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       Dhr Noël Lebens 
 

   Erevoorzitter 
       Dhr Jacques Tonnaer 
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  Jochem Erenshoes 
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       (046)  458 33 89 
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       150 stuks 
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       e-mail redactie 
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        (Eind) redactie 
        Piet Besselink 
 

 Lid van 
         KNZV 
         KNZV Limburg 
         Rayon Swentibold 

 

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

Gezellige, ontspannende inspanning 
Elke woensdagavond in het 

Jochem Erenshoes,  
Kloosterplein te Sittard van 20.00 – 22.15 uur 

 

Woensdag - avond?   SI-TARD - avond! 
 

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

Hallo lezer(es) van ons SI-TARD koorblad, 
 
2010, het jaar van Toon Hermans, daar kijken we natuurlijk even op terug 
en  besteden we  aandacht aan in deze uitgave van het Klankbord. 
Jammer dat SI-TARD geen gelegenheid kreeg om  acte de presence te ge-
ven bij  een van de evenementen. Ik heb in elk geval genoten van de diver-
se activiteiten rondom Toon. Vooral de 2 concerten op de Markt in Sep-
tember. Sjiek en Sjoon. 
Helaas hebben we in 2010 afscheid moeten nemen van  enkele trouwe 
zangers en oud zangers van SI-TARD. Uiteraard ruim aandacht in Klankbord 
hiervoor. Informatie over allerlei soorten muziek mag natuurlijk ook niet 
ontbreken. Ditmaal vooral  de aandacht aan Elias. 
En wat gebeurt er bij onze collega-koren in het Rayon Swentibold? En daar-
buiten? Hoe staat het met de vergrijzing. Waar is KNZV Limburg mee bezig? 
De eerste SING IN < > SI-TARD mag succesvol worden genoemd. Maar we 
zijn er nog niet. In deze uitgave pakken we ook weer de draad op over 
koorzang, ademhaling, houding enz. Culinaire aandacht , “Oet de au doos “ 
en Wits te nog wie vruiger? mag natuurlijk ook niet ontbreken. Wil je iets 
schrijven over je hobby of wat dan ook?  Plek genoeg in het blad.  
Er waren positieve reacties over het Klankbord in A5 formaat, maar ook 
reacties dat het lettertype erg klein was geworden. We gaan dus weer te-
rug naar het vertrouwde A4 formaat. Weet JIJ nog adverteerders of spon-
soren voor ons koorblad? Laat het me weten. 
Bert Schaekens bezorgde ons de vorige keer de advertentie van Autoscha-
de Bronneberg. Rest me onze nieuwe zangers heel veel zangplezier toe te 
wensen en dat men zich snel thuisvoelt bij de koorfamilie van SI-TARD. 
  

Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink 

Van de Redactietafel 
©PietBesselink 

mailto:si-tard@hetnet.nl
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     Emmanuël Pleijers 
             Dirigent SI-TARD  

Op de ledenvergadering van 14 april 2010 was ook ruimte in de agenda voor de ge-

dachtegang van onze dirigent Emmanuël Pleijers met betrekking tot SI-TARD. 
De visie komt te zijner tijd maar Emmanuël was wel bereid om terug te blikken en 

enigszins naar de toekomst.  Onderstaand enkele notities welke ik maakte tijdens het 
agendapunt van Emmanuël;  
Het afgelopen jaar is er zeer prettig en goed gewerkt. De kwaliteit is verbeterd. We 

gaan werken aan de “kleur en de eigen sound” Dit moeten we respecteren en opti-
maal ontwikkelen.  Het repertoire moet passend zijn voor het koor. Naast het traditio-

nele ook aandacht voor het lichte genre. 
Een goede concentratie is de beste basis voor een succesvol concert. Wij hoeven niet 
zenuwachtig te zijn, dat is de dirigent wel voor ons. Op de repetitie kan wel de disci-

pline beter, da‟s goed voor het resultaat. Het zou een mooie uitdaging zijn om tijdens 
het komende Kerstconcert 5 werken zonder partituur te zingen. De bassen moeten 

goed steunen dan komen de tenoren beter tot hun recht.  
Het is wenselijk dat  SI-TARD gaat leden werven in de directe omgeving en bij kennis-
sen. Dat hebben we nodig voor de toekomst van het koor. 

Emmanuël heeft wel een muzikaal  en pedagogisch verlanglijstje voor de komende 1,5 
jaar; 

 Repertoire Wilhelm Heinrichs  uitbreiden 
 Werken van Hugo Distler in repertoire opnemen (á capella werken) 

 Carl Orff, Francis Poulenc en Claude Debussy 
 Musik van Huber (goed voor hoog en laag, lastig maar goed om erachter te ko-

men wat SI-TARD kan) 

 Gezellige muziek en muziek uit de 30er jaren. 

 
Toeval?  Dirigenten bij Gemengd kerkelijk zangkoor St Caecilia Kluis Geleen. 
 
Bij het napluizen van allerhande informatie las ik dat Mathieu Geelen op 17 jarige leeftijd met Pinksteren 1951 
bij St Caecilia ging dirigeren en dat tot januari 1960 bleef doen.  
Zijn opvolger was Gerard Kockelmans. 
Maar wat mij opviel was dat op 1 feb. 1988 Emmanuël Pleijers werd benoemd bij  
dit Gemengd Koor. 
 

 

SITAARKE 
 Gehoord op een jaarvergadering:   “Hoe houdt je een 

koor oud in jaren maar jong van ……………..?” 
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Woord van de Voorzitter 
Theo Hanssen 

Het is nu al weer een paar maanden geleden, dat ik begon als voorzitter van ons koor. 

De tijd gaat echter zo snel, dat het al veel langer lijkt. Je probeert je, voordat je aan zo'n 
nieuwe taak begint, een voorstelling te maken over wat je te wachten staat, maar vooral 

wat de leden van je verwachten. Wat voor een voorzitter willen ze hebben? 
Ik ben al heel lang actief in het verenigingsleven, maar de koorwereld is nieuw voor mij. 
Het beantwoorden van die vraag is binnen alle verenigingen heel moeilijk. Het is voor 

leden niet altijd mogelijk om aan te geven wat men verwacht van een nieuw iemand. Bo-
vendien heeft iedereen zo zijn eigen verwachtingen en hoopt men dat onder een nieuwe 

voorzitter deze verwachtingen gerealiseerd zullen worden. Vaak wacht men af, kijkt de kat 
uit de boom of zoals men ook wel zegt: kijkt men welk vlees men in de kuip heeft. 
Als voorzitter kun je echter niet afwachten en de kat uit de boom kijken. Sommige katten 

zitten zo lang in een boom dat datgene wat onder aan die boom gebeurt daardoor volledig 
aan je voorbij gaat. Je moet snel proberen te achterhalen wat er speelt in de vereniging. 

Daar doe ik mijn uiterste best voor en gelukkig heb ik daarbij de steun van velen. Ik heb 
in die korte tijd gemerkt dat de vereniging weliswaar wat ouder is in leeftijd, maar jong en 
vitaal van geest. Er zit genoeg spirit in om de naam en de faam van SI-TARD ook naar de 

toekomst waar te kunnen blijven maken. Ik heb dat gemerkt rondom de Sing-In. Hoewel 
het niet ieder lid gelukt is om een introducé mee te nemen, waren er toch heel wat geïn-

teresseerden komen kijken en luisteren. Het heeft geleid tot een aantal nieuwe leden die 
al snel in onze groep worden opgenomen en hopelijk ook in de toekomt veel plezier zullen 

blijven hebben in het zingen binnen onze vereniging. 
SI-TARD is een (h)echte vereniging. Dat merk je ook bij droevige gebeurtenissen, waar-
van ik er helaas in mijn korte tijd als voorzitter al enkele heb meegemaakt. Het overlijden 

van (oud)leden doet pijn, maar de wijze waarop het medeleven naar de familie wordt ge-
toond verdient waardering. Hiermee wordt duidelijk aangegeven dat lid zijn van SI-TARD 

meer inhoudt dan alleen maar een avond komen zingen. Aandacht voor het wel en wee 
van onze medeleden zorgt voor een hechte band onder elkaar. 
 

We hebben allemaal dezelfde hobby: ZINGEN. Om dat goed te kunnen doen heb je een 
bevlogen muzikaal leider nodig en die hebben we in de persoon van onze dirigent. Hij zal 

er, samen met onze nieuwe repetitor, voor zorgen dat we niet alleen een vereniging zijn 
waarin het gezellig toeven is, maar ook muzikale kwaliteit wordt geleverd waardoor de 
omgeving zal zeggen: SI-TARD, dat is een koor waar je naar moet komen luisteren, of 

misschien wel: dat is een koor waar je bij wilt horen. 
Het jaar 2011 belooft een boeiend jaar te worden met vele activiteiten zowel op  muzikaal 

als recreatief gebied. Tijdens de jaarvergadering zal ik er nog nader op ingaan en hoop 
daar te horen wat er gedaan moet worden om ook in de toekomst SI-TARD jong  en vitaal 
te houden. 

 

Theo Hanssen, voorzitter 
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In Memoriam 

René Goossens 
 

 

Groot was de verslagenheid in de koorfamilie toen het bericht ons bereikte dat René plotseling was 

overleden. René was, naar wij menen te weten, niet ziek en daarom juist kwam zijn overlijden zo 

onverwacht. 

Wij herinneren ons René als een koorlid dat meer dan 50 jaren trouw alle repetities volgde en met 

een potlood driftig aantekeningen maakte in zijn partij. Ook al ging het de laatste jaren iets minder 

omdat zijn gehoor hem in de steek liet, toch bleef hij volhouden en mee doen, hetgeen hem ken-

merkte. René was een plichtsgetrouwe doener, en hij liet bijna nooit verstek gaan. Ook was hij al-

tijd van de partij als het koor buitenactiviteiten organiseerde en kweet hij zich van zijn opgedragen 

taak. Hij was altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. 

Na de repetities nam hij samen met zijn vrienden plaats aan de kaarttafel, en daar kon het er wel 

eens heftig aan toe gaan. René genoot daarvan met volle teugen, en zonder enige rancune was hij 

een week later dan weer van de partij om samen met diezelfde vrienden wederom een kaartje te 

leggen en het glas te heffen. 

René, bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend. Wij zullen ons je blijven herinneren als 

een echte zangersvriend. Je zult in onze gedachten en herinneringen blijven voortbestaan. 

