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Hallo lezer(es) van ons SI-TARD klankbord,
Deze laatste uitgave van het Klankbord in 2014 heeft een vernieuwde voorzijde. Er prijkt nu een afbeelding op van onze nieuwe banner, die we voor het
eerst tijdens het concert “Vrie in Vrei” hebben gebruikt. Het ontwerp is van
Marc Webers, die ook het ontwerp voor het concertlogo maakte. Wil je meer
weten over Marc en/of zijn werk? Kijk dan op: http://studiomarq.nl
Uiteraard staat ook deze uitgave van ons Klankbord weer boordevol met allerhande informatie over ons concert en over de Caecilia-avond. Verder informatie over en uit de (mannen-)koorwereld. En wat achtergrond over muziek,
koorscholing en dergelijke. Inmiddels zijn we flink bezig met de muziekwerken voor Kerstmis.
Ook al tijd genomen om de DVD van het concert te bekijken? Dat is een
mooie kans om het nog eens te bekijken en te beluisteren.
Het is ook goed om er nu al over na te denken wie jij in je eigen kring kunt
benaderen om mee te gaan doen met onze SING-INN. Die organiseren we in
april na de Kennedymars. Vanaf deze plek wens ik iedereen hele fijne feestdagen, een sfeervolle jaarwisseling en een gezond 2015 met heel veel muziek.
Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink
PS : En artikelen, reacties en tips blijven natuurlijk welkom.
Of nieuwe advertenties!!
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Woord van de Voorzitter
Theo Hanssen

Sinterklaasavond waren we te gast bij onze dochter en haar gezin. Rond een uur of zes werd er
plotseling op de deur geklopt. De kinderen schrokken. Wat was dat??? Normaal rennen ze meteen
naar de voordeur, maar nu was er toch enige schroom. Toch maar gaan kijken. En jawel hoor,
voor de deur stond een hele grote zak vol cadeautjes. Sinterklaas was gekomen en de Pieten hadden zich niet vergist in de deur. Het uitpakken kon beginnen. Het was mooi om te kunnen zien
hoe ongeremd kinderen kunnen genieten van alleen al het uitpakken van de cadeautjes. Kinderen
hebben nog geen weet van alles wat komt kijken bij de voorbereiding van het Sinterklaasfeest. Ik
keek ook eens naar mijn dochter en haar man. Bij hen zag ik blije gezichten, maar ook een voldaan gevoel dat alles weer op tijd geregeld was. Als opa heb je het voordeel dat je van deze momenten mag genieten, terwijl je er niets voor hebt hoeven doen. Een kinderfeest, waarin niemand
gelukkig de zwarte piet kreeg.
Waren wij, volwassen nog maar als kinderen. Dan hadden we ons concert niet het thema Vrie in
Vrei hoeven mee te geven ter herdenking van het feit dat WO I 100 jaar geleden begon en dat er
70 jaar geleden een einde kwam aan WO II. Kinderen zijn nog onschuldig en onbeschadigd door
de buitenwereld. Maar dat duurt helaas niet lang. Al snel komen ze erachter dat de wereld van de
grote mensen anders is dan die van hun.
Als iets de geschiedenis ons geleerd heeft, is het dat we er niet van leren. Maar er is altijd hoop,
de hoop dat onze kinderen het wel leren. Daarom ook kijk ik niet alleen met veel genoegen terug
op ons concert in de schouwburg, waarin we met z’n allen de boodschap voor Vrede in mooie
woorden, instrumentaal en vocaal ten gehore hebben gebracht. Daarom kijk ik niet alleen met
plezier terug op een hele goede samenwerking met de mensen van de Oratoriumvereniging Sittard. Daarom kijk ik niet alleen met een goed gevoel terug op de medewerking van gemeente,
provincie en vele anderen. Echt geraakt ben ik door de manier waarop de leerlingen van Trevianum hun kijk op oorlog en vrede hebben uitgebeeld tijdens de tentoonstelling Vrie in Vrei in het
Mariapark. Als zij het over een tijdje voor het zeggen hebben, kon de wereld er wel eens anders
gaan uitzien. Hopelijk laten zij zich niet sturen door de afgunst, de hebzucht, de jaloezie en de
machtswellust die de afgelopen eeuw(en) hebben beheerst, maar kijken ze met een open mind
naar de toekomst, waarin plaats is voor iedereen, ongeacht of iemand zwart of wit is. De leerlingen hebben mij weer de hoop en het vertrouwen gegeven dat we Vrie in Vrei kunnen leven.
Het jaar zit er al weer bijna op. Nu het Sinterklaasfeest weer voorbij is, staat Kerstmis voor de
deur, bij uitstek het feest van de Vrede. Laten we hopen dat dit feest reden is om de komende
jaren, te beginnen met 2015, jaren van vrede zullen zijn, niet alleen bij ons maar vooral ook in al
die gebieden die nu te lijden hebben onder oorlog en geweld.
Vrie in Vrei te kunnen leven, dat wens ik u allemaal van harte toe.

Theo Hanssen, voorzitter

Ting Weijers, leerling van havo-5 van Trevianum
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Alsnog even voorstellen
Wim Raeven 2e tenor

Hallo medezangers en klankbordlezers,
De laatste tijd( kregen) krijgen we regelmatig een kennismaking/introductie van nieuwe leden via het klankbord zodat we wat meer te weten te komen over de nieuwe zangersvriend,
maar kennen de nieuwkomers de oudgedienden??
Ik zou een voorzetje willen geven: draai de zaak eens om. Ieder oud lid,- natuurlijk geheel
vrijblijvend- maakt zijn eigen verhaal zodat we wat meer van elkaar weten. Daarmee krijgen
we tevens weer wat copy in ons clubblad.
Mijn naam is Wim (Wilhelmus, Ludovicus, Maria) Raeven, geboren in Roermond en wonende
te Nieuwstadt, getrouwd, twee zonen, twee schoondochters en vier kleinzonen. De twee
oudste kleinkinderen hebben inmiddels ook ervaring opgedaan in een koor (Kerstconcert Sitard 2012), dus wie weet zorgen zij in de toekomst voor de broodnodige verjonging. Ik zal
hen blijven stimuleren!
Na 12 ½ jaar DAF/Volvo, een omscholingscursus en heel wat jaartjes studeren ben ik als
onderhoudsmonteur op de Clauscentrale in Maasbracht werkzaam geweest.
Door een ernstig bedrijfsongeval in 1997 waardoor ik mijn werk niet meer volledig en goed
kon uitoefenen, heb ik helaas het bedrijf op 57-jarige leeftijd, vroegtijdig dus, verlaten.
Sindsdien geniet ik volop van mijn pensioen.
Ik ben sinds 1991 lid van het Sittards mannenkoor en zing dus al heel wat jaartjes mee.
Enkele jaren geleden wilde ik ermee stoppen, omdat actief zijn in twee koren (zing ook in
het gemengd kerkelijk zangkoor in Nieuwstadt) best wel tijdrovend is. Het repertoire onder
onze huidige dirigent spreekt mij erg aan en mede daardoor ben ik van mening veranderd.
Ook het feit dat het er nu allemaal wat gemoedelijker aan toe gaat, heeft er toe geleid dat ik
enthousiaster werd en dus ook gewoon lid bleef.
Omdat wij wekelijks met drie/vier personen van Nieuwstadt naar Sittard komen zingen en
wij per toerbeurt rijden, hebben wij onderling afgesproken om direct na de repetitie huiswaarts te keren. Dat houdt onder andere in dat ik na de repetitie niet “blijf hangen” en als je
dan de BOB bent, moet je sowieso oppassen met een drankje drinken.
Een van mijn grote hobby’s is videofilms maken en monteren in opdracht van anderen, maar
ik film zelf ook erg graag. Het filmvirus dank ik aan mijn moeder, die de camera hanteerde
vanaf het moment dat ik twaalf werd . Inmiddels heb ik het hele familiearchief digitaal opgenomen, waarmee ik mijn drie broers en vijf zussen heel blij heb kunnen maken. Als iemand
nog oude films/video’s in de la heeft liggen, kan hij zich gewoon bij mij melden.
Ook ben ik enkele maanden als vrijwilliger actief geweest bij de Lokale Omroep Echt Susteren. Helaas moest ik vaststellen dat de club niet bij mij paste.
Op verjaardagen en partijen in mijn jeugd huurde mijn moeder altijd filmpjes van Charlie
Chaplin en Stan Laurel en Olivier Hardy. De projector waarop die vertoond werden, heb ik
nog steeds, evenals haar opnamecamera. Deze laatste is er een van het opwindtype. Dat
waren nog eens tijden………..
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Buiten het digitaliseren van “oud beeld materiaal” kan ik ook geen klok zien die niet loopt.
Het is voor mij dan ook een uitdaging om die weer aan het lopen te krijgen. Vaak is dat maar een
klein klusje, want de meeste uurwerken hebben alleen maar een druppeltje olie nodig. Voor de rest
klus ik net als menig ander in huis, bij de kinderen, vrienden en kennissen.
De meeste en leukste ontspanning vind ik, buiten het zingen in twee koren, bij mijn 4 kleinkinderen.
De twee oudsten vonden het dan ook geweldig mee te mogen zingen in ons Kerstconcert ( zie boven).
Daarvan heeft mijn zoon een leuke film heeft gemaakt waar ik dan weer een leuke compilatie van heb
gemaakt.
Bijgevoegd mijn “bewijs van goed gedrag”. Waarom bestaat dit niet meer? De meeste nieuwe leden
kennen dit niet.
Ik zou wel een nieuwe foto in het smoelenboek willen en zover ik heb begrepen is Piet B. daarmee al
druk doende; ik wacht dus rustig af.
Intussen kijk ik met belangstelling uit naar de volgende hernieuwde kennismaking van een oudgediende in ons klankbord.
Wim Raeven

