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Van de redactie
Beste lezer,
Het is voorjaar, bijna zomer, het zonnetje heeft vaak en veel
geschenen en het KRM heeft weer gelukkig meerdere keren
kunnen optreden in verschillende samenstellingen: als groot
mannenkoor en als Schola-KRM.
Op 30 maart jl. zong de Schola-KRM in een filmzaal van
Foroxity bij een herdenkingsdienst. Bariton Peter Thissen
heeft zijn ervaringen verwerkt in een mooi verslag.
Leonard Fortuin (2de tenor) neemt u even mee naar de op
dinsdag 12 april jl., gehouden lezing ‘Zingen is goed voor je brein’.
Tijdens de mis in de O.L.V. Munsterkerk om 10:00 uur op zondag 24 april jl.
heeft het KRM deze dienst muzikaal opgeluisterd evenals de Schola-KRM.
Ook hiervan is een verslag geschreven en wel door Theo Smeets (1 ste tenor)
en Cees van Winden (2de tenor).
De kleindochter van de 100-jarige Annie Parren, waar de Schola-KRM voor
heeft gezongen op 17 mei jl., heeft haar verhaal hierover aan het papier
toevertrouwd. Ook Joost Steenbrink (1 ste tenor) heeft een verslag geschreven,
maar dan door de ogen van een deelnemende zanger.
En dan was het dan eindelijk zo ver. Het KRM gaf op zondag 22 mei 2022 het
concert ‘Bouwen aan de toekomst’ in De Oranjerie. Een verslag hiervan leest
u elders in dit verenigingsblad, met dank aan Ridsert Hoekstra (bariton).
Verder staat deze Zangzaod, naast de gebruikelijke artikelen, weer boordevol
informatie met o.a. mijn favoriete muziekwerk, ditmaal van Jim Johnson
(bariton).
Tot slot stelt de nieuwe president Ruud Lauffer zich aan u voor, voor zover u
hem al niet gezien en gehoord heeft tijdens het concert ‘Bouwen aan de
toekomst’ 22 mei jl.
Dit nummer is weer goed gevuld met dank aan de vele schrijvers.
Veer zeen ós … of nog beter … kom eens dinsdag luisteren en word lid!
Camil Giebels
(eind)redacteur

Foto: Hub Tonnaer
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Van de president
Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
is ‘opgestaan’.
Na een lange periode van COVID-19
perikelen heeft het een nieuwe start
gemaakt. Het maatschappelijk leven
heeft voor een groot gedeelte stil
gelegen. Men moest het virus onder
controle krijgen. Dat heeft de
cultuursector ook gevoeld.
Na het opheffen van de maatregelen
kon er weer ‘gas gegeven worden’.
De repetities konden weer als vanouds
plaatsvinden. Toch was te merken dat
het koor op achterstand stond.
Bestuur, leden en de dirigent hebben direct de draad opgepakt en het koor
weer op de juiste plek gezet; muziek maken en het verenigingsleven nieuw
elan geven.
Dat is gelukt mag ik met trots zeggen.
In overleg met de directie van theater De Oranjerie, dat een ingrijpende
verbouwing ondergaat, werd het plan gesmeed een concert te organiseren.
Het thema werd al snel gevonden. ‘Bouwen aan de toekomst’. Het koor maakt
een nieuwe start en De Oranjerie gaat letterlijk bouwen.
Op 22 mei jl. was het zover.
Maar de vereniging bruist weer van energie, zoals vanouds. Op 18 juni a.s.
vindt het popconcert ‘Zingend naar de toekomst’ plaats in de ECI
Cultuurfabriek te Roermond. Leden van het koor en enthousiaste zangers van
extern verenigen zich in een gemeenschappelijk optreden, een fantastisch
initiatief.
Kortom, het Koninklijk Roermonds Mannenkoor is er weer!
Ruud Lauffer
president

