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Van de redactie
Beste lezer,
Het jaar 2022 is niet goed begonnen. Het bestuur kreeg
namelijk het trieste bericht dat onze bariton Olaf Schouten op
7 januari overleden is. Een ‘In Memoriam’ hebben alle leden
op 9 januari jl. ontvangen en voor de andere lezers heb ik het
in deze uitgave geplaatst.
Het KRM is bezig met het instuderen van nieuwe werken. Een
ervan is ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Ton van Beers, 2 de
bas, schrijft aan de redactie het volgende: “Groot fan van
Leonard Cohen zijnde, kon ik natuurlijk niet anders dan een artikel over zijn
‘Hallelujah’ schrijven. Een middagje research en schrijven leverde het
bijgevoegde op.” Dat middagje leverde 3½ pagina’s op voor Zangzaod.
Het goede nieuws is dat het KRM weer een uitvoering gaat geven in de
Oranjerie en wel op zondag 22 mei 2022. Ook gaan we de leden die tijdens de
coronaperiode overleden zijn herdenken tijdens de mis in de O.L.V.
Munsterkerk om 10:00 uur op zondag 24 april a.s. Iedereen die het KRM en
de Schola wil horen zingen is van harte welkom.
Wilt u meezingen in het popkoor, dan kunt u uw hart ophalen bij het lezen van
het artikel over het popconcert op zaterdagmiddag 18 juni om 14:00 uur in de
ECI.
Verder staat deze Zangzaod, naast de gebruikelijke artikelen, weer boordevol
informatie, o.a. mijn passie, mijn favoriete muziekwerk, het 25-jarig jubileum
van bariton Do Farro en niet te vergeten de laatste ‘van de president’,
geschreven door Cees van Winden, die op 8 april a.s. de voorzittershamer
overdraagt aan zijn opvolger, die op die dag gekozen wordt.
Veer zeen ós …
Camil Giebels
(eind)redacteur

Foto: Hub Tonnaer
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Van de president
De mannenkoren verkeren in zwaar weer, de
coronapandemie speelt veel oude heren parten.
Veel koren zijn inmiddels gestopt. Onlangs heeft
‘De Limburger’ daar uitvoerig aandacht aan
besteed.
In deze moeizame tijd heb ik vooral uitgedragen dat
ik een ‘heilig geloof’ heb in ons koor. Die drive was
aanwezig bij mijn praatjes aan het begin van de
repetities en in geschriften met de nieuwsbrieven
de dag erna. Samen zingen is ZUURSTOF VOOR
DE GEEST, het is een gezonde inspanning die je
een mentale rust geeft. Bijzonder deze dagen op
de TV mee te maken dat het samen zingen voor de
bewoners in Oekraïne KRACHT EN HOOP geeft.
Wat een emotionele beelden.
Zingen in een mannenkoor is ook iets bijzonders. Het geeft een bepaalde
kameraadschap. Ik ben er steeds op uit geweest dat je niet te lang moet
blijven rondlopen met vragen en ergernissen. Verder hebben we in ons
repertoire een aardige mix van klassiek en modern gevonden. Dit alles heeft
erin geresulteerd dat het ledenaantal in de afgelopen jaren steeds hetzelfde
gebleven is. Er zijn mannen vertrokken, maar ook weer evenveel bijgekomen,
zelfs uit Maastricht. Mooi om steeds te horen, toen we gedwongen werden
door de coronaperikelen te stoppen met de repetities, dat ons koor met zijn
kameraadschap zo gemist werd… Tijdens de lunch bij het 140-jarig
lustrumfeest in de Oranjerie merkte beschermheer Herman Kaiser op dat er in
ons koor “een geweldige SCHWUNG zit. Op naar het 150-jarig bestaan”.
Iemand uit ons koor merkte vorig jaar nog eens op dat ik zo gedreven ben, dat
ik graag in mijn harnas zou willen sterven. Ik ben op 29 oktober 2018
geïnstalleerd als interim voorzitter, die op zijn 80 ste levensjaar in 2020 zou
kunnen beslissen te stoppen. Het interim-zijn is langzamerhand opgelost.
Tijdens de ALV in oktober 2021 ben ik massaal gekozen voor de volgende 3
jaar. Mits het gaat met mij zoals tot nu toe heb ik in mijn dankwoord gezegd.
Toen werd het 3 december 2021 dat ik de namiddag op weg naar de
supermarkt vlak bij ons huis tegen een paaltje geknald ben. Ik lette even niet
op, zag het te laat, een kwestie van domme pech. Opstaan was niet meer
mogelijk. In het ziekenhuis werd bij mij de volgende dag een nieuwe kom en
kogel geplaatst, mijn heup was door de val geruïneerd. Herstel zou maanden
duren. Dat werd mij nog eens ingewreven toen ik 9 dagen later in het
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ziekenhuis belandde, de kogel was weer uit de kom geschoten. De mantra
werd uiterst voorzichtig zijn bij iedere beweging. Kreeg voor meer dan 2
maanden een brace aangemeten.
Een periode van berusting volgde. Waarom is dit mij overkomen? Hoe nu
verder? Heb mij er in berust, dat ik niet meer mag fietsen op mijn vrij nieuwe
lichte sportfiets, dat ik niet meer kan roeien in die smalle bootjes. Ik moet
accepteren dat ik van de ene op de ander dag een oude stramme heer
geworden
ben.
Mijn lijf geeft aan dat ik moet stoppen als voorzitter, zoals ik daar de afgelopen
jaren mijn eigen invulling aan heb gegeven. Mijn thuisfront is opgelucht. Ze
zijn de afgelopen jaren altijd wat bezorgd geweest. We zijn er weinig aan
toegekomen om samen eens nieuwe dingen te ondernemen. “Man, weet je
wel, hoe oud je inmiddels bent”.
Ik heb nu het besluit genomen op de ALV van 8 april af te treden als voorzitter.
Het is voor mij een ingrijpend en emotioneel besluit. Het gebeurt midden in de
tijd dat de coronapandemie in zijn laatste stadium gekomen is, in een tijd dat
de lente begonnen is. Het is nu tijd voor een nieuw geluid.
Mag ik tenslotte eens hardop dromen? Wat zou het mooi zijn om op 8 april af
te treden en tegelijkertijd te mogen meemaken dat de ledenvergadering gaat
instemmen met de voordracht van het bestuur voor een nieuwe voorzitter.
Ad multos annos (nog vele jaren) met het oude devies van het KRM:
VOOR AL WAT WAAR IS, GOED EN SCHOON.
Cees van Winden

