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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

Anders en bijzonder
Bij mijn weten is het in de geschiedenis
van ons koor niet eerder voorgekomen,
dat er zoveel optredens waren als in de
afgelopen weken. Een week na het concours in Zwolle waren er op 2 en 5 mei bijzondere optredens op de radio en op Bevrijdingspop en werd in de tussenliggende dagen meegewerkt aan de Dodenherdenking en is het Bloemenconcert geweest. U kunt er uitgebreid over lezen in
dit nummer. Dank en complimenten aan
allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Voor mij speelde nog een bijzondere gebeurtenis. Ik mocht als gast, samen
met mijn echtgenote, het koor vertegenwoordigen op het Koningsconcert
in de Philharmonie op 8 april. En het was in alle opzichten bijzonder. De ontvangst via de rode loper, de drukte van beveiligers en medewerkers van
het Koninklijk Huis en de aanwezigheid van BN'ers. Maar natuurlijk bovenal
de aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Ik refereerde bij de Koningin
“O ja, wat was
nog aan ons optreden op de Grote Markt
en zij antwoordde heel spontaan: “O ja,
dat leuk!”
wat was dat leuk!”. De grootmeester van
de majesteit, de heer Marco Hennis, was consul in Istanboel toen wij daar
in 2005 op het consulaat een tuinconcert verzorgden en ook hij had goede
herinneringen aan onze ontmoeting van destijds.
Het concert zelf, op 27 april op TV uitgezonden, was eveneens bijzonder.
Anders en bijzonder. Qua muziekkeuze afgestemd op de smaak van het
koningspaar en met een uitvoering door uitstekende muzikanten in bijzondere vormen van samenwerking. De harpiste Gwyneth Wentink met visualisering van haar muziek en ritmisch digitaal ondersteund. Het Holland Baroque Ensemble met barok én eigentijdse muziek en als bindend element de
stertrompettist Erik Vloeimans. Een onvergetelijke avond.
De link naar de activiteiten van ons koor?
Zo doen we het ook: anders en bijzonder.
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Van de Bestuurstafel
door Jan Koet

➢ In de taakverdeling binnen het bestuur zijn de aanspreekpunten voor de
verschillende commissies en commissarissen vastgesteld. De verdeling is als
volgt:
➢

Almast Diedrich (muziekcommissaris) is voorzitter van de muziekcommissie en aanspreekpunt voor de bibliothecaris en de partijcommissarissen

➢

Frans van Kaam (penningmeester) is aanspreekpunt voor de kostuumcommissaris

➢

Jan Koet (secretaris) is aanspreekpunt voor de archivaris en de redactie verenigingsblad

➢

Bert Koopman (PR-commissaris) is voorzitter van de PR-commissie
en aanspreekpunt voor de webmaster

➢

Sander Ruitenbeek (voorzitter) is voorzitter van de reiscommissie en
aanspreekpunt voor de barcommissie en de bouwcommissie.

Voor de activiteitencommissie en de lief- en leedcommissie is het bestuur
vooralsnog in gezamenlijkheid verantwoordelijk.

➢

Dit jaar bestaat de Stedenband tussen Haarlem en Osnabrück 50 jaar. Wij
zijn uitgenodigd om in het kader van de viering hiervan samen met vijf andere koren een concert te geven in Osnabrück op zondag 12 oktober tussen 17:00 en 20:00 uur. Wij vertrekken die dag niet te laat, zodat overdag
ruimte is voor andere activiteiten en zijn ’s avonds weer terug in Haarlem.
Tijdens dit concert zullen we uit het repertoire putten dat wij op 18 oktober
zullen brengen in het najaarsconcert met het Westlands Mannenkoor.

➢

Tijdens de zomersluiting van Gebouw Zang en Vriendschap zal het tweede
deel van de renovatie van het gebouw plaats vinden. De zaal, inclusief de
bar, en de oude bestuurskamer op de begane grond worden grondig onder handen genomen.