Foto: Hub Tonnaer

3

Zangzaod KRM, jaargang 31, nummer 2 (juni 2022)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KRM zingt bij herdenkingsbijeenkomst
van de heer Wim Willems op 30 maart 2022
De heer Wim Willems had een goedlopende boekhandel aan de Steenweg in
Roermond.
Hij overleed op 30 maart 2020 toen door corona maar 30 mensen een
begrafenis mochten bijwonen.
De piepjonge Camil Giebels was tien jaar lang vakantiewerker in die
boekhandel van Wim en werkte zich op van pakjesbezorger via
magazijnbediende tot hoofd van de vakantiehulpen.
De familie Willems en Camil zijn achterburen en goede kennissen.
Zodra de coronamaatregelen achter de rug waren werd Camil dan ook alsnog
uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst van Wim voor de brede kring
van familie en bekenden van de familie Willems. En daaruit kwam de vraag
van weduwe Ingrid aan Camil voort of het KRM het Roermonds volkslied zou
willen zingen bij het eerbetoon aan Wim.
En omdat het Wim’s hobby was om bij Meneerkes te beugelen bood Camil
aan om dan daarbij ook ‘Witse nog wie sjoon ’t waas…’ te zingen.
En zo druppelden KRM-zangers in vol ornaat op 30 maart tegen vier uur de
ruime hal van het Foroxity-filmzaalcomplex binnen, nabij het outlet-terrein.
Onder leiding van Camil begaven 36 zangers zich naar een filmzaal om ter
plekke een niet alledaagse kooropstelling te componeren. In het trapsgewijs
aflopende vooronder, juist voor het filmscherm stelden de zangers zich op per
partij in drie rijen, telkens op een richting filmscherm aflopende trede. De twee
uit te voeren werken werden ingezongen
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Daarna in de ontstane slagorde terug naar de versnaperingenhal boven en
wachten op het startsein. Na een kwartier was het zover: in omgekeerde
volgorde naar de bioscoopzaal waar een publiek van meer dan twee maal ons
aantal plaatsgenomen had. Anders dan anders keken wij nu op tegen ons
publiek.
Na de aankondiging door de ceremoniemeesteres brachten we het
Roermonds volkslied ten gehore. De hoogste en verst van ons verwijderde rij
ging keurig staan tijdens deze ode aan de stad. Na het applaus vervolgden we
met ‘Witse nog wie sjoon ’t waas’, waarbij we keurig heen en weer wiegden in
het walstempo. In een oogwenk hadden we na het slotapplaus en
dankwoordje de zaal weer verlaten. ‘Sjoon’, zei een van ons enigszins
overdonderd, ‘maar ’t duurde wel wat lang!’

Vervolgens begaven we ons naar de prachtige foyer op de verdieping aan de
voorgevel van het gebouw met ruim zicht op het Schnitzelparadijs aan de
overkant. Ook het hele publiek was naar deze foyer getogen. Drank,
bitterballen en andere lekkere hapjes werden volop geserveerd en de sfeer
was uitnodigend en ontspannen.
In dit soort ambiance is KRM als een vis in het water. Geanimeerde
gesprekken en contacten werden gelegd, onderling en met mensen uit het
gezelschap van de familie Willems. De verbondenheid tussen het Roermonds
stedelijk weefsel en het KRM kreeg tastbaar duidelijk vorm in een
ongedwongen samenzijn op deze bijzondere plek net buiten de binnenstad.
Helemaal in lijn met ons devies: ’Gaer gedaon!’
Voldaan over dit eerste optreden in ruim 2 jaar keerden we huiswaarts, met
ongeduld uitkijkend naar de aanstaande concerten in april en mei.
Peter Thissen
bariton

Foto’s / still: Remco Bikkers en Ilja Willems
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Herdenkingsmis 24 april 2022

Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM)
heeft op zondag 24 april om 10:00 uur de H.
Mis in de Munsterkerk opgeluisterd. Tijdens
deze mis werden de leden van het KRM
herdacht die in de coronatijd overleden zijn en
niet aan corona. Nu dat in die periode niet
mogelijk was, hebben de afscheidsdiensten in
besloten kring elders plaatsgevonden. Maar
de cirkel was nu niet rond, zo merkte een
familielid op. Ze hebben dan ook het KRM
gevraagd om na de coronatijd op een
zondagmorgen in de Munsterkerk een
herdenkingsdienst te houden.
Foto: Leon van den Bosch

In de afgelopen tijd zijn 4 leden overleden:
Cees Stijnman, Theo van Etten, Frans Lutters en Olaf Schouten.
Het is een traditie dat het koor het afscheid van de leden van het KRM
opluistert tijdens een afscheidsdienst. Jarenlang zijn ze lid geweest van het
KRM en met elkaar veel lief en leed gedeeld. Dit afscheid kan gebeuren op de
dag zelf van de uitvaart of bijvoorbeeld in een zeswekendienst. Uiteraard is de
familie vrij om voor deze wijze van afscheid te kiezen.
Tijdens deze H. Mis heeft het KRM de meerstemmige mis van J. Gruber,
“Mass in honor of Saint Frederic”, ten gehore gebracht. De mis werd
afgewisseld met een aantal internationale liederen: Slava Vvisnich, Io resto
qui, The prayer en Gwahoddiad.
Door de Schola-KRM werden enkele Gregoriaanse en meerstemmige liederen
gezongen, zoals het Credo en het Pater Noster en tijdens de communie,
Dobra noc en het Ave Maria van Gerard Sars.
Op het einde van deze bijzondere H. Mis werd door het KRM het Roermonds
volkslied gezongen. Alle aanwezigen in de kerk zongen dit natuurlijk mee.
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Foto: Theo Smeets

Na afloop is een groot gedeelte van het KRM nog koffie gaan drinken bij De
Oranjerie. Natuurlijk waren de aanwezige dames van de leden hierbij van
harte welkom.
Blijkbaar had het koor zo goed gezongen dat de eerste kop koffie door de
penningmeester werd betaald. Ook onze dirigent, John, was zeer tevreden.
Regelmatig zagen we tijdens de mis zijn beide duimen omhoog wijzen. De
dirigent van de Schola-KRM was eveneens content over de twee
communieliederen, die door de aanwezige kerkgangers als zeer mooi werden
beschouwd, zo was na afloop te horen.
Dat de families van de
overleden leden tevreden
waren hebben we op de eerst
volgende repetitie gemerkt.
Marianne van Etten bracht
een 5-tal vlaaien die we in de
pauze van de repetitie hebben
verorberd. Daarnaast heeft de
familie van andere
overledenen hun dank
uitgesproken via e-mail.
Foto: Theo Smeets

