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Formulering muzikale doelstellingen. 
 

Op verzoek van het bestuur heeft de muziekcommissie zich ingespannen om te komen tot een formulering 

van muzikale doelstellingen voor het Rosmalens Mannenkoor. De commissie heeft bij haar onderzoek 

uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten van de enquête die onlangs door het bestuur werd 

gehouden om de meningen van de leden te peilen. Bij de enquête werden 41 vragenformulieren ingeleverd.  

 

Bij zijn rapportage over de uitkomsten van deze peiling werd door onze voorzitter reeds een accent 

aangebracht bij de vragen die door een meerderheid van de leden (21 of méér) met "JA" werd beantwoord. 

Voor haar discussie over muzikale doelstellingen is de muziekcommissie nog een stap verder gegaan, door 

zich te focussen op de meningen die een "JA"-score van 31 of hoger hebben gehaald, op de meningen dus 

die worden gedeeld door 75% van onze leden of méér. 

                          "JA" 

 

  Repertoire:     specifiek mannenkoornummers       28 

 

  Repetitie:     aandacht voor het IJzeren Repertoire     30 

         aandacht voor zingen zonder boek      31 

         niet praten tijdens repetitie        35 

 

  Dirigentschap:    meerdere liederen per repetitie behandelen    32 

         gerust eisen stellen aan koorleden       39 

         af en toe voluit en krachtig zingen      32 

         zingen met een jeugdig élan       35 

         zingen met emotionele lading       34 

 

  Muzikale doelstellingen:  kwaliteit hoog in het vaandel       35 

 

 

Repertoire 
Bij de beantwoording van dit onderwerp in de enquête valt direct op dat bij geen enkele vraag een driekwart 

meerderheid is gehaald! De hoogste score is 28 x JA, waarmee de voorkeur voor "specifieke mannenkoor-

liederen" wordt aangegeven. Met een kleine meerderheid van 26 stemmen wordt daar nog aan toegevoegd 

dat wij met onze liederen "dicht bij het publiek" willen blijven en dat we geen onbekende of ontoegankelijke 

muziek moeten zingen. Er wordt ook nog heel bescheiden om "evergreens uit de jaren 50 en 60" gevraagd. 

Maar een uitgesproken voorkeur voor een bepaald genre of voor een bepaalde soort liederen leeft er onder 

onze leden dus kennelijk helemaal niet. 

 

Repetities 

Wat zeker ook verrassend mag worden genoemd is dat door 30 leden (bijna 75%) wordt gevraagd om bij 

elke repetitie aandacht te besteden aan het "IJzeren Repertoire". Bovendien wordt door een ruime driekwart 

meerderheid ook gevraagd om meer aandacht te besteden aan het "zingen zonder boek" (76%). Deze 

beantwoording lijkt in strijd met de protesten die bij repetities worden gehoord met betrekking tot het uit 

het hoofd zingen. Maar blijkbaar hebben de meesten van ons daar toch helemaal geen problemen mee, in 

tegendeel. We willen dat wèl, graag zelfs, maar we hebben drempelvrees? 

 

Dirigentschap 

In de peiling werd eveneens met een ruime driekwart meerderheid benadrukt dat we "met emotie" (83%) 

en "met een jong elan" (85%) willen zingen. Op 32 formulieren werd verder nog ingevuld dat we af en toe 

graag "voluit en krachtig" (78%) zingen. Hierbij wordt de verwachting uitgesproken dat onze dirigente voor 

dit alles gaat zorgen! Overigens geeft bijna iedereen daarbij ook nog aan dat onze dirgente "gerust eisen aan 

ons mag stellen" (95%). Dat is natuurlijk ook volkomen terecht, want het zingen zullen we immers toch 

echt zelf moeten doen. 
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Deze antwoorden geven duidelijk aan dat wij onze uitstraling erg belangrijk vinden. Blijkbaar leeft onder 

ons toch, al dan niet bewust, het besef dat onze uitvoeringen veel beter zijn als wij uit het hoofd en dus 

zonder boek zingen. De commissie is van mening dat deze ambitie om krachtig, met emotionele lading en 

met een jeugdig elan te willen zingen, zeker kan worden aangemerkt als een doelstelling die het Rosmalens 

Mannenkoor onderscheidend kan maken. 

