Jaargang 79, nr. 1

januari / februari 2014

Verenigingsblad

erevoorzitter

mr. B.B. Schneiders, burgemeester van Haarlem

dirigent

Arno Vree

voorzitter

Sander Ruitenbeek, Clara van Spaarnwoudestraat 36
2064 WR Spaarndam,  023 527 6167

vicevoorzitter
en comm. PR

Bert Koopman, Oude Spaarneweg 68
2142 EA Cruquius  023 822 4279

secretaris

Jan Koet, Generaal Winkelmanlaan 12
2111 WX Aerdenhout,  06 5051 1186

penningmeester

Frans van Kaam, Groeneweg 36
1971 NT IJmuiden,  0255 517012

comm. projecten

Henk Bijvank, Adriaan Stoopplein 18
2051 KB Overveen,  023 526 5501

zaalverhuur en bar

Jos Van Belle, Sparrenstraat 26
2023 WX Haarlem,  023 527 2338

AFMELDEN voor repetitie of uitvoering bij uw PARTIJCOMMISSARIS
Baritons
Gerard Bonke  023 533 7963 / Roel ‘t Jong  023 527 1697
Bassen
Jan Weijers  023 527 2049 / Wil Tremonti  023 525 2566
Tenoren 1
Leo Captein  06 2291 0073
Tenoren 2
Jan v.d. Weegh  023 576 5589 / Roelf v Til  0251 215557
CONTRIBUTIE € 45,00 per kwartaal, € 90,00 per half jaar of € 180,00 per jaar
de hiernaast vermelde gegevens zijn onjuist/onvolledig op de volgende punten:
e-mailadres moet luiden: info@zangenvriendschap.nl
rekeningnummer: IBAN: NL55INGB0000153066 BIC: INGBNL2A

-1-

Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

In de afgelopen jaren heb ik het bij het begin
van het jaar vaker gesteld, dat we als koor
weer een bijzonder jaar tegemoet gaan.
Voor ons koor is eigenlijk elk jaar weer anders.
We zijn en blijven een mannenkoor, hebben
onze vaste gezangen, maar erom heen is elk
jaar weer anders.
Voor dit jaar staan als drie belangrijkste gebeurtenissen natuurlijk op de rol: Zwolle, Dublin en het concert met het Westlands Mannenkoor. Met het Bloemenconcert en 4 mei
betekent dit dat we ruim van ons laten horen,
in binnen - en in buitenland.
We hebben in de maand januari weer twee
nieuwe leden verwelkomd en houden we
dat tempo vol, dan betekent dit in 2014 een
grote aanwas van nieuwe koorleden. De nieuwe leden van vorig jaar hebben hun plek binnen het koor gevonden en draaien volop mee met de verenigingsactiviteiten. Kortom: mooie optredens op de rol, groei in het ledental
en dat betekent vertrouwen voor de toekomst.
Verenigingen hebben het moeilijk wordt gezegd. Voor mannenkoren geldt
hetzelfde. Mensen zijn flexibeler, mensen willen zich niet of slechts tijdelijk binden. In de sportwereld zijn sommige sporten zoals hockey erg in en andere
sporten doen het wat minder. Het aantal sportscholen in Haarlem is in enkele
jaren verveelvoudigd, evenals het aantal ingeschreven leden. Het bijzondere
van fitnesscentra en sportscholen met traditionele verenigingen is o.a. de
flexibiliteit van het lidmaatschap en de individualisering van het sport bedrijven. Maar ook is het een gegeven dat elke sportschool gemiddeld elk jaar
40% nieuwe leden krijgt. Niet erbij maar als de cijfers kloppen is het ledenaantal van een dergelijke sportschool in minder dan 3 jaar volledig vervangen.
Dat komt denk ik door het ontbreken van een meerwaarde. Meerwaarde
zoals we die bij Zang en Vriendschap hebben. De historie van ons koor en de
visie op de toekomst delen we met elkaar. Het trots zijn op het koor en de
trots dat we daar deel van uit maken zijn andere vormen van meerwaarde.
Dit bewustzijn maakt dat we er met elkaar weer een bijzonder jaar van maken.
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Van de Bestuurstafel
door Jan Koet

➢ Jos van Belle, na 21 jaar opgehouden met zingen in ons koor, heeft zijn
taken als bestuurslid en de uitvoerende taken in commissies ook
neergelegd. Jos is en blijft erelid van de vereniging. Voor Het Gebouw blijft
Jos actief als beheerder en daarmee aanspreekpunt voor de verhuur van
de zaal en de exploitatie van de bar. De ledenadministratie is nu
ondergebracht bij Jan Koet, de vriendenadministratie bij Peter Kemper. De
taken van Jos binnen de Muziekcommissie en de Activiteitencommissie zijn
binnen die commissies door andere commissieleden overgenomen.

➢ Henk

Bijvank heeft te kennen gegeven met ingang van de
jaarvergadering van 10 maart a.s., na een bestuurslidmaatschap van tien
jaar, niet langer deel te willen uitmaken van het bestuur.

