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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

En dan is het (bijna) 2014.
In een vorig nummer heb ik als voorwoord de term participerende samenleving gebruikt. In het voorwoord van het programma van het concert van 16
november 2013 eindigde ik met dat we trots behoren te zijn op ons langst
bestaande koor van Nederland. En op de ledenvergadering heb ik getracht
de blik van 2020 terug te buigen naar de realiteit van nu.
We sluiten een heel mooi jaar af: het ledenaantal is wat gestegen, de meeste punten behaald op het concours van de Hollandse mannenkoren, op de
Grote Markt gezongen voor Koning en Koningin, een feestelijk concert maar
ook constateerden we met elkaar dat het zinvol is de tering naar de nering
te zetten. We willen veel maar dat kan niet altijd. Bestuurlijk niet maar ook financieel niet. Onderwerpen die we oppakken hoeven niet altijd veel te kosten. Leuke onderwerpen kunnen zelfs geld opleveren. Maar het is net als met
het zingen (ons primair proces): we moeten het zelf doen. En dat hebben we
eigenlijk altijd zo gedaan.
Concreet betekent dit dat we als bestuur bezig
zijn het bestuur en de commissies te versterken.
Maar meer zelf doen betekent ook dat alle zangers niet alleen mee zingen maar ook meedoen.
En is dat nieuw? Ja en nee. Ja, want het vrijblijvende karakter is er vanwege onze financiële
perikelen vanaf en nee want we zijn altijd een
vereniging geweest met heel veel kennis en
daadkracht in huis.
Het lijkt me voor bestuur en zangers een mooie
leus om de komende jaren mee in te gaan: Meezingen is meedoen. Met zingen met het landelijk concours, met de concertreis naar Dublin, met zingen
met het Westlands mannenkoor maar ook met het verlenen van hand- en
spandiensten rondom renovatie grote zaal en meedoen met diverse facilitaire zaken van het gebouw.
Het volgend jaar is boordevol activiteiten en de plannen voor het 100 jarig
jubileum in 2015 krijgen vorm.
En met deze constatering wens ik u allen fijne feestdagen en een gelukkig en
gezond nieuwjaar.

– 2–

Van de Bestuurstafel
door Jan Koet

➢ Het concert Zang en Vriendschap zingt Opera in de Philharmonie is
geëvalueerd, ook in de ledenvergadering van 25 november. Op enkele
punten na is het zeer goed verlopen. Zie ook elders in dit nummer.

➢ Op de ledenvergadering van 25 november is de begroting voor 2014
vastgesteld met handhaving van het huidige contributie niveau. Er wordt
nog uitgezocht door het bestuur wat de financiële gevolgen zijn van enkele
wensen waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.

➢ De ledenvergadering heeft ook het Muzikaal Plan 2014 goedgekeurd.
Daarin is vastgelegd dat we het scholingstraject dat in eind 2012 is
begonnen in 2014 afronden; alle zangers hebben dan aan de hand van
Arno Vree en het cursusboek “Ontdek je stem” een zelfde basis gekregen
voor het zingen in ons koor. Naast onze vaste bijdrage aan de
Dodenherdenking op 4 mei en een Bloemenconcert op 3 mei zijn de
mijlpalen in 2014:

➢ Deelname aan het landelijke concours in Zwolle waarin Zang en
Vriendschap op 26 april één van de drie koren is die namens Noord- en
Zuid-Holland zal optreden

➢ De concertreis naar Dublin 29 mei t/m 1 juni met optredens op
verschillende plaatsen, onder andere tijdens de Anglicaanse Hoogmis in
de St. Ann’s Church

➢ Een concert op 18 oktober in de Philharmonie samen met het Westlands
Mannenkoor.

➢ De inkt van dit plan was nog niet droog of er kwam een verzoek binnen uit
Osnabrück of we daar volgend jaar samen met twee andere koren een
optreden willen verzorgen. Een besluit hierover volgt nog.

➢ De visie op de ontwikkeling van het koor richting 2020 is in de
ledenvergadering bezegeld met een streven om bij de tien beste
mannenkoren van Nederland te horen, door te gaan met daarvoor nodige
kwaliteitsverbeteringen, (nog) vaker op te treden, werken met “projecten”
en “projectzangers”, door te gaan met het optreden in deelkoren en naar
90 zangers te groeien.

