Mogen we weer zingen?
Het NOS-journaal op maandag 14 juni verraste ons met de boodschap dat vanaf die dag
buiten zingen door koren weer was toegestaan. Wel nog steeds op 1,5 meter afstand. Dit
geeft aan dat de situatie over de corona besmettingen snel de goede kant op gaat in ons
land. Eerder had het RIVM al de volgende regel aangegeven:
Bij risiconiveau Waakzaam (Rt < 1 en incidentie ≤7/100.000/dag) is het risico van zingen in
groepsverband klein. Dan lijkt zingen wel verantwoord, maar personen met een kwetsbare
gezondheid dienen zelf de afweging te maken of zij dit kleine risico wel of niet willen lopen.
Per 22 juni tellen we in Nederland
gemiddeld 4,14 personen per 100.000, en
het reproductiegetal is gedaald naar 0,77
dus aan deze voorwaarde is voldaan. En met
het aantal vaccinaties gaat het ook de
goede kant op, alle leeftijdscategorieën
binnen ons koor zijn al aan de beurt
geweest voor een 1e en 2e prik. In het
openingsplan van de overheid, waarin de
stappen voor versoepelingen zijn
beschreven, zijn de zangkoren niet apart
genoemd. Maar zangersbond KNZV meldt nu
het volgende op haar website:

Het is zo ver: het advies voor
amateurkoren om niet samen te
zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf 26 juni is er geen bezwaar
meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten
én binnen. Samen zingen: het kan en mag weer!
Dat bleek uit de persconferentie van het kabinet op 18 juni. “Alles wat op anderhalve
meter kan, mag dan weer”, zo liet Mark Rutte weten. In antwoord op een vraag na
afloop, bevestigde hij nog eens dat zingen weer kan en mag. Zingen moet nog wel
aan de hand van het protocol en dus op anderhalve meter afstand. Vooral van de
grote koren vraagt dat qua beschikbare binnenruimte nog wel wat
improvisatievermogen. Maar toch: dat het kabinet een grotere stap 4 durft te zetten
met inbegrip van de koren, én eerder dan gedacht, is uiteindelijk toch verrassend.
En wat zou het fijn zijn als we op enig moment helemaal geen rekening meer hoeven te
houden met de 1,5 meter maatregel, waarschijnlijk in stap 5 van het Openingsplan. Het
bestuur is nu naarstig op zoek naar een geschikte buitenlocatie in het Kerkraads centrum
om weer bij elkaar te oefenen. Op de vertrouwde vrijdagavond, zonder pauze, gedurende
1 uur. En dan maar hopen op droog weer, bij regen gaat de repetitie helaas niet door. Ook
is besloten om in de vakantieperiode door te gaan met repeteren, het zou zonde zijn om al

meteen weer te stoppen als we weer mogen. Dan kunnen in ieder geval de zangers, die
niet met hun caravan door Europa toeren, weer bij elkaar komen. Op vrijdag 2 juli heeft
onze dirigent verplichtingen met een ander koor, dus we richten onze pijlen nu op vrijdag
9 juli als eerste oefenmogelijkheid in de buitenlucht. Als het definitief geregeld is,
ontvangen de zangers daarover uiteraard apart bericht via email. En vervolgens zal het
bestuur ook op zoek gaan naar een geschikte binnenruimte, want in onze vaste oefenzaal
past het koor helaas niet op 1,5 meter afstand. Laten we hopen dat de besmettelijke
delta-variant geen roet in het eten gaat gooien.

De historie van ons koor gebundeld
Ons koor, KKM St. Lambertus, bestaat in 2023 150 jaar. Daarmee draagt ons koor een
enorme berg aan historie met zich mee sinds de oprichting in 1873. In 2003 verhuisden de
repetities van Bleijerheide terug naar het centrum, naar het café
dat nu de Wieëtsjaf heet. Alleen had dit café een beperkte
opslagruimte. Daarnaast vroeg de gemeente aan onze secretaris
Willem van der Putten om haar digitale website Rodenet te vullen
met historische informatie over onze vereniging. Deze 2 feiten
waren de aanleiding om met enkele leden eens te gaan wroeten in
de archieven. Oude jaarverslagen, foto’s en publicaties van
voormalige leden zijn geselecteerd om in te scannen en zo te
digitaliseren. Met als bijkomend voordeel dat je een dergelijk
archief ook beter kunt doorzoeken.
In de oude bibliotheek van Kerkrade kwam een ruimte beschikbaar met computers en

scanners om na een korte cursus aan de slag te gaan. Best ook wel gezellig om wekelijks
met een clubje van het koor met het verleden bezig te zijn. En een opmerking van zanger
Wen Urlings nam Willem ter harte: er ligt zoveel materiaal uit vroegere tijden, hier kun je
een heel boek van samenstellen.