Wim, van harte bedankt voor jouw bijdrage. En inderdaad…………….Wie volgt?
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Buffethulp Mannenkoor SI-TARD
Oktoberfeesten van 2014
Paul Gijzen en Henk Vorstermans

Dit jaar werden wij voor de tweede keer op rij uitgenodigd om deel te nemen aan de buffethulp tijdens een aantal avonden van de Oktoberfeesten.
Na een kort overleg van Henk Vorstermans met de verantwoordelijke persoon binnen de Stichting Oktoberfeesten en de organisatie van het BrandWeizen Paviljoen kwam het bericht dat we onze opgave konden doen.
Omdat het vorig jaar goed was bevallen, zowel voor onze teamleden als
ook voor de organisatie, hebben wij ons de vrijheid gepermitteerd om wat
‘ruimer’ in te schrijven. In 2013 hebben we namelijk met 17-18 personen
twee avonden mogen helpen. Dat bracht een mooie duit op voor het mannenkoor. Dit jaar hebben wij alles op alles gezet om wat meer te krijgen.
Om die reden werden de leden vooraf door een e-mail bericht ‘getriggerd’
om tijdens de koorvakantie reeds met hun persoonlijke achterban te overleggen opdat inschrijving vlotjes zou kunnen verlopen. Ik moet zeggen
dat dat heel aardig is gelukt. Direct na afloop van de eerste repetitie hadden we reeds een flink aantal
toezeggingen. Omdat opgave op heel korte termijn en op tijd moest gebeuren, hebben we met onze
inschrijving geopteerd voor drie avonden en een team van 22-23 leden. Dat is dus één avond meer
dan vorig jaar en ook nog eens vijf á zes leden méér. Wij dachten ‘de brutalen hebben de halve wereld’ en ‘de eerste klap is een daalder waard’. En dat lukte voor een gedeelte. De organisatie kende ons
twee van de drie avonden toe met het complete aangeboden team. Zaak was het nu om ook te verschijnen met het aangemelde aantal team-leden en gelukkig konden we putten uit een klein aantal
‘reserves’ en dat is maar goed ook want daardoor hebben we maximaal kunnen scoren.
Wat de avonden zelf betreft was het weer reuze gezellig. Onder het genot van een geweldig avondvullend muziekprogramma en met een uitbundig publiek hebben we heel
goed onderling en met de ‘buren-buffethelpers’ samengewerkt. Onze
teamleden hebben de ‘dorstige bezoekers’ op een snelle en nette manier
voorzien van een lekker glas bier, fris of wijn.
Persoonlijk heb ik – ook dit jaar weer - het gevoel dat ons team heel
goed heeft gepresteerd. Geen flauwekul, wel veel lachen maar op de eerste en belangrijkste plaats de gasten snel en vriendelijk voorzien van het
gevraagde. Afgaande op de drukte aan ons gedeelte van het buffet kan ik
me niet aan de indruk onttrekken dat wij het drukker hebben gehad dan
bij de andere buffetten. De ‘oudjes’ presteerden volgens mij beter dan de
jongeren. We hielden ons aan de protocollen en regels, snelle opname
van de bestelling, onze tappen stonden vrijwel constant open en anderen
waren constant in de weer om de glazen op te halen, te spoelen en weer
op hun plaats te brengen zodat er geen vertraging ontstond. Aflossing of
wisseling van taken ging soepel, weinig tijd werd besteed aan plassen of
een broodje eten. Ik moet zeker niet nalaten om - jullie lezers - te laten
weten dat de organisatie die zorgt voor de facilitering, ook perfect draaide. Een nieuw vat Weizen aanslaan duurde geen 2 minuten, koelkasten
aanvullen met fris en wijn gebeurde automatisch en zonder al te veel hinder, de laat op de avond
aangeboden broodjes waren overheerlijk en we mochten ons zelf op z’n tijd ook een glaasje bier, fris
of wijn permitteren (niet dat daar zo veel tijd voor was).
Aan het einde van de avond – na vijf á zes uren keihard werken - kwam het signaal dat de tappen
centraal dichtgedraaid zouden worden en een half uurtje nadat de bierstroom was gestopt, gingen beveiligers de zaal in om de gasten met zachte maar zekere hand te verzoeken om de tent te verlaten,
einde van deze feestavond in het Brand-Weizen Paviljoen. Ondertussen hadden wij onze bierkranen,
spoelbakken en andere horizontale oppervlakten gepoetst, het water en gemorst bier of fris van de
vloeren weggetrokken en ging een deel van ons team de grote zaal in om die – geheel volgens de regels – aan te vegen en op te ruimen zodat deze daags erna er weer netjes bij zou liggen voor de volgende stroom gasten.
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Vele handen maken licht werk, toch ….. en ook na zo’n lange avond van pittige werkzaamheden onder een regen van decibellen, bleef het gezellig samenwerken. Na een kopje koffie en/of een praatje
togen we dan moe maar voldaan huiswaarts, de eerste avond met de intentie om de tijd te nemen
voldoende te rusten voor de taak de dag erna en na de tweede avond met het heel prettige gevoel
dat we weer – met z’n allen – een prachtige prestatie hadden geleverd.
De mannen van ons team hebben ongetwijfeld goed geslapen met heel mooie plaatjes op het netvlies van vrouwen in dirndls terwijl onze vijf vrouwelijke teamleden van knappe en goed geklede
mannen droomden. Het is natuurlijk een voorrecht om vooraan aan het buffet de bezoekers te woord
te staan en soms een beetje voorover te buigen omdat je – zogenaamd - de bestelling niet goed had
verstaan. We hadden zelfs een brildragende glazenspoeler die – ondanks de grotere afstand – goed
zicht bleek te hebben op wat voor moois allemaal in de zaal rondliep. Zijn ogen rolden in hun kassen
maar gelukkig bleven de handen de glazen onberispelijk schoonspoelen …..
Tja, collega-zangers, zo zijn onze avonden van deze
Oktoberfeesten op een heel plezierige manier verlopen. We hopen dat zich het volgend jaar nóg meer
leden zullen aanmelden voor buffethulp tijdens de Oktoberfeesten 2015. Let wel, hoe méér leden zich serieus aanmelden, hoe méér euro’s in de kas van het
Mannenkoor vloeien. We hebben in die twee jaren
toch al een goede reputatie opgebouwd en onze inzet
wordt dan ook gewaardeerd.
Tot besluit vanaf deze plek een ‘daverend applaus’ en
een ‘hartstikke bedankt’ voor onze vrouwelijke en
mannelijke teamleden voor hun inzet en prestatie en
….. tot volgend jaar.
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Oktoberfeest
Margriet