Foto: Hub Tonnaer

Uitspraken John Gerits
“Het grootste deel was mooi”
“Kiek neet zo zoer, boete is ’t al sjlèch waer”
(kijk eens vrolijker als je zingt, tred.)
“We beginnen bij maat 58,
dat is de maat vóór 59”
“Horen jullie het verschil? We maken nu
muziek!
Foto: Rob Wever
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‘Hallelujah’ van Leonard Cohen
“Groot fan van Leonard Cohen zijnde, kon ik natuurlijk niet anders dan een
artikel over zijn ‘Hallelujah’ schrijven. Een middagje research en schrijven
leverde het bijgevoegde op.”
Dat waren de woorden van Ton van Beers, 2 de bas, aan het begin van de email die de redactie van hem ontving.
HALLELUJAH (in het Hebreeuws: HALLĔLŪ-YĂH)
Sinds kort zingen we ‘Hallelujah’ (prijs de Heer) van Leonard Cohen. Ik ben
decennialang een grote fan van hem, zijn muziek en zijn gedichten, eigenlijk al
vanaf zijn eerste album (Columbia Records) in 1967 ‘Songs of Leonard
Cohen’. Wij hebben hem ooit mogen zien en beluisteren in de Jaap Eedenhal
in Amsterdam. Hij had toen al de prachtige nummers opgenomen als
Suzanne’- dat vooral bekend werd in de coverversies van Judie Collins en
Joan Baez en in de vertaling prachtig gezongen werd door Herman van Veen.
‘Bird on the Wire’, ‘Hey, that’s no Way to say Goodbye’, ‘So Long, Marianne’
en ‘Sisters of Mercy’ volgden al snel daarna als hits. In 1984 kwam Cohen met
het album ‘Various Positions’ met daarop ‘ons’ nummer. Op Spotify werd het
Cohen-nummer ‘Our Man’ meer dan 167,5 miljoen keer gedraaid en ‘Suzanne’
meer dan 14 miljoen keer.
Cohen werd geboren in Westmount, Canada op
21-9-1934 in een Engelssprekend, welvarend
joods gezin (de vader van zijn Russische moeder
was rabbijn) en overleed in Los Angeles op 7-112016 als gevolg van een val in zijn slaap. Hij is op
zijn uitdrukkelijke wens begraven op de joodse
begraafplaats in Montreal. Zijn voorliefde voor
mooie hoeden en pakken had hij van zijn vader
(overleden toen Leonard pas negen jaar was) die
een florerend kledingbedrijf had. Hij leerde als kind gitaarspelen en vormde
een country/folkband ‘The Buckskin Boys’. Hij studeerde af in de letteren aan
de McGill-universiteit omdat hij dichter wilde worden. Van huis uit kende hij de
joodse geschriften, was een tijdje lid van de Scientology-kerk maar bekeerde
zich later tot het boeddhisme en werd in 1996 zelfs gewijd als monnik. Voor
zijn werk kreeg hij een studiebeurs die het - met een erfenis van zijn vader mogelijk maakte dat hij zich terugtrok op het Griekse eiland Hydra waar hij
Marianne (Ihlen) ontmoette, zie boven. Hij beschouwde zelf zijn
(roman)schrijverscarrière als niet geslaagd, maar zijn naam als singersongwriter, muzikant en dichter is in ieder geval gebleven. Een aantal van zijn
gedichten werden vertaald door Remco Campert. Twaalf bekende nummers
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van Cohen werden ook vertaald in het Limburgs en in november 2013 in
bioscoop Royal in Roermond gezongen door o.a. Bert van den Berg, Jos van
Rens en Ron-Maria Buitenhuis. Cohens muziek die aanvankelijk erg folkachtig was, kreeg later - net als zijn songteksten en gedichten - een soms wat