 
Martin Dieteren 
nov.2010 

Kleine zorgen kun je delen 

Maar er is een soort verdriet 

Dat kunnen mensen niet meer helen 

En dat hoeft ook niet. 

 
Toon Hermans 
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In Memoriam 

  Klaus Moersheim 

Met veel droefheid vernamen de leden van de koorfamilie dat Klaus in die vroege ochtend, van 4 

november, was overleden. 

Klaus was niet helemaal gezond, en eenieder wist dat, doch hij zelf ging op een zeer positieve 

wijze daarmee om. Gesterkt door zijn diepe Geloof wist hij daar ook een plek aan te geven in zijn 

leven. Meer dan 50 jaren was hij lid van de vereniging en eenieder herinnert zich hem als een 

statige figuur met een markant hoofd en met een gulle lach, die altijd, gezeten op de achterste rij 

zijn uiterste best deed om het muziekstuk onder de knie te krijgen. Na de repetitie schoof hij dan 

tevreden aan met zijn vrienden aan de kaarttafel, waar gezellig, maar soms ook tot diep in de 

nacht een kaartje werd gelegd. 

Klaus was ook een doener. Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem. Hij stond altijd 

klaar voor een welgemeend advies, een opbeurend gebaar en een begrijpende blik. Altijd was hij 

behulpzaam bij buitenactiviteiten en stak hij zijn handen uit de mouwen. Menigmaal kwam hij 

opdraven met de tractor om transportproblemen op te lossen, of wist hij anderszins een oplossing 

te bedenken voor plotseling opdoemende onregelmatigheden. 

Klaus, bedankt! Heel veel bedankt voor alles wat jij voor het koor hebt betekend. Bedankt voor je 

warme vriendschap en voor alle mooie dingen die wij samen met jou mochten beleven. Bedankt 

dat je er was, wij missen je…. 

   

 
Martin Dieteren 
nov.2010 

Wie was het die de zon verzon 
Toen de allereerste dag begon 
Die sterren aanstak voor de nacht 
Het eerste vlokje sneeuw bedacht 
Wie blies de wind zijn adem in 
Gaf mens en dier hun wezen 
Wie schreef de teksten, welke pen 
Voor merels en voor mezen 
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  Met zeer grote verslagenheid vernam de koorfamilie het overlijdensbericht   

  van Bertus. Meer dan 50 jaren was Bertus het boegbeeld van de verenig- 

  ing en liet hij bijna nooit verstek gaan. Gezeten op de laatste rij genoot  

  hij van de muziek die wij samen maakten, en voor of na de repetitie wist 

hij met veel verve te vertellen over muziek waar zijn hart naar uit ging. Ook zijn familie droeg 

hij een warm hart toe en vol trots kon hij vertellen over de vorderingen van zijn kleinkinderen 

en over het kattenkwaad dat zij uithaalden. 

Bertus was meer dan een zanger. Hij bracht vele, vele uren door in het lokaal, zijn lokaal, om 

het schoon en opgeruimd te houden. Als hij klaar was met zijn werk genoot hij van de schitte-

rende locatie en stak hij dan tevreden, zoals hij dat noemde “een pafke” aan. Bij buitenactivitei-

ten was hij ook altijd van de partij en daarbij was niets voor hem te veel. 

In september liet hij zijn zangersvrienden per brief weten dat zijn ziekte hem noodzaakte om 

aan zijn lidmaatschap een andere invulling te geven. Wij allen wisten dat dit een afscheid zou 

zijn.  

Bertus, wij zijn je veel, ja heel veel verschuldigd. Wij bedanken je voor je warme vriendschap, 

je lach, je opbeurende woorden bij verdriet, je aanwezigheid en de zorg voor onze vereniging. 

Wij zullen telkens als wij bovenstaande tekst van jouw lied zingen, een lied waarmee je vele 

harten beroerde, met respect aan je denken. 

 

Martin Dieteren  nov.2010      

In Memoriam 

  Bertus Willems 

Steal away, steal away, steal away  to Jesus 
Steal away, steal away home 
I ain‟t got long to stay here. 
 
My Lord he calls me, he calls me by the thunder 
The trumpet sounds within a my soul 
I ain‟t got long to stay here 
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In Memoriam 
onze oud-leden 

  Kees, René en Harry  



10 

 

♫ Elijah, Felix Mendelssohn ♫ 
PB 

Begin juli 2010 is de Heerlense Oratorium Vereniging (HOV) onder de bezielende leiding van dirigent  

Emmanuël Pleijers gestart met de repetities voor de Elias / Elijah van Mendelssohn. 

                    Elijah’s  "Oratorium nach Worten des Alten Testaments" Opus 70 

Aangezien de uitvoering van dit werk een koor van behoorlijke omvang vereist, en ook met veel man-

nenstemmen gaat SI-TARD de HOV helpen met de uitvoering op 23 okt in het Heerlens Parkstad Thea-

ter.  

In dit artikel wat meer achtergrondinformatie over Mendelssohn en over Elijah. Met vooral dank aan 

het grote Internet, maar vooral dank aan Jan de Kruijff van de kennisbank voor klassieke muziek.  

Felix Mendelssohn-Bartholdy 

   
 

Mendelssohn werd geboren op 3 februari 1809 in 

Hamburg. Twee jaar later verhuist de familie –het zijn 

rijke bankiers van Joodse afkomst- naar Berlijn. Felix 

heeft alle kenmerken van een wonderkind. Hij doet 

opvallend aan Mozart denken. Ook heeft hij een zuster 

van ongewone muzikale begaafdheid. Misschien zou zij 

in de geschiedenis bekendheid hebben kunnen krijgen 

als eerste -en een der zeer- weinige vrouwen met mu-

zikale scheppingskracht. Maar haar vader overtuigde 

haar van de in die dagen algemeen geldende opvat-

ting, dat muziek voor een vrouw wel een aantrekkelij-

ke liefhebberij, maar nooit een beroep kon zijn. 

De naam Felix (de gelukkige) heeft veel van een sym-

bool. Het leven van Mendelssohn was werkelijk bijzon-

der gelukkig. In de woning van zijn ouders woonde de 

geestelijke elite van die tijd wekelijks concerten bij. Bij 

een van die gelegenheden dirigeerde de zeventienjari-

ge zijn oeuvre voor Shakespeare‟s 

“Midzomernachtdroom”. Het was een voortreffelijke 

proeve van zijn talent. De financiële middelen van zijn 

vader veroorloofden de jonge man studiereizen door 

geheel Europa. Van die reizen beschikken wij zowel 

over muzikale aantekeningen als over tal van tekenin-

gen en schetsen. 

De indrukken die Mendelssohn in Italië op doet, gaan 

niet heel diep. Hij legt ze neer in zijn “Italiaanse Symfonie”. Misschien is hij nog te jong om de diepten 

van de “Latijnse Geest”te peilen. Wat hij ziet is louter zon en vrolijkheid. Dieper treft hem zijn reis 

door noordelijker landen. Het sombere landschap van Schotland, het paleis van Holyrood waar de on-

gelukkige Maria Stuart haar einde vond – dat alles vinden wij terug in de klankschildering van de sym-

fonie “de Schotse”. En de Fingalsgrot, die speling der natuur met haar klinkende zuilen van basalt, in-

spireerde Mendelssohn tot zijn gelijknamige ouverture. 

In totaal schreef Mendelssohn vier symfonieën en de symfoniecantate “Lobgesang” op Bijbelse tekst, 

die ook wel tot zijn symfonieën wordt gerekend. Tot zijn beste werken behoren zijn Vioolconcert, en de 

muziek voor “Een Midzomernachtdroom”. Verscheidene delen daarvan, onder andere de 

“Hochzeitsmarsch” behoren tot de meest gespeelde romantische werken. Niet alle composities zijn erg 

diepzinnig. Misschien was zijn leven daartoe te gelukkig. Werkelijke diepte vinden wij echter ongetwij-

feld in de beide grote geestelijke oratoria: “Paulus” en “Elias”.  
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Vervolg Elijah 

 

 

En hij schreef menig geslaagd lied, vol warm gevoel, met een eenvoud van melodie die de volkskunst 

nabij komt. Dat geldt ook voor zijn koorwerken. Juist daarin is hij pas goed de zanger van de Duitse 

romantiek geworden: als hij zingt van de Duitse bossen, van zwerftochten met een ransel op de rug, 

van het gemoedelijke dorpsleven. 

Van grote betekenis was Mendelssohns bedrijvigheid als dirigent en organisator. Al pop zijn twintigste 

jaar gaf hij van een ongewoon kunstzinnig inzicht blijk, toen hij de Mattheus-Passie van Bach uit het 

stof te voorschijn haalde en die aan de wereld terug gaf. In 1835 werd hij in Leipzig dirigent van de 

Gewandhaus-concerten en vestigde er de wereldnaam van. Acht jaar daarna stichtte hij in dezelfde 

stad het conservatorium. Schumann werd er een der eerste leraren en tal van bekende musici heb-

ben er gestudeerd. 

Mendelssohns leven kende geen grote moeilijkheden. Het was vrij van knagende twijfel en ondermij-

nende strijd. Maar het was vol gratie, edele gevoelens en oprechte genegenheid. Het overlijden van 

zijn begaafde zuster bracht hem wel een slag toe, die de harmonie van zijn leven geheel verstoorde. 

Weinige maanden later stierf hij zelf, op 4 november 1847. 

