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Lid van
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Rayon Swentibold

We zitten al weer in de feestmaand. Sint is vertrokken, Kerst is in zicht. Dan zijn
er heel veel activiteiten in en rondom onze gemeente. SI-TARD brengt dit jaar
opnieuw een sfeervol concert. Tenor Andrea Poddighe zingt enkele mooie liederen. Ook hebben we opnieuw jong talent weten te strikken. Hadden we enkele
jaren geleden vooral kleinkinderen van de zangers en jong talent met accordeon
en harp op ons Kerstconcert en een veelvoud aan jong talentop ons voorjaarsconcert, bij ons komende Kerstconcert zetten we weer twee jong talenten in de
spotlights en krijgen ze een podiumplek bij SI-TARD. Meer vertellen doen we nu
niet. Kom maar naar de “Patesjkirk” zou ik zeggen, naar ons kerstconcert zondag
20 december 17.30 uur. Na afloop is er een sfeervolle nazit in ons repetitielokaal.
In ons Klankbord is er volop aandacht voor de vereniging en zijn er her en der
wat muziektips. Maar ook artikelen over onze taal en een interview met dirigent
Emmanuël, met dank aan Marjo Noordzij. En natuurlijk aan al degene die in de
pen zijn geklommen en één of meer artikelen hebben aangeleverd. 2016 is het
herdenkingsjaar dat Toon Hermans 100 jaar geleden werd geboren en het jaar
daarop volgend bestaat SI-TARD 120 jaar. Wat zouden deze jaren ons brengen,
behalve een nieuwe voorzitter in maart 2016?
Kunnen we met de M-Cie al zover vooruit plannen, en kijken wat er wel of niet
mogelijk is? En krijgen we nog meer nieuwe leden uit de groep van 21 die ons
bezochten op de Zang-Clinic?
Hierbij nogmaals een welkomstwoord aan Frank, Wil, Dick, Henk en Hein. We
wensen jullie veel zangplezier en kameraadschap bij SI-TARD.
In elk geval wens ik jullie langs deze weg alvast hele fijne feestdagen en een
prettige jaarwisseling naar een gezond 2016.
Veel leesplezier en muzikale groetjes ©PietBesselink
PS : Artikelen, reacties, tips en nieuwe advertenties blijven
natuurlijk welkom.
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Woord van de Voorzitter
Theo Hanssen
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Agenda SI-TARD
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Verkeersregelaars SI-TARD actief in Leyenbroek
Paul Gijzen

Zondag 19 juli gaf het gemeentebestuur van Sittard-Geleen de Andreaskapel aan de Leyenbroekerweg 111B in Sittard terug aan de Parochie Christus Koning van Leyenbroek.
Bisschop verricht plechtige herinzegening
De bisschop van Roermond heeft om 10:00 uur in
aanwezigheid van de Pater Generaal van de paters SCJ, van de
deken van Sittard en van de huidige pastoor de kapel opnieuw
ingezegend en daarmee weer toevertrouwd aan de eredienst.
Om 10:30 uur werd in de ernaast gelegen parochiekerk aan de
Leyenbroekerweg een plechtige Hoogmis opgedragen waarna om
11:30 uur in een plechtige sacramentsprocessie het Allerheiligste via de Vijverweg, de Broekstraat en de Oude Heerlenerweg
naar de Andreaskapel werd teruggebracht.
Aan de processie namen onder meer het parochieel zangkoor en
de fanfare Sint Jan uit Leyenbroek en de hemeldragers uit de
binnenstad deel en Sittardse verenigingen: Acolietencollege Sint Michiel en Sint Rosa, de broederschap Sittard-Kevelaer, de vereniging De Mander en de flambouwdragers van club Wo-Van.
Iedereen in Leyenbroek en alle Sittardenaren die verheugd zijn dat de kapel haar oude functie
terugkrijgt, waren voor deze feestelijkheden uitgenodigd. Het was een plechtige gebeurtenis met
ongeveer 150 belangstellenden die dankzij het droge weer het hele protocol konden meemaken.
Een team van 3 verkeersregelaars uit onze koorgelederen hebben de buitenactiviteiten op kundige manier begeleid en zó gezorgd voor de veiligheid van de processiegangers. Deze mannen (zie foto) zijn daarmee bezig geweest
2007
van 9:30 tot 13:30 uur en hebben daarvoor een bijdrage verdiend
van 60 euro’s voor SI-TARD waarvoor dit slechts een druppel is op
de gloeiende plaat die ‘exploitatie’ heet.

En dat brengt mij op het volgende onderwerp:
Kennedymars 2016.
Tot en met 2015 heeft onze club een flinke duit weten te
verdienen met het regelen van het verkeer rond deze bekende lange wandeltocht.
Nu is het estafettestokje voor de organisatie overgenomen door Henk Vorstermans
en mij om te voorkomen dat deze bron van inkomsten zou opdrogen voor de toekomst. Want hoe kan onze club, met een exploitatie van méér dan € 30.000 voor 61
zingende leden, directie, huisvesting e.d., voortbestaan zonder extra bronnen van
inkomsten.
Echt geen sinecure om het hoofd boven water te houden. De inzet van alle leden die
kunnen staan en lopen is dan ook dringend gevraagd bij o.a. de Kennedymars.

Omdat we niet zonder kunnen rekenen wij op U(w bijdrage) !
Noteer alvast op uw kalender/agenda:
Kennedymars
zaterdag 26 maart 2016
Verkeer regelen

2007
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Recept voor eend met whisky:
Paul Gijzen

Speciaal voor de feestdagen
Koop een eend van ongeveer 5 kilo. Twee grote flessen
Schotse Whisky, spekreepjes en een fles olijfolie.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

De eend larderen en aan de binnenkant inwrijven met peper en zout.
De oven 10 minuten opwarmen op 180 graden
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.
De whisky opdrinken gedurende het opwarmen van de oven.
De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken.
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.
Na 20 min de oven op 200 graden zetten en 2 gluen vubben met whisky.
De glazen opdinken en de schreven van et eeste glav oplaapen.
Nog en najif uui de hoven opedoen em deend te sjekke.
Blantwondezaif in de paskamer ganaale en op de povekant van de linkerhan doen.
Denove nen sgop geve. Twee glaze whîskiinschenke en tmiddeste glaf leedgwinke
De nove opedoen naadat tet eerste glaf leeggis en de sjotel vast pakke.
De blantwondezalf op de binnekand vaan de regtehand doen en deend oprape.
Deend noggis opaipe en met nen nandook de bwantwonnesalf vaan deend veege.
Ze hande ontvette me viskey en de tuup saalf veeroprape.
Tkapotte glazzopvege endeend terg in dehove doen.
Deheend oprape en dove eers opedoen en overeindzette.
Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege.
Nogis opstaon vaan de vjoer en tochme blieve zitte.
De bies oppe groond zette. Oette bles drinke wande glave
Derlove aftette, deooge sleete en umvalle.
De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en
degusteren met citroen en mayonaise. De rest van de middag en de vroege avond de
rotzooi opruimen en de muren en het plafond reinigen.
De glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg paracetamol en maagzout kopen.

Smakelijk eten !
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De Sittardse Oktoberfeesten 2015
Paul Gijzen

Ik had wellicht beter kunnen beginnen met de titel: ONZE oktoberfeesten 2015, want ook voor dit jaar kregen wij
als mannenkoor de uitnodiging om in te schrijven voor de buffethulp in het Brand-Weizen Paviljoen.
Zo gezegd zo gedaan. Gelijk aankondigen bij de leden van SI-TARD en twijfelende leden aanspreken om mee te
doen want het brengt toch ieder jaar weer een aardig bedrag in kas. Ja, een beetje commercieel moet je wel denken want het licht brandt nergens meer voor niks en als je ziet in welke bedragen onze exploitatie loopt….. en dan
nóg blijven er wensen onvervuld.
Het zijn altijd dezelfde leden die spontaan toezeggen, die mij achterna lopen om zich aan te melden.
Daar hoef ik helemaal niets voor te doen, maar er zijn er ook die zich laten aanspreken en/of schoorvoetend toezeggen of vervelender nog: toezeggen en dan op het laatste moment afzeggen.
Ik heb me daar natuurlijk in die paar jaren tegen weten te wapenen door laatkomers op de reservebank te zetten.
Dit jaar had ik er 4 en - jullie raden het goed - ik heb ze alle vier moeten inzetten.
Niettemin zijn Henk en ik erg tevreden over het aantal leden dat meegedaan heeft. Ons team bestond uit 16 koorleden en 7 outsiders. Vrijwel dezelfde personen als voorgaand jaar en daarvan weten we wat ze kunnen. Het is
een heel gezellig team waar wij op kunnen bouwen, die leuk samenwerken en niet in de laatste plaats ook hun
handen uit de mouwen steken (letterlijk en figuurlijk).
Een team waarop ook onze werkgever de ‘Stichting Oktoberfeeste in Zitterd’ kan bouwen. Henk en ik zijn

