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VAN DE VOORZITTER
UIT DE STARTBLOKKEN
Het nieuwe zangseizoen is inmiddels
een week of zes aan de gang en er is
al weer veel gebeurd. De open repetitie
op 24 augustus heeft een aantal
nieuwe gezichten opgeleverd, maar
we zullen moeten afwachten of het op
den duur ook leden zullen worden. Het
overlijden van ons erelid Piet van Meurs
wierp een schaduw op het nog jonge
zangseizoen. Piet heeft ontzettend veel
voor de vereniging gedaan en was met
hart en ziel aan Zang en Vriendschap
verbonden. We missen hem: een icoon
met een enorme staat van dienst.
Het leven gaat verder, ook voor Zang en
Vriendschap. De derde plaats die we op
het Korenfestival in Schiedam haalden
liet vooral zien dat goed presteren
hoofdzakelijk een kwestie is van een
absolute focus op een optreden en
natuurlijk hard werken. We hebben op 19
september weer eens ons echte gezicht
laten zien en we rekenden daarmee af
met eerdere mindere uitvoeringen.

IN DIT NUMMER

Hoewel dat de kern is van ons bestaan, is
kwaliteit leveren niet alleen een zaak van
samen goed kunnen zingen. Kwaliteit
behelst meer en is terug te vinden in
alle onderdelen van een vereniging.

Een goed draaiende organisatie is
bijvoorbeeld onontbeerlijk en het hebben
van voldoende enthousiaste vrijwilligers
een noodzaak. En gelukkig hebben we
daar behoorlijk wat van.
Groot was onze blijdschap dat Arend
Bultman direct bereid was
het
penningmeesterschap op zich te nemen
toen Robbert Wiegmans wegens zijn
gezondheid de functie moest neerleggen.
Het tekent de veerkracht van onze
vereniging. Chapeau!
We moeten echter ook vooruitkijken. Om
de continuïteit en kwaliteit te waarborgen
zullen we ons sterker dan voorheen
moeten focussen op verjonging. Al
dan niet samen met regionale culturele
gezelschappen gaan we ook nadenken
over sponsoring en zo mogelijk ook
samenwerking. Leden die mee willen
denken kunnen zich melden.
Ondertussen willen we ook zangtechnisch
nog beter worden. Dit jaar introduceert
Zang en Vriendschap ook nog eens de
mogelijkheid om zangles te nemen. Ik
moet bekennen dat het persoonlijk nooit
in me opgekomen is om dat ooit eens te
gaan doen. Maar ik doe het.

Aan alles is te merken dat we nu echt
weer op gang zijn: het wordt dus een
interessant en ouderwets Zang en
Vriendschapjaar. Veel plezier!
Bert Koopman
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EINDE ZANGSEIZOEN 2014/2015

Fietstocht als Vrijwilligers
afsluiting
in het zonnetje
WISSELWIJN
TOEGEVOEGD AAN
BAR-ASSORTIMENT
Op ceremoniële wijze is de eerste rode
wisselwijn aan Martin Schipper van de
barcommissie aangeboden. Het komend half jaar wordt deze wijn, uitgezocht door onze zanger-vinoloog Rob
Steijger, aan het bestaande assortiment toegevoegd.
Met een rode wijn in een wat hogere kwaliteitsklasse wil de barcommissie tegemoet
komen aan de behoefte van diverse leden
van Zang en Vriendschap. Die behoefte is
onder andere bij een enquête duidelijk geworden en dit is door de barcommissie opgepakt. Rob Steijger heeft een goede rode
wijn weten te selecteren, die zeer positief
is ontvangen. Rob is van plan elk half jaar
met een nieuwe (wissel-)wijn te komen.
De nieuwe rode wisselwijn is de Terra Personas Vermella 2012 en is afkomstig uit
het Spaanse wijnbouwgebied Montsant
en wordt gemaakt door Ruud Persoon.
Hij emigreerde in 2007 met zijn gezin van
Lisse naar Spanje om daar in het zonnige
Spanje op het platteland een nieuw leven
op te bouwen. Het begin was zeker een
avontuur, echter na enkele maanden stonden echtgenote en de vier schoolgaande
kinderen alweer in Lisse op de stoep. Ze
besluiten de kinderen het onderwijs in
Nederland te laten vervolgen. Ruud blijft
echter in Spanje voor zijn passie om kwaliteitswijn te maken en reist regelmatig tussen Spanje en Lisse heen en weer om ook
bij zijn gezin te kunnen zijn. Het is Ruud
gelukt de wijnen te maken zoals hij die hij
graag wil maken en die ook bij de zangers
in de smaak vallen.
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Het einde van het zangseizoen wordt bij
ons altijd gemarkeerd door de jaarlijkse
fietspuzzeltocht. Deze voert de zangers,
en niet te vergeten hun partners, langs
en door de Haarlemse natuur. Geen fietstocht zonder puzzel. Soms moeilijke vragen en aan de andere kant weer zeer eenvoudige opgaven. Echter door de warmte
was het best een flinke opgave dit jaar.
Daarom was het verstandig dat de organisatie alle van de ruim dertig deelnemers
een flesje drinken meegaf voor onderweg.
De tocht werd dit jaar georganiseerd door