 

Elias / Elijah 

Het is nogal uitzonderlijk. Nauwelijks is het orkest gaan spelen of de hoofdpersoon Elias verheft al 

zijn stem. Elias heeft het nodige te voorspellen. Dan begint pas het orkest, heel zacht, aan de ouver-

ture. Zoiets is nog nooit vertoond, De bedoeling is duidelijk en het effect enorm: Mendelssohn boeit 

je meteen, en laat je niet meer los. Daarbij wordt hij geholpen door het verhaal. Het Bijbelverhaal 

over de profeet Elias is een groot drama. Het is een verhaal met een boze god, een opstandig volk, 

een slechte koning, een wraakzuchtige koningin, maar het is vooral het verhaal waarin het ene won-

der na het andere gebeurt. Het volk Israël heeft afgodsbeelden gemaakt en aanbidt de zogenaamde 

Baäl. God heeft schoon genoeg van de situatie en stuurt zijn profeet Elias naar het hof van koning 

Achab. Daar spreekt Elias een vervloeking uit: “Er zal in de komende jaren geen dauw of regen zijn, 

totdat ik zeg dat het weer gaat regenen”. Zo straft God het volk met een hongersnood. Elias trekt de 

bergen in. Daar is nog water in de beken en eten krijgt hij van de raven, die hem stukjes brood en 

vlees brengen. Maar na verloop van tijd wordt het zo droog dat ook de raven geen eten meer kunnen 

vinden. Elias trekt dan in bij een weduwe. Zij kan nog broodkoeken bakken , want op wonderbaarlijke 

wijze raakt het kleine voorraadje olie en meel dat zij nog heeft niet uitgeput. Dan sterft het zoontje 

van de weduwe. Elias wordt de dood van het kind verweten, waarna de profeet God smeekt het kind 

weer tot leven te wekken. Het gebed wordt verhoord en de dolgelukkige moeder sluit haar kind weer 

in de armen. Na drie jaar droogte gaat Elias terug naar het hof van de koning. Ondanks alle ellende 

aanbidt het volk de afgodsbeelden nog steeds. Elias daagt de Baälpriesters uit tot een krachtmeting 

tussen hun God en de zijne. Hij laat een brandstapel oprichten met een geslachte os er op. De God 

die er in slaagt het vuur aan te steken is de echte God. Hoe hard de Baälpriesters hun God ook aan-

roepen, zij krijgen het niet voor elkaar om het vuur aan te laten steken. Maar als Elias gaat bidden, 

schiet het vuur de hemel uit en vat de stapel vlam. Het volk begrijpt dan dat het de verkeerde God 

vereerd heeft, bekeert zich, en zo komt de regen terug in het land. De vrouw van Achab, koningin 

Jezebel, kan het niet uitstaan dat Elias God gewonnen heeft. Zij hitst het volk op en wil hem laten 

vermoorden. Elias vlucht de woestijn in. Van daaruit trekt hij met een leger van trouwe volgelingen 

ten strijde tegen het kwaad.  Na vele jaren gestreden te hebben, sterft Elias en wordt hij in de Hemel 

opgenomen. 

.  
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De Muziek 

Het centrale oratorium uit de romantiek toont de voor Felix 

Mendelssohn Bartholdy typische melodische welluidendheid, 

waarbij het voorbeeld van de beide modellen voor het genre 

van Haydn niet zelden doorschemeren. Maar er zijn ook nog 

echo‟s van Händels Alexander‟s feast en Joshua. 

Wie Mendelssohns Elijah het beste oratorium uit de negentien-

de eeuw noemt zoals veel commentatoren hebben gedaan 

sinds het werk in 1846 ontstond, loopt het risico dat hij wordt 

beschuldigd van een poging om een van ‟s componisten wer-

ken te bedelven onder licht ironische lof. Het typische oratori-

um is tenslotte wat zijn onderwerp aangaat religieus, lang, compromisloos moralistisch van toon en heeft 

stichtelijke bedoelingen in overeenstemming met het traditionele christelijk geloof. De Elijah voldoet in al 

deze hoofdcriteria aan de eisen die een oratorium stelt. Maar welke kans heeft het werk om in onze ruste-

loos cynische en meedogenloos geseculariseerde tijd nog serieus te worden genomen. Aan het aantal op-

namen te oordelen wordt het werk wis en waarachtig nog serieus genomen. Vanwaar dat voortdurende 

succes en waarom die populariteit bij koorverenigingen? Hoe is het mogelijk dat deze duidelijk uit de mo-

de geraakte moloch van een werk met zijn oude protagonisten, zijn krakkemikkige verzameling recitatie-

ven, koren en liederen en zijn schijnbaar zo simplistische en neerbuigend vrome teksten tegenwoordig 

nog relevant is? Het antwoord schuilt ten dele in Mendelssohns muziek: Elijah bezit, hoewel het ongelijk-

matig van kwaliteit is, vele momenten van grote kracht en schoonheid. Het geheel is de componist van 

het octet, het vioolconcert, de vierde symfonie en A midsummer night’s dream waardig. Het idee om een 

oratorium te schrijven over de oudtestamentische profeet Elias ontstond gedurende de succesvolle na-

sleep van Paulus, zijn eerste poging in het genre. Hij besteedde drie jaar worstelend met het probleem 

om een passende Bijbelse tekst samen te stellen, waarna zijn enthousiasme voor het project bekoelde. 

Maar dat project kwam in 1845 weer tot leven toen Joseph Moore, de manager van het Birmingham mu-

ziek festival aan Mendelssohn schreef en hem vroeg om in 1846 festivaldirecteur te worden en om voor 

die gelegenheid “ook een eigen werk te schrijven en uit te voeren”. Mendelssohns gedachten gingen on-

middellijk terug naar Elias en ontketende een koortsachtige activiteit bij hem. In een haast manische cre-

atieve uitbarsting sloeg hij in het najaar van 1845 aan het componeren en werkte stug door, waarbij het 

net lukte om het slotkoor van het werk negen dagen voor het festival begon aan de zangers ter beschik-

king te stellen. De repetities van het koor waren intussen vertraagd omdat de Duitse tekst eerst nog – 

door Bartholomew in het Engels van de King James bijbel - moest worden vertaald. De oorspronkelijke 

Duitse tekst was door Mendelssohn en een vriend van de familie, pastor Julius Schubring, samengesteld. 

De voorbereidingen voor de première vonden dus onder grote druk voor alle betrokkenen plaats. Niette-

min bezorgde die première van het oratorium op 26 augustus 1846 Mendelssohn de grootste accolades 

van het publiek uit zijn hele loopbaan. De dirigent leidde een ensemble bestaande uit vierhonderd uitvoe-

renden in totaal en er waren tweeduizend luisteraars in de zaal. Aan het eind barstte “een langdurig una-

niem salvo van luidruchtige en oorverdovende bijval” uit “met kreten van verrukking en hernieuwde toe-

juichingen en hoerageroep”.Behoorlijk overweldigd en uitgeput keerde Mendelssohn naar Leipzig terug om 

zijn Elias geschikt te maken voor publicatie. Slechts vijftien maanden later terwijl hij nog een heel versla-

gen gevoel had over de dood van zijn zus Fanny in mei en fysiek uitgeput als resultaat van overwerktheid 

en spanningen overleed hij op de tragisch jonge leeftijd van slechts 38 jaar.  
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Structureel is Elias verdeed in twee delen met een totaal van 42 individuele deeltjes of “nummers”, die 

vaak onderling zijn verbonden of in elkaar overgaan. (zie “Inhalt”op volgende bladzijde)  

Tamelijk ongebruikelijk is de “Inleiding”, waarin Elias de aanstaande droogte aankondigt waartoe God 

Israel veroordeelde als straf voor de verering van valse idolen. Een fugatische ouverture schildert daar-

na de barensweeën waaraan het volk gedurende drie jaar was onderworpen voordat het eerste deel be-

gint. Bij het schrijven van Elias wenste Mendelssohn vooral “het dramatische element” uit het leven van 

de profeet naar voren te brengen. Wat dit betreft verschilde hij van mening met zijn medewerker domi-

nee Schubring voor wie alles wat naar “opwinding” zweemde in tegenspraak was met “het stichten van 

het hart” en die in plaats daarvan het “heilige element” wilde laten domineren. Wat tenslotte aan het 

eind van hun steekspel resulteerde, is een partituur die wat Mendelssohn “overvloedig en begrensd” 

drama noemde maar ook eerder beschouwelijke momenten van spirituele reflectie zoals Schubring dat 

wenste. Zodoende hebben bijvoorbeeld de “taferelen” waarin Elias, de weduwe en de aanbidders van 

Baal in het eerste deel voorkomen duidelijk het karakter en de toon van een opera, terwijl koren als 

Blessed are the men who fear him en He that shall endure do the end een opgetogenheid en een gevoel 

van geestelijke verheffing bereiken die zelfs de in doctrinair opzicht onbuigzame dominee plezier moet 

hebben gedaan. Niet alle “nummers” uit Elias halen een constant hoog niveau, maar de elementen van 

nadrukkelijk theatervertoon en melodische inspiratie, samen met de duidelijke oprechtheid van Men-

delssohns eigen diepgewortelde geloof verlenen samen het oratorium een duurzaam karakter, waardoor 

het voorlopig nog wel op het repertoire zal blijven.   

De opnames van  Elias kan men onderverdelen in de Duitse en Engels versie, waarbij vermeld mag 

worden dat Engeland een zeer rijke koortraditie heeft en dat ook wel bij de meeste uitvoeringen her-

kenbaar is tov  de Duitstalige volgens Jan de Kruijff. Zelf heb ik de Engels versie van Paul Daniel en de 

Duitse versie van Helmuth Rilling met het Stuttgart Bach Collegium. Ik vind beide indrukwekkend. Op 

de volgend bladzijde staan alle werken uit het Oratorium Elias. 
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Het Sittards Mannenkoor heeft een nieuwe folder gemaakt, welke de leden kan ondersteunen om zan-

gers te werven in hun eigen relatiekring. Onderstaand de toelichtende tekst van voorzitter Theo; 

 

Het is bekend dat muziek van grote invloed kan zijn op de gemoedstoestand van mensen. Op elk mo-

ment van de dag kan men naar muziek luisteren, op de radio, op tv,  

in een café, op straat, thuis. We luisteren naar muziek bij feestelijke gelegenheden, maar evengoed bij 

droevige gebeurtenissen. Muziek beïnvloedt ons gemoed in hoge mate. Een baby wordt in slaap gezon-

gen, we zingen samen met onze (klein)kinderen de evergreens uit onze kinderjaren, we neuriën de be-

kende melodieën uit onze jeugd mee en we zingen massaal mee als het Nederland elftal succes heeft. 

Ik kan me geen wereld voorstellen zonder muziek.  

Muziek is van alle tijden. Mensen hebben altijd al muziek gemaakt. Muziekinstrumenten werden gemaakt 

van beenderen, van takken, van touw of van welke grondstof dan ook. Maar één instrument hoeft niet 

gemaakt te worden. Dat instrument is er altijd al geweest:  

de menselijke stem. 

Iedereen van ons heeft wel eens gezongen, in de badkamer waar het zo mooi klinkt, tijdens een feestje 

of misschien wel vroeger in een (kinder)koor. De een gaat dat wat beter af dan de ander, maar het is 

altijd fijn om te doen. Nog mooier is het als je samen met anderen kunt zingen. Het lijkt moeilijker dan 

het is. Samen zingen met mensen die de zangkunst al beheersen, geeft je een fijn gevoel. Daarom no-

digt het mannenkoor SI-TARD u uit om eens te proberen of uw stem voldoende kan worden ontwikkeld 

om samen met andere mannen op een fijne manier muziek te maken. We hoeven niet allemaal Pa-

varotti‟s te worden. 