trots op dit hardwerkende team en, vanuit dit verhaal, zeggen wij:
heel hartelijk BEDANKT! voor jullie inzet en CHAPEAU! voor de prestatie.
Die faam willen we komende jaren natuurlijk blijven behouden, zo niet verbeteren.
Het Oktoberfeest wordt elk jaar groter en groter. Daarmee wordt de druk op de organisatie ook heviger, worden
regels strenger en meer van dat soort zaken.
Zo is het natuurlijk ook zaak dat elke medewerker weet wat van hem/haar verlangd wordt en wat er gedaan en
niet gedaan moet worden. Dit jaar was er een incidentje met een van de glazenophalers die dacht dat hij zich een
vrijheid kon permitteren die in conflict was met de taak. De organisatie had dat snel door want er wordt wel degelijk en terecht gecontroleerd. Het gevolg hiervan was dat ons hele team de tweede dag achter het buffet moest
presteren en er geen teamleden meer de zaal ingestuurd werden. De meeste leden van ons team hebben hier
niets van gemerkt. Het ging als een lichte tocht langs hen heen, maar voor óns, als de verantwoordelijken, was het
héél vervelend en hebben we de kwestie serieus besproken. We hopen dan ook vurig dat dit geen nadelige gevolgen zal hebben en zullen de volgende keer nog beter de regels communiceren.
Over dit onderwerp heb ik nu genoeg gezegd!
Ik ga u nu wat gebeurtenissen beschrijven die onze serieuze inzet lardeert met
humor:
Komt Karel naar me toe en zegt het volgende tegen mij met twinkelende ogen en
een guitige lach op zijn gezicht:
Paul, zegt hij, als je zo’n mooie verschijning met dirndl aan het buffet krijgt en je
de bestelling opneemt, kun je je natuurlijk altijd iets voorover buigen en zeggen:
“Ik heb het niet goed verstaan, wilt u het nog eens even zeggen?”.
Ja, ook vanachter het buffet genieten wij van al het moois dat God heeft geschapen. Menigeen kijkt zijn ogen uit. Onder daverende meeslepende Duitstalige muziek hebben wij namelijk een perfect uitzicht op de swingende en meedeinende,
bonte feestvierende menigte die, in de mooiste outfit gestoken, geniet van de
Oktoberfeesten in Sittard. Wat een grote verscheidenheid aan kleding, het lijkt
wel een modeshow en wij kijken ons de ogen uit de kop. Op zo’n moment moet ik denken aan de volgende tekstregels uit een liedje: met ë tirolerhuudsje op de kop en aon hun vot ’n lederhose - hunne vekaansie weurt noets
‘nne flop, tirolerhuudsje op de kop - t is zoe’n huudsje met ë veerke d’rop, höbbe ze zelf oetgekoze - daor in de berg
zëtte zie ‘m op, tirolerhuudje op de kop……’
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Op onze eerste werkdag, maandagavond van half zeven tot
rond 01 uur, was het minder druk dan voorgaande jaren
(menen wij te weten). Naar verluidt zouden zo’n 3200 gasten
in ons Brand-Weizen Paviljoen zijn geweest. Ik vermoed dat
Henk ze geteld heeft….. (ja, natuurlijk mèt hulp).
Dinsdagavond was het duidelijk drukker. Die avond zouden
4700 feestvierders te gast zijn geweest in de tent en dat was
te merken ook want de ‘druk’ op het buffet bleek enorm.
Onze tapkranen pils stonden wagenwijd open en ook onze
Weizen-tap moest constant bemand blijven. Verder sta je als
buffethulp te kijken van de hoeveelheden drank die geconsumeerd worden en ook nog van de verscheidenheid aan drankjes: normale glazen en pullen die gevuld moeten worden met pils of Weizen, maar ook met mixdrankjes zoals oudbruin+pils, cola+pils, sinas+pils, sevenup+pils, spa+pils
en waar ‘pils’ staat geschreven mag je ook nog eens ‘Weizen’ lezen. Verder uiteraard de witte, rosé en rode wijnen,
spa rood en blauw, sevenup, sinas, cola, cola-light en jus d’orange. Tegen het einde van de avond lopen de feestvierders zich de benen onder het lijf vandaan om de laatste bonnen om te zetten in drank en als dat niet meer lukt dan
maar chips. Massa’s bijna onaangeraakte glazen drank komen terug en gaan zo door de afvoer. Crisis? nooit van gehoord! Echt onvoorstelbaar, verkwistende luxe op het decadente af.
Achter het buffet beschikken we over een grote ruimte waarin koffieapparaten staan en we onze jassen kunnen ophangen. Zo rond half elf wordt er doorgegeven dat er heerlijke belegde broodjes en koffie klaarstaan en we, uiteraard bij toerbeurt en ná overleg met de naaste collega, even mogen pauzeren. Heerlijk ! even van de voeten af en
een plasje plegen en dan weer vol gas er tegenaan: de dorstigen laven. Ja, het is hard werken maar we worden uitermate goed verzorgd!
De Oktoberfeesten 2015 zijn afgelopen. We hebben prima werk geleverd en zijn per saldo zeer tevreden met de inzet, de omzet en de opbrengst. We hebben veel plezier gehad, waren na twee dagen moe maar zeer zeker ook voldaan. Volgend jaar hopen we weer te mogen aantreden om zo onze clubkas extra te spekken.

Beste zangersvrienden! Denk eens na over het feit dat onze
huidige teamleden ook elk jaar weer een jaar ouder zijn en
dat er altijd enkelen zijn die, helaas en met pijn in het hart,
niet meer mee kunnen doen. Aanwas van nieuwe (team-)
leden is dus noodzakelijk. Heb je nog niet meegedaan dan
ligt er wellicht een mooie kans op jou te wachten. Meld je
je volgend jaar spontaan aan. Heb je andere ideeën om extra geld te genereren, laat het me even weten.

Tot slot: nogmaals bedankt voor de inzet en graag
tot de Oktoberfeesten van 2016.
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“ZJAER is wir teruk”
Ger Bertholet

Attentie leef luj Attentie bure Attentie vrung, vrundinne, collegae m/v
Este
E moment tied has braek ich mit dit sjrieve in, in dien drök laeve om diene aandach drop
te vestige dat ich sjtap vuer sjtap mit ein nuuj kleinkuns programma aan de geng bin.
Este
Mich lang nimme geziën has…………...Mosse neet sjrikke.
Ich waer de kilo’s die ich durg bewaegingsgebrek bin aangekomme mer lestig kwiet.
Miene linkse erm uigt wie dae van Der ouwe Pruusjese Kaiser Wilhelm, dae ‘m waeges zien minderwaerdigheidscomplex vuer de welt verborge heel.
Zien mama kunningin Victoria deeg ‘m op elektroshocktherapie omdat ze bang waor dat Wullem neet
rech loës waor.
Dat is ouch op huuj nog altied ’n flotte gedachte woë luj die ei besjlaag aan d’r kiebes kriege vuer
aangeziën waere.( inins sjtikt dan dien omwelts van de dokters)
Wae zoë väöl te nietsj dinkt hat missjien ouche dräödje los in d’r knótsj; is dus eventueel zelf aeveziër neet rech loës.
Este
Nao mien optrae kumps haop ich dich in eder geval te ammezere.
Este
mich in mien optrae dan vuer zuus laeze dan garandeer ich dich dat ‘t mien eige wuerd zint.
Dat kint d’r gemiddelde pesjtoër en anger Limburgse artieste neet zegke.
Mich vilt ’t va boete liëre van teks gewoon sjwaor.
Dae gemiddelde pesjtoër probeert dat neet ins.
Dae leus zien teks van angere es ’t mot nog honderd jaor vuer, oet zien goud besjlage book.
“Als...
gekken gewone mensen zijn,
zijn mensen gek en dat doet pijn”, sjreef in 1977 eine man oet Gebrook (Hoensbroek).
Ich sjrief:
Ich bäök mich soms laeg pis ’t water op is en krieg kaolik mit woë ’t va kump.
’n Lies mit zon vieftiën cva-resversjiensele liërt ’t mich neet.
Mien sociaal media omgaeving kint begrippe wie boetesjpaorige emoties,woëduugich acuut oet mien
doën kin rake, tötliche langweile, solidaire ,compassie, empathie succesfrustratie of apathie neet ins
sjpelle, laot sjtaon; begriepe en versjtaon.
Dus gaon ich dao mer ins good uever naodinke en kieke welke anger kwaliteite ich nog kin en wil
ontwikkelikke om ein podium waerd te zien.
Este
Mich zuus loupe zuuste neet wie pien dat deit,
Omdat ei laam bein laam blief en toch aan kint veule of ‘t 20/30 kilo weug

citate oet ‘t zurgwerkveld:
“Menier, dae erm, kint g’r dae neet gewoon houte? “
‘Menier ’t oud papier maoge v’r neet boete zétte”
“Meniër de wesj ophange maog ich ouch neet,es collega’s dat te weite
komme hang ich.”
“Meniër es g’r eur bed onger zet hooft g’r gein traplif en ouch neet zoë
dek te poetse baove.”
Bie kapot knipperleech:”G’r kin toch ’n hand oetsjtaeke!”
Ger Bertholet

