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Zangzaod
Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor − Jaargang 21, nummer 4 (december 2012)

Van de 
president

Voor je het weet zit 
je weer pakjes in te 
pakken, surprises te 
maken én een 
nieuwe kerstboom 

en ballen in huis te halen om te versieren 
voor het kerstfeest: je weet nu zeker dat 
het al weer december is en het jaar 2012 
bijna voorbij is. De dagen, weken en 
maanden van 2012 zijn voorbij gevlogen. 

Het koor is inmiddels uitgebreid met zo’n 
25 nieuwe koorleden en dat betekent dat 
we kunnen gaan werken aan een 
vernieuwd repertoire. Onze laatste 
repetitie van het jaar, dinsdag 18 
december a.s., zal op een aparte manier 
worden ingevuld.

Helaas is dit het laatste Zangzaod dat 
door de huidige redactie, Leonard Fortuin, 
René Dittrich en Camil Giebels, is 
samengesteld. Leonard en René hebben 
besloten hun redactiefunctie te 
beëindigen. Jammer! Heren bedankt voor 
jullie inzet.

Ik heb vernomen dat een aantal andere 
personen iets zal schrijven over 
11-11-2012, onze Cecilia-avond etc. en 
daarom zal ik daar niets over mededelen.

Voor de toekomst zijn enkele aanvragen 
voor optredens en/of samenwerking 
binnen gekomen, waaraan we nu hard 

gaan werken. Als het zover is, zullen de 
data op onze kalender bijgeschreven 
worden.

Graag wil ik mijn medebestuursleden, de 
dirigent, alle koorleden, de ere-leden en 
de ere-dirigent en hun families, de 
donateurs én de lezers van Zangzaod 
een Zalig Kerstfeest en een Zalig 
Nieuwjaar toewensen met heel veel 
gezondheid, liefde en geluk.

Jan te Meij, president

Laat deze ster een symbool zijn
voor hoop in het leven,
zodat licht kan schijnen
om tegenwicht te geven.

Als een stevige ondersteuning
waarop men kan bouwen,

steeds opnieuw de kracht te vinden
in de toekomst te vertrouwen.
Dat deze ster mag schijnen

als een lichtje zo klaar.
Ik wens allen fijne feestdagen

een gezond,vredig
en voorspoedig Nieuwjaar.

José Dorssers-Heber
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Volksliederen uit Zuid-Afrika
Gerard van der Woning, bas

Een jaar of twee geleden werd ik opgebeld 
door een goede kennis uit Belfeld. Zij vroeg 
of ik interesse had in een oud boekje waar 
een bijzondere tekst in stond. Ik heb altijd 
belangstelling voor “oude” spullen, dus op 
mijn ja stuurde zij mij een oud 
muziekboekje met volksliederen uit Zuid-
Afrika toe. Dit boekje is op zich niet zo 
bijzonder, maar de inhoud wel. Als we 
kijken naar de eerste binnenpagina dan 
zien we daarin de volgende tekst 
gestempeld:

Aan de “Roermondse Zang- en 
Muziekvereniging” 
Aangebaoje door Vorst Lowie en Ziene 
Raod van XI. 
Remunj, Vastelaovend 1949.
 
Bij het lezen van dit tekstje komen bij mij 
toch een paar vragen. Als eerste: hoe komt 
een carnavalsvereniging cq. de vorst en 
zijn raad van elf er toe om een koor een 

boekje met volksliederen aan te bieden en ten 
tweede waarom juist Zuid-Afrikaanse liedjes? Ik 
heb navraag gedaan en een paar kopieën 
gestuurd naar een lid van het bestuur van “Zang 
en Muziek”. Ik heb daar nooit antwoord op 
gekregen.

Eén van de liedjes zien jullie hiernaast afgebeeld: 
“Mamma, ‘k wil een man hè”. 

Wat verder opvalt is dat aan deze bundel heeft 
meegewerkt een zekere Albert de Klerk. 
Hoogstwaarschijnlijk de De Klerk van “ons” Pater 
Noster. Dat is namelijk ook uitgegeven door 
Harmonia Hilversum.

!

!
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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.

U

Z
Zangzaod: Nieuwsbrief van het KRM. Kwam voor het eerst uit in 1991, op 
papier en gefinancierd door advertenties. Die bron droogde op en Zangzaod-
oude stijl hield op te verschijnen, in 2008. 

Na toetreding van de eerste drie koorschoolklassen, in 2009, rees de vraag of 
het KRM toch een kwartaalblad nodig heeft, eventueel in digitale vorm. Twee 
nieuwe KRM’ers, René Dittrich en Leonard Fortuin, peilden begin 2010 de 
belangstelling van de koorleden, samen met Camil Giebels, ooit mede-oprichter 
en redacteur van Zangzaod-oude stijl. De uitslag van deze enquête was 
bemoedigend: 47 van de ~ 70 KRM’ers stuurden een ingevulde vragenlijst 
terug, 43 daarvan (91%) wilden graag Zangzaod weer ontvangen, ook als dat 
digitaal zou zijn.