Smeets

Punkt!
Vorige week ging ik nog snel even boodschappen doen en vanuit mijn ooghoek zag ik een
man lopen met zo’n Duits hoedje op. Ik weet niet hoe uw hersens gesorteerd zijn, maar ik
sla zoiets op en dan wordt automatisch op de replay gedrukt wanneer ik het volgende Duitse
hoedje zie. Op dat moment start een tijdlijn in mijn hoofd. Het is vast der Tag der Deutsche
Einheit, denk ik. Als Duitsers iets te vieren hebben, dan doen ze dat liever hier dan thuis.
Misschien vinden ze dat daar teveel Ossies zijn en dat staat de Gemütlichkeit in de weg. Dan
maar liever naar Nederland.
Het bleek een feestje van onszelf te zijn en het Duitse tintje was alleen maar een dekmantel.
In Sittard was het Oktoberfeest. Behalve een speciaal type muziek, vooral erg veel mannen
met Lederhosen. Als je uit je comfortzone wil komen, dan moet je een Lederhose aan trekken. Je hele persoonlijkheid verandert, zodra je die broek omhoog hebt getrokken. Vrouwen
hebben tenminste nog de beschikking over een push-up beha, om het Dirdnl jurkje te accentueren, maar bij mannen blijven alleen de knieën over. De pul bier die 40 centimeter hoger
zweeft, heeft te weinig impact om de focus van die knieën af te krijgen. Het Oktoberfeest
schijnt erg leuk te zijn en het levert vooral erg veel geld op voor de gemeente. Nou ja, liever
zo, dan met een verhoging van de gemeentelijke belastingen, denk ik dan maar.
Mijn kennismaking met een Oktoberfest was in een klein plaatsje in de buurt van München.
Ik was daar naar toe gegaan omdat het een plaats van memorie was en de aanblik van de
bier-oktobercombinatie vond ik navrant. Het feest zorgde voor zoveel verwarring in mijn
hoofd, dat ik zelfs niet meer in staat was, om de plek waar ik voor gekomen was, in me op te
nemen. Het is natuurlijk hypocriet om Duitsers te verwijten dat ze bier drinken op plekken
waar ik van vind dat ze gebogen van schaamte moeten rondlopen, maar 30 jaar geleden was
ik nog wat meer rigide. Na een pul bier heb ik Dachau weer verlaten. Ik heb nog een klein
beetje met het feest meegedaan.
Duitsland zelf is nu een exportproduct geworden. De Duitse producten waren dat al veel langer, maar nu zijn we op een hoger level aangekomen. Ik ben er zeker van dat ik liever Angela Merkel als premier heb, dan Mark Rutte. Dit vind ik ongelooflijk. Ik ben opgegroeid met
een vader die weigerde om ook maar een voet in Duitsland te zetten, vanwege de oorlog. Nu
ga ik vrolijk boodschappen doen in Duitsland. Ik rij in een Opel. Ik hou van Duitse muziek. Ik
drink bier van de Dordtmunder Aktien Brauerei. Als de derde wereldoorlog uitbreekt, vlucht
ik misschien wel naar Duitsland.
Het Oktoberfeest in Sittard, daar kan ik niet in meegaan. Ik ben er stomweg niet geschikt
voor. Ik ben niet voluptueus genoeg voor een dirndl outfit, ik hou niet van feesttenten en bij
Lederhosen hoor ik alleen maar: “Tingelingeling, daar komt de Alpenexpres” en dan zie ik die
knieën weer.

Punkt!

10

Respecteier dien taal
Frans Walraven

Er wordt toch al heel wat afgepraat over eigen taal, identiteit, dialect. Soms onderhoudend, humoristisch, soms erg leerzaam, maar ook vaak met een venijnige ondertoon.(Veronder-)Stellingen
en visies vliegen door de lucht, meestal met als onderbouwing dat het nu eenmaal zo is en niet
anders. Anderen maken over deze zaken geen woord vuil, want wat is nu dialect, taal??
Het is daarom een beetje merkwaardig dat de titel van deze tekst al begint met een min of meer
dubbele betekenis. Moet hij gelezen worden als een opdracht óf zit er soms toch meer een verzoek in opgesloten?
Wellicht zijn beide betekenissen mogelijk, als “opdracht” maar niet vertaald wordt als een soort
“bevel”. Want een bevel is een opdracht van buiten af en dus in dit kader volstrekt zinloos. Immers, genegenheid voor je taal, cultuur is en blijft een voorwaarde om ze te respecteren. Dat kun
je niet met een “bevel” afdwingen. Maar of dat voldoende is, is maar zeer de vraag!
Want: wat is “respecteiere”? En hoe laat je dat blijken? Men moet toch minstens al een min of
meer duidelijk beeld hebben van die taal. En daarmee begint al een stevig probleem! Bedoelt de
een die taal uit de “goede oude tijd”, toen de mensen nog “zuiver” dialect praatten, zoals wel beweerd? Zie ik die taal als een overblijfsel van een vroegere tijd, een stuk traditie waarvoor zou
gelden: “…zo mót ‘t blieve”? Dus geen verandering?
Rangschikken we die taal onder het begrip “cultureel erfgoed”. En wat betekent dat dan wel? Bedoelt men daarmee een statisch gegeven óf een duidelijk dynamisch aspect? Dat laatste betekent
dat de aandacht meer gericht is op het huidige taaleigen.
En dan die taal zelf. Welke plaats neemt die in in de cultuurvisie van iemand? Het is zeer wel mogelijk dat “dialect” niet onder het begrip “taal” valt. Een mening die nogal eens verkondigd wordt,
zo in de geest van: “Je gaat me toch niet vertellen dat een dialect een taal is??” Een interessant
standpunt!
Óf: dialect is een weggezakte taalvorm van het Nederlands. Óók interessant!
Óf: dialect is de taal van de “gewone man”, de taal van de carnaval en alles wat daarmee te maken heeft. Óók interessant!
In elk geval een alleszins aardig aspect om in volgende artikelen eens nader te bekijken. Het zal
zeker kunnen leiden tot verrassende inzichten, als men tenminste open wil staan voor andere meningen. Stel men is zelf van mening dat men zijn taal een warm hart toedraagt, accepteert men
dan ook de regels en wetten van die taal, ook al blijken die af te wijken van wat men eerst
dacht??
Vaak is dat vlugger gedacht dan gedaan. Wie ziet nu graag zijn soms jarenlang gekoesterde mening zo ingrijpend ter discussie worden gesteld?
In een aantal artikelen zullen we het een en ander
eens onder een vergrootglas moeten leggen en kritisch bekijken. Met als doel? Een dieper inzicht en
groter respect voor die eigen taal die dat zeker verdient.
Bron: Willy Dolsstichting
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“Vrie in Vrei”
Piet Besselink