Peter Kemper. Als voorzitter van de activiteitencommissie zorgde hij samen met
hij-was-toch-in-de-stad Jos van Belle
voor een verrassende fietstoer. De route
ging onder meer door het natuurgebied
Spaarnwoude en kwam soms op plekken waar zelfs de meest doorgewinterde
Haarlemmer geen weet van had. Complimenten alom voor de samenstelling.
Onweer
Spannend was de dreiging van onweer
die middag. Buienradar werd angstvallig in de gaten gehouden. Bij de stempelpost bij zorgboerderij Zorgvliet, bemand door het echtpaar Van der Meij,
trokken enkelen voor de zekerheid de
regenkleding aan en werden de paraplu’s klaargemaakt om op te steken.

Op de laatste repetitie-avond vóór het zomerreces werd er toch nog een dik uur
goed gezongen. Maar op 6 juli kregen de
dames van de barploeg toch de meeste
aandacht. Als vrijwilligers verzorgen zij
ons, zangers, met nimmer aflatende inzet en enthousiasme. Ze houden de zaal
schoon en maken het ook mogelijk dat
onze prachtige zaal door vele andere gezelschappen kan worden gebruikt.
Zij waren allemaal uitgenodigd om er op

deze avond bij te zijn en werden niet alleen door Bert Koopman in het zonnetje
gezet, maar werden ook toegezongen
door een groep mannen waarvan later
zal blijken dat zij Die Spaerne Sanghers
heten (waarover later meer).
Haringhappen
En natuurlijk was er niet alleen weer, zoals vorig jaar, fantastische haring. Ook
had René Vestering gezorgd voor kibbelingetjes die snel hun weg vonden naar
de monden van de zangers, de vrijwilligers en enkele partners die deze nieuwe
traditie niet wilden missen.
Een gezellige en waardige afsluiting van
een mooi seizoen.

Na afloop van het fietsen stond de maaltijd klaar is ons gebouw. Ook daar had
Peter, uiteraard met enige hulp, voor gezorgd. Naast de fietsers waren ook enkele
niet-fietsers naar de zaal gekomen om gezamenlijk het zangjaar af te sluiten en te
gaan genieten van enkele weken (zang)
rust. Een wederom plezierige afsluiting.
Jaargang 80, nr. 3

125 JAAR KONINKLIJK,
Wat betekent dat eigenlijk?
Het koor viert dit jaar zijn 185 jaar bestaan, het eerste eeuwfeest
van het Gebouw en, zeggen we er steeds bij, ook al 125 jaar
“Koninklijk”. Reden om eens te kijken wat dat nou inhoudt en betekent; in formele zin voor het koor en persoonlijk voor degenen
die dichtbij het koor staan of er lid van zijn.
Rob Steijger (51):
“Het is voor mij een eer deel te mogen uitmaken van een Koninklijk mannenkoor. Dat zijn we al 125 jaar en bevestigt de
langdurige waardering vanuit het Koninklijk Huis waar we trots
op kunnen zijn!”
Jan Kivit (88):
“Onlangs zei iemand tegen mij dat ik zo’n heldere stem heb;
en dat op mijn leeftijd. Waarop ik antwoordde dat ik nog altijd zing op het KONINKLIJK Haarlems Mannenkoor Zang en
Vriendschap. En dat zeg ik inderdaad met trots.”
Respect, waardering en vertrouwen
Op de website van het Koninklijk Huis staat daarover het volgende:
“Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden
verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote
ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering
en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger.
Alleen de Koning kan het predicaat toekennen. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam
en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen. ...”
Het is toch niet niks als een Koning respect, waardering en vertrouwen uitspreekt. In Nederland zijn er 615 organisaties die het
predicaat Koninklijk mogen voeren, waarvan er zeven in Haarlem zijn gevestigd: o.a. de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, de Koninklijk Haarlemse Football Club en Koninklijke Joh.
Enschedé B.V.
Eerste aanvraag
Bij een eerste aanvraag zal een vereniging moeten aantonen dat
zij op het gebied van haar doelstelling de eerste of althans een
zeer vooraanstaande plaats inneemt. De vereniging moet een
goed bestuurde en levenskrachtige organisatie van maatschappelijk aanzien zijn en haar bestuursleden dienen te goeder naam
en faam bekend te staan en van onbesproken gedrag te zijn.
Tegenwoordig moet je als vereniging wel 100 jaar bestaan om
koninklijk te worden, wij werden dat al na 60 jaar.
september 2015