➢ Het bestuur zal Almast Diedrich voordragen als kandidaat-lid voor het
bestuur. Het toetreden van Almast tot het bestuur, hetgeen kan
plaatsvinden op de algemene ledenvergadering van 10 maart, past goed
bij de voorzittersrol die hij al heeft in de Muziekcommissie en het
koormeesterschap dat Almast het afgelopen jaar ook al heeft
uitgeoefend.

➢ Maar het bestuur behoeft dan nog verdere versterking; ook op
bestuurstaken is daarbij de leus “meezingen is meedoen” van toepassing.

➢ Met het Westlands Mannenkoor zijn de afspraken rond over een concert in
Haarlem met Zang en Vriendschap. Het concert vindt zaterdag 18 oktober
plaats, aanvang 20:15 uur, naar verwachting in de Grote Zaal van de
Philharmonie.

➢ De repetities staan de eerste maanden van dit jaar in de eerste plaats in
het teken van het KNZV-concours in Zwolle. Daarnaast wordt er gewerkt
aan nummers die tijdens de concertreis in Ierland ten gehore zullen worden
gebracht.

➢ Ons optreden voor het KNZV-concours in Zwolle is op vrijdag 25 april om
14:30 uur in theater “De Spiegel”. De entree voor niet-zangers bedraagt €5;
er zijn mogelijk nog enkele plaatsen in de bus beschikbaar. Mochten we in
onze categorie winnen, dan treden we de volgende avond op tijdens een
Gala, waarin ook de winnaars van de andere categorieën zich
presenteren. Nadere informatie is te lezen in het volgende nummer.
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In Memoriam

Wim van de Water
Op 21 januari 2014 is Wim van de Water overleden.
Hij is 95 jaar geworden. Het bericht van zijn overlijden heeft ons toch opgeschrikt. Hij was op een
leeftijd die we gezegend noemen, maar toch
kwam zijn overlijden onverwacht omdat hij altijd zo
vitaal was. Ik heb hem voor het laatst glunderend
gezien op ons operaconcert van afgelopen najaar.
Mijn gedachten gaan uit naar 1995 toen Wim, samen met o.a. Huub en mij, lid werd. Huub en ik met
ons postuur en Wim met het zijne.
Wij, zo rond de 50, en Wim als jongere oudere. Samen lid worden van een
koor dat schept een band al was het maar dat dat betekende dat we ook
een conference moesten houden met de nieuwe leden op de oudejaarsavond van het koor. Wim deed mee maar dacht diep in zijn hart wat een
flauwekul allemaal en het kon beter. Want dat had hij ook: een streven naar
perfectie.
Hij vertelde mij destijds dat toen hij zich aanmeldde en een bestuurslid vroeg
“hoe oud is u?”, dat hij het antwoord omzeild had. “Want,” zo zei hij “ik ben
77. En ze willen alleen maar jongeren. Vergrijzing tegen gaan; ik ben al
kaal.”
In de afgelopen jaren van zijn lidmaatschap heeft hij zich weten te manifesteren als een goede zanger met een heldere tenorstem. Het kwam nog wel
eens naar voren tijdens een bestuursvergadering: “we moeten verjongen en
alleen maar jongeren aannemen, maar stel dat er nou iemand binnenkomt
met de stem van Wim”…..
Wim heeft de afgelopen jaren de gemiddelde leeftijd van het koor fors omhoog geduwd, maar dat zij hem vergeven. Wim was vitaal en samen met zijn
Kootje gingen zij mee op reis met Zang en Vriendschap ook naar Istanboel.
Een heel avontuur.
Wim was een trouwe repetitiebezoeker.
Het was in 2011 dat bij een uitvoering bleek dat Wim er conditioneel last van
had dat we voor Wim te ver optraden. Daarna heeft hij zich ook afgemeld
voor de concerten en later voor de repetities. Hij bleef echter niet zingend
lid.
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Wij zijn hem dankbaar voor zijn inbreng en wij zijn blij dat wij als koor Wim
hebben kunnen bieden wat hij zelf verwoordde in de uitzending die nog op
YouTube staat van Zang en Vriendschap met Dieuwertje Blok. Wim zei: “Het
gaat niet alleen om zingen. Het is ook de sfeer, de vriendschap, de sociale
omgeving waarin je bent. Zingen is niet alleen belangrijk voor de stem. Je zit
een situatie van sociale zekerheid. Ik zou zeggen: de mensen moesten eigenlijk meer gaan zingen”.
Wij denken aan Wim in deze context.
Wij wensen familie en vrienden sterkte om zonder Wim verder te gaan.
Sander Ruitenbeek

Personalia
Nieuwe Leden
Als lid zijn toegelaten Paul van Dijk en Fedde
Reeskamp. Paul zingt bij de baritons en
Fedde maakt nu deel uit van de groep
eerste tenoren. Nog vóór de open repetitie
op 10 februari heeft ons koor dus al een
mooie uitbreiding te pakken.
Fedde

Paul

Jubilea
De volgende zangers hebben een lustrum als lid van Zang en Vriendschap te
vieren of al achter de rug. Mannen gefeliciteerd en we hopen dat de jongere leden uw voorbeeld zullen volgen.
1 december 2013 Harry Wijnberg 10 jaar lid
1 februari 2014 Paul van Hout 5 jaar lid
1 maart 2014 Jelle Jak 15 jaar lid
1 maart 2014 Wichard Bos 10 jaar lid
1 maart 2014 Roel 't Jong 10 jaar lid
18 april 2014 Ben van der Mij 45 jaar lid
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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
FIT International B.V., Haarlem
Hoogendoorn Beheer, onderhoud en advies
Automobielbedrijf Tuijp
Koot piano’s – vleugels
De Wilde ingenieurs groep
De activiteiten van Zang en Vriendschap worden financieel mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Haarlem.