(Zjaer Bataille) is weer begonnen met optredens.
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Koppig Limburg
Piet Besselink

In Juni j.l. hadden we het genoegen om een kijkje in de ‘keuken’ van Koppig Limburg te mogen nemen. Tijdens deze presentatie lieten Maria Stams en José Fijnaut zien hoe ze een portret van Ger Bertholet gingen boetseren. Gelijktijdig hield Marie-José Moers een interview
met Ger over de passie in zijn leven.

Uiteraard deed Ger weer diverse, voor hem kenmerkende uitspraken. Tijdens het fotograferen
probeerde ik er een paar te onthouden……...
als je je op je kop laat pissen
dan zit je op je knieën …..

….de echte mijnschade zit in de ziel van de mensen………..

Ik garandeer niet de waarheid wat ik hier zit te vertellen………...
Podiumkunstenaar die zich zelf als instrument heeft!!
11

Gehaktbal
Paul Gijzen

Een gehaktbal is een bal van gehakt. Het woord gehaktbal bestaat dus eigenlijk uit 2 woorden namelijk gehakt en bal. Je kunt het rollen, braden, opeten, bewaren maar je kunt er ook mee schelden. Hiermee bedoel ik iemand uitschelden voor bal gehakt of gehaktbal. Je ziet ook hier dat je het
woord gehaktbal in tweeën gehakt kan worden.
Gehakt is meestal een vleesproduct dat wordt gemaakt door vlees te vermalen tot gehakt. Je kunt
dat doen met varkensvlees of rundvlees, maar je kunt het ook van andere producten maken als het
maar gehakt wordt.
Hoe maken we dan van gehakt een bal? Nou dat is eigenlijk heel simpel: door het aan alle kanten
even rond te rollen en tot een bal te draaien. Denk maar aan bijvoorbeeld een voetbal, dus aan de
bovenkant even rond als aan de onderkant en de zijkanten. Hoe kun je zien dat je het, ingeval van
een bal, over bijvoorbeeld de bovenkant hebt? Dat ligt er helemaal aan hoe die bal op dat specifieke moment ligt, want de bovenkant zit recht tegenover de onderkant.
Ja precies, en de rechterkant zit dan ook exact tegenover de linkerkant. Alhoewel dat helemaal ligt
aan aan welke kant van het werkblad je staat. Hou daar dus goed rekening mee want anders lopen
je beide kanten door elkaar en dat tast de geloofwaardigheid aan van de
bal als vormsoort. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de voor- en achterkant van de bal. Want het kan dus gebeuren dat je beide kanten verwisselt door aan de andere kant van het werkblad te gaan staan, dan is
rechts dus links en links rechts. Snap je nou hoe gedesoriënteerd zich
een bal gehakt kan voelen afhankelijk van de positie van diegene die er
mee bezig is? Wees daarvoor op je hoede want anders krijg je misschien
een gefrustreerde gehaktbal die niet meer weet wat voor en achter is.
Je kunt er ook een andere vorm aan geven. Een platte bal, een schijf of
een blokvorm, lang, smal en/of dun. Ook kun je kleine of grote ballen
maken. Ligt er helemaal aan hoe je je zelf voelt en waar je op dat moment zin in hebt, of dat je partner zich er mee bemoeit. Kijk daar goed
voor uit want dat kan heel verwarrend zijn. Dan kan het gebeuren dat je
tijdens het draaien van één of meer gehaktballen uitgescholden wordt voor gehaktbal. Nou dan zijn
de rapen gaar, dat kunt je dan niet hebben, dat is te verwarrend. Als jullie willen kan ik het een
volgende keer eens schrijven over gare rapen.
Na onze wekelijkse repetitie hebben wij vaak aan de bar gehaktballen of, als je het anders wilt zeggen, ballen gehakt. Dat zijn vrij grote ballen die daar met veel zorg – ja, je raadt het al – met de
bovenkant naar boven zijn neergelegd in afwachting van consumptie. De ironie wil dan wel dat de
ballen tot schijfjes versneden moeten worden, als ze verkocht worden. Heb je goed je best gedaan
om een mooie ronde bal te presenteren moet hij (of is het een zij) in schijfjes gesneden worden.
Ze zijn zeker bang dat hij anders wegrolt. We doen er dan ook – voor de liefhebbers – wat mosterd
bij. Dat kleurt leuk en maakt het nog smakelijker.

advertentie

Enfin tot zover! Volgende week hebben we bock-worst in de aanbieding. Ik durft het bijna niet te
zeggen maar daar wil ik ook wel een stukje over schrijven.
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Bloemschikavond
Dames SI-TARD

Meer dan 20 partners van de zangers van SI-TARD namen deel aan de bloemschikavond op 6 okt j.l. in
het repetitielokaal. Met de aanwezige materialen werden de mooiste Herfststukken gemaakt.
Met dank aan Sonja Gijzen voor het maken van de foto’s.

Op dinsdag 8 december gingen de dames aan de slag om de
mooiste Kerststukken te maken.
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Tjeu Storms
Piet Besselink

Woensdag 11 november, ja de 11e van de 11e , werd door Tjeu Storms een schilderij van zijn hand
onthuld. Het schilderij is een fantasie van Tjeu over bijzondere Sittardse mensen in bijzondere omstandigheden. Zefke Mols (1874—1955) staat prominent aan de rechterzijde.
Links het standbeeld van Zefke, gemaakt door Gene Eggen begin jaren 80. Op de achtergrond Jochem
Erens (1928-1955) met gitaar die met z’n liedje over Zefke hem onsterfelijk heeft gemaakt.
Onderstaand enkel foto’s rondom de onthulling en overdracht.

SI-TARD heeft een behoorlijke
band met Jochem Erens. Hij was
vroeger lid van SI-TARD.
We zingen in het Jochem
Erenshoes, hebben de Limburgse
Potpourri in ons repertoire met
liedjes van Jochem en Frits.
En Tjeu nam jarenlang de solo’s
hierin voor zijn rekening.
SI-TARD zong bij de onthulling
van het beeld van Jochem Erens
en wie weet……….. Gaan we dat
binnenkort nog eens doen?!
Tjeu hartelijk dank voor dit bijzondere schilderij van jouw hand.
Het zal zeker een speciaal plekje
in ons lokaal krijgen.