Het Rodenet-team
Maar dit is geen kleine en gemakkelijke opgave om dit even voor elkaar te krijgen. Daarom
heeft het tot 2012 geduurd voordat Willem dit initiatief oppakte en begon met de
samenstelling. Een gigantische klus, die door allerlei omstandigheden zich nog jaren zou
voortslepen. Zo zou voormalige voorzitter Hein
Dijksma Hans Toonen ( schrijver en redacteur Limburg
Dagblad) strikken om alles na te kijken en te helpen
bij de opzet en schrijfwijze. Maar door ziekte bleef
deze taak weer een tijd liggen. Helaas is Hans
vervolgens op 71 jarige leeftijd overleden. Wat Willem
ook opviel, was dat de schrijfstijl door de jaren heen
behoorlijk veranderde. Van een meer formele stijl naar
een lossere stijl. En het Nederlands is een levendige
taal met veranderingen in de spelling. Moet je nu de
maanden met een hoofdletter opnemen zoals vroeger
gebruikelijk of gewoon met een kleine letter schrijven?
Uiteindelijk is Willem er in geslaagd om een eerste
druk samen te stellen. Met 150 pagina’s aan markante
hoogtepunten, concertreizen, opera-uitvoeringen,
jubileumfeesten en oude statuten. Uiteraard
gelardeerd met foto’s en posters door de jaren heen.
Het boek handelt over de periode tot en met 2017.
Ook nu gaat het materiaal verzamelen door om alle
gegevens vanaf 2018 weer te bundelen.

Willem heeft een uitgeverij gevonden die met kleine oplages werkt. Hij heeft een eerste
proefdruk laten maken van 3 exemplaren. Na het verwerken van een aantal correcties is er
binnenkort een volgende druk gepland. Hij heeft met opzet niet gekozen voor een uitgave
via de boekhandel omdat hij de prijs voor de leden en andere geïnteresseerden zo laag
mogelijk wil houden. Met name ook voor oud-leden is het een mooi naslagwerk. De oplage
is afhankelijk van het aantal mensen die een boek willen bestellen. Bij de eerstvolgende
repetitie, als we weer voor het eerst bij elkaar mogen komen, zal Willem een boek ter
inzage neerleggen. Wil je het eerder hebben, maak dan een afspraak met Willem om het in
te zien. Belangstellenden kunnen tenslotte het boek bij hem bestellen door het sturen van
een email naar secretaris@kkm-lambertus.nl. Het boek kost € 17,50 en heeft een levertijd
van ongeveer 14 dagen.

Dat was even schrikken.
Onze 2e tenor, Gerrit van den Hurk, voelde zich op vrijdag 28 mei niet zo lekker, er leek
een raar gevoel van straling door zijn linkerarm te lopen. Om 20.00 uur doet hij wel nog
gewoon mee aan de online repetitie. Later op de avond gaat hij toch maar met een
pijnstiller op tijd naar bed. Maar opeens voelt hij een
onaangename druk op zijn borst. Dus dan toch maar 112
gebeld. Na aankomst van de ambulance maken de
ziekenbroeders meteen een hartfilmpje. Daaruit concluderen
zij dat er een ader verstopt zit en besluiten zij om hem meteen
naar Maastricht te vervoeren. De autoweg naar Maastricht is
gesloten wegens werkzaamheden, maar voor een ambulance
met zwaailicht maken de wegwerkers een uitzondering om zo
de snelste route te gebruiken naar het MUMC. Geen tijd te
verliezen, Gerrit komt meteen terecht op de operatietafel. Een
belangrijke ader blijkt voor 90% verstopt. Dus krijgt hij een
dotterbehandeling en wordt een stent ingebracht. Diezelfde
nacht nog ligt hij weer in een ziekenauto op weg naar het
Zuyderland in Heerlen, waar hij nog 2 nachten ter observatie
blijft. Dat was natuurlijk even schrikken, ook voor zijn
echtgenote Johanna en voor hun zoon en dochter. Maar Gerrit voelt zich inmiddels weer
goed. Wel de komende tijd rustig aan doen, luidde het devies van de behandelend arts. Hij
is twee weken later wel nog enkele dagen opgenomen in Zuyderland omdat zijn
bloedwaardes en bloeddruk niet in orde waren. Gerrit maakte ook live op TV de
hartstilstand mee van voetballer Christiaan Eriksen. Dat had wel een diepe indruk op hem
gemaakt. Maar op vrijdag 18 juni was hij op de online repetitie weer van de partij.
Gerrit woont met zijn Johanna sinds hun huwelijk bijna 60 jaar geleden aan de rand van
het centrum in Kerkrade tegenover een bedrijfshal waar vroeger de HUBO te vinden was.
Hij vertelt: “wat jammer dat deze zaak nu de deuren heeft moeten sluiten, het was bij het
klussen wel handig om snel aan de overkant wat spullen te halen”. En 60 jaar, dat
betekent dat Gerrit en Johanna er al woonden toen de Domaniale mijn nog operatief was.
“Je hoorde met name in de winter de stoomlocs al slippend langsrijden aan het einde van
de straat”. Iedereen herinnert zich op weg naar Bleijerheide vast nog wel de gesloten
spoorbomen aan de Kruisstraat, daar waar het spoor nu plaats heeft gemaakt voor de
Domaniale Mijnstraat. Gerrit heeft zelf overigens niet zijn brood verdiend bij de mijn. Hij
vervulde zijn dienstplicht in 1957 als chauffeur op een DAF-truck, voor kenners de DAF YA
616. Met het groot rijbewijs op zak was hij na zijn diensttijd erg gevraagd.

