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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

Participerende samenleving
In de dagen na Prinsjesdag is de term participerende samenleving blijven
hangen. Inmiddels hoor ik de term niet meer.
Met de term wordt bedoeld dat de burger meer zelf moet oplossen en er
niet op kan vertrouwen dat de overheid problemen van die burger oplost.
De burgers en instellingen dienen zelfredzaam te zijn. Op dinsdag de term
uitgesproken door de koning en op donderdag een schrijven van de
gemeente
“dat
ons
verzoek
om
een
subsidie
van
het
Cultuurstimuleringsfonds nog niet gehonoreerd kan worden in verband met
het feit dat de gemeente Haarlem in 2013 €11.900.000 tekort komt. De
begroting voor 2013 moet rond komen en een van de mogelijk in te zetten
maatregelen is genoemd fonds”.
Op de maandag daarop een stuk in de krant dat de koren ter financiering
van hun uitgaven maar mee moeten spelen in de vriendenloterij. Naar
aanleiding daarvan een interview met RTV Noord Holland tijdens de
repetitie.
Ons koor heeft eigenlijk twee vaste inkomensbronnen,
namelijk de contributie van zangers en voor het
andere deel bestaat dit uit de basissubsidies. Aan
vaste kosten hebben we de kosten van dirigent en
zaalhuur.
Andere uitgaven worden gedekt door
andere inkomsten.
Kosten van een concert worden gedekt door
kaartverkoop en door bijdragen van derden.
Dat zijn de vrienden, sponsoren (bedrijven en culturele
fondsen) en genoemd Cultuurstimuleringsfonds.
Of
de aanvraag bij dit fonds gehonoreerd wordt, is ook
zonder de bezuinigingen geen gegeven, want de
aanvragen worden getoetst aan criteria waaronder het vernieuwend en
multicultureel zijn van het project.
Het interview met RTV Noord Holland is niet uitgezonden. Mijn conclusie in
dit interview was dat het jammer zou zijn als we geen subsidie uit het fonds
krijgen, maar dat dit concreet zou betekenen, dat wij meer kaarten moeten
verkopen.
Wij, Z & V’ers, houden onze eigen broek op, zijn zelfredzaam, participeren
aan de samenleving.
En dat was geen nieuws na 183 jaar.
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Van de Bestuurstafel
door Jan Koet

➢ Alles staat in deze periode in het teken van het concert Zang en
Vriendschap zingt Opera op 16 november. Naast het repeteren en thuis
oefenen zijn tientallen leden bezig met de voorbereiding: kaarten
verkopen, flyers en posters uitdelen en ophangen, contacten met sponsors,
samenstellen programmaboekje, contacten met de pers, etc.
➢ De solisten en de deelname van Gerrie Meijers op het orgel zijn al lang
bekend. Verrassing wordt bij dit concert Het Vrouwenkoor: pas op 16
november zullen zij uit de anonimiteit treden.
➢ De verbouwing van toiletten, hal en garderobe is achter de rug. Er zijn veel
positieve reacties binnengekomen. Deze onderdelen van Het Gebouw
zullen hierdoor weer tientallen jaren kunnen meegaan.
➢ 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.
➢ Het Korenlint werd dit jaar op 14 en 15 september georganiseerd. Zang en
Vriendschap trad op de zaterdag op, om 14:40 uur in de Nieuwe Kerk en
om 16:00 uur in de Luthers Kerk. Ondanks de regen was er veel publiek op
de been, dat enthousiast heeft gereageerd op onze optredens. In dit
nummer meer over deze optredens, waaruit blijkt niet iedereen enthousiast
was.
➢ Op maandag 28 oktober wordt een algemene ledenvergadering
gehouden. Er zal in die vergadering worden gesproken over de uitwerking
van de “Visie 2020” voor koor en gebouw. Het muzikale programma van
2014 zal worden voorgelegd, evenals de begroting voor 2014. Die avond
begint de repetitie een half uur eerder dan gewoonlijk.
kerst-optreden in het
laatste weekend voor de Kerst . Idee is om daar een klein “project” van te
maken, waarbij we niet-leden in de gelegenheid stellen op het podium
mee te zingen.

➢ Er worden voorbereidingen getroffen voor een
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Personalia
Lief en Leed
 Ali Alberg hebben we al een aantal weken niet op de repetitie gezien.
De reden is dat hij tijdens een verbouwing in huis, zijn heup en knie
ernstig heeft overbelast Hij kan maar een klein stukje lopen en lang
staan gaat helemaal niet. We wensen hem het allerbeste en hopen
hem snel weer tijdens de repetities te mogen ontmoeten.

Nieuwe Leden
We zijn blij om als adspirant lid te mogen begroeten:
Rick van den Burg (Tenor 1) en Wim Gerlach (Tenor 2).
We verwachten dat de mannen snel hun draai
binnen de vereniging zullen vinden.

Jubilea
Een opgave van die leden die een lustrum te vieren hadden.
Mannen gefeliciteerd en we hopen dat de jongere leden uw voorbeeld
zullen volgen.
1 september Chuck Hurd 10 jaar lid
1 september Jos van Moorten 15 jaar lid
1 oktober Fred van Dijk 5 jaar lid
1 oktober Wouter van der Veer 5 jaar lid
1 oktober Jan de Vries 5 jaar lid

Zang en Vriendschap wordt gesteund door meer dan
100 vrienden, waaronder de volgende bedrijven:
Andrea XL
Andriessen piano’s – vleugels
Cees Boer elektrotechniek en inbraak beveiliging
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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Verjaardagen
We feliciteren de jarigen (alsnog) van harte en wensen hen een verjaardag
zoals zij zelf het liefste vieren.
1 sept Almast Diedrich (Bas) 59 jaar
1 sept Arend Bultman (Tenor-1) 67 jaar
6 sept Piet Hulsbos (nzl) 57 jaar
9 sept Wim de Kwant (Tenor-2) 79 jaar
26 sept Rick van den Burg (Tenor-1) 39 jaar
1 okt Martijn de Groot (Bas) 61 jaar
3 okt Piet Winter (nzl) 86 jaar
21 okt Hans Boelhouwers (Tenor-1) 78 jaar
22 okt Cor de Groot (Tenor-1) 73 jaar
22 okt Willem de Wilde (Bariton) 70 jaar
24 okt Jan Koet (Bas) 66 jaar
25 okt Jan Weijers (Bas) 67 jaar
27 okt Peter Flaton (Bas) 68 jaar
1 nov Henk Timmerman (Bariton) 74 jaar
1 nov Wim Saelman (Tenor-1) 70 jaar
4 nov Rob Ruigrok (Bas) 63 jaar
7 nov Arno Vree (Dirigent) 48 jaar

Agenda
2013
ma 28 oktober
za 16 november
zo 1 december

Algemen Ledenvergadering (“Minioverleg”); repetitie begint 19:30 uur
Zang en Vriendschap zingt Opera
Aanvang 20:15 uur Philharmonie
Kopij verenigingsblad dec/jan

2014
Vr 3 januari

Nieuwjaarsreceptie van 17:00 tot 19:00

– 5–

Schaaksimultaan tegen de meester
door Rob Steijger

H

oewel ik mij niet vooraf had aangemeld voor de schaaksimultaan
wedstrijd op donderdag 26 september, kreeg ik het vertrouwde
warm welkom gevoel dat zo kenmerkend is aan Zang & Vriendschap.
Huub Elzerman (2e tenoren) gaat vanavond simultaan schaken tegen alle
deelnemers. De inleg is 10 euro per deelnemer en de opbrengst is voor de
Reiscommissie.
Ruim voor tijd komt Huub
binnen en vraagt wie er
een schaakbord bij zich
heeft.
Hilariteit alom,
vrijwel niemand van de
deelnemers heeft dáár
aan gedacht. Op miraculeuze wijze worden er 9
schaakborden bij elkaar
getrommeld en even na
achten
gaan
we,
gewapend met een kop
koffie of thee, aan de
slag.
Als relatieve beginner in
de schaakwereld ken ik
nog
geen
standaard
v.l.n.r: Huub Elzerman, Rob Steijger, en Harry Wijnberg
openingszetten, dus ik kijk
gewoon hoe het spel zich
gaat ontwikkelen. Aan de
lichaamstaal van mijn buurman Harry Wijnberg kan ik zien dat ook hij
zoekende is. Ik bedenk strategieën om een paard of loper van Huub te
slaan, maar kom tot de ontdekking dat mijn bewegingsvrijheid eigenlijk heel
beperkt is.
Stukken die ik wil verplaatsen staan gelijk onder vuur.
Nonchalant doet Huub een rokade, schijnbaar alsof hij verder ook niets
beter weet te verzinnen.
In de zaal is het muisstil omdat elke speler peizend achter zijn schaakbord
zit. Zodra Huub voor je bord komt staan doe je de zet die je in al je wijsheid
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hebt bedacht, en krijgt Huub de kans zijn tegenzet te doen. Daarna stapt
hij weer door naar het volgende bord. Na een klein half uur hoor ik in de
zaal de eerste ‘schaakmat’. Het is Peter Kemper die als eerste zijn koning
moet prijsgeven. Lachend vertrekt hij naar de bar om wat te drinken te
bestellen.
Ik weet dat het natuurlijk
niet mag, toch maak ik
een foto van het schaakbord en vraag via de chat
mijn familie om advies. Als
antwoord krijg ik ‘dat ik
aan de andere kant van
het bord moet gaan
zitten’…
Eigenlijk weet ik niet goed
wat ik met het spel aan
moet. Het spel is eigenlijk
op
enkele
schermutselingen na nog niet echt
begonnen. Toch voelt het
dat ik al behoorlijk klem zit.
Huub komt weer langs, en
na mijn zet pakt hij met zijn
Wim Cerutti
koningin de pion voor mijn
koning
en
zegt
‘schaakmat’. Hè??? Wat??? Ik voel mij overvallen dat ik dit totaal niet heb
zien aankomen. Ook ik vertrek naar de bar voor een drankje.
Langzaam vallen steeds meer koningen om, maar opvallend genoeg niet
één keer aan de kant van Huub. Respect, daar speelt een meester die van
wanten weet.
Bij de prijsuitreiking krijgt Peter Kemper de prijs die traditioneel wordt
toegekend aan de eerste die het moet afleggen tegen Huub, en Wim
Cerutti omdat hij zijn penibele situatie het langste wist te rekken. Tenslotte
krijgt Harry Wijnberg de prijs (prijsje) voor degene die het meest heroïsche
verzet heeft geboden.
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Hoezo bar ?
door Notenkraker

O

ver de dames die ons regelmatig van koffie, drank en hartige hapjes
voorzien is op deze plaats wel eens aandacht besteed. Terecht want
we vinden allemaal dat het hartstikke fijn dat ze voor ons klaarstaan.
Één van die dames , Ria dus (ja, van die gehaktballen) had in het nieuwsbulletin van september een oproep gedaan om het barteam te komen
versterken. De groep heeft broodnodig handjes nodig en wil het team
graag uitbreiden. En we hopen dat haar oproep succes heeft, maar we
weten ook dat het niet gemakkelijk zal zijn.
Misschien toch eens goed om in andere oplossingen te denken. Anno 2013
zou het ons koor niet misstaan om de baractiviteiten niet voornamelijk
alleen door dames te laten doen.
Waarom gaan we zelf niet eens per toerbeurt de dames een handje
helpen? Hetzelfde gebeurt ontelbare keren bij talloze amateurverenigingen
en je vraagt je af of het verschil met ons dan zo groot is. Je bent een
vereniging of je bent het niet.
Misschien wel het mooiste van dit idee is dat we allemaal een beter idee
krijgen van dit soort klussen en onze echtgenotes krijgen rode oortjes van
het idee dat manlief na al die jaren ook eens koffie kan zetten.
Maar dames: we hebben jullie toch wel hard nodig hoor. Jullie aanwezigheid achter de bar zorgt voor de broodnodige fleurigheid en variatie.
Ria’s oproep blijft dus van kracht!
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De PEN gehanteerd . . .
door Theo Razenberg

Weer terug in de schoolbanken
Toen ik de pen kreeg van Wim Harskamp, ben ik die vervolgens
“per ongeluk kwijt geraakt”. Tja, en dan is er altijd weer Jan Koet die je o zo
behulpzaam “helpt” om hem te vinden en op te pakken. Oké, ik zal het
maar toegeven: ik zag er wat tegenop. Ik sta niet graag in de spotlight en
blijf liever onzichtbaar. En dat is gelijk een van de redenen waarom ik het
leuk vind om in een koor te zingen. Opgaan in een groep zangers en
samen iets moois neerzetten zonder als individu in de spotlight te staan.
Toen ik bij het koor kwam was ik aanvankelijk nog wat huiverig omdat ik,
door lichamelijke ongemakken, vaak weinig energie heb en soms ook
concentratieproblemen. Maar tot mijn eigen verrassing merk ik vaak na
afloop van een repetitie, dat ik twee uur geconcentreerd ben geweest. Dat
is uiteraard een compliment voor Arno, die me daarbij soms het gevoel
geeft dat ik weer terug in de schoolbanken zit. Van nature ben ik een
Einzelgänger en niet iemand die je vaak in een kroeg of bij een
vriendengroep zult aantreffen. Toch betrap ik me erop dat ik regelmatig na
afloop van de repetitie blijf hangen. En dat komt natuurlijk omdat jullie
allemaal zo aardig zijn (slijm slijm). Ik merk dat ik, zelf vaak wat stil en een
toeschouwer, gewoon mezelf kan zijn tussen collega-zangers met jullie heel
uiteenlopende achtergronden. Met mijn eigen Brabantse achtergrond
verwachten veel mensen dat ik carnaval wel leuk zal vinden, maar niets is
minder waar. Maar ook hier heeft Zang en Vriendschap bij mij weer voor
een onverwachte ontwikkeling geleid: ik heb het zowaar naar mijn zin
gehad tijdens het zigeuner jaarfeest. En, heb ik jullie nog iets nieuws over
mezelf kunnen vertellen of was ik altijd al een open boek? Als ik niets nieuws
heb kunnen vertellen, dan was het me een eer om als bladvulling te mogen
dienen.

Ik geef de pen door aan . . . . .

. . . . . Jos van Riel
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Gaat het lukken met de opera ?
door Jan Koet

Op 16 november om 20:15 uur is het zo ver. Mannenkoor, vrouwenkoor,
orkest, solisten en dirigent (en Gerrie) beginnen aan hun optreden. Ik
vroeg aan koorleden en dirigent over de voorbereidingen, wat er nog
moet gebeuren en de verwachtingen over het concert.

Voorbereidingen tot nu toe
Wil Tremonti (lid van de Muziekcommissie) vertelde dat al in
maart 2012 begonnen is met de voorbereidingen. En dat
er al heel wat inspanning vooraf was gegaan aan het
moment dat alle koorleden hun groene Operabundel
kregen uitgereikt. Dat was begin januari 2013, toen we een
grote invasie kregen van projectzangers en kandidaatleden, die allemaal opera wilden zingen met Zang en
Vriendschap. Ook een CD met oefenmateriaal , een
vertaling van een aantal stukken en een fonetische
weergave van de italiaanse delen waren toen al gemaakt.
In de loop van dit jaar is er door koor en dirigent hard gewerkt. Tussendoor
hebben we ook nog een concours gedaan (en gewonnen), voor Koning
Willem-Alexander en Koningin Maxima gezongen en onze bijdragen
geleverd aan de Dodenherdenking en het Korenlint. Arno Vree (onze
dirigent): “Het koor heeft de werken snel ingestudeerd. En dat is niet gering:
85% van wat op 16 november wordt gezongen is nieuw voor de meeste
koorleden. Maar op dit moment gaat nog geen enkel stuk helemaal goed.”
De leden zijn vooral na de zomer actief geworden met de verkoop van
kaarten. Er is één zanger die nu al 47 kaarten heeft verkocht. Maar met de
nu verkochte kaarten is de zaal nog niet voor de helft
vol. De penningmeester Frans van Kaam maakt zich
wel zorgen: “Ervaring is dat de laatste weken voor het
concert nog veel kaarten worden verkocht, maar je
hoort wel dat het dit jaar niet zo gemakkelijk gaat.
Daar komt bij dat subsidies dit jaar wat lager uitvallen
dan bij vorige concerten en dat we van het
Haarlemse Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente
Haarlem waarschijnlijk helemaal niets krijgen door het
begrotingstekort van de Gemeente. Aan de andere
kant heeft PR wel een aantal bedrijven bereid
gevonden voor ons als sponsor op te treden.”
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Ondertussen heeft PR al bijna 1000 flyers verspreid (o.a. op alle 30 locaties
van het Korenlint) en zijn de posters gedrukt die binnenkort op 400 plaatsen
in de stad worden opgehangen. Met die publiciteit en ook artikelen in dagen weekbladen hopen we op nog een flink aantal verkopen aan de kassa
van de Philharmonie.

Wat moet er nog gebeuren
Nou, nog een paar honderd kaarten verkopen. Dat doen de leden, maar
de vrienden nemen misschien ook weer hun vrienden mee.
Er moet nog veel gestudeerd worden. Leo Jongsma
(tweede tenor, zingt al 13 jaar bij Zang en Vriendschap)
zegt dat hij thuis nog veel gaat oefenen: “We doen
meer stukken uit het hoofd dan ik gewend ben en dat
Italiaans valt ook niet mee, zeker niet die snelle
stukken.” Arno Vree: het gaat er om dat we het nu ons
echt eigen gaan maken. En dat je ook weet waarover
je zingt.” Voor dat laatste helpt dat er nu ook een korte
beschrijving ligt van alle opera’s waaruit we zingen en
waar de scenes over gaan van de gekozen werken.
En dan hebben we nog verschillende repetities voor de boeg: één keer
komen de mannelijke solisten naar de Jansstraat om met ons te oefenen, er
is een repetitie apart met het orkest en natuurlijk de generale repetitie.
Het Vrouwenkoor is een verhaal apart. Pas vorige week was de samen stelling van de groep vrouwen, speciaal voor dit concert bij elkaar
gebracht, bekend geworden. Arno Vree ziet deze groep als een bijzondere
attractie van dit concert, want “het is de crème de la crème van de
toekomstige dameszang” .

Hoe wordt het concert ?
Wil Tremonti: wij hebben met de Muziekcommissie alles aan voorbereidend
werk gedaan wat nodig is; het is een afwisselend programma voorzien van
verrassende elementen dat, bij een geïnspireerde en geconcentreerde
uitvoering door de koorleden, zeker enthousiast ontvangen zal worden.
Bert Koopman: het wordt absoluut een prachtig product, dat zijn geld
waard is.
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Arno Vree: het wordt een verrassend concert, door de muziekkeuze, de
wijze waarop wij het uitvoeren, de aankleding en de kwaliteit van wat er op
het podium staat te spelen en te zingen.
Leo Jongsma: we gaan als koor schouder aan schouder staan en als we
niet alleen veel uit het hoofd zingen, maar vooral uit het hart, dan komt dat
altijd over.

En hoe zit het met de projectzangers ?
Ik vroeg ook aan Dick Kreuger, projectzanger bij de
tweede tenoren, om zijn ideeën over de voorbereiding en
uitvoering van het concert in een paar steekwoorden te
geven. Zijn reactie, in haast op de mail gezet, mocht ik
integraal opnemen:
´Tis duidelijk wat je vraagt ... en vanuit mijzelf sprekend
dus het volgende:
Als ik de lijnen van de
notenbalk zie als draden
van een weefgetouw, dan zijn anderen al
eerder bezig geweest met de kleuren en
materialen t/m het spinnen van het
garen en ikzelf, o.l.v. Arno, met het opvoeren ervan door hevels en riet. Voorbereidingen óm te weven a.h.w.
Anders dan dat die in het muziekschrift
onder elkaar staan, zijn die kruiselings
geweven tot één geheel.
Op dit moment wordt dit vervolmaakt
door het werk af te zomen. Bijna klaar
om gedragen te worden.
Het concert wordt gedragen door een
groot aantal mensen en ik heb mij erop
betrapt, dat ik dát eerst kort geleden
weer ternauwernood, maar niet té laat heb beseft. Dat je met je koor
een onderdeel bent.
Het is -denk ik- een logisch gevolg van de situatie, dat je in het algemeen
alleen met je koor repeteert.
Ofschoon de flyer een opsomming geeft van alle participanten, vraag ik
mij toch af in hoeverre de bezoeker hier benul van heeft. Natuurlijk wel
de regelmatige bezoeker van operavoorstellingen. Maar de aspirantbezoeker? En die hoop je bij een voorstelling als deze natuurlijk ook de
zaal in te trekken !
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Zelf probeer ik belangstellenden uit te leggen wat de omvang van het
totaal is. Aantallen en dergelijke, los van de omvang, lees variëteit, van
de uit te voeren werken ("Wordt dat dan ook even toegelicht?").
Anders dan eerder wil iedereen van tevoren weten waaraan die dertig
euro p.p. besteed gaat worden.
In kunstzinnige en technische zin gaat het natuurlijk lukken. Daarvan is
iedereen zich professioneel wel van bewust. Of het in financiële zin
sluitend wordt? Van professionals om mij heen hoor ik dat entree-prijzen
van juist ónder de 20 euro nauwelijks stof tot nadenken geven bij
bezoekers. Maar daarboven ?
De mensen moeten wíllen komen én vanwege de grootte én die van het
divers werk én een 'spektakel'. En het werk geeft mogelijkheden óm
meer elan en humor in te brengen, dan in een opera-uit-één-stuk.
Naar buiten toe breng ik juist het leuke rollenspel van de vriend-leden in
Der Mond onder de aandacht.
Een paar regels of steekwoorden schreef je? Pik ze er maar uit! Als ik ze
sluit, heb ik mij het beeld voor ogen van een maan die omhoog getakeld
wordt in zoiets als Der Mond (zie de afbeelding). En dan weer 'ernst'.
Kippevel. Wat ik af en toe zelf ook nog krijg als ik met m’n medekoorleden O Isis … of La Vergine ... hoor.
Grote Groet,
Dick Kreuger
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Aardappelkist
door Harry Wijnberg

S

ommige dingen maak je liever niet mee. Eén daarvan is als gehele
koor uitgefoeterd worden door de dirigent. Toch gebeurde dat na ons
eerste optreden tijdens het Korenlint op 14 september in de Nieuwe Kerk.
Dat de kwaliteit van ons optreden abominabel was staat volgens mij buiten
kijf. Ik denk dat publiek, dirigent, pianiste én zangers geschrokken zijn van
ons optreden. Het tweede optreden in de Lutherse kerk was weliswaar niet
perfect, maar in ieder geval heel veel beter dan het optreden anderhalf
uur eerder.
Hoewel er veel zangers afwezig waren tijdens het optreden kan dat niet de
oorzaak zijn geweest, want het tweede optreden was met hetzelfde aantal
zangers een stuk beter. Aan het repetoire kan het volgens mij ook niet
gelegen hebben, want dat is voor ons al jaren bekende kost (Softly, Zum
Gloria, Zum Sanctus, O Isis, Oh Welche Lust, Lost chord).
Wat mogelijk meespeelt is dat pas 10 minuten voor het optreden verzameld
werd in de kerk en we niet hebben ingezongen. De beheerder van de
ruimte had aangegeven
dat de jassen in de bank
onder het orgel gelegd
konden worden, echter
vlak voor onze uitvoering
bleek dat we daar juist
opgesteld zouden worden.
Hoewel:
opgesteld
worden? Eigenlijk zijn we
helemaal niet opgesteld!
Nu zou dat op zich ook niet
hoeven, als we op een
podium stonden waar we
zélf
onze
eigen
plek
konden kiezen, zoals we die
tijdens
repetities
ook
hebben. Zelfs dan moet de koormeester nog even aanwijzingen geven om
net iets anders te gaan staan, waarna de dirigent de de allerlaatste
aanwijzingen geeft. Hoewel ik zelf niet gezien of gehoord heb dat wie dan
ook een aanwijzing heeft gegeven, denk ik dat het echte probleem zit in
wat een collega-zanger 'de aardappelkisten' noemde. En daar bedoelde
hij de kerkbanken mee vanwaaruit we het publiek probeerden te bekoren.
Persoonlijk heb ik heel slechte ervaringen met optredens vanuit dit soort
'aardappelkisten', omdat verschuivingen in de opstelling bijna niet meer
–- 14 –-

mogelijk zijn. Dat kan dus alleen maar als er vooraf een goede opstelling is
bedacht, die ook gecommuniceerd is en bij voorkeur zelfs op de maandag
ervoor in de zaal is geoefend.
Nadeel van de 'aardappelkisten' was ook dat er tussen de twee 'kisten' een
ruim pad was, zodat de tenoren apart stonden van de baritons en de
bassen. Verder was er vooraf kennelijk niet nagedacht of de 4 stemgroepen
naast elkaar moesten staan of achter elkaar moesten staan.
Ooit stonden we in de 'oude Baaf' weliswaar in banken opgesteld, maar
daar konden we vlak voordat we gingen zingen 'uitstappen' en naast
elkaar gaan staan (aansluiten). Die mogelijkheid ontbrak hier of daar was
niet aan gedacht. Persoonlijk vond ik de aanwijzingen van Arno hierdoor
minder duidelijk, waarschijnlijk mede omdat hij niet op een podium stond.
Echt vervelend vond ik het dat ik een hele zware bas naast me had –
aardige man hoor, daar niet van – die nota bene in het baritonblok stond.
Natuurlijk hoort dat niet, maar dat was ontstaan omdat een nogal forse
bariton anders het zicht van enkele bassen blokkeerde. Soortgelijke
verhalen hoorde ik ook van andere zangers.
Aangezien we de eerste vier nummers uit het hoofd zongen, was er
gelegenheid genoeg om naar de dirigent te kijken, maar dat gebeurde
door velen wel heel erg slecht. Ik zal mij niet over de akoestiek uitlaten,
want daar heb ik in tegenstelling tot Arno niet voor doorgeleerd. Maar de
balans was slecht te vinden.
Over balans gesproken: de balans
qua inspanning voor een concert ligt
m.i. erg scheef, in de zin dat we misschien wel 1000 uur aan het oefenen
zijn voor een concert en misschien
maar 4 uur afspraken maken met de
beheerder van het gebouw waar we
in optreden, of van alle zangers opgetelde tijd maar 10 uur bezig zijn
met het oefenen van de opstelling.
Of eenvoudig aannemen dat een
vleugel gestemd is als dat beloofd
wordt. Op zich logisch, omdat we
komen 'om te zingen', maar voor de
kwaliteit van een optreden ongewenst.
Verder denk ik dat een beheerder
van het gebouw niet zomaar de
opstelling kan veranderen omdat
hem dat om de een of andere reden
– 15 –

beter uitkomt. Dat moet vooraf geregeld zijn. En als het niet kan zoals Zang
en Vriendschap het verantwoord vindt, dan moeten we in de aanloop van
het Korenlint kunnen zeggen dat we níet optreden.
Gelukkig was het tweede optreden in de Lutherse kerk een stuk beter (O Isis,
O süsser Mond, Goin'home, Ave Maria, Pater noster, Dir Seele). Dat het daar
nog niet perfect was, lag mogelijk ook aan de angst die nog in de benen
zat dat we het zo slecht gedaan hadden. Bij dit optreden werd slechts één
nummer uit het hoofd gezongen (O Isis), dus meer met boek. Tóch werd er
beter naar de dirigent gekeken. Mogelijk was dit tweede optreden wél nog
beter geweest als we als koor completer waren geweest. Door dit tweede
optreden heb ik ook weer vertrouwen in ons optreden in de Philharmonie.
Op voorwaarde dat er geen aardappelkisten op het podium komen...
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Toon’s (vage) herinneringen
door Toon Lager

Opmerkelijke initiatieven Propaganda Commissie
Toen Toon lid werd van Zang en Vriendschap was er, naast
het bestuur, een actieve Propaganda Commissie, die zowel
binnen als buiten de vereniging van zich liet spreken.
Om voor het 150 jarig jubileum geld te vergaren werden vanaf 1975 allerlei
acties georganiseerd.
Zo kwam onze hovenier Frans Borst met het idee om 5 jaar kerststukken te
maken en te verkopen.
Op de vraag over hoeveel stukken hij dacht antwoordde hij, “Met zo’n 700
à 800 per jaar moet het wel lukken”.
Enthousiast ging ieder aan de slag.
Co Schuurman (de vader van) zaagde 100 kruiwagentjes.
Bart Tangerman (die werkte bij de slachterij) zorgde voor 40 paarden onderstellen waar op het eeltgedeelte een prachtig stuk werd gemaakt.
Het eelt, dat vier maal werd uitgekookt, werd mooi gelakt en de hoef werd
glimmend zwart geschilderd en ze gingen als warme broodjes de deur uit,
kom er maar eens op.
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Ook Frans zelf had een ludiek idee, hij kwam met een aantal pompoenen
die gedeeltelijk werden uitgehold en tot kerststuk werden omgetoverd.
Een paar dagen later werden we door een trouwe concertabonnee
opgebeld, met het volgende verhaal.
Zij had de pompoen op de
televisie geplaatst, want die
toestellen hadden vroeger grote
afmetingen.
Het nadeel van een pompoen is,
als hij warm .wordt gaat hij
lekken.
En terwijl er heerlijk op zaterdag
naar
Willem
O'Duys
werd
gekeken druppelde het vocht
naar beneden, met als resultaat
einde Duys, einde buis…
Toch leverde de kerstaktie ruim
fl 25.000 op.
De PC was een echte doeclub.
Ieder jaar werd en wordt de Oudjaarsavond gevierd en men had altijd
problemen met de indeling van de zaal, waarop Piet van Meurs voorstelde
om nieuwe tafels te maken.
Op de vraag waar hij ze wilde laten zei hij dat we ons daar niet druk over
hoefde te maken.
Piet werkte bij het Spoor en ging in zijn vrije tijd aan de slag.
Ik weet niet hoeveel vrije tijd men heeft bij de NS, maar na een half jaar
werden een twaalftal prachtige schragentafels in de zaal gebracht die
keurig onder het podium pasten.
Tot op de dag van vandaag maken we er nog dankbaar gebruik van en ze
zijn na ruim dertig jaar nog als nieuw.
Toen werkten er nog vakmensen bij het Spoor, als je nu nog in Turkije een
z.g. afgedankte trein ziet met bordjes bij het raam waarop staat “NIET NAAR
BUITEN LEUNEN” dan kun je wel aannemen dat Piet er aan heeft gewerkt.
Met vakmensen als Piet was men nooit op het idee gekomen de Italiaanse
speeltuintreinen van Fyra binnen re halen, Piet zijn treinen lachten om een
meter sneeuw.
Gelukkig dat hij bij ons Erelid wilde worden.
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