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Van onze voorzitter 
Beste lezers, 

De redactie van de Weerklank typeerde de inhoud van de berichten die 
verschenen toen hun blad niet uitkwam als nieuwsbrieven met “meer leed dan 
leut”. Dat klopte jammer genoeg en daarom is het goed om te weten dat er 
momenteel weer “leut” te melden valt.Na de uitgestelde algemene 
ledenvergadering van 6 september staan we weer aan het begin van een nieuwe 
periode met concerten, een Caeciliafeest en niet te vergeten, een geweldige 
concertreis naar de Moezel in het Hemelvaartweekend. Voorlopig is er dus geen 
gebrek aan kopij zodat de redactie vooruit kan.                                                                                                                                        
Een kritische noot is op zijn plaats: het bestuur nam afscheid van twee 
medebestuurders aan wie het koor veel dank verschuldigd is: Jan Panjoel en Harrie 
Meeuwesen. Jan moest zijn functie opgeven om gezondheidsredenen. In hem 
verliezen we een uitstekende secretaris die moeilijk te vervangen is. Harrie 
Meeuwesen verlaat het bestuur na een periode van achttien jaar. Beiden hebben 
gelukkig te kennen gegeven dat zij het koor blijven steunen met de voortzetting 
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van de taken die ze als bestuurslid hadden. Jan Kennis werd met al zijn ervaring 
nieuw bestuurslid. Het is duidelijk dat het huidige bestuur eigenlijk te klein is. 

Laten we hopen dat we de toekomst optimistisch tegemoet kunnen zien en dat 
Corona ons bespaard blijft. Dat wens ik alle lezers toe en de redactie van de 
Weerklank wens ik verder veel succes.  Peter van Schilt 

       

 

 

Van de redactie 
 

Na ruim een jaar is Weerklank 36 een feit. Het bestuur hield de leden al die tijd op 

de hoogte van persoonlijke en/of koorverwante berichten, meestal in relatie tot de 

ongewisse periode. Momenteel zijn er nog steeds leden die weliswaar op de 

repetitie verschijnen maar fysiek of zang technisch nog herstellende zijn. Wij 

wensen hun en andere leden in de ziekenboeg een spoedig herstel toe. Een goede 

gezondheid ook voor alle leden, hun familie en natuurlijk alle Weerklank-lezers. De 

1½ meter is van de baan en de mogelijkheden voor koren dus verruimd 

Natuurlijk staat het unieke jubileum van Frank Cruijssen centraal in deze uitgave, 

met extra veel foto’s en mooie teksten, waarvan eentje n.a.v. ons interview bij hen 

thuis. De geplande koorreis in mei naar de Moezel maakt de tongen ook reeds los 

en Cor informeert er op los. Eindelijk is er ook weer een concertagenda op papier 

gezet en gaan we ff terug naar zo,n 25 jaar historie aan grote La Renaissance 

concerten in boekjesvorm. Verder treft u onze vaste of wisselende rubrieken aan, 

vaak gevoed door komende actie, een oproep of gewoon als leut. De naderende 

Rabo-actie, ledenwerving en 2 okt. Concert in de Heikant ontgaat u vast niet !  

Veel leesplezier !                de Redactie 
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Frank Cruijssen 60 jaar lid van TMK La Renaissance 

Een diamanten jubileum !!! 

Frank Cruijssen was op 5 september 2021     

60 jaar lid van ons koor, een unicum. 

Even terug in de tijd: aanleiding dat het koor 

in 1969 nieuw leven ingeblazen werd was een 

serenade aan de oud-voorzitter Hornman ter 

gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Gerrit Hamers, Henk van de Pol, Ad van Loon 

I, vader Frans Cruijssen en Frank maar ook Harrie Teurlings (oud-dirigent) en 

mogelijk een paar andere zangers verrasten de goede man toen. 