In september 2010 verscheen het eerste nummer van Zangzaod-nieuwe stijl, in 
digitale vorm, onder redactie van de drie enquêteurs. Daarna publiceerde de 
redactie elk kwartaal een nummer, gevuld met materiaal dat interessant voor de 
KRM’ers geacht werd. De buitenwereld, o.a. een erelid, reageerde positief, 
onze dirigent meldde dat hij Zangzaod gebruikt als ‘visitekaartje’. Ook enige 
KRM’ers namen de moeite hun waardering te betuigen. Aan kopij geen gebrek. 
Een paar KRM’ers werden vaste medewerker, als columnist of als schrijver van 
interessante artikelen, anderen leverden incidenteel een bijdrage, spontaan of 
op verzoek. De president schreef telkens een boeiend Voorwoord. Zo zijn er 
inmiddels 9 nummers in cyberspace rondgestuurd, en kregen KRM’ers zonder 
e-mailadres een papieren versie.

De uitvoering van de Carmina Burana (april 2012) was een groot succes, maar 
leverde voor het eerst kopij voor Zangzaod op met een mening die kritiek op 
het bestuur inhield. Eén van de redacteuren (tevens bestuurslid) was tegen 
plaatsing en beriep zich op een “afspraak” dat publicatie dan achterwege blijft. 
Zo ontstond de behoefte aan een Redactiestatuut. Spoedig bleek dat bestuur 
en de nieuwe redacteuren het fundamenteel oneens zijn over taak en functie 
van Zangzaod en over de samenstelling van de redactie. Voor de nieuwe 
redacteuren dient Zangzaod naast nieuwsbrief ook een platvorm te zijn voor 
gedachtenwisseling tussen de leden, over de gang van zaken binnen het KRM, 
zelfs over onderwerpen die controversieel zouden kunnen zijn of tot verschil 
van mening zouden kunnen voeren. En zonder bestuurslid in de redactie! Het 
bestuur wijst dit af: het wenst een “infoblad” en vindt een bestuurslid in de 
redactie “handig”. De nieuwe redacteuren vinden het bestuursstandpunt 
“regentesk” en uit de tijd, en hebben na voltooiing van dit nummer hun functie 
neergelegd.

V W X Y
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Terugblik op het Cecilia-feest
Lauw te Meij, 1e tenor

Ja, wat is ’t nu? De een schrijft Cecilia en de ander Caecilia…! Ik houd het maar op onze ‘Cecilia’ 
van zaterdag 17 november 2012.

Het was weer als vanouds, zoals vroeger de genoemde avond werd ingevuld, ik kan het weten. 
Cecilia zelf, omringd door de 1e tenoren met hun ‘Ode aan Cecilia’ mocht, de aftrap doen. Daarop 
volgde het koud-warm buffet, wederom voortreffelijk, prima en professioneel verzorgd door 
Angelique en Frans van Niekée. Het smaakte een ieder prima.

Die zaterdag was DE GROTE DAG voor onze bariton JOS MENTEN, die zijn 25-jarig jubileum en 
lidmaatschap vierde bij het KRM, aangesloten bij het KNZV-L. Uiteraard sprak onze president, Jan 
te Meij, een grote felicitatie en enkele gedenkwaardige woorden over en voor Jos uit en mocht 
Herman Janssen, als afgevaardigde van het KNZV-L, Jos de herinneringsspeld en de daarbij 
behorende oorkonde uitreiken. Je zag Jos stralen en genieten. Het is ook verdiend. Het lied de 
‘Toast’ kon dus NIET uitblijven. De stempartij van Jos, de ‘baritoni’, kon niet achterblijven en had 
een goede, lange serenade voor hem in petto… en Jos groeide zienderogen… en bedankte een 
ieder voor de hulde die aan hem gebracht werd.

Het feest werd vervolgd met diverse optredens en voordrachten. In willekeurige volgorde noem ik: 
∗ Rob Huver, die op een geweldige manier een ‘lesje’ gaf in het (voor velen net nog 

verstaanbare, begrijpelijke) Gulpens dialect. Geweldig! Ja tot zelfs twee keer toe. Ook de 
vier eerste-tenoren gaven acte de presence en brachten de ‘Ode aan het koor’ met tekst 
van Krit Pinxten.

∗ Ja, ja, de ‘KO’-zakken (of waren het de echte?) zijn ook helemaal uit Rusland onder leiding 
van Bert Koekoek voorbijgekomen.

>>>>>

Jubilaris Jos Menten krijgt de herinnerings-
speld uit handen van Herman Janssen 
(KNZV-L) en toont zijn oorkonde. Foto’s: Rob 
Wever. 
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 >>>>> 

∗ Het was uiteindelijk ook DE DAG van de aankomst in Roermond van de kindervriend …  
Sinterklaas, die het niet naliet even binnen te komen (n.a.v. het lied dat hij hoorde met de 
woorden erin: “… kom dan nog even bij ons aan ...”) en voor enkele zangers iets lekkers 
bracht om te bedanken voor hun inzet. 

∗ Piet Huikeshoven liet zich ook niet ongezien en bracht op zijn eigen leuke manier een 
mooie voordracht.

∗ En toen …  China. Ja, ja dat ligt ver weg en ook zo dicht bij. Overgewaaid naar hier bracht 
een groep zangers, met verschillende soorten benen … de wel zo bekende China-
Klompendans, met hilarische taferelen doorspekt. Te maf, maar toch geweldig.

∗ Die mijnheer Pyotr Ilyich Tchaikovsky toch… Die heeft ons bestuur, in tutu’s en maillots 
gestoken, inderdaad zover gekregen om een fragment uit het ‘Zwanenmeer’ uit te beelden.

