendag
8 september 2012
Gerard van der Woning, bas
Op zaterdag 8 september jl. was het Open
Monumentendag, een mooie en unieke
gelegenheid om monumentale gebouwen en
tuinen van particulieren en overheid van
dichtbij (van binnen) te bewonderen.
Aan de Hamstraat nr. 20/20A ligt de
Roermondse synagoge. Deze synagoge is
eigendom van de Nederlands-Israëlitische
Hoofdsynagoge in Maastricht. Zij is niet meer
in gebruik omdat een Joodse eredienst pas
kan worden gehouden als 10 mannen samen
een minjan (“telling”) vormen en dat is bij de
Roermondse gemeente al lang niet meer het
geval. De Stichting Rura heeft op dit moment
het beheer over dit gebouw.

Ook met de leden van het koor hebben wij
de afspraak om zo’n vijf keer bij elkaar te
komen om bij te praten, van gedachte te
wisselen en knelpunten c.q.
verbeteringspunten te bespreken. Dit alles
ook overeenkomstig ons beleidsplan.
Ook de koorscholing ‘ontdek je stem ‘ en de
vocal coaching zijn weer gestart.
Al met al zijn we, zoals u kunt lezen, weer
volop aan de gang.
Ik wens u allen veel leesgenot met deze
uitgave van Zangzaod.
Jan te Meij

Tijdens Open Monumentendag is ook deze
synagoge open voor het publiek. Enkele
VVV-gidsen zijn al jaren bereid om hier tekst
en uitleg te geven. En bij de bezoekers zijn
vaak Roermondenaren die zeggen: “Ik wist
helemaal niet dat hier een synagoge was!”.
Tijd dus, mannen, om eens te gaan kijken!
Elk jaar is de synagoge in de maanden juli
en augustus op zaterdag open en zijn
voornoemde gidsen aanwezig tussen 13.00
en 17.00 uur.
>>>>
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Sinds enige tijd heb ik mij het “lot” van de Roermondse synagoge
aangetrokken en doe ik kleine reparaties en onderhoud. Het was voor
mij dan ook erg fijn om te horen dat een “afvaardiging” van ons koor in
de personen van Gerard van de Garde en Johan Vermeij het initiatief
had genomen om op die bewuste zaterdag Jiddische liederen ten
gehore te brengen op de binnenplaats.
Op deze binnenplaats, tussen het voorgebouw en de eigenlijke
synagoge, staat het monument met daarop de namen van de
Roermondse Joden die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust.
De Jiddische liederen, gezongen door gastzanger Johan en begeleid
door “onze vaste accordeonist” Gerard, werden door de bezoekers
met applaus beloond en waren voor de bezoekers door de unieke
sound vaak aanleiding om langer te blijven of zelfs een tweede keer
terug te komen.
Ik verkeer niet in de positie om iemand te bedanken. Toch hebben met dit initiatief niet alleen de
Roermondse Synagoge en het Jiddische lied, maar vooral ook het Koninklijk Roermonds
Mannnenkoor weer wat meer bekendheid gekregen. Bravo!!

Open Monumentendag 2012. KRMʼer Gerard van de Garde (accordeon) en
gastzanger Johan Vermey brengen Jiddische liederen ten gehore op de
binnenplaats van de synagoge in Roermond. Foto Ton van Beers.
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Kunstmarkt was groot succes
Ingrid te Meij – van Borren
voorzitter en PR
Zaterdag 1 september jl. organiseerde Stichting Melieve weer haar jaarlijks terugkerende
kunstmarkt voor amateurs. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind en onder een
stralend zonnetje stond dat prachtige Munsterplein met dat geweldige aanbod van kunst
volop in de belangstelling.
Stichting Melieve had een eigen kraam, met kunst in consignatie van professionele
kunstenaars, waar veel mannenkoorleden én vele anderen een gezellig praatje met ons
kwamen maken. Op een gegeven moment leek ’t wel een lopende receptie voor Lia en
Cor Klaver, want die waren die dag 50 jaar getrouwd!!! Er werd wat afgezoend.
Deze kunstmarkt was weer goed, super gezellig, veel verkocht door de deelnemers en
Stichting Melieve gaat zich weer opmaken voor 2013!