Hij kwam als truckchauffeur in dienst bij
installatiebedrijf Ploum (de “Grote Ploum”)
met zijn markante hoofdkantoor met
natuurstenen gevel op de Hoofdstraat in
Kerkrade, vlak naast de Vredeskapel. Hij kreeg
een Opel Blitz tot zijn beschikking. Deze firma
groeide uit tot een van de grotere
installatiebedrijven uit de regio met 500 man
personeel. Met grote opdrachten o.a.
onderhoudstops bij DSM in Geleen. Maar ook
verder in het land en in Duitsland actief in
omvangrijke woningbouwprojecten. En hij nam ook zitting in de OR. Na het faillissement in
1982 is dit bedrijf met 120 man personeel doorgestart als Roderland BV, in 1998 weer
ingelijfd door Imtech, die in crisisjaar 2014 de deuren sloot van haar vestiging in Kerkrade.
Gerrit heeft na zijn gedwongen vertrek bij Ploum korte tijd gewerkt aan het onderhoud
van het Eijkhagencollege en is later terecht gekomen bij de firma Meex in Nuth, een ander
industrieel installatiebedrijf, tot aan zijn VUT in 1996.
Bij Gerrit in de straat zijn ook nog de garages te vinden van een ander bekend bedrijf uit
vroegere tijden. Voortkomend uit het grootste gezin uit Kerkrade met 16 kinderen van de
1e moeder en nog eens 5 kinderen van de 2e moeder hadden de gebroeders Op de Kamp
daar hun transportbedrijf gevestigd.
Zijn huidige tijdverdrijf zie je meteen als
je door zijn tuin wandelt. Alles netjes
onderhouden, om door een ringetje te
halen. En niet alleen voor de sier. Gerrit
verbouwt ook diverse koolsoorten,
aardappelen, tomaten, aardbeien en
stoofpeertjes voor eigen consumptie,
verser kun je het niet krijgen. Hij is
overigens bij het koor gekomen via een
zwager, die wist dat hij een aardige stem
had. Maar hij voetbalde ook nog in de
zestiger jaren, bij Miranda. En dat was qua
Kameraad Paul Kranzl op bezoek bij Gerrit
timing onhandig met de repetitie
toentertijd op de zondagmorgen. Dus na 2 jaar was het koor niet meer te combineren met
voetbal en de zorg voor hun eerste kind. Na zijn voetbalcarrière is hij in 1973 terug
gekomen bij ons mannenkoor. Tot op de dag van vandaag is hij een dragende stem binnen
de 2e tenoren.

Winnaar The Voice Kids Emma Kok
Het kan u vast niet ontgaan zijn, Emma Kok uit Kerkrade heeft the voice Kids 2021
gewonnen. Heel Kerkrade is trots op haar. Als jongste telg uit een zeer muzikale familie
heeft de 12-jarige de vurige wens om later als zangeres door het leven te gaan. We kennen
oudere broer Enzo als de talentvolle violist die al enkele keren een concert van ons koor
heeft begeleid. En zus Sophie heeft als zangeres gekozen voor klassieke muziek, dus de
familie Kok draagt muziek een zeer warm hart toe.
Zie hier de video van haar uitverkiezing : Emma is de winnaar van The Voice Kids - YouTube

Op de Markt in Kerkrade werd Emma na haar uitverkiezing verrast door de kinderen van
jongerenkoor Canta Young, ze straalt van oor tot oor van blijdschap.

En op dinsdag 22 juni hadden
burgemeester Petra Dassen-Housen en
wethouder Jo Schlangen een bijzonder
cadeau voor haar. Zij kreeg een
aanmoedigingsprijs voor jong talent. Het
bijzondere is dat de prijs nu ieder jaar
wordt uitgereikt en dat de prijs haar
naam draagt, wat een eer.

Voor wie het winnende liedje gemist
heeft, hier de video van ‘Warrior’ op
Facebook:
(20+) Facebook