Opnieuw beoordeeld
Elke 25 jaar wordt opnieuw bekeken of je dat respect, waardering en vertrouwen nog is gegund.
Bram Derckx (27):
“Het ‘koninklijke’ spreekt mij (en anderen van mijn generatie)
niet zo aan. Ik zie het als iets uit het verleden. Het maakt voor
mij geen verschil.”
Bert Koopman (68):
“Voor mij heeft “koninklijk” ook te maken met het uitdragen
van de diep verankerde waarden van de Nederlandse samenleving. Zang en Vriendschap is een groep mannen die dat al
bijna twee eeuwen doet; op “koninklijke momenten” en alle
dagen daartussen. “
In de bestuursvergadering van 30 juni 2015 zijn door de voorzitter Bert Koopman en de vicevoorzitter Almast Diedrich de “BEPALINGEN BETREFFENDE HET PREDICAAT KONINKLIJK”
ondertekend. Deze zijn vervolgens aangetekend aan het Koninklijk Huis gezonden.

In één van de artikelen van die Bepalingen is de volgende passage opgenomen:
“Het gerechtigd zijn tot het voeren van het predicaat houdt de
verplichting in alles na te laten wat de reputatie van de gerechtigde kan schaden”. En dat is meteen de zwaarste last die formeel op de schouders van de vereniging rust.
Laten wij met elkaar vaststellen dat er reden is om trots te zijn
op het feit dat wij een “Koninklijk” koor zijn en dat we die status
al 125 jaar hebben mogen houden.
Jan Koet
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NA 70 JAAR OP
HERHALING VOOR
HANNIE SCHAFT
Op 29 november zingt Zang en
Vriendschap tijdens de herdenking van de herbegrafenis van
verzetsvrouw
Hannie
Schaft.
Dat mag uniek heten aangezien
de voorgangers van ons mannenkoor precies 70 jaar geleden
ook aanwezig waren om deze begrafenis muzikaal te begeleiden.

