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  Beschermheer 
       Dhr Noël Lebens 
 

   Erevoorzitter 
       Dhr Jacques Tonnaer 

 

  Repetitie woensdag 
       20.00 – 22.15 uur 
 

  Jochem Erenshoes 
       Kloosterplein 3 
       6131 EP SITTARD 
 

  Tfn repetitielokaal 
       (046)  458 33 89 
 

   correspondentieadres: 
       Daalstraat 13 
       6165 TH GELEEN 
 

   Oplage KLANKBORD 
       150 stuks 
 

  Redactie: 
       e-mail redactie 
       si-tard@hetnet.nl 
        (Eind) redactie 
        Piet Besselink 
 

 Lid van 
         VNK 
         KNZV 
         KNZV Limburg 
         Rayon Swentibold 

Zin om met ons mee te zingen?  
 Dat kan bij SI-TARD. 

Gezellige, ontspannende inspanning 
Elke woensdagavond in het 

Jochem Erenshoes,  
Kloosterplein te Sittard van 20.00 – 22.15 uur 

 

Woensdag - avond?   SI-TARD - avond! 
 

Kom geheel vrijblijvend luisteren en ontdek hoe je van stress afkomt  
en kunt ‘onthaasten’ 

 
 
Hallo lezer(es) van ons SI-TARD koorblad, 
 
Wat vliegt die tijd toch om, zitten we alweer in 2013. Allereerst de allerbeste wen-
sen voor alle lezers en lezeressen van ons Klankbord. Moge het vooral een gezond 
jaar worden met veel muzikale hoogtepunten. 
Bij het doorbladeren van een aantal Klankborden zag ik dat ik deze alweer  sinds 
2000, samenstel en opmaak. Waar blijft de tijd en heeft ons koorblad nog wel be-
staansrecht? Kunnen we het kostendekkend krijgen met nieuwe adverteerders? 
Helaas staan er in deze uitgave ook weer een aantal “In Memoriam” van onze koor-
vrienden.  
Het Lustrum “SI-TARD  is 115 jaar” is nu ook weer voorbij. We mogen terugblikken 
op een mooi Lustrumconcert.  En waar houdt SI-TARD zich dit jaar en eventueel 
volgende jaren mee bezig?  Er staat al het een en ander in de Koorkalender.  Gaan 
we opnieuw de straat op en hebben we weer in SING-IN? Lukt het ons dit jaar ook 
weer om enkele nieuwe zangers enthousiast te krijgen, en vooral te houden voor 
en bij SI-TARD? En wat gebeurt er bij onze collega-koren in het Rayon Swentibold? 
En daarbuiten? Waar is KNZV Limburg mee bezig?  En VNK? In deze uitgave ook 
weer informatie over culinaire  zaken, Limburg,  “Oet de au doos “ en “Wits te nog 
wie vruiger?”  Er is kennelijk geen animo om iets schrijven over je hobby of wat dan 
ook. Er heeft zich nog niemand gemeld met een artikel!  Zal ik dan toch maar zelf 
iets schrijven?  En zoals altijd: Reacties, Tips, Artikelen van harte welkom. 
 
 
Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink 

 
 

Van de Redactietafel 
©PietBesselink 
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Woord van de Voorzitter 
Theo Hanssen 

Als blijkt dat het Klankbord klaar is op het voorwoord van de voorzitter na, dan moet je 

gewoon aan het werk. Buiten is het uitgesproken slecht weer; tenminste wat mij betreft, 
want ik ben meer een liefhebber van kou en sneeuw in deze tijd van het jaar dan van re-

gen en wind. Vanmiddag, tweede kerstdag, zijn we naar Wittem gereden en hebben in de 
prachtige kloosterbibliotheek de kerststallententoonstelling bezocht. Meer dan 200 kerst-
stallen uit de hele wereld laten zien dat het kerstverhaal overal, in bv. Vietnam, Peru, 

Duitsland of Canada hetzelfde wordt uitgebeeld. Maar als je goed kijkt, zie je ook de ver-
schillen; soms duidelijk, soms heel subtiel. De os is vervangen door een beer of de her-

der is een indiaan. Elk volk probeert toch zijn eigenheid te tonen. Eenheid in verschei-
denheid, dat is wat niet alleen bij deze tentoonstelling, maar op veel meer manieren tot 
uiting komt. Mensen verenigen zich, bv. tot een mannenkoor. Dan is er sprake van een 

eenheid, maar (gelukkig) ook van verscheidenheid. De zang verbindt elkaar, maar de le-
den blijven individuen met hun eigen karakters. Ik heb dit het afgelopen jaar mogen con-

stateren bij al die activiteiten die in het lustrumjaar zijn georganiseerd. Met trots mogen 
we terugkijken op een mooi verenigingsjaar. 115 jaar SI-TARD is niet geruisloos voorbij-
gegaan. Integendeel: het hele jaar door zijn we actief geweest met natuurlijk als hoogte-

punt ons jubileumconcert. In een volle schouwburg is met veel passie gemusiceerd en 
hebben we het publiek mogen verrassen met mooie zang van ons koor en de solisten, 

begeleid door uitstekende muzikanten. We hebben ons binnen en buiten Sittard laten ho-
ren met als afsluiting het kerstconcert, waaraan de kleinkinderen van heel wat leden een 

extra dimensie hebben toegevoegd. De eenheid binnen ons koor is duidelijk aanwezig, 
maar de verscheidenheid ook. Ieder van ons heeft buiten het koor zijn eigen omgeving: 
zijn gezin, zijn familie, zijn buurt of dorp. Naast het zingen hebben mensen nog andere 

hobby's. De een leest veel, de ander reist graag, weer een ander sport of klust graag. Je 
ziet dit ook telkens terug bij activiteiten die ons koor organiseert. Als de handen uit de 

mouwen moeten worden gestoken, zijn er telkens weer mensen die dit spontaan doen. 
Nooit wordt een vergeefs beroep gedaan op de leden. Het voelt heel goed om dit te mo-
gen constateren. Een woord van dank aan al die vrijwilligers is dan hier ook op zijn 

plaats. Zoals bekend ben ik nog een groentje als het gaat om het aantal jaren dat ie-
mand lid is van ons koor. Ik ken inmiddels de meeste leden al wat beter, maar iedereen 

echt kennen is weer een ander verhaal. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar 
voor veel andere leden ook. We hebben gelukkig de laatste jaren verschillende nieuwe 
leden mogen begroeten en daarom lijkt het mij een goed idee om in het volgende Klank-

bord te beginnen met een rubriek, waarin leden wat meer vertellen over zichzelf en hun 
omgeving. Uiteraard zal ik ook zelf meewerken aan deze rubriek om zo de bekendheid 

van de leden ten opzichte van elkaar te vergroten. 

 

De donkere dagen voor de Kerst zijn voorbij. Het is geen witte kerst geworden, maar ge-

woon een groene, natte, oer-Hollandse kerst. Nog een paar dagen en het nieuwe jaar be-

gint. Wat zal 2013 ons brengen? Niemand die dat weet en dat is maar goed ook. Een 

nieuw begin is altijd hoopvol en dat lijkt me een prima uitgangspunt om aan het nieuwe 

jaar te beginnen. Laten we met een optimistische bril naar de toekomst kijken, zoals ook 

de geboorte van het Kind met Kerstmis een symbool is voor hoop op betere tijden. Ik 

wens iedereen een gelukkig en voorspoedig 2013. 

Theo Hanssen ,  voorzitter 
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2013 

Datum Tijd Activiteit 

Wo 2 jan 20.00 ½ repetitie en aansluitend Nieuwjaarsreceptie 

   

Wo 6 feb 20.00 ½ repetitie  en bezoek Sjtadsprins en Marotte (10 feb Vastelaovend) 

   

Wo 20 mrt 19.00 ½ repetitie en aansluitend ledenvergadering 

Za 30 mrt  Ondersteuning Kennedymars 

   

Apr  Voorjaarsconcert  (datum volgt zsm) 

Di 30 april 10.30 Oecumenische Dienst ?  Oranjevereniging 

   

Zo 30 juni  Fiets/wandeltocht 

   

Wo 3 juli 20.00 Laatste repetitie vóór Koorvakantie 

  Schoolvakantie 29 juni t/m 18 augustus 2013 

Za 17 aug Hele dag VNK-L project Dag van de Koormuziek 20e editie  Ontmoetingskerk Geleen  

Wo 21 aug 20.00 Eerste repetitie na de Koorvakantie 

Zo 25  aug  St Rosaprocessie 

   

Zo 10 nov 15.00 Concert Zonnebloem 

Za 23 nov  H. Mis en aansluiten St Caeciliaviering  SI-TARD 

   

Zo 15 of 22 dec 17.00 Kerstconcert SI-TARD St Michielskerk 

   

Wo 25 dec 09.30 H. Mis in St Michielskerk 

  2014 

Wo 1 jan  Geen repetitie Nieuwjaarsdag 

Wo 8 jan 20.00 CONCEPT  ½ repetitie en aansluitend Nieuwjaarsreceptie 

   

Wo 26 feb 20.00 CONCEPT ½ repetitie  en bezoek Sjtadsprins en Marotte  (2 maart Vastelaovend) 

   

Za 29 mrt  CONCEPT Ondersteuning Kennedymars 

  Schoolvakantie 12 juli t/m  24 augustus 2014 

Zo 31 aug  CONCEPT  St Rosaprocessie 

   

   

15/16 nov ?  CONCEPT Concert Brahms jaar samenwerking met Oratoriumvereniging Sittard OVS 

   

Zo 14 of 21 dec? 17.00 CONCEPT Kerstconcert SI-TARD St Michielskerk 

Do 25 dec 09.30 CONCEPT H. Mis in St Michielskerk 

Koorkalender SI-TARD  
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 Culinair 
PB  

Van George Leinarts ontving ik onderstaand recept: 

 

 Fondue recept 

Over het algemeen wordt 150 tot 200 gram kaas per 

persoon genomen. De hoeveelheid wijn is doorgaans  

4 dl voor 600 gram. Voor de binding gebruikt men 4 

theelepels bloem of meel voor 600 gram kaas. 