Cees van Winden en Theo Smeets
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100 jaar
Column
Voor de een is 100 een mooi rond getal, voor de ander een streefgetal dat
men in jaren wil worden en weer voor anderen een leeftijd die reeds bereikt is.
In oktober 2020 was ik op bezoek bij mijn peettante in Maastricht die de
gezegende leeftijd bereikte van 100 jaar. Vanwege de strenge maatregelen
door corona is dat niet gevierd zoals dat gevierd had moeten worden.
Daardoor mocht en kon ik haar niet bezoeken en heb via de bloemist een
mooi groot boeket bloemen laten bezorgen.
Wikipedia zegt over de inhoud van het peettante-zijn het volgende: “Behalve
hun functie als getuigen, wordt hun ook gevraagd een bijzondere zorg en
aandacht te besteden aan de katholieke opvoeding van het kind, in het
bijzonder wanneer het kind zijn beide ouders zou verliezen.” Het was gelukkig
niet nodig om die zorg en aandacht aan mij te besteden.
100 Jaar … Wo blief de tied …? Ik kan me nog goed herinneren dat het KRM
100 jaar bestond in 1980. Ik was toen 4 jaar lid van het KRM en als mijn
geheugen mij niet in de steek laat, ben ik verkleed als 100-jarige naar het
vastelaovesbal in de oude Oranjerie gegaan. Op dit moment zijn er bij het
KRM zeer weinig leden die dit eeuwfeest van het KRM hebben meegemaakt.
De jubileummap die toen uitgegeven werd met allerlei (gekopieerde)
documenten is dit jaar door Herman Aben gedigitaliseerd en dus bereikbaar
voor de ‘jongere’ leden.
100 Jaar … er zijn enkele leden bij het KRM die in de maand dat ze jarig zijn
hun vrijwillige bijdrage aan het Verjaardagsfonds (voorheen het
dubbeltjesfonds) € 10,00 afdragen met de begeleidende woorden: “Det wil ich
waere.” Het zit toch in de mens om oud te worden en dan het liefst op een
hele fijne gezonde manier. Ja, ja, we hebben het maar voor het zeggen …
Het KRM is de 100 jaar al lang gepasseerd. Wij schrijven nu 142 jaar. Maar er
is een koor in Roermond dat nog ouder is: de Koninklijke Roermondse Zangen Muziekvereniging bestaat in 2023 150 jaar. Daar zullen ze zeker flink
aandacht aan gaan besteden. Zelf hoop ik dat ik het 150-jarig jubileum van het
KRM ook nog mag meemaken. Nog 8 jaar wachten!! Bent u er dan ook bij?
Graag, want feesten doe je samen!
Camil Giebels
8

Zangzaod KRM, jaargang 31, nummer 2 (juni 2022)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De nieuwe president van het KRM stelt zich voor
Op vrijdag 8 april jl. vond mijn installatie plaats
als president van het Koninklijk Roermonds
Mannenkoor. Aan mij de eer om scheidend
president Cees van Winden op te volgen.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om
mij voor te stellen.
Mijn naam is Ruud Lauffer. Ik werd 64 jaar
geleden geboren in Swalmen. Opgegroeid ben ik
in het Sittardse.
Na de middelbare school volgde ik mijn opleiding
aan de Politieacademie. Als politieman keerde ik
al vrij snel terug naar de Politieacademie, eerst
als docent en vervolgens als manager van diverse afdelingen.
Na 24 jaar maakte ik de overstap naar het regulier onderwijs bij VISTA college
te Heerlen om ook daar als manager van diverse afdelingen aan de slag te
gaan.
In 2020 ben ik met prepensioen gegaan en ben mijn eigen bedrijf gestart in
veiligheids- en adviesvraagstukken.
Ik ben getrouwd en heb een zoon en twee bonusdochters. Ik woon in
Maastricht.
Koorzang is een rode draad in mijn leven. Ik ben lid geweest van het koor van
de Politieacademie, van Vriendenkoor Echt en ben actief geweest bij de
Mastreechter Staar. Eerst korte tijd als eerste tenor maar al snel bestuurslid en
vicepresident, belast met de acquisitie en organisatie van concerten in binnenen buitenland. Mijn kennis en ervaring op dit gebied wil ik graag delen in dit
koor en hoop dat we na deze moeilijke coronaperiode ‘vol gas’ vooruit kunnen.
Graag wil ik mij met de leden inzetten om het koor in volle glorie ‘te laten
bloeien’.
Maastricht, 2 mei 2022
Ruud Lauffer

Foto: Rob Wever
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Van de ene president naar de andere president
Op vrijdag 8 april 2022 stond tijdens de 142 ste Algemene LedenVergadering
(ALV) het afscheid van onze president Cees van Winden en de installatie van
de nieuwe president Ruud Lauffer centraal.
Nadat het stembureau de stemmen had geteld, werd de uitslag aan Cees
overhandigd: voor: 39, tegen 1 en blanco 1. Meteen werd er spontaan
geapplaudisseerd. Formeel vroeg Cees aan Ruud of hij de functie van
president wilde aanvaarden, waarop hij volmondig “ja” antwoordde.
Oud-president Cees benoemde hoe het proces van het zoeken naar een
kandidaat was verlopen en gaf een korte beschrijving van zijn bijna 4 jaar
voorzitterschap van het KRM. Vervolgens kreeg Ruud alle parafernalia die alle
tientallen jaren bij het voorzitterschap horen, inclusief de voorzittershamer,
overhandigd. Nadat Cees door Camil ontdaan werd van de bestuursketting,
kreeg Ruud die door Cees omgehangen.