∗ Wat verwacht je nu van zo’n man? Wie dan wel? Ja, onze Do Farro. Met een aantal 
voordrachten kreeg hij de zaal mee en hopelijk heeft hij Wessem nu vergeten, zijn de 
blauwe plekken weg en hebben de bloemen hun werk gedaan!! 

Tussen de bedrijven door had iedereen ruimschoots de mogelijkheid om een praatje te maken en 
om elkaar beter te leren kennen. Dit allemaal  onder de geweldige leiding van onze Camil Giebels, 
die het geheel aan elkaar breide. Waarvoor onze  grote dank.

Ode aan Caecilia. 
Foto Ingrid te Meij.

Een lopend buffet om lang 
met bewondering bij stil te 
staan, verzorgd door Frans 
en Angelique van het Nikée-

restaurant. 
Foto Harry Koolen.
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Baritons brengen Jos Menten een serenade ter ere van 
zijn 25-jarig jubileum. Foto Harry Koolen.

Rob Huver geeft les in 
Shakespeare en het 

Gulpense dialect. 
Foto Harry Koolen.

Het DON KOZAKKEN-koor onder leiding van Bert 
Koekoek toont zijn veelzijdigheid. 

Foto Harry Koolen.

Fotografische 
indrukken van het 

Caeciliafeest 
2012.

Piet Huikeshoven als 
voordrachtskunstenaar verrast 
zijn publiek met een interessant 

verhaal. Foto Rob Wever.
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Niet drie maar vier Eerste Tenoren, met tekst 
van Krit Pinxten. Foto Rob Wever.

Sinterklaas leest voor uit het Grote 
Boek Waar Alles In Staat 2.0. 

Foto Harry Koolen.

Besturen is soms... dansen naar andermans 
pijpen! Foto Rob Wever.

Chinese klompendans. 
Foto Rob Wever.

Onverwacht talent tijdens het 
Caeciliafeest 2012.

B

Do Farro leest voor uit eigen werk. 
Foto Rob Wever.
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Honderd jaar Roermonds volkslied
Gerard van der Woning, bas

Onder één dak wonend met een VVV-gids was ik al vroeg op de hoogte van het voornemen van de 
VVV om een themawandeling
 

“MIT DE MEZIEK MIT”

te organiseren in Roermond. Dit alles in het kader van de 150e geboortedag van Henri Tijssen, 
jarenlang directeur van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Toen mij uiteindelijk duidelijk werd 
wat de bedoeling was, en het KRM er uiteraard bij werd betrokken, had ik zo mijn twijfels over hoe 
e.e.a. zou worden georganiseerd. Zaken vanuit de VVV gezien (groot aantal deelnemers), maar 
ook bekende problemen met zingen in de open ruimte en hoeveel leden krijg je op de been enz. 
waren daar debet aan. Terugkijkend moet ik constateren dat het een uitermate mooie (en zonnige) 
dag is geworden en dat er een grote opkomst was van onze leden. Ook hadden zich een groot 
aantal (±100) deelnemers bij de VVV aangemeld, dus mijn argwaan sloeg al gauw om in een goed 
gevoel.

Ons koor heeft de spits afgebeten met het zingen van het Roermonds Volkslied (drie coupletten). 
Want bij het zien van de laatste versie van het draaiboek van de VVV kwam ik tot de ontdekking 
dat op enig moment een derde couplet zou moeten worden gezongen. Een mail van mijn kant naar 
het bestuur heeft er voor gezorgd dat er uiteindelijk ook drie coupletten zijn gezongen en zo hoort 
dat bij een jubileum!!!           

Na het vertolken van o.a. het Limburgs Volkslied door het Hertens Mannenkoor bij de plaquette op 
de Markt was de beurt weer aan het KRM o.l.v. onze “gast”-dirigent Camil Giebels om voor het 
bordes van het stadhuis de Remunjse Zengers van Elbert Franssen te presenteren.    >>>

Het KRM opent de VVV-themawandeling “Met de muziek mee” op 11 november 2012 
door het zingen van het Roermondse volklied, bij de KRM-stele voor de kathedraal. 

Foto Ingrid te Meij-Van Borren.
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Voor en op het bordes van het stadhuis zingt het KRM het lied ‘Remunjse Zengers’, 
een topper uit het KRM-repertoire. Foto Ingrid te Meij-Van Borren.

Bijna alle leden van het koor met hun partners zijn mee gaan lopen met de verdere wandeling. 
Verrassend waren enkele balkonoptredens. Zoals door de Vocalgroep Amici voor het geboortehuis 
van Emile Seipgens in de Jesuïtenstraat. De aanwezige leden van ons koor hadden daar natuurlijk 
enkele mooie aanvullingen op zak bij het horen van liedjes uit de Schinderhannes.

Ook de Munsterpleinwals en Wit’se nog wie sjoon ut waas op het Prinsenhof vertolkt door 
Seniorenkoor Aad en Wies was aanleiding voor veel (KRM)-toehoorders om mee te zingen, want 
wie kent deze liedjes niet? Jos Beltjens werd geëerd met het zingen in de Munsterkerk van het 
Tantum Ergo door de Swalmer Liedertafel. Een even mooie scène was tóch, die op het balkon van 
Ver”koch”! Hier werd gezongen In ’t groene dal van Jos Beltjens met begeleiding van enkele VVV-
gidsen en Hay Hutjens. In het bekende kleine blauwe boekje, dat elke KRM’er bij zich moet 
hebben, staan alle drie coupletten vermeld. Met tranen in de ogen heeft een grote groep KRM-
zangers uit volle borst (hoe kan het anders) meegezongen. Op het kiosk werden de overige 
Roermondse componisten geëerd.