Het Sittards mannenkoor SI-TARD biedt u de gelegenheid om op een veilige manier uw talenten te ont-

dekken.  

U loopt hierbij maar één risico: dat u de hele dag loopt te zingen van plezier. 

 

Theo Hanssen,  

Voorzitter Mannenkoor  SI-TARD 

 

Aangevuld  door dirigent Emmanuël; 

Ben je op zoek naar een nieuwe  muzikale uitdaging? 

 
Kom dan eens de sfeer en het enthousiasme proeven bij "SI-TARD".  
Samen zingen schept een enorme band. Het is vaak  
inspannend repeteren maar........................ je krijgt er ook een hoop energie en ontspanning voor 

terug. 
Kom ook ontdekken hoe fijn het is om bij een mannenkoor te zingen. 
Je bent van harte welkom op 

 

 SING-IN < > SI-TARD  
26 januari  2011   19.00 uur 

 

Emmanuël Pleijers,  
dirigent Mannenkoor SI-TARD 

SING– IN  < > SI-TARD  
PB 

Inmiddels is gebleken dat de SING-IN een succes mag worden ge-

noemd en zeker voor herhaling vatbaar. 

De tijd zal uitwijzen of de nieuwe zangers zich bij ons thuis voelen en 

lekker willen meezingen. PB 
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De gezichten van SI-TARD 

PB 

Al een lange tijd bestond de behoefte binnen SI-TARD  voor een “smoelenboek” Het is er  dan einde-

lijk van gekomen. 

Op de volgende bladzijden staan de foto‟s met naam. Bij de zangers is ervoor gekozen om ze per 

zangstem te groeperen. 
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SI-TARD 1e Tenoren 

PB 

Jac Verbeek 
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SI-TARD 2e Tenoren 

PB 
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 SI-TARD Baritons 
PB 
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 SI-TARD Bassen 
PB 
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"  

Activiteitencommissie: Niek Leurs (vz) 
VACANT 2x 

(046) 458 38 13 

      

Bibliothecaris: Paul Thissen  1e 
Alex van der Klip 2e 
  

(046) 452 13 72 

Koormeesters: 1e tenoren    Ad Hensen 
2e tenoren   Jef Schleipen 
Baritons      Alex van der Klip 
Bassen        VACANT 

  

      

Contact leden NZ en weduwe Vacant   

      

Facilitaire commissie: Jan Coenen   beheerder 
Hub Dumont 
Ad Hensen 
George Leinarts 
Henk Vorstermans 

(046) 451 87 35 

      

Felicitatiedienst: Jo Salden   

      

Ledencommissie: Martin Dieteren vz 
Jo Aarts 
Leo Lodder 
Ruud Schokker 
Jo Storcken 
  

(046) 481 03 62 

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

(046) 481 03 62 

Public Relations : VZ   VACANT 
Piet Besselink 

  

      

Redactie Klankbord: Piet Besselink (046) 474 12 16 

  E-mail  si-tard@hetnet.nl (0842) 24 46 39 

      

Smokingcommissie: Jo Aarts (046) 451 10 14 

      

Spaarlotto-commissie: Jef Schleipen (vz) 
Ad Hensen 
Leon Tonglet 

(046) 451 19 64 

      

Sponsorcommissie: Jo Aarts (vz) 
Noël Lebens 
Leon Tonglet 
Wim Zonnenberg 

(046) 451 10 14 

      

Vaandeldrager:  Leon Tonglet 
Richard Kool 
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Colofon Sittards Mannenkoor "SI-TARD" 

Beschermheer: Dhr Noël Lebens   

      

Ere voorzitter:  Dhr. Jac  Tonnaer   

      

Ere bestuurslid:  Frits Hamers   

      

Ere dirigent:  Jos Besselink 

Piet Tobben 

  

      

Lid van verdienste: Frans Besselink     Piet Besselink      Jan Coenen 

Harrie v Didden    Frits Hamers        Ger Heilkens 
 Ari Jansberg         Tjeu Storms          Frans Spauwen 

  

      

Bijzonder lid:  Piet Timmermans      Arno Queisen   

      

Bestuur SI-TARD:     

Voorzitter: Theo Hanssen (046) 458 80 41 

Secretaris: Wiel van Eeghem (046) 451 81 37 

Penningmeester: Nico Thissen (046) 451 23 83 

2e secretaris: Martin  Dieteren   

2e penningmeester: VACANT   

leden Jo  Aarts 
Niek Leurs 
Jo Salden 

Paul  Thissen 

  

      

Dirigent: Emmanuël  Pleijers   

      

Repetitor: Paul Kalkhoven   

      

Correspondentieadres: Sittards Mannenkoor  SI-TARD 

p/a  Halderstraat 9 

6136 BH SITTARD 

Tfn secretaris 
(046) 451 81 37 

      

Bankrelatie:  Rabobank Sittard rekeningnummer  14.76.18.932 t.n.v. 
Sittards Mannenkoor  SI-TARD 

Postbank  gironummer van SI-TARD 1059971 

  

      

Kamer van Koophandel nummer 40187756   

      

Contributie: € 120,00 per jaar ( 1 jan – 31 dec)   

      

Repetitielokaal: Jochem Erenshoes 
Kloosterplein 3, 6131 EP Sittard 

Tel. (046) 458 33 89 

      

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

      

Repetitieverzuim melden 
bij: 

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

Tel. (046) 451 10 14 

Tel. (046) 451 45 01 

      

Uitgave feb 2011 ©PB     
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De TV zenders in binnen– en buitenland puilen uit met muzikale programma‟s dan wel 

veldslagen. 

Begonnen we jaren geleden met “una voce…” van Ernst Daniël, Popstars, Holland Got‟s 

talent, Op zoek naar…. Enz. Toen kwam korenslag in 2007, heel leuk (Leuker als men 

Henny Huisman had weggelaten) en inmiddels doorgegroeid in 2011 waar kennelijk pre-

sentatie en huppelen als een kangoeroe belangrijker is dan de koorzang. Getuige de bij-

drage van “lifestyle-deskundige” Maik de Boer.  Laat hem maar weer mooi gaan dansen 

als GO-GOdanser. De optredens van korenslag kan je trouwens nog allemaal terugkijken 

via de website: http://www.eo.nl/programma/korenslag/2010-2011/page/-/archive.esp?

year=2011. Of even googelen. 

Nee laten we met de mannenkoren mooi op de voetjes blijven staan, mooie muziek ma-

ken en ondertussen kijken naar een verantwoorde presentatie.  

Ondertussen staat er weer een nieuw muziekprogramma aan te komen:  

 

Amerikaanse hit The Sing-Off dit voorjaar bij SBS 6 
 

Danny de Munk maakt presentatiedebuut bij SBS 6. 

SBS 6 heeft de hand weten te leggen op het Amerikaanse hitformat The Sing-Off. In het 

programma nemen de meest getalenteerde zangformaties uit het hele land het op spec-

taculaire wijze tegen elkaar op. Uniek aan dit concept is dat de zangtalenten zonder eni-

ge vorm van instrumentale begeleiding de strijd met elkaar aangaan. Met hun stem als 

enige wapen moeten zij de jury imponeren waardoor populaire hits klinken als nooit te-

voren. Muzikale families, getalenteerde vriendengroepen en de top van de Nederlandse 

muziekopleidingen brengen de nummer 1 entertainmentshow van NBC dit voorjaar bij 

SBS 6 tot leven. De presentatie van deze grote, nieuwe weekendshow is in handen van 

Tooske Ragas en Danny de Munk. 

The Sing-Off is een talentenjacht uniek in zijn soort. SBS 6 selecteert de meest getalen-

teerde vocale krachtpatsers. In de eerste aflevering maakt het publiek kennis met de al-

lerbeste zanggroepen. Zij strijden in The Sing-Off met hun opzwepende optredens om de 

winst. Alles is toegestaan, zolang het maar met de stem gebeurt. Instrumentale begelei-

ding en muziekbanden mogen niet worden ingezet tijdens de optredens, maar de muzi-

kale zangtalenten hebben alles in huis om met hun stemmen volledige orkesten te over-

stemmen. 

Naast het vertrouwde SBS 6-gezicht Tooske Ragas, zal Danny de Munk zijn debuut ma-

ken als presentator bij de zender. “Als zanger weet ik hoe ontzettend moeilijk het is om 

live zonder enige vorm van instrumentale begeleiding je publiek te entertainen. Ik heb 

dan ook heel veel respect voor de prestaties van de deelnemende groepen. De beelden 

van de Amerikaanse versie zijn spectaculair en ook in Nederland staat ons iets heel 

moois te wachten ,” aldus Danny. 

In Amerika is The Sing-Off een grote kijkcijferhit. Met het eerste seizoen werd het pro-

gramma gelijk de beste bekeken nieuwe entertainmentshow van Amerika en seizoen 

twee hield bijna tien miljoen Amerikanen aan de buis gekluisterd. Bovendien scoorden de 

deelnemende groepen verschillende hits in de iTunes chart met hun optredens. 

Het belooft in elk geval veel à capella werken. 

 

Via You Tube zijn er ook al filmpjes te zien. Toets bv in: “The Sing-Off”  en de rest volgt 

vanzelf. 

Koren in het Nieuws 
PB 
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Centrum voor Koorzang 
PB 

Zaterdag 29 januari was ik te gast en deelnemer aan de forumdiscussie: 

“ Het imago van de koorwereld.” 

Samen met ruim 30 aanwezigen; dirigenten, bestuurders van muziekkoepels, ge-

meentelijke- en provincie bestuurders, mocht ik luisteren naar organisator Annie 

Jansen met gastsprekers Harrie Spronken en Jean Lambrechts. De sprekers wer-

den afgewisseld door het projectkoor welke werken van Purcell, Schouten, Elgar, 

Wikander, Eriksson en Cooper uitvoerden. Bij enkele werken werden we aange-

moedigd om mee te zingen. 