Kunstmarkt op het Munsterplein, met
o.a. het gouden bruidspaar Lia en Cor
Klaver. Foto’s Camil Giebels (linksboven)
en Ingrid te Meij.
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Openbare repetitie druk bezocht
Op 3 juli 2012 hield het KRM een openbare repetitie, in het atrium van Niekée. Doel: onze
achterban en andere belangstellenden laten zien en horen hoe een repetitie verloopt. Dirigent
Hennie gaf een boeiende uitleg, liet het koor een gevarieerd programma zingen en spoorde de
aanwezige niet-koorleden aan om mee te doen met stemoefeningen en community singing. Dat
was even wennen, maar werd heel snel een “feest van de herkenning”. Bijgaande foto’s van
Mijntje van Beers geven een indruk van een zeer geslaagd evenement. – Red.
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Oproep: Lever uw oude kleren in bij
Melieve. Ook lompen zijn welkom!
Zoals natuurlijk al bij iedereen bekend is, zijn de dames van Stichting Melieve Koninklijk
Roermonds Mannenkoor actief met het binnenhalen van geldelijke middelen om “hun” koor te
ondersteunen.
Nu de herfst met rasse schreden nadert, betekent dit in veel huishoudens: kasten, lades e.d.
leeghalen en alle zomerkleding omhangen en/of wegdoen. En voor dat wegdoen komt dan jullie
Stichting Melieve in aanmerking! In samenwerking met Re Share kledinghergebruik van het Leger
des Heils zamelen wij graag uw kleding en schoenen in. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan
verbonden. Het nog goede materiaal moet:
• niet kapot zijn
• schoon zijn
• aangeleverd worden in plastic zakken.
En sinds dit jaar (2012) mogen ook zgn. “lompen” worden ingeleverd.
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 zouden het heel
fijn vinden als u de “lompen” apart wilt inleveren en dit op de zak wilt aangeven.
Wij doen mee aan de jaarlijkse ophaalroute in de maand april. Onze volgende ophaaldag wordt
begin april 2013. U kunt uw niet meer gebruikte kleding / schoenen én lompen nu al 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 opnemen: Lei 464 604,
Frans 332 812 of Jan 501 417.
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 jullie families,
vrienden, bekenden etc. etc.: hoe meer kilo’s, hoe meer er te incasseren valt.

Gevleugelde woorden van de dirigent
•
•
•
•

Vraag: “Hoe hou je het zo lang vol, dirigent?” Antwoord:
“Omdat het zo lang duurt voordat ze het kennen.”
“Er zijn paar mannen die adem willen halen, maar dat zou
ik niet doen.”
“Gezelligheid is snel voorbij als het niet goed is.”
“Kunnen jullie de partij wat hoger houden? Je bent nu met
de edele delen aan het zingen.”
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Genieten
Louis Hauer
Naarmate je langer lid bent van het koor kun je sommige koorleden ook van een andere kant wat
beter leren kennen. Deze mogelijkheid wordt groter, wanneer hij de zelfde partij zingt en nog
groter, wanneer je allebei bestuurslid bent.
Het is niet zomaar, dat er vriendschapsbanden ontstaan vanuit het lid zijn van een vereniging. Je
geniet dan samen van dezelfde hobby en wilt dit en ook andere dingen graag met elkaar delen. In
sommige gevallen gaat dit zo ver, dat je ook over een andere hobby enthousiast vertelt en anderen
hiermee aansteekt. Neem nu onze president Jan te Meij. Hij is al bijna 40 jaar lid van ons koor,
enthousiast 1e tenor en al heel wat jaren bestuurder. Als hij op zijn praatstoel zit, gaat het niet over
koetjes en kalfjes, maar over zijn andere hobby: paardrijden. Niet alleen als berijder, maar ook als
menner. Regelmatig bespant hij zijn koets en rijdt, al of niet vol geladen, een uur of drie over de
binnenwegen rondom Swalmen. Want een trekpaard moet zijn conditie in orde houden en op de
bok is het genieten – zeker als het weer goed is. Zo mag Prins Carnaval een stukje mee rijden,
dan weer een bruidspaar, een jubilaris of een jarige.