➢ De visie 2020 voor Het Gebouw, die voorziet in een intensiever gebruik van
het gebouw en de ontwikkeling tot een cultureel centrum, vraagt nog om
concreter uit te werken maatregelen. Het werk van veel vrijwilligers blijft
daarbij een belangrijke steunpilaar.
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Personalia
Overleden
Op zondag 8 december is Theo Ipenburg overleden. Theo is lid geweest van
Zang en Vriendschap van 1979 tot 2009; het laatste jaar als niet-zingend lid.
In de vereniging was Theo niet alleen zingend actief; hij heeft onder meer
deel uitgemaakt van de PR-commissie. Theo heeft ons vanaf 2010 tot aan
zijn dood gesteund als Vriend van Zang en Vriendschap.

Nieuwe Leden
We zijn blij dat van de mannen die in januari bij ons zijn
gekomen de volgende zangers ons koor definitief zijn
komen versterken: Arend Bultman, Dick Freling, Dick
Kreuger, Ed Kruisheer, Fred Neelissen, Rob Steijger,
Aad van der Stoop, Ard Verhoog en Robbert Wiegmans.
Voor Hans Boutellier was het Operaconcert het voorlopige einde van zijn
zangcarrière bij Zang en Vriendschap. Maar wij zullen hem zeker weer zien.

Vertrokken leden
Onze bariton Arie Schuurman heeft besloten om zijn lidmaatschap van de
vereniging om te zetten naar een vriendenband. Omdat hij regelmatig voor
langere tijd in Frankrijk verblijft is hij niet in staat om voldoende repetities mee
te maken om goed voorbereid aan de uitvoeringen deel te nemen.
Ons erelid Jos van Belle heeft te kennen gegeven met ingang van 1 januari
2014 op te houden met zingen. Hij blijft wel lid van de vereniging en zal
voorlopig beschikbaar blijven om zich in te zetten voor Het Gebouw.
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
Hoogendoorn Beheer, onderhoud en advies
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.
12 dec
14 dec
16 dec
27 dec
28 dec
4 jan
7 jan
10 jan
13 jan
17 jan
17 jan
18 jan
20 jan
31 jan
3 feb
3 feb
9 feb

Cees Marchand (Tenor-2) 64 jaar
Cees van Zelderen (Bariton) 70 jaar
Roelf van Til (Tenor-2) 45 jaar
Wouter van der Veer (Bariton) 57 jaar
Henk Bijvank (Bas) 69 jaar
Ben van der Putten (Tenor-2) 74 jaar
Fred Neelissen (Bas) 75 jaar
Huub Elzerman (Tenor-2) 70 jaar
Ed Kruisheer (Bariton) 62 jaar
Henk van Waveren (Tenor-1) 80 jaar
Robbert Wiegmans (Tenor-1) 53 jaar
Maarten Fijen (Tenor-2) 75 jaar
Jos van Riel (Tenor-2) 64 jaar
Wil Tremonti (Bas) 70 jaar
Piet Scholten (Bas) 79 jaar
Frans van Kaam (Tenor-2) 67 jaar
Han van Daalen (Bariton) 67 jaar

Agenda
2013
e

2 kerstdag do 26 dec
27 december

Kerst-in van 14 tot 17 uur
Tennistoernooi

2014
vr 3 januari
ma 6 januari
za 18 januari
ma 10 maart
za 15 maart
vr 25 en za 26 april
za 3 mei
zo 4 mei
do 29 mei – zo 1 juni
za 18 oktober

Nieuwjaarsreceptie van 17 tot 19 uur
Eerste repetitie 2014
Informatie middag Dublin
Jaarvergadering
Rommelmarkt in ons gebouw
KNZV Concours in Zwolle
Bloemenconcert in ons gebouw
Dodenherdenking Grote Kerk
Concertreis naar Dublin, Ierland
Concert samen met Westlands
Mannenkoor, Philharmonie Haarlem
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3 november 2013 – 13 november 2013 – 13 november 2013
door Jan Kivit