Annie, initiatiefneemster van het Centrum voor Koorzang/Koorscholing, welke een 

zeer ruime wereldlijke ervaring heeft opgedaan op het gebied van koormuziek, 

schetste haar beeld van de huidige koorwereld en komt met de stelling: 

“Het wordt de hoogste tijd dat de koorwereld zich zelf serieus gaat nemen” 

Dat behoeft wel enige toelichting; in de koorwereld kunnen veel amateurzangers 

geen noten lezen, de dirigent moet alle partijen voorzingen. Dat kost veel tijd en 

je loopt het risico dat de kwaliteit minder wordt. Ook zijn er nauwelijks tot geen 

opleidingen voor koordirigent, de basisscholen hebben bijna geen aandacht voor 

muziek. En zo kunnen we nog even doorgaan. Wat heeft het Centrum voor Koor-

zang(CvKz) te bieden? Men wil graag helpen, mits wij, de koren, geholpen wensen 

te worden. 

Men heeft diverse cursussen koorscholing ontworpen voor kinderen en volwasse-

nen. Koordirectie voor dirigenten. Didactische koorschooltraining voor vakleer-

krachten. Op dit moment wil men gaan bouwen aan een uitgebreide database voor 

de koorwereld met informatie over muziek, scholing, dirigenten, begeleiders enz. 

De stichting heeft het voornemen om dirigentdagen te gaan organiseren waarbij 

men ook een projectkoor ter beschikking heeft. 4 juni as wordt er een dag georga-

niseerd ter ere van de dirigenten/componisten Vic Nees en Jean Lambrechts die 

beiden 75 jaar worden. 

 

Nu is het centrum voor koorzang niet de enigste welke zich met deze onderwerpen 

bezig houdt. Ook KNZV-Limburg is van start gegaan met koorscholing voor haar 

leden. SI-TARD gaat ook deelnemen aan de scholing bij Harrie Spronken in Arta-

muse te Beek. Het zou mooi zijn indien deze organisaties hun krachten zouden 

bundelen en de samenwerking zoeken met elkaar. Daar zou de gehele koorwereld 

van kunnen profiteren. 
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Op Valentijnsdag 1938 geboren in Breda. In de oor-

logsjaren verhuisd naar Heerlen. Na de Middelbare 

School de opleiding aan de toenmalige Kweekschool 

voor onderwijzers gevolgd. Na de militaire dienst de 

Academie voor Lichamelijke Opvoeding ( in de volks-

mond beter bekend als de Sportacademie ) gevolgd 

in „s Hertogenbosch en in 1964 afgestudeerd.  

Inmiddels getrouwd met Marijke. Samen hebben we 

twee zonen, een dochter en vijf kleinkinderen. 

Vanaf 1967 verbonden aan de Pedagogische Acade-

mie in Heerlen als vakleerkracht Lichamelijke Opvoe-

ding en enkele jaren later doorgestroomd naar een 

directiefunctie. Vanaf 1987 het onderwijs verlaten en verbonden  aan een Outpla-

cementbureau. Sinds 1997 met (vervroegd) pensioen, waarna ik voldoende tijd 

kreeg voor diverse hobby‟s, die voor een deel liggen in de sportbeoefening. Voor-

al de golfsport heeft mij de laatste jaren in zijn greep. Op een mooie golfbaan in 

Brunssum kan ik daar naar hartenlust van genieten. Ook lezen, klassieke muziek 

en natuurlijk zingen zijn welkome vrijetijdsbestedingen. Gedurende een viertal 

jaren, met Marijke samen, ook gezongen in een gemengd koor in Maastricht. 

Inmiddels heeft het mannenkoor SI-TARD, mede door de prettige ambiance, mij 

helemaal te pakken. Ik hoop daar nog vele jaren te mogen genieten van de zang-

kunst, samen met U allen, om op mijn manier een positieve bijdrage te leveren 

aan het koor. 

 

Februari 2011                         

Huub Rutten 

 

 

Even voorstellen: 

Huub Rutten 

Spaar Lotto Comité 
 

SPAREN bij SI-TARD kan nog steeds!! Bijvoorbeeld voor 
de concertreis 

  
Er zijn nog enkele nummers vrij.  Info Jef Schleipen 
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SITAARKE over Muziekbeoefening 

        “Op tied aom hoale” 

Even voorstellen: 

Gerrit Slopsema 

 

Ik ben geboren in 1942 te Groningen, uit een familie van zangers. 

Mijn opa en opoe hebben elkaar leren kennen op een koorfestival en zo‟n vijftig jaar 
later bestond het halve koor uit familie. Op feestjes, na de eerste borrel, zongen ze 

altijd, Ecce quomodo, de twaalf rovers en vooral de lindeboom. 
Na het kinderkoor koos ik voor de fanfare, later brassband. Daarin ben ik  

opgeklommen van derde trompettist naar solobugel. 
Bij ons naast woonde Nel, een evacué uit Venlo die na de oorlog was blijven han-

gen. Zij had iets wat bij ons niemand had, nl; een accordeon. Zondags, als de rest 

in de kerk zat, speelde ze Limburgse liedjes : wie ich noch „ne jungske waar, wie 
sjoon us limburg is… wij kinderen kenden deze liedjes allemaal. 

Toen ik 18 was, moest ik in militaire dienst en werd ik soldaat in Maastricht. Omdat 
het te ver was om in een kort weekend heen en weer te reizen, ken ik Maastricht 

van toen (1961) heel goed.  
Een keer ben ik in het Staar gebouw naar de Maastrichter Staar geweest, geweldig. 

Ik heb in Eindhoven machinebouw gestudeerd en mijn hele leven machines ge-
bouwd bij Philips, eerst in Eindhoven, later in Sittard en vervolgens in Aken. 

Inmiddels ben ik al enige jaren met pensioen. Vorig jaar kreeg mijn vrouw Adrienne 
een lintje, er was muziek bij en zoals gewoonlijk zong ik mee. Iemand sprak mij 

aan en zei: wil je geen lid worden van het kerkkoor. Het leek mij wel wat, maar 
Gerrit Holst, die naast mij stond zei: als je dat wilt kun je beter bij het Sittards 

mannenkoor gaan, Chris Wagt, Jo Aarts, 
Tjeu Storms, Jo van Gemert en Jo Winands zingen daar ook.(Waar zijn die Jo‟s 

trouwens?) 

Het kwam er maar niet van, tot ik Jo Salden tegen kwam die mij een dag later re-
soluut meenam.  

Ik heb nog geen minuut spijt gehad, en ik vind het heel gezellig. 
 

P.S, je kunt gerust Limburgs tegen mij praten. Ik versta het goed, eigenlijk is het 
een soort gezongen Gronings. 
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Even voorstellen: 

Jan de Vries 

Beste koorleden, 

 
Mijn naam is Jan de Vries, geboren in 1948 in Deventer en via Hengelo, Assen, Arnhem, Bleijer-

heide, Brunssum en Oirsbeek woon ik nu samen met mijn echtgenote in het prachtige Munster-
geleen, aan de voet van de Windrakerberg. 
 

Muziek heeft altijd al mijn belangstelling gehad, maar werd nog eens extra gestimuleerd doordat 
ik mijn vrouw Marijke in 1967 leerde kennen. Zij was onderwijzeres, maar zong toen ook al als 

mezzo-sopraan. Ze werd in 1970 bij het Stadttheater in Aken  geëngageerd en zong daarna in 
binnen- en buitenland. Op dit moment is zij als zangpedagoge verbonden aan de muziekschool in 
Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. 

Op 3 april neemt zij na een 40-jarige zangcarrière afscheid 
Voor mij een andere wereld waar ik met volle teugen heb mogen genieten. 

 
Zelf zingen had ik tijdens mijn studie wel in een koor gedaan. Later niet meer. Ik vond één zan-
geres in de familie wel genoeg. 

 
In 1972 zijn we getrouwd en we hebben twee kinderen.. Ik werkte inmiddels in de hulpverlening 

en kreeg een baan in de kinderbescherming in Zuid-Limburg. Eind vorig jaar moest ik 
“gedwongen” met flex-pensioen vanwege bezuinigingen in de Jeugdzorg. Nu werk ik vanuit mijn 

eigen praktijk als supervisor en coach. Ik vind het fijn om mijn kennis en ervaring nog op deze 
manier in te kunnen zetten. 
  

Toen mijn vriend, Huub Rutten, mij eind vorig jaar vroeg om mee te gaan naar het Mannenkoor 
SI-TARD was ik onmiddellijk enthousiast. 

Dat enthousiasme is alleen maar groter geworden. Dat komt door een aantal zaken: 
 de hartelijkheid waarmee ik als nieuw lid ben ontvangen. Ik voelde me snel opgenomen. 

Een prima kwaliteit van dit koor.  

 de repertoirekeus is erg gevarieerd. Toen ik hoorde dat de Elias op het programma stond 
was ik gelijk verkocht. Mijn vrouw heeft de aria Höre Israel al lang op haar repertoire 

staan. Deze aria ontroert me elke keer weer.  
 de professionaliteit van de dirigent. Hier staat iemand die weet waar hij het over heeft en 

hij verstaat de kunst leiding te geven aan zo‟n groep enthousiaste mannen. 

 
Nou, verder ben ik in allerlei rollen actief  als lid van de Baptisten Gemeente Brunssum-Treebeek, 

zit ik sinds kort op bridgeles, volg ik een cursus over het Oude en Nieuwe Testament, wil ik me 
gaan bekwamen in het golfen en last but not least zijn mijn vrouw en ik sinds enige weken opa 
en oma van Feline, een prachtige kleindochter van onze dochter en haar man. 

Hoe bedoelt u…. met pensioen! 
 

Natuurlijk hoop ik op een prettige tijd bij Mannenkoor SI-TARD, 
 
Jan 
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Wits te nog wie vruiger?   

Van Harry Savelkoul ontving ik nog een krantenartikel van 18 juni 1934 over een 

concours in Grevenbicht waar oa Omhoog met Dirigent Sjang Frissen en Concordia 
met dirigent  Thei Hochstenbach  aan meededen. Op 11 februari 1953 smolten bei-

de koren samen tot de oude bekende naam Sittards Mannenkoor. Onderhandelaar 
Hein Delsing werd tevens voorzitter. Harrie bedankt voor jouw bijdrage. PB 
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Dag van de koormuziek 

2010 

Afgelopen jaar had rayon Swentibold voor het 2e jaar de organisatie van de  Dag vd Koormuziek in 

handen. Met 3 personen van Swentibold gingen we er weer voor, nl; Ben Ketelslegers van MIGNON, 

Ger Vosters van St Caecilia Sweikhuizen en ik namens SI-TARD. Dankzij de voortreffelijke samenwer-

king met Marina Veldman hebben we de “klus”weer kunnen klaren. Onderstaand een korte terugblik 

op de Dag van de Koormuziek. 