14

Zefke Mols en Jochem Erens
Jan Coenen

Gisterenavond (11 nov redactie)stond ik echt paf van het sfeervolle portret dat was gemaakt door Mathieu.
Ik had tijdens de schenking van het schilderij nog een aparte maar passend verhaal willen vertellen. Daar heb ik gisterenavond
vanaf gezien vanwege het emotionele karakter van deze gebeurtenis. Het mocht zo zijn dat ik meer te vertellen had dan Mathieu. Dat zou niet gepast zijn.
Welnu
Ik had met sinterklaas in 1954 een eerste set legoblokjes gekregen. Mijn ouders zagen dat ik daar zo van onder indruk was dat
mijn vader met mij van Ophoven naar de winkel van Götjens ging om daar nog een flinke uitbreiding lego te kopen.
Vlak voor de stad zat op een stenen muurtje een vreemdsoortige man. Hij was oud, droeg een lange baard en had over zij dikke trui een kamazölke aan. Toen hij mijn vader zag kwam hij langzaam overeind en vroeg op gedempte toon aan mijn vader
enkele sigaretten. Zonder veel poes pas kreeg hij de gevraagde sigaretten. Een vuurtje had mijn vader ook bij de hand en samen hebben ze allebei een sigaret gerookt. Op vragen die mijn vader stelde kwamen korte antwoorden. Toen de peuken bijna
op waren wenste mijn vader hem nog een prettige dag.
In het weggaan kwam een andere persoon op deze man afgelopen. In zijn hand droeg hij een voor mij onbekend voorwerp.
Ik vond dat hij een opvallende haarlok had die blonk van het vet (later bleek dat brillantine te zijn). Mijn vader knikte ook naar
deze man de goeie dag. Deze groet werd ook beantwoord. Toen ik daarna nog eens achterom keek zag ik dat de laatste persoon de oudere man een vriendschappelijke klop op zijn schouder gaf.
Onder weg naar het laatste stuk naar de speelgoedwinkel vroeg ik aan mijn vader wat die laatste man in zijn hand droeg.
Dat is een gitaar daar kun je muziek mee maken zei mijn vader. In de winkel werden we door de Hr. Schutgens hartelijk begroet en mijn vader werd van zijn centen afgeholpen. Ik had de dag van mijn leven want ik was door mijn vader echt verwend
(dat kwam toen niet vaak voor).
Vier jaar later leerde ik op de scouting (welpen) het liedje van Zefke Mols zingen. Trots als een pauw zong ik het hele liedje op
oma´s verjaardag. Oma voeg aan mij of ik wel wist wie Zefke Mols was. Ik wist het niet en ik vroeg aan mijn oma of zij mij kon
vertellen wie Zefke Mols was.
Zij wist mij de belangrijkste dingen te vertellen over de trieste wederwaardigheden van Zefke. Ik heb gevraagd hoe zij dat allemaal wist. Hierop vertelde zij mij dat Zefke jarenlang bevriend was geweest met een van haar neven. Oma heeft mij zelfs nog
een groepsfoto van vlak na de bevrijding laten zien waarop haar familie met aan de zijkant Zefke Mols te zien was.
Zij wist zich nog te herinneren dat in de tijd van de bevrijding Zefke zich een stuk gelukkiger gedroeg. Toen oma mij op de foto
aanwees wie Zefke was wist ik het zeker dat de man die ik in december 1954 heb gezien Zefke was.
In 1985 deed ik samen met het Revue koor mee aan de herdenking van Jochem Erens. Hierbij werd mij de geschiedenis van
deze troubadour ook duidelijk. Mijn vader was ook tijdens een van de avondconcerten aanwezig. Na afloop van dat concert
heb ik hem gevraagd of hij zich die ontmoeting van december 1954 nog kon herinneren. Hij zei dat hij zich dat zeker nog herinnerde temeer omdat Jochem anderhalve maand later was overleden en dat Zefke ook geen jaar meer had geleefd.
Vader bevestigde mijn vermoeden dat de tweede persoon Jochem Erens was met zijn onafscheidelijke gitaar.
Ik vermoed dat Jochem tijdens de sinterklaas 1954 zijn concerten tijdelijk had onderbroken om in Sittard bij zijn familie te zijn.
Mogelijk heeft hij bij die bewuste ontmoeting Zefke een sinterklaascadeautje gegeven in de vorm van een gezongen liedje.
Ik vertel dit hele verhaal omdat dit bijna precies hetzelfde is wat Mathieu het geschilderd heeft. Er zullen niet veel mensen zijn
die een ontmoeting van Zefke en Jochem beleefd hebben. Het bijzondere is ook dat pas na 32 jaar alle puzzelstukjes op z´n
plaats vielen. En als klap op de vuurpijl is het 60 jaar geleden dat deze 2 aparte mensen zijn overleden.
Zefke is in mijn ogen de personificatie van verdraagzaamheid. Jochem heeft ons de kunst geleerd om de zachte en lieflijke
kanten van het leven te ontdekken en te bezingen.
Sittard heeft Zefke in zijn midden gedoogd en gerespecteerd om een collectief schuldgevoel te kunnen tonen.
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Interview met dirigent Emmanuël Pleijers
©Marjo Noordzij

Emmanuël Pleijers studeerde kerkmuziek, Gregoriaans, schoolmuziek, piano, koor- en orkestdirectie aan de Conservatoria van Luik en Maastricht. Hij nam deel aan diverse masterclasses
en werd in 1987 laureaat van een practicum orkestdirectie bij het LSO.
Hij verzorgde diverse koorinstuderingen voor het LSO, het Groot Omroepkoor en het Maastrichts Conservatorium.
Hij verzorgde bij het Groot Omroepkoor o.a. de koorinstudering van Mozarts Requiem voor
Jaap van Zweden, Haydns Schöpfung voor Frans Brüggen en het Requiem van Fauré voor Shlomo Mintz.
Aan de Opéra Royal de Wallonië assisteerde hij Patrik Baton bij La Traviata en Don Pasquale.
Hij was koordirigent bij de volgende producties van Opera Zuid:
L’amour des trois oranges, Don Giovanni, Cavalleria Rusticana & Pagliacci, Madama Butterfly, Die Entführung, Cosi fan Tutte,
Carmen, en Macbeth waarbij hij tevens assistentdirigent van Jun’Ichi Hirokami was.
Bij Opéra Comique Maastricht dirigeerde hij Les Saltimbanques van Louis Ganne en Les Cloches des Corneville van Robert
Planqette.
In het kader van het Euriade festival dirigeerde hij in Eupen (B)
La tragédie de Carmen van Marius Constant.
Hij doceerde koordirectie aan de muziekschool te Beek en bij de SNK, thans Unisono te Utrecht. Als bestuurslid van de Diocesane Nederlandse St. Gregorius vereniging behartigde hij de belangen van de kerkmuziek.
Hij is o.a. dirigent van de Heerlense Oratoriumvereniging, het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 uit Vaals, Sittards Mannenkoor SI-TARD en enkele andere koren.
Bij de Heerlense Oratoriumvereniging dirigeerde hij meer dan 30 oratoria o.a.:
Matthäus Passion – J.S.Bach / G.Ph. Telemann, Die Schöpfung – J. Haydn,
Messa di Gloria – G. Puccini, Messiah, Samson en Judas Maccabeus –
G.F. Händel, Requiem – G. Fauré / M. Duruflé, Gloria – F. Poulenc.
De Elias van F. Mendelssohn-Bartholdy, A child of our Time van M. Tippett
en het Requiem van G. Verdi.
Hij dirigeerde de première van Hendrik Andriessens “De veertien Stonden”
Dit oratorium werd, voor het éérst sinds de herontdekking in 1978, onder zijn leiding weer helemaal uitgevoerd, in de originele bezetting.

1. Wat was uw motivatie om met koordirectie te beginnen?

Als 17-jarige werd ik gevraagd om een kerkkoor te dirigeren. Toen is alles begonnen. Daarna ging het in een stroomversnelling verder. Samen zingen is het mooiste wat er is. Samen spreken levert al gauw discussies maar met zingen wordt je één
van adem, één van stem en één van geest. Prachtig toch!

2. Wat en/of wie inspireert u?
Er zijn altijd musici die mij geïnspireerd hebben en nog steeds inspireren. Het waren met name mijn conservatorium docenten o.a. Tjeu Heijltjes(piano). Verder zijn het de dirigenten Sergiu Celibidache, John Eliot Gardiner, en Claudio Abbado. Gek
genoeg dus géén koordirigenten……waarschijnlijk omdat mijn voorliefde voor het dirigeren begonnen is met symfonische
muziek van Beethoven en Bruckner en opera’s van Verdi.

3. Over welke eigenschappen moet een dirigent beschikken?
Allereerst moet je een breed gevormd mens zijn en daarnaast moet je je vak door en door beheersen.
Wat betreft het eerste hoe meer mens je bent, hoe meer talen je spreekt hoe meer culturen je kent, hoe beter je kunt omgaan met en invulling kunt geven aan muziek.
Wat betreft het tweede je moet erg goed kunnen analyseren zowel mensen, processen bij het musiceren als muziek “an
sich”.
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Bij muziek maken moet je de essentie van de muziek te begrijpen. Dan weet je ook welke noot(of noten)er belangrijk zijn en
waarom dat juist die noten die lading moeten krijgen. Die essentie moet je dan in een natuurlijke gestie kunnen omzetten, die
voor iedereen begrijpelijk is. Het mooiste vind ik altijd bij een (orkest) repetitie met een onbekend ensemble waarbij je met je
gestiek precies duidelijk kunt maken hoe men moet musiceren.
Daarnaast moet je natuurlijk over een goed gehoor en een goed gevormde stem kunnen beschikken.
Andere technische zaken zijn te leren en dat hoort bij het vak. Zie het zoals een gezel die begint met het maken van enkele
opdrachten en uiteindelijk doorgroeit tot meester.
Het is een lange weg die je moet gaan.
4. Wat is voor u het meest lastige aan uw vak?
Het wachten voor een concert.