➢

In ons Gebouw vindt er op 14 juni weer een avond plaats onder de naam
Café Zanzara, een open avond waar je muziek kunt maken, hier over spreken of hier naar luisteren. Entree voor leden en vrienden € 7,50. Zie aankondiging op de volgende pagina.
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Personalia
Ben van der Meij
Ben van der Meij was op 18 april jl. 45 jaar lid. Dit is geen jubileum waar in
de reglementen iets specials over is vastgelegd. Maar het was toch een
gedenkwaardige gebeurtenis. Sander Ruitenbeek heeft Ben op de repetitie van 21 april kort toegesproken naar aanleiding van dit 45-jarig
jubileum. : “Erelid, koninklijk onderscheiden en door onze ere-voorzitter
'Mister Zang en Vriendschap' genoemd: dat overkomt je niet zomaar”. Het koor heeft vervolgens De
toast van Van Poppel gezongen.
Inmiddels is Ben van der Meij weer in
het ziekenhuis opgenomen in verband met een bacteriële infectie. Wij
wensen hem een snel herstel, zodat hij ook, samen met Ermy, de concertreis naar Ierland kan meemaken.

Jubilea
De volgende zangers hebben een lustrum als lid van Zang en Vriendschap
te vieren.
1 juni Roelf van Til 10 jaar lid
1 juni Wim Cerutti 10 jaar lid

Agenda
2014
do 29 mei – zo 1 juni
vr 13 juni
zo 29 juni
ma 30 juni
ma 18 augustus
zo 12 oktober
za 18 oktober
di 23 december
vr 26 december
za 27 december

Concertreis naar Dublin, Ierland
kopijdatum juni-nummer verenigingsblad
Fietspuzzeltocht
Laatste repetitie voor de vakantie
Eerste repetitie na de vakantie
Koren concert in Osnabrück
Concert samen met Westlands Mannenkoor,
Philharmonie Haarlem
Serious Request Concert, Patronaat Haarlem
Kerst Inn
3de kerstdag Tennistoernooi
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Teleurstellende concoursfinale Zwolle
door Rob Steiger

Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond hield op vrijdag 25 april in Zwolle de landelijke mannenkorenfinale. Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap mocht deelnemen, omdat in de voorronde voor regio Holland door ons de eerste prijs was gewonnen. De strijd tussen de finalisten zal fel zijn. Gaat ZenV weer met een mooie prijs naar huis?
Hooggespannen verwachtingen
De verwachtingen zijn bij veel zangers van ZenV hooggespannen als de
bus stipt om 11:30 uur vertrekt op weg naar Zwolle. Vlak voor vertrek neemt
menigeen nog even snel een broodje haring bij de viskraam die bij de opstapplaats staat opgesteld. Vol vertrouwen worden in de bus grappen gemaakt ‘dat we ze wel even omver zullen blazen’. Almast Diedrich neemt
als Koormeester serieuzer de leiding en vertelt uitgebreid wat de koorleden
die dag kunnen verwachten.

De hooggespannen verwachtingen bij koorleden komen niet zomaar uit
de lucht vallen. In de voorronde van regio Holland won ZenV de eerste prijs
met een grote overmacht ten opzichte van de andere deelnemende koren. In de landelijke finale strijden alle koren die in de voorrondes in hun regio de eerste prijs hebben gewonnen.
Fagot
Het inzingen onder leiding van dirigent Arno Vree verloopt niet geheel naar
wens. Veel koorleden komen iets later aan doordat de gangen in de
schouwburg verstopt raken met leden van andere koren. De start is vertraagd en kostbare inzingminuten zijn verloren. Stipt om 14:30 uur gaan de
podiumdeuren open en loopt ieder lid netjes achter elkaar naar zijn plaats
–6–