Dag van de Koormuziek 2010; Een luchtig, flitsend en goed in het gehoor liggend in te studeren reper-

toire, mede door de prima oefen-CD. Goed om thuis, in de auto of tijdens je vakantie eigen te maken. 

De Dag van de Koormuziek verliep  vanaf het begin goed, ondanks dat het aantal deelnemers minder 

was dan voorgaande jaren. Gemotiveerde deelnemers, prima onderling contact, intensieve, leerzame 

repetities in een ontspannen sfeer. Voortreffelijke leiding van beide dirigenten. Het repertoire zat er 

goed in. We konden met een goed gevoel naar de concerten uitkijken. Het was s‟avonds een goed ge-

vulde zaal, die behalve de ingestudeerde werken van het Vrouwenkoor, Mannenkoor en Gemengd Koor, 

ook nog eens Fusion en Aodemnoet, met ieder hun eigen typerende stijl, konden beluisteren.  

Na afloop heeft de stuurgroep veel lovende kritieken van deelnemers en concertbezoekers gekregen. 

Dat geeft ons weer de spirit en energie om in 2011 voor de 3e maal de organisatie op te pakken. Sa-

men met dirigenten Esther Zaad en Ron Hanssen gaan we afspreken hoe we invulling gaan geven aan 

de Dag van de Koormuziek 2011 welke op zaterdag 3 september weer in de Hanenhof te Geleen wordt 

georganiseerd. 

Kom jij ook (weer) naar de Dag van de Koormuziek?!  Reserveer dan alvast 3 

september. 

De eigenaar van de Dag van de Koormuziek is VNK Limburg, Stichting Verenigde Korenorganisaties in 

Limburg. VNK behartigt de belangen van zo‟n 1100 koren in Limburg; jeugdkoren, gemengde koren, 

vrouwenkoren, mannenkoren, georganiseerde en niet georganiseerde koren. Ook het Limburgs Koren-

festival en de Koor CD Award komen uit de koker van de VNK. 
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KNZV Limburg 
©PB 

De KNZV Limburg is een vereniging welke met totaal 6 regionale verenigingen de federatie KNZV 

vormt. KNZV staat voor Koninklijk Nederlands Zangersverbond. De zes verenigingen zijn: 

Het Noorden met 16 koren, Brabant/Zeeland met 33 koren, Holland met 41 koren, Midden Neder-

land met 54 koren, Overijssel met 26 koren en Limburg met 73 koren. 

KNZV Limburg is onderverdeeld in 7 rayons, nl; Noord Limburg (7koren), Zuid-Noord Limburg (9), 

Midden-Limburg (12), Swentibold(12), Parkstad (10) Heuvelland (10) en Maastricht (11). 

In ons Rayon Swentibold zijn onder gebracht; Brunssums Mannenkoor, Geleens Mannenkoor MIG-

NON, Guliks Mannenkoor, Beeker Liedertafel, DSM.SABIC, RMK1921 Brunssum, St Caecilia Sweik-

huizen, Sittards Mannenkoor SI-TARD, Steinder Mannenkoor, Vocal Ensemble Slava Brunssum, De 

Bronsheimers Brunssum en ORANJE Schinveld. Van dit rayon verzorg ik de coördinatie. De afgelo-

pen jaren keken we bij elkaar in de keuken, deelden slimme dingen met elkaar en leerden van el-

kaar. Enkele jaren geleden hebben we al eens met een 6-tal koren samen een concert verzorgd, 

maar dat vergde nogal wat van de deelnemers en bezoekers. Op dit moment hebben we minstens 

twee maal per jaar overleg. Meestal vlak voor het overleg van KNZV Limburg zodat we zoveel moge-

lijk eensgezind voor de dag komen. Of minstens weten wat ieder ervan vindt. Helaas is (nog) niet 

elk koor betrokken bij het rayon, of ziet de noodzaak er niet van in. Da‟s jammer, maar we geven de 

moed ook niet op. Daarvoor is de mannenkoorzang te mooi en dient ook behouden te blijven in ons 

mooi Limburgs land. Rayon Swentibold wisselt ook concertgegevens met elkaar uit zodat we reke-

ning met elkaar kunnen houden. Weliswaar heeft elk koor zijn eigen aanhang maar het is ook inte-

ressant om je oor eens te luisteren te leggen bij je collega‟s. Daarnaast is het rayon ook een databa-

se aan het opbouwen met gegevens van de verenigingen, begeleiders, dirigenten, solisten, concert-

zalen, pers en LINKS naar de HaFa wereld enz. Verderop in het Klankbord kijken we terug naar de 

koren apart. 

Terug naar KNZV Limburg welke de koren probeert te helpen om zo goed mogelijk te kunnen functi-

oneren. Dat gebeurde met training voor PR, coaching voor koren, maar ook projecten vernieuwen en 

verjongen en samenwerken. En niet te vergeten de koorscholing welke zo rond februari van start 

gaat bij Harrie Spronken. Warm aanbevolen! 

Op de website van KNZV-Limburg: www.knzv-limburg.nl is veel informatie voorhanden en zeer ze-

ker een regelmatig bezoek waard. Laatste koornieuws, Concertkalender, nieuwsbrieven en nog veel 

meer tref je op de website aan. 

Wel hoop ik dat het bestuur van KNZV Limburg MEER energie kan steken in de broodnodige projec-

ten SAMENWERKEN en VERNIEUWEN&VERJONGEN. En MINDER energie steken in de landelijke 

KNZV.  

Want hier in Limburg, met veruit de meest aangesloten koren, moeten we de samenwerking zoeken. 

Volgens mij met de HaFa wereld, (muziek)scholen en voorla Euregionaal ipv Landelijk. SI-TARD 

maakt een goede stap met het Meiconcert bij de Heivinken uit Hasselt. 

Ook Artamuse timmert aan de weg en niet te vergeten het Centrum voor Koorzang. Deze stichting, 

een initiatief van Annie Jansen belicht ik iets verderop in het KLANKBORD. 

SITAARKE  
Als men ouder wordt, wordt alles minder. Alleen het 
vergeten wordt meer!  
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Eerder in het Klankbord gaf ik het al aan  dat het jammer is dat SI-TARD geen kansen kreeg om 

mee te zingen in het Toon jaar. In m‟n muziekcollectie ben ik nog eens gaan snuffelen naar 
mooie liedjes van Toon. Het zal je niet verbazen dat vooral de Limburgse liedjes van Toon me 

aanspreken. Wat dacht je van de liedjes welke door Toon zijn geschreven; Door de Baandert ∞ 
Minne-minne moanesjien ∞ Kiek in „t glaeske ∞ Truuke, Keubke ∞ Mommegezichte Apeneutjes 
Böl ∞ Den Auwen zandjwaeg ∞ Oukouk ∞ Vraog den Heer ∞ Hauwt mer aan ∞ Kump de zomer 

∞ Den Hering ∞ St Rosakirmes ∞ Wauwelprie ∞ Dao woo „t wuivend koare sjteit ∞ Zitterd mie 
deierbaar Zitterd ∞  Bevriejing  en niet te vergeten:  in t Graas van de wei ∞ 

Vooral Dao woo „t wuivend koare sjteit en Den Auwen zandjwaeg zijn liedjes om niet te vergeten. 
De teksten van bovengenoemde liedjes heb ik gebundeld en wil je de 2 teksten van de 2 mooiste 
niet onthouden; 

 

D'n Auwe Zandjwaeg  
Toon Hermans 
 

Ich weit 'nen auwe, sjtille zandjwaeg, dae is mit bérg en sjtruuk omzuimp. 
In vruiger jaore haet mien mooder, dae waeg waal doezend maol genuimp. 

Dan kreeg' ver 's zòndigs op oos jèske, 'n ekstra kraegske, haagelwit, 
get bóterhamme in 't kalbèske, dan mochte veer mit mooder mit: 

 
refrain: 

En dan gaon ver langs dae zandjwaeg 't waar ein heerlikheid,  
dae berg op nao d'n Toomel, woo dat auwt kapelke sjteit 

 

Ich weit 'nen auwe sjtille zandjwaeg, dao raapd' ich krómbroot in de koel. 
Ver sjpeelde ruiver in de sjtruukskes en sjoelde veur 'n hómmelsjoel. 

'ch Leip mit mien oukouksflesj te klòtse, wôs woo de lèste biemeis zout. 
Hauw geine baom mee van 't rôtsje, sjnee witse oet 't kreupelhout. 

 
refrain 

En dan gaon ver langs dae zandjwaeg 't waar ein heerlikheid,  
dae berg op nao d'n Toomel, woo dat auwt kapelke sjteit 

 
Doe gouwen auwe sjtille zandjwaeg, ich volg dien sjpaore toch zoo gaer. 

Dien buim die zènge mich ei leidje, dat kump van vruiger jaore haer. 
Loewt in augustus dan 't klökske, ruuk ich de wierouk in de wÃ¨ndj, 

kump in mien hart ei sjtil gelökske, vuil ich mich weier ei Zittesj kèndj. 
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Toon Hermans 
PB 

‘t wuivend koare 
Toon Hermans 
 

Dao woo „t wuivend koare sjteit mit bloume langs de kanjt. 
Die plekskes die vergaet ich niet, dat is oos Limburgs landj. 

Woo grote buim te bluije sjtaon langs zònnige paedjes, woo wieke van de meule 
sjlaon al joare lank. 

Dao woo ich lekker dwale gong, langs hei en wei en zandj. 

Dao woo mien eige weigske sjtòng, dat is oos Limburgs landj. Dat is „t  sjoonste 
sjtökske grondj waat veur mich besjeit al gaon ich gans de waereld ròndj dat 

vènj ich neit….. 
 

Woo vèndj geer zo‟ne sjoone wal wie dae om Zitterd lik, 
Woo vèndj gee zo‟ne Baandert al ès geer uch dem bekik, `ne Kolleberg, „n sjtei-

ne sjoes wae vuilt zich dan hiej nog niet thoes. 
 

EEN DROOM? 
Het zou natuurlijk prachtig zijn als daar mooie arrangementen voor een man-

nenkoor zouden zijn of komen. Er zijn wel ooit door Jan Theelen arrangementen 
gemaakt voor het Revuekoor. Mooi als SI-TARD in Sittard op de kiosk of in het 

Forum werken van Toon en Jochem kon brengen. PB 

Het huis in de Parklaan waar Toon 

geboren is. Later nog gebruikt 
voor het Groene Kruis. In de jaren 

zestig zeventig heb ik er ook 
mooie jaren gekend bij de Tele-
foondienst van PTT. 