5. Welke eisen stelt u aan uzelf?
De allerhoogste. Als ik het niet kan, kan ik het mijn koor/orkest zeker niet leren.
6. De muziek dicteert de wijze van uitvoering, toch is geen enkele uitvoering hetzelfde. Wat voegt uw persoonlijke visie, cq overtuiging, toe aan het uit te voeren
muziekstuk?
Dit zijn eigenlijk een paar vragen om met de eerste te beginnen inderdaad geen enkele uitvoering is dezelfde en dat is ook
maar goed anders waren we computers of machines.
Elke keer spelen er andere emoties, omstandigheden, zijn er andere temperaturen, luchtvochtigheden, en andere energievelden om ons heen. Dus alleen daardoor al is geen enkele uitvoering hetzelfde.
Wat betreft het tweede ik probeer eerst altijd de essentie van de compositie of de bedoeling van de componist te bepalen. Als
je die weet en kunt toepassen dan kun je zelf alle energie geven aan de uitvoering en gaat het werk stralen zoals de componist
bedoeld heeft. De ene keer lukt dit meer of beter dan de andere keer maar zolang je maar blijft zoeken zul je ook de weg vinden.
Ik voeg niets toe aan wat niet bedoeld is met muziek. Ik probeer te laten weerklinken zoals ze bedoeld is. (natuurlijk rekening
houdend met je klanklichaam)
7.Hoe ziet het dagelijks leven van een dirigent – in dit geval u – er doorsnee uit?
Allereerst het is nooit doorsnee want niet één dag is hetzelfde. Ik heb toch al gauw ruim 200 repetities en uitvoeringen per
jaar. ’Morgens studeren, voorbereiden van repetities, solisten audities laten doen en de administratie. ’s Middags is meestal
voor het gezin en ’s avonds musiceren.
8. Wat vraagt dit beroep van uw gezin?
Veel! Het heeft een behoorlijke impact op ons gezinsleven. De hele dagindeling wordt gemaakt rondom mijn werkzaamheden.
Met name in het weekend, bij de concerten, is onze dagindeling nogal onregelmatig.
9. Welke aspecten wegen mee bij de afweging al dan niet een bepaald muziekstuk te gaan instuderen en te dirigeren?
Heel divers: allereerst de mogelijkheden van je koor, geld, ruimte, tijdstip, thema en heel soms ook mijn eigen voorkeur maar
ik laat het vooral afhangen van de mogelijkheden van de koorzangers.
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Vervolg interview Emmanuël Pleijers
Marjo Noordzij

10. Een koor(lid) is zeer divers qua kunnen, kennen, ambitie en opvatting. Welke inspanning
moet u als dirigent leveren om iedereen gemotiveerd op één lijn te krijgen?
Gewoon je werk goed doen. Als je overtuigd bent van het werk dat je gaat uitvoeren, lukt het ook om
de zangers mee te krijgen. 100% overtuigen is vaak lastig maar je hebt altijd mensen die nou eenmaal niet van het een dan wel het ander werk houden. Verschillen in smaak blijven bestaan en dat is
ook maar goed.
11.Wat weegt voor u het zwaarst bij een uitvoering?
Moeilijke vraag of toch ook niet: denk het juiste tempo, als dat goed is valt alles op z’n plaats.
12.Hoe bereidt u zich voor op een uitvoering?
Vroeger ging ik uren een partituur doorlezen en nog eens door dirigeren op de dag van een uitvoering.
Nu kijk ik soms nog een paar minuten naar die punten die lastig zijn voor het koor of orkest en verder
zorg ik ervoor dat ik goed uitgerust ben en doe gewoon mijn dingen die ik wil doen.
13. Hoe ervaart u de verantwoordelijkheid van een uitvoering?
Ofschoon ze groot is ervaar ik het als heel vanzelfsprekend. Die verantwoording hoort er gewoon bij.
Ik ben gewoon met muziek bezig, denk er verder niet aan.
14. Directie is toch een eenzaam vak; hoe reflecteert u uw eigen werk?
Dat ligt er maar aan. Ik ervaar het niet als eenzaam; je doet het musiceren altijd samen. Natuurlijk
het voorbereiden doe je alleen, vaak in stilte, maar dat hoort er gewoon bij.
Het applaus zegt meestal genoeg. Verder zijn het soms meningen van publiek en collega’s maar
meestal weet ik zelf wel hoe goed een concert was of niet.
15. Er zijn weinig beroepen waar men zoveel applaus krijgt na een prestatie; wat doet dat
met u?
Het mooiste moment van een concert is als het afgelopen is………. Tijdens een concert ben je altijd bezig. Je geniet zeker maar na afloop, als alles geweest is, het meest. Applaus is natuurlijk heerlijk maar
het gaat om de muziek die laat ons genieten.
16.Wat zou u uw koorleden willen meegeven?
Muziek kan je iets geven wat geen enkele andere kunstvorm kan. Geniet er van!
17. Wat zou u willen adviseren aan jonge mensen die willen starten met de opleiding koordirectie?
Ontwikkel je breed, leer daarnaast talen en het vak dirigeren.
Musiceer veel. Luister en kijk naar, andere muziek en dirigenten.
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Fiets – Wandeltocht 2015
Ó Piet Besselink

foto’s Tiny Vorstermans

De jaarlijks fietstocht bracht de fietsers dit jaar via een mooi uitgestippelde route naar Schinveld.
Aan de rand van de Schinveldse bossen ligt het Nonke Buusjke, waar het tijd werd voor een tussenstop.

advertentie

De wandelaars kregen van Jo Salden een rondleiding over de begraafplaats Sittard. Jo wist daar van alles te vertellen over
bekende Zitterder. Op de volgende pagina’s alvast een deel van zijn verhaal.

Volgend jaar weer wandelen of fietsen? En een gezellige nazit in het lokaal van SI-TARD?
Houd de agenda van SI-TARD in de gaten.
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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

(046) 451 80 77

(046) 481 03 62

(046) 474 12 16

Uitgave juni 20

wijzigingen do
Piet Besselink

Vaandeldrager:

Leon Tonglet
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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
Ger Heilkens

Harrie v Didden Martin Dieteren
Ari Jansberg
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

Alex van der Klip
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)

Uitgave juni 2015 ©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

Tijdelijk bij Ad Hensen

Tel. (046) 451 10 14
Tel. (046) 451 26 96

Zang-Clinic SI-TARD 21 oktober
Piet Besselink

Maanden van voorbereiding gingen vooraf aan de Zang-Clinic.
In januari ontving het bestuur de teksten en PR materiaal van
vorige SING-IN’s en open repetities. In mei werden we verrast
met een actie van de week van de amateurkunst WAK. Uiteraard
probeerden we daar een graantje mee te pikken.
Maar begin juli ging de wervingscampagne voor nieuwe leden van start. Via mailings aan zangers, vrienden en bekenden, berichten op diverse SocialMedia als facebook SI-TARD, website en Twitter werd de 21e
oktober ‘aan de man’ gebracht. Ook onze ambassadeur van de mannenkoormuziek, Martin Hurkens werd
gecontracteerd voor deze avond.
Vooral het werven van leden door leden maakt altijd de meeste kans, vandaar dat dit herhaaldelijk is aangekaart tijdens repetities en mailings aan de leden. Daarnaast maakten we reclame via lokale omroep
START, Vocalweb, Cubigo, Drimble, Buurtlink en een langdurige reclame op Sittard-geleenNieuws.nl.
In augustus zijn we van start gegaan met het bestellen en verspreiden van poster in diverse formaten.
Half september volgt dan een nieuwe mailing met PR materiaal aan de leden en bekenden. Ook plaatsing
in het UIT magazine, VVV website wordt geregeld. Een mooi artikel in 1Sittard, 1Geleen, 1Stein en
1Schinnen valt in meer dan 80.000 woningen in Midden-Limburg op de deurmat. Begin oktober gaan we
duizenden A5 flyers in verschillende woonwijken in Sittard huis aan huis bezorgen.
Dan is het zover: 21 oktober 20.00 uur; maar liefst 21 gastzangers mogen we welkom heten op onze
Zang-Clinic. Zoals gevraagd kwamen ook diverse partners mee. 95% van deze gastzangers kwam binnen
via of samen met een van onze leden!! Nu enkele weken verder denken we 5 à 7 nieuwe zangers bij
SI-TARD verder te begeleiden naar een langdurige “zangcarrière” Onderstaand wat foto’s van de avond.