Wrijf de pan in met een gekneusd knoflookteentje. Giet 

er dan een droge wijn in met een beetje citroensap en 

warm het geheel op. Voeg al roerend, beetje bij beetje, 

de geraspte kaas toe (door een 8 te draaien met een 

houten spatel). Bind het geheel met de bloem die in wat 

witte wijn is opgelost. 

Breng het geheel op smaak met peper en nootmuskaat 

(geen zout, want er zit genoeg zout in de kaas). Breng 

het geheel aan de kook en parfumeer met kirsch met 

een regelbare vlam zodat de fondue licht blijft koken. 

Elke tafelgenoot doopt er met een vork brokjes brood in. 

Kies bij voorkeur oud brood, 150 tot 200 gram per per-

soon. Om de fondue smeuïg te houden moet de fondue 

telkens worden gemengd wanneer er brood wordt in ge-

doopt. 

Welke kaas : U kunt naar eigen smaak kaas gebruiken, 

maar een lekker geheel krijgt u met onze Maasdammer 

Hollandse gatenkaas die een ietwat zoete smaak heeft in 

combinatie met de iets pittige Uniekaas Parrano. 

De Stadbroekermolen, ook wel Molen 

van Roufs genaamd, is een turbinemo-
len en is gesitueerd op de rechter oe-

ver van de  
Molenbeek die dwars door het centrum 

van Sittard loopt en een aftakking is 
van de  

Geleenbeek. Op 12 juli 1582 gaf hertog 
Willem van Gulik een vergunning af 

aan  
Dirk Jehw, rentmeester van Born, en 

Sibert Redinghoven, secretaris van de 
Gulikse rekenkamer, voor de bouw van 

de tweede 
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Meer informatie tref 
je aan op de  
website van  
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Als het koor SI-TARD dan 115 jaar bestaat 

En voor het jubileum concert naar de schouwburg gaat 
Dan komt er heel wat bij kijken 

Zeker als je op je eigen feest wil prijken 
Dan zijn er een hoop mensen in de weer 
Met hun inzet doen ze het voor de eer 

Om met je eigen koor naar buiten te treden 
Wat ’n feest word voor alle leden 

 
Kaartverkoop drukwerk sponsors ,van alles wat 
In de krant op posters of weekbladen aandacht gehad 

Nieuwe stukken moeten leren ,ook in 2 groepen 
Zelfs op as woensdag werden we bij mekaar geroepen  

Ook op ’n zaterdag moesten we er aan geloven 
Deden we ons best en kwam talent naar boven 
 

Dan de generale met het salon orkest erbij 
Maar ook Carla gedroeg zich heel blij en vrij 

Dat het beroeps zijn dat zie je dan ook wel 
Ze hebben veel plezier met muziek en spel 

 
De uitvoering dat was puur genieten,ook voor ons 
Het zingen ging goed ,we kregen veel respons 

Salon Rouge maakte er ’n geweldige show van 
En lieten zien hoe men enthousiast zijn kan 

 
Carla Maffioletti, wie had niet van haar gehoord 
Vergeten doen we haar niet, ze leeft bij ons voort 

Geweldig hoe ze het publiek met zich mee kreeg 
En wat een applaus dat zo maar niet zweeg 

 
Emmanuel had het dik voor mekaar 
En speelde het toch mooi klaar 

Om ons te laten zingen met deze wereld ster 
We hebben het gezien, dat is Carla wel 

 
Ook de waardering van het publiek voor ons allen 
Voor het optreden, het was goed bevallen 

De inzet van orkest en de mooie soliste voorwaar 
Het bestuur en dirigent hadden het dik voor mekaar 

Het koor met zingen en andere zaken 
Hebben dit met z’n allen waar kunnen maken 
 

Genieten zullen we nog lang van dit feest 
Een fijn gevoel,dat de inzet niet voor niets is geweest 

Op naar het volgende lustrum voor ons koor 
Samen zingen daar doen we het voor 
En dat we dan zeggen ,wij van SI-TARD 

Staan voor de volgende uitvoering weer klaar 
 

JAC VERBEEK 

SI-TARD 115 jaar 
Jac Verbeek 
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GSM 06-50 52 01 85 
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Dit artikel is ook opgenomen in het boek:  

“Feestelingen & Historische  Mijlpalen in Sittard-Geleen 2012” 

Uitgegeven door SCHUG/MEG in december 2012 
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Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.  
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.  

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.  
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog  
 

Met de steunzolen die ik heb gekregen,  
loop ik weer langs 's Heerens wegen,  
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.  

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.  
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen  
en over vroeger te kunnen dromen.  

Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was  
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.  
Ook heb ik wat last met mijn ogen  

en mijn rug raakt meer en meer gebogen.  
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.  
Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.  

 
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,  
als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.  

Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.  
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.  

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,  
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.  
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart  

en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.  
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.  
U bent nog fantastisch...zo op 't oog  

 
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.  
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.  

Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is  
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.  
Mijn tanden liggen in een glas,  

mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas  
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.  
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.  

Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.  
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.  
 

En 's morgens als ik ben opgestaan  
en eerst de afwas heb gedaan,  
lees ik het laatste nieuws in de krant.  

Ik wil toch bijblijven en naderhand  
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,  
de kamer stoffen doe ik later.  

Wel gaat alles wat traag  
heb na 't eten wat last van mijn maag.  
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,  

dat is heel gewoon op je oude dag.  
Aanvaard het rustig zei de psycholoog..  
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog 

Ik ben nog fit van lijf en verstand, 

Giel Maas 
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"  

 

 

 

Activiteitencommissie: Niek Leurs (vz) (046) 458 38 13 

      
Bibliothecaris: Paul Thissen  1e 

Alex van der Klip 2e 
  

(046) 452 13 72 

Partijcommissaris: 1e tenoren    Leo Lodder 
2e tenoren    Jo Aarts 
Baritons       Jo Storken 
Bassen         Ruud Schokker 

  

      
Contact leden niet zingend 
 en weduwe 

Vacant   

      
Facilitaire commissie: Hub Dumont beheerder 

Ad Hensen 
George Leinarts 
Harry Savelkoul 
Henk Vorstermans 

(046) 451 80 77 
  

      
Felicitatiedienst: Jo Salden   
      
Ledencommissie: Martin Dieteren vz 

Jo Aarts 
Leo Lodder 
Ruud Schokker 
Jo Storken 

(046) 481 03 62 

      
Muziekcommissie:  Martin Dieteren    voorzitter 

Emmanuël Pleijers    dirigent 
Piet Besselink      verslagen 
Alex van der Klip 
Paul Thissen  bibliothecaris 

(046) 481 03 62 

      
Public Relations  en website: VZ   VACANT 

Piet Besselink 
  
  

      
Redactie Klankbord: Piet Besselink (046) 474 12 16 
Webmaster www.si-tard.nl E-mail  si-tard@hetnet.nl (0842) 24 46 39 
      
Smokingcommissie: Jo Aarts (046) 451 10 14 
      
Spaarlotto-commissie: Hub Eykenboom (vz) 

Ad Hensen 
Leon Tonglet 

(046) 423 10 55 
  

      
Sponsorcommissie: Ari Jansberg (vz) 

Noël Lebens 
Nico Thissen 
Leon Tonglet 
Wim Zonnenberg 

(046) 451 10 14 

      
Vaandeldrager:  Leon Tonglet 

Richard Kool 
  

http://www.si-tard.nl
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Colofon Sittards Mannenkoor "SI-TARD" 

Beschermheer: Dhr Noël Lebens   
      
Ere voorzitter:  Dhr. Jac  Tonnaer   
      

      
Ere dirigent:  Jos Besselink 

Piet Tobben 

  

      
Lid van verdienste: Piet Besselink      Harrie v Didden    Ger Heilkens        

Ari Jansberg         Tjeu Storms             
  

  

      

      
Bestuur SI-TARD:     
Voorzitter: Theo Hanssen (046) 458 80 41 
Secretaris: Wiel van Eeghem (046) 451 81 37 
Penningmeester: Wil Goossens (046) 451 02 11 

Vice voorzitter Win Zonnenberg  

2e secretaris: Martin  Dieteren   

leden Niek Leurs 
Paul  Thissen 

  

      
Dirigent: Emmanuël  Pleijers   
      
Repetitor: Paul Kalkhoven   
      
Correspondentieadres: Sittards Mannenkoor  SI-TARD 

p/a  Halderstraat 9 
6136 BH SITTARD 

Tfn secretaris 
(046) 451 81 37 

      
Bankrelatie:  Rabobank Sittard rekeningnummer  14.76.18.932 t.n.v. 