surrealistisch trekje. Cohen heeft voor zijn werk veel onderscheidingen
ontvangen zoals de hoogste Canadese orde voor burgers en is opgenomen in
de Canadian Songwriters Hall of Fame. Toen Cohen in 2011 in Spanje de
‘Principe de Asturias Award’ ontving, vertelde hij in zijn dankwoord waarom hij
Spanje zo dankbaar was. Hij vertelde dat hij toen hij met vrienden op straat
speelde, hij een gitarist hoorde aan wie hij vroeg om hem de akkoorden te
leren die hij speelde. Die gitarist leerde hem die akkoorden (zie hieronder).
Toen hij na twee dagen les het hotel van de gitarist belde waar hij bleef,
vertelde men hem dat die zich van het leven had beroofd.
Zijn ‘Hallelujah’ is, na het begin, gebaseerd op twee Bijbelverhalen.
Het lied begint met koning David die op zijn harp een geheime, aan God
gewijde akkoordenreeks speelt die zijn toehoorders in een spirituele stemming
brengt. De tekst van het lied beschrijft de akkoorden: “It goes like this, the
fourth, the fifth, the minor fall and the major lift”. [“Het gaat als volgt, de kwart,
de kwint, (in dit nummer) het A-mineur akkoord, (in dit nummer) het F-majeur
akkoord”.] De songtekst is daarmee een van de weinige die ook vertelt hoe de
muziek gespeeld moet worden.
Het eerste bijbelstukje gaat over David die de reus
Goliath versloeg en daardoor koning van de Israëlieten
werd. Hij zag in het maanlicht - volgens vele
schilderijen in het bos, volgens onze versie op het dak de badende Betsabé, die op dat moment nog getrouwd
was met een van Davids legeraanvoerders. David was
helemaal verliefd op Betsabé geworden en verzon een
list: hij stuurde Betsabé’s man de oorlog in en hoopte
dat die daar zou sneuvelen. Betsabé zou dan vrij zijn
om met David te trouwen. De list lukte, punt. Voor wie
de rest wil weten: het staat in ieder Oud Testament.
David en de badende Betsabé door George Peele
(bron: elizabethandrama.org)

Zonder nadere inleiding gaat Cohen over naar de tweede Bijbelpassage. In de
filmwereld zou je dan zeggen ‘met een harde overgang’ en daarmee komt het
surrealistische in Cohens schrijverschap wel naar voren. Het tweede stuk gaat
over Samson en Delilah. Samson ontleende zijn geweldige kracht aan zijn
haarlengte, net als de Beatles en de Stones, maar dan anders. Hij was tot
over zijn oren verliefd op Delilah en vertrouwde haar daarom het geheim van
zijn kracht toe. Dom, want zij bedroog hem en knipte zijn haar af; exit Samson.
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In Cohens lied: ‘...she broke your throne and she cut your hair’. Bijbels gezien
klopt dat dus maar dan andersom, dat heet dichterlijke vrijheid.
Die keukenstoel van Cohen heb ik nergens
gevonden.
Een prachtig lied dus, maar niet voor het versieren
van een mis. Wel mooi om te zingen!
Voor wie meer horen, zien en weten wil, op YouTube:
• Leonard Cohen; de originele versie met begeleiding
van een bandje, 3 zangeressen in de achtergrond
en virtuoos spel op een hammondorgel.
• Jeff Buckley; met een apart, mooi voorspel, mooi
gezongen met een soms wat jazzy-/soulachtige
uithalen. Hij heeft trouwens een langere adem dan
de meesten van ons!
Samson en Delilah door Jose Salome Pina,
foto door Dagli Orti (bron: obidiojochide.com )