De equipage van Jan te Meij langs de Maas in
Asselt. Foto Albert Hanssen, L1.

Om het eind van het schooljaar te
vieren besloten wij, opa en oma,
iets met onze twee kleinkinderen te
ondernemen. Ze waren allebei over,
dus reden genoeg. Maar wat?
Nadat Jan weer enthousiast over
zijn tweede hobby had verteld wist
ik het – maar eerst overleggen. Hoe
denkt de opgroeiende jeugd over
een ritje, zoals Leen Jongewaard en
Wim Sonneveld zo raak bezingen:
“en maar schommelen, en maar
kijken naar de kont van ’t paard”?
Dit bleek reuze mee te vallen. Er
werd spontaan enthousiast
gereageerd! Dus werd Jan gepolst.
Ook hij reageerde enthousiast.

We spraken af voor een zondagmiddag, maar de weersvoorspellingen waren zo slecht, dat we ’s
morgens moesten besluiten de afspraak uit te stellen naar de opvolgende woensdag. Nadat dit die
zondagmorgen aan de kleinkinderen was meegedeeld, verbeterde het weer in Roermond
zienderogen – dat zul je nu altijd hebben. Maar “gelukkig” trok de lucht weer dicht en regende het
‘s middags stevig.
’s Woensdags was het prima weer, een aangename temperatuur, licht bewolkt maar wel wat wind.
De kleinkinderen stonden al ruim voor het afgesproken tijdstip op de stoep, ze hadden er zichtbaar
zin in! Dus voortijdig op naar Swalmen. Jan was nog druk bezig bij de geurende stal het paard te
zadelen – de koets van Oost-Duitse makelij stond al klaar. Het paard liet zich alles wel gevallen. Je
kon merken, dat ook zij er zin in had. Zo kom je nog eens ergens, moet zij gedacht hebben. De
kinderen maakten beiden kennis met de koetsier, maar ook met het paard. De één wat afstandelijk,
de ander duidelijk meer betrokken. Ervaring met viervoeters had geen van beiden.
>>>>>
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Nadat paard en wagen één geheel vormden, zette Jan zijn koetsierspet op (zat vast met een
koordje, tegen het afwaaien) en Ingrid zwaaide ons uit. De tocht was begonnen! Al direct werd de
vaart er in gezet. Het paard reageerde alert op Jans stem en de hoefslag op het asfalt klonk ons
prettig in de oren. De tocht ging richting Asselt.
Je komt op wegen, waar je ooit eens gefietst hebt, maar nog nooit vanuit een rijtuig hebt bekeken.
Langs oude, gerestaureerde boerderijen en een licht golvend landschap. Zo valt dat niet zo op,
maar als je meemaakt, hoe een paard bespannen voor een rijtuig met vijf personen daarop
reageert, kijk je toch anders om je heen. Mensen keken op en groetten ons, toen we duidelijk
hoorbaar voorbij kwamen. Er werd spontaan een foto van ons gemaakt. ’s Avonds zagen de kijkers
van L1 TV deze foto, gemaakt door de weerfotograaf, tijdens het weerbericht.
Koetsier Jan had verbaal regelmatig contact met andere weggebruikers, voornamelijk met fietsers
of met bewoners, die ineens tuinman geworden waren. Dit weer nodigde uit voor zeer
uiteenlopende activiteiten. In ons geval was het paard de actiefste. Als het eventjes naar beneden
gaat, moet Jan merkbaar het paard iets inhouden. Middels hinniken geeft zij aan er nog steeds zin
in te hebben.
Halverwege de rijtoer werd er eventjes gestopt voor een versnapering. Het paard werd daarbij niet
vergeten, ook daar heeft Jan goed voor gezorgd. De kinderen werden bij deze verzorging
betrokken. Opmerkelijk was, dat ze allebei een andere houding hadden aangenomen naar het
paard toe. Er werd op verzoek van plaats gewisseld op de bok. Een goed teken: er werd zichtbaar
genoten. Via kasteel Hillenraad reden we Swalmen weer binnen. Volgens het paard maakten we
een omweg naar huis. Ze had gelijk – kennelijk had ze de stal weer geroken.
Voldaan reden we langs het huis van Jan richting stal. Met zijn allen een prachtige dag gehad. Het
paard kreeg direct de aandacht en de verzorging, die het nodig en verdiend had en ook de
koetsier werd niet vergeten. Ingrid maakte enkele herinneringsfoto’s en er werd na een gezellige
korte nazit met twee enthousiaste kleinkinderen naar huis gereden. Met dank aan Jan en paard.
We hebben genoten, zoals Sjef Diederen ons geleerd heeft!