Agenda
2014
za 22 februari
ma 10 maart
za 15 maart
di 1 april
ma 21 april
vr 25 en za 26 april
za 3 mei
zo 4 mei
do 29 mei – zo 1 juni
zo 29 juni
za 18 oktober
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Oudejaarsavond
Jaarvergadering
Rommelmarkt in ons gebouw
Kopijdatum voor editie 79.02
2e paasdag, wel repetitie
KNZV Concours in Zwolle
Bloemenconcert in ons gebouw
Dodenherdenking Grote Kerk
Concertreis naar Dublin, Ierland
Fietspuzzeltocht
Concert samen met Westlands Mannenkoor,
Philharmonie Haarlem

Nieuwjaarsreceptie

O

p 3 januari was in Gebouw Zang en Vriendschap de Nieuwjaarsreceptie
2014. Sander Ruitenbeek hield uiteraard een nieuwjaarstoespraak. Onze
erevoorzitter Bernt Schneiders was na het klussen bij zijn dochters rechtstreeks

naar de Jansstraat gekomen, net op tijd om te reageren op de woorden van
Sander. Hij had geen tijd gehad om zich om te kleden en sprak ons toe, gestoken in een oude trui, maar, zei hij: “Dat moet kunnen onder vrienden”.
Niemand had daar problemen mee, zeker niet toen hij ook nog een drankje
in het vooruitzicht stelde voor het koor als het als winnaar zou worden van
het concours in Zwolle.
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Opschonen archief
door Piet Scholten

O

p 27 december vorig jaar werd de ‘opschoonploeg archief’ bij elkaar
geroepen door onze ‘opperarchivaris’ Wim Cerutti. De ploeg bestond
uit: Wil Tremonti, Theo Bonsen, Jan Koet en Piet Scholten. Het opschonen was
een flink karwei.
Alle oorkondes, diploma’s, certificaten e.d., die zich in ons archief in lijsten
bevonden, moesten hier voorzichtig uit deze lijsten worden gehaald. Deze
oorkondes worden namelijk gedigitaliseerd en in grote archiefmappen opgeborgen. Ze gaan dus absoluut niet verloren.
Na enige improvisatie kwam er licht in het archief en konden de lijsten worden opgehaald om vervolgens vernietigd te worden. Het naar boven brengen van de lijsten was al een precaire situatie, aangezien sommige lijsten bij na uit elkaar vielen. Heel voorzichtig werden ze op diverse tafels gelegd,
waarna het slopen met behulp van schroevendraaiers, hamers en werkhandschoenen kon beginnen. De handschoenen waren echt een noodzakelijk kwaad, omdat het glas in de lijsten gebroken werd. Niet iets om met de
blote handen zomaar aan te pakken!

Secuur werk
Al snel klonk glasgerinkel door het gebouw. Het was een secuur werk, omdat
de oorkondes niet beschadigd mochten worden. Bovendien was het uitkijken, dat er geen glassplinters op de grond of je lichaam terecht kwamen.
Om een uur of vier waren alle historische papieren uit de lijsten gehaald en in
grote archiefmappen gestopt. De lijsten en het glas hebben dankzij Theo en
zijn echtgenote hun laatste rustplaats op het milieuplein gekregen.
Na het nuttigen van een drankje (loon naar arbeid!) ging iedereen weer voldaan huiswaarts. Het opschonen van het archief is overigens nog lang niet
klaar. De ploeg wordt te zijner tijd weer opgeroepen om de klus verder te
klaren..
– 8–