IN MEMORIAM PIET VAN MEURS
Piet werd 39 jaar geleden lid van ons koor.
Al snel bleek hij over veel meer capaciteiten te beschikken dan alleen zingen.
Zang en Vriendschap stond vier jaar
voor het 150-jarig jubileum en er waren
verschillende activiteiten om de verenigingskas te spekken. Zowel Piet als zijn
vrouw Cor zette zich hier voor in. Cor nam
plaats in het Damescomité, waarin ze
een belangrijke voortrekkersrol speelde.
Met haken, breien en het maken van
poppenkleren schonk deze club
de
vereniging vier jaar later een prachtige vleugel, waar we nog steeds
dankbaar
gebruik
van
maken.
Piet nam plaats in de bouwcommissie,
waar hij zijn vakmanschap toonde. Als je
aan hem vroeg om een kapot slot te vervangen, meldde hij al snel dat het zaakje
geklaard was. Het was een kwestie van
een ander veertje en wat vijlwerk van de
baard.
Piet had er een hekel om geld uit te
geven aan zaken die konden worden gerepareerd. Toen bij het bestuur de wens
binnenkwam om meer tafels, in verband
met feesten en rommelmarkten, meldde
Piet dat hij daar wel over zou nadenken. In
zijn, hopelijk, vrije tijd, ging hij bij het spoor
waar hij werkte aan de slag. Met als resultaat tien prachtige schragentafels, die hij
zeer vernuftig onder het podium opborg.
Wat Piet maakt blijft lang goed en nu
na 35 jaar intens gebruik zijn ze nog als
nieuw. Ik ben ervan overtuigd als hij, in
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plaats van bij de Nederlandse Spoorwegen, bij de Italiaanse Fyra had gewerkt,
deze treinen nog probleemloos over
ons spoorwegnetwerk hadden gelopen.
Piet had een hekel aan weggooien.
Op onze jaarlijkse rommelmarkt stond
hij tot voor kort nog, samen met zijn
Coby, bij de platen en CD’s en verkocht
de vaak voor hem onbekende muziekwerken alsof hij alles zelf had gecomponeerd. Maar na de rommelmarkt kwam
hij pas echt in actie. Het is de gewoonte,
aan het eind van de verkoopdag, zoveel
mogelijk rommel weg te gooien. Alles
wat weg kon werd in de hal gedonderd,
waar Piet met lede ogen naar de ravage
keek en telkens greep hij wat uit de rommel en sleepte het naar zijn kelder. Als
een hamster borg hij het op onder het
motto: ”Daar kan ik nog wel wat mee.“
Ook achter de bar was hij actief. Met
Coby was hij een graag geziene gastheer
op zijn vaste woensdagavond bij de COV.
Hij moest wel erg ziek zijn, wilde hij zich
laten vervangen.
In hem eindigt nog een ouderwetse
generatie verenigingsmensen die zich
belangeloos inzetten voor hun club. Persoonlijk mis ik een klaverjasmaat, met
wie ik 39 jaar heb gespeeld, waarbij ik wel
moet stellen dat hij meestal won. Ik weet
nog steeds niet zeker of dat iets met zijn
puntentelling te maken had, maar het was
altijd gezellig.
Ben van der Meij

De Haarlemse verzetsstrijdster Hannie
Schaft werd op 17 april 1945, nog geen
drie weken voor de bevrijding, in de
duinen van Overveen door de Duitsers
doodgeschoten. Het unieke van haar
verzetswerk is dat zij niet alleen werkte
als koerier, hulp bood aan joden en geld
bijeenbracht voor de illegaliteit, maar ook
keiharde acties uitvoerde om mensen die
met de Duitse bezetter collaboreerden
te liquideren. Het meisje met het rode
haar werd één van de bekendste verzetshelden van Nederland. Hannie Schaft
heeft tegenwoordig haar rustplaats op
de erebegraafplaats in de Bloemendaal.
Tijdens de herdenkingsdienst in 1945 waren koningin Wilhelmina, prinses Juliana
en prins Bernhard aanwezig in de Grote
of St. Bavokerk. Saillant detail is dat het
de enige keer was dat onze beschermheer prins Bernhard een optreden van
ons koor meemaakte.
Mijn Nederland
Ook op zondag 29 november vindt de
herdenkingsdienst plaats in de Bavokerk
op de Grote Markt. Zang en Vriendschap
verzorgt de opening van de bijeenkomst
door het zingen van het lied ‘Mijn Nederland’, beter bekend als ‘Waar de blanke
top der duinen’. Dit lied gold tijdens de
oorlog als volkslied aangezien het Wilhelmus verboden werd door Duitsers. Het
is een eer voor ons mannenkoor dat wij
assistentie mogen verlenen aan deze bijeenkomst. Door aan dit soort optredens
medewerking te verlenen, markeert Zang
en Vriendschap haar rol in de Haarlemse
samenleving.
Rick van der Burg
Jaargang
Jaargang80,
80,nr.
nr.33