• Alexandra Burke (in Britain’s got Talent); zij laat met haar lage stem een
andere dimensie van het lied horen met een verrassend einde.
• Paola Hermosin; een Spaanse gitariste met een goede stem die onze versie
zingt en speelt met vooraf een analyse en uitleg van het muzikale en het
bijbelse stuk in het Spaans.
• Karoline & Ella Protsenko; twee nichtjes, de eerste op viool en de tweede
met zang (en bij andere nummers op saxofoon) en een piano uit een box,
die ons nummer op straat laten horen op een frisse en vrolijke manier.
• Pentatonix; 1 vrouw en 2 mannen, die voor het grootste deel a-capella
zingend, gefilmd op een geheimzinnige, erg desolate plaats een hele mooie
muziekvideo maakten, met - ook weer - prachtige zang.
Bijzonder: een andere video ‘Tribal People react to Pentatonix Hallelujah’. De
spreeksters en sprekers zijn dorpelingen uit een geïsoleerd Pakistaans dorp
die commentaar leveren op de Pentatonix-video. Opvallend is, dat hoewel zij
zonder uitzondering geen woord Engels spreken, ze uitstekend de sfeer van
het lied aanvoelen. Op dezelfde manier becommentariëren ze overigens ook
‘Krigshaldr’ van ‘Heilung’ die in een zeer aparte outfit en entourage in het
middeleeuws Noord-Zweeds zingen. Hetgeen niets met ‘Hallelujah’ te maken
heeft maar zeer kijk- en luisterwaardig is.
Voor wie meer wil lezen over het leven van Leonard Cohen: ‘I’m Your Man, het
leven van Leonard Cohen’ door Sylvie Simmons, Singel Uitgeverijen, februari
2015.
Ton van Beers
2e bas
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Mijn passie
Muziek en natuur zijn mijn passie(s).
Dit loopt als een rode draad door mijn leven!
Het begon op de kleuterschool, daar mocht ik mee trommelen op de Radetzky
mars. Na de lagere school ging ik bij de Koninklijke Harmonie (Echt), waar ik
schuiftrombone speelde en de passie ontwikkelde voor de muziek.
Na bijna 20 jaar verruilde ik de trombone voor mijn
eigen instrument en ontdekte ik het zingen bij de
toen nog startende Wiejerdzangers. Van 1987 tot
2015 was ik lid van het Vriendenkoor Echt, eerst als
1ste tenor en vervolgens als bariton en volgde enkele
zanglessen bij operazanger Huub Claessens
bas/bariton. (zie foto)
In 2013 tot heden ben ik lid van het ‘Vocaal
Ensemble Vocomotion’ met een profaan en sacraal repertoire en tenslotte
werd ik in 2015 lid van KRM.
Zingen in een koor is dan ook een grote passie van mij, waarbij kwaliteit voor
mij op de eerste plaats komt en de gezelligheid ook zeker niet mag ontbreken,
want beide vormen de basis van een koor waar ik lid van wil zijn.
Muziekvoorkeuren:
Instrumentaal is het ‘Cavalleria Rusticana - Intermezzo’ van Pietro Mascagni
een van de mooiste werken.
‘Dio di Giuda’ (Nabucco), 'Solenne in Quest'ora' uit Verdi's opera 'La Forza del
destino', ‘Wolgalied’, ‘Die zwölf Räube’, ‘Panis Angelicus’ van César Franck en
Limburgse liederen vind ik fijn om solo te zingen.
Als zelfstandig ondernemer vond ik in de muziek en
in de natuur mijn ontspanning. Van de wekker die ’s
morgensvroeg afloopt tot de achtergrondmuziek bij
het avondeten, muziek geeft je dagelijks leven vorm
en ritme. Veel van die klanken, instrumenten en
melodieën brengen je terug naar de essentie: de
natuur. Geluiden en de natuur zijn al sinds het prille
begin onlosmakelijk verbonden met elkaar. De natuur
is een eindeloze muziekbron.
Bariton Renato Bruson is mijn voorbeeld.