op het podium. De lampen branden fel en het is warm op het podium. De
zaal is goed gevuld met publiek. Midden in de zaal zitten de vier juryleden
klaar om de zangkunsten te beoordelen. Na het inzingnummer is iedereen
geconcentreerd en muisstil als Arno zijn armen opheft. De fagot start met
het intro van het eerste lied, De Kwink. Elke zanger doet zijn uiterste best
om te zingen waar het koor de afgelopen vijf maanden stevig op heeft gestudeerd. Na elk nummer klinkt vanuit het publiek een enthousiast applaus.
Hè?
Na ruim 20 minuten zijn alle 10 nummers gezongen en lopen de koorleden
weer het podium af. Er heerst opluchting. Om 17:00 uur komt de jury naar
het podium voor de bekendmaking van de winnaars. De zaal is geheel
gevuld en de spanning in de zaal is intens voelbaar. De koorleden gingen
er eens lekker voor zitten om te horen wie ze achter zich hadden gelaten.
Dan komt de uitslag en we worden als eerste genoemd: ‘In de B-categorie
heeft ZenV met 255 punten de negende plaats behaald’. ‘Hè? De laatste
plaats? Voor ons? Nee, dat kan toch niet!’ was voor veel koorleden de eerste reactie. Vanwege de hoge verwachtingen is de uitslag voor veel koorleden van ZenV een zeer teleurstellend resultaat.
Op de terugreis stopt de bus bij een restaurant in Achterveld. Ieder kan genieten van een smakelijk diner met overvloedige drinks. Het is weer uitstekend geregeld. Het echec van de middag probeert men even te vergeten. Al is het laatste woord hierover zeker nog niet gezegd.
________________________
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Bloemenconcert
door Jan Koet

Voor een goed gevulde zaal, een kleine honderd bezoekers, gaf Zang en
Vriendschap het traditionele Bloemenconcert op de dag dat het Bloemencorso in Haarlem aankwam.
Het koor trad met gemengde gevoelens aan. Het repertoire dat we zouden brengen, bestond uit alles wat wij een week daarvoor in Zwolle zongen. En dat ging daar niet zo goed. Vooral werd aangehikt tegen de drie
nummers van Jan Mul: De Kwink, De Pantippel en De Mastodonderkop.
Aan de andere kant was er nog
de euforie van het succesvolle
optreden met Niels Geusebroek
de dag ervoor bij 3FM.
Mooi optreden
Het werd een mooi optreden met
Arno in een hoofdrol door zijn onderhoudende,
verbindende
praatjes tussen de nummers door.
Gerrie Meijers op de piano was ook
goed op dreef en heeft ons door de
Mul-werkjes geleid (waar de fagotbegeleiding in Zwolle ons afleidde). Zij
stuwde ons mee op de stroom van de
Thames en de wilde golven van
Where Lies The Land. We sloten af,
extra ten opzichte van Zwolle, met
twee 'gouwe ouwen': The Lost Chord
en The Long Day Closes.
Gerrie Meijers

Bijzonder was de aanwezigheid van Loek Neeling die zijn compositie Oft in
the Stilly Night aandachtig beluisterde en goedkeurde.
Ik had het gevoel dat we na Zwolle weer wat hadden rechtgezet. Dat
geeft vertrouwen voor onze optredens in Ierland en het grote concert in
het najaar met het Westlands Mannenkoor.
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Dodenherdenking: een indrukwekkend geheel
door Fedde Reeskamp

Traditioneel vindt één van de 4 mei-herdenking plaats in de Grote Kerk,
met aansluitend een stille tocht naar de Dreef, waar op 7 maart 1945 vijftien overwegend jeugdige verzetsstrijders in koelen bloede door de nazi's
werden gefusilleerd. Precies vier jaar later werd op deze plek ter nagedachtenis het ingetogen monument, 'Man voor het vuurpeloton' van Mari
Andriessen onthuld.
Burgemeester Schneiders memoreerde in zijn toespraak het belang van de
Dodenherdenking, als uiting van respect voor hen die hun leven ter verdediging van onze vrijheid gaven. Getuige de indrukwekkende opkomst, elk
jaar weer meer dan daarvoor, sprak hij namens heel Haarlem.