Sittards Mannenkoor  SI-TARD 
 

  

      
Kamer van Koophandel nummer 40187756   
      
Contributie: € 130,00 per jaar ( 1 jan – 31 dec)   
      
Repetitielokaal: Jochem Erenshoes 

Kloosterplein 3, 6131 EP Sittard 
Tel. (046) 458 33 89 

      
Repetitie-avond: Woensdag van 20.00 – 22.15 uur 1e verdieping 
      
Repetitieverzuim melden 
bij: 

Jo Aarts      (1e en 2e tenoren) 
Tjeu Storms (1e en 2e bassen) 

Tel. (046) 451 10 14 
Tel. (046) 451 45 01 

      
Uitgave dec 2012 ©PB     
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 In Memoriam Jean Wehrens 
Martin Dieteren 

Familieman 

 

 

Zorgzaam 

 

 

Trots 

 

 

Bereisd 

 

 

Nieuwsgierig 

 

 

Natuurvriend 

 

 

Muziekliefhebber 

 

 

Genieter 

Jean Wehrens 
 

Jean was vanaf 1990 lid van de Muziekcommissie 
en lange tijd de man van de bibliotheek, en te-

vens van grote muziekwerken die het koor heeft 
uitgevoerd. Jean sprak graag over muziek en 

vooral over zijn eigen beleving daarvan.  
Met zijn diepe basstem sprak 
hij ook graag over zijn kinde-

ren en over zijn hobby, over 
zijn druiven in de tuin die hij 

de laatste jaren erg heeft ge-
mist. Hij haalde graag herin-
neringen op uit zijn jeugd en 

kon daarover smakelijk vertel-
len. Hij was de man met de 

grote hoed en die genoot van 
zijn borrel. 
Jean dit alles moeten wij nu 

missen.  
 

Bedankt voor alles wat je voor 
het koor gedurende vele jaren 
hebt betekend. Jouw aanwezigheid, jouw tomelo-

ze inzet en jouw gulle lach zullen 
altijd bij ons blijven.    
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In Memoriam Frans Besselink 
PB 

 

 

 

 Natuurlijk wisten we dat Frans geruime tijd ziek was en ook al jaren  

 geleden  vanwege  zijn gehoor niet meer in de gelegenheid was om bij  
 zijn SI-TARD nog te zingen en ons ook te ondersteunen met raad en 
daad.  Helaas is Frans Besselink op 12 juli 2012 overleden.  

 Frans werd in maart 1981 lid van SI-TARD en was van 1989-1997 een   
 gedreven secretaris SI-TARD. De Huisvesting van SI-TARD was een  

 hekel punt voor SI-TARD, maar Frans en Baer Gijsen zorgden vanaf 
1991 dat de verbouwing van ons huidige Home in het Jochem Erenshoes 
 volgens plan verliepen.  

 Op 20 maart 1993 werd bij de opening van het gebouw Frans tevens als  
 beheerder van ons lokaal aangesteld. 

  
Wegens zijn grote en punctuele inzet was Frans tevens Lid van Verdienste. 



22 

 

In Memoriam Frits Hamers 
Martin Dieteren 

Ik leerde Frits in het najaar van 1982 kennen toen hij mij voor de eerste keer meenam naar het koor . 

Gedurende dat eerste half jaar was hij mijn steun en toeverlaat en wist mij elke repetitie weer te sti-

muleren om de voor mij onbekende muziek toch mee te zingen. Ik zat naast hem op de een na laatste 

rij aan de buitenkant. 

Frits was een mannenkoorzanger in hart en nieren en velen hebben hem als zodanig gekend. 

Niets was hem te veel als het om het koor ging. Hij was vicevoorzitter en in roerige tijden of bij lastige 

besluiten, ook bij de verkiezingen van de voorzitter, wist hij  toch altijd weer de neuzen in een richting 

te krijgen. Zijn heldere kijk op allerlei dingen en zijn vooruitziende blik ten aanzien van bestuurlijke 

zaken heeft het koor menigmaal behoed voor onplezierige gevolgen. Duidelijk en zonder veel omhaal 

gaf hij bij besprekingen zijn zienswijze weer en achteraf bleek vaak dat hij gelijk had gehad. Zijn steun 

betrof voornamelijk de toenmalige voorzitter en zijn boezemvriend Ber Gijsen. Deze steun kwam 

prachtig tot uiting toen aan de leden medegedeeld moest worden dat het koor de repetitielocatie bij 

Jack Cals zou moeten verlaten. Een mededeling die de toenmalige voorzitter telkenmale voor zich uit 

had geschoven. Frits drong er bij de voorzitter op aan dat de leden geïnformeerd moesten worden, 

hetgeen onder zijn druk gebeurde op de terugreis van een optreden ergens in Gelderland, in een res-

taurant  in IJsselstein. Groot was zijn plezier toen het koor in Praag te gast was en op Hemelvaartsdag 

de lunch gebruikte in het bekende café-restaurant U Flecku.  Tijdens die lunch, toen het gerstenat al 

rijkelijk had gevloeid  gaf Frits aan dat hij jarig was, of dat waar was weten wij niet. Het gevolg kon 

niet uitblijven: Frits werd op een stoel gezet en hij werd met de glazen in de lucht uitbundig toegezon-

gen. Dit was voor hem een reden om nog een rondje te bestellen. 

Veel aandacht ging uit naar de promotie van de koorcon-

certen. Voor ieder concert maakte hij een prachtig affi-

che, en het mooiste affiche heeft hij wel gemaakt voor 

het concert  in 1997 ter gelegenheid van het 100-jarig 

bestaan van het koor. Al deze affiches worden nog steeds 

bewaard in het archief van het koor, en wij mogen best 

trots zijn op het bezit daarvan. 

Later toen het iets minder ging met Frits kwam hij toch 

nog wekelijks naar de repetitie. En daar genoot hij van. 

Met veel pijn in zijn hart heeft hij tenslotte ergens in 

2003 of 2004 toch afscheid moeten nemen van het koor. 

De brief die hij bij die gelegenheid schreef aan het be-

stuur en aan de leden staat velen nog bij. Frits gaf alle 

zangers de opdracht om goed te blijven zorgen voor het 

voortbestaan van het koor. Hij gaf daarin ook aan dat hij 

de hem nog resterende tijd wilde besteden aan zijn 

vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

Frits was jarenlang ook de grote motor van Het Klank-

bord. Hij was de oprichter van het blad en hij wist het 

blad, dat destijds circa 4 keer per jaar verscheen telken-

male te vullen met waardevolle informatie voor de koor-

zangers. Het stokje gaf hij later over aan anderen die nu 

nog steeds het blad in stand houden. 

Zakelijk heb ik Frits mogen leren kennen als een punctu-

eel iemand die zich met hart en nieren inzette voor het 

bedrijf, ook toen het eigenlijk niet meer hoefde. Hij wist 

altijd zijn medewerkers te motiveren; was streng maar 

rechtvaardig, en stond voor het afleveren van kwaliteit. 

Dat was Frits. 

Noot van de Redactie: 

Frits  was sinds juni 1954 lid en sinds de oprichting in 

1961 van het Klankbord de redacteur voor vele jaren. 

Van 1964—1982 was Frits Hamers tevens secretaris en 

deed jarenlang de PR. Voor zijn enorme inzet was Frits 

tevens Lid van Verdienste. PB 
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Nieuwe adverteerder per maart 2012. Weet jij ook nog iemand? 

Jouw hobby in het Klankbord? 
PB 

Al een aantal malen hebben we geprobeerd om onze zangers hun hobby's met ons te delen in ons 

Klankbord. Dat wil niet echt lukken. Schroom of gemakzucht?  Geven we dan maar de moed op en 

gaan we verder met onze dagelijks dingen? 

Onderstaand een voorzetje van mij. Al sinds jaren verzamel ik van alles en nog wat over muziek in 

al zijn soorten; krantenknipsels, LP’s, CD’s, lijstjes uit de hitparade, bladmuziek enzovoort. Ik was 

dus ook blij dat met de komst van de eerste consumenten-PC, de Commodore 64 er wat meer mo-

gelijkheden ontstonden om een en ander te ordenen. Dat zal zo’n beetje in 1982 geweest zijn. En-

kele jaren later gevolgd door een echte PC met wel een harde schijf van 30MB. Dat was heel wat in 

die tijd. En niet te vergeten de floppy’s. Enfin het verzamelen nam een vlucht met de komst van de 

MP3-tjes en zeker met het heel eenvoudig downloaden van muziek via Internet. Mijn verzameling 

Ave Maria’s groeide gestaag naar zo’n 860 versies op dit moment. Uiteraard zitten daar ook dubbele 

bij omdat ik nu de kwaliteit aan het verbeteren ben. Een bijzondere versie vind ik nog steeds de uit-

voering van Paus Leo XIII welke in 1903 overleed. Het kraakt uiteraard aan alle kanten, maar mag 

de pret niet drukken. Maar m’n muziekverzameling is natuurlijk veel breder dan alleen klassiek. 