Met zangers groet,
Co Bongaerts
bariton
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In Memoriam Olaf Schouten
* 30 - 12 - 1954
† 07 - 01 - 2022
Nooit meer de aanhef “Waarde …”
Op 19 september 1975 meldde Olaf zich aan als lid
van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM),
toevallig ook de datum waarop het KRM in 1880 is
opgericht. Of dat gepland is, blijft onbekend. Olaf was
dus aan zijn 47ste lidmaatschapsjaar van het KRM
bezig.
Olaf droeg met zijn baritonstem zijn muzikaal steentje bij aan die stempartij.
Eind 2001 werd de Schola KRM opgericht (het gelegenheidskoor om
fondsen bij elkaar te zingen tijdens requiemmissen) voor het 125-jarig
jubileum van het KRM in 2005 en Olaf was hier lid van. Na het overlijden van
mede-initiator van de Schola Frans Lutters in 2020, werd Olaf de
contactpersoon.
Olaf was secretaris van Stichting Aandelenfonds KRM, dat in 1991 werd
opgericht met als doel het (financieel) ondersteunen van evenementen van
het KRM.
Diegenen die mee zijn gegaan op de concertreis naar Santiago de
Compostella in 2006 kunnen zich nog goed herinneren dat Olaf met zijn
doedelzak en de Limburgse vlag, de mannen en vrouwen die een stuk van
de camino hadden gelopen, op de brug samen met de niet-wandelaars,
muzikaal verwelkomde met o.a. het Limburgs volkslied.
Olaf liet tijdens de coronaperiode de medezangers weten dat er op zaterdag
gratis samen online gerepeteerd kon worden o.l.v. Bert van de Wetering.
Wanneer hij iemand een berichtje via e-mail stuurde of een appje, was de
aanhef altijd: “Waarde …” Helaas is dat nu verleden tijd.
En nu is het stil … Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw Margriet
en de kinderen Juliette en Victor, die dit zware verlies moeten gaan dragen.
Olaf, bedankt voor de fijne jaren dat we samen hebben mogen zingen. We
hadden je graag nog jaren in ons midden gehad, maar helaas is dat niet zo.
Camil Giebels
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Concert- en activiteitenagenda
Wo
Vr
Zo
Zo
Za
Zo
Za
Za
Za

2022
30 maart Een eerbetoon aan een overledene
8 april ALV
24 april Opluisteren H. Mis voor overleden leden
22 mei Concert ‘Bouwen aan de toekomst’
in De Oranjerie
18 juni Project ‘Popconcert’ in de ECI
24 juli H. Mis t.g.v. Naamdag H. Jacobus
in de kathedraal
24 juli ?? Afsluiten seizoen – Meneerkes ??
19 nov. Ceciliafeest
24 dec. Nachtmis Kathedraal

~ 17:00
uur
20:00 uur
10:00 uur
14:30 uur
14:00 uur
11:30 uur
n.n.b.
19:00 uur
23:00 uur

2023
Vr
Zo
Za
..
Za
Zo
Vr
Zo
Za
Za
Zo

.. …
.. …
.. …
.. …
.. …

ALV
Landelijke Pelgrimsmis
Afsluiten seizoen
Concert t.g.v. 50-jarig dirigentschap John Gerits
Ceciliafeest

2024
7 januari Champagneconcert
.. …
ALV
.. …
Landelijke Pelgrimsmis
.. …
Afsluiten seizoen
.. …
Ceciliafeest
.. oktober Concert Royal

Zo .. ...

2025
Groot concert t.g.v. 145-jarig KRM

20:00 uur
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
14:30 uur
20:00 uur
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

Voor de actuele gegevens verwijzen we naar de website van het KRM.

Oplossing muziekwoordzoeker
De oplossing van de muziekwoordzoeker in Zangzaod nummer 4, 2021
jaargang 30 is:
DAT WAS EVEN LEKKER PUZZELEN
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Mijn favoriete muziekwerk
Onlangs werd ik door Camil gevraagd een bijdrage te leveren met mijn
favoriete muziekwerk voor Zangzaod.
Dat is op zich een leuke opgave voor jezelf om eens na te gaan waar je nu het
meest van houdt, dacht ik.
Mijn gedachten gaan terug naar mijn geboorteplaats Eindhoven, waar ik in
1959 lid werd van het Fatima kerkkoor; we zongen vaak profane missen, maar
ook het ‘Halleluja’ van Händel en het ‘Dormi non Piangere’ van de Italiaanse
componist Licinio Refice.
In 1962 ben ik lid geworden van het RK
Eindhovense jeugdkoor ‘Die
Burghsangertjes’. Naast een mooie
invulling voor kerst- en paasuitvoeringen
werd ook een LP opgenomen met de titel
‘Vrede op Aarde’ (zie foto)
Hier was en ben ik nog steeds erg trots op.