Openbare repititie in het Nikée-atrium op 3 juli 2012. Gezellige drukte tijdens het
eerste contact van koorleden en achterban. Foto Leonard Fortuin.
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Waat waas...
Camil Giebels
26 juni 2012
Voor de eerste maal kunnen de leden vooraf aan de repetitie vragen stellen aan het bestuur en
informeert het bestuur de leden. Ditmaal waren niet zo veel leden present en daarom zullen de
volgende data op de website geplaatst worden, zodat deze in de agenda’s genoteerd worden.
De op een na laatste repetitie van dit seizoen. Hennie noemt het een succesvol jaar dat tevens
een springplank is voor de volgende periode. Wederom maakt Hennie reclame voor het bij zich
hebben van een potlood tijdens de repetitie. Het moet professioneler, ook voor een amateurkoor.
Hij ziet graag dat we ons thuis voorbereiden door de tekst te oefenen, you tube te raadplegen en
via mp-3 bestanden te beluisteren. Dus: huisstudie!! De bewijzen zijn er dat de kwaliteit er stevig
op vooruit gaat.
3 juli 2012
Voor deze avond hebben de leden familie, vrienden en andere belangstellenden uitgenodigd om
hun te laten zien en horen, welke hobby wij hebben. Een deel zelfs interactief. De belangstelling
was prima.
Na afloop hebben we gezellig nagepraat met een drankje en een hapje.
21 augustus 2012
De eerste repetitie na de zomervakantie. Nadat we elkaar buiten – want het was warm – begroet
hebben, gaan we vandaag naar een andere ruimte omdat ook in het gebouw gerepeteerd wordt
voor de “Drie sjtuuver opera”, de Limburgse vertaling van "Die Dreigroschenoper" van Kurt Weill
en Berthold Brecht. Niet zo’n geweldige combinatie om dan te repeteren, maar ja.
28 augustus 2012
Vanaf vandaag tot en met eind oktober repeteren we op de begane grond i.v.m. de repetitie in het
atrium van de ook daar uit te voeren opera (zie 21 augustus).
De mannen krijgen de gelegenheid om een brief te voorzien van hun naam dan wel (onleesbare)
handtekening, om Frans Lutters een spoedig herstel toe te wensen.
4 september 2012
Hennie vraagt de leden zich op te geven voor de OJS (Ontdek Je Stem), waar speciaal aandacht
zal worden besteed aan de ouder wordende stem, het gebruik van de kopstem speciaal voor de
1ste tenoren en de vibrerende stem.
Cor Klaver laat ons delen in het feit dat hij 50 jaar met Lia getrouwd is. Dat is al de tweede zanger
dit jaar en ook weer een tweede tenor. Cor doet dat door ons allemaal een consumptie aan te
bieden. Van harte proficiat, Cor en Lia, en bedankt voor de traktatie. Het KRM heeft Cor uiteraard
toegezongen. (Zie ook Kunstmarkt, blz. 3.)
11 september 2012
Er ligt een brief met beterschapswensen klaar voor Henk Oosterbaan, waar de leden hun naam of
een (onleesbare) handtekening plaatsen.
De kennismaking met de nieuwe (de 5de !!!) koorscholing vindt vanavond plaats. Het gaat op dit
moment om een groep van 7 leden.
18 september 2012
Niet te geloven... acht deelnemers aan de 5e koorscholing.
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DE STEM
W. Olaf Schouten, bariton (tekst en foto)
De maand september 2012 zit vol stemmen en daardoor ook stemmingen. Op 12 september 2012
stemde Nederland voor een nieuwe bezetting van de Tweede Kamer. Opmerkelijk waarbij in mijn