KORENLINT HAARLEM 2015
Crescendo in drie kerken
Het was een dag die me lang zal heugen,
die twaalfde september. Mijn eerste
optreden met Zang en Vriendschap nog
maar enkele maanden na mijn aantreden
bij het koor. En dan nog wel in twee
monumentale gebouwen in het centrum
van Haarlem, de protestantse Grote of
St. Bavokerk uit de 14e -15e eeuw (heel
wat ouder dan het koor) en de katholieke
St. Josephkerk uit 1843 (een beetje
jonger dan Zang en Vriendschap).
Twee uur: tegen de zestig mannen
geheel in het zwart gekleed met een
kèk oranje strikdasje. In de ‘Grote
Bavo’ is het een komen en gaan, een
gezellige drukte. De belangstelling voor
Korenlint is groot. Precies op tijd maant
dirigent Arno Vree ons: het inzingen gaat
beginnen. Het wordt, helaas, na luttele
momenten verstoord door de organist
die alle registers opentrekt. Wij aanhoren
gelaten dat het uit 1738 daterende orgel
gemakkelijk het geluid van een 21e
eeuwse monstertruc voortbrengt. Maar
dan is het moment daar. Beethoven’s
Die Ehre Gottes aus der Natur schalmt
uit onze kelen. Het publiek schrikt, het
orgel zwijgt.
Op het programma staan verder het
tedere Cantique de Jean Racine, door
Fauré op nog geen twintigjarige leeftijd
gecomponeerd; After Many a Dusty Mile
van Elgar; The Sound of Silence (Paul
Simon) en de absolute uitsmijter: Hear
My Prayer, O God van Foote. Ik zing
geconcentreerd, een kleine, vooralsnog
bescheiden bijdrage aan het machtige
geluid van het koor. Bij twee van de
vijf nummers voel ik me onzeker. Ze
‘zitten’ er bij mij nog niet goed ‘in’. Een
vliegende start heeft zo zijn nadelen. Ik
temper mijn stemgeluid, het koor tilt me
op en voert me mee. Alleen in Hear My
Prayer raken mijn mede-tenoren éven
de weg kwijt.
september 2015

Later op de middag herhalen wij ons
programma in de St. Josephkerk. Ook
hier een grote opkomst, de kerkbanken
zitten vol. In de kleine kamer waar wij
ons opstellen doet koormeester Tremonti
een poging ons in het gelid te krijgen
door vier rijen te formeren. Er ontstaat
een mannenkluwen – en tóch verlopen
binnenkomst en opstelling gesmeerd.
Dirigent Arno heft zijn armen en toont
ons zijn vrolijkste lach… Gerrie Meijers
aan de vleugel zet in, en wederom schalt
de eer van God uit de natuur. De Duitse
tekst is wat mij betreft even raadselachtig
als de compositie meeslepend is.
Zang en Vriendschap heeft weer van
zich laten horen, en hoe.

En de derde kerk? ’s Ochtends vroeg
was ik in sjoel (de synagoge); ja ook
daar wordt gezongen. Bijvoorbeeld
het prachtige Adon Olam waarmee de
dienst opent (op Youtube vindt u talloze
uitvoeringen). Het was die dag immers
sjabbes (sabbat).
John Löwenhardt

In Gebouw Zang
en Vriendschap

Gebouw Zang en Vriendschap was tijdens Korenlint in het weekend van 12 en
13 september één van de locaties waar
gezongen werd. In ons gebouw werden
maar liefst 14 optredens door verschillende koren verzorgd. Onder meer het
Kennemer Vrouwenkoor, Rumours, de
Kennemerduin Singers en Viva Voce tra-

den op. Onze barploeg had er de handen
aan vol. Vaak werd gezongen voor een
volle zaal. Ook onze zangers kwamen op
zaterdag na de optredens in de Bavokerk
en in de Josephkerk nog naar onze zaal
voor een nabetrachting. En ook op zondag werden er toch weer enkele zangers
en hun partner gespot.
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KORENLINT

Korenlint
Elk jaar organiseert de
Federatie van Haarlemse
Koren het Korenlint. Dat
gebeurt altijd gelijk met de
Open
Monumentendagen:
een zaterdag en zondag in
september.
In Haarlem deden dit jaar
122 koren mee. Er werd op
25 locaties opgetreden. Zang
en Vriendschap is er meestal
ook bij. Dit jaar trad het koor
op 12 september onder grote
belangstelling op in de Grote
of St. Bavokerk aan de Grote
Markt en in de St. Josephkerk
in de Jansstraat. Het werd
meteen een generale repetitie
voor het concours een week
later
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CONCOURS SCHIEDAM
Schiedam
Op zaterdag 19 september
vond
het
Korenfestival
Schiedam
2015
plaats.
Veertien mannenkoren uit
Noord- en Zuid-Holland deden
daar aan mee met optredens
in zeven kerkgebouwen in
Schiedam. Van die veertien
koren hadden zich zeven
aangemeld
die
in
een
concours graag voor een jury
wilden optreden. Zang en
Vriendschap deed mee, al
was het alleen al vanwege de
deskundige feedback die wordt
gegeven in het juryrapport. Na
het Westlands Mannenkoor en
het Zoetermeers Mannenkoor
werd Zang en Vriendschap
derde met een mooi optreden.

