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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

I

k bedacht me dat er één woord van toepassing is voor ons koor en dat is reuring.
Reuring kent een aantal betekenissen, die alle
een ander accent hebben.
Reuring is beroering en dat was aan de orde,
toen Tamir Chasson met een van het bestuur gekregen fanfarepartij voor het koor stond. Deze
was een andere dan die van de zangers. En de
zangers lieten zich niet onberoerd.
Reuring is ook drukte, dat is het zeker, met twee
grote concerten - Osnabrück en de Glazen stad
- binnen een week in oktober, de aanstaande
oplevering van ons gebouw door de aannemer,
samen met leden zorgen voor de verdere inrichting en verfraaiing, activiteiten in het kader van
Serious Request, nieuwe kostuums (het wordt
zwart) en het programma voor 2015.
Reuring is gedoe; het flitsconcert voor Doof! betekende voor met name één
bestuurder een hoop gedoe, data die door de organisatie werden verwisseld,
de dirigent die wel op de ene dag beschikbaar was, maar op de andere dag
niet of een andere dirigent, die zou kunnen invallen maar bij nader inzien niet
en een drummer die pas laat gevonden kon worden. Maar het is bekend: alleen het resultaat telt.
Reuring is bedrijvigheid; met de herdenking van de eerstesteenlegging op 6
november 2014 gaan we van start met het jubileumjaar 2015. In 2015 100 jaar
gebouw, 185 jaar koor en 125 jaar Koninklijk (wie kan ons dat nazeggen) en
dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. Maar in de komende weken zal de grootste bedrijvigheid toch liggen in het verkopen van zo’n kleine 700 plaatskaarten
voor het concert met het Westlands Mannenkoor op 18 oktober 2014. Gesteund door de prachtige posters en flyers en een krachtig mediaoffensief van
onze immer actieve PR-commissie zijn het nu de leden die aan zet zijn. En dat
gaat lukken.
Reuring betekent ook leven in de brouwerij. En daar hebben we allen positieve
beelden bij. Dat maakt het zo leuk om lid te zijn van ons koor. Maar ook trots
op wat we hebben gedaan en wat we op de rol hebben staan, kortom reu ring genoeg.

–4–

Van de Bestuurstafel
door Jan Koet

➢

Na de zomer zijn de repetities weer begonnen in een gerenoveerde zaal. U
leest hierover in dit nummer. De officiële " heropening” van het gebouw na de
renovaties van 2013 en 2014 vindt plaats op 6 november a.s., de dag dat het
precies 100 jaar geleden is dat de eerste steen werd gelegd. Onze ere-voorzitter Bernt Schneiders zal dan tegelijk het startsein geven voor het jubileumjaar
“100 jaar Gebouw Zang en Vriendschap”.

➢

Er liggen nu concrete voorstellen op tafel voor een nieuw concertkostuum; de
keuze is gemaakt voor een zwart kostuum. Het bestuur kijkt nu nog naar de financiering.

➢

Het koor heeft flinke vorderingen gemaakt bij de voorbereidingen voor de
twee grote optredens in oktober. U leest er meer over in dit nummer. Tussen door heeft Zang en Vriendschap meegewerkt aan de RTL-TV-serie Doof! Ook
hierover leest u meer in dit nummer.

➢

In ons gebouw is steeds meer te doen. Het bestuur heeft besloten aan deze
activiteiten meer publiciteit te geven. Een agenda van de muzikale activiteiten, die ook voor u toegankelijk zijn, is opgenomen in dit nummer.

➢

Er zijn audities gedaan voor de solo-partijen die in sommige door ons uitgevoerde werken voorkomen. Arend Bultman, Rick van der Burg, Han van Daalen, Jos van Moorten en Martin Schipper zijn gekozen om in de komende periode solo’s te zingen.
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Personalia
Lief en Leed
Fred Neelissen heeft een zenuwontsteking, die het hem, in combinatie met
heupklachten, voorlopig onmogelijk maakt naar de repetities te komen. Wij
wensen hem veel sterkte en beterschap.

Vertrokken
Rob Ruigrok heeft, na bijna 25 jaar, zijn lidmaatschap beëindigd. In zijn opzeggingsbrief schrijft Rob geen plezier meer te hebben in het lidmaatschap. Jammer dat Rob er mee stopt, want Rob was vooraanstaand zanger in de achter ste rij van de bassen, is langdurig lid van de barbershoppers geweest en lid van
de muziekcommissie. Rob heeft diverse teksten gemaakt voor liederen van het
koor evenals liedjes voor oudjaarsavonden, waar hij dan weer samen met zijn
echtgenote Els achter de bar stond. Daarnaast verzorgde hij jarenlang samen
met Jos van Belle de inkoop.

Aspirant-leden
We hebben twee aspirant-leden in ons midden. Johannes Belt, die eerder al
een aantal jaren bij ons heeft gezongen, heeft zijn oude plaats voorlopig ingenomen tussen de tweede tenoren. Paul Daas, die in januari een eerste kennismaking met ons had op de open repetitie, staat vanaf afgelopen maandag
tussen de bassen. Wij hopen dat Johannes en Paul zich snel (weer) thuis zullen
voelen.