Bij het omhangen van de bestuursketting werd het bekende refrein ‘Wie sjoon,
wie sjoon, wie sjoon, dae man krieg ein medalie, dae läöp noe langs zien
sjoon’ gezongen. Op verzoek van Cees werd ook het eerste couplet van het
Roermonds volkslied gezongen

Vicevoorzitter Gerard Sta sprak ook Cees toe en Camil overhandigde Cees
een mooi boeket bloemen voor zijn echtgenote Hetske.
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Vervolgens kwam Ruud als nieuwe president
met zijn maidenspeech. Hij bedankte
iedereen voor het in hem gestelde
vertrouwen. Hij noemde Cees een
mensenmens, een verenigingsmens die zich
voor iedereen en alles interesseert. Hij is de
‘uitvinder’ van de wekelijkse nieuwsbrief en
Ruud gaat deze traditie voortzetten. Hij
hoopt dat Cees nog lang bij het koor blijft en
ook zijn bijdrage blijft leveren. Ruud besloot
zijn verhaal met de volgende woorden: “We zijn een koninklijke vereniging.
Koninklijk betekent dat wij een koor zijn dat kwaliteit nastreeft. Wij zijn een
vereniging en dat betekent sfeer, samenzijn, gezelligheid en ontspanning.
Beide aspecten zal ik meenemen in mijn rol als president.”
Na de toespraken van Cees, Gerard en
Ruud nam onze beschermheer Herman
Kaiser het woord namens “het college van
beschermheren”. Hij had met
medebeschermheer Jan Daniels gebeld
en hem meegedeeld dat hij namens hun
tweeën zou spreken. Eerst richtte hij zich
tot Cees. Hij had rust in de vereniging
gebracht. In het Duits noemt men dat
tätige Ruhe. Cees is daarin geslaagd. Veel koren zijn in zwaar weer en het
KRM niet. Dat is ook een verdienste van Cees, aldus de beschermheer.
Hierna wendde hij zich tot Ruud. De heer Kaiser maakt een vergelijking met
motoren. “Lees maar eens het boek over BMW. Het geluid van een
boxermotor van een BMW is te vergelijken met zingend geluid. Door gas te
geven wordt het verhoogd en dat geeft die tätige Ruhe.”
De beschermheer deed een oproep
aan Ruud: zorg voor samenklank,
letterlijk en figuurlijk. Dan zal het KRM
moeten lopen als een geoliede
machine. Dat is de kunst van het
motoronderhoud. Hij wenste Ruud
heel veel geluk. Ter ere van de nieuwe
president werd de ‘Toost’ (Hoera)
gezongen.
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Na afloop van deze gedenkwaardige ALV werd de nieuwe president Ruud
Lauffer door de leden gefeliciteerd.
Camil Giebels

Foto’s: Rob Wever

Proficiat
In juli, augustus en september 2022 zijn de volgende
leden jarig.
Bij het bereiken van een kroonjaar staat de leeftijd er bij
vermeld.

Juli
1
17
18
19
30
31

Leo Schreurs
Arno de Waal
Gert Wissink – 80 jaar
Ton van Beers
Hans Willi Bühn
Louis Hauer

Augustus
4
10
18
19
24
25
26
28
30
31
31

Gerard Sta
Bert Koekoek
Will Selen – 75 jaar
André Tekelenburg
Luit Wever
Jack Raaijmakers
Dick den Ouden – 85 jaar
Richard Lemmens
Peter Thissen
Ger Kuypers
Christophe Ramakers

12

September
3
4
11
21
26

Leon Dijkstra – 55 jaar
Huub Graus
Gerard Prinsen
Nico Bongaerts
René Groenen - 70 jaar
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Uitspraken John Gerits
“Er zaten mooie momenten in”
“Tenaore, geer gaef te väöl gaas” (tenoren, jullie geven
teveel gas, red.)
“Zo sla je de noten kapot”
”t Blaedje zaet nieks, ích gaef ’t aan” (het blaadje zegt
niets, ik geef het aan (red. )
“De baritons moeten het gemakkelijk halen, desnoods trekken ze de broek
hoger”
Foto: Hub Tonnaer
beb&co

Vissershavenstraat 45-47
1976 DB IJmuiden
Tel. 06 – 53 93 73 06
E-mail: bepenco70@gmail.com

Inleveren kopij
Kopij kunt u inleveren bij de redactie vóór 25 augustus 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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Concert- en activiteitenagenda

Za
Za
Zo
Di
Za
Za

18 juni
2 juli
24 juli
20 sept.
19 nov.
24 dec.

