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VAN DE VOORZITTER
EEN NIEUW BEGIN
Op dit moment is het alweer drie
maanden geleden dat in de algemene
ledenvergadering
achtereenvolgens
nieuwe
bestuursleden
en
een
nieuwe
voorzitter
zijn
benoemd,
de scheidende bestuursleden zijn
toegesproken, bloemen zijn uitgedeeld
en het erelidmaatschap is toegekend aan
Sander Ruitenbeek en het bijbehorende
speldje en oorkonde zijn uitgereikt door
niemand minder dan onze erevoorzitter,
burgemeester Bernt Schneiders. En
terecht.
Nadat het stof weer wat is neergedaald,
is het gevoel wat overblijft onveranderd
positief. Ik denk dat ik namens veel leden
het gevoel vertolk dat alle veranderingen
met betrekking tot het bestuur en de
wijze waarop afscheid genomen is van
gewaardeerde bestuurders, passen in
de traditie van ons mannenkoor en recht
doen aan diegenen die bijzonder veel
voor het koor hebben gedaan.

IN DIT NUMMER

De opkomst in dezelfde ledenvergadering
was dan ook navenant; 80 % van de
leden was aanwezig. Dat zegt veel over
de betrokkenheid bij het wel en wee van
onze vereniging. Ook dat is Zang en
Vriendschap.

Een nieuw begin, een nieuw samengesteld
bestuur: oud samen met jong, ervaring
samen met fris enthousiasme, bestaande
kennis samen met nieuwe inzichten. Na
de eerste bestuursbijeenkomst waren we
het over een aantal zaken direct eens: we
willen als een hecht team samenwerken
en we laten zo goed mogelijk zien waar
we mee bezig zijn. Aan dat team mag ik
dan leiding gaan geven en dat doe ik met
plezier. Ondanks dat het vorige bestuur
veel heeft bereikt, valt er toch nog veel te
doen voor de nieuwe club.
Samen met dit zestal bestuursleden ben
ik er van overtuigd dat we als 185-jarige
in staat zijn om enerzijds trouw te zijn aan
onze historische waarden en anderzijds
een uitstekende positie te behouden
en deze zelfs kunnen versterken in de
huidige en toekomstige samenleving.
Inmiddels ligt het Corsoconcert achter
ons. Met gepaste trots kijk ik daar op
terug; muzikaal en organisatorisch klopte
het als een bus en ook financieel zat het
zeker niet tegen. Ook hier was sprake van
hecht teamwerk, waarbij ook de andere
twee deelnemende koren COV Haarlem
en
Oratoriumkoor
Kennemerland
constructief werk leverden. Ook de
voorbereiding en uitvoering van ‘Flappie’

bij Podium Witteman op 3 mei en de
uitvoering tijdens Dodenherdenking
ging voortvarend dankzij het samenspel
van onze leden. Teamwerk op allerlei
terreinen dus; ik ga daar voor.
De welverdiende vakanties naderen
intussen met rasse schreden en ik wens
iedereen een prettige pauze toe.
-- Bert Koopman
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SANDER RUITENBEEK:

het is nu meer georganiseerd

Maar dat gebeurt nu toch? Er wordt thuis veel meer geoefend?
Ja, dat is zeker. In die zin is er wel iets aan het veranderen. Er
wordt nu gewoon verwacht dat je hard studeert. Destijds verstrekten we bandjes en we veronderstelden dat ze die dan wel
zouden gebruiken. Nu wordt er meer druk op gezet. Wat dat
betreft gaat het er zakelijker aan toe.
We hebben een andere dirigent. Dat scheelt ook een slok
op een borrel.
Als Arno iets in zijn kop heeft zitten, dan heeft ie dat niet in z’n
kont. Piet Hulsbos was iets makkelijker te sturen. Maar ik ben er
trots op dat de dirigentenwisseling nauwelijks tot ledenverlies
heeft geleid. Dat is wel eens anders geweest. We werken nu
met thema’s. We hebben opera gehad. Russisch staat op het
programma. Dat is allemaal strak geregeld. Gelukkig is er ook
nog de nodige flexibiliteit. Niels Geusebroek, Scrooge en nu
Flappie van Youp van ‘t Hek. Dat komt er zo maar tussendoor.
Voor de leden geweldig om mee te maken. Al levert het geen
extra leden op, heb ik de indruk. Dat vind ik een hele lastige.
AFSCHEID INTERVIEW MET ONZE OUDE VOORZITTER
Als je het huidige koor vergelijkt met dat van toen je aantrad in 2000 als voorzitter: is het anders?
Welnee, toen was het een koor van ouderen en dat is het nu
nog.
Maar is het koor niet een tikkeltje aan het verjongen?
Ja, dat klopt. Rick van der Burg en onze jonge tuinman, Bram
Derckx, zijn er bij gekomen. Maar ook Aad van der Stoop en
die is ook al zeventig, maar wel jong van geest. Daar gaat het
om. Eén van de gekke dingen van mannenkoren is dat het
oude mannenkoren zijn. Is dat erg? Als je in een bejaardenhuis een uurtje staat te zingen met z’n allen, prima toch?
Is er kwalitatief iets veranderd?
Nee. We waren B-categorie en dat zijn we nog steeds. Het
is met een koor van deze omvang onmogelijk om een A-koor
te worden. Dan moet je veel strenger zijn in je selectie. En er
moet dan veel meer gewerkt worden.