We gingen nu Frank op zijn beurt verrassen met een serenade. Op zondag 5 

september met zoveel mogelijk zangers in de hal van hun appartement. We 

kwamen om 14 uur bijeen en onder begeleiding van Ben-Martin  zongen we een 

viertal liederen. Marian wist van de verrassing af en het was voor haar een hele 

opgave deze onderneming een maand lang geheim te houden voor Frank. Ook de 

kinderen van Frank en Marian waren aanwezig. Je had dat gezicht van Frank 

moeten zien toen hij bij de deur een twintigtal koorleden hoorde zingen. De 

liederen werden afgewisseld met toespraken van Peter en Cor en natuurlijk kon 

een fles schrobbelaar voor de jubilaris niet ontbreken. Een prima geslaagd 

optreden en dank nog aan Jos Mols die de elektrische piano van Ben vervoerde.  
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Een dag later stonden we wederom stil bij Franks jubileum! Marian werd in het 

geheim (Frank wist er niets van) door Jan Kennis opgehaald en ook onze 

beschermheer Jan Melis was de hele avond 

aanwezig. Na de toespraken van Peter en Jan kreeg Frank een oorkonde van het 

KBZON overhandigd en een gouden speld, met in één van de muzieknootjes een 

diamant verankerd, opgespeld uiteraard door Jan Melis. Het werd nadien een 

gezellige en ontspannen bijeenkomst met gezang, drank en veel leut! 
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Noot van de redactie: Van beide feestelijkheden zijn te veel foto’s gemaakt om ze 

hier allemaal te publiceren. De redactie is graag bereid om ze op verzoek ter 

beschikking te stellen.  

 

 

 
 

In gesprek met Frank Cruijssen 
 

Op 5 aug. 2021 togen Peter de Bruijn en ik naar de nieuwe woning van Frank en 
Marian aan de  Gendringenlaan met de opdracht om Frank te onderwerpen aan 
een interview voor de Weerklank. Dit ter gelegenheid van zijn 60-jarig 
lidmaatschap bij ons koor. Na een kop koffie was Frank al aardig warm gedraaid en 
probeerden wij wat lijn in het gesprek te brengen. Frank werd in de oorlog op 22 
febr. 1943  ‘op Korvel’ geboren, maar het zal in die enge tijd vast geen 
Carnavalskindje geweest zijn. Hij was de oudste uit een gezin van 2 jongens en 2 
meisjes en net als velen in Tilburg ging ook Frank al op jonge leeftijd in de Textiel 
werken via het leerlingstelsel, vier dagen werk en één dag op school. Na zijn 
diensttijd waren de gouden tijden bij Tilburg in de textiel wel voorbij. Er was geen 
werk meer te vinden in deze bedrijfstak,  en na 3 jaar textiel solliciteerde hij op een 
baan bij de Posterijen. Na een half jaar vervanging in Delft, Eindhoven en Den 
Bosch kwam er  een vaste baan met als standplaats Tilburg . Naast post bezorgen 
reed Frank ook op de vrachtwagen, werkte hij ook ’s nachts en werd voorman. Hij 
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kende alle straten van Tilburg en ook vele collega’s in de regio waaronder zelfs 
diversen van het koor zoals Ad van Loon die overdag werkte bij een bakker en in de 
avonduren ook nog voor de post. Later leerde Frank ook Piet van Riel kennen, Cees 
Schuurmans en blijkbaar meer om op te noemen. Het fijne aan zijn job was het 
buiten zijn, ook bij regen, wind en kou ( ‘ dé viel wel mee’ zegt Frank ) Vanaf zijn 
62ste geniet Frank intussen 16 jaar van zijn pensioen en dat zij hem van harte 
gegund! 

In 1961 stapte Frank al in het koor, op een moment dat het knapenkoor van La 

Ren. al ter ziele was.    In de papieren wordt 5 sept 1969 aangehouden als dag rond 

de heroprichting maar Frank is de exacte datum in 1961 kwijt. Misschien komen 

we die datum nog ooit tegen bij het doorspitten van het archief, wat binnenkort 

gedecimeerd dient te worden. Door de opkomst van televisie werd de 

belangstelling voor muziekbeoefening  in de avonden minder en liep het 

ledenaantal dusdanig terug dat de vereniging noodgedwongen in 1965 moest 

stoppen. Door een spontane actie van een aantal oud-koorleden zoals Gerrit 

Hamers, Henk van de Pol, Ad van Loon I, Frans en Frank Cruijssen en nog een paar 

werd o.l.v. Harrie Teurlings (al dirigent bij het oude LR ) de oud-voorzitter Hornman 

op zijn 80ste verjaardag verrast met een serenade. Zo begonnen nieuwe repetities 

dus bij Jan van den Brekel en dan wisselend op zaterdag of zondag. Omdat de 

samenstelling van de partijen niet zo met elkaar klopte werd iedereen opgeroepen 

een zangmaatje mee te brengen en Hans Tol kwam op die manier ook al vlug bij 

het koor. Onder de naam “musicerende dilettanten” werd in 1972 in Hilversum bij 

de omroep KRO een opname van het koor voor de radio gemaakt en uitgezonden. 