Welkom bij SI-TARD.
Zangers bedankt voor jullie inzet om
nieuwe zangers te werven.
22

21 oktober 2015
Piet Besselink

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!
advertentie
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Mit de meziek mit
Piet Besselink

Voor de liefhebbers van opera, theater en ballet heeft FOROXITY een mooi programma gekozen
voor 2015-2016. Naast voorstellingen uit Londen van The Royal Opera House, The Royal Ballet
en The English National Opera komen er ook voorstellingen van Handa Opera uit Sydney en
The Royal Shakespeare Company uit Stratford.
Maar ook herhalingen van de Andre Rieu concerten van 2015 op het Vrijthof van Maastricht.
Enveloppen met alle informatie hierover zijn enkele weken geleden uitgedeeld aan de zangers.
Maar er liggen nog enkele enveloppen bij het informatiebord.

9 januari uit Sydney AÏDA
4, 14 en 20 febr La Traviata uit Londen

MEER WETEN? Kijk via
www.foroxity.nl

Lekker ...Culinair ….
Piet Besselink

Sint is alweer geweest en bracht weer lekkers mee! Natuurlijk keken niet alleen de kleinsten onder ons uit naar deze fijne dag,
ook ouders en grootouders werden die dag verwend met marsepein, peperkoek, chocolade en speculaas. Vooral de speculaas
is ook buiten het Sinterklaasfeest erg in trek. Hoe leuk kan het zijn om je kinderen of kleinkinderen te verrassen met zelfgemaakte speculaas. En waarom niet een gezonder alternatief? Zelfgemaakte speculaas gevuld met amandelspijs. Wat heb je
nodig:









200 gram zelfrijzende bloem
100 gram kokosbloesemsuiker
2 eetlepels speculaaskruiden (mengeling van kaneel, nootmuskaat, witte peper,
gemberpoeder,
kardemonpoeder en kruidnagel)
een snufje zout
100 gram kokosolie
25 ml amandelmelk
2 eetlepels amandelschilfers




Voor de amandelvulling:
100 gram amandelmeel
100 gram dadels

Laat de dadels in wat lauw water een 10 tal minuten weken. Meng vervolgens de dadels en het amandelmeel in
een blender tot er een grof plakkerig deeg ontstaat. Wikkel het deeg in keukenfolie en laat hetrusten in de koelkast.
Verwarm voor de speculaas de oven voor op 180°. Meng de bloem, de kruiden, het zout en de kokosbloesemsuiker
door elkaar. Laat de kokosolie in een pannetje smelten en meng hem met de amandelmelk. Meng dit met het meel
en roer goed het door elkaar tot er een samenhangend deeg ontstaat.
Maak van het deeg een platte koek en wikkel het deeg in keukenfolie, laat het een aantal uren rusten in de koelkast.
Verdeel het deeg daarna in twee gelijke delen en maak er 2 gelijke vormen van (cirkel of vierkant). Verdeel de
amandelspijs gelijkmatig over één deel van het deeg. Leg het ander deel mooi over de amandelspijs en druk de kanten goed aan zodat alles één geheel gaat vormen. Bestrijk de bovenkant met wat amandelmelk en verdeel de
amandelschilfers over het oppervlak. Bak de speculaas in de voorverwarmde oven goudbruin in ongeveer een half
uurtje.
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”Bie ós Thoes”
Arno Hochstenbach

Het idee om een boek te gaan schrijven is ontstaan op een van de vele verjaardagen in onze familie. De famielie van Sjeer en
Liena Hochstenbach. Op zo’n verjaardag worden steeds herinneringen opgehaald hoe het er bij ons thuis vroeger aan toeging . Altijd gezellig. Maar niet voor de aangetrouwden. Van die kant wordt dan wel eens gemopperd: “Dao, höbbe zèn ’t weier euver de Pap bie hun thoes.” Een van mijn zussen kwam met de vraag: “Woróm zèt dat nemes èns op papier? Mer dan
waal zo wie veer ’t vertèlle, in ós modertaal.” Omdat ik zelf al langer met dat idee rondliep, gaf dat de doorslag. Een inspiratiebron om daar eens mee aan de slag te gaan.
Een bijkomstigheid was dat ik in Sittard enkele cursussen Zittesj “Taal en teks” kon gaan volgen, georganiseerd door de ‘Willy
Dols sjtichting’ onder leiding van de heer Frans Walraven. De heer Walraven heeft mij tot nu toe met raad en daad bijgestaan.
Na vijf jaar noeste arbeid ging ik met die ‘bundel’ naar Uitgeverij TIC in Maastricht. TIC staat voor; Text & Image Communicatie. Zij zouden het bekijken.
De woordelijke reactie, die ik via de mail van de uitgever, de heer Paul Weelen hierop kreeg, wil ik jullie niet onthouden:
“Arno, met plezier je boek gelezen. Het is ’n pil maar wel eentje die de moeite waard is. De Li.Li.Li. ( Limburgse Literaire
Lies) zal er wel bij varen. Proficiat!”
Kunnen jullie zich voorstellen hoe ik mij voelde? In Maart /April 2016 wil men het gaan uitgeven.
Een stukje van de sluier wil ik wel voor jullie optillen.
Ich góng in Ophaove nao sjool, en zout in de 4 de klas bie meister Ehle.
Oet die klas haw de meister twee voetbalelftalle same gesjteld. Dat ware allemaol kènjer wo van de pap voetbalde of aan ‘n
angere sjport doug. Miene pap voetbalde bie de V.V.Sanderbout. Ich sjtóng dus opgesteld, mer waas benuut waat dao van
terech moosj kómme. Ich haw nog noots taenge ‘ne bal getrap. Mit de ganse klas gónge veer nao Sanderbout, want in Ophaove waas doe nog gein voetbalveldj. De meister zelf waas de sjeidsrechter. De wedsjtried waas nog gein vief minute aan de
gang doe flödde hae al en koum ‘r op mich aaf en zag: “Jij kunt helemaal niet voetballen, naar de kant jij.” Mer dat haw ich al
verwach. Wie veer trök in de sjool waore gouf de meister mich ei breifke en daomit sjikde hae mich nao meister Wolfs van de
5de klas. Dae bekeek zich dat breifke, leip nao ‘ne kas en haolde dao ein viool oet. Aandachtig loesterde ich nao ’t wieske dat
hae sjpeelde en nao de vraem weurd die hae daobie zóng. Hae doug ’t mich nog eine keer veur en leit ’t mich doe
naozènge. Ich zal ze noots vergaete: “Ro-don-den-dron-ro-don-den-dron. Die ach note sjpeelde hae jedes keer opnuuts, en
jedes keer eine toon hoger wodoor ich ummer hoger en hoger moosj zènge. Wie hae de viool oet zien henj lag, keek ‘r mich
vruntjelik aan, lag ein handj op miene sjouwer en zag: “Vertel dit aan je vader en moeder. Vinden zij het goed, dan had ik je
graag gezien op de eerstvolgende repetitie van ons jongenskoor in de kerk.” Dat sjtóng mich waal aan. Ich waas zo greutsj
wie ’ne paesjkeutel. Thoes gekómme vertèlde ich waat ich haw mitgemaak. Mam waas sjus zo enthousiast wie ich. Pap neit,
dae zag: “Waat, geis doe bie die patesj zènge? Dao kump niks van in. Mer nao väöl sjmeike, en mit hulp van de Mam, maogde
ich toch gaon……
…….Nic Sjtroeke koum oppe advertentie aaf: “Broodbezorger gevraagd.” Nic pasde direk bie ós. Eine nette, vlotte en vruntjelike jóng. Nic zóng en flödde de gansen daag.
Hae waas lid van ’t Zittesj Mannekoor. Hae haw mich zowiet gekrege dat ich ein repetiesje góng biewone in ‘t Witte Paerd.
Miene leive Jezus, waat ei koor. Dao waas ’t kirkekoor mer ’n keurke bie. De repetiesje waas sjus begoosj. Ich waas zo vrie en
góng bie de tenaore sjtaon. Ónger de pouze moosj ich bie ‘n paar here aan ei täöfelke plaatsj numme. Dao woorte mich ènkele vraoge gesjtèld: “Wo kumps dich vandaan? “Van Sanderbout,” antjwoorde ich. Ze zagte niks en keke zich óngerein èns
aan. “Waat deid diene pap?” “Dae wirk oppe koel,” zag ich. “En waat deid dae dao, is dae óngergróndsj, is dat eine opzichter?” Väöl vraoge inèns. Ich antjwoorde: “Pap wirk baovenop mer hae is geine opzichter.”Ze sjtónge op, de repetiesje begoosj
weier en taenge mich zagte ze: “Veer höbbe momenteel ‘ne ledesjtop. Dao sjtóng ich mit mien goud gedraag’.
Toch bèn ich, en dat zal zo’n angerhawf jaor later zeen gewaes, mit Nic weier èns mit gegange nao ’n repetiesje. Ich woort
geweun lid. Ich weit nog dat ze doe repeteierde aan ein sjtoer gezónge matrozeleidje “Steuermann lass die Wacht” oet ‘Der
Fliegende Holländer’ van Richard Wagner.
Ein geweldige partie die mich waal aansjpraok.
Mer ’t lidmaatschap bie ‘t mannekoor waas jaomergenóg van korte doer. Ich moosj veur soldäötje gaon sjpele.
In volgend Klankbord meer, of is het boek van Arno dan al verschenen?
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Rondleiding Begraafplaats 28 juni 2015 deel I
Ó Jo Salden
De Algemene Begraafplaats(ABp) is geopend in 1922 en op 1 oktober plechtig ingezegend door deken Thijssen. De ABp is een
ontwerp van architect Nic Ramakers. Voorheen werden de overledenen begraven op het zogenaamde Knaokeveldj dat was
aangelegd in 1838. Om daar te komen werd de wal doorgebroken en werd er de Deken Thijssenstraat aangelegd. Nog veel
eerder werden de doden begraven op het kerkhof. Let op: het kerkhof is een begraafplaats rondom de kerk. Een begraafplaats
hoeft niet meer bij de kerk te liggen. In de meeste plaatsen heeft men geen kerkhoven meer maar een begraafplaats.
Wij verzamelen ons aan de hoofdingang van de ABp. Vanaf 1990 is de ABp helemaal opnieuw ingericht. We zien nu bij binnenkomst de platen met de namen van alle Sittardenaren die in de 2 e Wereldoorlog als gevolg van de oorlog het leven verloren
hebben . Sinds 1999 vindt ieder jaar op 4 mei op deze plek de Dodenherdenking plaats . Het waterwerk in het midden van de
vier platen werd in 1999 geschonken door de begrafenisonderneming “De Voorzorg”. Ook zijn sindsdien het urnenveld met de
urnengraven, de urnengalerij, het strooiveld en de uniformgraven gerealiseerd en werd er aandacht besteed aan de beplanting.
Zefke Mols: hij leefde van 1874- 1955. Hij was een geboren Sittardenaar. Hij was de tweede zoon van de 30 jarige Anton Mols
en de 20 jarige Maastrichtse Marie Berb van der Velde. Zijn moeder stierf toen Zefke nog geen 5 jaar oud was. Zijn vader hertrouwde 1,5 jaar later met de 26 jartige Sittardse Mia Schumans. Zefke kon het met zijn tweede moeder niet zo goed vinden.
Uiteindelijk bestond het gezin uit 6 zonen en 2 dochters. In het voorjaar trok het gezin naar Duitsland om er in de steenbakkerijen te werken. Zefke werd brikkebekker. In de winter ging Zefke naar school tot zijn 11 e jaar. Vervolgens ging hij 4 jaar met
zijn vader mee. Op zijn 15e jaar ging hij in de leer bij een sigarenfabrikant Arnoldts in Wehr waar zijn boezemvrienden Martin
Marx en Pit Verhagen al werkten. Toen hij 18 jaar werd, werd hij er met zijn vrienden op uitgestuurd om reclame te maken
voor de sigaren. 15 Jaar later was het drietal in Karlsruhe op een sigarenshow toen iemand tijdens een feest met een mes
doodgestoken werd. Zefke werd van deze moord beschuldigd en werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij was
toen 33 jaar oud. Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak en er een algemene mobilisatie plaats vond heeft de echte
moordenaar zich kenbaar gemaakt en werd Zefke vrij gelaten. Hij was toen 40 jaar oud. Maar wat moest hij beginnen ? Hij had
geen thuis en geen beroep. Hij zwierf 5 jaar rond en werkte daarna 6 jaar als sigarenmaker in Noord-Limburg. Hij keerde op
zijn 50e terug naar Sittard maar werd wegens landloperij opgepakt en zoals gebruikelijk 3 jaar naar het werkkamp Norg verbannen. Daarna kwam hij terug naar Sittard om er het stadstype te worden. Hij had zijn vaste plek op een muurtje bij de Wieër en op een bruggetje over de Geleenbeek nabij Kleikamp. Hij was alleen ’s nachts in zijn schuur bij Kees Tummers. Twee keer
per jaar werd hij door de politie “gevangen” en naar het ziekenhuis van de Goddelijke Voorzienigheid gebracht om er ontluisd
en gewassen te worden. Hij werd opnieuw gekleed in het laatste nieuwe kostuum van de notaris en kon weer een half jaar
vooruit. Vrouwen uit de buurt verzorgden hem. Van de jongens van het College kreeg hij medailles en daar was hij geweldig
trots op. Nooit vroeg hij iets, hij leek tevreden met zijn lot. Hij sprak heel weinig , deed geen mens kwaad en was niemand tot
last. Hij heeft nog 25 jaar op deze manier kunnen leven. Hij was een door het leven getekende en gebroken man. In september 1955 is hij overleden.