 

Muzikale doelstellingen 

Bij de beantwoording van de zes vragen in deze categorie van de enquête werd bij slechts één vraag een 

driekwart meerderheid gehaald. Op 35 van de 41 formulieren (85%) is de hoop uitgesproken dat "kwaliteit" 

hoog in het vaandel blijft. Hieruit blijkt dus opnieuw een ambitie die door een zeer ruime meerderheid van 

de leden wordt gedeeld. 

 

Conclusies 

Alles bij elkaar genomen heeft de muziekcommissie geconcludeerd dat de sociale component van onze 

koorbeleving bij het Rosmalens Mannenkoor een uiterst belangrijke rol speelt. We vinden het heel leuk om 

iedere week een avond met elkaar te zingen en na afloop samen nog een biertje te drinken. Maar kennelijk 

willen we onze zangkunsten ook graag aan het publiek vertonen. Wat daarbij wordt gezongen komt voor 

ons niet op de eerste plaats, wij vinden het vooral belangrijk om dat goed en enthousiast te doen. De 

commissie meent hiermee voor het Rosmalens Mannenkoor passende muzikale doelstellingen te hebben 

geformuleerd. Ingewikkelder hoeft het wat ons betreft niet te worden. 

 

Blijft natuurlijk nog wel de stevige uitdaging om de ambitie om het "krachtig, met emotionele lading en met 

een jeugdig elan te zingen", te gaan waarmaken! Daarbij lijdt het geen twijfel dat jeugdig en expressief 

zingen kan worden bevorderd door uit het hoofd te zingen. Wat er verder moet gebeuren is in theorie ook 

niet ingewikkeld: méér naar de dirigente kijken, méér thuis oefenen, méér repetities bijwonen, méér 

aanwijzingen van de dirigente noteren en méér naar elkaar luisteren. 

 

Overigens vraagt de commissie zich af of het voor ons bij het zingen van traditionele mannenkoorliederen 

en klassieke liederen überhaupt mogelijk is om een jong elan uit te stralen. Omgekeerd lijkt het evenmin 

vanzelfsprekend dat het zingen van expresssieve en voor het publiek aantrekkelijke liedjes een repertoire 

inhoudt van muziek die wij zèlf ook graag willen zingen. Bovendien dient bij de keuze van het repertoire 

zeker ook rekening te worden gehouden met de wisselende opkomst bij de wekelijkse repetities en met de 

meer en minder nieuwe koorleden. 

 

De stemgroepstrainingen die binnenkort door onze dirigente worden gegeven, zullen ons zeker helpen om  

als koor mooier te gaan klinken. Het spreekt vanzelf dat de opkomst bij deze speciale partijrepetities van 

groot belang is voor het resultaat. De muziekcommissie dringt er daarom bij het bestuur op aan om deze 

stemgroepstrainingen aan de leden verplicht te stellen. 

 

Zoals onlangs door onze dirigente al werd aangegeven, kan het kijken naar de dirigente worden bevorderd 

door gebruik te maken van tekstbladen per stempartij. Met de vier partijvertegenwoordigers is daarom 

afgesproken dat ieder van hen voor de eigen stemgroep tekstbladen gaat uitwerken. 

 

Tot slot stelt de commissie voor om bij het koor (heel voorzichtig) te gaan werken met choreografie, wellicht 

dat wij daardoor ook wat losser gaan zingen. Verder lijkt het ons zeker raadzaam om nog andere intiatieven 

te ontplooien waarmee het krachtig, met emotionele lading, en met een jeugdig elan en daarbij ook nog goed 

zingen van het Rosmalens Mannenkoor kan worden bewerkstelligd. De commissie wenst het bestuur bij het 

bedenken daarvan veel wijsheid. 

              Rosmalen, 22 april 2018, de Muziekcommissie. 

 

Met algehele instemming integraal overgenomen 

als doelstellingen voor het Rosmalens Mannenkoor.    Rosmalen, 9 mei 2018, het Bestuur. 