Een dag uit het leven van
Bij het ontwaken: euer

een Operazanger

Schultheisz hat ihn fuer drei Taler gekauft und an
dem Eichbaum befestigt.
En tijdens het douchen: euer Schultheisz hat ihn fuer drei Taler gekauft
und an dem Eichbaum befestigt.
Tijdens het scheren: euer Schultheisz hat ihn fuer drei Taler gekauft und
an dem Eichbaum befestigt.
Aan het ontbijt: euer Schultheisz hat ihn fuer drei Taler gekauft und an
dem Eichbaum befestigt.
Bij het lezen van het ochtendblad: euer Schultheisz hat ihn fuer drei Taler gekauft und an dem Eichbaum befestigt.
In de tuin:: euer Schultheisz hat ihn fuer drei Taler gekauft und an dem
Eichbaum befestigt.
Bij het persen van de concertkleding: euer Schultheisz hat ihn fuer drei Taler
gekauft und an dem Eichbaum befestigt.
Vraag uit de keuken::

“Is dat het enige dat jullie zingen?”

Aaaah! li ... biam,aaaa ... mor fraaaa ca ...
piu cal diiii ba ... ci i a a vrà.
Onderweg naar huis: Aaaah! li ... biam,aaaa ... mor fraaaa ca
ci piu cal diiii ba ... ci i a a vrà.
Bij de borrel:
Aaaah! li ... biam,aaaa ... mor fraaaa ca ...
piu cal diiii ba ... ci i a a vrà.
Tijdens de afwas: Aaaah! li ... biam,aaaa ... mor fraaaa ca ...
piu cal diiii ba ... ci i a a vrà.

liiiiii ci

In de supermarkt:

... liiiiii
liiiiii ci
liiiiii ci

OF HET NOOIT 16 NOVEMBER WORDT!!!!!!!!!
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16 november 2013
door Jan Koet

11:20 uur. Gebouw Zang en Vriendschap. Iedereen is er, ook de elf jonge dames met wie we nog een uurtje gaan repeteren. De gebruikelijke uitbundigheid ontbreekt. Serieuze gezichten. De stoelen staan opgesteld zoals straks in
de Philharmonie. We starten klokslag 11:30 uur met de repetitie. Heerlijk om
de vrouwenpartijen nu echt door mooie vrouwenstemmen te horen zingen in
plaats van de kopstem van Arno. Klonk heel goed. Goed voor het moraal.

Het Vrouwenkoor tijdens repeteren

12:30. Anderhalf uur tijd voor de broodjes van Jos en wat rondhangen. De PR
mensen nemen de dozen met programmaboekjes naar de Philharmonie en
kijken stiekem even de zaal in. Grote bedrijvigheid. Jos van Belle coördineert
de voorbereiding, zoals de opstelling, afspraken over opkomst, licht, geluidsopnames, etc. Rick van der Burg stemt af met de mannen die video-opnames maken. Henk Bijvank zet alles klaar voor de lichtbeelden die geprojecteerd gaan worden.
14:00 uur. Verzamelen voor de generale. Appèl in de benauwde kleedkamer, die niet op 80 man is berekend. Almast Diedrich zorgt ervoor dat het
koor gedisciplineerd opkomt, opstaat, gaat zitten, en net zo gedisciplineerd
de zaal straks verlaat. Goed onthouden achter wie je aan moet lopen de
zaal in. Het gaat al erg goed. Fantastisch om de stukken met het orkest, de
dames en de solisten samen te zingen. En Het Promenade Orkest speelde
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alsof ze ook al een jaar had geoefend, zoals wij, maar ze hadden de noten
pas een paar dagen eerder voor het eerst gezien.