Rond mijn 45ste levensjaar heb ik via mijn broer (lid van het Philips
Philharmonisch koor in Eindhoven) een uitvoering van de ‘Matthäus Passion’
van Johan Sebastian Bach bijgewoond, nu nog steeds een van de meest voor
mij mooiste jaarlijks terugkerende oratoria.
De ’Matthäus Passion’ vertelt het verhaal van Jezus ’laatste’ dagen. Hij wordt
verraden, berecht, gekruisigd en begraven.
Twee koren zijn onderdeel van het verhaal en leveren de belangrijkste
emotionele reacties, zoals in aria’s als ‘Erbarme dich’ en ‘Aus Liebe’.
In de koralen voegt Bach de twee koorensembles samen: de hele
gemeenschap stemt in met het gesprokene; zo geeft hij met maximaal effect
de woedende menigte weer, zoals in ‘Lass ihn kreuzigen’.
Uit de hedendaagse muziek maak ik graag een keuze uit o.a. The Bee Gees,
Simply Red, Tina Turner, Stevie Wonder en Phil Collins.
René Groenen
2de tenor
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Column
Medio januari 2022 las ik in De Limburger een artikel met de kop
‘Zorgen: mensen bang voor wolf in het donkere buitengebied’.
Ik kan me dat heel goed voorstellen, want met wolven zijn wij niet ‘opgevoed’
en een wolf is niet zo bekend met de mens.
Over dieren gesproken … In mijn jeugd heb ik helaas een nare ervaring
opgedaan met honden, zoals die keer bij mijn oom waar zijn hond mij wilde
bijten. Sindsdien heb ik het niet zo op honden. Sorry voor de
hondenliefhebbers!
Omdat ik niet in het (donkere) buitengebied woon, hoef ik mij over de wolf
geen zorgen te maken. Wel doe ik dat ’s avonds en dan niet voor wolven of
honden.
In deze coronatijd en eigenlijk ook daarbuiten, is het namelijk goed om vele
stappen te zetten of beter gezegd een flink stuk te wandelen. Ik probeer om
ca. 8.000 tot 10.000 stappen per dag te zetten. Wanneer het donker is kan ik
door de verlichting van de straatlantaarns (die ook niet altijd branden) goed
zien waar ik loop, echter niet altijd waarín ik mijn
schoenen zet. Ik ga ervan uit dat iedereen er de schijt van
krijgt wanneer midden op het trottoir een drol ligt, of beter
gezegd drollen. Vaak zijn zelfgemaakte bordjes te zien met
originele teksten die de hondeneigenaren ertoe moeten
bewegen hun viervoeter in de goot te laten poepen en de
uitwerpselen vervolgens met het bekende rode of blauwe zakje
op
te
rapen. Ik loop daarom vaker op straat, met het daarbij komend voordeel dat ik
dan niet struikel over de vele losse omhoogstekende stoeptegels.
De gemeente mag hier wel vaker naar kijken of liever het probleem oplossen.
Ik meen dat de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden wanneer je
struikelt met alle gevolgen van dien. Leuk item voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Veilig thuis komen na een gezonde wandeling staat bij mij nog altijd bovenaan
het lijstje. En dan graag zonder het schoonmaken van de zolen van de
schoenen of een gebroken ledemaat. Op die manier kan ik dan lekker gaan
zingen tijdens de wekelijkse repetitie op dinsdagavond.
Camil Giebels
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Proficiat
In april, mei en juni 2022 zijn de volgende leden jarig.
Bij het bereiken van een kroonjaar staat de leeftijd er bij
vermeld.

6
7
7
12
14
16
21
24
30
30

April
Frans Wulms
Leonard Fortuin – 85 jaar
Krit Pinxten
Hub Lipsch
Ben Janssen
Jim Johnson - 75 jaar
Lei Steffanie
Ruud Lauffer
René Cleef
Frans Reijnaerdts

10
11
23
25

Mei
Camil Giebels
Theo van der Nagel
Jan Heidanus
Hans Hauser

5
5
6
9
10
16
17
19
26
28

Juni
Theo Fakkert
Martin Moolenaar
Herman Aben
Ignace Ruijs
Jos Schouten
Gerard Veldman
Cor de Groot
Hub Joosten
Sjra Schilder
Loek Kurvers

Inleveren kopij
Kopij kunt u inleveren bij de redactie vóór 25 mei 2022 via
zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl
Reacties, suggesties, opmerkingen, enz. zijn welkom,
liefst per e-mail
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken in te korten en/of tekstueel aan te passen, in
overleg met de schrijver(s).
De redactie
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Uitnodiging voor bijwonen concert op 22 mei 2022
Wanneer er geen corona was geweest had het Koninklijk Roermonds
Mannenkoor (KRM) op de eerste zondag van dit jaar het traditionele
Champagneconcert in De Oranjerie gegeven. Al twee jaar zijn er geen
optredens meer en dat doet pijn bij de zangers en we weten ook dat de
bezoekers het ook jammer gevonden hebben.
Nu de verbouwing van De Oranjerie later van start gaat, bestaat de
mogelijkheid om in mei 2022 nog een concert te geven in de schouwburg. Het
bestuur heeft in overleg met de dirigent besloten hier gebruik van te maken en
wel op zondag 22 mei 2022.
De titel van ons concert is ‘Bouwen aan de toekomst’. Dat betekent dat het
KRM weer bezig is met de toekomst, maar ook dat De Oranjerie een
verbouwing gaat realiseren die toekomstbestendig is.