beleving enkel rechts en links gestemd werd voor dezelfde (inter)nationale problemen. Waar is dat
belangrijke midden dan dat ons zo kan (ver)binden? Of is de verkiezingsuitslag de rekening van
het steeds meer sociaal, maatschappelijk en cultureel opschalen met een steeds meer
individualiseren van de mens? Een verharding of een meer gebrek aan begrip, respect en
waardering voor elkander?
Een dag later zag ik een EO programma “Liefs uit…” Daar kwamen twee verliefde mensen Twin
(41) uit Arnhem en Faranak (28) uit Iran in voor die zich digitaal hebben leren kennen en verder
samen willen leven. Ik vond dat bijzonder omdat ik binnen mijn eigen kring Iranese mensen ken. Ik
realiseer me daardoor meer de cultuurverschillen en de grote vraag is of Faranak ooit in Nederland
voorgoed komt wonen en zich dan ook heel gelukkig gaat voelen? Andersom zou de vraag ook
gesteld kunnen worden. Zou ik mij dolgelukkig kunnen gaan voelen indien ik daar terecht zou
komen door welke omstandigheid dan ook? De Arabische wereld is net zo anders als de Europese
en Nederlandse wereld in het bijzonder. Steeds meer ervaar ik dat ik in het onderwijs dat ik
genoten heb betrekkelijk weinig weet van gewoonten en gebruiken van de Arabische wereld. Geen
dan wel onvoldoende aandacht ook voor de verschillen en overkomsten. Zingen wij KRM
überhaupt wel eens een mooi Arabisch lied? Een uitdaging om meer werelds en verbindend te
zingen?
Wat is vrijheid van meningsuiting nog waard
als ik kijk naar hoe de Westerse en Oosterse
wereld op elkaar reageren en onderling elkaar
menen te moeten vertellen wat we moeten
doen en moeten laten. Een filmpje “Innocence
of Muslims - Muhammad Movie” dat ik nu bijna
noodgedwongen moet zien. Versta ik die
stemmen wel? Of is het de beeldvorming waar
ik het mee moet doen? Steeds dat “We”verhaal is ook waar ik onder val? Steeds meer
afzetten in tegenstelling tot elkaar opzoeken
lijkt het wel. Wat stemmen wel niet kunnen
doen met grote groepen in verschillende
landen. Waar gaat het over?
En dan het klapstuk van week 38: een 15 jarig meisje in het Noorden van ons land dat met gebruik
van Facebook een hele lokale gemeenschap op de kop zet. Slechts door een simpel ‘vinkje’
verkeerd te plaatsen slaat de stemming volledig om. Verbijsterend!
Opnieuw gaan nieuwe mannenstemmen ons KRM versterken en verbeteren leden door
koorscholingen de stemkwaliteit. Hennie onze KRM-dirigent leidt ons nu met het repertoire ‘Back
To The 60’s’ muzikaal eigenlijk door onze jeugd heen. Geen sociale media etc in die tijd. Was het
toen toch meer zoals John Lennon & Paul McCartney schreven: ‘I want to hold your hand’? De
dirigent appelleert vaker aan om thuis met de bladmuziek te oefenen. Hoe mooi kan het zijn als
met de verdergaande digitale ontwikkelingen Hennie thuis als heuse ‘tutor’ op het scherm
verschijnt en wij precies datgene oefenen wat hij op de repetitie verwacht. Hoe mooier, efficiënter
en effectiever resultaat kan het KRM dan op een repetitie neerzetten? Ik sluit af met: zal ik verder
dromen met het KRM als beste koor van Nederland?
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Uit de oude doos
Camil Giebels