Echter met alleen Nederlandstalige muziek kwam het koor niet verder en op 1 

Januari 1973 maakte dirigent Jan Jansen zijn opwachting. Opera Faust, met Thea 

Vermeulen-Peek, Leo en Ton Brokken en uitgevoerd in de schouwburg, was het 

eerste daverende succes! Ook de Russische bas Ivan Rebroff, met een uitvoering in 

de ijshal  op 22 Mei 1976 ‘op Theresia’ en met het Balaleika orkest dat verbleef in 

de Postelse Hoeve, was een volgend hoogtepunt. Rebroff vertoefde trouwens in 

een chique hotel in Oisterwijk waar Marian nog een leuke anekdote aan koppelde 

als contactpersoon namens het koor. Ook de opera Halka in 1974 (waarnaar de 

dochter van de toenmalige voorzitter Guus Biesen vernoemd is) was zo’n 

hoogtepunt. Onze driekoningenkleding stamt uit die opera. De dames van de 

zangers naaiden de boel in elkaar en vormden zo een hecht clubje rondom het 

mannenkoor, ook al kenden die mannen toen hun ‘Mennekesdag’. Die was voor 

vrouwen aanvankelijk verboden maar ging na verloop van tijd toch ter ziele 

vanwege het feit dat er steeds meer vrouwen meegingen met deze uitstapjes. 
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Frank, maar ook Marian vertelden honderduit over uitstapjes naar Duitsland (9 

Sept 1972 in Wahlscheid) en het ontvangst van de Duitsers in Tilburg en hoe ze 

met de gasten ook bezoekjes brachten aan de Efteling en de Beekse Bergen.  

 

Het ging over de autoloze zondag en Driekoningen-zingen op de fiets, over 

koorleden en partners die hen dierbaar waren en/of ontvielen. Ja hoor, Marian en 

Frank kennen elkaar al veel langer dan 1998, het jaar waarin zij in het 

huwelijksbootje stapten. TMK La Renaissance luisterde de viering op in de kerk van 

de Hoefstraat met als voorganger Theo ter Wierik. Marian was gescheiden en in 

1985 trouwde zij met Harry van den Hout (Collega van Frank en lid van LR). Frank 

trouwde met Clemie Daems 1967. Clemie en Harry overleden  14 dagen na elkaar 

in 1996. Al vanaf 1969 trokken zij samen op. Na verloop van tijd vonden Marian en 

Frank nieuw geluk met 3 kinderen in hun midden. 

Het was opvallend dat veel gesproken werd over het koor uit de jaren zeventig en 
tachtig. Zeker, die saamhorigheid van toen, de uitbundige feesten uit die tijd waren 
van een andere orde dan die uit de 21ste eeuw en komt niet meer terug. Veel lof 
van Frank ook richting Henk van Doorn, Carl van Kuijck en Ben-Martin  en  Jan 
Jansen uiteraard, ook voor de 10-jarige feestcommissie die weer wat leven in de 
brouwerij schepte en begrip voor onze worsteling met corona de laatste tijd. Ook 
de mooie reizen naar Praag en Erfurt/Weimar  Wahlscheid  in Duitsland mochten 
er zijn en er kwam nog veel meer aan bod. Wellicht dat Frank en Marian in uw 
gezelschap nog wel wat anekdotes gaan vertellen over feestjes aan de Bosscheweg 
of over de huifkarritten, uitstapjes naar Antwerpen na de zondag repetitie of over 
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beschermheren en werken in Duitsland. Vraagt u er zelf maar naar, wij deden dat 
al onder het genot van een pintje! 

Frank begon in 1969 bij de heroprichting een jaartje als penningmeester (zijn vader 

Frans was toen voorzitter), vervolgens werd hij secretaris voor 8 jaar en nadien 

stapte hij wisselend in en uit het bestuur, werd meestal commissaris en al bij al 

heeft hij zeker 25 jaar binnen het bestuur een rol vervuld. Hij kijkt terug op vele 

mooie concerten, ze waren altijd goed zegt Frank, die in hart en nieren een La 

Renaissanceman blijkt. Hij verzamelde alles wat met het koor te maken had. 