Bestuur en Barcommissie bijeen
door Jan Koet

Z

oals jaarlijks met elke commissie heeft het bestuur op 3 januari om de ta fel gezeten met de barcommissie, oftewel de barploeg en de mensen
die het gebouw schoonhouden. Het was een bijzondere bijeenkomst. Bijzonder door het tijdstip, een uurtje voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie, en
bijzonder omdat er nog nooit eerder zo een bijeenkomst is geweest.
Waar het op 3 januari om ging was vooral om te kijken hoe het er voor staat
met de bezetting van de bar en hoe het zit met de plannen voor de toekomst. Ondertussen kwam ook de positie van Jos van Belle ter sprake.
positie Jos van Belle
Om met dat laatste te beginnen. Jos is wel opgehouden als zanger, maar
blijft for the time being doorgaan met zijn inspanningen voor Het Gebouw.
Hij treedt op als beheerder van het gebouw en dat betekent dat hij aanspreekpunt is voor de huurders en ervoor zorgt dat de huurders krijgen wat er
met hun afgesproken is. Daar hoort de voorziening van koffie, thee, andere
dranken en soms ook hapjes bij, een schone zaal en de gewenste opstelling
van stoelen.
zaal vaker gebruiken
Het bestuur van Het Gebouw ziet graag dat de zaal in de toekomst nog
meer wordt gebruikt. En dan kom je natuurlijk meteen aan de vraag of er
dan wel voldoende bezetting is.
We moeten daarbij in de eerste plaats voor de vaste huurders zorgen. Op dit
moment is dat vooral op de maandag wat krap; Jannie is vorig jaar gestopt
en Thea zal minder avonden gaan draaien. Afgesproken wordt dat de
“maandagavond-dames” op de piekmomenten een extra versterking kunnen krijgen van één van de zangers. Verder is afgesproken dat de dames
nooit langer dan tot 24:00 uur hoeven te blijven. Als er dan geen “bevoegde”
zanger is die zelf ook graag nog even blijft en het overneemt, sluit de bar en
het gebouw.
Als er incidentele huur is, wordt altijd gekeken of er voldoende bezetting is
voor de bar. Het bestuur zal kijken of meer zangers dan nu bereid zijn een
middag of avond de bar te draaien (en wat er omheen komt kijken). Dat zal
zeker het geval zijn als het evenement dat plaats vindt door de vereniging
zelf wordt georganiseerd.
renovatie zaal, bar, oude bestuurskamer
Na de hal, de toiletten en de garderobe komt dit jaar de zaal en de oude
bestuurskamer aan de beurt voor een renovatie. Ook de bar wordt ver– 9–

nieuwd. Het is belangrijk dat we daarbij de praktische wensen van de barvrijwilligers kennen. Daar komt het bestuur nog op terug.
beroep op zangers
Er werd tenslotte door de bar vrijwilligers nog een beroep gedaan op de
zangers: “zorg ervoor dat je altijd wat kleingeld bij je hebt, want, zeker aan
het begin van de avond, kunnen we nog niet wisselen”. Na afloop vertrouwde één van de dames mij nog toe dat ze af en toe last had van erg ongeduldige zangers; ik schrijf dat hier maar op, maar misschien bedoelde ze mij
wel.
erkentelijk
De erkentelijkheid die het bestuur heeft voor het vele werk dat gedaan
wordt, kreeg tenslotte nog een tastbare en toch vloeibare vorm. Maar de
consumptie ervan werd nog even uitgesteld,
want beneden stond de drank, met de hapjes, al
klaar.
Naschrift:
Grote vreugde was er bij de zangers toen zij op
maandagavond 27 januari een nieuw gezicht
achter de bar zagen. Het was Els Hemelrijk-Scholten, dochter van Piet Scholten. Wij hopen dat ze
het naar haar zin zal hebben bij ons en dat we
haar nog vaak mogen zien.
Els

Wie volgt haar voorbeeld?
______________

Zin om mee te zingen?
Kom dan eens bij ons kijken!
Je bent van harte welkom op onze repetitie.
Maandagavond aanvang 20:00 uur in ons
gebouw aan de Jansstraat 74 zw, Haarlem
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Van de redactie

S

inds 1 januari is er verandering gekomen in de samenstelling van de
groep die ervoor zorgt dat dit blad zes keer per jaar uitkomt en uiteinde lijk bij u wordt bezorgd.
Aan de redactie zijn Rick van der Burg en Harry Wijnberg toegevoegd.
Chuck Hurd blijft de vormgeving verzorgen. Samen met ondergetekende zorgen zij ook voor het verzendklaar maken van het blad.
Jos en Thea van Belle hebben afscheid genomen van hun werk voor het
blad. In de afgelopen jaren hebben zij enorm veel gedaan (diverse rubrieken, de vormgeving, contact met de drukker, verzendklaar maken en naar
de post brengen). Wij danken hen voor al hun werk.
De vernieuwde redactie gaat zijn best doen om u ook in de komende tijd
goed op de hoogte te houden van het wel en wee van het koor en de zangers. Met dank bij voorbaat voor de velen die daarvoor hun bijdragen in de
vorm van artikelen en foto’s zullen levere
Jan Koet
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Oudejaarsavond
Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap

zaterdagavond 22 februari 2014
van 20.00 uur tot 00.00 uur
Oudjaar is toch allang voorbij !!! Maar niet voor Zang en Vriendschap:
voor de 184e keer is het oudjaar.
Voor het koor een reden deze traditie aan te pakken om een feestje te
vieren.
Alles mag en niets moet als je maar komt zodat je later wel mee kan praten hoe gezellig het was.
Je kunt natuurlijk komen en de avond gezellig naar anderen kijken maar
uit ervaring weet ik dat meedoen ook erg leuk is.
Het thema is Ierland (Dublin), maar ieder is vrij om daar zelf een invulling aan te geven. Alles mag deze avond: als je op je vingers kan
fluiten en tegelijk je oren kan bewegen met een Iers biertje is dat
een prima act. En zo kan ik er nog wat verzinnen maar dat laat ik
aan jullie fantasie over en wij van de activiteitencommissie heten je
van harte welkom. Laat je verborgen talenten zien alléén of met
een aantal collega zangers in welke vorm dan ook.
Maar zegt u dat is allemaal niks voor mij dan doe je gewoon niets, kom
naar deze avond om je lekker even uit te voelen en laat het over je
heen komen.
Onder het genot van een drankje en hapje.
De activiteitencommissie gaat zijn best doen om een fantastische avond
te organiseren in ons mooie gebouw maar zonder jullie Zangers met
geliefden en Vrienden met Partners van ZANG EN VRIENDSCHAP is
er géén feest.