Inmiddels heb ik tegen 420.000 muzieknummers op zo’’n 2,5TB (2500GB) en dan heb ik m’n LP’s 

nog niet eens omgezet naar de pc vanwege tijdgebrek. Dat zijn ook nog eens tegen de 1500 LP’s. 

In de PC heb ik ook nog meer dan 80.000nrs welke ik moet uitzoeken. Een echt monnikenwerk, dus 

dat zal ook nog wel ff duren. Muziek kan ik zoeken op land als Afrika, Egypte, Griekenland, Belgie, 

Hawaii en noem maar op. Maar ook op soort als Tango, Salsa, Jazz, Country, TexMex, Opera, Ope-

rette, Musical, Limburgs, filmmuziek, componisten, tenoren, bassen, sopranen of Instrumentaal. Ei-

genlijk teveel om op te noemen. Bijvoorbeeld van James Last heb 314 mappen met meer dan 5200 

muzieknummers, terwijl ik van hem nog meer dan 340 werken moet uitzoeken en verder sorteren. 

Koormuziek mag natuurlijk niet ontbreken in de verzameling met meer dan 300 mappen en ruim 

5000 muziekwerken van de meest uiteenlopende koren in de wereld. Tussen m’n CD’s staan ook 

nog een aantal koor-CD’s welke ik moet ’rippen’ naar de PC. Maar alles op zienen tied, want als het 

weer ff meezit moet ik ook nog wel eens in de hoaf aan de gang. Dat is ook ruim 800m2. Dat doe je 

dan ook niet in ‘n uurtje. Over het diverse vrijwilligerswerk zal ik maar verder niet uitweiden. 

Oa het schrijven en opmaken van dit Klanbord. Dat gaat ook niet in een poep en zucht zoals een 

oud spreekwoord zegt. Maar m’n motto blijft: “Alles op ziene tied, alles kump gout” 

 

Tot Sjrieves: PB 
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SI-TARD naar Linz am Rhein 
Jac Verbeek 

Het lustrum jaar ,een reden om op reis te gaan. 

Toen er voor ’n reis naar Polen te weinig belangstelling was werd besloten dat er toch ’n 

meerdaagse koorreis moest komen,dan maar korter bij huis. Linz werd wederom het 

reisdoel om er samen met de Männer Gezang Verrein Linz ’n concert te geven. Mede ook 

omdat het koor van Linz  het 190 jarig bestaan zou vieren op zondag. Vrijdagmorgen 

werd afscheid genomen van Sittard en begon de reis richting Koblenz. Het weer was 

goed,mooie temperatuur en veel zon.  De 2 bussen van Kupers met Henk en Tjeu aan 

het stuur zetten koers naar Duitsland. Na eerst in Kerensheide de nieuwe fly-over geno-

men te hebben,ging het naar Maria-Laach om er na 2uur ’n tussenstop te maken. In Ma-

ria-Laach gelegen aan een meer en tussen de bossen 

ligt een klooster met een abdij kerk. Een sobere kerk 

met een mooi versiert priesterkoor,maar zowel bin-

nen als buiten een bijzondere uitstraling. Hier hadden 

we ook tijd voor kaffee en kuchen en natuurlijk de 

sanitaire stop. Dan weer verder richting Koblenz ,met 

een geweldig uitzicht vanaf de Moseltal Brucke verla-

ten we de autoweg en rijden naar het centrum van 

Koblenz.  We stappen uit aan de kant van de Moezel  

Am Deutschen Eck. Hier stroomt de Moezel in de Rijn 

waar ook nog de goed bewaarde vestigingwerken staan uit de tijd van het ontstaan van 

Koblenz. Na eerst wat gegeten te hebben in ’n eettent waar we bedient werden door ’n 

Vietnamese die Duits maar ook wat woorden Nederlands 

sprak. Ik laat met het super broodje met kalkoenvlees goed 

smaken. De groep word dan gesplitst in 2 groepen en krijgen 

een rondleiding door Koblenz. Mijn groep krijgt de informatie 

van Caroline die ons vertelt dat er vroeger ook al Romeinen 

rondliepen op de plek waar we ons bevinden. Ook leefde ze er 

onder het gezag van de Franken en zeker de Fransen waar ze 

lang mee in onmin leefde en die er ook vaak verwoestingen 

aanrichten. De laatste verwoesting kwam van onze bevrijders die een flink gedeelte heb-

ben plat gebombardeerd op het einde van de oorlog. Caroline liet ons dat ook zien aan de 

hand van foto’s en de nieuwbouw in de binnenstad,ze meende ook dat dit niet nodig was 

geweest. Ja dat vonden wij ook dat er Nederlandse steden plat werden gegooid terwijl 

wij niet eens oorlog wilde hebben. Ze liet ons gedeelte van de oude vestigingswerken 

zien,en vertelde van de vesting die aan de overkant 

van de rijn op een heuvel ligt. De vesting Ehren-

breitstein is nu mooi bereikbaar met een kabelbaan 

vanuit Am Deutschen Eck die is aangelegd voor het 

Bundes Garten Schow . de wandeling voert ons langs 

de Basiliek en veel nog mooie bewaarde gebouwen en 

pleinen met ieder zijn eigen cultuur en kunstwerken.   
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  Vervolg Linz 
Jac Verbeek 

Innovatoren 

Langs de Synagoge en het hoogste waterpeil dalen we weer af naar de Moezel waar we uitzicht 

hebben op de brug die Koblenz tot bloei heeft gebracht. Hierdoor werd de stad beter bereikbaar 
voor de handel en doorgaand verkeer en men kon er tol heffen. Dan weer de bus in en op naar 

het hotel in Bonn. Dit hotel van het Mercure keten ligt aan de rand van Bonn met mooie kamers. 
Het was goed verzorgt en rijkelijk voorzien van vis en vlees en lekkere toetjes. Dan uitbuiken en 
natuurlijk wat drankjes  in het hotel waar we op het einde van de avond nog enkele liederen 

zongen onder leiding van Paul. Jammer dat er meer zangers waren als toehoorders,maar wel 
leuk. Zaterdagmorgen na een goede nachtrust en uitgebreid ontbijt met gebakken ei en spek 

witte bonen worstjes maar teveel om op te noemen en zeker om op te eten. Dan de bus in,nu 
een dubbeldekker die was omgeruild voor de 2 andere bussen. Henk was gebleven als chauffeur 
en bracht ons naar de haven. Hier werden we ontvangen op de rondvaart boot die ons van Bonn 

naar Remagen bracht. Op de boot,de Theresia kregen we koffie met vla en onder het genot van 
leuke liedjes die gespeeld werden door een 2 mans orkest die alleen speelden op ingeworpen 

munten. Dan hadden Theo en Paul op de laatste feestavond toch meer variatie. En dan het reis-
je over de Rijn,het weer was fris genoeg om uit te waaien op 
het buitendek. Maar ook hier heb ik genoten van de mooie 

bouwwerken die er op de flanken van het Zevengebergte in 
het verleden waren gebouwd door de beter bedeelden uit die 

tijd. Gezellig was het ook op het buitendek bij vrolijke muziek 
liepen we er nog de polonaise. Bij het aanmeren in Remagen 

werd er zelfs het Wilhelmus gespeeld. Remagen,  een klein 
oud stadje aan de Rijn, had dat weekend een wijnfeest ter 
eren van de nieuwe wijn koningin. Dit speelde zich af op het 

marktplein,wat goed gevuld was met terrasjes en biertentjes. 
Gegeten werd er ook bij de verschillende restaurantjes. Wij 

belanden bij een Italiaan die in Genk was geboren en getogen 
en nu zijn geluk zocht in Duitsland met 'n eettent. Alcohol mocht hij niet verkopen, die werd dus 
geserveerd in een koffiemok. Op het dorpsplein bij de terrasjes liep ook een goochelaar die ons 

van kortbij liet zien hoe we bedondert worden met zijn trucs. Dit alles maakte het dat het een 
gezellige middag was. Om 4uur weer naar de bus. Het wijnfeest was nog niet echt begonnen 

maar werd ook nog opgevrolijkt door 'n Turkse bruiloft waarvan de gasten ook met hun feest-
kleren over het plein liepen. Dan weer naar het hotel voor het goed verzorgde diner buffet. Die 
avond was er in het theater, Kulturraum Auerberg, 'n voorstelling van 'n Bonner gemengdkoor 