17:00 uur. Naar huis, zoals de meeste mannen, om me om te kleden, een
klein hapje te eten en dan snel weer terug naar de Philharmonie. De spanning stijgt.
19:10 uur. Het koor was al bezig met Arno voor een laatste repetitie. Zeer geconcentreerd; de laatste oorvijgen, aanmoedigingen, tips en oppeppers
werden meegenomen naar boven.
20:00 uur. We staan in de gang direct achter de zaal, maken plaats voor
passerende orkestleden en houden nauwlettend degene in de gaten achter
wie we de zaal moeten inlopen. Sander Ruitenbeek en Bert Koopman voegen zich op het laatst nog bij ons na hun representatieve taken in de hal; de
burgemeester hadden zij nog niet gezien.
20:10 uur precies gaan de deuren van de zaal open, we zien dat de hele
zaal vol is en we lopen ”rustig” naar onze plaats. Ik had tegen mijn vrouw en
kinderen gezegd dat ik niet naar ze zou zwaaien; met een knikje in hun richting liet ik zien dat ik ze toch had gezien. Nog even wachten.
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20:17 uur. Almast laat ons opstaan en met de eerste orgeltonen van Gerrie is
het concert begonnen. Met het publiek dat opstaat en meezingt met het

Wilhelmus is de brug naar de zaal geslagen. En na het enthousiaste applaus
waarmee Orff werd beloond kon het al niet meer stuk. En toen moest Claudia nog komen en de het hele Verdi-deel.
22:30 uur. Het publiek bewaart het meeste volume voor het laatst als Arno
ons in de schijnwerpers zet. Ongelooflijk.
22:40 uur. Mooie reacties van degenen die ik heb gevraagd naar het concert te komen: blije gezichten en aanduidingen als professioneel, indrukwekkend.
23:50 uur. In Gebouw Zang en Vriendschap. Sander Ruitenbeek zet voor de
tientallen mensen die nog wat wilden napraten onze dirigent in de schijnwerpers. Ongelooflijk knap hoe Arno het geluid van meer dan 130 individuen
op het podium tot zo een prachtig geheel heeft kunnen brengen.
2 december 2013
21:30 uur. Gebouw Zang en Vriendschap. We zingen Engelse liedjes. Je kunt
al horen hoe mooi ze straks gaan klinken. Maar ik mis de opera.
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Meer opera....

Han, Wil, Roelf, Aad en Gerard
maken hier duidelijk waar dat licht
van de maan nu eigenlijk voor dient

Ondanks publiciteit in de pers
en posters en flyers die zijn
verspreid door heel Haarlem en
omgeving was het aantal bezoekers dat bij de Philharmonie een
kaartje heeft gekocht erg laag:
meer dan 90% van de zaal was
gevuld met vrienden en genodigden en anderen die hun kaartje
bij één van de zangers hadden
gekocht.

Ook financieel was het operaconcert
een zeer grote operatie. Enkele grote
instellingen, die in het verleden schenkingen deden ter gelegenheid van grote
concerten, hebben het dit jaar laten afweten. Het wachten is nog op de definitieve cijfers, maar ondanks de hoge
toegangsprijzen en een bijna uitverkochte Philharmonie, zal van een positief saldo geen of nauwelijks sprake
zijn.

Marjan en Aaltje verstrekken programma's in de foyer van de Philharmonie
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Haarlems Dagblad 18 nov 2013

In de rubriek “vier vragen aan” in het Haarlems Weekblad van 20 november wordt aan
burgemeester Bernt Schneiders de vraag
gesteld: “Heeft u de afgelopen week nog iets
meegemaakt wat u graag wilt vertellen?”
Daarop antwoordt hij:
“Zaterdag zong Haarlems Koninklijk Mannenkoor Zang & Vriendschap in de Philharmonie voor een kleine duizend man. Als
erevoorzitter van het koor glom ik de hele
avond van trots”.

Ard deed als waard huishoudelijk werk op het toneel

De cijfers:
• totale kosten bijna € 40.000
• 450 posters
• 1000 flyers
• 150 schriftelijke uitnodigingen
• een orkest met 42 musici
• 4 solisten en 1 pianiste/organiste
• 11 dames van Het Vrouwenkoor
• 75 zangers van Zang en Vriendschap
• 6 camera’s
• 1 dirigent
• 791 kaarten door de zangers
verkocht
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De zin van Kerst-in
door Han van Daalen