Dus kom allemaal !!!!
Ik hoop jullie allemaal op deze avond te begroeten en de toegang is nog
gratis ook !!!

Namens de activiteitencommissie, Paul van Hout
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Dublin: Here We Come

O

p 18 januari vond de Dublin-informatiemiddag plaats. In een goed gevulde
zaal werd door Almast Diedrich een chronologische presentatie gegeven van het
programma. Daarna gaf Anouk van Dobben een korte inleiding over de Ierse harp,
waarna zij enkele prachtige Ierse nummers
speelde.
Almast vervolgde zijn presentatie met uitleg
over reisdocumenten, veiligheidscontroles,
bagageregeling en dergelijke. Nadat het
gelegenheidskoor 'The Dublin Disasters' optrad was er nog gelegenheid tot het stellen
van vragen. Het derde muzikaal intermezzo
werd verzorgd door Dick Kreuger die zo
moedig was om – bij afwezigheid van de
soliste – zelf een stuk uit 'zijn' micropera te
vertolken.
Na afloop van de bijeenkomst lagen er nog
folders op de vleugel over allerlei bezienswaardigheden in Dublin die je tijdens individuele programma-onderdelen zou kunnen bezoeken.
Net als tijdens eerdere buitenlandse reizen zal er iedere ochtend rond het
ontbijt bij de receptie van het hotel een bijgewerkte versie van het dagpro gramma liggen. Deze reis zal dit periodiek luisteren naar de naam “Ye Olde
Hurdy-Gurdy Express”. De twee nummers die reeds verschenen, zijn te vinden
op de ledenpagina van onze website. Indien je deze niet kunt benaderen
neem dan gerust contact met ons op zodat wij zorgen dat je dit krijgt. Vóórdat we naar Dublin afreizen verschijnen waarschijnlijk nog twee nummers
van dit gelegenheidsperiodiek.
Van Dublinreizigers wordt verwacht dat zij op 29 mei op eigen gelegenheid
naar Schiphol komen en daar in vertrekhal 2 tussen 7.30 en 8.00 uur aanwezig zullen zijn. In Ierland aangekomen zullen we direct op pad gaan en pas in
de namiddag in het hotel aankomen. Op 1 juni zal het grootste deel van de
groep naar Nederland terugkeren. Daar is de aankomst op dit ogenblik voorzien voor 19.45 uur. Enkele reizigers hebben bijgetekend voor een aantal dagen verlenging.
De deelnemers aan de reis worden verzocht om de restantbetaling uiterlijk
31 maart aanstaande te doen. Dit bedrag graag overmaken op het reke– 13 –

ningnummer NL25 INGB 0007 523860 ten name van de Reiscommissie Zang en
Vriendschap. Wij hebben dat geld dan ook echt nodig omdat op die datum
voor de hele groep het hotel en de vliegtickets betaald moet zijn.
Wij zijn er zelf van overtuigd dat we een erg leuke buitenlandreis hebben samengesteld. Dublin is een echt gezellige stad, waar veel muziek wordt gemaakt en men ook wel een biertje lust. En als we dan met zo'n fijne groep
mensen op pad gaan dan wordt het vanzelf een feest. Het programma
staat op dit ogenblik voor 85% vast, maar we zullen er de komende tijd hard
aan trekken om ook de laatste zaken goed te regelen.
Uw reiscommissie:
Almast Diedrich
Sander Ruitenbeek
Harry Wijnberg
_____________________________

– 14 –

Samen 65 jaar bij Zang en Vriendschap
Henk van Waveren en Jan van der Meulen
In het afgelopen najaar was het voor Jan van der Meulen op 16 november
(jawel, op de dag van ons Operaconcert) 40 jaar geleden dat hij lid werd
van Zang en Vriendschap; voor Henk van Waveren was dat op 12 december
25 jaar geleden. Met de zangers was afgesproken dat daar op de Nieuwjaarsreceptie aandacht aan zou worden besteed.

Henk was aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie en Sander sprak hem toe,
memoreerde dat hij binnenkwam bij het koor toen het minder dan veertig leden had en eerste tenoren nog schaarser waren dan nu. Henk kreeg niet alleen een KNZV-speldje (opgespeld door Henk Bijvank, secretaris van KNZVHolland), maar ook een door Jan van Leeuwen jr. weer fraai vormgegeven
oorkonde.
Het grootste deel van de tijd dat Jan van der Meulen lid was van Zang en
Vriendschap, was hij er gewoon. Maar in de toespraken ging het vooral over
die paar, relatief korte, momenten dat Jan “kwijt” was. En, zo bleek op de
tweede repetitie-avond dit jaar, ook dit keer dook hij weer gewoon op alsof
hij nooit weg was geweest. Snel werd van die gelegenheid gebruik gemaakt
om ook Jan te feliciteren met zijn jubileum, hem te tooien met een KNZVspeldje en hem de fraaie Zang en Vriendschap-oorkonde te overhandigen.
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Een omzien in verwantschap
door Fred Neelissen