10

Zangzaod KRM, jaargang 21, nummer 3 (september 2012)
__________________________________________________________________________

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.

P

Partituur: stuk papier met muzieknoten waarmee KRM’ers hun edele delen
verbergen.
Piano: Onmisbaar instrument voor dirigent en KRM. Tijdens de repetities
speelt hij er zelf op, als het serieus wordt, streelt Monique de toetsen.
Pelgrimsmis: godsdienstoefening voor wandelaars naar Santiago de
Compostela. Tijdens die mis doen plaatselijke geestelijken het loopwerk,
terwijl het KRM zingt, bijna onzichtbaar achter de bisschopszetel.
Potlood: Voorwerp dat alle KRM’ers paraat (moeten) hebben tijdens de
repetities.

Q

Quasi: Moeilijk woord dat nergens op slaat.

R

Roermonds: Plaatselijk dialect waar vooral de dirigent veel moeite mee
heeft. Zie ook: dialect.
Remunjse zengers: Lied dat het KRM bij speciale gelegenheden op
verzoek ten gehore brengt. Eén van de toppers in onze werkmap.
Taalgebruik en melodie zijn van een onvergetelijke schoonheid.
Repetitie: Bijeenkomst van het KRM, meestal op dinsdagavond, waarop niet
alleen (veel) bier wordt gedronken maar het KRM ook stevig oefent voor
komende optredens. Aan het einde zijn de KRM’ers vaak “een bietje meug”.

S

Schola KRM: KRM’ers in ruwkatoenen jurken die oud-Latijn zingen bij H.
Missen en andere plechtige gebeurtenissen in het Rijke Roomse Leven. Met
deze hemelse arbeid verwerven zij aardse goederen – voor het KRM.
Smoking: Eenheidsverpakking van KRM’ers tijdens optredens. Alleen in het
overhemd zit verschil: die variëren van masculien rechttoerechtaan tot
frivool met bijna feminiene borduurwerkjes.