Elk jaar op tweede kerstdag houden we een kerst-in. De laatste jaren is de belang stelling daarvoor wat minder geworden. We denken dat dat komt omdat veel mensen niet weten wat het inhoudt. En zoals u weet: onbekend maakt onbemind.
De Kerst-in bestaat al vele jaren en was in eerste instantie gericht op alleenstaanden.
In de loop van de tijd is het geworden tot een informeel samenzijn voor alle leden
met hun aanhang.
• Voor mensen die de Zang en Vriendschapssfeer niet kunnen missen en niet
kunnen wachten tot de Nieuwjaarsreceptie.
• Voor mensen die na een wandelingetje door de stad even de warmte opzoeken.
• Voor mensen voor wie de maaltijd van 1e Kerstdag al is verteerd, maar de
maaltijd van 2e Kerstdag nog te lang vinden duren.
• Voor de vrienden die zomaar eens langs willen komen.
• Voor de nieuwe leden die van Zang en Vriendschap tot nu toe alleen repetities en optredens hebben meegemaakt.
• Voor iedereen die dit nog niet wist.
Er staat weer een hapje en een drankje klaar.
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Afscheid
In 2013 namen Janny Hilferink (links) en Coby van Meurs afscheid als medewerker bar. Beiden hebben dit heel lang gedaan, hoe lang * exact is niet

Jannie

Coby

meer bekend, maar in ieder geval lang voordat de term “participatief lidmaatschap” of de leuze “meezingen is meedoen” is uitgevonden.
Het bestuur en het koor danken hen voor hun inzet.
* Research van de redactie heeft aan het licht gebracht dat Janny 31 jaar en Coby
13 jaar hun mooie werk achter de bar hebben gedaan ten behoeve van de man nen van Zang en Vriendschap, andere koren en honderden, misschien wel duizen den andere gasten van Gebouw Zang en Vriendschap.
–-----------------------------

De PEN gehanteerd . . .
door Jos van Riel

Magie!
Collega/vriend/vorige schrijver,...... alsdat Ge bedankt zijt ...!
Toen ik hoorde dat mij de Pen was toegespeeld, was dat een pittige
verrassing.
Een tijdje heb ik met de gedachte gespeeld, om de schrijfpen te vervangen
door een tekenpen; tekenen gaat mij doorgaans wat makkelijker af dan
schrijven.
Maar toen kwam en ging het Operaconcert in de Philharmonie en besloot ik
dat als onderwerp te nemen. (Ik schrijf dit stukje één dag na het concert).
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Wat anderen ook over dit concert mogen vinden of zeggen: ik heb er in ieder geval vanaf mijn tenen tot kruin van genoten en dat neemt niemand mij
meer af!
Alles leek ook mee te zitten:
het orkest, (soms iets teveel koper naar mijn smaak, maar je kunt niet alles
hebben).
de solisten van wie de sopraan met haar fantastische stem, een grote indruk
op mij maakte,
het vrouwenkoortje dat samen met onze stemmen, net dat vrolijke sprankelende geluid aan
het geheel toevoegde en de zaak aldus compleet maakte. Ik kreeg het idee van rondvliegende elfjes die een spoor van glinsterend fijn
stof nalieten als zij begonnen te zingen.
Gerrie; niet alleen door wat zij uit piano en orgel kan toveren, maar ook door haar positieve
en motiverende aanwezigheid. En nu ik het
toch over toveren heb....
Arno: zijn optreden vlak voor en tijdens het
concert had voor mij iets magisch en zijn laatste woorden vóór het concert, vergrootten in
hoge mate mijn zelfvertrouwen. Na maanden
techniek, hadden deze woorden een
magische uitwerking op mij.
Onze tovenaar
Eén ding wat hij zei ben ik grondig mee oneens: Na maanden van voorbereiding mochten wij het niet jammer vinden,
dat wij dit concert maar éénmaal zouden geven en dat wij het een eer zouden moeten vinden in de Philharmonie te staan. Dat laatste staat wat mij
betreft als een paal boven water; het is een eer, maar het één sluit het an der niet uit.
Dit concert vergde van alle deelnemers een forse investering in moeite en
tijd; het begon zowaar te lijken op werken!!!!! Dan is het wat mij betreft zonde dat het maar 1x ten gehore wordt gebracht. Te denken valt aan een
paar goede-doelen-concerten in kerken, tehuizen of andere ruimten bijvoorbeeld.
het publiek: Een fors gedeelte daarvan was al duidelijk bevooroordeeld in
hun hoedanigheid van familie en vrienden van zangers en andere deelnemers, maar een groot gedeelte was dat ook niet.
Als bij het begin het overgrote deel van de zaal bij het Wilhelmus uit eigener
beweging gaat staan, tussen de stukken door reeds van zijn enthousiasme
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laat blijken en als na het concert zo'n dikke 900 man de Philharmonie denken te gaan verbouwen...... ja! Dat geeft een vet, cool, goed gevoel! (om
het maar zo eens uit te drukken).
Tenslotte Harrij, met wie ik heel relaxed in de stad gedineerd heb.
Ik hoop nog lang met onverdeeld plezier bij Z&V te mogen kunnen zingen.
Plezier komt bij mij op de eerste plaats,.......dan, heel misschien, kwaliteits verbetering, zolang dat in verhouding staat met plezier.