Dit soort wandelingen zorgt ervoor dat ook zaken bij het bredere publiek bekend raken zoals het 
geboortehuis van Henri Tijssen in de Bakkerstraat nr. 17. Hier is een zgn. QR-code op de gevel 
aangebracht, waardoor mensen met een geëigend apparaat de betreffende gegevens kunnen 
“lezen”. Van hieruit werd koers gezet naar het eindpunt van de wandeling: de ECI Cultuurfabriek 
waar burgemeester Van Beers de plaquette van Henri Tijssen, ontworpen door VVV gids Frans 
Jansen, onthulde. Een gezamenlijk optreden van de deelnemende koren in de theaterzaal met het 
vertolken van het Roermonds Volkslied en De Waever sloot deze geslaagde middag af. Een toast 
daarna in de wandelgangen van het ECI-complex is het Koninklijk Roermonds Mannenkoor niet 
vreemd. 

De organiserende VVV-gidsen Hub Brouns en Frans Jansen, met hulp van meerdere gidsen uit 
het team, horen ook van onze kant in deze korte terugblik te worden bedankt!!  
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Gelukkig toch even k o n i n k l i j k
Frans Lutters

‘Met de muziek mee’
Op 11 november 2012 vierden we het feit van het 100-jarig bestaan van het Roermonds Volkslied. 
Het KRM schoof voor de herdenking daarvan aan bij een initiatief van de stadsgidsen van de VVV-
Roermond. Op die dag organiseerde de VVV een wandeling door de stad rond het thema ‘Met de 
muziek mee’. Het jarige volkslied en zijn componist Henri Tijssen werden herdacht door tijdens een 
wandeling van de Markt naar de ECI-Cultuurfabriek meerdere muziekgezelschappen (waaronder 
drie mannenkoren), solisten en ensembles op verschillende plekken onderweg muziek te laten 
uitvoeren van Roermondse componisten zoals Henri Tijssen, Elbert Franssen en Jos Beltjens. 

Het KRM kreeg de eer die muzikale wandeling te 
openen met het zingen van het Roermonds Volkslied 
op de Markt. Daarna zong het koor: ‘Remunjse 
zengers’ van Elbert Franssen. De muzikale leiding was 
in handen van dirigent Camil Giebels; bij de afsluiting 
onder leiding van Paul Jansen, dirigent van ‘Swalmens 
Liedertafel’.
 
Wat jammer toch dat gebrek aan allure 
Jammer dat het KRM deze gelegenheid niet heeft 
aangegrepen om het eigen optreden wat meer allure 
mee te geven, zowel onderweg tijdens de wandeling 
als bij het slotoptreden in de ECI-Cultuurfabriek. Onze 
oude maestro en de tekstschrijver die aan de basis 
hebben gestaan van de grote naam van ons koor door 
de jaren heen, hadden beter verdiend, zoals ook de 
stad die nu al zo lang een lied uit ons koor tot lied van 
de stad heeft gemaakt en meezingt. Immers, het KRM 
‘straalt’ niet alleen kwaliteit uit door behaalde punten bij 
concoursen, door  deelname aan ‘top-4/5 concerten’, 
door grote producties, maar zeker ook door het goed 
en zinvol inhoud geven aan de meer dan 130-jarige 
traditie waarin ons koor staat in de stad Roermond. 

Gelukkig toch koninklijk door het zingen van het derde couplet
Over goed en zinvol inhoud geven aan onze traditie gesproken. Aan één facet wil ik in dit artikel 
kort aandacht besteden. Ik heb er voor gepleit om bij deze gelegenheid ook het derde couplet van 
het volkslied te zingen. Gelukkig is op het laatste moment besloten dat couplet toch te zingen. 

S p e c i a a l  b i j  d e z e  g e l e g e n h e i d.
“Waar godsdienst zich met burgerzin aan hechte vriendschap paart.

En d’eerbied voor de landsvorstin als kleinood wordt bewaard.
Hoera, daar ligt mijn vaderstad…”

Waarom?
We herdenken het bestaan van het Roermonds Volkslied, het h-e-l-e volkslied en niet een deel van 
dat lied. We zouden daarbij ook stil moeten staan bij de mensen die dat lied hebben gemaakt, met 
hun beweegredenen in de tijd waarin ze leefden. Dat hoeft niet altijd en eeuwig, maar bij zo’n  >>>

Frans van Beurden (1857-1934). 
Foto uit “Al 125 jaor gaer gedaon”.
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>>>
jubileum wel. Met name tekstschrijver Van Beurden 
stond in een voor Roermond en Limburg belangrijke 
traditie. Zowel Krekelberg (tekstschrijver ‘Limburg mijn 
vaderland’), Van Beurden en Snackers (38 jaar 
president KRM) waren zeer betrokken bij het heem, 
hun stad, hun Limburg. Zij en het KRM speelden een 
rol bij het ontstaan van ons devies “Voor wat waar is, 
goed en schoon’ en bij het verkrijgen van het predicaat 
‘koninklijk’ in 1903. En zij speelden met hun KRM 
minstens een sfeerbepalende rol op de achtergrond bij 
de politieke afweging van destijds of Limburg een deel 
van België of van Nederland zou moeten zijn. 
Meerdere malen zorgden zij op grote 
koormanifestaties waaraan soms wel 600 zangers uit 
Limburg deelnamen met hun lied ‘Wij willen Limburg 
hou‘en’ (tekst Snackers, muziek Tijssen) voor een 
stellingname. Rond 1905 zei Snackers: ‘Haar die ons 
koor de Koninklijke titel gaf.’ En ‘Wij Limburgsche 
jongens die nog wel eens bij anderen worden ten 
achter gesteld, zullen de eersten zijn die trouw staan 
voor haar; immer zullen wij die vrouwe (Wilhelmina – 
FL) hooghouden.” In 1923 hield hij nog een 
indrukwekkende ‘Koninginnerede’ die breed de 
kranten haalde. Prof.dr. J. Jansen, in het boek 
‘Mannenkoren in Limburg’ (1999): ‘Het koorleven in Limburg stond tussen 1870 en 1914 in het 
teken van zoeken naar identiteit en zelfbewustzijn‘. 