Jubilea
Wij feliciteren de volgende zangers met hun jubileum in de komende maanden:
1 oktober
10 oktober
1 november
1 december
1 december
1 december
1 januari
1 januari
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Willem de Wilde 5 jaar lid
Willem Wiggers 20 jaar lid
Wim Saelman 10 jaar lid
Almast Diedrich 15 jaar lid
Cees van Zelderen 10 jaar lid
Inge de Jong 10 jaar lid
Wim Harskamp 15 jaar lid
Jos van Riel 5 jaar lid

Agenda
2014
zo 12 oktober
za 18 oktober
do 6 november
ma 10 november
di 23 december
vr 26 december
za 27 december

Koren concert in Osnabrück
Concert samen met Westlands Mannenkoor,
Philharmonie Haarlem 20:15 uur
Opening gerenoveerd Gebouw
Start jubileumjaar Gebouw
Ledenvergadering (mini-overleg)
Serious Request Concert, Patronaat Haarlem
Kerst Inn
3de kerstdag Tennistoernooi

Openbare Evenementen
Gebouw Zang en Vriendschap
vr
zo

3 okt 19:30 u
5 okt 12:00 u

za 11 okt 14:30 u
zo 26 okt
zo 2 nov
zo 16 nov
zo 23 nov

13:45 u
12:00 u
17:00 u
13:45 u

za 29 nov 15:00 u
za 29 nov 20:00 u
zo 7 dec
vr 12 dec
za 20 dec
t/m
zo 21 dec

12:00 u
19:30 u
16:00 u

Zanzara Cultureel Open Podium
Knipkaartkoor
A musical Mosaic; an afternoon of English Art
Songs and Duets
Open Podium Con Tutti
Knipkaartkoor
Concert Divertimento Jeugd Strijkersorkest
Open Podium Con Tutti
“Droom mee met Rumours”
Haarlems gemengd Koor Rumours, licht muziek
“Droom mee met Rumours”
Haarlems gemengd Koor Rumours, licht muziek
Knipkaartkoor
Zanzara Cultureel Open Podium

€10
€25 voor 5x

24-uurs Salsa Marathon Serious Request

€10

€15
gratis
€25 voor 5x
gratis
€10
€10
€25 voor 5x
€10

16:00 u
Toegangsprijzen onder voorbehoud
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Uitrapen en aanhelen, kleurplan en akoestisch behang
door Harry Wijnberg

I

n 2015 bestaat Gebouw Zang en Vriendschap honderd jaar. Reden voor
het bestuur om het gebouw verder aan te pakken. De afgelopen jaren
werden de voorgevel, achtergevel, bestuurskamer, archiefruimte, sanitair,
gang en lichtkoepel onder handen genomen. Deze zomer waren de zaal, de
bar en de oude bestuurskamer aan de beurt. In januari 2014 is het offertetra ject begonnen en het Plan van Aanpak is in overleg met de toenmalige bouw commissieleden Wichard Bos, René Vestering en Jos Geurts tot stand gekomen. De werkzaamheden moesten in het zangreces van de verschillende koren plaatsvinden; in de periode begin juli tot half augustus.

Voor

Na

Meer asbest
De werkzaamheden liepen vertraging op doordat de bouwvakkers meer asbest aantroffen dan bekend was. De hele muur 'achter de dirigent' bleek asbest te bevatten. Ondanks de verlate oplevering had een hele ploeg vrijwilligers er voor gezorgd dat de zaal tijdens de eerste repetitie weer schoon was
en dat we 'iets' konden drinken. Ook stonden de nieuwe stoelen al in de zaal.
“Dat stond al 15 jaar op het takenlijstje van het bestuur”, geeft voorzitter Sander Ruitenbeek aan.
Iedereen had uiteraard een mening over hoe het was geworden, al dan niet
gekoppeld aan een opmerking over de nut en noodzaak van de verbouwing.
Hieronder een opsomming van zichtbare en onzichtbare werkzaamheden.
Oude bestuurskamer
De oude bestuurskamer is aangepast om niet alleen overblijfruimte van barmedewerkers te zijn, maar ook om als kleine vergaderruimte te kunnen dienen
en voor het klaarmaken van kleine maaltijden. Hiervoor zijn de kasten aan de
voorzijde verwijderd. Hierbij kwam asbestbehang te voorschijn. De muren werden opnieuw gestuukt en nieuwe vitrines en kasten geplaatst en in de verf gezet.
Elektra
De elektra is op diverse plaatsen aangepakt. De schakelunit uit de oude bestuurskamer werd verplaatst naar de bar, diverse leidingen zijn vervangen,
nieuwe podiumverlichting werd aangebracht en nieuwe leidingen werden
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voorbereid voor een toekomstige beamer, projectiescherm en geluidsinstallatie. Maar deze apparatuur staat niet op de begroting voor 2014.
Zaal
De grote zaal is op een tiental punten aangepast. Verlichting is waar nodig
hersteld, de wanden zijn hersteld, uitgeraapt, aangeheeld en gesausd. Alle kolommen zijn nieuw in MDF aangebracht. De lambrisering is vernieuwd met een
geïntegreerde kabelgoot onder de randafwerking. Het schilderwerk is uitgevoerd in door Wichard Bos uitgezochte 'historische kleuren'.
Bar
De bar is geheel vernieuwd. Om ideeën op te doen, werd vooraf café Bartje in
Santpoort bezocht. Opvallend onderdeel is de plaatsing van het ornament dat
boven het podium hing en een houten bar. Voor barmedewerkers is er meer
ruimte achter de bar, terwijl de zaal maar 30 centimeter smaller is geworden.
Functioneel én qua uitstraling is de bar verbeterd met een nieuw aanrecht,
nieuwe afzuigkap, nieuwe magnetron en gasstel. Nieuwe spoelbakken en
koellades voor de dranken. Breed gehoord kritiekpunt is dat de bar veel te
hoog is. “We hebben de bar in Santpoort gezien en die was lager”. Anderen
houden het erop dat de “vloer te laag” is. “De koellades zijn perfect” zegt Aaltje, en “kasten zijn voor mij altijd te hoog. Misschien kunnen ze vlonders in de
bar leggen” Eén van de zangers zegt “ik vind de bar hartstikke mooi geworden
en ik hoop dat het omzetverhogend werkt”.