Ik geef de pen door aan . . . . .

. . . . . Rick van der Burg
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Tennissuuuuuh !
Het is al weer jaren een vast gebruik om op de
dag na kerst met een aantal zangers, vrienden
en zij die ons koor een goed hart toedragen
een tennisballetje te slaan. De derde kerstdag
is hiermee gedurende vele jaren een rustpunt
gebleken na de drukke kerstdagen. Ook een
mogelijkheid om het jaar nog even in een ander verband te beschouwen. Traditioneel kun je
de beschouwingen van de Reverend inmiddels koppelen aan de minder
profane uitspraken van onze pastor. Maar eigenlijk gaat het gewoon om gezellig met elkaar op een andere manier bezig te zijn.
Spelniveau is onbelangrijk, meedoen is net zo belangrijk als meezingen en
wie wint is altijd weer een verrassing door het stochastische verloop van de
indeling.
Ook dit jaar weer bij de Nieuwe Brug van 15 tot 17 uur, inschrijfkosten: kosten
worden gedeeld en een presentje voor de collega spelers is vereist.
Toeschouwers zijn uiteraard al jaren welkom.
Meld je aan bij Paul van Hout.
(j.hout1403@upcmail.nl) tel. 06-16260722
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De PR stelt zich voor
Bert Koopman:
Het lijkt ons een mooi moment eigenlijk, een paar weken na ons prachtige
concert, de PR –groep voor te stellen.
Met de PR in een nieuwe samenstelling, en nu ook met de zorg voor de vrienden, gaan we voor het volgende:
• meer naamsbekendheid genereren
• het relatienetwerk (culturele en maatschappelijke organisaties) uitbreiden en intensiveren
• het mediabeleid versterken
• de huisstijl synchroniseren op alle interne en externe uitingen
• de relatie met vrienden (ook de zakelijke) van Zang en Vriendschap
uitbouwen.
Ik ben zelf als bestuurslid PR gaan doen toen Jan Koet de rol van secretaris
ging vervullen. Met als eerste grote klus de PR rond het Operaconcert. De
beide Peters (Kemper en Teijmant) bleven gelukkig aan; vervolgens wilden
Aad van der Stoop, Rick van der Burg en Theo Bonsen de groep komen versterken.