Boeken, kisten vol affiches, geluidsopnamen, papieren, foto’s, krantenknipsels, 

concertboekjes en noem maar op. Het ging hem aan het hart toen hij door de 

verhuizing van de Bachlaan naar hier, afstand moest doen van de spullen die nu in 

bewaring zijn genomen door Jan Kennis (gelukkig nog wel wat plaats voor). 

Buiten La Renaissance zingen Marian en Frank tegenwoordig samen in 

gezelligheidskoor: “Vrij en Blij” dat tweestemmig zingt en 7 mannen en 25 

vrouwen telt. Vooral de kletsmiddagen maken het in deze rare tijden voor hun wat 

gezellig in Riel. Frank wenst ons toe dat het koor nog vele jaren mag bestaan en 

dat we mooie concerten kunnen geven. Ook kijkt het paar uit naar de reis aan de 

Moezel, hopelijk in mei 2022 en nog eens met alle koorleden en partners genieten 

van een prachtig reis. Het was een gezellige, amicale middag en de redactie wenst 

het paar alle goeds voor de toekomst in hun mooie appartement langs de 

Reyshoeve in de Reeshof. 

Tilburg, 5 augustus 2021.                                                                                                        

De Redactie 

 

 
 
 

 
Koorreis naar de Moezel 27,28 en 29 mei 2022   
In het 111e verenigingsjaar organiseert de reiscommissie van het koor een mooi 

driedaags uitstapje naar de Moezel. Behalve in Trier zullen we aandoen in de 

plaatsjes Bernkastel Kues en Traben Trarbach waar we te gast zullen zijn bij een 
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plaatselijk koorgezelschap waar we gezamenlijk mee dineren en concerteren. 

Waarschijnlijk mogen we zondagochtend in de grote kathedraal in Trier de heilige 

mis opluisteren. We verblijven in een luxe hotel: het fourth side plaza Hotel in 

Trier. Bij aankomst zal, na de kamerindeling, een diner voor de 68 reizenden 

geserveerd worden gevolgd door een muzikale en vooral amusante  avond. 

Natuurlijk mag een boottocht over de Moezel (van BkK naar TRTR) niet ontbreken. 

Op de heenreis leggen we ook nog even aan in Vaals (drielandenpunt) en Vianden 

(in Luxemburg) en op de terugweg in Maastricht. Uiteraard gaat een deel van het 

gezelschap Trier ontdekken met een Römmertreintje en een Nederlands 

sprekende gids. Jaratravel uit Berkel-Enschot bleek van de vier aangeschreven 

reisbureaus de beste papieren te hebben. Bij terugkomst sluiten we af met een 

diner in de Druiventros in Berkel-Enschot (waar we ook vertrekken) en worden met 

koorleden en partners die de reis, om wat voor reden niet konden meemaken, 

reisverhalen onder het genot van een driegangenmenu gedeeld. 

De reiscommissie ziet uit naar deze mooie reis en hoopt dat Covid-19 geen roet zal 

strooien in wie weet misschien wel de laatste reis van dit prachtige mannenkoor. 

C E 

 

 
 

 

 

Vakgarage Robben Berkel-Enschot 
 

 

http://wp.mannenkoor-la-renaissance.nl/wp-content/uploads/2013/06/vakgarage-Robben.jpg
http://www.vakgaragerobben.nl/
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Tilbugs Huukske 
 

De Nieuwe Kon. Harmonie is zowaar al jaren een begrip in de Tilburgse 

muziekgeschiedenis en is 

in 1820 opgericht door 

vrienden die ook in cafés 

en de Soc. Philharmonie 

musiceerden. Wegens 

economische depressie 

in 1839 werd de 

Harmonie ontbonden om 

later in 1843 weer te 

herrijzen. Zo begeleiden 

ze in 1849 kon. Willem II 

bij zijn uitvaart, kregen in 

1850 predicaat Koninklijk en verzorgde het korps de zgn. Armenconcerten die tot 

1966 een traditie bleven. In 1878 betrok men het fraaie gebouw in de Stationstraat 

met concertzaal en een feesttuin. Dhr. Jan van de Put op de foto is wellicht familie 

van onze koorzanger Jan, anders het uitzoeken waard. Aan obers geen gebrek 

toen! 