2022
‘Popconcert’ in de ECI
Afsluiten seizoen - Meneerkes ??
Opluisteren H. Mis t.g.v. naamdag
H. Jacobus in de kathedraal
Open repetitie met Marco Bakker
Ceciliafeest
Nachtmis Kathedraal

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

2023
Vr
Zo
Za
Za
Zo
Za

.. …
.. …
.. …
23 sept.
24 sept.
.. …

ALV
Landelijke Pelgrimsmis
Afsluiten seizoen
Concert t.g.v. John Gerits 50-jaar dirigent
Concert t.g.v. John Gerits 50-jaar dirigent
Ceciliafeest

20:00 uur
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

2024
Vr
Zo
Zo
Za
Za
Zo
Zo

.. …
7 jan.
.. …
.. …
.. …
.. okt.

ALV
Champagneconcert
Landelijkje Pelgrimsmis
Afsluiten seizoen
Ceciliafeest
Concert Royal

.. …

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

20:00 uur
14:30 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
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Zingen is ook goed voor je brein!
Muziek heeft invloed op onze hersenen, die reageren op muziek. Dat
geldt niet alleen passief (muziek beluisteren), maar ook actief (muziek maken).
De Rotaryclub Roermond Maas & Roer wijdde op 12 april jl. een lezing aan dit
onderwerp, in de ECI Cultuurfabriek. En omdat ook zingen een vorm van
muziek maken is, kreeg het KRM een uitnodiging daarbij aanwezig te zijn.
Wetenschappelijk onderzoek in het
vakgebied van de neurowetenschappen laat
meer en meer zien wat muziek doet met ons
brein, en ook hoe hersenactiviteiten beïnvloed
kunnen worden door muziek. Een belangrijk
toepassingsgebied is de gezondheidszorg.
Daar kunnen bv. aandoeningen zoals
dementie en Parkinson bestudeerd worden en
beter begrepen, zodat wellicht muziektherapie
mogelijk wordt.
Spreker voor de Rotary-lezing was Dr. Artur Jaschke. Hij is als ‘neurowetenschapper in muziek’ werkzaam bij de ArtEZ Hogeschool voor Kunsten in
Enschede, en gespecialiseerd in de onderlinge relatie van muziek, technologie
en hersenrijping bij kinderen. Ook werkt hij als gastonderzoeker bij het
Universitair Medisch Centrum Groningen en bij de Vrije Universiteit van
Amsterdam. En als er tijd overblijft, speelt hij op zijn contrabas en drums.
In een boeiende voordracht ondersteund door dia’s en videofragmenten
vertelde hij over zijn wetenschappelijk onderzoek; dat is vooral gericht op de
zorg. Met pakkende voorbeelden en anekdotes maakte hij dit vakgebied ook
begrijpelijk voor de leek. En voor wie nog meer wil weten schreef hij een boek:
Toekomstmuziek, ‘een lofzang op ons oermenselijke vermogen tot
improvisatie’. Welgeteld vier (4!) KRM’ers maakten gebruik van de uitnodiging.
Zoals meestal hadden de thuisblijvers ongelijk, want ze misten een voordracht
van grote klasse waar iedere KRM’er wat van had kunnen opsteken.
Leonard Fortuin
2de tenor
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Muzikale hulde door de Schola-KRM
aan de 100-jarige Annie Parren
17 mei 2022
Een bijzondere dag … Een bijzonder feest … Voor een bijzonder mens. Mijn
oma Annie werd 100 jaar!
Met Theo Smeets hadden we al een paar keer gebrainstormd over het
programma en de bijdrage van de Schola Koninklijk Roermonds Mannenkoor
om deze dag een extra speciaal tintje te geven. En zo werd het een perfecte
middag, nog mooier en leuker dan gedacht!
Ik geef u bij deze graag een korte impressie.
Stipt om 13:30 uur reed oma op haar scootmobiel van haar huis naar buiten,
er klonk ‘lang zal ze leven’ uit de monden van de in een erehaag opgestelde
gasten. De blije klokken van de Munsterkerk vulden het Munsterplein met
geluid. En na aankomst op de feestgelegenheid zette de Schola in: ‘Hoera…
Hoera….’!

Annie Parren zingt, samen met Ad Verstraelen en Ignace Ruijs, mee met
‘C’est l’amour’
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Annie Parren luistert en geniet …
Afgewisseld met enkele speeches kwamen diverse mooie Roermondse
liederen langs uit de monden van zo’n 20 chique geklede mannen. Met een
special act over de liefde in aangekleed tenue werd de feestvreugde nog wat
groter. De afsluiter met het Roermonds volkslied gaf menigeen kippenvel.
Kortom mede met dank aan de Schola van het mannenkoor kan niet alleen
oma Annie, maar kunnen ook alle 88 gasten en omstanders terugkijken op
een unieke en onvergetelijke middag!
Barbara
kleindochter oma Annie