Voor

Na

Nog bewijzen
De functionaliteit van het geheel moet zich natuurlijk nog bewijzen. “We moeten even kijken hoe het gaat lopen als het af is” zegt Han van Daalen. Enkele
barmedewerkers missen de klep en merken op dat bezoekers eerder achter
de bar komen. Persoonlijk heb ik van diverse barmedewerkers al een aantal
wensen gehoord. Ik hoop dat daar goed naar geluisterd wordt, want het zijn
immers de barmedewerk(st)ers die iedere week weer zorgen dat de zaal verhuurd kan worden. Het lijkt mij goed als het bestuur aangeeft wat wél en niet
wordt teruggeplaatst. Wat ik persoonlijk heel prettig vind, is dat de zaal heel
licht is geworden en dat Wichard voor een prachtig kleurenplan heeft gezorgd. Een bestuurslid: “We wilden de zaal ruim en licht houden”. De definitie ve beoordeling van de geleverde prestatie moet nog even op zich laten
wachten, namelijk totdat de verbouwing volledig af is en alles een tijdje draait.
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Muziekkeuze najaarsconcerten
door Almast Diedrich

B

ij de samenstelling van het programma voor een concert zijn er altijd diverse factoren die een dominante rol spelen. Voorop staan echter steeds
twee dingen: het moet voor het publiek aantrekkelijk zijn en het moet haalbaar zijn om het goed uit te voeren.
Het eerste punt wordt nog wel eens uit het oog verloren. Vaak zijn we als individuele zangers geneigd om eerder voor werkjes te kiezen, die voor het koor zo
fijn zijn om uit te voeren. Het publiek zit daar lang niet altijd op te wachten.
Daarom moet altijd een combinatie worden gezocht van wat aantrekkelijk is
om te horen en wat aantrekkelijk om uit te voeren. In die volgorde, en niet andersom. Want zonder publiek valt er uiteindelijk niets uit te voeren.
Zo is ook de programmering
voor Osnabrück en het concert met het Westlands Mannenkoor tot stand gekomen.
Belangrijk vertrekpunt was de
hoeveelheid beschikbare repetitietijd na de concertreis
naar Dublin. Daarbij moest
ook rekening worden gehouden met de repetitiepauze in
de zomer. Dit tijdpad was sterk
bepalend voor de hoeveelheid nieuw en opnieuw in te studeren nummers. In
Osnabrück zingen we daarom overwegend dezelfde nummers als een paar
dagen later in de Philharmonie.
Verder wilden we natuurlijk op het concert met het Westlands Mannenkoor als
Z&V een repertoire brengen, dat complementair is met wat zij gaan zingen.
Een extra uitdaging daarbij was het afstemmen van minstens één nummer dat
we samen met het Westlands Mannenkoor binnen het programma zouden
gaan zingen. Het afstemmen van een toegift was misschien wel een nog grotere uitdaging.
Na wat heen en weer gepraat waren we er wel uit wat het gezamenlijke num mer moest worden. Het werd de Duitse versie Landerkennung van Edvard
Grieg. We zullen dit samen met het Westlands Mannenkoor zingen als het laatste nummer voor de pauze.
Aan onze zijde was er een grote voorkeur om The Lost Chord als toegift te zingen, terwijl het Westlands Mannenkoor voor het Halleluja van Händel wilde
gaan. Voor beide koren was het echter niet haalbaar om de wens van de ander nog tijdig in te studeren. Wat het uiteindelijk wel geworden is, blijft voor nu
nog even een verrassing.
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Meer dan 200 vrienden via Facebook
door Rick van der Burg

De
pagina van Zang en Vriendschap is misschien wel het
meest actuele medium van onze vereniging. Rond repetities en optredens zijn
hier foto's en verhalen op te lezen. In de zomer bereikte de pagina een hoogtepunt door de 200ste vriend te mogen verwelkomen.
Richard Schippers uit Haarlem was de 200ste 'liker'
“Als geboren en getogen Haarlemmer ken ik Zang en Vriendschap uiteraard
via-via. Bijna iedereen in Haarlem kent wel iemand, die iemand kent die zingt
bij of naar uitvoeringen en optredens gaat. Jaren geleden heb ik via 'n kennis
de abri-poster (Wat doen mannen met elkaar? Zingen!) gekregen en die moet
ik nog ergens hebben liggen. En een tijd terug vond ik op het Waterlooplein
het jubileumnummer van het koor. De voorpagina hiervan heb ik op de Facebook-pagina gezet. Eerlijk gezegd houdt het daar wel zo'n beetje mee op”,
bekent Schippers die het koor toch een warm hart toedraagt.
“Het lijkt me hoe dan ook 'n mooie club. Ik wens jullie veel succes”, besluit onze
200ste vriend.
Volg je Zang en Vriendschap al op Facebook? Ga naar facebook.com/mannenkoorzangenvriendschap en 'like' de pagina!