Toon ontvangt een onderscheiding 

van Burgemeester Dassen 
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SI-TARD in CONCERT 
©PB 

18 dec jl deed SI-TARD ook mee aan het Kerstfestijn rondom de Grote Kerk. Koud maar ge-

zellig. Meer info en foto‟s via: www.kerstfestijnkerkplein.nl  (Theo Lumens Fotografie) 

Kerstfestijn 
in  

Dickenssfeer 

Rondom  
de Grote 

Kerk. 
2 weekenden in 

december 
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SI-TARD, van vreuger jaore 
©PB 

1981, 23e jaargang van het 

Klankbord, vermeld oa de 
aankondiging van de feest-

avond in zaal Laumen. Het 
woordje van de voorzitter, 
toen Baer Gijsen waar de ge-

bruikelijke spreuken van Baer 
ook nu nog steeds van toe-

passing zijn: “Singen ist ver-
stehen, Singen ist Freude 
bringen” Maar ook de koordis-

cipline kwam opnieuw ter 
sprake in het Klankbord en 

men keek terug op de Con-
certreis naar Menden. 

1961, 

Het toenmalige blad van SI-TARD 

had nog geen naam. Heel toepas-

selijk schreef men in het bulletin: 

S.M.K. Orgaan zonder naam. 

En men ging op zoek naar een 

naam zoals te lezen. 
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Meziek, muziek -- CANTO --  musik, musique !! 

Project CANTO Limburg PB 

In 2010  ging projectkoor CANTO Limburg voor de 4e maal van start. Ditmaal met thema: CANTO in 

SPIRITS. Vroeg in het jaar had ik al een lijst samengesteld van zo‟n 130 mogelijke sponsoren in Geleen 

en Beek welke door de sponsorlopers bezocht konden worden. Ook werden subsidies aangevraagd bij 

Provincie, gemeente Sittard-Geleen en gemeente Beek. Helaas overal negatief. Wat een geluk dat we 

nog hoofdsponsor Rabo hadden, Zo‟n 8 deelnemers van de CANTO werkgroep gingen op pad met de 

sponsorfolder, waaruit de sponsoren een sponsorpakket konden kiezen. Ondertussen was de muziek-

commissie al druk bezig om muziekkeuzes te maken en musici aan te trekken. We lieten de werken Le-

an on me, You‟re the inspiration, Dancin, To much love will kill you, Oh happy day, The Promised Land, 

Africa, Go like Elijah, In a minute en let me live arrangeren voor CANTO. Dit jaar geen groot samenwer-

kingsverband met de Philips van Horne school uit Weert maar muzikale begeleiding door de Apple-Band 

uit Schinnen en zanger-pianist Ivo Schols uit Itteren. Daarnaast werd ook Marco Gerits benaderd voor 

solozang en Sanne Heuyerjans. Ook een Slagwerkgroep uit Puth Schinnen werd benaderd om mee te 

doen met CANTI in SPIRIT. 

Inmiddels was de website opengesteld om in te schrijven voor deelname en hadden we keuze gemaakt 

aan wie we gingen sponsoren(Mochten we wat overhouden) De keuze viel op het scholen voor scholen-

project van Global Exploration. De School van Gulpen zou ons meehelpen met oa garderobe, kaartver-

koop ed. waarvoor men dan de sponsorbeloning kreeg. 

Het instuderen op zo‟n 8tal woensdagavonden gebeurde in de Ontmoetingskerk te Geleen, waarna de 2 

concerten in november in het ASTA theater werden uitgevoerd. We mogen terugkijken op 2 mooi con-

certen, waarbij toch wel wat meer mensen in de zaal hadden mogen zitten. 

Dit jaar gaat CANTO voor de 5e maal van start. Eerst gaan we met 59 personen naar Praag op reis en 

dan starten we op 28 sept met de eerste repetitie. Dit jaar met “CANTO in DIAMONDS” 

Vóór die reis en repetities moet echter nog heel veel gebeuren voordat we op 18 en 19 november weer 

in het ASTA te Beek staan.  Concertbezoekers zijn in elk geval van harte welkom. 

Jong talent 

Goed gevoel na afloop 
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Culinair 
PB 

 
IJsbergsla met spekjes, kipreepjes en mosterd/

notendressing. 

Benodigd voor 2-3 personen: 

IJsbergsla, 1 rode paprika, 3 ons reepjes kipfilet, 1 

ons blokjes gerookt spek, 4 scharreleitjes, verse bies-

look, mosterd notendressing. 

Kook de eieren ca 5 minuten en koel met koud water. 

Snij de sla in stukken en verwijder de kern. Snij de sla 

dan in ringen van ongeveer 1 cm dikte. Was de papri-

ka en verwijder de zaadlijsten, en snij de paprika in 

reepjes. Bak de spekjes knapperig bruin en leg ze op 

een stuk keukenpapier. Braad dan de reepjes kipfilet 

snel bruin en kruid ze met wat zout, peper en gem-

bersap. Laat ze afkoelen in het braadvocht. 

 

Meng de sla in een kom met de reepjes paprika en 

bieslook. Meng ook de kipreepjes en spekjes en ver-

deel ze over de salade. Snij de eieren in vieren en ver-

deel over de salade. Schenk wat mosterd/noten dres-

sing over het geheel en serveer het met broodjes, 

eventueel voorzien van kruidenboter. 

Met een lekkere witte fruitige wijn zal dit best smaken. 

 

Bijvoorbeeld een Australische Chardonnay  

Zoervleisj van de Mam 

Adverteren?  

 
Ja, zeker dat kan! 

 
Stuur een mail aan: 

 
si-tard@hetnet.nl 

 
En we nemen contact met u 

op. 
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SI-TAARKES “Oet de au doos” 
PB 

Solo van Bertus Willems tijdens  

een Feestavond in de Schouwburg 

Zou SI-TARD ooit nog eens een concert verzorgen in het Forum??? 
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Vriend SI-TARD overleden 

PB 

Op 7 februari jl. is Dhr Karel Wijshoff 

overleden.  Samen met zijn echtgenote 
Renske waren zij altijd graag geziene 

gasten bij 
SI-TARD . Zodra het maar even kon 
waren beiden bij elke gelegenheid in 

het Sittardse, maar ook daarbuiten 
present.  

7 juli 2002 mochten  wij uit handen 
van Karel, namens de familie Wijshoff, 
het muziekstuk  Dry Bones ontvangen. 

Dit had te maken met de postume oor-
konde van 70 jaar lidmaatschap bij SI-

TARD van de toenmalige Nestor Willem 
Wijshoff. Willem was enkele maanden 
eerder, op 3 februari 2002, overleden. 

Wij wensen echtgenote mevrouw Rens-
ke veel sterkte en hopen haar te zijner 

tijd weer te mogen begroeten bij onze 
activiteiten. 



42 

 

Zéngentaere 
PB 

De afgelopen jaren is er regelmatig aan-

dacht gegeven in het Klankbord aan adem-
haling, houding en zangtechnieken. Toch 

zie je tijdens de repetitie nog steeds veel 
zangers met de benen over elkaar zitten. 
In Zéngentaere gaan we nog eens aan de 

slag  met tips voor en over het zingen. Met 
dank aan:  

Klaziene van der Vinne 

De houding bij het zingen. 

 
Een staande houding heeft de voorkeur. Veel koren stude-

ren evenwel zittend. Bij een concert wordt het staan dan als 
ongewoon en ongemakkelijk ervaren. Zingen behoeft een 
actieve houding. De zittende houding nodigt juist tot het 

tegenovergestelde uit. Bij partijstudie kunnen de niet zin-
gende groepen uiteraard wel gaan zitten. Indien men om 

wat voor reden dan ook toch zittend wil zingen, is de vol-
gende houding aan te bevelen: 

 met het zitbeen op de punt van de stoel, 

 met beide voeten "actief" op de grond, 
 met een rechte rug, die niet leunt of neigt tot door-

zakken, 

 met de partituur in beide handen op borsthoogte. 

 Het ademen bij het zingen. 

 
De gecombineerde middenrif-ribademhaling is ideaal voor het zingen.  Bij dit type ademhaling 

werkt het middenrif samen met de buik- en lagere tussenribspieren en kan zo optimaal bewegen. 
De borstholte wordt zowel in de diepte als in de breedte verruimd. Op deze wijze wordt de long-
capaciteit ten volle benut en is de beheersingspotentie groot.   Alhoewel dit een natuurlijke wijze 

van ademhalen is, wordt deze door  slechts tien procent van de Europese bevolking 
gepraktiseerd. We onderscheiden drie ademmomenten: 

 het inademen, 
 het adem bewaren (ademsteun), 

 het geleidelijk prijsgeven van de ademsteun. 

Het inademen. 

Een goede inademing is onhoorbaar en heeft een goede houding als uitgangspunt: een stevige 
stand op beide voeten, met het accent op de voorvoet, een fier geheven borstkas, die niet inzakt 

bij de uitaderning,de schouders ontspannen en laag, het hoofd "losjes" op de romp. 

In samenwerking met de buik- en lage tussenribspieren, daalt het middenrif bij de inademing. De 

borstholte wordt zowel in de diepte alsoo~de breedte verruimd . De buikinhoud wordt door het 
dalende middenrif verplaatst; de maag.darmen enz. Worden Nu door een soepele, naar voren 

komende buikwand als het ware uitgenodigd zich hiernaartoe te verplaatsen. 
De buikspieren behoren bij het ademproces te worden betrokken. De buik reageert losjes en toch 

actief op de in- en uitademing; er voltrekt zich een mooi golvende buikbeweging door 
achtereenvolgens zich ontspannende en samentrekkende buikspieren. De ingetrokken buik, een 
vermeend schoonheidsideaal, is dus uit den boze! 
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Het adem bewaren;  de ademsteun. 
 

Op de inademing volgt het voor het zingen meest essentiële moment, het adem bewaren. 
Onderzoek van het middenrif toont bij het begin van een passieve uitademing ook nog een 
inademende activiteit aan; dit fungeert als tegenkracht. Bij het zingen moet deze beweging 

geïntensiveerd worden. Het adembewaren gaat gepaard met een zekere spanning, die 
voortvloeit uit de elastische krachten van de longen en de inademingspieren. Het goed in-

spelen op dit "elastiek" wordt in zangmethoden ademsteun genoemd. Dit spanningsgevoel 
mag, ja moet er zelfs zijn. Indien we bij het begin van de zangfrase de inademinghouding 
"loslaten", wordt veel adem niet in zang omgezet maar verlaat het lichaam als zgn. "wilde 

lucht". Dit "instorten" van de adem zal voorkomen moeten worden. 
 