Gelukkig dat we even stil mochten staan bij dat ‘Voor wat waar is, goed en schoon’ (godsdienst, 
burgerzin en vriendschap) en de ‘Eerbied voor onze landsvorstin’ in het derde couplet van 
Roermondse Volkslied.

 Bron: W. Kuipers, ‘Al 125 jaor gaer gedaon – 1880 tot 2005 Koninklijk Roermonds Mannenkoor’, 
KRM, 2005.

Typ hier om tekst in te voeren

Wijze woorden van de dirigent
• “Ik waardeer jullie hardnekkigheid over dingen 

die jullie fout doen.”
• “Mooi koor …, dat van Verdi.”
• “Als je een castraatgevoel krijgt is dat ook niet 

erg.”
• “Niet hoesten, niet ademhalen. Zingen!”
• “Het hoeft niet meteen goed te zijn, maar wel 

volgende week.”
∗ “Tweede tenoren, jullie zijn het cement van dit 

koor.”

Jacques Napoleon Snackers 
(1856-1928). Foto uit “Al 125 jaor 

gaer gedaon”.
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Waat waas...
Camil Giebels

25 september 2012
Heel opvallend is dat in de maand september niemand van het KRM jarig is. 

2 oktober 2012
Vandaag wordt Wim Jacobs na een plechtige uitvaartdienst begraven. Wim overleed op 26 
september jl. op 68-jarige leeftijd. Hij was meer dan 33 jaar lid van het KRM. We wensen Hetty, 
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies (zie ‘In Memoriam 
Wim Jacobs’ elders in dit blad).

9 oktober 2012
Drie bestuursleden van het Groot Mannenkoor Zwolle zijn vanavond op bezoek bij het KRM. Zij 
bezoeken de koorscholing ‘Ontdek je stem’ voor potentiële nieuwe leden, vervolgens de ‘vocal 
coaching’ voor leden van het KRM en daarna een deel van de repetitie. Een hele ervaring voor 
hen.

16 oktober 2012
Vandaag bereikt ons het droeve bericht dat ons lid Herman Geelen vanochtend is overleden. 
Herman heeft de leeftijd van 80 jaar bereikt. Hij was als bas 35 jaar lid van het KRM waarvan vele 
jaren met een opkomstpercentage van 100%. We wensen Mieke, kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte met het dragen van dit grote verlies (zie verder ‘In memoriam Herman Geelen’).

20 oktober 2012
Vandaag is de uitvaart van Herman Geelen, muzikaal opgeluisterd door Schola KRM, aangevuld 
met leden van het KRM o.l.v. Camil Giebels.

30 oktober 2012
De leden van de koorscholing nemen voor het eerst gedurende een half uur deel aan de repetitie 
van het koor. Dit wordt de komende weken herhaald en uitgebreid. Ze krijgen de eerste rij 
aangeboden.

KRM-repetitie op dinsdag 30 oktober 2012 met op de eerste rij de leden van de 
nieuwe koorscholing. Foto’s Camil Giebels.

>>>
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6 november 2012
Vanaf vandaag wordt er gewerkt met consumptiepenningen. 
Na de pauze staat Camil voor het koor en zit Hennie achter de piano in verband met de uitvoering 
op 11 november a.s. (100 jaar Roermonds Volkslied) en de zeswekendienst voor Wim Jacobs op 2 
december a.s., die Camil zal dirigeren.

11 november 2012
Op de Markt in Roermond begint om 14.00 uur de VVV-themawandeling “Met de muziek mee” in 
het kader van het 100-jarig bestaan van Roermonds Volkslied. Het KRM opent muzikaal bij de 
KRM-stele voor de kathedraal met het ‘Roermonds Volkslied’ (drie coupletten!!) en zingt een half 
uur later op en voor het bordes van het Stadhuis ‘Remunjse zengers’, allebei van Roermondse 
componisten (zie verder in dit blad). Het KRM wordt gedirigeerd door Camil Giebels.

13 november 2012
Penningen worden vanaf het a.s. Ceciliafeest het enige ‘wettig’ betaalmiddel om een consumptie 
te betalen.
Het boek ‘Roermondenaren op het Jacobspad’ wordt door Frans Lutters overhandigd aan de leden 
van het Genootschap, te weten Frans Routs, Kurt Posthoff, Hennie Ramaekers en Piet 
Huikeshoven. 

17 november 2012
Het KRM houdt zijn jaarlijkse Cecilia-avond, waar o.a. Jos Menten gefêteerd wordt wegens zijn 25-
jarig lidmaatschap (zie blz. 4 t/m 7).