De volgende Tilburgse figuren/leraren zijn alle vijf oude bekende van 

ondergetekende, maar niet altijd was me hun bijnaam bekend. 

de  Stuf:  Zijn echte naam weet ik niet meer, maar het was een verdwaalde 

Hagenees die op de LTS aan de Spoorlaan technisch tekenen onderwees met een 

sappig Haags accent en er voor zorgde dat onze Tilburgse gum voortaan stuf werd 

genoemd. 

de Strik: Zijn naam was Toon van Rosmalen en wegens zijn eeuwige vlinderdas en 

het feit dat hij metselen doceerde op dezelfde LTS kwam hij aan zijn bijnaam. Een 
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strik (of strek) is  een metselfiguur vaak boven raam- of deurpartij, dus de link met 

zijn dasje was gauw gelegd. 

den Biefstuk: Zo werd dhr. Pieters blijkbaar genoemd als tekenleraar op St.-

Odulphus maar ik heb hem te kort gekend van de (avond) leraarsopleiding Vuto 

om er een biefstuk op te plakken. Ja, hij was klein, dik, rond en had dribbelende 

pootjes. Eet smakelijk zou ik zeggen. 

De Speknek: Deze leraar godsdienst kent ieder van ons koorzangers. We hebben 

het over Jan van Noorwegen, sinds 1984 de pastoor van de parochie Heuvel. Ook 

op St.-Odulphus gaf hij van 1962 tot 2000 dus tevens les. Helaas zegt mijn bron 

niet hoe hij aan zijn bijnaam kwam. 

den Tojo: Simpelweg werd dhr. Arthur J.L. le Mire zo genoemd omdat hij blijkbaar 

op een bekende Japanse generaal leek. Hij gaf les als tekenleraar op de Rijks HBS 

Kon. Willem II en kreeg daar zijn bijnaam mee. Hij werd in 1914 geboren te 

Bandung (Java) en is overleden in 2012. Hij was een begenadigd schilder van wie 

op kasteel de Strijdhoef nog schilderijen te bewonderen zijn. Hij was meen ik ook 

beschermheer van de scouting die zowat naast het kasteel huisde. Zijn zus freule le 

Mire, die ook op de Strijdhoef woonde, heb ik beter gekend vanwege mijn werk als 

opzichter van o.a. schilderwerk aan het kasteel rond 1988 en het jaar dat er zusters 

onder haar leiding vertrokken. Zij was er ook mijn contactpersoon.      PdeB 

 

  

 

RABO-CLUBACTIE 
 

  

Iedereen met sympathie voor La Renaissance kan stemmen op dit koor! 
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Al een paar jaar mocht onze vereniging  een aardig bedrag uit de RaboClubkas 
ontvangen.  

Vanaf 4 oktober tot 24 oktober 2021 kan er weer massaal gestemd worden. 

Draagt ook u een stem bij ?? Bedankt namens bestuur en leden! 

 
 

Verjaardagen 2021 oktober, noVember en december 

 

4  oktober Theo van Gestel  70  

11 oktober Hans Tol   75 

11 oktober Hennie van Brunschot 80 

14 oktober Pierre Spape  82 

22 oktober Peter Walschots  73 

6 november Jan Panjoel   76 

13 november Jan Korst   75 

3 december Cor Eijkemans  68 

17 december  Jan van Galen  81 

29 december Arnold Dinslage  78 

V
an
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arte

 ge
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 jaren

 ! 
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Peter Walschots is op 1 oktober 2021  40 jaar lid van TMK La Renaissance !! 
Dat verdient een gouden speld. Proficiat Peter met dit mooie jubileum!  LR 

 

Alle zieken en leden die binnenkort nog geopereerd dienen te worden of 

herstellende zijn van een operatie wensen we langs deze weg heel veel sterkte en 

van harte beterschap! 

 
 

     Van de stamtafel 
 

 

=  EINDELIJK weer echt samen aan de stamtafel na de lange tijd met corona en de 
vakantie, gezellig, en de drank leek beter dan ooit te smaken. Met enthousiaste 
verhalen over van alles, maar vooral over het gemis van de leuke contacten tijdens 
en na de repetitie en de gezellige praat tussendoor...   Zelfs de meest 
getalenteerde zangers moeten weer aan hun zangconditie werken. 

=  En hoezeer het dus tegenvalt om weer 2 uren te zingen zonder wekelijkse 
oefening, gelukkig kunnen we weer goed oefenen en valt de klank niet echt 
tegen…  

=  Tijdens de uitgedunde coronarepetities waren de eerste tenoren na de bassen 
even de grootste partij, na de pauze ingehaald door de tweede tenoren!!! 

=  Napraten over het 60-tig jarig (!!!) jubileum van Frank en Marianne Cruyssen en 
bijbehorend miniconcert, druk bezet met zo’n 25 zangers. Onvergetelijk. Frank, 
voorlopig nog 10 jaren erbij…. 