Het adembewaren kan als volgt worden omschreven: 
De inademinghouding wordt tijdens het zingen zo lang mogelijk onderhouden door: 

 de borstkas wijd en ruim te houden, 

 het middenrif laag te houden door een lichte buik persbeweging. Toen  dit aan een 
Duitse leerling werd uitgelegd, zei hij: "Ach so, es sind ja wahre Kackbewegungen."   

 
  

Het geleidelijk prijsgeven van de ademsteun. 
 
Aan het begin van de te zingen frase verandert er weinig aan de inademinghouding. Bij een 

langere muzikale zin voelen we evenwel dat de buikspieren, door het verminderende long-
volume, het middenrif moeten volgen. De buikspieren trekken dan samen. 

In deze ademfase dient de ademsteun te worden onderhouden door de tussenribspieren. 

Geleidelijk prijsgeven van ademsteun 
Inademen en adem bewaren 

De borstkas kan namelijk bij een lange passage of een diepe uitademing ruim en wijd  

worden gehouden. De buikspieren daarentegen m6eten in dit ademstadium het middenrif 
begeleiden naar zijn hogere koepelstand. Dit spel van spanning en geleidelijke ontspan-

ning van de ademspieren is een gebeuren van aftastend voelen en gewaar worden welke 
spieren hierbij betrokken zijn om daarna deze bewust te leren hanteren. 
Zingen en ademen is vooreerst een natuurlijke stroming en een organisch geheel. Zo zal 

het dus ook geoefend moeten worden! In de praktijk passen veel zangers het  begrip 
ademsteun zo overspannen toe, dat de onontbeerlijke harmonie tussen adem en stem 

met name in deze ademfase wordt verstoord. 
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Ademfouten. 
 

De meest voorkomende ademfout is het gebrek aan geïntegreerde ademsteun, waardoor 
de zangstroom wordt omgeven door wilde lucht. Wilde lucht is lucht die tijdens het zingen 
de stembanden passeert zonder te zijn omgezet in klank. Dit gebrek aan adembeheersing 

omgeeft de zangtoon met een ruisend bijgeluid. De tonen klinken daardoor dof en om-
floerst en de zanger zal snel  hees worden. 

 
(Koor)zangers missen vaak de discipline om door middel van ademoefeningen de adem te 
leren beheersen. Dagelijkse training doet de kracht van het middenrif toenemen. Door 

vluchtig gebruik kan de spiermassa van de ademkoepel aanzienlijk afnemen. De golfslag 
van de adembewegingen wordt dan oppervlakkiger. Een en ander is te vergelijken met 

onze verslapte beenspieren na een periode van bedlegerigheid. 
 
Door krampachtig de adem te willen vasthouden kan een schrale niet "gevoede" toon ont-

staan, die bovendien vaak onzuiver is. Het middenrif en de buikspieren kunnen door blin-
de vlijt en overtraining min of meer blokkeren. Kleine ademsnufjes en ook staccato-

oefeningen helpen dit te doorbreken of te voorkomen. 

Een andere ademfout is de hoorbare inademing. Deze ontstaat door een vernauwing in 

het aanzetstuk of de stemspleet. De hoorbare adem kan echter wel als een effectvol ex-

pressiemiddel worden gebruikt.  

Een andere ademfout is hoorbaar aan de ademplofjes aan het einde van een muzikale zin. 
Deze geluidjes lijken op ademkuchjes, ontstaan door het plotseling loslaten van de adem-

steun. 
 
Te laat inademen kan het gevolg zijn van een beperkt gevoel voor maat en ritme. De 

(koor)zanger is bijv. bij syncopische inzetten onzeker ten aanzien van het ademmoment. 
De syncope mist dan de exactheid. 

De dirigent zal in dit geval veel aandacht besteden aan de juiste timing. 
 
Te vaak inademen is vaak een gevolg van een verkeerde interpretatie van de partituur. 

Dit komt nog al eens voor: 
 In de compositie staan gedurende een langere periode geen rusttekens. De zanger 

zingt zich dan "leeg". De dirigent zal ademtekens laten plaatsen waar geademd kan 
worden. 

 In de partituur staan velen rusten. De (koor)zanger benut elke rust om te ademen en 

pompt zich zo als het ware op. 
  

Paradoxaal ademen is een verschijnsel waarbij de ademhalingsbewegingen averechts wor-
den toegepast. Bij de inademing worden de buikspieren ingetrokken en bij de uitademing 
komt de buikwand naar voren. 

 
Teveel inademen levert slechts belemmeringen op. Het onaangename volle gevoel dat 

daarbij kan optreden is op zichzelf al een onoverkomelijke hindernis om goed en vrij te 
kunnen zingen. Dit is te vergelijken met het onder water zwemmen; ook daar geeft een 

teveel aan lucht meer last dan gemak. 

 

Als laatste ademfout kan het te hoog ademen worden genoemd. 

 

In een volgende uitgave gaan we verder met zangtips. PB 
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SI-TARD  “Veer höbbe de Prins op bezuik” 
PB 

2005 

2006 

2007 

2007 

2009 

2010 

2010 

2009 
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SI-TAARKES “Oet de au doos” 
PB 

Zus van Jochem Erens 

22 juni 2001 hielden de verenigingen, welke zetelen in het Jochem Erenshoes, 

een schitterende en gezellige dag. Zeer zeker voor herhaling vatbaar. 
  

2009 
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Meziek, muziek, music, musik, musique !! 
PB 

Zaterdag 28 mei staan we in de Feestzaal van de Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in 

Genk. 
Samen met MGV Cäcilia uit Waldfeucht zijn we dan te gast bij Mannenkoor De Heivin-

Deze Meiconcerten kennen een goede en rijke traditie en is nog steeds een soort café chan-

tant. Onze luisteraars zitten samen met vrienden rond een tafel, genieten van een glaasje wijn 
en van een prachtig concert. Tijdens het concert respecteert men de stilte en er is zeker geen 

bediening aan tafel. Drank kan er enkel verkregen worden tijdens de pauze en zeker na het 
concert. Het programma is steeds een mix van verschillende genres muziek. Er kunnen ernsti-
ge werken vertolkt worden maar de klemtoon ligt toch op meer toegankelijke liederen en wer-

ken en als het kan, een humoristisch werk. 
 

Op de concertavond start de Heivinken met een 5 tal liederen waarna SI-TARD tot aan de pau-
ze zal zingen. 
Na de pauze is MGV Cäcilia aan de beurt waarna De Heivinken weer een 5tal werken zingen. 

Afgesloten word met samenzang van koren en publiek met het “Chiantilied, Ja, Ja, der Chianti-
wein”. 

Het ligt in de bedoeling dat tussen de koorwisselingen instrumentale muziek wordt gebracht. 
Meer informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. 
De Meiconcerten werden door vele koren bezocht en startte in 1981 met naast de Heivinken 

ook het Nationaal Vocaal Ensemble Willy Mommer, het Eupener Männerquartett, o.l.v. Hubert 
Schoonbroodt en Instrumentaal: het Phalesiusensemble uit Hasselt o.l.v. Wilfried Demunter. 

Andere koren waarmee men concerteerde waren, oa; 
Mechelse Liedertafel, St Pancratius uit Heerlen, MIGNON uit Geleen, Horster Mannenkoor(toen 

nog olv Piet Tobben), Sloveens Mannenkoor Slomsek, Walram uit Valkenburg, Weerter Man-
nenkoor met Theo Timp, MGV Alsdorf, MGV Marienchor Eupen,  Inter Nos uit Schin Op Geul, 
Thorensis olv Esther Zaad, Guliks Mannenkoor Born en zo kunnen we nog even doorgaan.  De 

Muziekcommissie van SI-TARD buigt zich op dit moment nog over de juiste programmering 
voor deze concertavond.  

Hoofdingang 

Feestzaal 
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KNZV- Limburg Concertkalender   Swentibold 

De bijgewerkte kalender hangt ook op het informatiebord bij SI-TARD. 

Op verzoek wordt de kalender ook via mail toegezonden 

Stuur een mail aan si-tard@hetnet.nl met onderwerp Concertkalender Swentibold 

Op Zondag 15 mei neemt SI-TARD deel 

aan het St Petrusfestival te Sittard. 
Ons optreden is om 15.30 gepland.  

Nadere informatie volgt z.s.m. 

SITAARKE S 
 
 Veel noten op zijn zang hebben. 
 
 Een toontje lager zingen. 

Hanenhof Geleen 
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Meziek, muziek, music, musik, musique !! 
PB 

Enkele liedjes van de Comedian Harmonists zijn al aardig inge-
burgerd bij SI-TARD.  

Dankzij onze dirigent Emmanuël groeit dit repertoire met de tijd. 
De Comedian Harmonists was een bekende Duitse zanggroep die 
ontstond in de jaren 20. De groep trad op tussen 1927 en 1934 

en bestond uit vijf mannelijke zangers en een pianist. 
De zangers Harry Frommermann buffo tenor, Ari Leschnikoff 1e 
tenor, Erich Collin 2e tenor, Roman Cycowski bariton en Robert 

Biberti bas werden begeleidt door de pianist Erwin Bootz.  
Hun repertoire bevatte populaire Amerikaanse liederen en volks-
liedjes die in de barbershopstijl werden bewerkt en gezongen. 

De Comedian Harmonists zongen op een door de jazz geïnspi-
reerde wijze en op vaak overdreven ironiserende manier, waar-
door het een komisch effect gaf aan de muziek. In 1933 werd 

hun muziek als Joodse kunst gezien en derhalve verboden. De 
groep viel uiteen en drie Joodse leden vluchtten uit Duitsland. 
De resterende leden werden aangevuld met drie niet joodse col-

legae en traden gedurende de oorlog nog op onder de naam 
Meistersingers. In de jaren 70 herleefden de muziek en de vele 
historische opnamen van de groep. 

Veronika, der Lenz ist da en Mein kleiner Gruner Kaktus zijn wel de meest bekende liederen uit 
hun repertoire. 

Koorscholing 
Onderstaand artikel komt uit de nieuwsbrief van KUNSTBALIE.nl 
Vanaf 21 mei gaan ongeveer 20 zangers van SI-TARD ook het enthousiasme en inspiratie 

van Harrie ervaren. Vervolgens op  4 juni, 11 juni, 18 juni en  25 juni. 
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Emmanuël Pleijers 

 