In een volle kerk bracht ons mannenkoor drie liederen ten gehore. Aan de
toespraak voorafgaand, het prachtige Hear my prayer, O God van Arthur
Foote. En afsluitend Oft in the Stilly Night van Loek Neeling en de traditional An Irish Blessing.
Voor mij, als nieuwbakken koorlid, was het een bijzondere gebeurtenis. Zoals bij velen van ons was ook mijn familie bij de herdenking aanwezig. Mijn
vrouw en dochters meenden stellig dat ons optreden, mede dankzij de
galmende akoestiek van het kerkschip, een indrukwekkend geheel was.
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Na het zuur het zoet
door Paul van Dijk

Ik ben nog maar zeer kort lid van dit illustere en eerbiedwaardige gezelschap en heb nu al een tweetal zeer gedenkwaardige optredens mogen
ervaren. Wat mij daarbij vooral is opgevallen is de moeiteloze omschakeling van de zwakte (althans volgens de jury) van Zwolle naar de hit van Hilversum. Voorwaar een prestatie van formaat en vooral een teken van de
veerkracht en souplesse die blijkbaar aan dit koor van krasse knarren eigen
is.
Vooral dankzij de initiatieven van Rick van der Burg en de goede smaak
van de dochter van Chuck Hurd is een samenwerking ontstaan tussen Niels
Geusebroek (tot dan nog nooit van gehoord) en ZenV, gericht op een live
optreden tijdens het 3FM programma Giel! van Giel Beelen op vrijdag 2
mei als onderdeel van het Serious Request programma.
Op 1 mei, op de donderdagavond, hebben we kennis gemaakt met Niels
(hij ook met ons) en zijn lied High
Hopes in Hard Times. De hoeveelheid tekst voor het koor was
heel beperkt,
maar de vele
aaa’s en oe’s maakten het toch
behoorlijk complex. Het aantal
zorgelijke blikken nam tijdens het
repeteren zienderogen toe. Gelukkig ging het wel steeds beter
naarmate de avond vorderde.
Dat had er misschien ook mee te
maken dat Niels (hij weet hoe het
heurt) ons consequent als “de
professionals” betitelde.
De volgende ochtend voor dag
en dauw (7 uur) in de gratis door
Connexion ter beschikking gestelde bus richting Hilversum. Met
een journalist van het Haarlems
Dagblad, iemand van de organisatie van Serious Request, een
cameraman en de Speelmannen waarvan de rol mij tot op heden nog steeds niet helemaal
duidelijk is [zie kader twee pagina's verder, red.]. En Niels natuurlijk.
Geheel tegen mijn verwachting is bleek het in het gebouw van 3 FM een
oase van rust. Verder bleek dat niet iedereen in de bus had stilgezeten: ie– 10 –

dereen had de door Aad van der Stoop ’s nachts uitgewerkte tekst bestudeerd en in overleg met Niels had Dick Kreuger een flip-over gemaakt met
een bolletjes-pijltjessysteem om ons door het stuk te navigeren. Daar zouden we nog veel profijt van hebben. Na nog even oefenen dan eindelijk
de studio in.
Klein, laag en vol met apparatuur en mensen, met Giel Beelen achter de
microfoon, die volledig verrast was door onze komst: het was nog nooit zo
vol geweest in de studio. Niels in een aparte ruimte achter glas waar wij
hem nog redelijk konden zien. Na een inleidend praatje van Giel waarbij de naam
van ZenV enige malen passeerde dan eindelijk het verlossende eerste akkoord. Terugluisterend was het begin iets te aarzelend maar daarna kwamen we heel goed
op gang (vond ik).

Dick loodste ons er ook prima, aan de hand van de flip-over, doorheen.
Ons laatste “don’t you ever give up on hope” klonk magistraal (vond ik).
Na de verplichte vijf seconden stilte gingen de duimen omhoog en riep
Giel dat hij toch echt een kippenvelmomentje had gehad en de luisteraars
ook. Iedereen, ook Niels, was zeer tevreden met het resultaat.
Als klap op de vuurpijl werden we na onze goede uitvoering uitgenodigd
om met Niels het nummer ten gehore te brengen op Bevrijdingspop op
5 mei. Maar eerst toch nog het Bloemenconcert en zingen bij de Dodenherdenking.
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5 mei: Bevrijdingspop in Haarlem