I

n juni 1991 bezocht ik in
de Vleeshal de tentoonstelling van de Haarlemse
Brandweer naar aanleiding
van hun 300 jarig bestaan.
Wie schetst mijn verbazing
toen ik daar aan de muur
een foto zag hangen van mijn
grootvader Jos van der Vaart.
Vroeger lid van Zang en
Vriendschap. Een foto waar
hij samen met de heer H. Daudey (eveneens lid van Z en V)
staat te kijken naar een
brandweer oefening. Een heel
karakteristiek beeld laat twee
mannen zien met beiden een
hoed op, een zwarte naar voren gekiept bij de heer Daudey en een witte op het achterhoofd geschoven van mijn
opa die een beetje quasi nonchalant
gedragen
wordt.
Daarbij rookt hij een sigaar
dat toch eigenlijk bij de
brandweer niet zou mogen.
De foto is hierbij afgedrukt.
Mijn opa was hoofdbrandmeester en samen waren zij
oud-leden Van der Vaart (rechts) en Daudey
lid van de personeelsvereniging Haarlemse Verenigde Brandblussers Vereniging “De Tien”. De naam
ontstond toen er in 1868 een nieuwe spuit uit Parijs werd aangekocht. Het
boek van Wim Helversteijn met als duidelijke titel “Brandweer Haarlem” geeft
hier heel duidelijke informatie over deze tot de verbeelding sprekende organisatie die in het Haarlemse gebeuren vroeger een heel duidelijke rol speelde.
Ik vertelde dit aan mijn broer Ton Neelissen, destijds journalist bij het Haarlems
Dagblad, om ook eens te gaan kijken. Hij vond de foto dermate interessant
dat hij zijn vriend de beeldhouwer Mari Andriessen er op attendeerde. Toen
deze de foto zag werd hij zo enthousiast dat hij besloot om er een beeldje
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van te maken. Dat is in brons gegoten en volgens zijn echtgenote Nettie
Koot (ja, van de pianohandel Koot op de Zijlweg) goed gelukt.
Wat echter de reden is om er hier over te
schrijven is het feit dat mijn Opa bij Zang en
Vriendschap gezongen heeft. Hij wordt in de
ledenlijst van het boek “Ons verenigd pogen”
vermeld in de jaren 1912-1913 en in het jaar
1915. Ook de heer Daudey (de kompaan op
de foto) wordt genoemd.
In een conflict van de vereniging met het bestuur van Z en V in 1928 heeft mijn opa, samen met de bekende rector van het Stedelijk
Gymnasium, Dr. C. Spoelder, gepoogd de
schade te herstellen. Uiteindelijk is toen de
heer Franken die oud-voorzitter was opnieuw
in die functie getreden.
Opa was smid en had een kachelhandel op
de hoek van de Gedempte Oude Gracht en
de Grote Houtstraat. Over hem staat in het boekje van J.L. Tadema met de
titel Haarlemsche Jeugdherinneringen de volgende anekdote: “Op het
grint en de grote stenen van de Gedempte Oude Gracht pikte de toom kip pen van de smid van der Vaart. De eigenaar voerde ze voor zijn smederij en
liet dan tevens de duiven meegenieten, die op zijn gefluit kwamen aangevlogen. Was het ijzeren voertonnetje leeg, dan stak hij, gevolgd door al zijn
kippen de Houtstraat over om bij de grutter van Breemen op het Verwulft, in
de Erwtenzaak, waarnaast de kruidenierszaak van Westerveld stond, nieuw
voer in te slaan.”
beeld gemaakt door Mari Andriessen

Op de Gedempte Oude Gracht 73 is op ooghoogte de eerste steen van
het pand te zien die door zijn dochter (dus mijn moeder) gelegd is.
Een van de redenen dat ik ben gaan
zingen bij Zang en Vriendschap is het
lidmaatschap van mijn opa geweest.
Dus twee generaties op de foto.
Ook ik ben bas net als opa en ik heb
een opname uit de dertiger jaren
waarop hij 2 aria’s uit de Zauberflöte
zingt met pianobegeleiding en wel:
In diesen heil'gen Hallen en O Isis und
Osiris. De moeite van het aanhoren
waard ondanks de vele ruis en krassen. De opname is te beluisteren op twee bassen van Zang en Vriendschap
YouTube. Zoek via Google: zoektermen Van der Vaart Mozart 1935.
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De Hobby Hoek
In de rubriek de hobby-hoek willen we laten zien dat zangers niet alleen het zingen
als hobby hebben. We beginnen met Roelf van Til, die van zijn andere hobby ande ren af en toe laat proeven. Op een avond in november waren er tien mensen in
onze zaal: Roelf en negen anderen, voor een bierproef-avond. Want de andere
hobby van Roelf van Til is