T

Tenor: Mannenstem die meestal de toon aangeeft, en de melodie. Dat geldt
vooral voor de eerste tenor. Niettemin ziet onze dirigent de tweede tenoren
als het cement van het koor. Daarom stelt hij die tweede tenoren dikwijls als
voorbeeld, van muzikaliteit, partijdiscipline en stemvastheid. Terecht!
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Jacobspad: in woord en beeld
Frans Lutters
Op 28 mei 2005 zat ik namens het KRM met een groep mensen van
gedachten te wisselen over de filosofie achter een nieuw Jacobuslied
voor het KRM in verband met een voorgenomen reis. Ieder vertelde
toen iets over zijn relatie met Jacobus en Santiago de Compostela.
Toen het mijn beurt was, zei ik dat ik eigenlijk niets had met Jacobus en
Santiago. Dat viel op in dat gezelschap. Natuurlijk heb ik daarna
duidelijk gemaakt waarom ik toch met recht in die groep meepraatte.
Zeven jaar later…
Intussen is er iets gebeurd met mij. Ik ben toch niet te voet of met de fiets naar Santiago gereisd.
In 2006 liep ik welgeteld 11 km over de Camino. Ik reisde in die jaren wel twee keer langs de
Camino Francés, het pelgrimspad in Noord-Spanje, om een reis naar Santiago voor te bereiden
voor het KRM en de reis zelf. Die reis vond plaats in september 2006 met 93 personen van de
koorgemeenschap. Dat was een zeer indrukwekkende reis die werd afgesloten met het plaatsen
van een herinneringszuil bij de kathedraal van Roermond.
Ik heb daarnaast in 2010 langdurig verslag gedaan over de voetreis van twee pelgrims (leden van
het KRM) onderweg. Ook sta ik al jaren verbaasd te kijken naar het grote aantal potentiële
pelgrims dat zich meldt voor de Landelijke Pelgrimsmis in de Roermondse kathedraal, heb ik vele
gesprekken gevoerd met pelgrims, mensen onderweg gezien, hun emoties gevoeld, ze in de ogen
gekeken, hun motieven gehoord…en ben zodoende betrokken geraakt. Betrokken bij en geraakt
door wat precies weet ik niet. De keuze om op pad te gaan, de motieven daarachter, het onderweg
zijn zelf, het fenomeen pelgrimeren naar Santiago de Compostela als zodanig zijn mij gaan boeien
en houden me bezig. Mensen blijken aangedaan door iets onzegbaars, door iets, door iemand,
door een virus, dat moeilijk grijpbaar is, moeilijk in woorden is te vatten. Een reeks van
toevalligheden en het gegeven dat ik vanuit mijn bestaande (cultuur)historische belangstelling
nogal wat bruikbaar materiaal heb verzameld, leidde tot mijn besluit een boek over dat thema te
schrijven.
Waarom naar Santiago?
Daarmee heb ik iets verteld over mijn waarom. Maar waarom gaan zo vele anderen echt op weg?
Herman Vuijsje laat ene padre José Maria uit San Juan de Ortega, die zo’n 5000 pelgrims aan zich
voorbij heeft zien trekken, zeggen: “De meesten kunnen niet uitleggen waarom ze het doen.” Je
leest en hoort bijvoorbeeld over: pelgrimeren uit dankbaarheid of voor een goed doel – over
religieuze overwegingen als boetedoening of als hommage aan (het graf van) de apostel Jacobus
– over een rite de passage (de overgang van werken naar pensioen) – over een ‘grand tour’ (het
ontdekken van andere culturen) – over historische overwegingen zoals het kennismaken met de
Middeleeuwen – over een manier om jezelf beter te leren kennen of het beleven van wandelen als
een vorm van mediteren, als een vorm van leven – over het ontdekken van een vorm van
eenvoudiger leven met alleen de behoefte aan eten, drinken en slapen – over een avontuurlijke of
sportieve uitdaging…
Zeker is – en dat lees en hoor je heel vaak – dat iedere pelgrim gegrepen wordt door en grote
waarde hecht aan het feit dat zo velen hem over diezelfde weg voorgingen, in een betekenisvolle
traditie, bespeurbaar in een onnoemelijk aantal gebouwen, symbolen, verhalen, liederen,
geschriften en rituelen. Het wij-gevoel is daardoor groot vanuit een beleefde verbondenheid,
vertrouwdheid, gemeenschapszin en continuïteit. Het feit dat de Camino de Santiago in 1987 door
>>>>>
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de Raad van Europa is aangewezen als Europees Cultureel Erfgoed draagt daar zeker toe bij; de
weg als ontmoetingspunt van mensen uit vele landen met verschillende culturele achtergronden.
Weer Herman Vuijsje: “Aan de relikwie hecht ik niet zoveel; veel meer zegt het mij dat ik door de
geitenstront sop, waar ook de miljoenen voor mij hebben gelopen”.
Met Roermondenaren op pad
Binnenkort verschijnt een boek van mijn hand met de titel Roermondenaren op het Jacobspad. Dat
boek wil voor een breed lezerspubliek verhalen over de reis van Roermondenaren naar Santiago
de Compostela. Het beschrijft (historische) feiten, ervaringen, verhalen en legendes. Veel
personen komen aan het woord. Het boek wil in zijn gevarieerdheid proberen een sfeer neer te
zetten die rond het pelgrimeren naar Santiago bestaat. Hoewel de geest van de tijd anders doet
vermoeden, gaan ook nu nog heel veel pelgrims op pad naar Santiago, naar (het graf van) de
apostel Jacobus. U zult verrast zijn over hun verhalen. Daarnaast wordt ook Roermond als
pelgrimsstad belicht. Het boek zal een eigentijdse vorm van pelgrimeren laten zien.
Het boek besteedt op drie verschillende manieren aandacht aan het pelgrimeren naar Santiago de
Compostela:
• Er wordt verslag gedaan van drie reizen: een voettocht (Kurt Posthoff en Frans Routs), een
(deel van een) fietstocht (Hennie Ramaekers) en een groepsreis (het KRM).
• Er worden zeven meer beschouwende verhalen verteld over de betekenis die de
pelgrimage voor personen heeft gehad, door: Herman Hecker, Piet Huikeshoven, Har
Scheepers, Cor Houben, Frans Jansen, het echtpaar Paul en Lenie van der Leeuw–
Stakenborg en Iris Hennekens. Daarnaast zijn een aantal gedichten geplaatst vanuit
hetzelfde perspectief.
• Er worden namen en gegevens vermeld van Roermondenaren die zich als pelgrim hebben
bekend gemaakt en die gevonden zijn in het Compostela-register van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob in Utrecht.
Tenslotte, het boek heeft 163 bladzijden, is rijk geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen,
merendeels van de pelgrims zelf; die foto’s zijn vooral geselecteerd door Frans Jansen. Han Ruijs
heeft zijn creatieve en technische kwaliteiten ingezet voor de vormgeving en opmaak. Begin
november ligt het boek bij Plantage Boekhandel, Boekhandel Boom en de winkel van de
kathedraal. Het is ook bij de auteur te koop. De prijs van het boek is € 12,50.