Zefke Mols (muziek en tekst door Jo Erens)
Zo röstig en tevree, roukend de ganse daag
Want zörg kènt hae niet mee, eine dae niet klaag
Want oos good awt Zitterd, de Wal en de Wieër
Is häöm zien laeve, häöm zien vertier. Refrein

Refrein:
Zefke Mols, awt gries en versjlete,
Is eine van ós sjtadsprofete
Mit zien medajes oppe boek, grieze baard
en piepke in de mondj
Löp hae de ganse daag door Zitterd rondj

Waw’lend in zien eige, zit-er op die brök
Niet kletsje en niet leige, eine mit ’t waar gelök
Want van al dae herrie in de weld wèt hae niks aaf
Daoróm is zien laeve zo sjoon, zo gaaf refrein

En wie is op vandaag ’t laeve, veer ligge aan benj
Veer wirke en veer sjtraeve, veer biete oppe tenj
Mer zaote veer net wie häöm op die brök
Jao dan koosj veer ’t waar gelök. refrein
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Vervolg rondleiding
Jo Salden

Jochem Erens: leefde van 1928-1955. Hij was de zoon van Jan Hendrik Erens
en Mechtilde Kocken. Hij was de jongste van een gezin van 4 kinderen. Hij is bekend als de zanger van het Limburgse lied. Op jonge leeftijd zong hij al en speelde gitaar. Ook zong hij op zittingen van de Marotte en bij buurtverenigingen. Jo
componeerde zijn eigen liedjes
en schreef zelf de teksten. Soms werd hij ook
geholpen door Matty Niël o.a. bij de Blues en drie kerstliederen. Matty Niël zag in
Jo een groot zanger en onderrichtte hem in de muziektheorie en –praktijk. Niël
begeleidde hem ook wel eens bij zwaardere stukken. Bekende liederen van hem
waren: Zitterd, Limburg mien Landj, Limburg allein, Sjwerbelke, Es de blaedjes
valle. De grote doorbraak kwam toen hij in 1953 uitgenodigd werd door de BRT
omroep Hasselt. Via de radio leerden de
Vlamingen de liedjes van Jo kennen.
Daardoor was hij erg bekend , niet alleen in Nederlands Limburg maar ook in
Belgisch Limburg. Hij was ook lid van het Sittards Mannenkoor. Op aanraden van
Matty Niël ging Jo in 1953 studeren aan het Amsterdams Conservatorium met als
specialisatie : klassiek zanger. Voor het cursusjaar 1953/1954 schrijft hij zich in
voor de operaklas. Hij sterft in Amersfoort , waar hij woonde in het huis van zus, als gevolg van een
hersenbloeding.
Nic Ramakers: architect leefde van 1879-1954. Hij werd bekend door de restauratie
van kasteel Hoensbroek. Ook is hij de oprichter van de Bond Heemschut tot behoud
van de cultuurmonumenten. Hij heeft veel kerken gebouwd o.a. Bunde, Banholt,
Nuth, Lotbroek, Munstergeleen, Vaesrade, Eys en Pey. In Sittard heeft hij het klooster
met kapel van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gebouwd. Beter bekend
als het Frans Klooster dat op dit moment erg in de belangstelling staat.