20 november 2012
De nieuwste ‘koorscholisten’ zitten vanavond voor het eerst tussen de mannenkoorleden. Samen 
wordt het nieuwe werk ‘New York, New York’ ingestudeerd. Vanavond trakteert Jos Menten t.g.v. 
zijn 25-jarig lidmaatschap bij het KRM. Proost Jos en nog vele jaren bij ons KRM. 
Ed Strik, die afgelopen zaterdag tijdens het Ceciliafeest 
door Sinterklaas al als lid van het KRM op Sintniklaas-
wijze officieus werd geballoteerd, wordt vanavond door 
de president Jan te Meij officieel geballoteerd. Ed zingt 
mee met de baritons. We wensen je een hele mooi tijd 
bij het KRM. Proficiat Ed.

1 december 2012
Omdat huisarts Gerrit ten Oever, goede donateur en 
bezoeker van onze optredens, 65 jaar wordt vandaag, 
brengt het KRM hem een serenade. Nog vele jaren 
wensen wij hem toe.
In Kapel in ‘t Zand luistert het KRM o.l.v. Hennie 
Ramaekers om 18.30 uur de zeswekendienst op voor 
Herman Geelen.

2 december 2012
Vandaag luistert het KRM o.l.v. Camil Giebels de 
zeswekendienst op voor Wim Jacobs.

President Jan te Meij biedt Ed 
Strik, de nieuwste bariton, 
gelukwensen aan met zijn 

installatie tot lid van het KRM. 
Foto Camil Giebels.
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DE STEM
W. Olaf Schouten, bariton

Dat de wereld verandert lees je en hoor je veel. Het meest veranderde de wereld in mijn beleving 
op 11 september 2001 toen twee vliegtuigen in de Twin Towers van het WTC in New York vlogen. 
In een tijd van ongeveer 20 minuten veranderde daardoor de hele wereldorde die tot op de dag 
van vandaag bepaalt hoe landen en volken met elkaar omgaan. De mens loopt al eeuwen lang nog 
steeds recht op met de brains in zijn/haar hoofd. Daarbij is de mond voor de ‘input’, de buik voor de 
‘troughput’ en u raad vast waar de ‘output’ is van het menselijk lichaam. Als dat proces verandert 
en zich omkeert, bevind je je in een terminale fase. Tja, veranderen doet ook pijn!

Wat maken we nog met de handen? vraag ik mij steeds vaker af? Alles gaat meer digitaal. Bel 
eens met de gemeente Roermond. Een welkom door een mechanische stem die zegt: “Welkom bij 
de gemeente Roermond” of “U bent verbonden met de gemeente Roermond”. Dat is op zich al 
wonderlijk. Hoe ben je dan verbonden? vraag ik mij af. Op enig moment volgt een heuse vrouwelijk 
stem die vraagt of ze je kan helpen en of je een melding of een klacht hebt. Is dat nu het intussen 
bekende ‘click, call & face’-systeem van deze eeuw dat veel wordt toegepast bij dienstverlenende 
organisaties? Daarbij is vooral het doel dat mensen zelf op internet (click) zoeken naar het 
antwoord en als dat niet lukt mag je bellen (call). Vervolgens kun je als je nog niet duidelijk een 
oplossing hebt een afspraak krijgen met een medewerker (face). En zo gaat het ook bij de banken 
en veel overheidsinstanties. Soms lijkt het wel een ontmoedigingsbeleid. Wat is armoede? Ik bid 
wel eens om, te beginnen met vijf dagen, met zijn allen geen stroom te mogen ontvangen. Dan 
wordt de wereld lijkt mij pas echt interessant hoe we echt met elkaar weer de (ver)binding vormen. 
Gaan we elkaar heus helpen, opzoeken en de schouders er onder zetten? Wat een 
energiebronnen hebben we wel niet in huis en werkomgeving? Zonder stroom wordt het vast wel 
heel somber, maar oh zo ongelooflijk spannend en uitdagend met ongekende kansen en 
mogelijkheden. De echte verbinding ontstaat denk ik dan zeer zeker. Iets anders dan de huidige 
werksfeer met de slogan: “Voor jou tien anderen”. Eigenlijk een grove belediging van arrogante 
werkgevers omdat iedereen uniek is en dus een onmogelijke stelling, toch?! 

Van de mechanische stem naar een Koninklijk Roermonds Mannenkoor onder leiding van onze 
Hennie Ramaekers, die de echte stem en de geest steeds weer en beter weet te prikkelen. Daarbij 
voel ik pas echte (ver)binding en de stijgende lijn van de vocale kwaliteit. Heerlijk gevoel, puur 
natuur en niks mechanisch en toch verandert het koor daardoor. Een koorlid mag trots zijn zonder 
naast zijn schoenen te hoeven lopen. Hennie geeft de mannen op zijn geheel eigenwijze dan ook 
nog eens fantastische feedback tijdens de repetitie waaronder: “één bladzijde terug is genoeg” of 
“niet vóórkreunen” en “als ik sommige mannen naar de mond kijk zie ik een andere tekst”. Dat is 
natuurlijk heel grappig maar op inhoud best ernstig, 
hoor, en vooral er iets mee doen! Mooi is de alweer 
vijfde en succesvolle koorscholing met acht nieuwe en 
aankomende mannenkoortalenten die met de laatste 
repetitie in december 2012 meezingen. De volgende 
scholing staat alweer op het programma voor januari 
2013. Wij mannen zijn met onze zang ook nog eens in 
staat om gezamenlijk kleur te geven aan de viering van 
het Ceciliafeest. Gezelligheid maakt de mens, is toch 
wel het bewijs vond ik, en niet enkel de locatie. 