vlnr: Peter Teijmant, Aad van der Stoop, Peter Kemper,
Bert Koopman, Theo Bonsen en Rick van der Burg.
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Een goede kritische groep die zich hierboven graag willen voorstellen.
Peter Teijmant:
Ik ben 63 jaar en als ZZP-er en tandtechnicus maak ik al vanaf 1967 kunstge bitten. Bij Zang en Vriendschap zing ik sinds 2001. Twee jaar later ben bij de
PR commissie gekomen. Hier doe ik hand- en spandiensten, zoals de vitrine
en de verkoop van Cd's. Ik ben nu bezig om seniorenhuizen te benaderen
om vriend te worden.
Aad van der Stoop:
Ik ben sinds januari van dit jaar lid van het koor en verwijt me zelf alleen maar
dat ik dat niet veel eerder heb gedaan. Net een prachtig concert achter de
rug en nu kijk ik al uit naar de reis naar Dublin en onze optredens daar en in
Zwolle. Sinds kort ben ik toegetreden tot de PR commissie en werk daar samen met een gepassioneerde groep aan nog meer bekendheid van ons
koor, leuk hoor! Mijn taak binnen deze commissie is het o.a. om de kring van
zakelijke vrienden uit te breiden. Ik werk daar hard aan want we kunnen iedere financiële ondersteuning gebruiken. Wanneer jullie zelf potentiële kandidaten voor deze vorm van vriendschap hebben hoor ik het graag en dan
zal ik ze benaderen!
Peter Kemper:
Al 16 jaar, zolang ik lid ben, ben ik lid van de PR Commissie. Ik zorg voor de
lief- en leedkas, geef aandacht aan vreugdevolle gebeurtenissen bij de zangers en breng soms, namens de vereniging, een attentie bij zieke zangers.
Mijn aandachtsgebied is daarnaast vooral de particuliere vrienden. Ook zorg
ik sinds vorige maand voor de hele vriendenadministratie.
Theo Bonsen:
Ik ben ongeveer 12 jaar lid van Zang en Vriendschap en sta bij de 2e teno ren. Al gauw werd ik lid van de PR en heb samen met onder anderen de
twee Peters de PR voor de vereniging verzorgd, maar ook de nodige sponsoracties opzetten voor ons jubileumjaar 2005. In die tijd hebben we ruim 60
vrienden binnengehaald, waarvan er thans nog velen vriend zijn. Ik ben een
aantal jaren uit de PR geweest, maar sinds dit najaar weer terug. We zijn met
een leuke mix van oude rotten en nieuwe mensen volop in de slag gegaan.
Ik houd mij nu vooral, tezamen met Rick van der Burg, bezig met de externe
contacten met pers en media.
Rick van der Burg:
Ik ben pas in augustus bij Zang en Vriendschap gekomen. Maar heb me vrijwel meteen laten verleiden mee te doen met de PR. Ik vind zelf de huisstijl
erg belangrijk. Op dit moment gebruiken we verschillende logo’s en beeld– 19 –

merken. De naam van ons koor wordt steeds anders geschreven. We gaan
werken aan eenduidigheid, zodat het koor een frisse, eigentijdse en stijlvolle
uitstraling krijgt. Dat moet de herkenbaarheid bij mensen in de stad en daarbuiten verder vergroten.

o
Bedankt!
Door Jan Kivit

H

et is 1980 en Z & V viert het 150-jarig bestaan. Bij een van de festivi teiten in dat jaar komt er voor het eerst een Barbershop-groep zingend de zaal binnen. Ik vermoed dat Ben van der Meij dat georganiseerd heeft. Die Barbershoppers zitten dik onder het scheerschuim. Tijdens
de jubileumreis naar Tenby in Wales treedt het legendarische Hotcha-Trio op
dat daarna nog vele malen bij feestelijke gelegenheden onder daverend
applaus weer present is. Ben is DE solist.
Op een repetitie-avond rond 5 december komt de Sint op bezoek en ik houd
er rekening mee dat ik, als jongste lid, mogelijk bij de Goedheiligman word
ontboden. Dus niet! Meerdere zangers moeten op het matje komen, krijgen
zelf niet de kans iets te zeggen want de rap-van-tong-Sint leest ze de les.
De zeer originele surprise die ze dan krijgen heeft altijd betrekking op de “dagvaarding” die altijd door de Sint is bedacht en dikwijls door Hem is gemaakt.
Zo heeft Hij mij eens uitgebreid onderhouden over de vraag hoe ik me als gepensioneerde zo’n mooie grasmaaimachine heb kunnen veroorloven. De surpirse die Hij daarbij gemaakt heeft, heb ik
altijd bewaard.
Later wordt Hij een aktualiteiten-Sint: Na een grote brand in Haarlem draagt
Hij een helm in plaats van een mijter. Na de redding van een groep paarden
van een wadden-eiland is Hij gehuld in visnetten met zeewier en vissen. Na
de brand in de Appelaar draagt Hij een geblakerde tabbert. Na de verloving van Willem Alexander en Maxima, terwijl ieder vol spanning “Sinterklaas– 20 –