Jos Wielders architect: leefde van 1883-1949. In 1910 werd hij opzichter bij de gemeente Sittard. Later werd hij er benoemd tot stadsarchitect. In 1917 vestigde hij zich
als zelfstandig architect te Sittard. Wielders had uitgesproken ideeën over architectuur.
De constructie van een gebouw moest duidelijk af te lezen zijn en niet overwoekerd
worden door decoratieve elementen. Wielders was tevens van mening dat de moderne
materialen, zoals gewapend beton, zonder meer toegepast moesten worden. Al in
1917 bouwde hij de kerk van Sittard-Ophoven met een betonnen skelet, dat evenwel
met baksteen bekleed werd. In dezelfde tijd ontwierp hij de H. Hartkerk in Nieuwenhagerheide. Deze
kerk betreft het tweede gerealiseerde en thans oudst resterende kerkontwerp van Jos. Wielders en
is, mede vanwege de toepassing van expressionistische elementen, van belang in de ontwikkeling
van zijn oeuvre. De betonnen spitsboog werd, gezien de grote overspanningen die gemaakt konden
worden, de ruggegraat van zijn kerkelijke ontwerpen. Het voordeel van de brede overspanningen
was, dat de kerkganger een onbelemmerd zicht had op het priesterkoor. Door tijdgenoten werd Wielders wel de ‘betonarchitect’ genoemd. Maar dan wel een betonarchitect die het beton aan het zicht
onttrok. Qua stijl liet Wielders zich zeker in zijn beginperiode als zelfstandig bouwmeester leiden
door de vormentaal van de Amsterdamse School. Hij werd bekend door zijn ontwerp van de watertoren van Schimmert en het Redemptoristenklooster te Wittem. Ook heeft hij veel in Sittard gebouwd
o.a. de franciscanerkerk te Ophoven, het Gemmaklooster en de kapel, de kerk van Overhoven, de
bioscoop het Forum en de melkfabriek Campina.

In het volgende Klankbord vervolgen we de rondleiding met Jo Salden over de begraafplaats.
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SI-TARD, St Caecilia
Piet Besselink

Traditiegetrouw hield ook SI-TARD haar jaarlijkse Sint Caeciliaviering. Dit jaar op zaterdag 21 november
Na een mis in de Grote Kerk waarin mooi gezongen werd, stonden de koffie en cake gereed in ons repetitielokaal.
Dit jaar hadden we één jubilaris. Deze jubilaris, met 25 SI-TARD-jaren wilde er liever geen ruchtbaarheid aan geven. Maar…….,
als je voorzitter bent geweest in een belangrijke periode voor SI-TARD en je daar heel intensief voor hebt ingezet dan lukt het
niet om zo’n jubileum stil te houden. Door vice-voorzitter Wim Zonnenberg werd jubilaris Ger Heilkens in het zonnetje gezet.
Uiteraard kreeg Marly een mooi boeket aangeboden. Ger werd op 8 maart 1991 voorzitter van SI-TARD, in een periode dat we
zonder eigen repetitielokaal zaten. In 1992 betrokken we het Jochem Erenshoes en de officiële overdracht/opening was op 20
maart 1993.Het lukte Ger om het Damescomité nieuw leven in te blazen en dusdanig te enthousiasmeren dat men daar nu nog
met plezier aan terug denkt. Verder vielen in Ger zijn periode onder andere de concertreizen naar onze vrienden in Linz am
Rhein en Mülheim an der Ruhr. Koorscholing kreeg opnieuw aandacht en het 20 jarig jubileum van onze toenmalige dirigent Jos
Besselink. In 1995 werd Piet Tobben dirigent bij SI-TARD. Bij ons 100 jarig jubileum hielp Ger mee om een stichting “100 jaar SITARD” op te richten. ( nog handig voor ons 120 jaar bestaan in 2017??) Kortom…., dat kun je dus niet zo 1,2,3 overslaan.

Diverse optredens volgden gedurende de avond.

Erevoorzitter Jacques Tonnaer

Uiteraard werd er ook voor de inwendige mens gezorgd.
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Concertkalender Swentibold

Meer weten over mannenkoorzang?
Kijk dan op www.knzv-limburg.nl
En ook op VNK-Limburg:

vnk-limburg.nl
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Gruin Buikske van ’t Zittesj gepresenteerd
Hub Hamers
Waarom zou je schrijven in het dialect? Het is immers geen taal?! De spelling
ligt niet vast…
Waarom zou je níet schrijven in het dialect? Het is immers je moederstaal,
waarin je als eerste hebt geleerd om je gevoelens en emoties uit te drukken.
Dan ligt het toch voor de hand dat je die gevoelens ook in dat dialect op schrift
wilt stellen, of niet?
En dat het dialect geen taal zou zijn is ook een misvatting. De Limburgse streektaal en daarmee ook het Zittesj dialect is
officieel door Europa erkend als streektaal en als onvervreemdbaar Europees cultureel erfgoed.
Dat is nogal wat en houdt ook een onderhoudsverplichting in, zo heeft de Willy Dolsstichting, die zich bezig houdt met het
Zittesj dialect, gemeend: wie zijn taal respecteert cultiveert haar! En die instelling heeft geleid tot het tot stand komen van
de eerste editie van het Gruin Buikske van ’t Zittesj, een moderne woordenlijst van het Sittards dialect, waarin de spelling
wordt beschreven.
De lijst is bedoeld als een houvast voor mensen die in het dialect willen schrijven. “Het is natuurlijk geen ‘verplichte’ lijst,
maar wel een middel waarmee we lijn proberen te brengen in de spelling. We willen beslist niet de schoolmeester gaan
uithangen, maar bevelen het gebruik van deze lijst wel ten zeerste aan,” zegt Frans Walraven van de Willy Dols Stichting.
De uitgave bestaat in feite uit drie delen. Het eerste gedeelte is een algemeen gedeelte met inleiding, de spellingsregels
voor het Sittards en een aantal teksten over grammaticale aspecten. Het tweede gedeelte vormt de eigenlijke kern van dit
boek. Hierin worden op 273 pagina’s ruim 5.000 woorden besproken. Niet allen hun schrijfwijze wordt gegeven, maar ook
andere aspecten, zoals stoottoon–sleeptoon, woordsoort, verbuiging en vervoeging. Het derde gedeelte is een handreiking naar de gebruiker: het is een woordenlijst Nederlands – Sittards van alle besproken woorden.
“Er zitten gigantisch veel manuren werk in, met een team van ruim tien personen hebben we de lijst samengesteld,” aldus
Frans Walraven.
De eerste exemplaren van het Gruin Buikske werden vrijdagavond in het Trevianum aangeboden aan professor Van Hout,
hoogleraar Taal- en literatuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, en aan wethouder van cultuur
Noël Lebens.
Het boekwerk is voor €13,95 te koop in de boekhandel en
via

www.gruinbuikske.nl

Met dank aan Sittard-GeleenNieuws.nl
Voor tekst en foto’s ©PB
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advertentie

Adverteren? NU ook op onze website
Vraag ernaar bij een van de bestuursleden
advertentie
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Hart voor de Basiliek
Piet Besselink

De toren van de basiliek maakt onderdeel uit van de skyline in het vaandel van SI-TARD. Reden te meer dat het dak
helemaal in orde moet komen. Inmiddels heeft de crowdfundingsactie al meer dan € 45.000 opgeleverd. Op de website www.hartvoordebasiliek.nl is het laatste nieuws te volgen. Zie ook onderstaande mogelijkheden voor eventuele
giften.

DUS GEEF ALS JE HART HEBT VOOR DE BASILIEK!
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Koorscholing
Piet Besselink

26 sept is de eerste groep zangers van start gegaan met de
koorscholing bij Artamuse.
Harrie Spronken verzorgt deze boeiende en leerzame lessen
vanuit de muziekschool Artamuse.
Het handboek “Ontdek je stem” maakt onderdeel uit van de 20
lessen op zaterdagochtend.

Gehoord tijdens koorscholing:
‘We hebben ook een Down Under -Bas bij SI-TARD’
Wanneer is een mol een kruis?
Als je de mol in de tuin hebt!
G-sleutel
Notenwaarden

F-sleutel

Rusten

Centrale C

Tempo-aanduidingen

Dynamiek verschil tussen hard en zacht
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Koorschool bij Harrie Spronken
Piet Besselink

Behalve het boekwerkje “Ontdek je stem” maken we natuurlijk veel gebruik van het
lesmateriaal van Harrie. Lessen over Solfège, ritmegevoel krijgen, liedjes waar bepaalde oefeningen inzitten.
Maar ook de website www.muzieklerenlezen.nl is handig om te gebruiken.

Kortom, de koorscholing is een echte aanrader, of je nu al heel lang of pas aan het zingen bent!!
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