Welkom bij Café Zanzara!
Een sfeervolle ontmoetingsplek met een verrassend en gevarieerd programma. Een theater in
de vorm van een variétévoorstelling in een cafézaal met betaalbare drankjes en gratis hapjes.

De culturele pareltjes waar Haarlem zo rijk aan is komen bij Café Zanzara
tot leven.
Wij verwelkomen u graag 3 oktober en 12 december in het Gebouw Zang
en Vriendschap Jansstraat 74 in Haarlem. Aanvang 20:00u. Entrée: € 10
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Landkjending/Landerkennung
door Ben van der Putten

H

et Noorse Landkjending wordt in het Duits Landerkennung en betekent
zoveel als; “een land herkennen aan de hand van markante punten in
het landschap”. Het is een compositie van Edvard Grieg naar de tekst van de
Noorse schrijver/dichter Bjørnstjerne Bjørnson.
Het is een verdichte sage over Olav Trygvason die na jaren van ballingschap
naar Noorwegen vaart om de Koningstroon op te eisen. Echter niemand verwachtte hem en het land is niet eenvoudig te betreden, de koningswens van
Olav dreigt hopeloos te mislukken. Totdat een van zijn volgelingen witte torens
ontdekt met grijze tempelmuren en sneeuwwitte koepels. Het stuk beschrijft in
de lente bruisende watervallen alom en de wind die zacht ruisend door de
bossen gaat. Kortom een land allemachtig prachtig. Het laatste deel van het
stuk heeft een langzaam en gewijd tempo. Hierin spreekt een door een visioen
bevangen Olav, bij monde van een solist, zijn dank aan de allerhoogste uit,
wat beaamd wordt door zijn volgelingen.
Olav was een telg uit het Huis van
de Ynlinge dynastie, geschat geboortejaar 963 zoon van Trygva
Olavson en Astrid Eiriksdottir. De onderkoning en koningin van Viken
(Vika), het gebied langs de Osloford. Zijn vader wordt vermoord
door koning Harald II, Olav vlucht
met zijn familie naar Rusland, waar
hij in ballingschap opgroeit. Olav
schopt het tot opperbevelhebber
van koning Vladimir van Kiev maar
door Olav’s populariteit bij de
manschappen verslechtert de relatie tussen Olav en de koning. Uiteindelijk besluit Olav om te vertrekken en een Viking te worden. Tijdens het roven en plunderen vindt
hij in 982 nog tijd om te trouwen
met koningin Geira van Vinland
(Wenden in Meckelenburg langs
de Noord-Duitse kust). Hij vecht in
het leger van zijn schoonvader,
Olav Trygvason in de film
aan de kant van Koning/Keizer
Otto van Duitsland en Italië, tegen de Denen en Noren, die de oorlog verliezen
en zich tot het christendom moeten bekeren. Drie jaar na hun huwelijk sterft
zijn vrouw Geira en Olav slaat weer aan het plunderen.
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Op de Scilly-eilanden
komt hij een helderziende tegen, die
voorspelt dat hij door
een groep muiters
aangevallen zal worden en dat hij daarna
tot het christelijke geloof zal bekeren. En
zo geschiedde. In 988
trouwt
Olav
met
Gyde, de zuster van
koning Olaf Kvaran
van Ierland.
Peter Nicolai Arbo: Koning Olav Trygvasson