Foto’s: Barbara Schout
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Optreden van de Schola KRM voor Annie Parren
op dinsdag 17 mei, bij gelegenheid van haar 100ee verjaardag
Als nieuw en trots lid van het KRM kwam ik er al snel achter dat de reguliere
repetitieavond vaak werd afgesloten met een of meerdere liederen uit ‘
‘Zangzäödjes veur zengers’. Lang heb ik me afgevraagd wat het doel hiervan
was. Vrij kort geleden, bij afwezigheid van John Gerits , werd er zelfs een hele
dinsdagavond doorgebracht met het instuderen van nieuwe liederen uit
Zangzäödjes door Camil Giebels.
Waren deze liederen slechts bedoeld tot scherts of zat hier meer achter?
Als Schola-lid merkte ik dat bij uitvaarten (als slot) vaak het Roermonds
volkslied werd gevraagd hetgeen ook terug te vinden is in Zangzäödjes.
Pas op 17 mei 2022 kreeg ik het antwoord:
er was bij de Schola een verzoek binnengekomen om ter gelegenheid van een
100-jarige een volledige optreden met liederen uit Zangzäödjes te verzorgen!
Nu betaalden alle repetities zich uit want met slechts deelname aan de
generale repetitie mocht ik deelnemen aan deze aubade.
Omdat we buiten gingen zingen werd er eenmalige versterking gevraagd bij
alle stemgroepen: Ben Janssen (1ste tenor), Lei Steffanie (2de tenor)), Jim
Johnson (bariton) en Gerard van der Woning (bas).
Op de bijna heetste dag van mei sinds de metingen werd om 13:00 uur
ingezongen in ‘t Paradies. Om 13:30 uur werd op verzoek van de familie de
klokken van de Munsterkerk geluid als opening van het officiële feestgedeelte
tegenover het Munsterhof op het Munsterplein. De helft van het Munsterplein
was afgezet om Annie met familie en genodigden in het zonnetje
te zetten.
Een pittige kleindochter uit Leiden had het hele programma georganiseerd,
was ceremoniemeester en praatte het feestprogramma aan elkaar.
Om 13:45 uur had de Schola plaatsgenomen tegenover het Munsterhof onder
enkele bomen, dus schaduw, en gelukkig was het een groot gedeelte van de
dag nog bewolkt zodat het in smoking nog net uit te houden was. Het was
buiten zelfs aangenamer dan binnen in ‘t Paradies.
Het oorspronkelijke plan was dat er 2 keer gepauzeerd zou worden maar al
snel werd dit gewijzigd naar 1 pauze en zouden we 10 nummers achter elkaar
brengen:
Hoera, hoera, Remunsje Zengers, Trinklied, De Maas, Ich bin kein Bajazzo,
Mala Moja, Wetse nog wie sjoon t waas, Edelweiss, Geneet van het laeve en
Ein glaeske beer werden goed ontvangen en na elk lied werd luid
geapplaudisseerd.
18
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Daarna mochten de zangers even bijkomen onder een parasol en genieten
van een lekker stuk Limburgse vlaai en een drankje (op kosten van de
jarige ...)
Ondertussen werd Annie nog toegesproken door enkele familieleden en de
wethouder die onze zang ook zeer duidelijk kon appreciëren.
De kleindochter kwam ons en met name Camil nog even opzoeken om het
slot van de plechtigheid door te spreken.
Om 15:00 uur zou het officiële gedeelte
worden afgesloten en zou Annie weer
naar haar huis gaan.
De Schola mocht het feest afsluiten met
als klapstuk C’est l’ amour met 2 eigen
solisten en het Roermonds volkslied.
Tijdens C’est l’amour hadden onze
solisten Ad en Ignace zich omgekleed en
brachten dicht bij Annie ieder een solo ten
gehore die Annie zich nog lang zal
heugen.
Na het Roermonds volkslied (uit ons hoofd) dankte Annie en de familie ons
hartelijk en was dit geweldige optreden helaas weer afgelopen.
Joost Steenbrink
1ste tenor