Was de bereidheid om dingen voor het koor te doen vroeger groter?
Ik weet het niet. Vroeger hadden we plakacties met de pr-commissie. Dan gingen we een avond vrijwel spontaan plakken in
de stad. Nu is er een schema: jij hangt daar een affiche op,
jij daar. Het is nu meer georganiseerd. Maar voor de Anjercollectie hebben de leden nooit in de rij gestaan en dat geldt
ook voor die plakacties hoor. De animo voor bestuursfuncties
of commissies is ook nooit groot geweest. In 2000 is de zaal
verbouwd door mensen van het koor. Nu is het door een aannemer gedaan. Maar misschien ontbreekt het aan handwerkslieden op het koor vergeleken met toen.
Waar kijk je met het meeste plezier op terug?
De Carmina Burana. Dat deden we goed en het leverde nog
geld op ook. Ook het laatste operaconcert in 2013 was fantastisch, al was dat wel een financiële zeperd. Van tevoren zat
ik stevig in de rats of we er nog op tijd in zouden slagen een
vrouwenkoor te organiseren. Uiteindelijk kwam dat goed met
die fantastische meiden uit Zwolle.
En de reizen?
Istanbul. Dankzij Corendon voor een habbekrats vier, vijf dagen op pad. Geweldig.
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BERT KOOPMAN:

wil vuist maken met andere culturele clubs
KENNISMAKING MET ONZE NIEUWE VOORZITTER
Hoe zie jij je rol als voorzitter van dit koor?
Ik heb een aantal jaren in de pr-commissie gezeten en twee
grote concerten getrokken. Vergeleken daarmee is het voorzitterschap minder doe-werk. Ik zie het als teamwork. Ik wil
zoveel mogelijk gebruik maken van het aanwezige talent. Er
zijn hier genoeg mensen die wat kunnen. Maar je moet wel
vertrouwen geven. Goed uitleggen wat je wilt en waarom. Dan
komt het vanzelf.
Je hebt ervaring als voorzitter.
Ja. In Budel, Brabant, waar we toen woonden heb ik een gemengd koor opgericht. Ik ben zeven jaar voorzitter geweest.
Hoe ben je bij dit koor terecht gekomen?
Sinds zes jaar zijn we weer terug in Haarlem, waar we oorspronkelijk vandaan komen. Ik ben organisatie-adviseur geweest en ben hier een eigen bureau begonnen, dat ik nu aan
het afbouwen ben. Ik ben niet direct weer op zoek gegaan
naar een koor. Uiteindelijk zei Paul van Hout, een vriend van
me, dat ik weer lid moest worden. Mijn schoonvader, Koos
Wassenaar heeft hier ook gezongen. Met veel plezier. Paul
heeft me het laatste zetje gegeven. Dat is zes jaar geleden.
Wat was je indruk van dit koor?
Dat het een beetje in zich zelf gekeerd was. En dat van het
gebouw te weinig gebruik werd gemaakt. Toen ik bestuurslid
werd, heb ik mede de aanzet gegeven tot een stip aan de
horizon; een plan hoe het koor er in 2020 uit zou kunnen zien.
Die stip is er nu, dankzij het oude bestuur onder Sander. Wat
we willen in de toekomst is versterking van het gebruik van
de zaal en versterking van het koor als belangrijk cultureel
centrum van Haarlem.
Hoe denk je dat voor elkaar te krijgen?
Door de leden er sterk bij te betrekken. Wij als bestuur zullen
goed moeten communiceren, laten zien waar we mee bezig
zijn en waarom. Doen we dat niet dan zullen de leden hun
schouders ophalen en denken: Het bestuur? Laat maar. Een
voorbeeld: om meer culturele clubs van dit gebouw gebruik
te laten maken, heb je vrijwilligers nodig voor bardiensten. Ik

denk dat die er zijn, als ze weten waarvoor ze het doen. En zo
wil ik ook op andere terreinen proberen nog meer leden enthousiast te krijgen.
Ik wil op verschillende fronten tegelijk actief zijn. Bijvoorbeeld
ook werken aan de verjonging van het ledenbestand. Die verjonging is al een beetje gaande, maar het moet nog meer. Ook
door de keuze van het repertoire. Klassieke muziek moeten
we uiteraard blijven zingen, maar daarnaast denk ik ook aan
projecten, zoals met Youp van ’t Hek of Niels Geusebroek. Dan
zijn we ook interessant voor jongeren, denk ik. Maar kwaliteit
staat in alle gevallen voorop. En ik vind dat we meer moeten
doen voor de vrienden van het koor. Ze moeten er iets voor
terug krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan een avond eens per jaar
speciaal voor hen.
Word je net als Sander ook actief in de zangersbond?
Dat ben ik niet van plan. Ik steek mijn energie veel liever in regionale of lokale projecten samen met andere culturele clubs.
Of het nou koren zijn, toneel- of dansgezelschappen of muziekscholen, samen kun je een vuist maken. Ik verwacht ook
dat er dan meer mogelijk is op het gebied van sponsoring of
gemeentelijke subsidies.
-- Wilfied van der Bles
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BEGROTING 2015:

STOOT EN
LEDEN ACTIEF VOOR ACTIE € 2015 VRIENDSCHAP
Gemeente en culturele instellingen als
het Prins Bernhardfonds zijn steeds minder scheutig met het verstrekken van
subsidies. In de begroting voor 2015 is
daar voor een deel al rekening mee gehouden. Een kleine contributieverhoging
was niet genoeg om dit op te vangen en
een grote verhoging niet gewenst. De
leden hebben er toen voor gekozen om
zélf aan de slag te gaan om een verlies
in 2015 te voorkomen en door speciale
acties geld binnen te halen.
Wijn, mindfulness en stemmentellen
Het jaar is nog niet halverwege en er is
al veel bereikt: het speciale bier van een
lid/brouwer valt zeer goed in de smaak,
wijnliefhebbers hebben een wijnproeverij
georganiseerd waaraan dertig zangers,
partners en vrienden hebben deelgenomen (zie hiernaast) en door één van de
leden is een avond georganiseerd om
kennis te maken met mindfullness. Een
grote klapper werd gemaakt door zangers en hun partners die meehielpen met
het tellen van de stemmen na afloop van
de Provinciale Statenverkiezing. De vergoeding die zij daarvoor kregen is al in de
verenigingskas opgenomen.

Wijnproefavond
In het kader van de Actie € 2015 hebben
Rob Steijger en Paul Daas op 21 mei een
wijnproefavond georganiseerd om op
deze smaakvolle wijze de verenigingskas
te steunen. Beide heren zijn enthousiaste
wijnliefhebbers en Rob leidde de wijnproefavond. Met bijna dertig deelnemers
was de opkomst meer dan goed.

De sfeer zat er al gelijk goed in. Na een
frisse mousserende wijn (cava) ‘om de
mond te structureren’ begon een korte
workshop wijnproeven in vier fasen: kijken, ruiken, proeven en uitspugen. Enthousiast werd de wijn geslurpt door met
een mond vol wijn lucht naar binnen te
zuigen. “Zo kun je de aroma’s van de wijn
veel beter proeven” vertelt vinoloog Rob.
Het onderdeel uitspugen ondervond het
minste enthousiasme.

De acties van de leden hebben al voor
veel extra financiële ruimte gezorgd,
maar naar nu blijkt blijven de subsidies
nog verder achter dan werd verwacht.
Ook het tweede half jaar gaan de handen
daarom uit de mouwen. Nieuwe ideeën
en acties blijven welkom. Ook hier geldt:
“Meezingen is meedoen”.

Onder leiding van wedstrijdsecretaris en
erelid van ons koor Jos van Belle verliep
de avond weer soepel. Hij zorgde voor
een gedegen telling en de uiteraard allesbeslissende moyenne berekeningen.

Gedurende de avond zijn er tien wijnen
geproefd en beoordeeld en voorzien van
smakelijke bijpassende hapjes. De deelnemers vonden de avond gezellig, leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar. De
opbrengst was goed voor € 250.
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Het jaarlijkse biljartuitje was weer een
groot succes. Op 23 april kwam de vaste
biljartcrew weer bijeen en wat opviel is
dat ook een aantal nieuwe gezichten van
ons koor ‘t Koetshuis wist te vinden. Ook
een aantal dames, Petra van der Meij en
Ageeth Harskamp, was weer actief op
het groene laken en niet onverdienstelijk.
De verrassende winnaar Jan van de Manakker mocht als eerste een mooie prijs
uitzoeken en de poedelprijs ging naar
nieuwkomer Johannes Belt die zijn prijs,
een zak spekjes, spontaan uitdeelde. De
meest berekenende actie was van Gerard Bonke. De bariton met een normaal
gesproken hoog gemiddelde blonk uit in
zijn prestatie door zeer matig te spelen.
Het moet volgend jaar raar lopen als niet
hij juist de winnaar wordt.

Ik hoop u allen volgend jaar weer aan de
biljarttafel te treffen. Overigens gaan er,
gezien het groeiend aantal zangers dat
graag mee wil doen, stemmen op om het
toernooi twee maal per jaar te houden.
Benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik
hoor het graag.
-- Paul van Hout
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VIER NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het bestuur staat nu uit zeven personen.
Almast Diedrich, Jan Koet en Bert Koopman zijn als bestuursleden aangebleven,
waarbij Bert nu de voorzittershamer hanteert. Almast Diedrich is vice-voorzitter
geworden en blijft binnen het bestuur
de portefeuille muziek doen en Jan Koet
blijft secretaris. De redactie vroeg de vier
nieuwe bestuurders wat ze in het bestuur
gaan doen en willen bereiken, wat ze in
het dagelijks leven doen of deden en wat
ze verder nog kwijt willen.