Naast 2 solisten uit ons eigen KRM heeft het bestuur eine echte Remunjse
jóng gecontracteerd om als solist maar ook samen met het KRM op te treden:
Rob Reyners.
Ook de jonge pianist Tjen van Weersch verzorgt een gastoptreden. Enkele
werken worden begeleid door slagwerker John Wassen.
De toegangsprijs bedraagt € 15,00.
Wij hopen dat we u bij dit concert weer mogen verwelkomen.
Veer zeen ós …
Het bestuur van het KRM
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Do Farro 25 jaar lid KRM
Omdat het Ceciliafeest in 2021 niet heeft kunnen doorgaan vanwege de
corona, wordt Do Farro vanavond in het zonnetje gezet samen met zijn
echtgenote.
Na een toespraak door president Cees van Winden, komt Will als
afgevaardigde van het KNZV-L naar voren om Do de oorkonde te
overhandigen. Cees speldt de bijbehorende speld op het vest van Do en geeft
dit keer geen fles KRM-wijn maar een fles port. Vervolgens overhandigt Camil
een mooi boeket bloemen aan Irmi.
Ondertussen zingt het KRM ‘Wie sjoon, wie sjoon, wie sjoon, dae man krieg
ein medalie, dae löp noe langs zien sjoon …’ en op het einde zingt het koor de
‘Toost’/ Hoera. Do spreekt een uitgebreid dankwoord uit, waarbij hij zijn
echtgenote en zijn medezangers in vernoemt.

Camil Giebels

Foto’s: Rob Wever
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Zangers gezocht
Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Na de POPSONGS november 2019 in de ECI-cultuurfabriek nu een ‘nieuw’
evenement en wel in de lente van 2022.
Zangers gezocht om het ‘nieuwe geluid’ te laten klinken.
Er worden een stuk of acht topsongs geselecteerd zoals:
Roller Coaster van Danny Vera;
Set fire to the rain van Adèle;
Dancing in the Dark van Springsteen;
California Dreaming van the Mamas & Papas;
om tot een volwaardig optreden te komen op 18 juni in de ECI.
Op de introductiebijeenkomst wordt uitleg gegeven over de hulpmiddelen die
beschikbaar zijn. De oefenvideo’s op de website. De partituren in het ‘boekje’.
Dan volgt onder leiding van de dirigent samenzang → nazingen van de
dirigent met ondersteuning van piano. Vervolgens zelfstudie thuis.
Bij de daarop volgende repetities is het woord aan de’ buddies’, onmisbare
ervaren zangers van ons koor die aan het projectkoor deelnemen en
daarnaast hun ervaring overbrengen. Ook zij moeten de nieuwe songs
instuderen.
Persoonlijk heb ik de vorige keer veel baat gehad van de oefenvideo’s op de
website. Mee neuriën, het ritme op pakken en daarna – aan de hand van de
partituur – de tekst uitspreken op het ritme op de variërende toonhoogte.
Vervolgens de tekst in gedachten of hardop de tekst herhalen; dat valt tegen.
Vervolgens met de oefenvideo mee zingen. Dat een paar keer doen.
In de komende tijd zal beroep op de leden worden gedaan zich op te geven
als buddy. Het is van belang dat er minstens zoveel zijn als de projectzangers.
Dat heeft ook zijn uitstraling op de rest van het koor. Denk aan de ‘push’ die
het vorige POPSONG evenement aan het KRM heeft gegeven. Meerdere
nieuwe leden, een verdieping / uitbreiding van het repertoire, instuderen
middels de ‘hapjes’ aanpak.
Martin Moolenaar
1e tenor
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Kroniek
10 december 2021
De weduwe van onze ere-dirigent Jan Hupperts, Zus Hupperts – Cox, is
vandaag overleden. Het bestuur heeft een condoleancebericht naar de familie
gestuurd.
7 januari 2022
Het bestuur ontvangt het droevige bericht dat Olaf Schouten op 7 januari
overleden is. Een annonce namens het KRM is in De Limburger geplaatst en
de familie heeft een condoleancebericht van het bestuur ontvangen. Het In
Memoriam kunt u elders lezen.
Vanaf vandaag in de e-mail of app geen aanhef “Waarde …” meer.
18 januari 2022
Om 19:15 uur start het KRM weer met de repetities zoals we dat een klein
jaar geleden ook gedaan hebben: 1 uur per 2 stemgroepen en dat allemaal
met duidelijke afspraken. Vijf nieuwe werken staan op het programma.
8 februari 2022
Namens de groep ‘popproject’ doet Ridsert verslag en tevens de mededeling
dat het bestuur groen licht gegeven heeft. Ridsert riep een ieder op in ons
eigen netwerk uit te kijken naar gegadigden “tot onze kleinkinderen aan toe.”
15 februari 2022
De huidige president Cees deelt de
leden mee dat het bestuur een
kandidaat voor het voorzitterschap heeft
gevonden en deze ook bereid is om die
functie op zich te nemen: Ruud Lauffer,
1ste tenor.
Cees maakt bekend dat we weer een
doel hebben om te repeteren en wel
een concert op 22 mei a.s. met de titel ‘Bouwen aan de toekomst.
22 februari 2022
Vanavond voert Camil de laatste controle van de QR-code bij de ingang van
het repetitielokaal uit.
1 maart 2022
Ook al is het vastelaovesdinsdig, er wordt toch
gerepeteerd. Enkele zangers zingen elders hun
vastelaovesleedjes.