In 995 breekt in Noorwegen een opstand uit tegen onderkoning Haakon Sigurdsson. Olav ruikt zijn
kans en reist af naar Noorwegen. Haakon wordt vermoord en Olav wordt verkozen als de nieuwe koning van Noorwegen. En gaat hardhandig over tot het
bekeren van zijn onderdanen tot het christendom. Geeft in dat zelfde jaar opdracht om de eerste christelijke kerk te bouwen. In 997 sticht Olav I een nieuwe
stad, Kaupangen (Handelsplaats). De stad, die tot 1217 als hoofdstad van
Noorwegen dient, wordt al snel Nidaros genoemd en heet vandaag de dag
Trondheim.
In het jaar 1000 gaat Olav de confrontatie aan met de Zweden en de Denen.
In de zeeslag bij Svolder in de westelijke
Oostzee. Olav’s vloot van 11 schepen nam
het op tegen een vloot van 70 schepen. Al
snel wordt Olav verslagen. Hij springt van zijn
schip, de “Lange Slang”en sterft de verdrinkingsdood. In het centrum van Trondheim
staat op een 18 meter hoge zuil zijn standbeeld.
Edvard Grieg componeerde: “Landkjending”
om geld in te zamelen voor de restauratie
van de Nidaros-domkerk in Trondheim. Het
concert werd gehouden op het terrein van
het slot Akershus op 17 mei 1872. De orkestratie is aangepast aan de gelegenheid. Een
mannenkoor, een bariton, blazers en een orgel zorgen voor de uitvoering. Het koor bestaat uit twee van de belangrijkste mannenStandbeeld, centrum van Trondheim
koren van Noorwegen, dat van de studenten
en de handelaren. In 1877 schreef Edvard Grieg de uiteindelijke versie voor
koor, bariton en symfonieorkest.
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'Doof!' in de Philharmonie
Momenteel werken we met televisiemaatschappij Tuvalu Media aan het
programma Doof!. In dit programma, gepresenteerd door Natasja Froger,
volgen we mensen met een gehoorbeperking naar hun operatie en uiteindelijk totdat ze tonen kunnen horen. Momenteel belichten we in het programma de slechthorende Lily. Zij zal binnenkort een operatie ondergaan,
waardoor zij horend wordt door middel van een cochleair implantaat.
Wanneer zij weer kan horen zouden wij het fantastisch vinden om met jullie koor haar te laten genieten van een stuk muziek dat veel voor haar en
haar familie betekent. Het gaat om het volgende nummer: Conquest of
Paradise van Vangelis.
Aanvankelijk zouden de opnames op 3 september plaatsvinden, maar de operatie werd uitgesteld zodat het een week later werd. Door dit uitstel moest naar
een andere dirigent en een drummer worden gezocht. De maandag voor het
optreden hebben we in onze zaal nog een half uur gerepeteerd met de meer
dan veertig zangers die meededen. Dit gebeurde onder leiding van Tamir
Chasson, de dirigent die was ingevallen voor Arno, Niels Klooster, de drummer
die we die dag hadden gecharterd en Gerrie Meijers, onze rots in de branding
op de vleugel. We hadden er een hard hoofd in.

Het was een spannend en inspannend gebeuren, maar wij hebben er heel
veel voor teruggekregen.
Elke zanger werd persoonlijk door Lily en door Natasja bedankt en de produc tiemaatschappij schreef ons de volgende dag:
Wat was het fantastisch!! De zaal was schitterend, de reactie van Lily ontzettend mooi en bovenal waren jullie geweldig! Iedereen van ons had er
kippenvel van. Ik wil je nogmaals ontzettend bedanken voor alles!
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Laura, één van de dochters van Lily, schreef ons:
Heel heel heel erg bedankt voor de mooie uitvoering, volgens mij wordt
het prachtige tv en belangrijker: we hebben een hele blije moeder!

Het resultaat heeft u op 21 september wellicht op RTL4 gezien. Zo niet, dan
kunt u de uitzending terugkijken via rtlxl.nl.
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Honderd jaar Gebouw Zang en Vriendschap (1)
door Wim Cerutti

I

n 1915 bestaat ons verenigingsgebouw 100 jaar. Tot eind 2015 wil ik in een
serie artikelen in ons verenigingsblad aspecten van de geschiedenis van
dit gebouw belichten. In deze eerste aflevering de eerste steenlegging. In vervolgnummers zullen onder andere ter sprake komen: wat stond er ter plaatse
van Jansstraat 74 voor 1914, waar kwam Z&V van 1830 tot 1915 bijeen en wat
gebeurde er na 1915 zoal met ons pand?
In Haarlems Dagblad van 6 november 1914 lezen we op de voorpagina:
HET GEBOUW VAN “ZANG EN VRIENDSCHAP”
Om tien uur hedenmorgen had de eerste-steenlegging plaats voor het eigen gebouw van “Zang en Vriendschap” in de Jansstraat. Daartoe was het bestuur van
het gebouw bijeengekomen met den architect, den heer P. Rings Jr. en de aannemersfirma Lauw en Lubbers, die het bouwwerk uitvoert. Dr. G.E.A. Broese van
Groenou, de voorzitter van het bestuur, die de steenlegging verrichtte, hield daarbij een korte toespraak. Gaarne, zei de voorzitter, heb ik gehoor gegeven aan het
verzoek om hier de plechtige eerste-steenlegging te verrichten. Zulk een eerstesteenlegging is altijd iets plechtigs, want men weet niet wat er van zoo’n gebouw
worden zal. ’t Gaat er mee, als bij de geboorte van een kind, waarvan men im mers ook niet weet wat er van groeien zal. De geboorte van het eerste kind is zeker ook een plechtig moment. De stichting van dit gebouw is te vergelijken met
de geboorte van een eerstgeboren zoon, waarbij men zich idealen vormt omtrent
zijn toekomst. Ik hoop dat dit gebouw zal voldoen aan de idealen, die er van gekoesterd worden. Lang is er over gedacht, om een gebouw te stichten, waarin
“Zang en Vriendschap” haar vergaderingen zou kunnen houden, waar zij bij elkander zouden kunnen zijn, zonder anderen daarvoor noodig te hebben. IJverig
hebben de heeren, die hun bemoeiingen voor de stichting hebben gegeven, gewerkt. Buitengewoon was hun arbeid en ik dank hun voor al hun sloven en zwoe gen. Mocht dit gebouw verrijzen in alle schoonheid, mocht de zang er jubelen en
de vriendschap er hoogtij vieren. Mocht het gebouw even beroemd worden als de
liedertafel, wier naam het zal dragen, nu na 85 jaren.
De voorzitter herdacht het werk van den architect en den aannemer, en zeide met
groote dankbaarheid de eer van de eerste-steenlegging te aanvaarden. Hierna legde Dr. Broese van Groenou den eersten steen in, waarna ook de andere bestuursleden steenen inmetselden.
In het Gedenkboek 1830-1930 van Zang en Vriendschap lezen we:
De tot standkoming van dit Gebouw had heel wat voeten in de aarde gehad, maar
door de volharding van enkele leden, gesteund door een obligatie leening en de
hulp van bevriende zijde en van den Eere-voorzitter van Zang en Vriendschap
was op Vrijdag 6 november 1914 de eerste steen van het Gebouw door eenige bestuursleden gelegd, waarna het door den aannemers Lubbers, werkend lid van
Zang en Vriendschap, onder architectuur van den heer P. Rings, ook werkend lid,
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was voltooid. Op verzoek was de heer Bronner, thans professor, wel zoo goed, om
een ontwerp te maken voor een gevelsteen voor dit gebouw. Deze steen versiert
dan ook het gebouw en is boven den hoofdingang geplaatst.’