september 2015
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TEVREDEN MET DERDE PRIJS
IN SCHIEDAM
Nummer drie was After many a dusty mile,
een riskante keuze door de complexiteit,
maar ik vond het goed gaan en ook het
publiek kon het goed waarderen. Sound
of Silence was wat onrustig, maar Hear
My Prayer stond weer als een huis en was
een majestueuze afsluiting. Het publiek
ging nog net niet op de kerkbanken, maar
was enthousiast.
Een uur pauze en dan de tweede ronde.
Wij trokken om kwart voor vier naar de
Liduinakerk. Helaas, de communicatie
had gefaald, want we waren te laat. We
vielen midden in het laatste nummer
binnen. Maar het was prima gegaan.

Toen ik, nu zo’n jaar geleden, actief
zingend lid van Zang en Vriendschap ben
geworden, werd me al snel duidelijk dat er
twee artistieke hoogtepunten voor 2015 op
de agenda stonden: het Corsoconcert en
het Concours. De repetities, de planning,
de organisatie, de structuur, alles zou in
het teken van deze evenementen staan.
De ambitie was groot en zeker voor het
concours gold: revanche, nooit meer
Zwolle! Enfin, er is door iedereen keihard
gewerkt om zo goed mogelijk voor de
dag te komen. Zelfs een nieuw bestuur
en nieuwe, strakkere deelnameregels
werden gepresenteerd. Een uitdagend,
afwisselend muzikaal programma werd
opgesteld en inderdaad, we hebben de
werken er goed ingekregen. Arno heeft,
met moeite, de nodige nuances weten
aan te brengen.
Helaas werd ik zelf de dupe van de
strakkere regels: ik kon niet meezingen,
omdat ik zo onhandig was om mijn
vakantie in de periode voorafgaand
aan het concert te plannen en ook aan
Korenlint kon ik niet meedoen.
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Mijn partner, Yollanda, heeft expres
wat e-mailberichten de afgelopen week
achtergehouden, omdat ze mij wilde
behoeden voor het enthousiasme en de
stress, die ongetwijfeld zou toeslaan.
Het vervoer, de kleding, je kent het wel.
En zoals later bleek, niet onterecht…. Ik
ben, samen met Yollanda, ook met eigen
vervoer gekomen, omdat ik de verwachte
doodse stilte en bleke bekkies in de bus
niet zou kunnen verwerken.

De stress was eruit en nog een uur later
volgde de apotheose. Na de nodige bobo’s
kwam de uitslag. Derde plaats voor Zang
en Vriendschap. Wij waren er tevreden
mee. Het Westlands Mannenkoor ging er
met de eerste prijs vandoor en naar wij
hoorden was dat ook terecht. Laten we
het commentaar van de jury meenemen
naar de toekomst, want op dit niveau gaat
het om de nuances: de muziekkeuze,
uitstaling van het koor, de interactie met
de dirigent en het publiek en de eenheid
van de stemmen.

Om half drie was het zover: mijn Zang
en Vriendschap was aan de beurt.
Soepele entree, Arno scherp, maar toch
weer een beetje een kwajongen, Gerrie
geconcentreerd en stilte in de Grote of St.
Janskerk.
Uit het hoofd Die Ehre Gottes aus der
Natuur, nu dat was een mooi strak, helder
begin. Jan Koet, naast ons met de camera,
pinkte een traantje van ontroering weg.
De kop was er af. Hierna de Cantique
de Jean Racine, in een bewerking van
Arno Vree. Werd ook om mij heen volop
gewaardeerd (nu waren dat allemaal wel
partners van de zangers, maar toch).
Ingetogen, geen valse noot, een geheel.

Zeer tevreden hebben we de auto weer
opgezocht en hebben we nog een wijntje
genomen op een zeer geslaagde dag en
de goede afloop. Bert, ik neem aan dat die
fles jenever in de bus soldaat gemaakt is?
Volgend jaar sta ik tussen de bassen.
Paul Daas
Jaargang 80, nr. 3

And So It Goes
KALEIDOSCOOP
hoogtepunten van 100
“Meest ondergewaardeerde, jaar Gebouw Zang en
maar beste compositie”
Vriendschap
Aan het eind van dit feestelijke jaar een passende
afsluiting. Drie voorstellingen zullen worden
gegeven in onze jubilerende zaal. In beeld, woord
en geluid, met natuurlijk veel zang, zullen alle
hoogtepunten langs komen.