Openbare repetitie op 3 juli 2012: KRM-president Jan te Meij spreekt woorden van
welkom. Foto Eva Staal.
13

Zangzaod KRM, jaargang 21, nummer 3 (september 2012)
__________________________________________________________________________

In memoriam Marcel Peeters
Als ik aan Marcel terug denk, zie ik een rustige man, altijd in voor een geintje en een goede
maat voor zijn vrouw Sjaan. Een sportieve tennisser, fietser en wandelaar… met veel op de
teller…
In de bijna 39 jaar dat hij lid was van ons
Koninklijk Roermonds Mannenkoor was hij
o.a. bestuurslid, organisator samen met Sjaan
van de Sinterklaasfeesten voor de kinderen van
de mannenkoorleden en ook van diverse
evenementjes die hij in onze koorkring op
poten zette.
Ein good glaas beer… daar was hij ook niet
vies van en na de repetitie werd er met een
kleine groep medezangers eine op de lamp
gesjöd!
Samen met zijn koempel Ad van der Wielen
zaliger, bezocht hij de reünies van de
Indiëgangers en daarover kon hij dan smeuïg
vertellen.
Jammer… Marcel is voor altijd ingeslapen,
maar in onze herinneringen blijft hij
voortleven.
Op 28 augustus 2012 heeft het Schola KRM de uitvaartmis opgeluisterd en namens ons
mannenkoor zeg ik: Marcel, zoek je maatje Sjaan en rust zacht!
Lauw te Meij,
1ste tenor
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Van de bestuurstafel
Louis Hauer, secretaris

•

•

•

•

De 5de koorscholing “Ontdek je Stem” is inmiddels van start gegaan. Zeven
belangstellenden waren op dinsdag 11 september jl. om kwart voor zeven, voorafgaand
aan de wekelijkse repetitie, present voor deze ontdekkingstocht. Een mooi resultaat. Er is
nog plaats, meld u zich gerust aan!
Helaas heeft het bestuur de concertreis naar Heemskerk dit najaar een jaar moeten
uitstellen. Het geplande bezoek aan de ‘Hoogovens’, dat aan deze reis gekoppeld was,
kan wegens kostenbesparende maatregelen door Tata Steel op de zaterdagmiddag niet
doorgaan. Omdat er niet direct een alternatief voorhanden was en het wel mogelijk bleek
dit concertweekend een jaar op te schuiven, is dit besluit genomen. De reiscommissie
heeft nu zijn pijlen gericht op een reis naar de Duitse wijnstreek Rijn/Moezel.
Op 3 september jl. heeft een afvaardiging van het bestuur op uitnodiging van de
gemeente Roermond een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond aangaande de nieuwe
beleidsregels, die de gemeente gaat gebruiken om de jaarlijkse waarderingssubsidie
voor verenigingen te bepalen. Hoewel dit voor onze vereniging consequenties heeft, is
het prettig te weten dat er vanaf nu duidelijk en open met elkaar over subsidies
gesproken en overlegd kan worden.
Het KRM heeft een nieuw beleidsplan voor de jaren 2012 – 2017. Er is veel werk aan
besteed door een speciale commissie en het resultaat mag er wezen: 20 pagina’s beleid
en verantwoording. U kunt dit stuk nu vinden op onze website. We zullen als bestuur ons
best doen e.e.a. gestalte te geven en hebben na overleg met de dirigent de eerste
stappen hiertoe gezet.

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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