Lubbers is in 1908 lid van Z&V geworden; wanneer hij terugtrad of overleed is
mij op dit moment niet bekend. Rings is lid geweest van 1904 tot 1949. Jan
Bronner is de bekende beeldhouwer, van wiens hand o.a. het Hildebrandmonument in de Hout is. In geen van de Haarlemse dag- of weekbladen uit die
tijd noch in het archief van Zang en Vriendschap noch in een van de gedenkboeken heb ik een foto gevonden van de eerste steenlegging.

Links bij de toegang tot ons verenigingsgebouw bevindt zich een gedenksteen
met de –- weinig spirituele – tekst ‘De eerste steen gelegd door het bestuur 6
nov 1914’. In het hierboven aangehaalde krantenbericht is van deze steen
geen sprake. Vermoedelijk is deze wat later ingemetseld. De metalen asbak
boven deze gedenksteen acht ik een smet voor het gebouw en zou zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor 6 november 2014, verwijderd moeten
worden.
Het gebouw werd op 14 juli 1915 ingewijd. Daarover in een volgend nummer
van ons verenigingsblad meer.
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Osnabrück
door Rick van der Burg

Het is alweer 2½ jaar geleden dat het koor naar Osnabrück is afgereisd. Op 19
mei 2012 verzorgden we een optreden in de open lucht, in een drukke straat
vol met bezoekers aan een feestelijke markt.
Op zondag 12 oktober gaan we weer naar Osnabrück, maar dat bezoek heeft
een heel ander karakter. De stedenband tussen Osnabrück, Haarlem en Angers (Frankrijk) bestaat 50 jaar en wij zijn uitgenodigd om als gastkoor op te tre den bij het 33e Koorconcert voor Osnabrücker Koren.
Bij dit gebeuren treden zes andere koorgezelschappen en een theatergroep
op. Het vindt plaats op een voor ons ongebruikelijk tijdstip tussen 17:00 en 20:00
uur. We treden zowel voor als na de pauze op met werk uit ons recente reper toire dat zes dagen later ook op het concert 'Glazen stad aan het Spaarne' te
horen zal zijn (met uitzondering van Der Lindenbaum). Op 12 oktober gaan we
voor het eerst The Sound of Silence zingen, een nummer dat in de jaren 60 bekend is geworden door Simon & Garfunkel.

Overdag krijgen we een rondleiding door Osnabrück. Omdat we ook nog willen lunchen en inzingen wordt het toch een vroegertje voor de zondag: we
vertrekken om 9:00 uur met de bus (vanaf Station Haarlem Spaarnwoude, Ikeazijde).
In de zaal zal nog wel een plaatsje over zijn: de Europasaal van de Osnabrück Halle heeft 1700 zitplaatsen! De bus is naar Osnabrück is helaas volgeboekt.
Mocht u op eigen gelegenheid willen gaan: de toegangsprijs voor het concert
bedraagt € 10.
__________________
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Afscheid van een vriendin
door Harry Wijnberg