Tijdens het Corsoconcert zong
het koor voor het eerst het nummer And So It Goes, een nummer
dat 32 jaar geleden is geschreven
door de Amerikaanse
singersongwriter Billy Joel. Hieronder
geven we wat achtergronden.

And So It Goes is één van de werken
die door het KNZV zijn aangekocht
als vernieuwing van het mannenkoor repertoire. Natuurlijk is Zang en
Vriendschap niet het eerste koor dat
dit nummer zingt. Deze ballad van
Billy Joel is vooral populair als vocaal
arrangement voor close harmonygroepen of gemengde koren. Zang
en Vriendschap zingt het nummer in
een arrangement van Kirby Shaw.
Billy Joel, de inmiddels 66-jarige
singer-songwriter die opgroeide op
Staten Island in New York, schreef
het nummer in 1983. Het duurde
toen nog zes jaar voordat het nummer op het succesvolle album Storm
Front werd uitgebracht. De ballad
gaat over de relatie van Joel met
model Elle Macpherson. Hun relatie was een drama. Dit kwam onder
meer door het grote leeftijdsverschil
tussen de twee. Joel was toen midseptember 2015

den 30 en het bloedmooie model
was nog geen 20 jaar. Dat werd
het dus niet. De hartverscheurende
en ruwe emoties waar hij mee worstelde, zijn door de tekst en de pianoakkoorden terug te horen. Kort na
deze relatie ontmoette hij zijn tweede
vrouw Christie Brinkley, wederom
een model. Tsja, zo gaan die dingen.
Voor Joel-begrippen is het nummer
uniek aangezien het is geschreven
in een poëtisch ritme dat Joel zelden
gebruikt voor zijn songteksten (voor
de kenners: een jambische viervoeter). In de originele versie klonk het
nummer meer als een hymne; een
simpele melodie met een piano op
de achtergrond. De hoogste notering
in de officiële Billboard Hot 100, de
Amerikaanse Top 40, was de 37ste
plek. In Nederland is het nummer
nooit als single uitgebracht.

Ruim honderd jaar geleden heeft een aantal leden
van de Koninklijke Haarlemse Liedertafel Zang
en Vriendschap de koppen bij elkaar gestoken
met de vraag: “Kunnen wij een eigen onderkomen
realiseren”. Zij hebben het voor elkaar gekregen:
een bouwlocatie in hartje Haarlem, een bouwplan,
en bovenal voldoende financiële middelen. De
vereniging “Het Gebouw Zang en Vriendschap”
werd opgericht en het gebouw met repetitieruimte
en conciërgewoning werd gerealiseerd. Hoofddoel
was en is om een podium te bieden voor allerhande
culturele manifestaties. Het resultaat kennen we. En
dat vieren we dit jaar.

Dit jubileumjaar van Het Gebouw willen we afsluiten
in de eigen zaal. Dat gaan we doen door de
hoogtepunten van Zang en Vriendschap op muzikaal
gebied de revue te laten passeren. Natuurlijk horen
daar de eerste plaatopnamen van ons koor bij, we
zingen een compositie van onze oprichter, maar
ook andere meer recente muzikale hoogtepunten.
Een palet van wat we als koor gezongen hebben,
maar ook wat we nu brengen hoort daarbij. Eén
van de bijzondere dingen is de wereldpremière van
de compositie “Vriendschap” van Micha Hamel,
gecomponeerd bij gelegenheid van dit jubileum. .

Tijdens een tv-show in de Verenigde
Staten werd Joel gevraagd wat naar
zijn mening het minst gewaardeerde
nummer uit zijn repertoire is. Hij antwoordde: “Dat is And So It Goes. Het
is mijn meest ondergewaardeerde,
maar wel mij beste compositie”.

Wij brengen dat in één feestelijk, avondvullend
programma, de Kaleidoscoop. Een uniek,
multimediaal gebeuren dat je niet mag missen. De
kaartverkoop voor het Kaleidoscoop-concert start
binnenkort; zorg dat je erbij bent.