Foto: Barbara Schout en Camil Giebels
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Mijn favoriete muziekwerk
Zoals jullie misschien wel weten, ben ik geboren in de U.S.A., in de staat
South Carolina. Op de lagere school zong ik elk jaar in de musical, waarvoor
wij het hele jaar oefenden, ook zong ik elke zondag in het kerkkoor.
Ik ben niet opgegroeid met klassieke muziek
maar met gospel en soulmusic, daar liggen
mijn roots. Vanaf dat ik lid ben van het KRM
heb ik geleerd om veel andere muziekgenres
te waarderen: van chansons tot opera.
Mijn favoriete muziek is van Verdi, vooral het
Slavenkoor uit Nabucco vind ik heel mooi.
Op mijn 18e ging ik in dienst bij de Air Force.
Daar vormde ik met enkele jongens een
bandje, voornamelijk soulmuziek.
In 1990 kreeg ik een ernstig ongeluk,
waardoor ik een half jaar in het ziekenhuis
verbleef.
Doordat ik 1 maand in coma aan de zuurstof lag, zijn mijn stembanden toen
beschadigd. Daarna viel mijn stem bij hoge tonen vaker weg en verloor ik alle
plezier in zingen. Door veel oefenen kwam mijn stem in de loop der jaren
gedeeltelijk terug en in 2012 ben ik lid geworden van het KRM.
Door koorscholing en zingen in het koor heb ik mijn plezier in zingen terug
gevonden.
Het KRM heeft een mooi repertoire en ik ga met plezier naar de repetities en
geniet van elk concert. Ik hoop dan ook nog veel jaren te kunnen zingen bij het
KRM.
Jim Johnson
bariton
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Concert ‘Bouwen aan de toekomst’ 22 mei 2022
Wat hebben we naar dit concert
toegeleefd! Hoe hebben we het zo lang
kunnen
uithouden
in deze
door
coronamaatregelen opgelegde stilte? Nu
eindelijk weer met het koor op de bühne.
‘Bouwen aan de toekomst’ is de goed
gekozen titel voor dit concert. Het is het
laatste concert in De Oranjerie voordat
deze theaterzaal een grote renovatie in
zal gaan, ook op weg naar een nieuwe toekomst.
Ons koor wil met dit concert laten horen en zien dat we bouwen aan de
toekomst. We hebben twee jonge pianisten geëngageerd. Koen Vroemen en
Tjen van Weersch. De een is pas 19 jaar heeft en al een grote ervaring als
begeleider van koren. Zijn eerste concert als koordirigent heeft hij pas
gegeven. De andere pianist is nog middelbare scholier en een groot talent.
Naast deze twee opkomende musici versterken twee routiniers in de populaire
muziek ons koor. Ze laten het swingen, Rob Reyners die alles kan, en het
percussiewonder John Wassen, beiden uit onze regio en daar zijn we trots op.
De zaal is goed gevuld met een
300 bezoekers. De te zingen
nummers
worden
steeds
aangekondigd op een lichtend
blauw projectiescherm.
Ons mannenkoor begint dit
concert zeer gepast met Shche Ne
Vmerla Ukrainy een volḱslied van
de Oekraïne. Het publiek staat óp
en weet welke verschrikkingen
zich ontrollen bij onze Europese buren.
Voor onze pas gekozen nieuwe president Ruud Lauffer is
het welkomstwoord gelijk zijn maidenspeech. Het is zijn
eerste concert met ons koor na de beklemmende
coronatijd. Hij verheugt zich op deze uitvoering. De
voorbereiding is met zoveel welwillende medewerking
van De Oranjerie gedaan en met zoveel jonge musici. En
onze eigen leden en dirigent.
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De jonge pianist Koen Vroemen zet krachtig en dynamisch in. Het spektakel
van het overbekende Coro di Cavalieri van Giuseppe Verdi uit zijn eerste
opera Oberto.

Onze mannen onder leiding van onze dirigent John Gerits krijgen er na een
wat aarzelend begin duidelijk zin in en eindigen met een explosieve sound.
Het daarop volgende emotionele duet van Solenne in quest’ora ook van Verdi
uit diens bekende opera la Forza della Destina wordt gezongen door onze
eigen solisten Hub Joosten en Nico Bongaerts. Het duet verrast door de
krachtige bariton van Nico die zich mooi melodieus windt rond de heldere
zuivere tenor van Hub.

Dan kondigt de spreekstalmeester en gewaardeerd oud-lid van ons koor Frans
Steeghs de jonge pianist Tjen van Weersch aan. Tjen is nog scholier en zal
naar het conservatorium gaan. Onze dirigent John Gerits is hierin zijn coach.
Hij blijkt met de Sonatine in D van Muzio Clementi een talent van formaat. Hij
laat dit veel gespeelde stuk sprankelen, eerst ademend en golvend, dan weer
staccato en heel secuur.
Het koor zingt het vertrouwde le Rossignol met een geestige
nabootsing van de vogelzang door ons koorlid Lei Schreurs
en met een duet van Nico en Hub in Domovini van Benjamin
Ipavec.
Rob Reyners maakt zingend en pianospelend de
verwachting waar.
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Het door Ellton Johns gecomponeerde Your Song is met de begeleidende
percussie van John Wassen perfect
swingend. Rob gaat door met het
weemoedige Het Dorp van Wim
Sonneveld samen met ons koor als
achtergrondzangers.
Het koor pakt de lijn op met het
prachtige Somewhere uit de West
Side Story van Bernstein. Wat een
mooie klank heeft ons koor, maar
toch, als we beter zouden kijken naar
de dirigent, zou dat de dynamiek
vergroten. Die dynamiek wordt er stevig ingebracht door de strakke percussie
van John Wassen bij Fascinating Rhythm van Gershwin.
Na de pauze laat het koor de sterke combinatie van bassen en tenoren horen
met Gwahoddiad van J. Tudor Davies. Het begeleidend pianospel van Koen
Vroemen is strak en mooi sober. Tjen van Weersch verbaast het publiek met
een eigen compositie voor piano Fais de beaux Rêves. Het is dromerig en
toch helder als glas parels.
En nog een laatste keer in dit concert wordt het ernstig met het treurige Dere`s
a man a-goin`roun` van de legendarische zwarte folk- en blueszanger Lead
Belly. De hese bariton van Nico is doordringend en krachtig.
En dan gaat het los naar het einde met de gospel This little light of mine, het
oer Roermondse Ich wil dich ómerme en Wied es de windj met een solo van
Nico.
Rob Reyners en John Wassen
pakken dan enorm uit met het
swingende That's life van Dean Kay
en Kelly Gordon. Het koor volgt met
een Halleluah van Leonard Cohen,
eerst wat aarzelend en dan uitbundig.
Het koor krijgt de zaal al handen
klappend mee met Country Roads.
Spreekstalmeester Frans Steeghs
kondigt de laatste twee liedjes aan,
beide weer Roermondse meezingers:
C’est l’amour uit de Schinderhannes en Leefde veur de Sjtad. Dat laatste
wordt uitgevoerd met Rob Reyners en John Wassen. De schrijver en
componist Arnold Wassen is trouwens de oom van de percussionist John.
De meezinger Veer zeen ós weer van Vera Lyn is de afsluiter van dit concert
voor de toekomst.
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Applaus, KRM-wijn en een uitgelaten koor, met een heerlijk publiek.
Ridsert Hoekstra
bariton