High Hopes in Hard Times
Het nummer High Hopes in Hard Times, zoals Niels Geusebroek en Zang en Vriendschap dat op 3FM
ten gehore hebben gebracht, is onderdeel van Gitaarlem.
Gitaarlem is het initiatief van het Haarlemse cabaretduo Speelman & Speelman. Zij vragen 12 Haarlemse artiesten om iedere maand een nieuw nummer te schrijven begeleid door slechts de speciaal voor dit doel handgemaakt gitaar. Van deze nummers wordt een CD gemaakt. De opbrengst
hiervan gaat naar het goede doel dat 3FM's Serious Request dit jaar steunt in hun jaarlijkse actie.
Daarbij worden drie radio-dj’s een week lang opgesloten in en hun programma’s verzorgen vanuit
het Glazen Huis. Het Glazen Huis staat eind december op de Grote Markt in Haarlem.
Op Bevrijdingspop Haarlem zagen rond de 50.000 bezoekers een optreden van Niels Geusebroek.
High Hopes in Hard Times was het openingsnummer met Zang en Vriendschap. Dit nummer is te
downloaden via iTunes voor € 0,99. Ook die opbrengst gaat naar Serious Request.
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maakt ons meer zichtbaar
door Rick van der Burg

Na ons operaconcert hebben we afscheid genomen van de oude Facebook
pagina. Ons mannenkoor maakt nu gebruik van een speciale pagina voor bedrijven en instellingen. Om onze pagina op Facebook meer onder de aandacht te brengen, hebben we de hulp nodig van alle koorleden, hun familie
en de Vrienden van Zang en Vriendschap. Uiteraard moet je hier een Facebook-account voor hebben.
De pagina van ons koor is te vinden via de URL (zo heet dat)
www.facebook.com/mannenkoorzangenvriendschap. Je kunt ook zoeken in
het daarvoor bestemde vlak op Facebook. Dan typ je in: Koninklijk Haarlems
Mannenkoor Zang en Vriendschap.
Facebook-vrienden
Om meer Facebook-vrienden te krijgen is het mogelijk om jouw persoonlijke
vrienden aan te schrijven om onze pagina te ‘lijken’ dan wel ‘leuk te vinden’.
Dat kun je eenvoudig doen door een persoonlijk bericht aan hen te sturen met
een link naar onze pagina met de eerder genoemde URL te sturen. Je kunt ook
naar de pagina van het koor gaan en deze ‘delen’. Onder de openingsfoto
zie je aan de rechterzijde een radartje staan. Klik hierop en kies voor de optie
delen. Doe dit gericht naar je vrienden, want wellicht zit niet iedereen hier op
te wachten.
Inchecken
We willen meer vrienden op Facebook hebben om meer bekendheid te worden in de
digitale wereld. Als zanger kun je daar jouw
bijdrage aan leveren. Het zijn vaak kleine
dingen die helpen om onze naam via Facebook bekender te maken. Zo kun je op
maandagavond als we repeteren ‘inchecken’. Dat houdt in dat je via jouw smartphone aangeeft dat je in ons gebouw aanwezig
bent. Via de Facebook-app is dit eenvoudig
te doen.
Juiste naam
Maar je kunt ook aangeven dat je thuis aan het repeteren bent door bijvoorbeeld een foto op Facebook te zetten. Dan is het belangrijk dat je duidelijk de
juiste naam van ons koor gebruikt. Je schrijft bijvoorbeeld: “De Pantippel aan
het oefenen voor het concours met Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en
Vriendschap.” Het is dan van belang dat je de naam van het koor op bovenstaande wijze schrijft. Dan wordt deze naam automatisch gekoppeld aan onze
pagina (op een smartphone kan dit soms anders zijn). Jouw vrienden zien dit
en kunnen dan gelijk een kijkje op onze pagina nemen.
Heb je vragen of kom je er niet uit, spreek me dan even aan of stuur een privé bericht via de Facebookpagina van ons koor. Succes!
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Wie is … Fedde Reeskamp?
door Wilfried van der Bles