Bierbrouwen
Aad van der Stoop doet verslag van de avond:
Donderdagavond de 21e was het dan eindelijk
zo ver: de lang verwachte bier-proefavond met producten van onze Roelf.
Nou hij had zijn best gedaan, er werden maar liefst 12 verschillende bieren
aan onze groep voorgezet.
Het panel bestond uit 10 man en een dame: Jan en zijn vrouw, Wichard,
René, Rob, Cees, Rick, Roel, Ben, Peter en ondergetekende. Zoals jullie misschien al hebben opgemerkt: een groot percentage van de stamtafel. Dus
bierliefhebbers en we waren dan ook blij gespannen.
Roelf zelf was gastheer en heeft ons haarfijn uit de doeken gedaan wat hij
ons voorzette. Hij heeft ons de (voor mij) zeer ingewikkelde recepten laten lezen. Ik heb daardoor beslist meer respect gekregen voor het ambt van bierbrouwer. Wat een werk en dat voor een hobby!
De 1e fles die werd geopend was een Hefe-Weizen; een licht oranje gekleurd biertje een beetje zoetig met een alcoholpercentage van 5,5 %. Voor
mij als pilsdrinker was het een heerlijk begin. Ik begon met een beoordelings cijfer van 7, je moet tenslotte ergens beginnen, maar in de loop van de
avond heb ik dat cijfer bijgesteld en het op een 9 gezet. (Maar ik geef toe ik
was bevooroordeeld: ik houd nu eenmaal van licht bier).
De 2e was een donker bier: een rookbier, gemaakt met gerookte mout. Dat
was duidelijk te ruiken en te proeven. Het alcoholpercentage was 6,3 %.
Voor iedereen was dit erg wennen en werd het, met uitzondering van Peter,
die het erg apart en lekker vond, niet hoog gewaardeerd. Ik heb het een 3,5
gegeven.
De 3e was een, door Roelf gedoopt bockbier met de naam: Siberische
bock, met een percentage van 7,1%. Vergeef me Roelf je hebt nog uitge legd hoe je aan deze naam gekomen was, maar ik heb het niet genoteerd.
Voor iedereen die van Bockbier houdt was dit een aangename drank en
werd dan ook gewaardeerd met een 7
De 4e was een tripel bier, gemaakt van: sinaasappelschillen, koriander, kardemom en Irish Moss (wat dat ook mag wezen). Een prachtig rood bier met
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een percentage van 7,2%. Het werd zeer hoog ingeschat. Ik heb het op een
7,5 gewaardeerd.
De 5e was opnieuw een tripel, type “Karmeliet” ook gemaakt met sinaasappelschillen en koriander. Alcoholpercentage 7,8. Ik vond het zelf wat minder
dan de vorige dus heb het een 6 gegeven.
Nummer 6 was opnieuw een tripel met maar liefst 24 verschillende kruiden
die zoals Roelf vertelde in het begin verschrikkelijke smaakte maar nu, naar 7
jaar (!) heel goed was bijgetrokken. Ik heb het een 7 gegeven.
Nummer 7 was weer een tripel eveneens gemaakt in 2006, Weer een mooi
donker rood bier wat zoetiger van smaak dan de vorige bieren. Cijfer: 7,5.
De 8ste was het eerste
veel bezongen whiskey
bier (pale ale) met een
percentage van 7,2 alcohol. Een prachtig zeer
donker bier met een
goed bittertje en inderdaad een licht nasmaak
van de gebruikte Ierse
whiskey. Heel bijzonder,
Hij werd gewaardeerd
met een 8
Het 9e biertje was een
stout bier, gemaakt van
geroosterde mout. Alcoholpercentage 7,8. Het was niet mijn bier maar werd
toch in de groep als lekker gewaardeerd dus kreeg het een 7.
Nummer 10 was weer een whiskey bier iets anders van samenstelling dan
nummer 8. Het percentage was 7,8. Deze werd nog hoger gewaardeerd
dan de eerste en kreeg dus een 8,5.
Nummer 11 was een Q bier, wat dat ook moge betekenen, met een alcoholpercentage van 9,8 %. Of het daar aan lag weet ik niet maar deze werd algemeen en zeer direct afgekeurd. beoordeling 0
Komen we al weer bij nummer laatst. Dit 12e biertje was weer prachtig donker van kleur en was genaamd West Coast Burly Wine. Een bier naar Amerikaanse recept dat door iedereen hoog werd aangeslagen. Het had een
percentage van 8,8 % en kreeg net als nummer 10 een 8,5
Na het proeven kreeg iedereen nog een biertje naar keuze en kwam er een
eind aan een zeer geslaagde proefavond. Hoewel de glaasjes klein waren
en er steeds met water gespoeld werd en crackers gegeten was ik toch blij
dat ik op de fiets was gekomen.
Roelf bedankt voor een gezellige leerzame avond.
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De PEN gehanteerd . . .
door Rick van der Burg

Zingen is geluk
Ik ben natuurlijk een gewillig ‘slachtoffer’ als
nieuwste en jongste lid van Zang en Vriendschap. Het jochie onder de ervaren mannen.
Begin augustus van het voorbije jaar schaarde
ik me tussen de eerste tenoren. Mijn gevoel zegt
dat ik, tussen de zangers die vanaf deze plaats
in het koor al jaren zingen, mijn plek heb gevonden.
Gevoel was ook mijn motivatie om te gaan zingen. Sinds mijn verhuizing vanuit Utrecht naar
Haarlem, zo’n vijf jaar geleden, heb ik al vele
malen het gebouw gepasseerd. In de zomermaanden besloot ik om nu echt een keer naar een repetitie te gaan. Ik was
na de eerste keer meezingen verkocht. Het jochie ging ook gelijk maar aan
de stamtafel zitten en vermaakt zich inmiddels naast het zingen en aan de
stamtafel zitten, binnen de PR-commissie. Ik ben blij dat ik met mijn achtergrond als journalist en communicatiespecialist een bijdrage aan het mannenkoor kan leveren. Een gemengd koor is ook vast leuk, maar daar krijg ik
geen kippenvel van. Van dit mannenkoor duidelijk wel. Ik word gelukkig van
zingen. Daar zijn buiten de invloeden van de zangers en dirigent van ons
koor, ook wetenschappelijke verklaringen voor.
Verschillende neurologische onderzoeken ontdekten de wetmatige reacties
die onze emoties verklaren. Het lijkt namelijk feest in de hersenen als we zingen. Misschien is het evolutionaire belang van zang niet heel groot, want je
zou zonder kunnen. Maar wat belangrijker is, zingen is geluk. Wie zingt wordt
groter. Zingen vervult, zingen is fitness voor de ziel. Als je zingt, gebruik je je
emotie en je ziel. Ik krijg energie van zingen. Niet zo gek , want het is weten schappelijk aangetoond dat als je zingt het bloed sneller stroomt en de hartslag omhoog gaat. In de hersenen wordt volgens een Brits onderzoek endorfine aangemaakt wat een gelukzaligheidsgevoel veroorzaakt.
Bovendien verbetert zingen de longcapaciteit, de lichaamshouding en het
uithoudingsvermogen. Het verhoogt de alertheid van de geest door een betere toevoer van zuurstof naar de hersenen. Wie op de goede manier zingt,
zorgt bovendien voor stevigere spieren van buik en rug. Dus zangers; laat je
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partner nooit meer klagen dat je te weinig aan je conditie doet of te weinig
beweegt. Wij gaan iedere maandagavond collectief naar fitness!
Maar laat ik toch voorop stellen dat het vooral leuk is om te zingen, je eigen
grenzen te verleggen en vriendschappen op te bouwen.

Ik geef de pen door aan . . . . .

. . . . . Aad van der Stoop
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Derde kerstdag Tennis Toernooi 2013
door Paul van Hout

H

et 3e kerstdag Tennistoernooi is ieder jaar weer een happening voor
een aantal liefhebbers van het spelletje. Na gezellig eten en drinken
op beide kerstdagen is het heerlijk om de derde dag weer in beweging te
komen. Zelfs als zij zich afmelden door grieperigheid of andere ongemakken
zeg ik: “kom op als je thuis blijft word je er ook niet beter van!” Na afloop van
het toernooi was deze persoon weer geheel opgeknapt en voelde zich weer
prima en voldaan
Wat een beetje sport al niet kan doen !!!
Onze voorzitter opende het toernooi met een geweldige onderhandse service waar de tegenstander geen vat op had en we konden van start. Twee
uur lang is er om de prachtige wisselbeker gestreden die ondergetekende
nog was vergeten ook, dus thuis snel even ophalen. . .
Met de prijsuitreiking
kon toch op tijd begonnen worden, want de
beker was inmiddels
binnen, bij de borrel en
heerlijke bitterballen. Na
ingewikkelde berekeningen met gemiddelden
en zo en met mooie
woorden van Sander is
de 1e prijs uitgereikt aan
Erik Jansen (u weet wel
uit de Van der Meij familie), al jaren het opkomende talent en dit jaar heeft hij toegeslagen. De 2e plaats zeer verdienste lijk naar talent Peter Teijmant waar ik samen een partij mee mocht spelen en
daardoor toch nog een 3e plek binnenhaalde. Dank je wel, Peter.
Maar waar het werkelijk om ging deze middag is natuurlijk het samenzijn en
de gezelligheid en dat was het zeker. Ieder had een prijs van de prijzentafel
dus zijn we allen met een voldaan gevoel richting huis gegaan. Op naar de
jaarwisseling en hoop dat het een fantastisch 2014 wordt voor u allen.
Tot volgend jaar 3e kerstdag; zet hem in uw agenda!

– 23 –

Colofon
Redactie, lay-out
en verzending:

Rick van der Burg, Chuck Hurd, Jan Koet, Harry Wijnberg

ontwerp omslag
druk omslag
tekstpagina’s/afwerking
oplage
redactie adres

Studio Nico Swanink, Haarlem
InGraMedia, Lelystad
CopyNet Print & Sign, Haarlem
±250 ex. / 6x per jaar
Jan Koet, Gen. Winkelmanlaan 12, 2111 WX Aerdenhout
jankoet@quicknet.nl

foto credit

Page 2: Sharon Meijster, Xammes fotografie

© 2014. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op
welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Koninklijk Haar lems Mannenkoor Zang en Vriendschap.

– 24 –

– 25 –

– 26 –