Foto’s: Hub Tonnaer

Kroniek
30 maart 2022
Een groep van 36 zangers luisterde met het zingen van twee liedjes de
herdenkingsbijeenkomst op van Wim Willems, die op 30 maart 2020 overleden
is. Een verslag van Peter Thissen (bariton) kunt u in deze Zangzaod lezen.
5 april 2022
Vandaag doet Cees van Winden de laatste keer de mededelingen als
president van het KRM en morgen schrijft hij de laatste nieuwsbrief.
8 april 2022
Op de agenda staat dat vandaag de Algemene LedenVergadering gehouden
wordt. Om 20:05 uur verricht president Cees van Winden zijn laatste
handeling door deze te openen. Tijdens deze ALV wordt naast de gebruikelijke
zaken ook de nieuwe president gekozen en wel Ruud Lauffer. Voor een
uitgebreider verslag met de titel ‘Van de ene naar de andere president’ en
foto’s verwijst de redactie u naar elders in dit blad.
24 april 2022
Tijdens de coronaperiode zijn vier leden van het KRM overleden. Het koor
heeft niet op gepaste wijze afscheid van hen kunnen nemen. Nu het weer is
24
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toegestaan, wordt op 24 april tijdens de eucharistieviering in de O.L.V.
Munsterkerk om 10:00 uur stil gestaan bij hun overlijden. Familieleden zijn
daarbij uitgenodigd en ook aanwezig. Omdat twee van de vier overleden
zangers ook lid van de Schola KRM waren, zingt de Schola tijdens de
communie twee werken. Het KRM stond o.l.v. John Gerits, en de Schola KRM
o.l.v. van Camil Giebels. Zie ook het verslag van Cees van Winden en Theo
Smeets.
26 april 2022
Eerste bijeenkomst en repetitie van de 12 mannen die zich hebben opgegeven
deel te nemen aan het popproject met hun buddy’s. Na kennismaking en
verdeling tussen tenoren en baritons/bassen werd stevig gerepeteerd in een
gemoedelijke sfeer.

Theo Smeets ontbreekt omdat hij de foto gemaakt heeft.

FotoTheo Smeets

17 mei 2022
Dat de Schola-KRM ook op andere momenten dan
bij een uitvaartmis kan zingen, blijkt wel vandaag.
Ter gelegenheid van de 100 ste verjaardag van
Annie Parren verrast de Schola-KRM met enkele
KRM zangers haar vanmiddag op het
zonovergoten en mooi versierd Munsterplein met
13 liedjes. Met dank aan Theo Smeets die dit
geïnitieerd heeft.
Zie ook de verslagen van Barbara (kleindochter)
en van Joost Steenbrink.
Foto: Camil Giebels
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22 mei 2022
Vandaag is ons eerste officiële optreden na de
coronaperiode en wel in De Oranjerie. Van dit concert
’Bouwen aan de toekomst’ heeft Ridsert Hoekstra
(bariton) een verslag gemaakt dat elders te lezen is.
25 mei 2022
Vandaag is de uitvaartmis van Dré van der Linden van ‘De Ster’ in de
Laurentiuskerk te Maasniel. De Schola-KRM zangers zingen de gebruikelijke
Gregoriaanse gezangen en op verzoek ook twee meerstemmige werken:
Amazing Grace en C’est l’amour uit de Schinderhannes. Omdat de Koninklijke
Roermondse Zang- en Muziekvereniging ook in ‘De Ster’ repeteert, levert dat
koor ook een bijdrage aan deze dienst door het zingen van drie werken.
Dat hij moge rusten in vrede. We zullen Dré missen dinsdagavond.
Camil Giebels

Afsluiten seizoen
Op zaterdag 2 juli a.s. sluiten de zangers van het KRM het seizoen af met een
welverdiend gezellig samenzijn bij Meneerkes, ons vertrouwd adres sinds
tientallen jaren. Omdat een aantal gastzangers afgelopen weken samen met
buddy’s van het KRM stevig gerepeteerd heeft aan de 8 popsongs, heeft het
bestuur gemeend deze gastzangers ook uit te nodigen.
Zowel de gastzangers als ook de buddy’s worden verzocht om het boekje met
de popsongs mee te nemen. Kunnen we als popgroep enkele popsongs
zingen.
Alle KRM zangers nemen weer het bekende blauwe boekje mee.
Tijdstip en andere informatie volgt.

Camil Giebels
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