We hebben met het concert op 31 oktober j.l. een prachtige resultaat geboekt. Daartoe is er intensief
samengewerkt tussen de Oratoriumvereniging OVS en het Sittards Mannenkoor SI-TARD. Menig uurtje
is er vergaderd, zijn er plannen bedacht en acties uitgezet. Uiteraard kan ik alleen meepraten over het
PR-deel en dat was al behoorlijk intensief. Wetende dat je tegenwoordig niets meer voor niets krijgt,
vooral bij de schrijvende pers, moet je allerhande dingen bedenken om toch aandacht te krijgen voor
dit uniek concert. Allerhande wegen zijn bewandeld om aandacht te krijgen, maar we hadden meer
verwacht van de pers! We hebben een mooi concert gegeven, veel lof van de concertbezoekers gekregen en hebben ook nog eens een mooi aandenken in de vorm van een DVD. En niet te vergeten de
prachtige foto’s van Roel Gaj die iedere zanger via WeTransfer heeft ontvangen. Ook op onze facebookpagina van SI-TARD staat een concertalbum.
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“Vrie in Vrei”
Martin Dieteren

Een nabeschouwing over het concert VRIE IN VREI.
In het najaar van 2013 maakten wij voor het eerst kennis met de muziek van Luigi Cherubini, en met
name diens Requiem in d-mol. Wij waren al enigszins op de muziekstijl voorbereid doordat de dirigent Drei Männerchöre van Ludwig van Beethoven in onze herinnering opriep. Met name het laatste
deel hiervan zou aansluiten bij de stijl van Cherubini.
Repetities werden georganiseerd, muziek werd aangeschaft en er werden zelfs muziekprogramma’s
ontwikkeld voor de zelfstudie thuis. Er werden vervolgens gastzangers van het Guliks Mannenkoor
uitgenodigd en vooral: de druk werd behoorlijk opgevoerd. We gingen nog vóór Kerstmis 2013 aan
de slag. De hoge stemmen stonden onder leiding van repetitor Paul en de lage stemmen werden door
de dirigent zelf onder handen genomen. Het instuderen vlotte aanvankelijk vrij goed, doch toen later
toch de iets lastiger passages aan de orde kwamen, ging het niet meer zo snel. Duidelijk was waarneembaar dat de mannen vrij veel moeite moesten doen om de muziek onder de knie te krijgen. Hier
en daar was zelfs wel eens een zucht hoorbaar!
Na de vakantie van 2014 kwam alles in een versnelling terecht. Het afwerken begon, zij het dat toch
nog even een lastig stuk uit het Dies Irae ingestudeerd moest worden. Naarmate de datum van 31
oktober naderde nam ook de spanning toe. Opvallend was het feit dat de dirigent en ook de repetitor
vrij rustig bleven.
Op de donderdag vóór de uitvoering werd een prachtige tentoonstelling geopend in het Mariapark.
Leerlingen en docenten van Trevianum brachten daarin tot uitdrukking hoe zij denken over oorlog,
vrede en vrijheid. Zij zijn daarin met deze tentoonstelling volledig geslaagd. En toen kwam de uitvoering ! Wat een prachtig muziekfestijn ! Wij hebben genoten van het optreden! Natuurlijk waren
er hier en daar een kleine plooien die gladgestreken moesten worden, maar al met al was het een
geweldige gebeurtenis. Na afloop werden wij in de foyer van de schouwburg door velen die het koor
een warm hart toedragen uitbundig gefeliciteerd met het resultaat.
Naast de dirigenten en de koorleden zijn nog vele andere mensen druk aan het werk geweest. Denk
in dit verband eens aan de versiering van de zaal, de speeches, de algehele organisatie, de sponsoring, het uitnodigen van de gasten, de pr, de foto- en muziekopname. Heel veel mensen, koorleden
en niet-koorleden, hebben zich enorm ingezet om het concert en de tentoonstelling in het Mariapark
te doen slagen.
Op deze plaats is een welgemeend woord van dank gepast. Omdat het gevaar bestaat dat iemand
wordt vergeten, willen wij geen namen noemen, doch allen die op een of andere wijze hebben bijgedragen aan het welslagen van de gebeurtenis, zangers en niet-zangers, allemaal : Bedankt ! Het was
fijn om dit mee te mogen maken.
advertentie
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Opening expositie Mariapark
Foto’s M. van den Bos

Expositie leerlingen Trevianum in het Mariapark
te bezoeken van

vrijdag 31 oktober t/m zondag 9 november
dagelijks van 10 tot 17 uur

Nadat het Sittards Mannenkoor SI-TARD en de Oratorium Vereniging Sittard hadden besloten een herdenkingsconcert te houden, is er actie ondernomen om het thema van het concert ook onder de aandacht van de
jongeren te brengen.

Met directie en docenten van Trevianum is overleg gevoerd op welke wijze dit gerealiseerd zou kunnen worden. Het heeft geresulteerd in tal van activiteiten die nauw verwant zijn met het thema van het
concert.

 In mei heeft een groep van 40 leerlingen onder leiding van hun muziekdocenten de musical
“Soldaat van Oranje “ bezocht.
 Tijdens een projectweek voor de derdeklassers is aandacht besteed aan het thema Oorlog en Vrede o.a. door middel van filmfragmenten en opdrachten.
 Op school is een tentoonstelling over antisemitisme samengesteld met bijbehorende lesbrieven.
Verder waren er gastsprekers, waaronder oud-strijders.
 In muzieklessen is met behulp van een lesbrief de Peacemakers van Karl Jenkins behandeld.
 12 leerlingen uit de muzestroom versterken de twee jeugdkoren bij het concert. Ze hebben de repetities op hun eigen school kunnen volgen.
 Tijdens de bijeenkomsten van de fotoclub van Trevianum (25 personen, vooral leerlingen, maar
ook enkele docenten) maken de deelnemers kennis met technieken in de fotografie. Dit gebeurt
aan de hand van gekozen thema’s. Gedurende de maanden september/oktober is gewerkt aan de
opdracht oude oorlogsfoto ’s o.a. van Sittard te combineren met recente opnames.
 In de lessen tekenen, handvaardigheid, kunst beeldend en CKV (culturele kunstzinnige vorming)
hebben leerlingen het thema “ Oorlog en Vrede” in hun werk uitgebeeld. De leerlingen werken met
diverse materialen in verschillende disciplines. Zo is er geboetseerd, geschilderd, gedrukt, gefotografeerd en zijn maquettes van decors gemaakt.
De resultaten van fotografie, tekenen en handvaardigheid van de leerlingen van Trevianum werden
getoond in het Mariapark, Oude Markt 18 te Sittard van 31 oktober tot en met 9 november.

Foto’s opening
door:
M. Van den Bos
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Expositie leerlingen Trevianum
Foto’s A. Goossens en Fotobende Trevianum

Fotobende Trevianum

Een kleine selectie uit de collectie van
prachtige werken van de leerlingen
van Trevianum.
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  Knip...knip uit de DVD “Vrie in Vrei”
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Rondom “Vrie in Vrei”
©Lily Besselink

Tja, een bloemstuk voor op het podium voor het concert “Vrie in Vrei” dat is een uitdaging. Er wordt
herdacht maar ook gevierd. Dus niet te uitbundig, maar ook niet te sober. Schetsen gemaakt...en opnieuw gemaakt en nog eens een tijdje weggelegd. Langzaam maar zeker begint zich een beeld te vormen wat het moet gaan worden. Samen met Truus en Lenie nog eens besproken hoe het zou kunnen.
En dan bloemen en overig materiaal bestellen en/of verzamelen. 30 oktober is het dan zover. We gaan
het bloemstuk samenstellen en opmaken.

