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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

Vakantie en dan...
Bij het verschijnen van dit nummer ligt de vakantie (bijna) achter ons. Ik
hoop dat u allen met genoegen terug kunt kijken op de afgelopen maan den en gezond begint met het seizoen 2013/2014.
In de repetitieloze periode is er in en buiten het gebouw veel werk verricht.
De toiletten, hal en garderobe zijn stevig onder handen genomen in de repetitieloze periode en het resultaat mag er zijn!
Ook zijn een aantal enthousiaste
mensen gestart met de besprekingen over de visie Z&V 2020. Zoals
bekend worden het gebouw en
het koor apart en in samenhang
bezien om te komen tot een toekomstbestendig Zang& Vriendschap.
De komende maanden zullen in
het teken staan van Zang &
Vriendschap zingt opera (er zijn
nog kaarten bij leden verkrijgbaar) en het belooft een fantastische avond te worden met groot
orkest, vrouwenkoor en een heel
aansprekend repertoire. Op zaterdag 14 september zullen delen ten gehore worden gebracht bij twee
korte optredens van ons koor bij het Korenlint.
Met de voorbereidingen en uitvoeringen van het KNZV concours van april
2014 in Zwolle en de concertreis naar Dublin van mei 2014 is het seizoen
2013/2014 weer aardig gevuld.
Ik hoop dat we met zijn allen er in repetities en uitvoeringen veel plezier
aan gaan beleven.
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Van de Bestuurstafel
door Henk Bijvank

• Onze bijdrage aan het Koningsbezoek op 14 juni aan Haarlem, samen met
de kinderen van de Koorschool van de Sint-Bavokathedraal, is bijzonder
gewaardeerd door Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Ook in
de pers en bij de TV-uitzending van RTV Noord-Holland werd positief
gereageerd. De burgemeester heeft ons hartelijk bedankt. Zie elders in dit
nummer.
• Op 4 mei hebben wij weer deelgenomen aan de herdenkingsplechtigheid
in de Grote Kerk. Bij onze muzikale bijdrage kregen wij versterking van
Charlotte Rietdijk die de sopraanpartij vertolkte in La Vergine degli Angeli
van Verdi.
• Aan de Anjeractie, de jaarlijkse collecte voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds, heeft een aantal leden van Zang en Vriendschap ook dit jaar
weer meegedaan. Er werd in totaal € 580,88 in de collectebussen gedaan.
Zang en Vriendschap mag daar zelf een bedrag ter grootte van € 193,65
van houden.
• Op 7 juli is de jaarlijkse fietstocht gehouden. Er waren 31 fietsers op komen
dagen, waarbij partners en vrienden in de meerderheid waren. Bij het eten
voegden zich daarbij nog een kleine twintig liefhebbers.
• Tijdens het Korenlint treden we dit jaar wederom twee maal op. Beide
optredens zijn op zaterdag 14 september “buiten de deur”: om 14:40 uur in
de Nieuwe Kerk en om 16:00 uur in de Luthers Kerk.
• Er vindt overleg plaats over een gezamenlijk optreden van het Westlands
Mannenkoor en Zang en Vriendschap in Haarlem. Er wordt gekoerst op een
optreden in de tweede helft van oktober van 2014.
• In 2015 bestaat Het Gebouw Zang en Vriendschap 100 jaar. Dit zal niet
onopgemerkt voorbij gaan. Een commissie heeft voorstellen gedaan voor
activiteiten en die worden nu uitgewerkt. Zo zullen er in dat jaar veel
optredens zijn in onze zaal van en met andere Haarlemse musici en er zal
een boek verschijnen over de geschiedenis van Het Gebouw.
• De Muziekcommissie staat vanaf 27 mei onder voorzitterschap van Almast
Diedrich. Eén van de taken die zij op zich opnemen is het maken van een
meerjarig muzikaal programma voor Zang en Vriendschap.
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Personalia
Vertrekken Leden
Nico Kaarsemaker, dit jaar eerste begonnen als projectzanger en daarna
snel lid geworden en bij de bassen ingedeeld, heeft helaas te kennen
gegeven dat hij zijn lidmaatschap niet wil continueren en heeft opgezegd
per 1 juli.
Martijn de Groot, die mee zou doen met het opera-concert en als projectzanger ook bij de bassen was ingedeeld, heeft zijn deelname aan het
project voortijdig beëindigd; wij zullen hem na de vakantie niet meer
terugzien (en horen) op de maandagavonden.

Zang en Vriendschap wordt gesteund door meer dan
100 vrienden, waaronder de volgende bedrijven:
Andrea XL
Andriessen piano’s – vleugels
Cees Boer elektrotechniek en inbraakbeveiliging
Automobielbedrijf Tuijp
Eetkamer Karmozijn
Koot piano’s – vleugels
De Wilde ingenieurs groep
De activiteiten van Zang en Vriendschap worden financieel mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Haarlem.
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ZANG & VRIENDSCHAP ZINGT OPERA
“Het vitale Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap zal onder
leiding van Arno Vree laten zien en horen waarom het na 183 jaar nog
steeds in het hart van het Haarlemse muzikale leven staat. Dit maal samen
met Het Promenade Orkest, de sopraan Claudia Patacca, de tenoren Daniël
van Kessel en Rein Kolpa en de bas Fernand Bernadi. “
Uitgevoerd worden werken van onder meer de volgende opera’s:
Die Zauberflöte (Mozart)
Der Mond (Orff)
Fidelio (Beethoven)
La Forza del Destino (Verdi)
La Traviata (Verdi)

OP 16 NOVEMBER 2013 IN DE PHILHARMONIE
aanvang 20:15 uur toegang € 35 inclusief pauzedrankje
kaarten in de voorverkoop bij koorleden voor €27,50
gratis toegang voor “de Vrienden van Zang en Vriendschap”
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Agenda
2013
ma12 augustus
za14 september

di 1 oktober
ma 28 oktober
za 16 november
zo 1 december

Eerste repetitie seizoen 2013/2014
Optredens Zang en Vriendschap in
Korenlint
14:40 – 15:00 uur Nieuwe Kerk
16:00 - 16:20 uur Lutherse Kerk
Kopij verenigingsblad okt/nov
Mini-overleg
Zang en Vriendschap zingt Opera
Aanvang 20:15 uur Philharmonie
Kopij verenigingsblad dec/jan

Tip voor na de vakantie
door Bert Koopman

Zomer 2013. Hebben jullie dat ook, dat gevoel van: mag het zo blijven al
die dagen? 25 graden en een azuurblauwe hemel boven ons?
Dan is Zang en Vriendschap ook zo ver weg al, de zaal ligt zwaar onder het
stof door de aannemer, de dirigent zit ergens in het buitenland en de meeste zangers zijn alweer terug maar laten zich onderdompelen in de Tour, de
Wandelvierdaagse en alles wat Nederland in de zomer te bieden heeft.
Maar op 12 augustus zijn we er weer en dan wordt het tijd om weer vooruit
te kijken en vooral naar onze uitvoering op 16 november. Dat schiet al
weer op, hoor.
En dan die kaarten. We moeten behoorlijk nog aan de slag met de ver koop van onze kaarten.
Tot nu toe zijn er een aantal leden geweest die er een stuk of 100 kaarten
verkocht hebben, maar we hebben er 1000 nodig.
Stap eens binnen bij je buren, bel je broer /zus op , ga eens op bezoek bij je
ouwe vrienden en zeg hoe leuk je het zou vinden als ze in de zaal zouden
zitten.
Aan de slag dus mannen. Begin er vandaag nog aan en we hebben er alle
vertrouwen in dat het goed komt maar er moet een tandje bij.
We zijn dan toch lekker uitgerust?
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Zang & Vriendschap collecteert in Schalkwijk
door Jan Koet

Het is bijna een traditie. Tijdens de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds liepen onze mannen te collecteren in het Winkelcentrum Schalkwijk.
Wat opviel:
• er waren minder mannen van Zang en Vriendschap in Schalkwijk dan vorige jaren
• er was minder bereidheid om te geven bij het
winkelend publiek
• er werden dit jaar helemaal geen “briefjes” in de
bussen gedeponeerd.
Maar de mannen die er waren hielden goede zin en
aan hun lag het niet dat de opbrengst dit jaar min der was dan vorige jaren.
Zang en Vriendschap hield er bijna € 200 aan over
en de rest, een kleine € 400, gaat via het Prins Bernhard Cultuurfonds naar andere instellingen.
Wat mij betreft zijn we er volgend jaar weer!
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Ben van der Meij:
“Ik ben nu eenmaal een doemdenker.”
door Wilfried van der Bles

Ben van der Meij heeft in februari na 43 jaar het besturen van Zang en Vriendschap om
gezondheidsredenen moeten opgeven. Wilfried van der Bles en Huub Elzerman praten met
hem.
Hij heeft twee nieuwe knieën en een
nieuwe heup. Zijn andere heup is aan
vervanging toe. Het is dat hij onlangs
pijnstillende injecties kreeg, in elke
schouder een. Anders had hij van de
pijn ’s nachts nu nog niet kunnen slapen.
“Ik heb er nu geen last meer
van”, zegt Ben van der Meij (77), “maar
op bed deed ik mijn ogen niet meer
dicht. Ik werd er depressief van. Een
paar nieuwe schouders? Dat kan. Ze
zetten er zo twee stalen ballen in. Probleem is dat je daarna je armen nauwelijks meer omhoog krijgt.”
“Een bionic man”, schatert Ermy, z’n vrouw. De fysieke ellende mag dan
groot zijn, in huize Van der Meij wordt wel gelachen. Vraag aan Ben hoe
het gaat en je krijgt te horen: “Als je van pijn houdt, ideaal.”
Het is woensdagochtend 24 juli. We zitten op het terras achter het huis van
Ben en Ermy. Zo nu en dan mengt ze zich nadrukkelijk in het gesprek. In februari trad Ben na 43 jaar uit het bestuur. In 1969 werd hij lid van Zang en
Vriendschap, nadat hij het koor in de kerstnacht van 1968 in zijn paro chie-kerk - van de (niet meer bestaande) Elisabeth en Barbara-parochie in
Haarlem Noord – had zien optreden. Ben, al lang van het katholieke geloof
af, zat in de bouwcommissie van de kerk en hij organiseerde er rally’s en
feesten. “Toen ze daar achter kwamen bij Zang en Vriendschap zat ik zo in
de propagandacommissie en binnen een jaar was ik bestuurslid.”
Het mag duidelijk zijn waarom Ben er dit jaar mee stopte. Het lichaam
werkt niet meer mee, de jaren tellen. Na 43 jaar is het welletjes. Ook de
muziekcommissie hield hij voor gezien. Van de activiteitencommissie is hij
nog wel lid.
Is het niet moeilijk om na zoveel jaren aan de zijlijn te staan? Is het bestuurs werk niet een gemis voor iemand als Ben van der Meij?
Ben: “Als het bestuur met iets bezig is, vraag ik me wel af: hoe gaan ze dit
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oplossen? Ik praat er niet over, maar ik ben wel bezig met de problemen.
Zou het wel goed gaan, vraag ik me dan af. Niet dat ik niet in ze geloof,
maar ik ben nu eenmaal een doemdenker.”
Ermy: “Ben is geen rasoptimist. Ik ben hier de optimist.”
Ben: “Tja, zo is het. Ik stond een keer op de markt te wachten op een koor
dat daar zou komen zingen. Er was aardig veel publiek. Begint het opeens
te druppelen. Dan zie ik de mensen weglopen. Verdomme, denk ik dan,
laat die bui nu ophouden. Ik wil altijd dat alles gaat zoals het moet gaan.”
Ermy: “Er zijn maar weinig mensen die Ben echt kennen. Het moet altijd
perfect zijn. Zelfs als we op een terras zitten. Dan vraagt hij zich af waarom
de ober die mensen niet helpt die daar zitten te wachten. Dan zeg ik: Ben
hou toch op.”
Arno Vree is de zevende dirigent die Ben bij Zang en Vriendschap meemaakt. Ben kwam binnen ten tijde van Jan Laarveld (dirigent van 1963 tot
1971). “Een groot dirigent. Een echt Schubert-man. Helaas moest hij wegens ziekte ermee ophouden.”
Daarna kwam Lucas Vis: “Die was net afgestudeerd aan het conservatori um als dirigent. Hij bleef een jaar. Hij sleepte het koor er doorheen als inte rimmer, maar hij had er echt lol in.” Toen kwam Bart van Beijnum, zoon van
de beroemde dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Ben:
“Die hield het twee jaar uit. Hij wilde het veel te professioneel aanpakken.
Binnen het jaar daalde het ledental van 70 naar 38.”
De volgende in rij was Wouter Schmidt, dirigent van 1973 tot 1994, duidelijk
een van de favorieten van Ben. “Hij was een aimabele man, repetitor van
het Groot Omroepkoor. Ook zijn vrouw Gepka zong daar. Hij wist veel van
het repertoire. Onder hem hebben we veel opera gezongen. Daarbij wist hij
tegen een zacht prijsje ook beroepsmusici te betrekken. Hij zat er nog maar
net, toen we op een groot concours in Weissenthurm in Duitsland twee keer
een eerste prijs wisten te halen. Hij zelf kreeg de dirigentenprijs. We wonnen
in de tweede categorie, moet ik erbij zeggen, maar bij het Ehrensingen
waaraan alle categorieën deelnamen wonnen
Ondanks zijn tobberige inslag
we ook de eerste prijs.”
ziet Ben de toekomst van het koor
Uiteindelijk vond het bestuur dat na twintig jaar
optimistisch tegemoet
ook voor Schmidt de tijd
gekomen was. Ben: “Hij bleef teveel in het zelfde stramien hangen. Dat was
hij ook wel met ons eens. Maar uit protest stapten wel een aantal mannen
van ons koor over naar Stem des Volks, waar Schmidt ook dirigeerde.”
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N

a een ongelukkig intermezzo onder Johan Bril (1994-95) kwam Piet
Hulsbos, die als organist/pianist al vertrouwd was met het koor. Een
prima dirigent, meent Ben, die ook de nodige successen behaalde, bij
voorbeeld op het concours in Berlijn, waar Zang en Vriendschap er in de
Philharmonie met de eerste prijs vandoor ging. “Maar ik heb wel steeds de
indruk gehouden dat Piet meer houdt van kamerkoormuziek.”
Ook voor de huidige dirigent neemt hij zijn petje af: “Ik zeg er eerlijk bij dat
ik aanvankelijk tegen zijn aanstelling was. Hij heeft heel eigen ideeën, bijvoorbeeld dat de mannen tijdens een operavoorstelling niet alleen moeten
zingen, maar ook bewegen over het toneel. Ik ben blij dat het hem toch
gelukt is.”
Een eeuwig durende kopzorg van elke bestuurder van Zang en Vriend schap is: hoe rooien we het financieel? Als lid van de bouwcommissie die
de renovatie van het gebouw – voor het eerst sinds de oplevering in 1917 –
voor z’n rekening moest nemen weet Ben daar alles van. Vernieuwing van
het verroeste, stalen daklicht, aanbrengen van de houten lambrisering, het
schilderwerk, de vernieuwing van het
Ook voor de huidige
bovenhuis: met hulp van wat vrienden in de bouwwereld was het alledirigent neemt hij zijn
maal
vrijwilligerswerk,
opgeknapt
petje af
door de leden van Zang en Vriendschap zelf. Ben: “We hebben het in
zes weken tijdens de zomervakantie voor elkaar gekregen. We werkten zes
dagen per week van negen tot vier. ’s Avonds legden we de spullen al
weer klaar voor de volgende dag. We hadden honderdduizend gulden in
kas. Hadden we het laten doen dan waren we twee ton kwijt geweest.”
Zo ging dat in die jaren. In de aanloop naar het honderdvijftig jarig bestaan van het koor in 1980 haakte en breidde een damescomité in vijf jaar
tijd een bedrag bij elkaar waarmee de huidige vleugel kon worden aange schaft. Voor hetzelfde jubileum verkocht het koor kerststukjes, geprodu ceerd onder leiding van Frans Borst. Ben: “Hij stelde het voor. Ik vroeg: aan
hoeveel denk je. Frans: 800 tot 1000. Maar alleen al in het eerste jaar ver kochten we er 1250.”
De vraag is of de bereidheid er nu nog is om op zo’n schaal vrijwilligerswerk
voor het koor te verrichten. De jaarlijkse rommelmarkt, collecteren voor het
Prins Bernhard Fonds: het brengt allemaal geld op. Maar hoe lang nog?
Ben: “Zolang een meerderheid van dat koor dat wil, moeten we doorgaan
met die markt. Maar ik constateer wel dat de belangstelling van buitenaf
afneemt. Met het collecteren voor het Prins Bernhard Fonds gaat het nog
altijd redelijk. Daar moeten we niet mee stoppen. Wil je subsidie krijgen
dan kijken ze eerst of je zelf wel met die bussen staat.” Maar bovenal,
meent Ben, heb je aanjagers nodig voor dit soort werk, mensen die tegelijk
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bereid zijn zelf de handen uit de mouwen te steken en het goede voor beeld te geven. En, voegt hij daaraan toe: “Straal altijd positiviteit uit. Zeg
na de fietspuzzeltocht niet: er deden maar 35 leden mee, maar zeg: het
was hartstikke leuk, jullie hebben wat gemist.”
Ondanks zijn tobberige inslag ziet
Ben de toekomst van het koor opti“Straal altijd
mistisch tegemoet. Het experiment
positiviteit uit.”
met de projectleden speelt daarbij
een rol. “In eerste instantie stond ik
er neutraal tegenover. Nu ben ik enthousiast. Het levert leden op. Maar ik
geef toe: achteraf is dat makkelijk praten.”
Verder heeft Ben nog wat suggesties: geef een grotere bekendheid aan
Zang en Vriendschap via de website. En krik, via het repertoire, het ledental
op. Wat deze operaliefhebber betreft betekent dat: meer opera. “Laten we
eindeloos oefenen op een aantal bekende operawerken, zodat we die bij
gelegenheid desnoods zonder dirigent kunnen zingen. Waarom zouden we
dat niet oefenen, eenmaal per maand, op vrijdagavond of zaterdagoch tend, met iedereen die daarvoor in is? Die trekken de rest van het koor dan
wel mee.”
En met deze positieve suggestie eindigt doemdenker Van der Meij het in terview. Bij de deur zegt hij, doelend op de pijn in de lies, veroorzaakt door
de versleten heup: “Je weet het hé?”, “Een gedeelde lies is een halve lies.”
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Een bijzondere gebeurtenis: een impressie.
door Arend Bultman

E

en bezoek van ons koninklijk paar aan Haarlem is een bijzondere erva ring. Dat wij hier, samen met
Koorschool St. Bavo en Haarlem's
stadsbeiaardier Rien Donkersloot
een bijdrage aan mochten leveren
vind ik een eer. Als nieuw lid mijn impressie over dit gebeuren.
De voorbereiding voor ons optreden
voor het koninklijk paar en de uitvoering was voor mij een ervaring.
Het repeteren met een groep jeugd
was levendig en ook geconcentreerd. Hun bijdrage verrijkte het
klankscala van ons koor en visa versa. Het ‘gedoe’ van de jeugd met
een redelijk verschil in leeftijd – een
georganiseerde chaos - was leuk
om naar te kijken en om te beleven.
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Ik werd er in ieder geval vrolijk van. Het is
een samenwerking die naar mijn smaak
voor herhaling vatbaar is.
De organisatie voorafgaand aan het optreden en die van het optreden zelf zat
goed in elkaar en liep soepel.
Tijdens de repetitie heb ik groot respect
gekregen voor het geheugen van Arno.
Dat hij nog wist wie van ons circa 100 jaar
geleden heeft meegemetseld bij de bouw
van ons pand is verbluffend. Het kan naar
mijn smaak niet anders dan dat hij er zelf
bij was.
Het optreden zelf was, ook al stonden we wat krap, een waar genoegen.
Wat ik ervan op de samenvatting van de NOS heb gehoord stemt mij tevre den. Wij voegden een sonoor en warm geluid toe aan de lichtere (kinder-)
stemmen. Onze erevoorzitter meldde na afloop dat ons koningspaar het
mooi had gevonden. De bijdrage van ‘mevrouw Bellefleur’ zou ik zelf niet
hebben gemist.
Het was ook bijzonder het zeer ontspannen ogende koningspaar van zo
nabij te kunnen zien en te kunnen volgen. Ik ben er trots op dat we een dergelijk koningspaar hebben en mochten toezingen.

Foto's:
Tijdens het applaus stapt het koningspaar naar voren om
een hand te geven aan dirigent Arno Vree;
Repeteren in de zaal samen met kinderen van
Koorschool St. Bavo;
Wachten 'achter de coulissen' voor het optreden op de
Grote Markt.

– 13 –

Gemeente Haarlem

Mr. B.B. Schneiders
burgemeester

Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
de heer S. J. Ruitenbeek, voorzitter
Jaanstraat 74 zw
2011 RW Haarlem
Haarlem, 17 juni 2013
Beste Sander,
Vrijdagmiddag 14 juni verzorgde ons onvolprezen Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap een geslaagd optreden tijdens het bezoek van het Koninklijk paar
aan onze stad. De combinatie met de kinderstemmen van Koorschool St. Bavo, begeleid
door onze stadsbeiaardier, bleek een voltreffer. Het Koninklijk paar heeft het optreden
bijzonder gewaardeerd.
Graag wil ik jullie langs deze weg hartelijk danken voor jullie bijdrage aan een
onvergetelijke Haarlemse middag.
Met vriendelijk groet,
Bernt Schneiders

Het hele optreden van Zang en
Vriendschap en het Kinderkoor voor
het Koningspaar is te zien op YouTube, aan te klikken vanaf onze web-site www.zangenvriendschap.nl.
Te horen is Arno Vree's arrangement
van Het Noord-Hollands Volkslied en
de canon De Klokken van Haarlem,
voor mannenkoor, kinderkoor en
carillon.
Henk Bijvank overhandigt een foto van het
koningsbezoek aan onze dirigent Arno Vree
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7 vragen aan het nieuwe bestuurslid Bert Koopman
van de redactie

Hoe ben je bij Zang en Vriendschap gekomen?
Als geboren en getogen Haarlemmer had ik wel van Zang en Vriendschap
gehoord, maar kwam er pas echt mee in aanraking door mijn schoonvader
Koos Wassenaar, die destijds bij Zang en Vriendschap zong. En later heef t
mijn goede vriend Paul van Hout mij uiteindelijk definitief overgehaald lid te
worden..
Heb je al eerder in een koor gezeten?
Ik heb in mijn Brabantse tijd, in Budel, in een koor
gezongen dat ik zelf heb opgericht. Toen ik na
10 jaar weer naar Haarlem terugging, zongen er
60 mannen en vrouwen.
Waarom wilde je in het bestuur komen?
Ik vind dat als je lid wordt van een vereniging
zoals Zang en Vriendschap je niet kunt volstaan
met “consumeren”. Je maakt deel uit van een
gemeenschap waar je ook geacht wordt wat in
te brengen. En niet te gemakkelijk moet denken:
oh, dat doet die ander toch wel. Ik ben in mijn
jongere jaren intensief bezig geweest met organisaties leiden en begeleiden en wil waar mogelijk bepaalde vaardigheden graag ten dienste van de vereniging inzetten.
Heb je een speciale uitdaging als bestuurslid?
Ik wil mij de komende jaren vooral richten op de
veranderingen die nodig zijn om de vereniging
klaar te maken voor de komende tijd. Dat zijn
de zaken die al in de visie 2020 zijn benoemd. Zorgen dat we een bekend
gebouw hebben met de uitstraling van een soort mini-theater waar je gemakkelijk binnenloopt en waar altijd wat te doen is voor de Haarlemmers.
En een koor dat een prominente plek inneemt in Haarlem. En ik hoop dat
we onze inspirerende dirigent nog lang bij ons mogen houden.
Hoe ga je dat dan doen?
Ik ga mijn best doen mensen mee te krijgen en te mobiliseren om met el kaar zichtbare resultaten te krijgen. En jongere mensen zien binnen te krij gen, die zorgen voor levendigheid en een perspectief voor oudere én jongere leden.
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Waar zullen we je af en toe op moeten wijzen?
Ik heb de neiging wat ongeduldig te zijn. Vooral als door bureaucratisch
gedoe dingen langer duren dan ik denk dat nodig is. Dat is nu eenmaal de
bekende valkuil als je een iemand bent met een zekere drive.
Wat wil nog meer vertellen aan de lezers?
Ik ben positief over de ontwikkelingen die ik nu zie bij het koor. Vooral de wil
bij verschillende leden om mee te denken en de handen uit de mouwen te
steken, de stappen die we hebben gezet, bijvoorbeeld met het “opera-pro ject” en de organisatorische kwaliteiten die we in huis hebben, geven extra
voeding aan het optimisme dat ik toch altijd al in huis heb.
Ik zou zo veel mogelijk leden willen oproepen een tijdje mee te doen met
het een en ander. Het is gewoon leuk werk en het zorgt voor groei bij jezelf.

Zang & Vriendschap goes Irish……
door Sander Ruitenbeek

Het lijkt nog een hele tijd weg maar de reis naar Dublin is geboekt.
In de ochtend van 29 mei 2014 zullen we met 50 zangers en 42 fans opstij gen met een toestel van Air Lingus naar Dublin.
In een vorig nummer is al ingegaan op het programma en de optredens
die we gaan doen. Maar ook de vrije tijd zal voor een deel zingend worden
doorgebracht. Dublin, bekend door zijn folksongs kent vele pubs en andere
plaatsen waar gezongen wordt. Wij zullen daar zeker onze steun in leveren.
Als lid van de reiscommissie mocht ik vele reizen mede organiseren. Wat de
leukste reis was is moeilijk te zeggen. Bij elke reis gebeurde wel iets onver wachts. Pohlheim was mijn eerste concertreis. In Pohlheim was een internati onaal korenfestival waar we het enige grote mannenkoor waren en waar
voor de aanvang alle deelnemers van over de gehele wereld een rond gang door het dorp liepen. We waren enige en ook eerste in de categorie
grote mannenkoren.
Angers kende een dirigent die er met de bus vandoor ging, een openlucht concert dat niet doorging met een klassieke foto van Ben met paraplu, die
moest constateren dat er inderdaad niet te zingen viel tegen de regen in.
Het bezoek aan een chateau maakte het zingen niet geheel goed, maar
betekende wel een geslaagde middag.
Berlijn; zingen in de bekende concertzaal maar een prijsuitreiking die door
het grote aantal mensen nauwelijks te volgen was. Maar ook een diner met
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een begeleider met een act die ertoe leidde dat het heel lang duurde eer
je aan een slokje toe was.

St. Patrick's Cathedral, Dublin

Osnabruck; met de mannen alleen met het jubileum van de vrede van
Munster. Ook in Duitsland was schnaps verkrijgbaar.
Istanbul; we brachten ons eigen publiek mee, heel erg veel moois gezien.
Buiten gezongen hoewel het woord flash optreden nog moest worden uitgevonden. De toast van Poppel in ons vliegtuig op 3000 meter hoogte.
Brugge; verrassingen over zangers die liever met de trein dan met de bus
gaan, de Lamme Goedzak die niet vaart.
En dan 2014 Dublin ongetwijfeld weer een reis met andere memorabele zaken.
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7 vragen aan (ook) vertrekkend bestuurslid Jos Geurts
van de redactie

Hoe lang heb je in het bestuur gezeten?
Ik heb vanaf 2007, dus 6 jaar, bestuurslid geweest. Begin jaren '70 ben ik ongeveer vier jaar zanger geweest bij Zang en Vriendschap. In 2005 ben ik
weer terug gekomen, twee jaar later ging ik dus in het bestuur.
Welke taken had je in het bestuur?
Ik heb PR in mijn portefeuille gehad en het gebouw. Aan allebei die porte feuilles zat altijd veel werk.
Waarin het je succes gehad en wat vond je leuk?
Het mooiste vond ik de renovatie van de voorgevel van het gebouw. Het schoonmaken en
opnieuw voegen hebben echt een goed
zichtbaar resultaat opgeleverd. Er moet verder
altijd veel gebeuren wat je later niet meer terugziet, maar toch nodig is.
Wat heb je als bestuurslid niet bereikt?
Ik had graag gezien dat het wat gemakkelijker
zou zijn om mensen bij elkaar te krijgen die de
handen uit de mouwen willen steken. Het lijkt
er op dat een houding van mee willen werken
steeds minder vanzelfsprekend is geworden.
Wat ga je nu doen?
Ik ben weliswaar uit het bestuur, maar ik zit nog
steeds in de Commissie Gebouw. Ik ga nu zelf
verhuizen maar over een maand of twee kan
ik me daar weer helemaal voor inzetten. Er
staat nog veel te gebeuren wat nodig is.
Wat zou je nog tegen je opvolger in het bestuur willen zeggen?
Energie steken om grote bedrijven te interesseren om Zang en Vriendschap
financieel te steunen. We pakken dat nu te klein op.
Wat wil nog meer vertellen aan de leden?
Ik heb een leuke tijd gehad in het bestuur. In het begin moest ik wat wen nen omdat ik zelf altijd eigen baas ben geweest, maar in een vereniging
heb je veel mensen die je erbij moet betrekken. En dat heb ik geleerd. Ik
vind dat iedereen die daarvoor de capaciteiten heeft een tijd bestuurslid
zou moeten zijn.
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De burgemeester sloot zich een dagje op
door Bert Koopman

W

e schrijven mei van dit jaar. Opeens was daar de uitnodiging naar
Zang en Vriendschap op 29 mei om 23.00 uur burgemeester Schneiders te verlossen uit een houten kooi in restaurant Nobel aan het Spaarne.
De burgemeester was niet alleen, hij had gezelschap van een Amsterdamse
advocaat die als buurman in een kooi naast hem lag en de juridische ad viezen die hij tijdens zijn verblijf gaf liet uitbetalen in de kas van de Stichting
Stop Kindermisbruik.

Want dat was uiteindelijk de bedoeling. Zang en Vriendschap heeft daar
uiteraard ook aan meegedaan en is eens extra met de pet rondgegaan.
Maar we deden ook iets waar we uiteindelijk voor bij elkaar zijn: zingen.
Om 23.00 uur precies zongen 15 wakkere zangers de heer Schneiders en zijn
buurman hun hokken uit.
Jammer dat de lokale pers alleen ’s middags was uitgerukt, maar gelukkig
hebben we wel een shot kunnen maken om de bevrijdende glimlach van
onze erevoorzitter vast te leggen.
Overigens: complimenten voor hen die kwamen zingen, heren.
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Zang en Vriendschap onder een nieuw dak . . .
door Wichard Bos, Rene Vestering en Jos Geurts

O

nze lichtstraat van de zaal begon aan het einde van zijn levensduur te
raken. De functie van de lichtstraat is daglicht door geven. Een niet on belangrijke opdracht is regen en smeltwater tegen te houden. Aan dat
laatste liet het object het afweten terwijl
ook de lichtdoorlating niet optimaal meer was. U
zult de hier en daar
opgestelde emmers
en teiltjes nog wel
voor de geest kunnen halen.
Hopelijk is deze armoede verleden tijd,
alhoewel
je
het
nooit zeker weet.
Deskundige
adviseerde ons het vernieuwen van het mastiek twee a drie jaar door te schuiven.
Om deze klus te klaren moesten extern nogal wat stappen worden gezet:
vergunning gemeente , afzetten Jansstraat , doorgang stad van kraanwagen en ontheffingen van materiaalwagens en niet te vergeten veekeerre gelaars.
De vergunning wordt
voor die bepaalde dag
afgegeven en het karwei moet dan ook worden uitgevoerd.
Met onze bouwkundige
(Ray Hoogendoorn) en
leveranciers spraken wij
af zo min mogelijk slecht
weer risico te lopen . De
maand mei is gekozen
omdat dit risico dan het
kleinst is.
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Dat klopt ook wel behalve in 2013 als Z&V wat aan het dak moet doen. Regen en kou veroorzaakten voor ons de nodige zorgen en we hebben twee
dagen voor aanvang met elkaar overlegd of het verantwoord zou zijn het
dak open te halen. Het zou veel geld kosten deze oefening uit te stellen.
Dus zijn de werkzaamheden op donderdag 23 mei gestart. Alle betrokken
partijen waren om 7 uur in de Jansstraat. In goed overleg met elkaar (waar
veel steun is ondervonden van buienradar) is de operatie begonnen.
Wij vonden het fantastisch dat wij buiten enkele fikse buien de schade bin nen hebben kunnen beperken. Om 18.30 uur verlieten wij met een goed
gevoel het pand. Namens de bouwgroep willen we iedereen bedanken
voor de medewerking.

… en met vernieuwde toiletten en opgeknapte hal en garderobe.
Als u denkt dat er in het gebouw niets te beleven was in de vakantie heeft
u het mis. Er is heel hard gewerkt en als op 12 augustus de eerste repetitie
weer van start gaat zijn toiletten, hal en garderobe niet meer te herkennen.
De foto’s laten zien waarom het gebouw niet goed meer kon worden ge -

bruikt tijdens de werkzaamheden. Om te zien hoe het er nu uit ziet moet u
echt zelf komen kijken!
Dit jaar hebben we al gestreden tegen lekkages in de kelder, een tochtige
achterdeur en afbrokkelende zijmuren. Met de vernieuwing van de lichtstraat daarbij genomen hebben we alle maatregelen genomen die nodig
zijn voor de instandhouding van het pand.
Met de renovatie van toiletten, hal en garderobe maken we een stap om
voor de komende jaren een bij-de-tijdse inrichting te creëren. Dat wordt afgerond als we in 2014/2015 ook de zaal en de bar gaan renoveren.
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