Die Krähen met 'n cabaret concert uitvoering. Het theater was moeilijk te vinden,het bevond 
zich in 'n lang gerekt gebouw waarin zich ook de kringloop bevond. Bij binnenkomst konden we 

al keuzes maken uit spullen die ook bij ons nog gekocht kunnen worden voor 'n tweede leven. 
In een van de ruimte's waren de kledingrekken tafels en kasten aan de kant geschoven en ston-
den er plus minus 200 stoelen voor 'n podium. Het stuk genaamd ,Suche immer nach dem geld, 

werd goed aan mekaar gezongen met veelal bekende liedjes over ,Macht ! Geld! Glücklich! , wat 
ook de strekking was van de voorstelling. Bij het binnenkomen in de zaal was ik naast ‘n mooie 

jongedame van rond de 40 gaan zitten. We kwamen in gesprek en ze vertelde dat ze in Bonn 
geboren was, haar artsen studie had gedaan en door 'n sollicitatie nu huisarts was in de buurt 
van Stuttgart. Ze was hier nu op bezoek bij haar vriendin die meezong in het koor. Zo vroeg ze 

ook hoe wij daar waren gekomen en wat we deden zingen. Ze vroeg ook of we het leuk zouden 
vinden om daar te zingen,wat ik beaamde. Na het laatste applaus stond Julia op en vroeg aan 

de zaal of die het fijn zouden vinden als het mannenkoor uit Nederland ook nog wat zou zingen. 
Nou de zaal stemde in, de voorzitter en de dirigent vonden het 'n goede uitnodiging en zo werd 
er gezongen met veel plezier door het koor.    
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Vervolg Linz 
Jac Verbeek  

De andere bezoekers vonden het ook prachtig en bedankte ons met 'n mooi applaus, dat wij 

zo spontaan voor hun zongen. Ja zo zie je maar weer wat 'n mooie vrouw met wat aandacht 
in beweging kan zetten. Na afscheid genomen te hebben,ook van Julia, vertrokken we naar 

het hotel waar sommige nog een slaapmutsje namen dan slaapt het soms ook goed. Zondag 
'n mooie dag, goede temperatuur en veel zon. Eerst een goed ontbijt en dan in smoking met 
de bus langs de Rijn naar Linz,waar we ontvangen door het jubilerende Männerchor. Het feest 

is in oude kapelkerk van de orde van Kapucijners die hier een klooster hadden. In dit klooster 
zit nu het Martinus Gymnasium waarvan de leerlingen ook mee zongen in de jubileum uitvoe-

ring. De uitvoering in een volle zaal met veel sponsors.        

Wij, van SI-TARD, zongen er stukken van Franz Schubert maar ook van Wilhelm Heinrichs die 

toen hij dirigent was in Linz veel stukken heeft bewerkt en geschreven en waar beide koren 
stukken ten gehore brachten. Mooi concert met veel aandacht en applaus. Na afloop zouden 

samen met de lunch gebruiken in de feestzaal maar het programma liep uit door de vele toe-
spraken en huldigingen. De lunch kwam in het nauw ,toen werd de innerlijke mens versterkt 
met broodjes hamburger braadworst en platte gehaktballen,waar de Duitsers frikadellen te-

gen zeggen.  
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Van de gekregen consumptie bonnen werd er ook bier wijn en koffie gedronken,zo hadden 

we nog een gezellige lunch. Het weer en de sfeer was goed en de rest van de middag werd 
vol gemaakt met wat rondwandelen door 't stadje en langs de Rijn. Ook van de terrasjes 

op het marktplein van Linz werd veel gebruik gemaakt. 

Om 5uur vertrek met de bus naar de Alte Brauerei ,'n mooi gelegen restaurant met groot 

terras ,voor het slot diner. Binnen in de zaal keek je je ogen uit naar al de spullen die er 
stonden en waren opgehangen,allemaal spul zoals emaile platen wasborden koffiemolens 

naaimachines waar we mee zijn opgegroeid. Buiten stonden ook nog een paar mooie Hano-
mag en Lanz tractoren. Ook stond op de binnenplaats een vooroorlogse DKW,een auto die 
toen zeer gewild was door zijn voorwiel aandrijving en tweetakt motor,'n mooie ontmoeting 

met mijn eigen merk. Ook hier goedgeregeld en goed eten. Hier kregen Harrie en Wil ieder 
'n fles wijn overhandigt van de voorzitter en zijn vrouw,voor het vele werk wat ze hadden 

gehad om de reis in goede banen te leiden. Er was ook dank aan Martin die wel mee geor-
ganiseerd had maar van tevoren al wist dat hij niet mee kon. Dan de terug reis naar Sit-
tard,'n voorspoedige rit en aankomst op het Schootsveld. En dan afscheid nemen van de 

mensen waar je 3dagen mee optrok. Het geeft me een goed gevoel om zo met het koor op 
reis te zijn geweest en dan, als weer nieuw lid, leden en hun partners leert kennen. Ook 

mijn dank aan de mensen die het mogelijk hebben gemaakt en de mede reizigers van het 

reisje naar Linz van ook mijn SI-TARD. 

JAC VERBEEK 
 

Vervolg Linz 
Jac Verbeek  
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SI-TARD in de Media 
PB 

Het lijkt eenvoudig om een artikeltje in de krant of een weekblad te krijgen. Maar niets is minder waar. 

Waren we maar een voetbalclub, dan ging het zeer waarschijnlijk gemakkelijker. Zoals je hebt kunnen 

zien stonden we maar heel summier in de krant en nog minder in de MeM of Trompetter zoals deze tegen-

woordig heet. Tuurlijk kun je er wel inkomen, maar dan moet je eerst een dure advertentie kopen en dan 

is het nog geen garantie dat je een redactioneel stuk krijgt toebedeeld. (Dat was dus mijn ervaring met 

CANTO Limburg). Toch mooi dat we na Kerst met een foto en artikel op een markante plek in Maas en Mijn 

stonden. Maar het blijft zoeken naar andere wegen om onze activiteiten kenbaar te maken, en daar heb-

ben we elk lid bij nodig. Als JIJ jouw netwerk, familie, collega’s, vrienden enzovoorts op de hoogte brengt 

en promotie maakt voor onze activiteiten als concerten, ledenwerving, fiets– en wandeltochten dan blijkt 

dat toch de allerbeste reclame en PR te zijn. 

Uiteraard blijven we zoeken naar een, zo breed mogelijk, uitzetten van onze activiteiten bij allerhande me-

dia. Op dit moment maken we gebruik van; 

 Onze website, www.si-tard.nl   Deze groeit weliswaar heel langzaam 

 Facebook groep SI-TARD werkt gemakkelijk voor korte nieuwtjes en foto’s plaatsen(wel account no-

dig) 

 Buurtlink ( http://buurtlink.nl/profiel/742589/SI-TARD ) heel gemakkelijk bereikbaar 

 Vocalweb, landelijk meestal bekeken door collega zangers 

 Website van KNZV-Limburg, Nieuws en ook concerten 

 Websites Kunstactief en Maastrichtnet 

 Website UIT, amuseer je in combinatie met de maandboekjes UIT 

 Website Ikdoe en Mijnstad 2020 

 Website  sittard-geleen.nieuws.nl  

 

En zo zijn er nog een aantal websites, maar ook de lokale omroep START, L1 en TVL worden vaker bena-

derd om bekendheid te geven aan activiteiten 
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De najaarsvergadering van het KNZV-Limburg is een aantal weken geleden geweest. Wat het eerste op-

viel is dat er ontzettend veel koren afwezig waren en ook nog eens veel zonder zich af te melden. Dan 

kun je wel zeggen dat zie je overal in de huidige maatschappij, maar ik vind het toch niet kunnen. Maar 

ter zake; Ik haal een paar puntjes uit dit overleg. Heb je behoefte aan het gehele verslag? Laat het me 

weten en ik stuur het naar je toe per mail.  

De onderhandelingen met BUMA/Stemra lopen al een aantal jaren. Alleen al daarom is het goed dat we 

georganiseerd zijn, anders had het ons al veel geld gekost. Nu is er nog steeds een goede hoop dat er een 

redelijke en betaalbare oplossing komt. (BUMA is in elk geval aan het reorganiseren en gaat van 24 naar 

12 bestuurders. Dat moet toch wel een paar centen gaan schelen. Maar er is/komt ook een ledenraad) 

Samen met het Conservatorium, KNZV-L en enkele koren krijgen (adspirant)dirigenten meer kennis over 

het dirigeren van Mannenkoren. Ook in 2013 krijgt dit vervolg. 

Begin januari 2013 zal er op twee dagen bijeenkomsten worden georganiseerd voor dirigenten en leden 

van Muziekcommissies. Deze worden in ons lokaal georganiseerd. 

De PR gaat meer aandacht krijgen, zowel landelijk en bij KNZV-L. oa op gebied van ledenwerving, maar 

ook de uitstraling van mannenkoren en hun imago. 