Fedde Reeskamp (1959) is sinds 1 februari lid van Zang
en Vriendschap. Wie is deze tweede tenor?
Hoe heb je Zang en Vriendschap leren kennen?
“Ik wist van het koor door Jan van de Manakker die net
als ik in de gemeenteraad zat. En ik heb het koor drie à
vier keer zien optreden, onder andere bij het begrotingsdiner in de Gravenzaal. Het pand van ZenV kende
ik ook al, omdat mijn dochters hier wel eens hebben
opgetreden via de Egelantier.”
Sprak het repertoire van Zang en Vriendschap je aan?
“Ik ben er tamelijk blind ingestapt. Ik wist dat het een mannenkoor was,
een oud mannenkoor. Ik hoopte wel dat klassiek op het programma zou
staan. En ik hou van Russische kerkmuziek. Ik ben nog kerkelijk opgegroeid,
gereformeerd. Daar liggen mijn roots.”
Je hebt de verzuiling nog in volle glorie meegemaakt?
“Mijn vader was politicus. Anti-revolutionaire partij (ARP). Hij heeft de gereformeerde zuil zien instorten en heeft meegewerkt aan de opbouw van het
CDA. Hij is zestien jaar wethouder geweest in Bussum. Ik ben van 1959, dus
ja die verzuiling heb ik nog volop meegemaakt. Ik heb op een christelijke
lagere school gezeten. Mijn middelbare school was katholiek.”
Politiek gesproken ben je heel ergens anders terecht gekomen.
“ Ja, eerst bij D66. Maar nu zit ik bij de Actiepartij. Ik stond nummer vijf op
de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb het niet gered, maar daar had ik ook niet op gerekend. In het beste scenario zouden
we drie zetels halen. Ik moet nu werken aan een doorstart van mijn maatschappelijke carrière. Ik ben 54 jaar.”
Je zit in een overgangsfase van je leven.
“ Ik heb tot en met 2008 met liefde mijn architectenvak uitgeoefend. Toen
sloeg de crisis toe en bleven de opdrachten steeds meer uit. Daarom was
ik blij met mijn inkomen als raadslid. Van 1998 tot 2008 was het voor mij hollen of stilstaan. Mijn grootste opdracht was de Turkse moskee aan de Prins
Hendriklaan; het gebouw met de glazen koepel en de stalen minaret,
waar nog altijd hout omheen moet komen. Ik had als zelfstandige werkwe– 16 –

ken van 60 tot 70 uur. Dat kan ik nu niet meer opbrengen. Ik zoek naar
een baan binnen de bouwwereld.”
Terug naar de muziek. Heb je eerder gezongen?
“Dat is heel lang geleden. Ik zong op het Sint Vituskoor van de school.
Verder blijft mijn ervaring beperkt tot zingen onder de douche. En ik zit een
paar keer per week achter de piano. Ik kan dus noten lezen, weet wat
een kwint is of een terts en wat een mol doet.”
Hoor je tot de nieuwkomers die op projectbasis hebben meegedaan aan
het operaconcert?
“Nee. Ik ben pas sinds kort lid. Eind oktober ben ik hier voor het eerst geweest. Eind januari heb ik de stemtest gedaan en ben ik definitief ingedeeld. Het is nog wennen voor mij. Ik had grote moeite met het concours.
En op 4 mei was het schrikken, omdat ik opeens naast iemand anders zat.
Ik was mijn ankers wel een beetje kwijt.”
Toch bevalt het je hier wel?
“Ja, al was het concours in Zwolle wel een beetje een teleurstelling. Maar
dan denk ik: meer oefenen. Het lijkt alsof er op dit koor sprake is van twee
snelheden. Je hebt leden die het leuk vinden erbij te horen en leden die
bereid zijn elke dag naar het repertoire te luisteren en te oefenen. Ik ben
wel zo ambitieus om te zeggen dat we kwaliteit moeten leveren.”
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De PEN gehanteerd . . .
door Cees Marchand