17

Zangzaod KRM, jaargang 31, nummer 1 (maart 2022)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 maart 2022
Het laatste half uur neemt Camil de repetitie over van John en wordt er
gerepeteerd aan de twee liedjes die op 30 maart a.s. gezongen worden bin
een eerbetoon aan een overledene. Ook wordt al een begin gemaakt met het
instuderen van ‘Die Juliska aus Budapest’ uit ‘Maske in Blau’.
19 maart 2022
Morgen 20 maart wordt onze beschermheer Jan Daniels 95 jaar. Een
gezegende leeftijd, een mijlpaal, een geweldig kroonjaar, een moment om
even bij stil te staan.
Namens het Koninklijk Roermonds Mannenkoor ontvangt de heer Daniels
vanochtend een schriftelijke felicitatie. Een echte aubade zit er helaas niet in,
maar het KRM laat via de moderne techniek toch van zich horen via onze
speciale KRM-verjaardagskaart. Door op een knopje te drukken hoort onze
beschermheer het lied ‘Toost’ (Hoera), uiteraard gezongen door het KRM.
Verder ontvangt hij drie pagina’s met de namen van de leden van het
mannenkoor.
De laatste regels van onze felicitatie luidt: “Namens het bestuur en leden van
het KRM wens ik u een fijne verjaardag en, zoals we in Roermond vaker
zeggen, veer zeen ós weer, weit allein neet wanneer … “.
22 maart 2022
Ook al bereiken ze geen kroonjaar, toch wordt er gezongen voor de twee
jarigen deze week: dirigent John Gerits (24 maart) en voorzitter Cees van
Winden (26 maart). Gerard van der Woning(bas) is in januari 80 jaar geworden
en deze muzikale hulde is zeker ook voor hem bestemd.
Hoera, hoera,
hoera!! Zij leven lang!!
Camil Giebels

Foto’s: Rob Wever

beb&co

Vissershavenstraat 45-47
1976 DB IJmuiden
Tel. 06 – 53 93 73 06
E-mail: bepenco70@gmail.com
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Colofon
Verenigingsnieuws KRM - Jaargang 31 - maart 2022 - nr. 1
Koninklijk Roermonds Mannenkoor
━ Opgericht 19 september 1880
Begiftigd met:
━ het predicaat Koninklijk sinds 1903
Beschermheren:
━ Mr. J. H. J. Daniels, oud-burgemeester van Roermond
━ Drs. H. J. Kaiser, oud-burgemeester van Roermond
Ere-president:
━ Jan te Meij
President:
━ Cees van Winden
Dirigent:
━ John Gerits
Secretariaat:
━ Munsterstraat 14d, 6041 GA Roermond
━ info@roermonds-mannenkoor.nl
━ https://roermonds-mannenkoor.nl
Repetitie:
━ Café-zaal De Ster
Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond
Dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 uur
Afmelden via:
━ 1ste tenoren: afmelden-T1@roermonds-mannenkoor.nl
━ 2de tenoren: afmelden-T2@roermonds-mannenkoor.nl
━ Baritons: afmelden-B1@roermonds-mannenkoor.nl
━ Bassen:
afmelden-B2@roermonds-mannenkoor.nl
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━ redactiezangzaod@roermonds-mannenkoor.nl
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