Ook de website van het KNZV-L is vernieuwd en een regelmatig bezoek is zeker de moeite waard via: 

www.knzv-limburg.nl 

Het rayon Swentibold: 
Voorafgaand aan het overleg bij KNZV-L houd ons rayon Swentibold meestal een week van te voren 

overleg met de koren uit ons rayon. Op toerbeurt is steeds een ander koor de gastheer. Een groot 

aantal zaken wordt met elkaar uitgewisseld en willen we van elkaar leren en samen delen. Ook reke-

ning houden dat we niet allemaal op dezelfde datum ons voor– en najaarsconcert organiseren. En wat 

kunnen we gezamenlijk ondernemen? Onderstaand het overzicht van de koren welke in ons rayon zit-

ten.  Maar ook op facebook heeft rayon Swentibold een groep waar regelmatig nieuws of foto’s in  

worden geplaatst. In de nieuwe KNZV-L website is ook meer ruimte gekomen voor rayons en kunnen 

we documenten plaatsen welke alleen toegankelijk zijn met paswoord en gebruikersnaam. 

©PB 

http://www.knzv-limburg.nl/index.php/voorpagina
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Limburg 
©PB 

In het vorige Klankbord had ik al uitgebreid geschreven over VNK-L. Maar het bestuur heeft onder-

tussen niet stilgezeten en hard gewerkt aan een jaaroverzicht van activiteiten welke via VNK-

Limburg worden ondersteund. Dit is gebundeld in een handig boekwerkje:  “Een tien voor Koorzang” 

Inhoudelijk gaan we in op: 

 Scholing voor koren en dirigenten en hun aanbieders, 

 Meerdaagse Koorevenementen; Limburgs Korenfestival en Zingend Limburg, 

 Kinder&Jeugdkoren; Festival en Muziek Doe Middag, 

 Eendaagse Koorevenementen; Dag van de Koormuziek en Dag van de Kerkmuziek, 

 Gala-avond Koor CD Award;  De Gala Avond en Uw koor op CD, 

 Flashmob 

 Ondersteuning van besturen; Cursussen en platformdiscussie, 

 Koorstimulans Award 2013 

 Topamateurenkorenprikkel 

 Koorkleding en –instrumenten 

 Een tien te weinig? 

 

Wil je meer weten? Het boekje is gratis bij mij verkrijgbaar. Maar heel veel informatie vind je terug 

op de website van VNK-L, welke bereikbaar is via het Huis van de Kunsten: www.hklimburg.nl 

Deze website is sowieso de moeite waard om eens regelmatig te bezoeken. 

SITAARKE 
 

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen,  

moet je het delen. 

      

       Plato 

Wij wensen Pé veel succes en tevens veel wijsheid om in het Limburgse 

toch zoveel mogelijk culturele mogelijkheden te behouden. ©PB 

http://www.hklimburg.nl/home.html
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Zonder muziek geen toekomst 
Henk Smeijsters  

 

 

Het kabinet verblijdt de gemeenten met meer taken.  

 

Zij krijgen hier geld voor, maar het kabinet wil door de overdracht tegelijk bezuinigen. 

Noodgedwongen gaan gemeenten op zoek naar subsidies die zij kunnen schrappen. Een gevolg is 

dat veel muziekscholen in Nederland hun deuren moeten sluiten. Dit lijkt een marginaal probleem 

in de huidige economische crisis, maar de ondergang van muziekscholen is een symptoom van de 

geestelijke verschraling die gaande is.  

Burgers geven veel geld uit aan smartphones, iPads en laptops. Bij jongeren hebben dergelijke 

apparaten vaak de functie te vertellen wie je bent, waar je bent en wat je doet. Volwassenen kun-

nen op elk moment hun mening geven.  

Deze apparaten kunnen bedienen, wordt beschouwd als innovatief. Een muziekinstrument kunnen 

bespelen, baart weinig opzien. Er is geld voor audioapparatuur, maar muzieklessen zijn al gauw te 

duur. Zelfs muziekboeken vindt men te duur. Consumenten zijn het spoor bijster als aan materië-

le dingen meer geld wordt uitgegeven dan aan geestelijke. Martha Nussbaum, ontwikkelaar van 

de capability-benadering, schrijft dat door de nadruk op het ‘materiële omhulsel’ de verbeeldings-

kracht van de ziel wegkwijnt. Zij bekritiseert dat de waarde van onderwijs afgeleid wordt uit de 

bijdrage aan economische groei. Ook muziekonderwijs lijdt al jaren onder het nuttigheidscriteri-

um.  

Er is aandacht voor als muziek de concentratie en intelligentie van kinderen bevordert. De concen-

tratie van de hedendaagse ADHD-kinderen zal verbeteren als de wereld om hen heen rustiger 

wordt. Muziek maken kan daarbij helpen, maar haar waarde stijgt ver uit boven haar rol als medi-

cijn. Muziek, schrijft filosoof Roger Scruton, beweegt zoals het hart beweegt wanneer het door het 

gevoel wordt geraakt.  

Onderzoek bewijst dat iedereen muzikaal is. Iedereen kan muziek beluisteren en muziek maken. 

Muzikaliteit komt tot bloei door het ontwikkelen van uitvoerende vaardigheden. Aan muziek be-

luisteren is tegenwoordig geen gebrek. Nog nooit hebben zoveel mensen met oordopjes in de trein 

gezeten, op straat rondgelopen en rondgefietst.  

Zelf muziek maken is echter meer dan dat. Het is een geïntegreerde vaardigheid van geest en li-

chaam die je in staat stelt uit te drukken wat je voelt en een rijkdom van belevingskwaliteiten ac-

tief te betreden. Het is een fantastische ervaring om de liedjes van je favoriete zanger, band of 

componist te kunnen meespelen. Door Für Elise van Beethoven of een riff van Keith Richards zelf 

te spelen, gaat een wereld voor je open.  

Daarbij is niet alleen sprake van concentratie, intelligentie en motorische beheersing, maar deel-

hebben aan een schakering van doorvoelde betekenissen.  

Als de rijksoverheid en de gemeenten het laten afweten, zijn zelfverantwoordelijke burgers nodig 

die geld uitgeven om hun kinderen muzikaal te laten scholen. De nieuwe keuken kan wachten als 

het erom gaat de eigen kinderen op te voeden voor een geestelijke toekomst. Dat de jeugd de 

toekomst heeft, is een gangbare slogan. Tijdens de crisis hoor je bovendien dat we de lasten niet 

op onze kinderen moeten afwentelen. 

Als kinderen niet zelf spelend en zingend van muziek kunnen genieten moet gevreesd worden dat 

hun geestelijke toekomst verkommert. De Campus in Kerkrade, met daarin de muziek- en dans-

school en vrije academie, vertoont scheuren. Laat dit niet de voorbode zijn van een toekomst 

waarin kinderen, jeugdigen en volwassenen ontbreken die zelf muziek maken, dansen, toneelspe-

len en schilderen. Door kunstzinnig bezig te zijn, betoogt Friedrich Schiller, legt de mens getuige-

nis af van zijn ‘hogere leven’.  

Dr. Henk Smeijsters is oud-lector van Zuyd Hogeschool  
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De ouder wordende stem 
Harrie Spronken 

In deze aflevering gaan we het hebben over de ouder wordende stem. Met dank 

aan Harrie Spronken. 

 

Afb.: Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012) 

Op 18 mei 2012 overleed de vermaarde en tot nu toe onovertroffen Duitse zan-

ger, dirigent, leraar, schilder en auteur Dietrich Fischer-Dieskau. In een van zijn 

interviews gaf hij aan: `Een zanger overlijdt twee keer in zijn leven. Zodra hij 

merkt dat zijn stem niet meer goed functioneert ervaart de zanger dit als een 

stukje sterven. Die andere vorm…is gereserveerd voor ieder mens.`  

Deze zanger had een ijzersterke conditie, was een verwoed roker.  

Toen hij 63 jaar was, stopte hij met roken. Zijn zangcarrière heeft hij een jaar 

later afgesloten. Zijn stem heeft geen hoorbare schade van het roken opgelopen 

Hij durfde piano(zacht) te zingen in het theater, niet alleen bij het lied maar ook bij de opera. Dit is zeer 

uitzonderlijk en kenmerkend voor deze zanger. Hierdoor kon hij tot aan zijn laatste noot de glans van 

zijn stem bewaren. Beroemd zijn z`n vertolkingen van Schubert`s Winterreise.  

Als we het over de `ouder wordende stem` hebben, zullen we ons vooral richten op de categorie 55+, 

`ouder wordend`is immers een rekbaar begrip. 

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd in Zweden een initiatief genomen om zangers(hiermee worden 

uiteraard ook zangeressen bedoeld) tussen de 60 – 80 jaar aparte zangtrainingen te geven. Het zangle-

ven in Zweden is iets rijker dan bij ons; bijna iedere Zweed zingt wel in een zanggroep of koor. 

Gekozen werd voor sessies van 6 lessen, elke lessen duurde 90 minuten.  

Voorwaarde was dat er geen lessen werden overgeslagen. Een termijn van 6 achtereenvolgende weken 

bleek goed haalbaar voor deze reislustige categorie zangers. 

De lessen werden gegeven door een zangpedagoog in samenwerking met een sportleraar. 

Na de eerste zes weken volgde een pauze van een aantal weken, daarna begon een vervolgsessie met 

hetzelfde principe. 

Inmiddels is de filosofie ook in Duitsland overgenomen, o.a. in de Sankt Nikolay Kirche van Hamburg. 

Deze heeft een uitgebreid zang(les)programma voor senioren. Men hanteert hier een concept van basis 

en voortgezette opleidingen. Niet elke zanger zal een Fischer-Dieskau, Bartoli of Domingo kunnen wor-

den, maar: Met behulp van deze lessen kan een matige zanger een goede zanger worden, een slechte 

zanger kan verdienstelijk leren presteren. 

Voorwaarde is wel de oefeningen nauwkeurig worden uitgevoerd. De kracht zit ‘m in de herhaling. En dit 

is vaak een moeilijk punt: herhalen is vaak niet spannend, zelden nieuw maar wel nodig om tot solide 

prestaties te komen. Er valt heel wat te winnen bij de ouder wordende stem. 

Herhaling, ijver, geduld en liefde voor de zang zijn onontbeerlijk voor een zanger. 

Discipline. Ook oefenen als het `nieuwe` er van af is, daaraan herkent men de ware liefhebber. 

 

Even vooraf: 

Tijdens het proces van het ouder worden van de mens komen er veranderingen in anatomie en fysiolo-

gie, zoals verbotting en vervorming van het kraakbeen, verkalking van het botstelsel (osteoporose), toe-

nemende verslapping van de spieren, uitdroging van de weefsels, een verminderde stofwisseling, veran-

deringen in het zenuwstelsel, verminderde doorbloeding en wijzigingen in de hormonale huishouding. 

Het gaat hier om een rijpingsproces dat voor een ieder mens verschillend verloopt en dat dus niet altijd 

even snel verloopt. Niet alle mensen verouderen bovendien in dezelfde mate. 

We kunnen deze veranderingen in het lichaam niet tegen gaan, we moeten ze accepteren. Daarbij zal 

men de grenzen van het kunnen nauwkeurig moeten verleggen en zich moeten aanpassen aan de veran-

derde situatie. 

De stembanden ontwikkelen zich bij de mens het laatst en verouderen het eerst. Op 20 jarige leftijd is 

de stem 100%. Dan begint als eerste onderdeel van de mens de veroudering hiervan al. De toonhoogte 

van de stem ontwikkelt zich verschillend bij mannen en vrouwen. Het grootste verschil in hoogte tussen 

mannen en vrouwen is in hun veertiger jaren. Daarna wordt het verschil langzaam kleiner, maar boven 

de 70, 80 jaar gaan de stemmen veel sterker naar elkaar toe groeien. Je zou kunnen zeggen dat we als 

vrouw en man gelijk beginnen en eindigen, maar daartussen lopen de wegen sterk uiteen! Mannen heb-

ben de laagste stem tussen hun 30e tot 40e jaar; bij vrouwen is dit na hun 50e. verkalking en verande-

ring van de botstructuur (dus ook in het strottenhoofd en de borstkas) 
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       De meest voorkomende problemen bij de `ouder wordende stem`  

 

-Te veel vibrato: de zanger kan geen strakke tonen zingen. Meestal bestaat een vibrato  

 uit 2 verschillende noten die snel achter elkaar gezongen worden terwijl de bedoeling is  

 slechts één noot te zingen. Vergelijk dit met een snelle triller. 

 De zanger probeert zodanig te zingen dat hij ervan uitgaat dat zijn toehoorders dit  

 waarderen, hetgeen allerminst het geval is. 

 

-Kortademigheid: Het merendeel van de senioren ademt hoog, gebruikt de  

 Schouderademhaling. Deze is voor koorzang absoluut onbruikbaar. Lange zinnen zingen is 

 eenvoudigweg niet mogelijk.  

 Zingen is topsport en vergt best wel wat fysieke inspanningen. Door een minder aktief  

 leven verslappen een groot aantal spieren waarbij ook de ademhalingsspieren.  

 Het middenrif is van groot belang maar ook de rechte buikspier.  

 

 
 Afb.: Rechte buikspier 

  

 

-Minder variatie in dynamiek(sterk en zacht zingen): een gevolg van een verkeerde  

 houding en een niet goed functionerend ademapparaat. De diverse spiergroepen die  

 nodig zijn om een goed ademapparaat te ontwikkelen worden o.a. getraind met de  

 z.g.n. Thera-banden (gymnastiekbanden genoemd naar de gelijknamige firma). In  

 bepaalde gevallen maakt men ook gebruik van halters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Problemen met de zuiverheid: Dit kan met het gehoor te maken hebben maar ook  

 slapper wordend(e)  spieren en weefsel. 

 

-Beweeglijke passages(stukken met snelle noten): de zanger mist de nodige vocale  

 lenigheid en neigt tot `t slepen van het tempo. 

  

-Men wordt snel hees:  

stembanden moeten bij het maken van klanken tegen elkaar worden gebracht en sluiten. Sluiten ze niet 

helemaal, wordt lucht door de stem(band)spleet geblazen en hoor je een hese toon.  

Dit is verreweg de ideale toon in de koormuziek. Men zal moeten leren hoe het aanvoelt als stembanden 

goed sluiten. Dit is uiteraard niet gemakkelijk, stembanden zijn van buitenaf niet aanwijsbaar. 

De laatste is voor menig senior niet meer voelbaar en moet weer apart 

ontdekt en  geactiveerd worden. Verder moeten de tussenribspieren ook 

apart getraind worden  m.b.v. fitnessoefeningen.  

In verband met de kortademigheid is het ook belangrijk dat hier houding-

correctie onder  de aandacht gebracht wordt.  

 

-De stemomvang wordt kleiner: Door de schouderademhaling kunnen 

de stembanden niet vrij trillen, ontstaat vaak een geknepen toon.  

Deze mist ruimte en kan nooit  uitgroeien tot een vrije mooie toon. Het 

strekvermogen van de stembanden wordt bovendien kleiner. Als tenor 1 

naar tenor 2 of naar de baritons moet verhuizen vanwege de stemomvang, 

wat in bepaalde gevallen niet anders kan, krijgt men te maken met een   

identiteitsprobleem. Tenor 1 is sterk georiënteerd op de melodie (behalve 

in de Barbershop waar de tenor 2 de melodie heeft en raakt de weg kwijt 

bij tenor 2 of bij de baritons. 
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Afb.: Stembanden: links inademing  rechts: toon, klank. 

 

-Een vastzittende kaak: Men krijgt heel snel verbetering in het zingen als men ontdekt welke we-

reld opengaat met het laten zakken van de onderkaak. Met behulp van een spiegel controleert men 

dit het beste. Dit doet men met de musculis temporalis(kauwspier), voelbaar op de slapen.  

 

Een vastzittende tong: Een tong moet kunnen bewegen onafhankelijk van de kaak. 

 Dit is minder makkelijk dan men denkt.  Met behulp van de Pleuel-oefening(genoemd naar de ma-

ker `Pleuel`) kan men dit oefenen.  

Plaats de tongpunt achter de onderste rij tanden en duw het blad van de tong naar  voren.  

Mond- en keelholte worden groter. 

Tongbewegingen oefenen te beginnen met `ie en aa` waarbij men alleen de  tong en niet de kaak 

mag bewegen.  Eerst zonder geluid, daarna spreken en daarna  zingen. 

 

--Registerovergangen worden steeds duidelijker hoorbaar: Een register heeft met  

 het trillen van de stembanden te maken. Trillen de stembanden over de gehele lengte en   

 breedte praat men in de volksmond over borststem. De trillingen worden in de borst  

 ervaren. 

 Trillen alleen de randen van de stembanden praat men over kopstem: de trillingen  

 worden in het hoofd ervaren. 

 In koorzang is het de bedoeling dat kop- en borststem in elkaar overgaan bij  bijvoorbeeld een 

 dalende passage(denk aan een dalende toonladder), waarbij de registers als het ware een  

overlappinggedeelte hebben. En juist bij de ouder wordende  stem ontbreekt vaak deze geleidelijke 

overgang.  

 Jodelen is een vorm van zingen waarbij de registerovergangen niet in elkaar mogen  overgaan. 

-Een zwak functionerende kopstem: senioren zingen vaak met te weinig kopstem  

 waardoor de stem geen of te weinig glans heeft. Een goede kopstem is als een  

 levensverzekering voor de stem. Door de tonen licht aan te blazen kan men reeds een  

 begin maken met deze kopstemontwikkeling. Het kan zelfs een goede techniek zijn om  

 tijdens de repetitie toe te passen. Bij het instuderen van nieuwe stukken kunnen deze  

 gemarkeerd worden(niet met een volle toon zingen) waardoor het uithoudingsvermogen  

 verlengd wordt. Denk in dit verband ook nog eens aan Fischer-Dieskau. 

 

Preventie en tips: 

 

Alcohol vermijden vóór het zingen. 

      Alcohol verwijdt bloedvaten, bloed komt aan de oppervlakte en wordt dun. 

Rook: zorgt voor ontsteking in het keel weefsel. Mee-roken, minstens zo funest. 

Schrapen: gevolg van slijmopeenhoping, verkoudheid, of terugvloeien van het maagzuur.  

Slikken beter dan schrapen. 

Zuivelproducten en specerijen vaak niet gezond voor de stem. 

Geneesmiddelen: de meeste geneesmiddelen(m.b.t. verkoudheden) drogen de stembanden uit.  