Tenslotte wens ik u allen een geweldig fijn, mooi en 
gezellig kerstfeest, een knallend oud en nieuw en een 
gezond en gelukkig 2013, het jaar van de koorzang en 
de (ver)binding! 

Een KRMʼer kan “naast zijn 
schoenen lopen” ook zittend doen, 
met één voet. Foto Olaf Schouten.
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Uit de oude doos
Camil Giebels
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Dat waren nog eens tijden! (3)
Ton van Beers, 2e bas

In het eerste nummer van Zangzaod in 2012 werden al enkele prijzen op een feestavond van het 
KRM in 1906 genoemd, opgediept uit het Gemeentearchief van Roermond. Nieuwe ‘opgravingen’ 
uit het archief leverden een 
rekening van wijnhandel 
Jean Berger op, voor wijn 
geleverd tijdens het 50-
jarig jubileum in 1930. De 
rekening is gedateerd op 
14 juli 1930 en betaald op 
de 21e. Dat waren voor de 
middenstand ook nog 
eens tijden!

Wanneer je naar de 550 
geleverde flessen kijkt, 
denk je snel “dat wordt 
een aardig feestje”. Maar 
als je dan ziet dat er 306 
retouren waren, dan is 
het feest toch al minder 
vochtig, hoewel je met 
zo’n 900 glazen wijn nog 
aardig uit je dak kunt!

Het raadseltje zit in de 15 
ontbrekende flessen (net de ‘dure’ 
Duitse wijnen). Hebben ze pootjes 
gekregen, hadden ze een 
teleurstellende smaak of zijn ze naar 
het orkest of bestuur gegooid? Het 
archief geeft er geen uitsluitsel over 
en van de toenmalige leden leeft 
helaas niemand meer.

Oh ja, toch nog maar een keer: een 
Pauillac van 8 jaar oud en een 
Pomerol van 6 jaar oud ‘doen’ nu 
meer dan € 60 en een Rüdesheimer 
Kabinett van 2 jaar kost nu € 20.

In 1930 werd er overigens volgens de 
rekening van W.H.Oyen, bierbottelarij, 
St.Jansstraat 11, ook het nodige bier 
omgezet: 886 liter à ƒ 0,22 per liter 
(4,5 cent per glas!).

In een volgende aflevering zal ik niet 
meer over drank schrijven. Beloofd!
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Hennie Ramaekers: “Oh, wat worden wij oud...”

Ook de dirigent van het KRM is ooit jong geweest. Op deze foto zien we hem als pianist bij 
de Mastreechter Staar, in 1974. Het waren tijden waarin koorleden nog wisten hoe ze zich 
moesten kleden ook als ze niet officieel optraden: de zangers dragen een colbertje en een 
overhemd met das, of een coltrui. Opvallend veel MS’ers hebben een bril nodig om hun 
partituur en hun dirigent te zien. Foto: archief Hennie Ramaekers.

Rectificatie

Bijgaande foto in Zangzaod jaargang 21, nummer 3 
(september 2012) bij het artikel over de Open 
Monumentendag is gemaakt door Gerard van der 
Woning.

Lezer, gegroet!
Dit is het tiende en tevens laatste nummer van Zangzaod waaraan wij als 
redacteur hebben meegewerkt. Verschil van mening met het bestuur over het 
doel van Zangzaod en de autonomie van de redactie heeft ons doen besluiten 
onze functie neer te leggen. 

Leonard Fortuin en René Dittrich
Zie ook blz. 3.
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In memoriam Wim Jacobs

Wim, adieu! 

Via John en Marly heb ik Wim leren kennen in 1983. Ons contact werd intensiever, toen ook ik in 1986 
lid werd van het KRM. Wekelijks bezochten we na een goede repetitie onze gezellige “Stammtisch”. 
Binnen de kortste keren groeide deze uit tot negen levensgenieters. Via het koor, maar vooral ook privé, 
hadden wij een bijzonder goed contact. Veel uitjes, reizen en bezoeken over en weer. “Geneet van ’t 
Laeve” gold zeker ook voor Wim. Onze laatste gezamenlijke reis voerde ons naar Rome. Ook daar 
hebben wij volop genoten.

In moeilijke tijden zochten we elkaar op en steunden ons met 
weinig woorden. Toen Wim naar aanleiding van mijn 25-jarig 
koorjubileum voor het laatst met de “Stammtisch” en hun 
partners bij ons op bezoek was, hoopte ik nog dat hij zou 
opknappen. Helaas is dat niet gebeurd. 

Wim, bedankt voor je vriendschap. Jij leeft verder in talloze 
goede herinneringen.

Hans Willi Bühn

***

Ik heb Wim in 1983 leren kennen, toen ik als jong broekie van 
17 met een grote mond bij Jean Roubroeks aanklopte. Of een 
17-jarige überhaupt wel bij het grote Koninklijke Roermondse 
Mannenkoor mocht komen zingen? Wim was een van de 
eersten waarmee een soort traditie ontstond. De “Stammtisch” 
was geboren. 