Vrijdagmiddag wordt het bloemstuk naar de Schouwburg gebracht en op een markante plek, voor de
bok van de dirigent geplaatst.
Zaterdag 1 november werd het bloemstuk overgebracht naar de expositie in het Mariapark.
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Vrijheid - Marion Bloem 2005
Marion Bloem

Marion Bloem werd geboren op 24 augustus 1952 te Arnhem als kind van Indische ouders.
Haar jeugd werd gekleurd door de verhalen die haar familieleden (vader, opa, oma en verschillende
ooms) haar vertelden over hun vaderland Indonesië. Deze vertellingen boeiden haar als klein meisje zo, dat ze liever luisterde dan las. De verhalen hadden een grote invloed op haar gehele oeuvre,
als schrijfster én filmmaakster. In haar romans is vaak sprake van een familiegeschiedenis die via
mondelinge overlevering van de ene op de andere generatie over gaat; bijvoorbeeld in haar zeer
succesvolle debuutroman Geen gewoon Indisch meisje uit 1983. In hetzelfde jaar als haar romandebuut, verschijnt haar film Het land van mijn ouders, een standbeeld voor al die mensen uit Nederlands-Indië die voor een vaderland vochten dat ze niet kenden en die zich hier in Nederland onbegrepen voelden. In het najaar van 2008 verfilmde ze haar roman Ver van familie. Als Bloem niet
filmt of schrijf aquarelleert, etst of schildert ze met olieverf op doek (ze maakt de omslagen voor
haar boeken zelf). Verder exposeert ze met haar kunstwerken in verscheidene galeries.
In 2005 schreef Bloem op uitnodiging van de Stichting 40-45 geleden het gedicht Vrijheid. Er werd
een video van gemaakt die een maand lang, in de aanloop van de herdenkingsperiode via de televisie werd uitgezonden. Op 30 maart 2011 startte Bloem op facebook een project. Ze vroeg haar
facebook-vrienden om haar gedicht Vrijheid te vertalen. Inmiddels zijn er 130 vertalingen uit de hele wereld, inclusief Nederlandse dialecten. Ook zijn er op YouTube (http://www.youtube.com/
watch?v=cEgO0YXxL1w&feature=relmfu) gedichten te vinden die gebaseerd zijn op het origineel of
op een of meer vertalingen.

Als vrij zijn is: hou jij je mond want ik heb iets te zeggen
Als vrij zijn is: jij achter tralies, want dan hoeven wij niet bang te zijn voor al jouw anders zijn en doen en anders laten
Als vrij zijn is: de dag van morgen strak bepalen door de dag vandaag iets minder dag
te laten zijn
Als vrij zijn is: de deuren sluiten en op het beeldscherm vrij bekijken
wat veilig uit de buurt moet zijn
Als vrij zijn is: steeds rustig slapen omdat de anderen hun tong moedwillig is ontnomen
Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt maar de schillen laten vallen in de kranten
waar de honger wordt verzwegen
Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij in vrijheid elke dag gevangen neemt
Als vrijheid is: wachten tot de ander mij bevrijdt van angsten waar ik heilig op vertrouw
Als vrijheid mijn gedachten pleistert
Als vrijheid om mij heen overal rondom en in mij waait, maar voor jou niet is te vangen
Als vrijheid mij beschermt tegen jouw ideeën die voor mij te anders zijn.
Als vrijheid voor mij vandaag zo vanzelfsprekend lijkt, en jij niet weet wat dat betekent
Dan is vrijheid munt voor mij en kop eraf voor jou
Dan is vrijheid lucht en willekeurig
Maar staat het mij misschien wel vrij om iets van mijn riante vrijheid -met wederzijds
goedvinden natuurlijk- tijdelijk of voor langere duur af te staan om jou van mijn verstikkende vrijheid te bevrijden.
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Vrieheid - Frans Walraven 2014
Frans Walraven

Ter gelegenheid van het concert “Vrie in Vrei” vertaalde Frans Walraven het gedicht van Marion
Bloem in het “Zittesj” en droeg het tevens voor.
Es vrie zeen is: hawt doe diene móndj
Want ich höb get te zègke
Es vrie zeen is: doe achter de tralies, want
Dan houve veer neit bang te zeen veur dien
Anger maneier van doon en laote
Es vrie zeen is: d’n daag van mörge
Al zo vas te lègke door d’n daag van vandaag
Alvas get minder daag te laote zeen
Es vrie zeen is: de deure sjloete en op ’t sjerm
Röstig bekieke waat veilig oet de buurt weg mót zeen
Es vrie zeen is: altied röstig sjlaope,
Ómdat angere hun tóng mit opzet is aafgenómme
Es vrie zeen is: aete waat en wienee-s doe dat wils,
Mer de sjèlle leets te valle in gezètte
Wo neit euver hónger gesjreve wurt
Es vrie zeen is: neit houve te weite
Waat mich vrie haet gemaak en mich vrie hilt, mich
aevel in vrieheid jederen daag gevange nump
Es vrieheid is: wachte tot emes angesj mich vrie maak
van angste wo ich zelf
heilig op vertroew
Es vrieheid mien gedachte vasplek
Es vrieheid euveral óm mich haer
en in mich wejt,
Mer veur dich neit is te vange
Es vrieheid mich besjermp
taege dien ideeë
Die veur mich toch
te vraemp zeen
Es vrieheid veur mich vandaag zo vanzelfsjpraekend liekent
En doe neit wits waat dat beteikent,
Dan is vrieheid veur mich munt
en veur dich allein mer de kop d’raaf
dan is vrieheid lóch en willekeur
Mer misjiens kèn ich get doon mit mien riante vrieheid
– es veer ’t dao same euver èns zeen –
Óm daovan get veur kortere of langeren tied aaf te sjtaon
Óm dich vrie te make van mien vrieheid die mich bekans versjtik.
Sittard, okt. 2014

Vertaling: Frans Walraven
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Caeciliafeest 2014
Piet Besselink

Dit jaar hadden we bij SI-TARD twee jubilarissen. Die hebben we gehuldigd tijdens ons jaarlijkse
Caeciliafeest. Jos Besselink was dirigent van oktober 1974 tot 1 september 1996, waarna hij eredirigent werd van SI-TARD. Voorzitter Theo Hanssen steekt de huldigingspeld voor 40 jaar lidmaatschap op en er is uiteraard een mooi bloemetje voor Hannie.
Martin Dieteren overhandigt
namens KNZV-Limburg de
bijbehorende oorkonde aan
Jos Besselink en ook aan Ger
Kees .

50 jaar is Ger Kees lid van ons koor SI-TARD . Net 19 jaar was Kees toen hij op 1 mei 1964 lid
werd van het Sittards Mannenkoor, toen nog onder de muzikale leiding van Mathieu Geelen. Zeer
waarschijnlijk stond Ger al in z’n nightblue-smoking te stralen op de
zangersdagen en in Bad

Kreuznach, waar in het Kurhaus het concert geopend werd met “Ecce quo modo moritur” ter herdenking van de vermoorde president Kennedy.
Mooi dat de voormalige werkgever van Ger, onze erevoorzitter en waarschijnlijk
grootste fan Jacques Tonnaer
bij het feest aanwezig was.
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Impressie Caeciliafeest
Piet Besselink foto’s

Beschermheer Noël Lebens, tevens wethouder Cultuur, spreekt de jubilarissen toe.

Onze jubilarissen worden ook door hun koorgenoten toegezongen en gefeliciteerd. En dan… Aetestiet!!

Sjmaakelik!

Gout aete en drénke
hiljt lief en zeel biejein.

Aet dattȩt dich gout
deit
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En natuurlijk ook tijd om bij te praten.