Tot voor iets meer dan een jaar geleden zou ik nooit
gedacht hebben dat ik zingend zou optreden en dan
nog wel met zo’n 70 à 80 zingende andere mannen
om mij heen. Mijn vroegste herinnering aan zingen is,
dat mijn oma vond dat ik maar naar de koorschool
van de Bavo moest. Maar daar had ik toen helemaal
geen zin in. Niet alleen omdat ik liever met voetballen
bezig was, maar ook omdat mijn vader gezegd had
dat ik niet kon zingen.
Dat laatste heb ik zo’n beetje mijn hele leven meegedragen en dat was dan ook mijn huivering toen Wichard Bos mij vroeg om
eens een keertje met hem mee te gaan naar Zang en Vriendschap. Ook
toen heb ik het argument “Joh, ik kan niet zingen” gebruikt om van mijn
onkunde te laten blijken. Toch wist hij mij te overreden en ik ben nu erg blij
dat ik met hem mee gegaan ben.
En wat heb ik daarvoor inmiddels allemaal wel niet terug gekregen? Naast
een aantal vrienden al een flink aantal optredens. Dat begon voor mij op
4 mei 2013 met de Dodenherdenking in de Grote Kerk, gevolgd door het
Korenlint en niet te vergeten het concert in de Philharmonie. Dat betekent dat ik bij de voorronde van het
“Joh, ik kan
KNZV concours in Alphen slechts toehoorder was en dus geen bijdrage
niet zingen”
heb kunnen leveren aan de plaatsing
voor de finale van dat concours. De
kwaliteiten van mijn medezangers hebben voor die finaleplaats gezorgd.
Dat de finale in Zwolle enigszins teleurstellend verliep is een feit, maar kennelijk hebben we onszelf niets te verwijten gelet op de korte voorbereidingstijd. We (en ik zeker) zijn in ieder geval weer een ervaring rijker, waarvan geleerd kan worden.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net het optreden voor 3FM
achter de rug. Na één avondje repeteren met Niels Geusebroek stonden
we - voor we het wisten - de volgende ochtend in de studio bij het programma van Giel Beelen het lied High Hopes in Hard Times van Niels te
zingen. Er zijn allerlei trucs uit de kast gehaald (met dank aan Dick Kreuger)
om ons toch maar op het juiste moment en met inzet de Aaaa’s en de Oeoeoe’s te laten zingen. Dat dit uiteindelijk gelukt is en een goed resultaat
opleverde moge blijken uit de reacties die achteraf loskwamen. Gevolg
voor ons: op 5 mei mogen we samen met Niels op Bevrijdingspop het nummer nogmaals zingen.
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Voorwaar het zijn drukke dagen, ook nog het Bloemenconcert en de Dodenherdenking, maar ontzettend leuk om te doen. Zou ik nooit meegemaakt hebben als ik toen niet met Wichard was meegegaan!

Ik geef de pen door aan . . . . .
. . . . . Robbert Wiegmans

Dublin
Dublin (Iers: Baile Átha Cliath) is de hoofdstad van Ierland en de hoofdstad
van county Dublin in de provincie Leinster. De stad ligt vrijwel halverwege
aan de oostkust van het eiland, aan Dublin Bay, een inham van de Ierse
Zee, en wordt van oost naar west doorsneden door de rivier de Liffey.

Temple Bar in Dublin
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Dublin is gesticht door de Vikingen in ± 988 en is sindsdien een metropool
geworden met meer dan 1 miljoen inwoners in het grootstedelijk gebied.
De naam komt van 'Dubh Linn', hetgeen Oudiers is voor zwarte poel of
zwart water, een verwijzing naar een nederzetting die volgens sommigen
overeenkomt met het huidige Dublin, afkomstig van de Griekse astronoom
Ptolemeus, rond het jaar 140. Hij had het over een stad die hij Eblana
noemde.
Hoewel de naam Dublin zelf ook uit het Iers komt is in het Iers de gebruikelijke naam voor Dublin Baile Átha Cliath. Baile betekent "stad", Átha is de genitief van Áth, een doorwaadbare plaats, en Cliath is een vlechtwerk van
riet waarmee men de rivierbodem bij een doorwaadbare plaats verstevigde. Het eerste deel van de naam wordt vaak weggelaten, zodat de stad
ook Áth Cliath heet.