Later, toen ik zelf een rijbewijs en een auto van de zaak had, was het altijd eerst Wim ophalen voor de 
repetitie en na de nazit weer terug naar huis vervoeren. In die tijd heeft hij voor mij persoonlijk erg veel 
betekend. Hij was van het militaire regime. Geen gezanik, doen wat je moet doen en afmaken waar je 
aan begonnen bent. Veel problemen heb ik met hem besproken. Hij gaf mij het zetje, dat ik juist op dat 
moment nodig had. De ene keer instemmend, de andere keer teleurgesteld en een volgende keer gewoon 
corrigerend. Leuke tijden hebben we gezamenlijk mogen doormaken. 

In de laatste twee jaar heb ik hem frequent met Hans Willi bezocht, om onze kameraad toch nog even op 
te beuren en te ondersteunen. Eind september, toen we net het allerslechtste nieuws hadden ontvangen, 
hebben we hem voor het laatst samen ontmoet. Het was voor ons alle drie erg zwaar. Ik heb toen afscheid 
genomen van Wim, ik moest weer naar het buitenland voor mijn werk. Via telefonisch contact met Hetty 
hoorde ik dat hij thuis kwam en dat ik op moest schieten, als ik hem nog wou spreken. Helaas was ik 
onderweg naar Ankara.

Wim, het ga je goed. We zullen je erg missen.

Rob Jansen 
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In memoriam Herman Geelen

 
 
Herman:
Altijd heer, perfect verzorgde snor en onderlipsikje, in (driedelig) kostuum, bijpassend hemd, stropdas, 
sokken en schoenen. Jas, hoed frivool iets schuin op het hoofd en….sigaar.
 
Herman:
Elke dag wandelen, weer of geen weer, met zijn 
hond, later ”leenhond”. Kilometers door Roermond 
en omgeving.
 
Herman:
Bijzonder goede kok, elke dag een culinaire drie- of 
viergangenmaaltijd op tafel.
 
Herman:
Liefhebber van “ein good glaas beer”, lekkere wijn, 
stevige borrel en …. een fijne sigaar, samen met zijn 
gebruikelijke toast “Op onze overgankelijke 
schoonheid” !!
 
Herman:
Sinds 1977 lid (eerste bas) van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor. Jarenlang (vaak als enige) 
het lid met 100% repetitiebezoek.
 
Herman:
Elke vrijdag na de repetitie aanschuiven “bie de men 
van de ronjtoafel “. In ongeveer twee uur tijd 
werden onder het genot van een stevig glas bier alle 
wereldproblemen opgelost.
 
Herman:
De laatste jaren ging het langzaam achteruit. Intens verdrietig dat hij “zijn” mannenkoor moest opgeven. 
Opstandig bij de momenten van weten dat hij het niet meer weet. Laatste tijd niet meer goed kunnen 
lopen. Opleven als hij (in rolstoel) buiten kwam en zachtjes voor zich uit melodieën neuriede uit het 
repertoire van het KRM. Op goed moment zeggend: ”jong esse meug bös mosse ut zegke, dan duuj ich 
dich”!!
 
Herman:
Is niet meer. “Ut is good gewaes, toet sjtrakkes”!! 

Frans Routs
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Van de bestuurstafel
Louis Hauer, secretaris

• De 5e koorscholing “Ontdek je Stem” wordt op dinsdagavond 18 december afgesloten 
middels een open repetitie. Tijdens deze repetitie is er ruimte voor diverse vocale 
optredens, waarbij zowel leden van ons koor als ook de koorschoolgroep zich 
presenteren. Nadere informatie hierover vindt u op onze site of is te lezen in diverse 

 huis-aan-huisbladen.
• Op initiatief van de koorleden is ook dit seizoen Lien Haegeman weer gestart met vocal 

coaching voor de individuele zanger. Meer dan de helft van de koorleden heeft hier aan 
deelgenomen. Dit komt de kwaliteit van ons koor na verloop van tijd ten goede.

• Het KRM heeft er een nieuwe commissie bij: de commissie ‘Denktank’. Deze commissie, 
waarvan ook onze dirigent deel uit maakt, doet voorstellen aan het bestuur aangaande 
mogelijke optredens van ons koor. 

• We kunnen zeer tevreden terugkijken op ons optreden op 11 november jl. tijdens de door 
de VVV georganiseerde themawandeling ‘Mit de Meziek mit’ in de Roermondse 
binnenstad. Zelfs de weergoden waren de deelnemers goed gezind.

• Het KRM heeft dit jaar voor het eerst meegedaan met De Grote Clubactie. Middels het 
verkopen van loten wordt ook de verenigingskas aanzienlijk gespekt. Dank aan de 
afnemers van de loten. Helaas is er geen prijs gevallen op een van de door ons gekochte 
loten.

• Afgevaardigden van ons bestuur hebben ook dit najaar weer de vergaderingen van het 
KNZV-Limburg en van ons rayon bezocht.

Colofon
Redactie: Camil Giebels, Leonard Fortuin en René Dittrich.
Vormgeving: Studio ForTekst, Roermond.

Alle leden van het KRM ontvangen Zangzaod digitaal, dus op hun eigen e-
mailadres, dit uit financiële overwegingen. De redactie verzoekt u 
(wijzigingen in) uw e-mailadres kenbaar te maken via
zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl. Koorleden die (nog) geen
toegang hebben tot de elektronische snelweg, kunnen een papieren
versie 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 .

mailto:zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl
mailto:zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl
mailto:zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl
mailto:zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl

