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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

W

ordt 2014 het jaar van Zwolle, van
Dublin of zal dit jaar gewoon een
echt Haarlems Zang en Vriendschapsjaar
worden?
Ik kies voor het laatste. Immers ons wacht
nog een mooi concert “Glazen stad aan
het Spaarne” samen met het Westlands
mannenkoor in ons thuisstadion, de Philharmonie. De zaal is besproken, het programma is rond, de kaartverkoop is gestart en
voor dit concert wordt al gerepeteerd.
Daarnaast gaan we in de repetitieloze periode de zaal aanpakken. Was het vorig jaar
de toiletgroep en de garderobe, nu gaan we verder op de begane grond. De
oude bestuurskamer wordt bruikbaar gemaakt als vergaderzaaltje en als overblijfruimte. De grootste klus is echter de zaal. Het plafond, de wanden, de bar
alles wordt grondig onder handen genomen; eigenlijk blijft alleen de vloer zo als hij is. Ons gebouw is dan weer helemaal bij de tijd.
Ter afsluiting van het seizoen 2013/2014 hebben we
weer gefietst in de dreven rond Haarlem en na de
repetitie met haring en een glaasje op 30 juni is de
vakantie echt begonnen.

met nieuwe
energie

Ongetwijfeld zijn er mensen die hun vakantie buiten Haarlem doorbrengen,
maar wat ons bindt is toch het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en
Vriendschap en daar treffen we elkaar weer in augustus in de vernieuwde
zaal, met nieuwe energie om het seizoen 2014/2015 te starten. En dat is nodig
want na de concerten in het najaar komt het jubileumjaar 2015 in zicht waarin
Zang en Vriendschap extra veel van zich zal laten zien en horen.
Ik wens u allen een fijne vakantie en een gezonde terugkomst op de repetitie.
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Van de Bestuurstafel
door Jan Koet

➢

Na de concertreis naar Ierland staan de repetities in het teken van de twee
optredens die we in oktober verzorgen: op zaterdag 18 oktober in de Philharmonie samen met het Westlands Mannenkoor en de zondag daarvóór, op 12
oktober, in Osnabrück.

➢

Met ingang van 1 juli heeft Jos van Belle zijn taken binnen de organisatie van
Het Gebouw neergelegd. Eerder al nam hij afscheid als zanger en bestuurslid
van het koor. Meer hierover lees je elders in dit nummer.

➢

Op het moment van verschijnen van dit blad is gestart met de renovatie van
de zaal en de ruimte ernaast, beter bekend als 'de oude bestuurskamer' . Om
inspiratie op te doen voor de herinrichting van de bar bezocht de barcommissie Café Bartje in Santpoort Noord.

vlnr: Marianne van de Manakker, Martin Schippers,
Han van Daalen en Els van Riel.

➢

Een recent gevormde kostuumcommissie komt samen met het bestuur direct
na de zomervakantie met een voorstel voor een nieuw concertkostuum.

➢

De voorbereiding van de jubileum-activiteiten voor het 100-jarig bestaan van
Gebouw Zang en Vriendschap is in volle gang. Zo is er opdracht gegeven aan
Micha Hamel voor een speciale compositie. Met de COV Haarlem en Oratoriumkoor Kennemerland, die beide hun thuisbasis in ons gebouw hebben, is afgesproken om op zondag 26 april 2015 een driekorenconcert te geven in de
Philharmonie.
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Personalia
Jubilea
De volgende zangers hebben een lustrum als lid van Zang en Vriendschap te
vieren.
1 juli Wim Cerutti 10 jaar lid
4 september Rob Ruigrok 25 jaar lid
1 oktober Willem de Wilde 5 jaar lid
10 oktober Willem Wiggers 20 jaar lid

Agenda
2014
ma 18 augustus
vr 12 september
zo 12 oktober
za 18 oktober
ma 10 november
vr 28 november
di 23 december
vr 26 december
za 27 december
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Eerste repetitie na de vakantie
Kopiedatum verenigingsblad
Koren concert in Osnabrück
Concert samen met Westlands Mannenkoor,
Philharmonie Haarlem
Ledenvergadering (mini-overleg)
Kopiedatum verenigingsblad
Serious Request Concert, Patronaat Haarlem
Kerst Inn
3de kerstdag Tennistoernooi

De weg kwijt ?
door Dick Kreuger

D

e seizoenafsluiting van Zang en Vriendschap heeft nogal in het teken gestaan van de FietsPuzzelTocht (FPT). Van de laatste repetitie kan iedereen
zich vast nog wel herinneren, hoe Ben van der Meij nog nahikkend wist te vertellen dat een kwart de verkeerde richting had gereden.
Fouten
“Er is alles aan gedaan om fouten te voorkomen; de gehele tocht is deze
week nog gecontroleerd.”, zo vermeldde het FPT-boekje. Extreem goed in het
delegeren van werkzaamheden die hij eigenlijk zelf moet doen, was mij door
Jos van Belle opgedragen om alle FPT-antwoorden te checken en waarbij mij
al de eenheid in foute antwoorden en verbeteringen was opgevallen. Lag dit
aan de FPT zelf dan? Navraag bij enkele telefoonmaatschappijen leerde mij,
dat het mobiel telefoonverkeer in Nederland rond het tijdstip van de FPT enige
tijd overbelast is geweest. Desgevraagd wist Jan Koet mij met een brede grijns
op het gezicht te zeggen dat hij echt van niets wist, omdat zijn fiets na een
kwartier FPT verder weigerde dienst te doen. Ik kon niets anders meer bedenken, dan dat ik ook de FPT zou rijden.
Nog in de Lombardsteeg kwam het geroezemoes mij al tegemoet. Toen ik de
Jansstraat inliep, zag ik ze al in drommen staan. De juiste stemming was gezet.
Als was ik een FIFAcoryfee op de WK baande ik mij door de mensenmassa. Je
kan het en Ga alleen voor goud waren niet van de lucht. Een déjà vu.
Vreemde snuiter
Ik sprong op de eerste de beste fiets R.a.
richting Grote Kerk en schoot bij de Tsplitsing R.a. de Grote Markt op. Heel
even was ik in verwarring, maar zag in
mijn ooghoeken nog net een postuur die
druk aan het stempelen was en mij de
weg wees. Dat doe ik wel. Ik ben nu
toch in de stad. Toen ik verder de Hema
Schuin Links van mij zag, wist ik dat ik
goed zat. De verschrijving van =N205
naar (=N208 oversteken) nam ik gewoon
voor lief en zo belandde ik alras bij het
pontje Vijfhuizen. Een vreemde snuiter
vertelde mij L.a. te gaan. Zeg nu maar
Loetje. Na de bocht verander ik mijn
naam. Ik hoefde mijn boekje er niet eens
meer op na te slaan om te weten dat
het wel goed zat. En zo reed ik dus einde
weg, schuin rechts de parallelweg op.
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Buiten het wildseizoen
Het Sorry maar af en toe moet het wel even saai langs
de snelweg vond ik wat misplaatst. Om mij heen bos
en golvend land met paarden enzovoort. Wat verder
staken echter zomaar herten over. Desgevraagd vertelden zij mij, dat zij nu eenmaal buiten het wildseizoen
uit de borden springen, maar in het wildseizoen weer
in de borden. Dit laatste om te voorkomen dat zij op
een bord belanden. Voor de schrik bleven die Ben &
Erm nog even bij mij. Ik kreeg zelfs 1 foto van het stel
en met 1 de vraag om die niet te delen en ook nog 1
drankje. Ik had inderdaad meer moeten drinken. Voelde mij raar. In mijn beleving hebben volgende rotondes vooral aan enige desoriëntatie bijgedragen, maar
maakte het laatste L.a., R.a., L.a., R.a., L.a., R.a. en allerlaatste R.a. alles weer
goed. Kortom. Zonder noemenswaardige incidenten had ik deze FietsPuzzelTocht 2014 volbracht. Niemand had ik hoeven bellen. De fiets had het langer
dan een kwartier uitgehouden. En stond voor het nr. 74.

Beschermengel
Had ik dan een beschermengeltje bij mij? Zo bedacht ik mij
toen ik mijn been achterwaarts
over mijn fiets probeerde te
zwaaien. Probeerde
inderdaad. In mijn val zag ik nog net
het frame van de tandem en
waar achterop een engelenfiguur met van die blozende bolle wangen zat. Twee guitige
oogjes. En van dat lange witte
haar. Die ik nog net hoorde
zeggen Heb je nog vragen ? Ik
ben nu toch in de stad !
Ook voor Jos
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“Ik ben toch in de stad”
door Jan Koet

van Belle heeft vanaf 1 januari 2014 niet meer gezongen bij Zang en
JosVriendschap;
maar hij was niet weg. We zagen hem nog vaak als Thea bardienst had en op zondag 29 juni had hij, voor de laatste keer, de regie over de
fietspuzzeltocht. Maar er waren nog zoveel dingen die je als zanger niet ziet.
Jos draaide nog bardienst bij andere gelegenheden (onder andere bij
repetities en uitvoeringen in onze
zaal van het Knipkaartkoor en bij
Con Tutti), regelde nog de contacten en contracten met de huurders,
deed samen met Rob Ruigrok en
Thea elke week de barinkoop en de
voorraadadministratie, zorgde ervoor dat er altijd bezetting was en
ging toch weer zelf achter de bar als
er iemand uitviel.

Thea en Jos van Belle

Het organiseren van de fietspuzzeltocht en verzorgen van de catering
na afloop was een van zijn laatste
daden voor het Koor en het Gebouw. Per 1 juli stopt hij (oh, nee,
nog één bardienst met het COV).

Samenspraak in schort
Sander Ruitenbeek en Ben van der Meij hielden
na afloop van de fietstocht een samenspraak in
schort met als terugkerend thema dat Jos altijd
alle taken op zich nam met de woorden: "laat mij
het maar doen, ik ben toch in de stad". De toespraak eindigde met de overhandiging van een
financiële bijdrage voor een cadeau, door hemzelf uit te zoeken, want "je kunt toch nooit zo'n
goede keuze maken als Jos dat zelf kan".
Ook Thea werd erbij gehaald. Zij heeft het in de
woorden van Jos "mogelijk gemaakt dat ik zo
veel tijd bij Zang en Vriendschap kon zijn". Zangers, vrienden en de vele duizenden andere gasten van Gebouw Zang en Vriendschap in de afgelopen twintig jaar zullen Jos en Thea, als koppel, altijd zien als het gastvrije duo met een enorm hart voor de zaak.
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De start van een smaakvole traditie
door Rick van der Burg

N

atuurlijk bestaan al jaren de activiteiten 'Stoot en Vriendschap' en 'Bal en
Vriendschap' naast het zingen. Dus waarom niet 'Haring en
Vriendschap'? Een paar weken geleden ontstond, samen met René Vestering,
het idee om op de laatste repetitieavond een haringparty te organiseren. De
Hollandse Nieuwe, afkomstig uit Noorwegen, was op die datum tenslotte al
twee weken in ons land verkrijgbaar. Mannen en haringen met korenwijn, dat
lijkt een goede combinatie.

En dat was het, gezien het op voorhand grote enthousiasme waarmee de zangers, en niet te vergeten hun vrouwen, meededen aan het feest. Honderddertig haringen en bijna tachtig glaasjes korenwijn werden door de aanwezigen
geconsumeerd.
De haringen, geleverd door haringspecialist Leo
van Rhijn aan het Haarlemse Frans Halsplein, was
heerlijk mals en vet. De één nam uitjes en zuur bij
de haring, terwijl anderen het nieuwe maatje juist
zo puur mogelijk wilden beleven.

Uit het enthousiasme en de vele complimenten
voor het initiatief ligt het voor de hand dat dit haringfeest niet bij één keer blijft. Het kan net als alle
andere jaarlijkse activiteiten een smaakvolle traditie worden.
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Vier dagen Ierland
door Marta de Kwant

M

et zesenveertig zangers naar Dublin, die gingen daar even laten horen
hoe goed ze kunnen zingen. Nou dat is prima gelukt. Ik ken ze heel wat
jaren, maar zij hebben mij daar regelmatig de tranen in de ogen gebracht.
Bru na Bóinne
Het begon al de eerste dag
in de New Grange. Een
graftombe die hoort bij de
Bru na Bóinne (werelderfgoed), zo’n 50 km ten noorden van Dublin. Een heiligdom waar zonder specie of
mortel rotsblokken en stenen gestapeld zijn. Binnen
was maar ruimte voor een
klein aantal mensen, maar
daar zongen zij, zuiver ingezet door Jan Kivit: In These Stones Horizons Sing. Indrukwekkend!
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Mooi is mooi
De volgende dag gingen wij lopend naar de Christ Church Cathedral. Wat
een kerk! Eerst meegeluisterd met de repetitie van het koor en dan naar de

grafkelder. De Tudor-verzameling - vooral door de vrouwen bekeken - en alle
andere bezienswaardigheden. Zeer de moeite waard, ook in de kerk zelf, één
lange geschiedenisles. Dan het Concert … voor mij het hoogtepunt van deze
reis, het was zó goed. De organist vormde een eenheid met de dirigent en het
geluid in zo’n grote kerk ……..! Je blijft superlatieven zoeken, maar mooi is mooi
en dat was het.

Touwtrekken
Een aantal gespierde mannen én vrouwen
ging de toren in voor een wedstrijdje touwtrekken. De achterblijvers mochten jureren.
Het geluid moest een mooie drieklank krijgen. Het duurde lang want dat doe je met
overleg, kracht en geduld. Er waren twee
groepen en de een deed het net iets muzikaler dan de ander, dus had de jury besloten dat groep twee de beste was. Dat
wachten was trouwens geen straf op een
mooi bankje in de zon!
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Evergreens en meezingliedjes
Op de zonovergoten zaterdag gingen we naar het St. Stephen's Green, een
groot park met waterpartijen. Het leek
wel wat op het Vondelpark op een zomerse
dag;
veel
mensen lui in het
gras,
nieuwsgierig
toekijkend wat dat
moest worden in die
muziektent. Nou leuk
natuurlijk, de jongens, allemaal in
zwart overhemd, zongen evergreens en
meezingliedjes en kleintjes die klapten en dansten...het was een feest.
En Jan Kivit kocht op de terugweg een nieuwe
wandelstok, “ontwapenend” mooi!
Heerlijke uitlaatklep
s’Avonds aten wij in het Arlington-hotel met goede Ierse muziek en dans wat voor velen van ons
een heerlijke uitlaatklep was.

Stemmig
Voor wij de volgende dag
naar huis gingen zongen de
mannen nog tijdens de dienst
in de St. Ann’s Church, weer
mooi, maar vooral heel stemmig.
Het was dus volop genieten
deze trip. Ik dank de reiscommissie dan ook van ganser
harte, voor de Hurdy-Gurdy’s
en al hun inspanningen. En
alle mannen voor hun zangkunsten!!!
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Geslaagd eerste optreden in Christ Church
door Aad van der Stoop

N

a de eerste nacht, een goed ontbijt en het zingen voor de jarige John
van Wonderen werden we verdeeld in drie groepen voor een verkennende wandeltocht. Ik had me opgegeven voor de tour van twee uur onder
leiding van Paul, een Ierse maar Nederlands sprekende gids. We gingen op
pad via Talbotstreet naar de indrukwekkende gedenknaald. Via de O’Connelstreet, langs het standbeeld van deze belangrijke politicus naar House of
Lords. Daar liepen we richting Trinity College, de beroemdste van de drie Dublinse universiteiten.
Trinity is een indrukwekkende verzameling van gebouwen. Persoonlijk vond ik
het gebouw erg mooi met rondom decoraties van een enorm aantal verschil lende bloemen en planten in steen. Het deed me denken aan Gaudi in Barcelona. Langs de bibliotheek waar een enorme rij aan toeristen stond voor bezichtiging van het Book Of Kells. We liepen via een paleis: het Leinster House
en het nationale museum langs de Ann's Church, waar we zondag de mis zouden zingen, naar St. Patricks Cathedral. Een imposant gebouw met een wereldberoemd koor.

Het werd tijd voor ons eerste optreden in Christ Church. Tussen de repetitie en
de uitvoering was er gelegenheid om de catacomben onder deze kerk te bezichtigen.

– 14 –

Tijdens de repetitie liepen al allerlei toeristen naar binnen. We hebben uiteindelijk gezongen voor ruim 200 man. Onder hen de Nederlandse ambassadeur
in Ierland, Paul Schellekens en zijn plaatsvervangend chef Fred Duijn. Vermeld
mag ook nog wel even het orgelspel van de organist David Brenner , een 'rising star' als organist, arrangeur en componist. Hij speelde zonder moeite al

onze liederen mee. Het was echt indrukwekkend, Arno was er gewoon jaloers
op had ik het gevoel.
Ons concert werd goed ontvangen door het publiek. Ik heb er ook een goed
gevoel over, vooral Hear my prayer klonk erg indrukwekkend. Het programma
bestond verder uit: Down by the Sally Gardens, werken van Elgar en Dyson en
An Irish Blessing als toegift. Het werd een geslaagd optreden.

Na het optreden gingen diverse zangers met hun partners de klokken van
deze kerk luiden. Zelfs Wim de Kwant liep zonder moeite alle trappen op. Het
was echt een belevenis om de klokken, die zo’n paar honderd kilo wegen, in
beweging te krijgen. De rondleiders gaven een boeiende uitleg, maar niet
voor Arno. Hij dommelde tijdens het verhaal lekker weg. Misschien genoot hij
op die manier na van ons optreden.
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A day at the park
door Rob Steijger

O

p zaterdagochtend zijn alle zangers vrij en velen gebruiken de tijd om de
stad Dublin te verkennen. Volgens het programma gaan we in de middag
verzamelen bij een muziekpaviljoen in een park.

Aangekomen op de afgesproken plaats zien we een romantisch gebouwd
muziekpaviljoen, het podium is rond en van alle kanten open. De zon schijnt
overdadig en rondom het paviljoen liggen groepjes mensen in het gras te genieten van het mooie weer.
Nadat we heel kort
hebben ingezongen
gaan we met de pianobegeleiding
van
Arno al snel van start.
We zingen de lichtvoetige Ierse en Engelse stukken die we
hebben
ingestudeerd. Zoals The Wild
Rover en What shall
we do with the drunken sailor. Het publiek
vermaakt zich opperbest en zingt zelf ook
heel enthousiast mee.
Voor ons allemaal
een heerlijk middagje
uit in het park.
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Het zou waar kunnen zijn.
door G. Rijziger

E

n daar vind je jezelf terug in een kerkbank op de vroege zondagmorgen.
In een kerk in Dublin. Op weg erheen stuitte ik op enkele mannen in grijze
kostuums die de zondag al uitbundig aan het vieren waren, met koffie nota
bene, in het café schuin tegenover de kerk. Even later bevond ik mij in het
godshuis. Daar zitten de tenoren, daar zitten wij en daar de baritons zeggen
de mannen die al aan de donkere kerk zijn gewend. We nemen plaats. Een
beetje zweterig, vanwege de night before, neigend naar zweverig, vanwege
de spirituele omgeving kijk je rond.
De belangrijke mensen zijn driftig in de weer op het altaar. De voorzitter zie ik
rustig rondkijken. Zijn blik blijft op het altaar rusten en ik zie hem zijn wenkbrauwen fronsen. Ik volg zijn blik en begrijp de frons. Daar staat Almast in een
rode jurk. Hoogst merkwaardig. Er gaat een ruis door de banken, alle zangers
kijken geboeid naar voren. Even later staat hij er weer, maar nu in het concert kostuum. Dat kan niet waar zijn; hij kan zich nooit zo snel hebben omgekleed.
De zangers blijven kijken en enkele momenten later is een deel van het raadsel
opgelost; er staan twee Almasten. Een in jurk en een in concertkostuum.
Dat vraagt om een verklaring. Daarom
ben ik met Jan maar eens even gaan
vragen aan Almast in de rode jurk hoe
het zat. In keurig Engels, zij het met een
licht Aerdenhouts, accent gaf hij aan
dat hij al jaren in Dublin woonde en dat
hij Almast pas die ochtend voor het
eerst had ontmoet. Jan en ik wisten wel
beter. Op zijn kraagje stonden de letters JM. Elke Haarlemmer weet dat JM
staat voor Jan Monnikendam. Dus na
afloop van de reis hebben wij ons vervoegd aan de Gedempte Raamgracht
in Haarlem. En daar bleek dat de rode
jurk gehuurd was door ene J.F. Diedrich.
We wilden nu echt het naadje van de kous weten en zijn verder gegaan. Wij
zijn er toen achter gekomen dat de reiscommissie hier achter zat: die heeft de
broer van Almast, Jan genaamd, laten invliegen (met Ryanair weliswaar). Hij
was het die ons prima heeft begeleid in zijn kerk. Het is niet de eerste keer, dat
er begeleiders of dirigenten worden ingevlogen! Maar dan weet u dat.
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Glazen Stad aan het Spaarne
Door Rick van der Burg

Z

ang en Vriendschap en het Westlands Mannenkoor verzorgen dit najaar
onder de titel 'Glazen Stad aan het Spaarne' een gezamenlijk concert. Op
zaterdag 18 oktober treden beide koren, in totaal zo'n 200 mannen, aan in de
Haarlemse Philharmonie. Net als het Operaconcert van vorig jaar belooft ook
dit concert weer een memorabel hoofdstuk in de geschiedenis van Zang en
Vriendschap te worden.

Zang en Vriendschap staat bij dit optreden onder leiding van Arno Vree en het
Westlands Mannenkoor wordt gedirigeerd door Hans de Wit. De orkestrale begeleiding komt van het Haags Conservatorium Orkest, Martin van Broekhoven
(piano) en ons aller Gerrie Meijers op piano en orgel. Wendy Krikken is de sopraan die het Westlands Mannenkoor bijstaat.
Repertoire
Het repertoire van Zang en Vriendschap bestaat uit enkele Duitse liederen, zoals Die Nacht en Der Lindenbaum van Schubert, en Engelstalig werk zoals Hear
my Prayer, O God van Foot en The Sound of Silence van Simon & Garfunkel.
Het Westlands Mannekoor voert onder andere Land of Hope and Glory, Amazing Grace en Ave Verum van Mozart uit. Uiteraard zingen de twee koren ook
enkele nummers gezamenlijk
Kaartverkoop
De kaartverkoop voor dit bijzondere concert van twee mannenkoren van
naam is inmiddels begonnen. De kaarten kosten € 20,-. Deze zijn verkrijgbaar
aan de kassa van de Philharmonie en digitaal via hun website theater-haarlem.nl. De prijs is zoals gebruikelijk inclusief het gebruik van de garderobe en
een pauzedrankje. Na de zomerpauze zijn de kaarten ook te koop bij de koorleden.
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Tussen Budapest en Reykjavik
door Almast Diedrich, Sander Ruitenbeek en Harry Wijnberg

A

ls lid van de reiscommissie is het natuurlijk verleidelijk om terug te blikken
op onze concertreis naar Dublin. Misschien is het aardiger om aan te geven waar we nu mee bezig zijn.
Natuurlijk zijn we zelf aan het nagenieten van de Dublin-reis en de dagen die
wij er aan vast knoopten.
Samen met Frans van Kaam worden de laatste betalingen en ontvangsten afgewikkeld en de financiële eindstand van de concertreis opgemaakt.
Onze onderlinge evaluatie van de reis is af. Die evaluatie focust vooral op de
communicatie vóór en tijdens de reis, alle programmaonderdelen, samenwerking met reisbureau de Pelikaan, financiële en algemene zaken. We zijn bezig
met een enquête onder zangers die niet meegingen naar Dublin, naast een
enquête voor personen die wél meegereisd zijn. Al deze informatie levert een
complete evaluatie op van de concertreis Ierland 2014.
De allereerste oriëntatie op een volgend reisjaar en reisdoel is reeds begonnen. Enkele afwegingen hierbij zijn: een reisjaar mag niet samenvallen met een
lustrumjaar van Zang en Vriendschap, geen herhaling van een eerdere reis, redelijk (financieel) bereikbaar zijn, voldoende muziekonderdelen bevatten, en
een bestemming die voor elk wat wils heeft (in het bijzonder ook voor de part ners en vrienden).
We willen opnieuw onderzoeken of we Krakow-Polen rond kunnen krijgen,
maar ook Barcelona - Catalonië staat al lang op ons onderzoeklijstje. Maar zoals altijd laten we ons vooral ook leiden door nieuwe kansen, prijsontwikkelingen en bestemmingen die op ons afkomen. Dus we zouden 'zomaar' uit kunnen komen op Boedapest of Reykjavik.
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De PEN gehanteerd . . .
door Robbert Wiegmans

W

e schrijven januari, de maand
die altijd bol staat van de
goede voornemens, dit keer voor
het jaar 2013. Zoals in elk jaar was
één van mijn voornemens om meer
aan 'cultuur' te gaan doen en de
'geen tijd-smoes' zou geen opgeld
meer doen. Begin februari viel mijn
oog op een kleine annonce in het
plaatselijk sufferdje met als strekking:
“Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap, werkt aan een opera-PROJECT en zoekt daarvoor
zangers. Kom eens bij ons langs en laat je meteen voorlichten over onze gratis
koorscholing.“ Wat in mijn oren echode was: “tijdelijk en niet verplichtend“. Tja,
dacht ik, waarom eigenlijk niet? Dus tekende ik in. Maar, waarop ik niet had
gerekend was dat er na een aantal lessen een stemtest werd aangekondigd.
Oef …, … dat was even schrikken. Mijn enige koorervaring was die als koor knaap en dat ligt far, … far behind.
Inmiddels loopt het nu naar het einde juni 2014 en voor het koor komt het zo merreces in zicht. Voordat ik het goed en wel besef ben ik al meer dan een
jaar lid van Zang en Vriendschap: En met plezier! Dat ondergetekende nog
steeds bij ZenV zingt heeft alles te maken met: de hartelijke ontvangst bij bin nenkomst; de amicale sfeer binnen de vereniging, bijvoorbeeld op de Oudejaarsavond die in het teken van de Ierland-reis stond; het aanstekelijke plezier
in zingen dat bij ieder koorlid zichtbaar is; en ..
de prikkelende interactie tussen onze dirigent
verlies is er
en het koor. Maar ook met de optredens die ik
om er sterker
mocht meemaken: De deelname aan de Holland Korendag 2013 in Alphen aan de Rijn; het
uit te komen
toezingen van ons Koningspaar op de Grote
Markt; het operaconcert in de Philharmonie; en toch ook: … De deelname
aan het KNZV concours in Zwolle (verlies is er om er sterker uit te komen); het
bloemenconcert en het optreden in de oude BAVO in het teken van de Dodenherdenking op 4 mei.
Jammer genoeg ben ik niet mee geweest naar het live optreden met Niels
Geusebroek in het kader van Serious Request bij Giel Beelen én het daaruit
voortvloeiende optreden op het Houtpodium tijdens de Bevrijdingspop in
Haarlem. Wat ik ervan heb begrepen is dat het (naast wat zenuwen een doorslaand succes) al met al een grote bundle of fun is geweest.
Dat brengt mij bij de volgende suggestie: ZenV zou zich kunnen inschrijven bij
een theaterbureau/artiestenstal en zo incidenteel bijklussen, bijvoorbeeld: het
– 20 –

inzingen van een commercial, figureren in een film of de muzikale omlijsting
verzorgen van een plechtigheid, een show, een beurs, o.i d. Inkomsten daaruit
kunnen de verenigingskas spekken en meehelpen om wegvallende inkomsten
zoals uitblijvende subsidies te ondervangen. Maar ook om bijvoorbeeld de pianobegeleiding op de repetities in ere te herstellen.
Ik zie uit naar de komende concertreis naar Osnabrück en verheug mij op het
Najaarsconcert van ZenV en het Westlands Mannenkoor. En waarnaar ik reikhalzend uitzie is de voorronde van – en (hopelijk) de revanche van ZenV op
het eerstvolgende KNZV concours.
ZenV is een koor met een lange geschiedenis en een rijke traditie. Dat maakt
dit koor uniek. En daarmee hebben wij als leden de dure plicht om te waken
over zijn voortbestaan en zorg te dragen voor een toekomst bestendige overdracht aan de volgende generatie.
Van het bovenstaande gaat voor mijn persoon een zekere charme uit, die
maakt dat ik nog wel een tijdje lid van Zang en Vriendschap zal zijn.
Ik wens jullie allen een mooi zomerreces toe. And until we meet again, may
God hold you in the palm of his hand. Graag tot ziens op 18 augustus aanstaande.

Ik geef de pen door aan . . . . .
. . . . . Fred Neelissen
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Een paar foto's over...

Een echte voetbalfan

Een van onze
gevaarlijkste zangers

Jan Kivit viert zijn
aanschaf in Dublin van een
nieuwe wandelstok

Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
wordt gesteund door meer dan 100 vrienden, waaronder
volgende bedrijven:
Andrea XL
Andriessen piano’s – vleugels
Cees Boer elektrotechniek en inbraak beveiliging
F.I.T. Sportbalsem
Hoogendoorn Beheer, Onderhoud en Advies
Koot piano’s – vleugels
Automobielbedrijf Tuijp
De Wilde ingenieurs groep
De activiteiten van Zang en Vriendschap worden financieel
mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem.
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Het Ierse avontuur
door Toon Lager

T

oen Toon op de vroege donderdagmorgen naar de
koffer in de hal keek, vroeg hij zich af op hoeveel weken
zijn vrouw had gerekend dat zij in Dublin zouden verblijven.
Het viel hem nog mee dat zij de sneeuwschoenen in de kast had gelaten.
Op de verzamelplaats werd door de reiscommissie, middels indrukwekkende
dieetlijsten, gecontroleerd of iedereen nog op tijd uit het ziekenhuis was gesleurd en of alle rolstoelen, protheses en andere hulpstukken aanwezig waren.
Bij de douane bleek dat een aantal leden meer metaal in hun lichaam hadden dan een normaal vliegtuig in de hele constructie.
Dat het een druk programma zou worden bleek meteen al in Ierland, want
nog in de middag stond het gezelschap bij een van de eerste volkstuinen die
5000 jaar geleden door een paar enthousiastelingen waren aangelegd. Het
geheel werd onderhouden door een milde meiregen, waarop Toon mopperend tegen zijn buurman zei dat voor hem het mooiste gras saffraangeel was
omringd door een terras met een mooie gele rakker. Gelukkig bleek het de
enige bui en werd de rest van het verblijf begeleid door heerlijk zonnig weer.
Eenmaal terug in het hotel werd de zoektocht naar de pub zonder gids moeiteloos afgelegd.
Aan de ontbijttafel de volgende morgen lag de Ye Olde Hurdy-Gurdy Express
klaar met het programma van de dag. De eerste aanblik was al geruststellend,
men kon kiezen uit een stadswandeling van anderhalf of twee uur als je maar
om 11.00 uur in de Christ Church Cathedral was. Toon besloot in een van de
vele lege taxi’s te stappen, die moeiteloos langs het kilometer lange lint van Z
en V zoefde. De kathedraal beschikte over een prachtige akoestiek en werd
goed bezocht door toeristen. Vooral de gedragen nummers als Goin’ Home en
The Lost Chord, werden met applaus ontvangen. Het werd een prachtig concert.
s’Avonds kon men eventueel naar een voetbalwedstrijd of een mooi concert.
De harde kern van onze stamtafel ging naar de wedstrijd en Toon besloot voor
het culturele deel te kiezen, waar hij achteraf geen spijt van had. Een prachtig
symfonisch orkest begeleidde o.a. een, in alle opzichten schitterende sopraan.
Op zaterdag was het hoogtepunt ongetwijfeld het optreden in het mooie St.
Stephen’s Green, te vergelijken met ons Vondelpark. Onder de stralende zon
lagen om onze muziektent vele picknickende groepen. Arno had het programma drastisch veranderd, waarmee rekening werd gehouden met de
smaak van ons publiek; vooral de klassieke werken als Molly Malone en The
Wild Rover werden door iedereen meegezongen. De plaatselijke recensent
vroeg zich af of hij wel naar het goede koor was gestuurd, maar toen hij het
enthousiasme van het publiek hoorde besloot hij toch maar een positieve recensie te schrijven. Ook bij de koorleden zat de stemming er goed in.
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De avond werd doorgebracht in een grote eetgelegenheid waar we werden
vergast op een typisch Ierse avond. De band speelde prachtig, waarbij vooral
Han Belt zich van zijn beste kant liet zien. De hele avond danste hij op de opzwepende muziek. Hij trok daarbij zo de aandacht, dat de directie hem verzocht zich in te houden, tenslotte hadden ze niet voor niets professionele dansers aangetrokken
Ja, en dan alweer de laatste dag het optreden tijdens de mis in St.Ann’s
Church met als celebrant de bisschop. Toen we binnenkwamen kwam Almast
in een prachtig rood gewaad op ons af. Maar het bleek een dubbelganger,
want het was de organist, die ons koor al snel aanvoelde, waardoor er een
prachtige uitvoering volgde. Ook het, voor ons toch nieuwe Te Deum Laudamus, werd vlekkeloos gezongen, daarbij geholpen door de prachtige akoestiek van de Gotische kerk. Dit werd bevestigd door het langdurige applaus na
afloop.
Toen weer terug naar ons hotel waar we ons verblijf in Ierland afsloten met een
brunch en een aantal positieve toespraken, waarbij vooral het vele werk van
onze reiscommissie werd gewaardeerd.
Het was een mooie concertreis, waarbij vooral onze nieuwe leden met hun gewaardeerde aanhang een positieve bijdrage leverden.
__________

Beroemd in . . . Dublin

Onze PR-man Rick van der Burg staat de plaatselijke pers te woord
terwijl tientallen enthousiaste meisjes wachten op een handtekening
van Rick.
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