En uiteraard Jan Coenen
met zijn visie op het Requiem
en de make-off bij SI-TARD

En ook lachen op zo’n avond.

Dat zal zeker geen
requiem zijn geweest
zo tegen enen.
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Henk ziet ‘t helemaal zitten.

Wil je meer weten over de familie Niël? Neem dan eens een
kijkje op de website: http://
www.mathieu-niel.nl/home/

advertentie

Matty Niël (Maastricht, 23 oktober 1918 - Sittard,
7 mei 1989) was een Nederlands (Limburgs) componist, muziekpedagoog en pianist. Matty Niël was
van 1946 tot 1953 medewerker van de Regionale
Omroep Zuid. Daarna gaf hij les aan het Muzieklyceum Heerlen, aan de muziekschool Sittard en ook
korte tijd aan het Leuvense Lemmensinstituut. Hij
doceerde van 1964 tot
1978 compositie en muziektheorie aan
het Conservatorium Maastricht. Leerlingen waren
onder anderen Willem Dragstra, Jo Dusseldorp, Tonie Ehlen, John L. Slangen en Peter Soeters.

bezoekadres:

Medealaan 33
6124 AV Schipperskerk
Telefoon
046-481 07 47

Breng ook eens een bezoekje aan de website
23

www.camera-service.nl

Mit de meziek mit
Piet Besselink

Nog even wat theorie. Het systeem voor
de mannenkoren. Er kan nog een tweede
tenor aan worden toegevoefd.

Vooraan elke balk staat een sleutel. Met behulp van die
sleutel kunnen de namen van de noten benoemd worden.
De meest gebruikte sleutels in de wereld van de ʻlichteʼ
koormuziek zijn:

De G-sleutel wordt meestal gebruikt voor de (mezzo)
sopraan,alt, en Tenorpartijen.
De F-sleutel wordt meestal gebruikt voor de bariton- en baspartijen.
De notennamen
Door de sleutels te gebruiken kunnen de notennamen benoemd worden. Hoe vaker je dit
doet, hoe makkelijker het gaat en hoe sneller je noten gaat herkennen bij hun naam.

Notenwaarden
Naast de afzonderlijke namen voor de noten, hebben de noten en rusten ook nog
aanduidingen voor hun waarden:

Uit hoeveel tellen een maat bestaat hangt weer af van de maatsoort. De maatsoort wordt
altijd aan het begin van een muziekstuk genoteerd en bestaat altijd uit twee getallen die
onder elkaar worden genoteerd. Hieronder de paar meest voorkomende maatsoorten:

Volgende keer meer theorie?
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Waarom zingen in koor
Diane Hidding

Zelf is Diane stemtechnisch groot geworden in diverse koren, van kinderkoor, meisjeskoor,
jongerenkoor tot klassieke koren. De keuze voor een zangopleiding was dan ook niet heel
erg verrassend want zingen maakt blij en gelukkig! En wie wil dan nu niet?
Waarom willen we zingen en waarom in een koor? Volgens de gegevens zijn we met 600.000 koorzangers in Nederland. Dat is een aanzienlijk aantal mensen. Wat beweegt ons om een avondje (of meer)
per de week lekker te gaan zingen? Zingen zou verbinden, het geeft energie, brengt je in beweging en
geeft lichaamsbewustzijn. Ook zouden we naar elkaar moeten luisteren, communiceren, samenwerken, onze emoties hanteren en we kunnen ons verbinden met onszelf maar ook met elkaar. Als je er
eens rustig over nadenkt dan is het eigenlijk wel een klus om samen te zingen in een koor. Maar…..
wat geeft het een plezier om samen te zingen!!!
We maken op een heel ander niveau contact met elkaar en voelen ons een team. We kunnen ons spiegelen aan elkaar en ons lekker laten gaan in emoties. Welke emoties dat ook zijn: blijheid, verdriet,
jaloezie en wat al niet meer. Een fascinerend fenomeen. Waar we in het dagelijks leven nog wel eens
moeite hebben om elkaar te accepteren zoals we zijn, gaat dat in een koor als vanzelf.
Voor Diane als vocal coach ligt hier een zeer belangrijke taak: hoe inspireer ik de koorzangers om het
beste van zichzelf te geven? Alle technieken die ik in mijn leven heb leren kennen (EVT, CVT, Lichtenberger, Belcanto enzovoort.) heb ik in een hele grote soeppan gedaan en toen ben ik gaan roeren. Deze metafoor van de soeppan en het koor is een mooie vergelijking want elk koor is anders, ieder mens
is anders en elke kooravond is anders zoals elke soep weer anders is. Tenminste bij mij wel…..
Wat ik belangrijk vind voor koorzangers:
♦ Terwijl je zingt heb je al je zintuigen in uiterste concentratie.
♦ Je oren staan op steeltjes om je buurman/vrouw te horen. Niet alleen
naast je maar ook achter je moet je kunnen horen. Hoe kan ik als zanger
zo kleuren dat we één geluid maken. Optimaal blenden van klanken.
♦ Je voelt iemand inademen. Adem je mee? Of moet je van de dirigent
juist “korisch” ademen?
♦ Neem, als het kan, emoties waar. Wat is je gevoel, wat zing je? Wat ge
beurt er? Neem deel aan het geheel.
♦ Zie wat er met het koor gebeurt, wat geeft de dirigent aan? En dan bedoel ik niet alleen de maatvoering. Wat wil de dirigent? Wat straalt hij/
zij uit? Kan ik daar iets mee in mijn palet van emoties?
Kun je als koorzanger de concentratie opbrengen om in de tekst en je
beleving te blijven? Ik roep dan altijd: “Niet aan je boodschappenlijstje
denken! Dat komt later wel weer”. In het HIER en NU zijn en samen de
muziek en tekst beleven.
Tips en trucks van Diane zijn dus:
In het HIER en NU je koor beleven, concentreren, samen kleuren in je
geluid en vooral heel veel plezier met elkaar ervaren. Ik wens alle
koorzangers vele mooie repetitieavonden toe!
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"

Activiteitencommissie:

Niek Leurs (vz)
Alex van der Klip

(046) 458 38 13

Bibliothecaris:

Paul Thissen 1e
Alex van der Klip 2e

(046) 452 13 72

Contact leden niet zingend
en weduwe

Vacant

Facilitaire commissie:

Hub Dumont beheerder
Paul Gijzen
Ad Hensen
George Leinarts
Henk Vorstermans

Felicitatiedienst:

Jo Salden

Koormeesters:

1e tenoren Jac Verbeek
2e tenoren Harry Hensen
Baritons
Gerrit Slopsema
Bassen
Ruud Schokker

Muziekcommissie:

Martin Dieteren voorzitter
Emmanuël Pleijers dirigent
Piet Besselink verslagen
Paul Thissen bibliothecaris
Alex van der Klip 2e bibliothecaris

Public Relations en facebook :

Piet Besselink

Redactie Klankbord:

Piet Besselink
E-mail si-tard@hetnet.nl

Webmaster www.si-tard.nl

Harrie Vaasen
Piet Besselink

Spaarlotto-commissie:

Ad Hensen

(046) 451 26 96

Damescomité

Martin Dieteren contactpersoon namens
het bestuur
Aanspreekpunten:
Lily Besselink catering
Joke Dumont onderhoud lokaal
Truus Hanssen kleding
Marijke de Vries Lief en Leed

(046) 481 03 62

Vaandeldrager:

Leon Tonglet

Uitgave december 2014 ©PB

Svp wijzigingen doorgeven aan Piet Besselink
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(046) 451 80 77

(046) 481 03 62

(046) 474 12 16

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
Ari Jansberg

Harrie v Didden Ger Heilkens
Tjeu Storms

Bestuur SI-TARD:
Voorzitter:

Theo Hanssen

(046) 458 88 70

Secretaris:

Wiel van Eeghem

(046) 451 81 37

Penningmeester:

Wil Goossens

(046) 451 02 11

Vice voorzitter

Wim Zonnenberg

2e secretaris:

Martin Dieteren

leden

Niek Leurs
Paul Thissen

Dirigent:

Emmanuël Pleijers

Repetitor:

Paul Kalkhoven

Begeleiding :

Leon Dijkstra

Correspondentieadres:

Sittards Mannenkoor SI-TARD
p/a Halderstraat 9
6136 BH SITTARD

Bankrekening:

Sittards Mannenkoor SI-TARD

Kamer van Koophandel

nummer 40187756

Contributie:

€ 140,00 per jaar ( 1 jan – 31 dec)

Repetitielokaal:

Jochem Erenshoes
Kloosterplein 3, 6131 EP Sittard

Repetitie-avond:

Woensdag van 20.00 – 22.15 uur

Repetitieverzuim melden
bij:

Jo Aarts (1e en 2e tenoren)
Tjeu Storms (1e en 2e bassen) Tijdelijk bij Ad Hensen

Uitgave december 2014 ©PB

Svp wijzigingen doorgeven aan Piet Besselink
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Tel. secretaris
(046) 451 81 37

Rekeningnummer

NL48 RABO 0147618932

Tel. Repetitielokaal
06 -29 26 09 62

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

Top 100

Piet Besselink
Wij Nederlanders zijn in het algemeen gek op lijstjes en statistieken. Zo is er uiteraard ook een
Top 100 van de koormuziek. In 2014 is deze top door ZING magazine samengesteld. Gemakshalve beperk ik me tot het vermelden van de 1e 25 koorwerken.

De meest genoemde componisten/arrangeurs in deze lijst zijn:
1. Jetse Bremer
In 2013 t.g.v. de 20e jaargang van de
2. J.S. Bach
Dag vd Koormuziek zijn er 3 werken in
opdracht van VNK-Limburg gecomponeerd
3. Mozart
door Jetse Bremer.
4. Fauré
5. Poulenc

Deze werken zijn gratis beschikbaar, oa
voor mannenkoor: Lentefee.
Meer weten? Mail me of bel, ik kan
de LINK met muziek zo doorsturen.
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Es ’t mit Krismes ….
Piet Besselink

Nog nagenietend van een prachtig concert zijn we inmiddels al druk bezig om ons beste
beentje voor te zetten voor Kerstmis. Tien december is de Try-out in de Baenje (heel fijn om te doen
voor de senioren), waar we een zestal werken zingen en ook drie kerstliederen samen met alle aanwezigen.
Vervolgens 20 dec de Wèntjerdruim waar we voor Van Neer Eyckeler een miniconcert verzorgen en
daarna nog eens bij het ABC complex .
Ons Kerstconcert in de Michielskerk gaan we samen uitvoeren met het koperensemble van het muziekcorps Barbara. En uiteraard Leon Dijkstra aan de piano. Het wordt een heel gevarieerd programma met Kerstliederen uit de gehele wereld.
En uiteraard op 1e kerstdag zijn we om 09.30 uur weer present om de H.Mis op te luisteren in de
Michielskerk.

Culinair Wafelrecept ….
Truus Hanssen

benodigdheden
500 gram zelfrijzend bakmeel
250 gram basterdsuiker
1 pakje roomboter of boter zonder zout
4 eieren
4 pakjes vanillesuiker
Laat de boter een beetje smelten en mix deze daarna met de suiker.
De eieren met de vanillesuiker romig kloppen en dit mengsel voorzichtig
bij het botermengsel mixen (in de laagste stand).
Als laatste het gezeefde meel met een spatel voorzichtig erdoorheen roeren.
Eventueel rozijnen toevoegen.
Met twee lepels een bolletje pakken en dit in het wafelijzer leggen.
Ga aan de slag en eet smakelijk.
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Vonkendoos - PC tevree ..
Piet Besselink

Ik zeg wel eens gekscherend: “als ik moest kiezen tussen de auto en de PC dan ging de auto de deur uit”.
Het is ongelooflijk wat je allemaal kunt vinden op het wereldwijde net.
Neem bijvoorbeeld www.watwaswaar.nl daar staat me toch een verzameling van kaarten; Militaire, Kadaster, Historische, Minuutkaarten, Bonnebladen, volkstellingen en noem maar op. Ontzettend veel archieven, stichtingen, maar ook particuliere overzichten zijn er samen gebracht.
Zie bijvoorbeeld hieronder een overzicht tussen (1830) 1850—1864 uit het kadaster.

Bij velen is natuurlijk ons eigen Euregionaal Historisch Centrum van de gemeente Sittard-Geleen bekend.
Bereikbaar via: http://www.ehc.sittard-geleen.eu/ Heerlijk en leerzaam om daar te grasduinen. Je zou er
zowat verdwalen en de tijd vergeten.
Ben je geïnteresseerd in talen van de hele wereld of nieuws uit 195 landen, dan moet je beslist eens een
kijkje nemen op: http://wjsn.home.xs4all.nl/vakkenhoek.htm
Ook voor Geschiedenis, Aardrijkskunde, Scheikunde, Techniek, Tekenen en Kunst kun je hier terecht. Kijk
maar eens op de overzichtpagina: http://www.wjsn.nl/
Heb je al eens een bezoekje gebracht aan het geheugen van Nederland? Meer dan 100 collecties van heel
veel instellingen zijn hier te vinden. Kijk maar: http://www.geheugenvannederland.nl/
Misschien wil jij je wel meer verdiepen in de programma’s Word, Excel, Photoshop, Gmail, acebook, Powerpoint, Outlook of noem maar op. Dan moet je beslist eens een kijkje nemen op: www.gratiscursus.be
De gratis beschikbare cursussen zijn prima beschreven en heel goed te volgen. Ook over het gebruik van
Google is er heel veel geschreven.
Uiteraard is er ook heel veel over bladmuziek te vinden. Deze websites verzamel ik al enkele jaren en
stuur ik regelmatig aan zo’n 40-50 dirigenten. Behalve gratis bladmuziek staan er ook veel sites met oefenmuziek tussen. Een iets oudere versie is terug te vinden op de site van KNZV-L: http://www.knzvlimburg.nl/index.php/publicaties/openbaar
Omdat wij midden in het hart van Europa leven wil ik je deze site over Europese cultuur niet onthouden:
http://www.europeana.eu/portal/
Succes ermee!
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1966 Sittard breekt het stadhuis af
Hub Geurts

Zo (zie beneden) werd de nieuwe V&D via de krant aan Sittard gepresenteerd. De architect had er
zeventien grote vlaggen op gezet, hij tekende een massa mensen voor het gebouw, om de saaie
gevel te doorbreken zette hij er nog wat diagonale vlakken op. Hij had er even goed een strik om
kunnen doen. Zonder zijn versierselen was het een kale bunker. Er waren al spoedig protesten. De
protesten begonnen pas goed toen de Kritzraedtstichting het vakwerkhuis had gerestaureerd. Het
bleef niet bij protesten. Er kwamen voorstellen om de gevel aan te passen (zie beneden). Een van
de voorstellen was van De Mander. De pilasters herinneren aan gebouwen in Sittard, de ronde etalages aan vroegere poorten. De bovenste etage is zwak.
De leerlingen in school willen weten waarom de gemeente het stadhuis afgebroken heeft.
“Karin jij bent de aanbrenger van het onderwerp, jij let op de tijd. Eerst een vraag, ken je Geleen?”
Nou of ze Geleen kennen. Verschillende moeders doen altijd hun inkopen in Geleen en een aantal
vaders gaat altijd naar Fortuna ‘54. Kitty roept “Geleen heeft het en die van Sittard zitten te slapen. Op zaterdagmiddag is het in de stad doodstil”. Er ontstond onenigheid. De algemene conclusie
was dat het gemeentebestuur van Geleen veel actiever was dan dat van Sittard en dat er hier iets
moest gebeuren. In Sittard was het winkelcentrum zo goed als levenloos. Let op, want er ging wat
gebeuren. In 1961 verkocht de gemeente het stadhuis en de belendende gebouwen aan V & D. Dat
was doortastend.
Het stadhuis werd opgeofferd.. Er zou een nieuw stadhuis komen op de Sjiefbaan, berekend op
70.000 inwoners. Dat waren dus twee vliegen in één klap. Er was nauwelijks iemand die protesteerde tegen de verkoop en afbraak van het stadhuis. Het was neogotisch, een stijl die in die tijd
weinig waardering had. Zelfs de basiliek gold in die tijd niet als bezienswaardig. Trouwens er was in
die tijd nauwelijks waardering voor geschiedenis en/of monumenten.”
Omdat de boerderij naast het stadhuis wel een monument was verliepen er zes jaar voordat gebouwd kon worden. Er verscheen een tekening van het warenhuis in de krant. Architect was de beroemde Peutz. Het gebouw was een bunker. Het gemeentebestuur gaf blindelings een bouwvergunning en kreeg toen een betonnen blinde bak. Peutz verklaarde later: “Ik was ervan overtuigd dat
de Markt binnenkort vol met deze gebouwen zou staan”. Beroemde architecten hielden nauwelijks
rekening met de wensen van het volk. Meestal ontbreekt de interactie met de bestaande bebouwing. Of gewoon gezegd, het past niet bij elkaar. “Wie wil er nog iets over het stadhuis zeggen?
Karin?” “De gemeente had beter op de architect moeten letten. De gemeente zal wel zeggen dat V
& D het zo wilde.” “Mientje?” “Mijnheer ik snap er niets meer van, wij wilden een dakkapel laten
bouwen, dat mocht niet, de kapel paste niet bij de andere huizen. Op de Markt mag een architect
met een grote naam het aanzien van het plein verknallen.” “Jullie zien wel, dat je niet eenvoudig
kunt zeggen dat het stadhuis afbreken een stommiteit was. Er zat toch meer aan vast. Wil je het
helemaal uitzoeken wie ook schuld had, dan moet je kijken wie in 1938 Vroom & Dreesmann hebben tegengehouden. Ja toen. De tien minuten zijn om en nu gaat het over Bismarck die oorlog met
Frankrijk wilde, want dat kan op examen gevraagd worden”.

Zin om met ons mee te zingen?
Dat kan bij SI-TARD.
Gezellige, ontspannende inspanning
Elke woensdagavond in het
Jochem Erenshoes,
Kloosterplein 3 te Sittard van 20.00 – 22.15 uur

Woensdag - avond? SI-TARD - avond!
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SI-TARD, van vreuger jaore: 1983-1984
Piet Besselink bron: archief, Klankbord en 100 jaar SMK

Op 15 januari 1983 was SI-TARD te gast in de Rijnhal,
samen met diverse Sittardse verenigingen. Bij de OnGanse van Arnhem. Samen met St Joseph uit
Sittard en solist Roger Smeets gaven we een indrukwekkend concert.
We brachten er Czaar und Zimmermann, verschillende
bekende werken uit Die Lustige Witwe, Famous Men,
de Limburgse Troubadoursmuziek en een arrangement
met Sittardse en Arnhemse Schlagers van Stalmeier en
Jos Besselink. St Joseph wisselde af met o.a. Kaiserwalzer, Manhattan Tower, Una noche en Granada en
Donner en Blitz. Samen sloten we af met het Ernem
lied.
Vervolgens werd er in ’83 hard gerepeteerd, als 85 jarige jongeling, aan het repertoire voor het grote concert in de Schouwburg ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van Cultureel Centrum Sittard. De Cantate Rinaldo van J. Brahms werd door SI-TARD succesvol uitgevoerd op 3 november 1983. Onderstaand artikel van Jos Frusch zegt genoeg dunkt mij.

Behalve SI-TARD werkte ook het Sint Petruskoor en de Oratoriumvereniging mee, allen begeleid door het
LSO. Als solist had SI-TARD Hein Meens. Ook concerten in de Grote Kerk en de stadswijken zijn in voorbereiding in dat jaar.
Onze dirigent Jos Besselink moest onder het mes in 1984. De toen 26 jarige Jo Huyts uit Schinnen nam
de muzikale honneurs waar. Jo werd in sept 1984 tot 2e dirigent benoemd. Ook het ledental tussen 1983
en 1984 groeide maar liefst met 13 leden. Gemiddelde leeftijd in 1984: 48 jaar.
De optredens in 1984 waren heel divers: Gemeenschapshuis in Schimmert, In Pey-Echt samen met de St
Joseph aldaar. Deelname aan de jaarlijkse Braderie, In september opluistering bij gelegenheid van 40
jaar bevrijding. En ook de opluistering van Klaproosdag. Begin december een concert te Eibergen in Gelderland en het Kerstconcert in de Grote Kerk.
Het koor is volop bezig met de voorbereiding van de concertreis naar Strassbourg-Kehl, die gepland staat
voor 1985. Ook een LP opname zit in de planning.

Klankbord febr. 1984
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Concertkalender Swentibold

Adverteren in ons Klankbord?
Vraag één van de bestuursleden naar de voorwaarden.
advertentie
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Dag vd Koormuziek
© Piet Besselink

Voor de 21e maal werd
de Dag van de Koormuziek georganiseerd.
Zaterdag 13 sept j.l.
was het zover.
Voor de eerste maal
werd de DvdK onder de
naam van Zomerkoor
georganiseerd als onderdeel van de Limburgse Koordagen in de
Oranjerie te Roermond.
Het aantal deelnemers
was beduidend minder
dan voorgaande jaren.
Het mannenkoor vormde samen met het vrouwenkoor ook dit jaar weer een Gemengd koor. Voor dit
gemengde koor studeerden de mannen in: Count on me—Bruno Mars, Afton Water—John Rutter,
Musik der Nacht—arr Bob Chilcott. Voor het mannenkoor werd ingestudeerd: Girls,Girls, Girls medley– arr
Jay Althouse en Sing Your Way Home– Joseph Martin.
Ook dit jaar waren er enkele zangers van SI-TARD bij. Gerrit Slopsema had zelfs zijn dochters uit Amsterdam en Frankrijk meegebracht. En dat is net wat zo fijn is, zo’n dag samen met je zoon, dochter, kleinkind
en/of partner, kennis, collega of welke relatie dan ook gezellig zingen. Inspannende ontspanning.
En s’avonds gezamenlijk een concert geven waarbij je familie natuurlijk hebt uitgenodigd.
Met ingang van volgend jaar gaat VNK iedereen de kans geven om bij volwassenen belangstelling te wekken om in een koor te zingen. De huidige organisatie, met Marina Veldman als grote animator, gaat los van
VNK de Dag van de Koormuziek organiseren op zaterdag 12 september. Uiteraard ook weer met Esther
Zaad en Ron Hanssen als dirigent. Mits we voldoende financiële middelen bij elkaar krijgen om tegen dezelfde redelijke prijs deze dag te gaan organiseren. Het zou fijn zijn als jij er dan ook (weer) bij bent:

Zaterdag 12 september 2015 Dag vd Koormuziek Ontmoetingskerk te Geleen.

Tot ziens
op
12 sept??
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advertentie

Vanaf 30 november verhuisd
naar het Tempelplein Sittard

Adverteren? NU ook op onze website
Vraag ernaar bij een van de bestuursleden
advertentie
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advertentie
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