je kom maar binnen met je knecht” zingt, komt Hij binnen als Willem Alexander met Maxima aan zijn zijde.
Hij is de grote animator van het koor en van de Barbershoppers. Dit illustere
gezelschap trad na 25 jaar voor het laatst op in Sociëteit de Vereniging aan
de Zijlweg na succesvolle optredens in binnen- en buitenland. Ben was de stimulator.
Voor de pauze tijdens de repetitieavonden kwam Ben altijd met mededelingen die altijd gepaard gingen met de nodige kwinkslagen. Het jaarlijkse Oudejaarsfeest, daarvan was Ben de grote organisator. Hoe vindingrijk hij was,
dat is zo niet onder woorden te brengen, je moest er bij geweest zijn. Dochter Petra trad in de voetsporen van haar vader met grandioze acts. Ik noem
hier zo maar voor de vuist weg wat momenten die kenmerkend zijn voor de
feestelijke gelegenheden door het jaar heen, maar er zijn zoveel feiten waar
ik geen weet van heb en waarbij Ben betrokken is geweest dat ik zou willen
zeggen: Ben was/is Z&V.
Er zal bij het lezen van het bovenstaande gedacht worden: kan 't 'n beetje
minder? Maar als je ruim 30 jaar betrokken bent bij dit koor en weet dat Ben
veel fysieke zorgen heeft en het heel rustig aan moet doen, dan wil ik jongere leden zeggen dat het huidige Z&V bestaat dank zij Ben van der Meij.
_______________________

Zo maar een nacht
door Toon Lager

T

oon lag in bed, zoals gewoonlijk kon hij de slaap
niet vatten. De bloedstroom in zijn rechtervoet probeerde tevergeefs de kleinste vaatjes te bereiken, wat
een onaangenaam tintelend gevoel veroorzaakte. Ook een steek in zijn
schouder dwong hem een andere houding aan te nemen.
Op de radio klonk zachtjes de stem van Mieke Verweij die met een vracht wagenchauffeur sprak over zijn nachtelijke belevenis ergens in Frankrijk. Zijn
gedachten dwaalden af waarbij hij terugdacht aan het geslaagde operaconcert.
Een volle concertzaal met een enthousiast publiek. Het prachtige La Vergine
met de sopraan Claudia Patacca, het vrouwenkoor met de mooie geschoolde stemmen. De avond liep als een geoliede machine, hulde aan
bestuur en dirigent.
Een scheut in zijn nek waarschuwde hem dat er weer gedraaid moest worden, een rollade laat je tenslotte ook niet op de zelfde kant in de pan lig gen. Op zijn linkerzij zag hij op grote hoogte een vliegtuig langzaam voorbij
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gaan. Uit welk warm land zou die komen, dat zal ook tegenvallen als je in
deze koude atmosfeer terecht komt.
Nadat hij voor de zoveelste maal het weerbericht had gehoord, wierp hij een
blik op de klok .
Bijna vier uur, dat viel tegen. Naast hem hoorde hij aan de
rustige ademhaling dat het met dat geweten wel goed
zat.
Nog een week en dan volgt weer de volgende operatie.
Hopelijk kan hij weer snel naar de repetitie, want er is weer
veel te doen het volgend jaar het KNZV concours en dan
natuurlijk Dublin. Ja, toch weer mooie uitdagingen, het is
te hopen dat het ook bij de nieuwe leden aanslaat, maar dat zal wel lukken
het is een enthousiaste groep. Na een tijdje won de slaap het toch van de
pijn en toen hij weer wakker werd bleek zijn vrouw al aan haar dagtaak te
zijn begonnen. Met de snelheid van een naaktslak dook hij onder de douche, waarna hij met enige moeite zijn broek aantrok. Met zijn hemd over de
arm liep hij de trap af, bij de vierde trede draaide hij zich om en pakte hij zijn
sokken van de vloer. Beneden stond zijn mantelzorger al klaar om hem voor
de buitenwereld weer compleet te maken.
Eenmaal op de bank zittend vielen zijn ogen weer dicht, de nieuwe dag was
begonnen.
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