N

adat ik minstens één Haags schoolkoor had versleten en jarenlang in een
straatorkest Arnhemse wijken onveilig had gemaakt, werd het nu tijd voor
het serieuzere werk. Dagelijks fietste ik door de Jansstraat en baalde ervan dat
de repetities van Zang en Vriendschap op dinsdag waren; anders had ik natuurlijk allang tussen al die mannen gestaan. Totdat ik na enkele jaren fietsen
ontdekte dat de repetities op maandag werden gehouden en niet op dinsdag. Toen zat ik snel op het koor. Op de koorscholing werd aan iedereen gevraagd hoe hij zo op de gedachte was gekomen om te gaan zingen. Sommige aspiranten moesten daar nog eens over nadenken en veelal had dat iets
te maken met 'stoppen met werken' of met 'andere koren waar men zich niet
meer thuis voelde'. Mijn antwoord was van geheel andere orde: “Ik moet van
mijn moeder”.
Vriespunt
Mijn moeder kwam - aanvankelijk als moeder, maar later ook als vriendin van
ons koor - naar concerten van Zang en Vriendschap. Zo ook naar een jubileumconcert in de oude Baaf, waarbij zij in de rolstoel en goed ingepakt met
stapels dekens bij temperaturen rond het vriespunt de kou trotseerde en van
de muziek genoot. Jaren nadat mijn ouders waren gescheiden, werd zij door
een 12-tal barbershoppers in de Philharmonie opnieuw ten huwelijk gevraagd.
Ze wilde niet opnieuw trouwen, maar 'vriendin' van al die mannen wilde ze wel
worden...
Geïnteresseerd
Mijn moeder is dit voorjaar na een kort ziekbed op ruim honderdjarige leeftijd
overleden. Tot op het allerlaatst bleef ze geïnteresseerd in het koor en wilde ze
altijd alles weten over zingen met een draaiorgel, een concours in Paradiso,
concertreis naar Berlijn, te zingen werken, eigenlijk alles wat met ons koor te
maken heeft. Haar lievelingscomponist was Grieg en wat zou ze genoten hebben van een gezamenlijke uitvoering van Landerkennung met het Westlands
Mannenkoor. Op het laatst zong ik af en toe aan haar bed – heel stilletjes –
een nummer uit ons repertoire. Een 'vriendin' van het koor is heengegaan. Leve
de muziek!!
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De PEN gehanteerd . . .
door Fred Neelissen

De hobbels van een projectzanger
De eerste binnenkomst in het gebouw vind ik bijzonder. Een mooie
ruime zaal met piano en podium.
Maar eerst worden de tien nieuwe
projectzangers voor kennismaking
met het bestuur verwacht in de bestuurskamer. Er wordt duidelijke taal
gesproken; eerst zullen we een aantal keren muziekonderwijs krijgen.
Dat blijkt hard nodig. De laatste keer
dat ik in koor gezongen heb, was als
8-jarig sopraantje in de kerk. Nu
staat me andere koek te wachten. Ik
denk dat mijn opa, die bas was bij dit koor, ditzelfde ritueel heeft meegemaakt. Het is duidelijk een koor met traditie. 180 jaar is niet niks.
De eerste keer om half zeven maandagavond meld ik me bij dirigent Arno
Vree. Een open en vrolijk gezicht. Dat belooft wat en dat is ook gebleken. Een
club van tachtig mannen met allemaal een eigen mening in toom houden en
je wil opleggen, is een kunst. Na de eerste les vertrek ik weer naar huis met het
idee dat ik hier verder niets te zoeken heb, omdat ik niets weet of ken. Ik kan
hier toch niet zomaar tussen gaan staan! Na een aantal lessen bemerk ik Jos
van Belle die de indruk wekt van de hoed en de rand te weten. Ik vertel hem
dat ik niet goed weet hoe de gang van zaken hier is. Hij zegt me: “Je krijgt een
buddy”. Die komt als geroepen. Wil Tremonti blijkt tweede bas en na de stemtest blijkt mijn plaats in het koor naast
hem te zijn. Daarbij wonen wij bij elkaar in de buurt. Een gouden greep
dus. Ook Jan Weijers ziet mijn eerste
180 jaar is niet niks
spartel-oefeningen en vraagt mij of ik
van hem een CD met mooie muziek
wil hebben. Hij vraagt naar mijn
smaak en een week later krijg ik een CD in handen. Allemaal leuke gebeurte nissen die iets zeggen over de koorleden. Kortgeleden kreeg ik van Wil en Ellis
Wammes een prachtige CD die we zelfs op ons vakantieadres afspelen.
De eerste keer dat ik in het koor sta en het geluid over mij heen komt, raak ik in
resonantie met de frequentie van de muziek, omdat ik zelf nog niet meezing.
Een buitengewone, ook lijfelijke, ervaring. Nu is het luisteren naar de buurman
een goede leidraad. In de pauze krijg ik opeens een collectezakje onder mijn
neus en zie dat daar her en der geld ingegooid wordt. Dit zakje is duidelijk een
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erfenis van een kerk die gesloten is. Vroeger was alleen de steel langer, logisch, die moest een hele bank bestrijken. De betekenis van de collectezak
wordt duidelijk als Peter Kemper enige tijd na mijn verjaardag aan de deur
komt met een prachtige bos bloemen. Jawel, de zak is voor Lief en Leed.
Ik stel voor om van het groepje projectzangers een jaarclub te maken. Het uitwisselen van ervaringen kan verrijkend werken. Ik zal eens gaan sonderen.
Kortom, ik ben mijn opa dankbaar voor het besluit dat ik genomen heb om lid
te worden van dit koor. Allerlei gebeurtenissen laten zien dat muziek een sterk
bindende factor is en ik begrijpen nu waarom de meeste leden van het koor al
vele jaren lid zijn en er niet over piekeren om op te zeggen. Vele vriendschappen zijn er het gevolg van. Een verrijking van het leven waarvan wij aan het
begin staan.

Ik geef de pen door aan . . . . .
. . . . . Ed Kruisheer
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Spektakelstuk aan het Spaarne
door Rick van der Burg

T

raditiegetrouw wordt dit najaar weer een concert gegeven. In de ons zo
bekende Philharmonie treden dit keer geen 80 mannen op maar 200. Samen met het Westlands Mannenkoor wordt onder de naam 'Glazen Stad aan
het Spaarne', een bijzonder én spectaculair concert gegeven.
Bij toeval ontstond het contact doordat de voorzitters elkaar de vraag stelden:
“Moeten wij niet eens een keer iets samen doen?” Dat heeft geresulteerd in
het unieke optreden dat op 18 oktober zal plaatsvinden. Na het operaconcert
en de succesvolle concertreis naar Dublin belooft ook dit optreden een hoogtepunt in de historie van Zang en Vriendschap te worden
Voor de pauze
Voor de pauze treedt Zang en
Vriendschap onder leiding
van Arno Vree op met enkele
Duitstalige liederen, waaronder O Welche Lust uit de opera Fidelio, de enige opera die
Ludwig
von
Beethoven
schreef. Daarnaast worden
enkele Engelstalige nummers
gezongen zoals de Ierse traditional Down by the Sally Gardens en het indrukwekkende
Hear my prayer, O God van Arthur Foot met Gerrie Meijers op het fantastische
orgel van de Philharmonie. Daarnaast beleeft de Philharmonie de primeur van
The Sound of Silence. Een bekend nummer uit de jaren 60 van Paul Simon en
Art Garfunkel. Vlak voor de pauze sluit het Westlands Mannenkoor aan en samen zingen de beide koren Landerkennung van Edvard Grieg.
Na de pauze
Na de pauze treedt het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit
aan op het podium. Het Haags Conservatorium Orkest verzorgt de begeleiding
samen met pianist Martin van Broekhoven. Wendy Krikken is de sopraan die
het Westlands Mannenkoor bijstaat. De mannen zingen onder meer The Rose,
Land of Hope and Glory, Amazing Grace en het Ave Verum van Mozart. Uiteraard wordt het concert gezamenlijk afgesloten met een muzikale verrassing.
Kaartverkoop
De kaartverkoop voor dit bijzondere concert is inmiddels in volle gang. De
kaarten kosten € 20,- (inclusief garderobe en pauzedrankje). De kaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa van de Philharmonie of digitaal via hun website
www.theater-haarlem.nl. Vrienden hebben inmiddels een brief gekregen om
hen te attenderen op de gratis kaart(en) waar zij gebruik van kunnen maken.
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De hechte vriendschapsband
van een verenigingsman
door Toon Lager

T

oen Toon aan het eind van de vakantie door de stad
liep, zag hij de deuren van het Gebouw open staan.
Nieuwsgierig liep hij naar binnen en bekeek het vernieuwde
interieur van het zanglokaal. Het viel hem op dat het allemaal
erg wit overkwam.
Het viel hem nog mee dat zij de sneeuwschoenen in de kast had gelaten.
Zijn gedachten gingen zo’n 40 jaar terug, toen hij, samen met van Schooten
en van Wilsum op een steiger vierkante vezelplaatjes tegen het beschadigde
stucplafond timmerde.
Om het wat sfeer te geven, werd het geheel rood geschilderd.
Bovendien werden onder de
T.L.-balken aan kettingen planken gehangen zodat er indirecte verlichting ontstond. Zo
zie je maar, tijden veranderen.
Ja, Piet van Schooten, met wie
hij jarenlang in het bestuur en
de toenmalige propagandacommissie en bouwcommissie
had gezeten.
Een coryfee, die niet weg te
denken was uit onze vereniging, maar die plotseling door een nooit goed uitgezochte controverse zijn lidmaatschap opzegde.
Natuurlijk de vereniging gaat door, maar toch. Hadden we niet méér naar
hem moeten luisteren, het kan toch niet zo zijn dat iemand die zoveel voor de
vereniging heeft gedaan zo maar uit het zicht is.
Terwijl Toon nog even met de stukadoors sprak viel het hem op dat het schil derwerk van Jan van Leeuwen senior was verdwenen.
Het ontwerp van ome Jan die hij eerst op de stucwand had geschilderd en later, met zijn zoon het geheel op doek had vastgelegd, werd door menig gastkoor bewonderd.
Ach, misschien is het wel tijdelijk, toch eens vragen wat de bedoeling is.
Toen hij de zaal wilde verlaten viel zijn oog op de vernieuwde bar. Onmiddellijk
schoot het beeld van zijn vriend Ge Koopen in zijn gedachten, met wie hij de
oude bar had ontworpen.
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Jarenlang hadden Fien en Andree te Winkel de bar beheerd en toen zij er
mee stopten werd de bar naar hen vernoemd en een koperen plaat met “te
Winkelbar” aangebracht.
De nieuwe bar is waarschijnlijk praktischer en ruimer en de koperen plaat is
verdwenen.
Toen Toon naar huis wandelde, dacht hij aan een aantal prominente leden
die nog maar kort geleden hebben aangegeven zich niet meer thuis te voelen
in onze vereniging.
Natuurlijk, je kunt niet ieder lid zijn zin doen, maar toch, hebben we er alles aan
gedaan om ze te behouden?
In Duitse koren herken je op jubileumconcerten nog vaak oude leden, die niet
meer zingen, aan hun op de borst gespelde trofeeën.
Het valt op met hoeveel respect deze mensen worden benaderd.
Hoe ver gaat bij ons de hechte vriendschap, of is het toch bij de meesten ”Uit
het oog, uit het hart”?
_____________

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
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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