Rick van der Burg
(1974; eerste tenor, twee jaar lid)

•

portefeuille ‘PR’, inclusief de kleding;
Rick wil met de PR de bekendheid van
het koor vergroten om meer bezoekers
naar onze concerten trekken en meer
nieuwe leden binnen te krijgen. Onze uitstraling, in performance en kleding, moet
daarom ‘vanouds eigentijds’ zijn.
We
krijgen steeds minder subsidie en moeten daarom op andere manieren aan geld
komen; PR heeft er daarom een nieuwe
tak bij: sales. Daarnaast heeft Rick de activiteitencommissie als aandachstgebied.
• het voelt voor hem alsof hij al vele jaren lid van het koor is. Hij vindt de diversiteit van het repertoire een groot goed
voor het koor.
• is in het dagelijks leven corporate communicatieadviseur en persvoorlichter bij
de grootste aanbieder van jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden.
• heeft het voornemen om het 225-jarig
bestaan van ons koor mee te maken.

juni 2015

Dick Freling
(1951; bariton, twee jaar lid)

•

portefeuille ‘exploitatie gebouw’: zorgen voor voldoende inkomsten om het gebouw in te stand te kunnen houden, met
als uitdaging Gebouw Zang en Vriendschap een grote(re) rol te laten spelen in
het culturele leven in Haarlem; dat kan
alleen door teamwork met (voldoende)
vrijwilligers en barcommissie.
• vindt het koor een warme deken; verjonging in koor en commissies vindt hij
belangrijk in verband met de kwetsbare
leeftijdsopbouw.
• voor wat betreft klassieke muziek is er
voor Dick een wereld opengegaan
• is voorzitter Ondernemersfonds
Binnenstad
Haarlem
en
lid
Raad
van
Toezicht
Haarlem
Marketing; heeft als econoom lang
gewerkt bij de Kamer van Koophandel
Amsterdam.

René Vestering
(1960; eerste tenor, bijna drie jaar lid)

•

portefeuille ‘beheer gebouw’: zorgt ervoor dat het gebouw ‘overeind blijft staan’
en dat alles werkt, zoals verlichting, verwarming, etc.; heeft alle contacten daarover met leveranciers en bijvoorbeeld
met de Gemeente over vergunningen.

•

kon direct na zijn aantreden aan de
slag toen er een uitgebreide controle was
van de Dienst handhaving van de Gemeente; alle punten die toen zijn gesignaleerd zijn inmiddels opgelost!
• René is getrouwd en heeft een tweeling (jongen en meisje).
• is in het dagelijks leven verkoper binnendienst bij Stiho Giebels Haarlem,
voorheen Keur, een groothandel in hout
en bouwstoffen.

Robbert Wiegmans
(1961; eerste tenor, twee jaar lid)

•

penningmeester; wil zorgen voor een
sluitende begroting, een zorgvuldig beheer van de financiële middelen en wil
achteraf duidelijk maken dat het geld is
besteed conform de wens van de ledenvergadering.
• is zich heel bewust van de lange geschiedenis en rijke traditie van ons koor
en wil er in het bestuur aan bijdragen dat
we uiteindelijk een toekomstbestendige
overdracht kunnen doen aan de volgende
generatie.
• was vooral verrast door de hartelijke
ontvangst toen hij als projectzanger bij
het koor kwam en het aanstekelijke plezier in het zingen dat hij ervoer, brachten
Robbert ertoe lid te worden en in het bestuur wat extra’s voor het koor te willen
betekenen.
• heeft na zijn studie klinische psychologie meest op ministeries gewerkt als
programmamanager voor integratie van
etnische minderheden; is nu beschikbaar
als interimmanager.
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CORSOCONCERT:
OOK PHILHARMONIE TE KLEIN
Het idee werd geboren in 2013. De commissie ‘100 jaar Gebouw 2015’stelde een
gezamenlijk optreden voor van de drie
koren die wekelijks in GebouwZang en
Vriendschap repeteren. Sander Ruitenbeek stapte naar het Oratoriumkoor Kennemerland en COV Haarlem en zij waren
gelijk enthousiast.
Onze zaal was voor zo’n optreden niet
geschikt: alleen al de drie koren passen
er niet tegelijk in. Maar ook de Grote Zaal
van de Philharmonie bleek te klein: tien
minuten vóór aanvang waren er geen
kaarten meer te krijgen.
Het indrukwekkende hoogtepunt van de
succesvolle middag werd gevormd door
twee gezamenlijk gezongen werken. En
dat smaakt naar meer.

Tijdens het Corsoconcert werden voor het
eerst de nieuwe concertkostuums gedragen. Driedelig zwart met een stropdas of
een feestelijke strik en een pochet. De accessoires zijn uitgevoerd in blauw en Koninklijk oranje. De kostuums zijn geleverd
door Kroll en De Vries Bedrijfskleding. Zij
zijn toegetreden tot onze zakelijke Vriendenclub.

88

Dirigenten van die middag: vlnr Harry Brasser (COV Haarlem), Annelies Smit
(Oratoriumkoor Kennemerland) en Arno Vree (Zang en Vriendschap)
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PODIUM WITTEMAN:
ZINGEN MET YOUP
Het lijkt er op dat de maand mei garant
staat voor een last minute optreden. Was
het vorig jaar Niels Geusebroek die ons
vroeg hem te begeleiden, zo was het nu
Youp van ‘t Hek die met ons zijn hit ‘Flappie’ wilde zingen in het NTR-programma
Podium Witteman.
Op Koningsdag vond een speciaal ingelaste repetitie plaats met Youp in aanwezigheid van ook componist en pianist
tijdens het optreden Jan Kokken. Ook
tv-presentator Paul Witteman was hierbij
aanwezig. Na enkele keren doorzingen,
zat het nummer erin.
Het werd een bijzonder gebeurtenis in de
Amsterdamse tv-studio van De Hallen.
Het was een optreden waar ruim 214.000
mensen voor de televisie naar keken. Een
liveoptreden op de nationale televisie was
voor ons koor een primeur. En wat voor
één. Na afloop regende het complimenten van Youp, Paul Witteman en vaste pianist van het programma Mike Bodé. Het
optreden is terug te zien op het YouTubekanaal van Zang en Vriendschap.
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KERSTDAG 1992
Het was eerste kerstdag 1992, mijn
bed stond deze kerstdagen in het huis van
een Londens gezin, van wie ik de zoon pianoles gaf. Het gezin zelf was afgereisd naar
hun tweede huis op de Schotse Hooglanden
en als inbraakpreventie vonden ze het fijn
als er toch iemand in hun huis was. Ik dus, in
Londen. Hoezo?
Het was zondag 3 mei 1992, Youp van
‘t Hek trad op in de Goudse Schouwburg
met zijn show: Alles of nooit. Ik zat op het
achterbalkon, rij 7 stoel 8. De plaats waar de
studenten en jongeren zaten, die nog geen
duur kaartje konden betalen. Of, zoals hij in
deze show zei: “die arme sloebers daar boven op het balkon (...) mijn oorspronkelijke
doelgroep”. Dit kaartje kostte fl 22,-.
De essentie van deze voorstelling was glashelder: ga liften en word wakker in Parijs.
Parijs werd ‘t niet voor mij, maar Londen. Ik
kocht in oktober van dat jaar een enkele reis
Harwich - Londen, had m’n spaargeld bij me,
zocht en vond onderdak. Na enkele dagen
had ik een baan als portier bij de beroemde
Wigmore Hall, dè plek voor kamermuziek,
ik zong in het vrijwilligerskoor in de kathedraal van Kensington en mocht daarvoor in
ruil tweemaal per week orgel studeren. En
ik gaf pianoles, waardoor ik dus de kerstdagen een eigen huis had. In deze Londense
tijd kwam ik dagelijks in aanraking met de
Engelse koortraditie en nadat mijn geld op
was, dus terug naar Nederland moest, begon ik mijn studie Koordirectie en het resultaat daarvan is inmiddels landelijk bekend.
Het was zondag 3 mei 2015, precies,
op de dag af, 23 jaar na mijn bezoek aan zijn
voorstelling in Gouda. Youp zong “Flappie”
en ik mocht hem als dirigent van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap begeleiden. Na onze eerste repetitie
heeft hij over onze Vriendschap geschreven
op mijn partituur van Flappie. Dit maakt voor
mij de cirkel rond. Zijn wereldhit heeft hem
groot gemaakt; zijn voorstelling heeft mijn
leven een beslissende wending gegeven.
Youp, bedankt.
-- Arno Vree
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SANDER RUITENBEEK
ERELID
Een oorkonde, een speldje, een toespraak van erevoorzitter Bernt
Schneiders, een groot applaus en een gezongen felicitatie voor
Sander Ruitenbeek op 23 maart. In zijn 15-jarig voorzitterschap
is de positie van het koor in Haarlem versterkt en is Zang en
Vriendschap landelijk op de kaart gezet. Sander voegt zich bij de
ereleden Jos van Belle, Frans Borst, Piet Hulsbos, Piet van Meurs
en Ben van der Meij.

COMPOSITIE MICHA HAMEL GEREED
De compositie “Vriendschap” die de
bekende componist Micha Hamel
speciaal voor Zang en Vriendschap
heeft gemaakt ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van Gebouw Zang

en Vriendschap kunnen we in dit blad
natuurlijk niet laten horen. Dat zal pas
later en op andere wijze kunnen gebeuren
als het koor dit werk onder de knie heeft.
Micha Hamel (foto) beschrijft het zelf

als: “drie werken voor mannenkoren”.
Elke van deze werken heeft als tekst
dichtregels van een dichter uit het
Nederlands taalgebied. Die teksten laten
wij u hier alvast laten zien:
Rémy de Muynck:

Er zijn vrienden van ver gekomen.
Wij verleiden de koude maan
met oude, warme muziek,
om haar zalig te doen dromen
Ook de sterren zijn aangedaan,
en de wind, die vandaag ziek
was, leunt even op de bomen
en kan weer verder gaan.
Herman Gorter:

Dit is heerlijk, om met een echten vrind
over het hoogste geluk stil te praten,
terwijl we samen gaan over de straten,
en rond ons gaat menig een mensenkind.
En dan opeens, als een die plotseling vindt
iets, te geraken tot die hoogste state
beide van elkaar’s begrip – en de gelaten
van elkaar aan te zien zo diep bemind.
Uw gelaat ligt daar dan zo schoon ten toon,
stil zwijgt nu eensklaps der woorden muziek,
maar de verstandhouding is als geluid,
En boven onze stilte stijgt er uit
waaraan wij denken zo hartstochtelijk,
der mensen broederschap, het hoogste schoon.
juni 2015

Gerrit Kouwenaar:

Vrienden, hoe wij die zomer daar zaten
op die eivolle berg tussen lege graven
hoe wij daar zaten bevroren in hitte
één blauwe seconde, ontvreemd voor een later
en hoe de cicaden de goden voorspraken
tienduizend vleugels alsof zij er waren
en hoe de dingen eenzelviger werden
goden en doden eischalen scherven
en hoe het nu herfst is en wij daar maar zitten
ook als wij elders in scherven liggen
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PERSONALIA
NIEUW LID
Met ingang van 1 augustus zal John Löwenhardt de gelederen van het koor versterken. John neemt plaats op de
eerste rij tussen de tweede tenoren. We wenen hem veel
zangplezier en vriendschap toe.
VERTROKKEN

EVEN VOORSTELLEN:
ANTOON VAN RAAIJ
Ik ben geboren en getogen Haarlemmer en ik heb altijd
gezongen. En het meest in mannenkoren. Ik heb op
veel koren gezeten, onder andere Caecilia, het PTTmannenkoor en het Haarlems Gemengd Koor. Het laatste koor vóór Zang en Vriendschap was het Weilandensemble, een gemengd koor met zangers uit Haarlem en
Bloemendaal. In dat koor werd de lat wat hoger gelegd
en heb ik veel geleerd.
En daarna werd het dus tijd voor Zang en Vriendschap.
In het begin was het wel overweldigend, zeventig man
in je nek. Maar ik heb me niet lang verloren gevoeld.
Qua zingen gaat er voor mij niets boven mannenkoorzang, ook bij Zang en Vriendschap: prachtig mooi. En ik
ben blij met het repertoire, juist ook dat er ook moderne
stukken tussen zitten, zoals The Sound of Silence. Altijd
alleen maar opera zingen, vind ik maar niks.

Wouter van der Veer heeft ons koor verlaten met ingang
van 1 april 2015. Wouter was 6½ jaar lid. Na zijn verhuizing
naar Utrecht heeft hij lang geprobeerd elke maandagavond
naar Haarlem te komen. Het is hem uiteindelijk te zwaar
geworden. Wouter heeft zich altijd ingezet voor de werving
van Vrienden van Zang en Vriendschap; nu blijft hij zelf als
vriend aan het koor verbonden.
OVERLEDEN
Ria van Zelderen-Eshuis, de echtgenote van onze bariton
Cees van Zelderen, is op 7 mei overleden. Zij was enkele
weken voor haar overlijden bij een herseninfarct in coma
geraakt en is niet meer bijgekomen. Wij wensen Cees en
alle andere nabestaanden veel sterkte in de komende tijd.
JUBILEA
Leo Jongsma is op 14 mei 1990 lid geworden van Zang
en Vriendschap. Bij zijn 25-jarig lidmaatschap werd op 18
mei aan het begin van de repetitie stilgestaan. Voorzitter
Bert Koopman sprak hem toe: een trouw bezoeker van
repetities en ook trouw in zijn jaarlijkse bijdrage aan de
Rommelmarkt achter de boekenstand. Maar Leo kan ook
verrassen. Bert memoreerde een ellenlange declamatie
van een gedicht; uit het hoofd. En het, ook uit het hoofd,
welluidend zingen van liederen op de voorplecht van een

Mijn beroep was kok. Ik ben kok geweest bij zorginstellingen als St. Jacob. En dan kon ik wel regelen dat er
weer een optreden in één van die instellingen werd gegeven. Zo kwam het ook voor de muziek van pas dat ik
daar werkte.
In de afgelopen vijf jaar zijn mijn vrouw én mijn dochter
overleden. Ik moet zeggen dat het koorleven me wel gered heeft om door die periode heen te komen. En bij Zang
en Vriendschap voel ik me inmiddels helemaal thuis.
Bovendien wil ik graag het koor feliciteren met het grote
aantal mensen dat iets extra’s voor de vereniging doen.
Toppie!
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rondvaartboot in Brugge. Tenslotte kreeg hij de bij deze
gelegenheid behorende oorkonde uitgereikt uit handen van
Bert Koopman. Drie weken later kreeg hij ook de KNZVJaargang 80, nr. 2

oorkonde en speld, uit handen van Henk
Bijvank, onze bas, die tevens secretaris
is van het KNZV (Koninklijk Nederlands
Zangersverbond)-Holland.
Cees van Zelderen is 11 jaar geleden
bij ons koor gekomen, maar heeft in de
jaren daarvoor bij nog twee andere koren gezongen die aangesloten zijn bij het
zangersverbond KNZV: het Zeister Mannenkoor en Mannenkoor Zanglust uit Beverwijk. In totaal (meer dan) vijfentwintig
jaar. Eén van de laatste daden van Sander Ruitenbeek als voorzitter van Zang
en Vriendschap was het toespreken van
Cees, het overhandigen van de KNZVoorkonde en het welverdiende speldje op
te borst aan te brengen.
Ons erelid Ben van der Meij en
zijn vrouw Ermy zijn dit jaar 50 jaar
getrouwd. Wij zijn er trots op dat zij hun
gouden huwelijksfeest vieren in Gebouw
Zang en Vriendschap.

KORTE BERICHTEN
zz De Rommelmarkt die op 14 maart
werd gehouden in onze zaal, is weer
goed bezocht. De inspanningen van al
degenen die spullen hebben ingebracht,
de zaal in orde hebben gebracht, de
publiciteit hebben verzorgd, de verkoop

hebben gedaan, voor de catering gezorgd
en alles weer opgeruimd, was weer de
moeite waard: de opbrengst was slechts
5 euro minder dan vorig jaar € 1229,85.
zzDe Muziekcommissie heeft zich
gebogen over het repertoire voor de
komende jaren. Naast het onderhouden

van ons basisrepertoire zullen we elk
jaar een muzikaal thema hanteren
waar we in repetities en uitvoeringen
extra aandacht aan geven. De
ledenvergadering is akkoord gegaan met
de thema’s die werden voorgesteld voor
de jaren 2016, 2017 en 2018. Volgend
jaar is dit: Zang en Vriendschap op pad.
In 2017 en 2018 volgen dan Russian
Romance en Jeugdsentiment.
zz Een aantal leden is bereid, blijkens
een enquête van de Barcommissie,
meer te willen betalen voor een betere
kwaliteit wijn. Het bestuur heeft daarom
besloten het assortiment van de bar uit
te breiden met een (rode) “wijn van het
seizoen”. Deze wordt geselecteerd door
onze huisvinoloog Rob Steijger. Ook blijft
het speciaal bier, van onze huisbrouwer
Roelf van Til, ook de komende tijd
verkrijgbaar.

AGENDA

KOOR
Zo 5 juli 13:30 uur		
Ma 6 juli 20:00 uur		
				
Ma 17 aug 20:00 uur		
Za 12 sept			
Za 19 sept			
				
18, 19 en 20 dec		

Fietspuzzeltocht				
Laatste repetitie vóór het zomerreces, v.a.
21:30 uur Haring en Vriendschap
Eerste repetitie nieuw zangseizoen
Korenlint; zie www.korenlint.nl			
Deelname aan Korenfestival Schiedam 2015
in de Grote of St. Janskerk
Kaleidoskoop; 100 Jaar Gebouw 		

€ 12,50 pp incl. eten

Gratis toegang
Gratis toegang
Nog niet bekend

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP

juni 2015

Zo 30 aug 14:30 uur		
Zo 6 sept 12:00 uur		

15 jaar De Blauwe Kom: concert en poëzie
KnipKaartKoor o.l.v. Leny van Schaik		

Za 12 en zo 13 sept van		
12:00 tot 17:00
Vr 18 sept 20:00 uur		
Zo 20 sept 14:30 uur		
Zo 4 okt 12:00 uur		

Korenlint:; zie www.korenlint.nl 		Gratis toegang
Café ZANZARA, Thema Wereldmuziek		
Open Podium Con Tutti				
KnipKaartKoor o.l.v. Leny van Schaik		

Gratis toegang
€ 25 voor 5 keer

€ 10
Gratis toegang
€ 25 voor 5 keer
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HET KOOR

ZUIVER ZINGEN?

Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.
Zanger worden?
Kom eens langs bij een repetitie !
Gebouw Zang en Vriendschap
Jansstraat 74 zw
2011 RW Haarlem
Tel: 023 - 532 0339
www.zangenvriendschap.nl
info@zangenvriendschap.nl
Secretaris: Jan Koet (06-50511186)

facebook.com/
mannenkoorzangenvriendschap

@zenvhaarlem

COLOFON
Redactie, lay-out en verzending:
Rick van der Burg, Chuck Hurd, Jan
Koet, Harry Wijnberg

door Toon Lager

In het tv-programma Podium Witteman
van Paul Witteman was Zang en Vriendschap gevraagd om Youp van ‘t Hek te
assisteren. Gevraagd was om het refrein
van het bekende kerstlied over het konijn
‘Flappie’ te zingen. Arno had een mooi
arrangement gemaakt en Toon zat thuis
voor de televisie naar het optreden te kijken, omdat een gedeelte van het koor,
gezien de ruimte in de studio, voldoende
was. Het werd een mooi optreden, waarbij het wel opviel dat Youp niet helemaal
zuiver zong; uiteindelijk is hij conferencier, maar toch.
Een aantal weken later was de uitzending
van het veel besproken Songfestival op
televisie. Onze Trijntje haalde helaas niet
de finale. Onze verslaggever Jan Smit
vertelde wel met trots dat zij, in tegenstelling tot een aantal andere vocalisten, haar
nummer wel zuiver had vertolkt. Ja, het
dankt je de koekoek, als je al twintig jaar
aan de top van de Nederlandse Popwereld bivakkeert is het toch wel het minste
dat je een eenvoudig liedje zuiver brengt.

Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto-credits:
John Prins (cover), John van
Wonderen, Rick van der Burg
Het verenigingsblad wordt 4x per
jaar verspreid onder leden, vrienden en relaties van Zang en Vriendschap. De oplage bedraagt ongeveer
260 exemplaren.
Redactie adres:
redactie@zangenvriendschap.nl

© 2015. Alle rechten voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan
ook en/of commercieel gebruik van deze
informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap.
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Trijntje had het ook niet makkelijk, ze
moest het ondere andere opnemen tegen
een Finse delegatie, die al tien keer waren afgewezen bij onze Jostiband. Ook de
keuze van haar kleding bleek nogal doorslaggevend bij haar afwijzing. Hoewel het
natuurlijk wel een zangwedstrijd is, blijkt
de outfit belangrijker te zijn. Ook het volume in de, al dan niet zuiver gezongen
hoge noten, heeft een grote toegevoegde
waarde bij de beoordeling. De jury bestond uit een publieksjury en een vakjury,

waarbij de eerste groep waarschijnlijk
niet zo op het zangniveau heeft gelet.
Aan dit alles moest Toon denken toen
onze muzikale leider tijdens de repetitie
aangaf dat een aantal fragmenten niet
zuiver werd gezongen. Ook gaf hij aan

dat hij er over nadacht een werk als The
Long Day Closes uit ons repertoire te
schrappen, omdat er teveel ‘oude’ fouten
in zouden zitten.
Toch gek dat een werk, dat al jaren succesvol is gebracht, ineens vol fouten blijkt
te zitten.
Is de oorzaak niet dat de zangers er
teveel van uitgaan dat het toch wel gekend is en het daardoor te weinig oefent. Vooral de laatste jaren hebben we
een grote wisseling van leden gehad.
Misschien zijn te makkelijk nieuwe leden aangeschoven, zonder dat de bekende werken met hen zijn gerepeteerd.
Uiteindelijk worden we met het komende
concours beoordeeld door een vakjury.
We krijgen van Arno nog eenmaal de
kans zodat we het geschrapte nummer
weer opnemen in ons repertoire, maar
dan zal toch iedereen moeten controleren
of men het daadwerkelijk kent.
Het stuk staat op het oefenmateriaal op
de website, dus iedereen heeft de mogelijkheid het werk te studeren.

Jaargang 80, nr. 2

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
Cafe ‘t Hemeltje
Hoogendoorn Beheer, Onderhoud en Advies
van Kaam Bouw
Koot piano’s – vleugels
Krool & deVries bedrijfskleding
Vishandel Leo van Rijn
OFIM Advies
Automobielbedrijf Tuijp
De Wilde ingenieurs groep

Zin om mee te zingen?
Kom dan eens bij ons kijken!

Je bent van harte welkom op onze repetitie.
Maandagavond aanvang 20:00 uur in ons
gebouw aan de Jansstraat 74 zw, Haarlem!

De activiteiten van Zang en Vriendschap worden financieel
mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem.
We vieren een geslaagd repetitie!

De befaamde ZenV
Fietspuzzeltocht

Waneer: zondag 5 juli om 12:30 uur
Waar: Gebouw Zang en Vriendschap
Info: peter.kemper@live.nl
06-40064127
Wie: Leden, vrienden, familie,
jong en oud
€ 12,50 incl eten

Ieder jaar een gezellige feest!

VAN KAAM
BOUW

Schilderij: Piet Zwaanswijk

Wil je ons mannenkoor ondersteunen, word dan Vriend!
Maak per jaar € 40 (zakelijke vrienden € 125) over en bezoek gratis onze concerten.
Bankrekening: NL55 INGB 0000 1530 66

Meer informatie vind je op onze website zangenvriendschap.nl