=  Leuke verhalen over de eerste zangnoten, met de eerste poging tot weer mooi 
zingen. Het inzingen ging weer als vanouds met Jan Panjoel als boegbeeld: mond 
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ver open, kaak omlaag,  articuleren, ademsteun en doseren van het volume. Super 
die grote inzet…   Dat geldt ook voor de zeer fanatiek kijkende Hans Tol en onze 
hulpzanger Ben Martin.  

=Het eerste praten over de koorreis is begonnen, wat wij al weten over Trier en 
het uitgaansleven daar. Met de dubbeldekker reizen en een concert geven met het 
gevangeniskoor, prikkelt wel de fantasie. Advies aan tafel met de winkels in de 
buurt: ga maar vast sparen…  

=  Nu maar wachten op de toestroom nieuwe leden voor het koor, via de diverse 
acties. Iedereen is van harte welkom, ervaren en pril, jong en oud, tenor en bas. 
Benieuwd naar de ontwikkelingen in deze. Ieder moet dus in eigen kring nog eens 
rondkijken en promoten, God weet met al die koor loze zangers komt er een 
nieuwe lente bij La Renaissance…   

=  Mop van de maand: een dirigent van een mannenkoor laat een jonge dame 
auditie doen om te zien of zij de bassen kan komen versterken als basalt. Na haar 
apart te hebben genomen voor een zangtest was de dirigent zeer overtuigd van 
haar kwaliteiten. Op de vraag wat nu de doorslag heeft gegeven bij het positief 
advies noemde de dirigent m.n. haar bijzonder grote longinhoud!! 

=  Toch maar ons gezicht eens laten zien op Omroep Tilburg en zo mogelijk met 
ook een stuk muziek van onze concerten. Filmsterren melden bij de redactie. Niet 
geschoten…  

=  Op naar de concerten van de komende weken, reclame voor nieuwe leden 
maken…        G.R. 

 

 

concertagenda 2021 tmk La renaissance 

2 okt. 14.30 uur    Mariakerk aan De Schans in Tilburg-Noord concert in het   

              kader van Tilburg-Noord een wereldwijk, zie www.stichtingstraat.nl 

 

7 nov.  St. Caeciliafeest met 10 uur koffie met Tilburgse kanjer in Gr.Café Puur 

              om 11.30 uur H.Eucharistieviering in de St. Jozefkerk op de Heuvel en  

    om 13 uur lunch in Grand Café Puur, Heuvel 37, 5038 CP Tilburg. 
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13 dec. Try-out Kerstconcert in Het Laar   aanvang 19.30 uur  

20 dec. Kerstconcert in Het Hoge Veer       aanvang 20.00 uur  

3 jan. 2022 Nieuwjaarsreceptie Het Kruispunt met huldiging van de jubilarissen 

 

27, 28 en 29 mei Concertreis naar de Moezel met een optreden (inclusief diner) op 

zaterdag in Traben Trarbach (met een plaatselijk koor) en zondag een 

eucharistieviering ergens. 

Alles uiteraard onder voorbehoud mede door dat vervelende covid-19 virus ! 

 

 

 
   LEDENWERVING OP DE FIETS                                                                                  

                                                                                       Wie dacht dat er in Goirle alleen maar Gôlse                                                                                                       

                                                                                       Geiten rondlopen? We hebben ook heel wat 

                                                                                       fietsers in ons dörpke en die maken al driftig                                                                                                                                                                  

                                                                                       gebruik van een zeldzaam nieuw fietsbord !          

                                                                                       Een ledenwervingsactie op touw zetten lijkt     

                                                                                       daar geen slecht idee, dus ligt er een schone                         

                                                                                       taak voor onze Gôôlse ‘goei weer zangers’ 

 

 

Melis Gieterijen 

 

 

 

http://www.melisgieterijen.nl/
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Onderweg naar het slotweekend in Tilburg Noord, een wereldwijk, 
op 2 en 3 oktober 2021 

 
 Zie ook www.stichtingstraat.nl voor het programma 
 
Het Tilburgse Mannenkoor 
geeft een concert in de 
Mariakerk aan de Schans 
op za. 2 oktober 14.30-
15.15 uur. Komt u ook 
luisteren?  

   

Veel nostalgie over ons koor 

gaat terug naar den Heikant! 