Goed spreken zeker zo belangrijk voor de zanger als alleen aandacht voor het zingen. 

Gorgelen of sprayen met zoutwater is uitstekend.  

Guaifenesine:slijmverdunner, gebruik met mate. 

Drink zoveel water dat de urine wit wordt. 
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Kerstconcert SI-TARD 
©PB 

Ons Kerstconcert was dit jaar duidelijk heel anders dan anders. Met een gastkoor, gevormd door ruim 

30 kleinkinderen  tussen de 2 en 18 jaar, hadden we wel een heel aparte sfeer in de St Michielskerk. 

Maar ook de nog steeds mooie stem van Andrea Poddighe bracht ons in Kerstsfeer. 

Geniet onderstaand van de  foto’s van Roel Gaj. Kijk voor andere foto’s ook eens op zijn website:  

http://roelfotografie.wordpress.com/ 

http://roelfotografie.wordpress.com/
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St Caecilia bij SI-TARD 
©PB 

Ook bij SI-TARD was het dit jaar weer St Caeciliafeest 

en wel op zaterdag 17 november jl. 

Na de H.Mis om 18.00 uur in de Grote Kerk voor alle 

levende en overleden(oud) leden van SI-TARD was het 

tijd om de jubilarissen van dit jaar te huldigen. 

Dit jaar was Chris Wagt 40 jaar lid en Paul Thissen 25 

jaar. 

Aansluitend aan de huldigingen was er een gezellig 

samenzijn met een hapje en een drankje. 

Met dank aan Mariet Hendrikx voor de foto’s op deze 

avond. 
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 Dirrezjent SI-TARD 
©PB 

Op de jaarvergadering in 2012 gaf onze dirigent Emmanuël zijn 

visie over  SI-TARD. Ik ben zo vrij geweest om aantekeningen te 

maken en heb deze verwoord zoals ik het heb begrepen en daar 

waar nodig (tussen haakjes) aanpas aan de huidige tijd/situatie. 

Emmanuël: 

In 2013 willen we in het Brahmsjaar samen met de Oratoriumvereniging een hoogwaardig concert 

uitvoeren.(is vanwege haalbaarheid opgeschoven naar 2014) 

We denken aan uitvoeren Alt Rhapsodie en/of Rinaldo. Maar voor deze dure productie heb je de vol-

ledige inzet van alle leden nodig om kaarten aan de man te brengen. 

Toekomst voor SI-TARD: Nieuwe mensen zijn er nodig, streven naar verjonging. Koorscholing en 

aandacht voor de ouder wordende stem. Streven naar training in eigen lokaal. De ledenwerfactie van 

2011 herhalen in 2012(is inmiddels gebeurd middels de SING-IN) Maar ledenwerven kan het beste 

via eigen koorleden. Denk bijvoorbeeld aan eigen (schoon)zonen. Of mensen uit jouw omgeving 

waar je niet zo 1,2,3 aan denkt. 

SI-TARD heeft een goed jaar(2011) achter de rug. Er zit een stijgende lijn in de kwaliteit van de con-

certen. We moeten nog werken aan meer expressie en ritme. 

Hoe beter een koor zingt, hoe aantrekkelijker het wordt voor nieuwe leden. Nieuwe leden krijgen een 

voorlopige plek, en het lijkt verstandig om te hergroeperen. Rekening houden met lengte en kracht 

van de stem. Komende maanden (2012) kijken per partij en zoeken naar een ideale opstelling. 

SI-TARD heeft zijn eigen stijl, maar we blijven ons bestaande repertoire uitbreiden, muziek uit de 

30er jaren, Evergreens, ook uit de popmuziek. Maar ook uit de kerkmuziek. Er is een hang naar 

nostalgie. Verder bedankt Emmanuël de zangers, het bestuur, muziekcommissie en Monique voor de 

muzikale samenwerking. 

Met dank aan Roel Gaj voor de foto’s 

Zie ook http://roelfotografie.wordpress.com/ 

http://roelfotografie.wordpress.com/
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SI-TARD, van vreuger jaore: 1973 en 1983 
©PB 

Ook in 1973 was de ledenwerving bij het 

koor actueel. Zie hiernaast het artikel 
uit het toenmalige Klankbord. Maar  een 

terugblik op het jaarverslag van de  se-
cretaris over 1972 laat ons lezen dat  er 
ook een apart koffieconcert werd gehou-

den in samenwerking mat de Philharmo-
nie in foyer van de Schouwburg. 

Het meest opvallende was dat het bal-
kon het podium was. Ook was het op-
luisteren van de receptie bij de Kongin-

nedagviering een traditie in die tijd. 

Rechts een krantenknipsel over een korenconcert 

uit 1983 in het klankbord van Februari 1984. Op 
dat concert voerden wij de Cantate Rinaldo van 

Brahms uit.  
Zou de geschiedenis zich gaan herhalen en gaan 
we het werk opnieuw instuderen? 
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Mit de kómplimènte 
Hein Bovendeaard 

Mit veul dank aan Hein Bovendeaard, höb ich get gesjtrits oet ziene Nuutsbreif: 

 

En, wie geit ´t noe mit dich…? 

 

En, wie geit ´t noe mit dich…? Jao,luuj,ich dènk dat veer dèkser mit dees vra-
og worstele veurdat ze gesjtèld is. D´n eine keer geit ´t euver ´ne hartinfarct, d´n 

angere keer zeen ´t de hersecelle die oppe luip zeen van emes dae gans kortbie 
dich in  dien hart zit; emes wo - s te óm geefs, zèk mer in de top vief sjteit van ´t 

begrip ‘hawte van’ En dan, es ´t antjwoord kump van degein wo- s te mit dènks te 
kalle, mirks te dat dao eine gansen angere minsj taegeneuver dich zit saer de veuri-

ge keer wie ´r  nog  ´ne geweune gezónje minsj waar. Wie- s te nog mit häöm 
koosj kalle euver van alles en nog get waat nog in ´t vaat zit, daoróm neit verzoere 

zal en altied nog èns aan de bak kènt kómme; later, misjiens väöl later,tied zat 
want ´t geef noe alderlei zakes die veur noe oppe rol sjtaon.  

 
 

Mer dan, zelf nog eer dat antjwoord d´r is, höbs te al door dat ’t neit meer zo is wie 

dat vruiger waar. Doe  zits noe taegeneuver ´ne minsj dae d´n oorlog haet verkla-
ord aan alles waat mer ruuk nao krènkde. Dae ´t ein gevech op ´t anger mót zeen 

te wènne en dat 24 oer per daag,zeve daag in de waek en maonje en maonje die 
neit te versjtaeke zeen. Dat eeuwige zjwömme taege de sjtruim in, de top van de 

Niagara haole,  vandaag twee maeter en weier trökvalle; mörge veier maeter en zo 
mer door en door mer waal ummer ómhoog blieve kieke. Ens zal ’t toch mótte lök-

ke, hae zal baove kómme, al geit ´t wie ´t geit…Dat gerazel in de kop mót èns op-
heure,zienen dènktank mót ´n richtige sjmeerbeurt kriege en dao mótte ouch nuuj 

rupsje opgelag waere en ´t vizier van de knón mót mit de precisie van ´ne Zjwitse-
re horlogemaker gans zuver waere aafgesjtèld. Dat en nog väöl meer  mót ´t ènj 

brènge van zienen driede waereldoorlog. Eine awwerwètse vechter !En dat leet  hae 
dich waal mirke, al zaet de boetekantj dao noe nog niks euver, geef nog gein 

antjwoord want oppervlakkig maak hae ´ne indrök ´n blömke zónger water te zeen. 
Mer dan dae bènnekantj, jóng ,sjtiep dich, dao zit mich get ,dae leet  dich neit lang 

zenuwechtig klómmele mit  dien vraog : “En, wie geit ´t noe mit dich…”?  

Dao zit emes dae ’t raad obbenuuts geit oetvènje, ´n raad mit verchroomde sjpijke 

wo nootsj van zelaevesdaag nog ´ne sjlaag in kènt kómme en wie ´ne kókkeral de 
bühne op en aaf geit ,vandaag nog neit, mer mörge waal en euvermörge ouch, de 

top van de Niagara zal ummer korterbie kómme; daen driede waereldoorlog wurt 
gewónne, hae is neit veur niks dae kleine theatergeneraal. 

 Mit de kómplimènte, 

Hein Bovendeaard  sjriever in ós Zittesje modersjpraok  
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Emmanuël Pleijers 

 

 

 

 

 
 
 

 
Hier had UW advertentie kunnen staan! 

 

Interesse ? Meer  weten? 
 

Vraag ernaar bij onze sponsorcommissie: 
 

Ari Jansberg  mail ajansberg@xs4all.nl 

 

                            Wim Zonnenberg  
                         mail w.zonnenberg@planet.nl 

mailto:ajansberg@xs4all.nl
mailto:w.zonnenberg@planet.nl
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 SI-TARD, van vreuger jaore: 1963 en 1973 
Piet Besselink 

Krantenknipsels uit 1963 

Krantenknipsels uit 1973 
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