St. Stephens Green

St. Stephen's Green en Merrion Square zijn twee parken in het centrum van
Dublin. Phoenix Park is het grootste ingesloten park in een stedelijk gebied
van Europa met daarin het paleis van de Ierse president en de Dublin Zoo.
Een bekend plein in de stad is het Smithfield, met de daaraan grenzende
Jameson Tower (van de oude Jameson whisky distilleerderij). De Liffey is de
rivier die Dublin opsplitst in het iets armere noorden en het iets rijkere zui den. Henry Street en Grafton Street zijn de belangrijkste winkelstraten. De
hoofdstraat is O'Connell Street, een straat die genoemd is naar het voormalige (Engelse) parlementslid en burgemeester van Dublin Daniel O'Connell. (O'Connell was ook een voorstander van een onafhankelijk Ierland.)
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Het Temple bar-gebied is de gedeeltelijk verkeersvrij gemaakte uitgaansbuurt.
De stad is ook de thuisbasis van Guinness, het bekende zwarte bier van
het Stouttype. Het Guinness Storehouse museum in de brouwerij in St. James' Gate is een populaire toeristische trekpleister. De band U2 is afkomstig uit deze stad. In clips van de
band zijn vaak beelden en/of foto's
van Dublin terug te vinden.
Op O'Connell Street vindt men de Millennium Spire, die opgericht is ter ere
van het nieuwe millennium. Daarnaast is er nog een beeld van Daniel
O'Connell zelf, een beeld van een
vakbondsleider Larkin en een beeld
van een andere Ierse vrijheidsvechter: Parnell. Bij Trinity College vindt
men Molly Malone. Daarnaast zijn er
beelden van de schrijvers James JoyEen Guinness fietst er altijd in
ce (North Earl Street) en Oscar Wilde
(Merrion Square). Ook zanger Phil Lynott (Thin Lizzy) is vereeuwigd met een
standbeeld in Harry Street.
Met dank aan Wikipedia.

Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor 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
F.I.T. Sportbalsem
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.
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Bonke wint tweede lustrum Stoot en Vriendschap
Door Rick van der Burg

Het jaarlijkse biljarttoernooi Stoot en Vriendschap beleefde zijn tweede lustrum. Op 27 april werd dit gevierd door wederom een vol wedstrijdprogramma. Alle stemgroepen waren goed vertegenwoordigd in het deelnemersveld. De familie Van der Meij was ook weer sterk vertegenwoordigd
met onder de biljarters dochter Petra en haar man. 'Good old' Ben kon het
ondanks zijn pijnlijke schouder niet laten om toch aan de tafel te verschijnen. Hulde!

De wedstrijdorganisatie was in de vertrouwde handen van Jos van Belle,
die streng doch rechtvaardig de touwtjes stevig in handen had. Winnaar
van de tiende editie werd Gerard Bonke met het hoogste gemiddelde aan
caramboles.
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Waarom de ‘lage oe’ een trilling in de buik veroorzaakt
door Rick van der Burg

Tijdens de koorscholing rees de vraag waarom bij het zingen van de lage
'oe' een trilling in de buik ontstaat. Het geluid van die 'oe' lijkt te komen uit
de buik, maar dat kan niet. Thijs van Hees, KNO-arts in het VU medisch
centrum, zoekt met ons mee naar het antwoord.
Het geluid wordt veroorzaakt door een trilling in een luchtstroom. Onze uitademing verzorgt een luchtstroom langs de stembanden. Bij een normale inademing staan de stembanden ‘open’ (figuur 1), waardoor de luchtstroom
ongehinderd kan passeren. Bij stemgeving ‘sluiten de stembanden zich’.

Figuur 1

De luchtdruk onder de stembanden bouwt zich op, waarna de stembanden zich kort openen en daarna weer sluiten. Dit proces herhaalt zich
waardoor een trilling ontstaat. Dit vormt geluid. De geluidstrilling passeert
vervolgens de keel en mond waar de trilling wordt vervormd tot woorden.
Maar waarom geeft een ‘lage oe’ bij zingen nu een trilling in de buik? Allereerst raakt het weefsel van de borst- en buikholte makkelijker in resonantie
bij lage tonen dan bij hoge tonen. Dit geeft het vibrerende gevoel. Deze
trilling in de borstholte draagt echter niet bij aan het stemgeluid. Daarnaast
is een lage toon een langere golf dan een hoge toon (figuur 2). Een langere golf draagt geluid veel verder dan een korte golf. De lage toon zal zich
dus makkelijker geleiden tot in de buik dan een hoge toon. Deze twee factoren dragen bij aan de trilling in de buik die wordt gevoeld bij de het zingen van de ‘lage oe’.

Figuur 2
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