Repetities, concerten en de 

nodige feestjes ! 

 

 
 

 
 

CONCERTKENNIS 

Onze 60-jaar- La Ren.- jubilaris Frank Cruijssen had heel wat te vertellen tijdens het 

leuke interview door Cor en mij bij hem thuis. Vooral de concerten door het koor in 

de jaren 70 spraken hem in het bijzonder aan, maar dat leest u vast elders in deze 

Weerklank. Dat hij  genoot van alle La Ren. optredens in die lange periode is vast 

http://www.stichtingstraat.nl/
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ook waar, maar ik beperk me even tot de laatste 25 jaar, wat betreft de 2-jaarlijkse 

A-concerten. Veel nog huidige leden hebben die als zanger meebeleefd maar Cor 

en ik voor een groot deel ook actief als lid van de concertcommissie. Leuk om 12 

concerten nog eens op een rijtje te zetten, de thema’s met gedurfde variatie te 

ontdekken en met respect de lay-out van de programmaboekjes te bewonderen. 

Bijgaand de foto’s van de voorkant van deze 12 uitgaven en ook gegevens van de 

uitvoerenden bij deze concerten. Alle betreffende muziekprogramma’s me ging 

wat ver.     U ziet vanaf linksboven (1997) naar rechtsonder (2019) de rijke 

kleurenschakering en voor  liefhebbers die de hele inhoud (nog) eens willen inzien, 

je mag ze best eens lenen.!     PdeB                 
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Puntjes uit de uitgestelde Algemene Jaarvergadering. 

De uitgestelde algemene ledenvergadering werd op 6 september gehouden in Het 
Kruispunt waar ook onze repetities plaatsvinden. De opkomst was groot. Ook onze 
beschermheer Jan Melis was van de partij, uiteraard ook omdat Frank gehuldigd 
werd. Er werden o.a. vragen gesteld over de inhoud van het programma van het 
grote concert dat op 12 november 2022 in de concertzaal gaat plaatsvinden. Naar 
aanleiding daarvan is het bestuur met Carl en de programmacommissie rondom de 
tafel gaan zitten om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen rondom dit concert. 

In de volgende weerklank komt de redactie hierop terug.  

Verder werden de financiën besproken, goedgekeurd en het bestuur decharge 
verleend. De begroting voor 2021 werd aangenomen maar voor de jaren die daarna 
volgen was er wel een waarschuwing. Er werd afscheid genomen van de 
bestuursleden Jan Panjoel en Harrie Meeuwesen en Jan Kennis trad toe tot het 
bestuur. Het was een goede vergadering en Jan Melis feliciteerde het bestuur met 
het gevoerde beleid en de prettige wijze van vergaderen. 

Hieronder leest u de toespraken van onze voorzitter richting de afzwaaiers tijdens 
de ALV: 

“Beste Jan, 

Jan, jij werd in 2008 lid van La Renaissance. Als bas lever jij een belangrijke bijdrage 
aan de klank van het koor. In het jubileumjaar 2011 werd je secretaris en die 
functie heb je tot nu toe met hart en ziel vervuld. Het is ontzettend jammer dat je 
noodgedwongen in de vreselijke coronatijd moest stoppen. Corona is niet 
onopgemerkt aan ons koor voorbij gegaan en jij was een van de slachtoffers.  

Doordat je meer dan vier weken in coma werd gehouden en je revalidatie lang zou 
duren, moest jij je functie van  secretaris met pijn in zijn hart opgeven. Jammer, 
niet alleen voor jou maar ook voor het bestuur dat nog steeds op zoek is naar 
nieuwe secretaris. Zo gemakkelijk ben je trouwens niet te vervangen. 

Je werkte zeer nauwgezet aan vele zaken. Ledenlijsten hield jij up to date, jij 
maakte keurige overzichten van muziekrepertoire voor repetities en uitvoeringen, 
hield muzieklijsten bij voor buma-Stemra, maakte notulen van 
bestuursvergaderingen en de ALV’s, onderhield de correspondentie met veel 
internetcontacten, archiveerde en schematiseerde alles en ga zo maar door. 

Intussen zit je gelukkig weer op jouw vertrouwde plaats bij de bassen en zing je 
weer volop mee. Je mag dan geen secretaris meer zijn, bepaalde taken neem je 
nog steeds op je. De fraaie oorkondes en verjaardagkaarten maak jij nog steeds en 
daar zijn we je dankbaar voor. Jan, het koor is jou veel dank verschuldigd. We zijn 
blij dat je weer volop meedoet en  we hopen je nog lang in ons midden te hebben. 

Jan, Bedankt!”   en  
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“Beste Harrie, 

Harrie, jij bent sinds 2003 actief lid van het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance. 
Al na twee jaar werd op jou een beroep gedaan om toe te treden tot het bestuur. 
Jij volgde  Cor op als voorzitter in 2005.  Het jubileumjaar 2011, betekende veel 
werk voor het bestuur. Na de succesvolle viering van dit jubileum, trad je af als 
voorzitter en werd je weer gewoon bestuurslid. Tot op de dag van vandaag leid jij 
namens het bestuur de feestcommissie die verantwoordelijk is voor organisatie 
van feesten zoal het jaarlijks terugkerende Caeciliafeest en de seizoen afsluitingen. 
Tijdens de bestuursvergaderingen heb jij een scherp oog voor het verloop van 
procedures en processen zodat het bestuur scherp blijft. Daarnaast heb jij de 
binding binnen het koor hoog in het vaandel staan. De kerstkaart in coronatijd was 
jouw idee. Je maakt op dit moment ook deel uit van de reiscommissie die zich 
bezig houdt met de organisatie van een reis naar de Moezel in mei 2022. 

Als voorzitter van de wijkraden in Tilburg Noord zet je je netwerk in voor het koor. 
Dat resulteert in optredens in de Mariakerk aan de Schans en optredens in 
Cultureel Centrum De Symfonie. Ook de wijkbladen zijn voor jou geen onbekenden 
en via deze media probeert La Renaissance zijn bekendheid te vergroten. 

Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance verliest in jou een bestuurder die zich al 
vijftien jaar inzet voor deze vereniging, met name als bestuurder. Gelukkig ben je 
bereid om door te gaan met het organiseren van feesten en wellicht nog meer 
zaken. 

Harrie, bedankt.” 
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UIT PERSBERICHTEN 

 

   Frank in Brabants Dagblad                    La Renaissance in de Verenigingskrant/Goirles Belang 
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Bijzondere koorstemmen. 

Er zijn koorstemmen die niet binnen de lijnen van een gewone koorindeling 
sopraan, alt, tenor of bas vallen. Dat zijn de vrouwenstemmen die lager dan een 
gemiddelde lage vrouwenstem zijn en mannenstemmen die hoger dan hoge 
mannenstemmen zijn, resp. de tenalt, de basalt en de countertenor (de castraten 
voor een heldere sopraan bespreken we een andere keer). Zij zingen dan een 
octaaf hoger of lager, maar in dezelfde trilling als de oorspronkelijke partijen. Het 
is even wennen, maar het klinkt wel! 

Deze stemmen hebben een extra groot bereik in de diepte of de hoogte maar de 
countertenor, de tenalt en de basalt klinken zelden als een vrouwen- resp. als een 
mannenstem. Bij de hoge mannenstem hoor je toch nog steeds het mannelijk 
timbre bij de alt- of sopraanpartijen bij de lage vrouwenstemmen hoor je het wat 
lichtere timbre van een vrouwenstem. Maar samen met de natuurlijke mannen- 
dan wel vrouwenstemmen mengen deze stemmen wel goed in de partijklank. Dus 
bij het inzetten van tenalten, basalten en countertenoren dien je voor de 
klankkleur van de partij over voldoende origineel klinkende stemmen te 
beschikken. Het geheel klinkt dan heel natuurlijk. 

Ook op mentaal gebied zijn de partij-overschrijdende stemmen bijzonder: als 
vrouw meevoelen met de mannenpartijen en als man met de vrouwenstemmen 
vraagt een aangepast en ingehouden zanggedrag.  De tenalten, basalten en de 
countertenoren hebben een natuurlijke affiniteit met resp. de mannenstemmen en 
de vrouwenstemmen in het koor, een interessant gegeven in deze tijd van gender-
overschrijdende kwaliteiten. Bizar: een mannenkoor met tenalten of basalten blijft 
een mannenkoor!! 

Of wij bij La Renaissance gezien de noodzaak aan nieuwe leden ook moeten gaan 
denken aan tenalten en basalten, van mij mag het. Gelukkig ook positieve reacties 
hierover gehad, zij het niet hardop!! Onze beschermheer moest er smakelijk om 
glimlachen. Wordt vervolgd!       G.R. 

                                                                                                                                                           

 
E I N D E 