Rick van der Burg

Data: 18 en 19 december en 15 januari
a.s. aanvang 20:00 uur in onze zaal.
Toegang: € 15, voor vrienden € 10.
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EVEN VOORSTELLEN:

PERSONALIA
OVERLEDEN

Paul Daas

John Löwenhardt

Ik ben Paul Daas, 57 jaar, oorspronkelijk
uit Haarlem, maar na elf jaar Hillegom
woon ik nu één jaar in Zwaanshoek.
Samen met mijn partner Yollanda.
Wij hebben samen vijf kinderen, die
allemaal de deur uit zijn, maar wel in de
buurt zijn blijven wonen, en sinds het
begin van 2015 ook een kleindochter.
Ik werk al heel lang in Amsterdam
bij
een
kleine,
gespecialiseerde
verzekeringsmaatschappij.
Vroeger heb ik als kleine jongen een
aantal jaren in een kerkkoor in Haarlem
gezongen en toen ik twee jaar geleden
bij de Opera uitvoering was, werd ik
aangestoken om het zingen weer een
beetje op te pakken. Tot dan toe was mijn
link met muziek vooral passief en ben ik
qua voorkeur een beetje blijven hangen in
de jaren 70 en 80. Ik ben in augustus 2014
lid geworden van Zang en Vriendschap.
Het repertoire vind ik, een beetje tot
mijn eigen verbazing, leuk om te zingen.
De afwisseling de komende jaren spreekt
mij echter ook wel aan, want het koor
moet wel aantrekkelijk blijven voor nieuwe
leden.
Ik sta gezellig bij de bassen, op de
achterste rij en probeer mijn deuntje mee
te brommen. Omdat ik nog fulltime werk,
heb ik niet veel tijd om extra activiteiten uit
te voeren en kan ik ook niet echt blijven
“hangen” na de repetities. Dat komt vanzelf
de komende jaren. Naast het zingen heb
ik ook nog andere hobby’s, zoals golf,
tuinieren, wijn, beleggen, vissen en een
beetje fietsen (wel elektrisch). Ik hoop nog
een lange tijd te kunnen blijven genieten
van de “zang” en koester de “vriendschap”,
die verder zal groeien.

Wat heeft koorzang met stemmen te
maken? Zingen met stemmen? Nou alles,
zul je zeggen. Maar zo vanzelfsprekend
is het niet. Ik heb het niet over het
zelfstandige naamwoord (de) stem,
maar over het werkwoord. Met enige
regelmaat stemmen wij voor een (volks)
vertegenwoordiger. De laatste keer was
op 18 maart.
Ik was vrijwilliger bij het tellen der
stemmen en tussen de stapels kolossale
stembiljetten trof ik Bert Koopman die
me vol enthousiasme vertelde over Z&V.
Nou was ik al enige tijd op zoek naar
een koor... en tegen Berts enthousiasme
legde ik het af. Vandaar dat ik hier ben.
Ik ben 68 jaar geleden geboren in Almelo
en heb gewoond in Amsterdam (4x),
Hoorn, Leiden, Glasgow en Den Haag.
Sinds ruim een jaar woon ik in Haarlem,
mijn partner Tanya is hier geboren. Mijn
wortels overspannen de Twents-Duitse
grens: mijn vier Joodse grootouders
kwamen
uit
Almelo,
Denekamp,
Oldenzaal en Dortmund. Sinds ruim vijf
jaar ben ik gegrepen door het onderzoek
naar mijn familiegeschiedenis; op www.
LoewenhardtFoundation.org kun je de
resultaten lezen.
Tijdens
mijn
studie
politieke
wetenschappen in Amsterdam zong ik in
het Russische studentenkoor ‘Samochor’.
Ik werkte daarna als Ruslandkundige aan
de universiteiten van Amsterdam, Leiden
en Glasgow en de laatste zeven jaren
voor mijn pensionering aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Daar richtte ik
een Russisch koor op - en zo markeerden
Russische koren het begin en het einde
van mijn Ruslandkundige carrière.
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Piet van Meurs is op maandag 24
augustus op 90-jarige leeftijd overleden.
Piet kwam op ons koor op 4 juni 1976
en hij zong sindsdien bij de tweede
tenoren. Zijn vele werk voor het koor
heeft geleid tot zijn benoeming tot
erelid. Piet moest vorig jaar, samen
met zijn vrouw Coby, zijn bardienst
op de vaste woensdagavond voor het
COV al opgeven in verband met zijn
gezondheid. Vanaf 1 januari 2015 heeft
hij ook zijn plaats als zanger ingeleverd.
Toch kwam zijn overlijden als een
complete verrassing. Wij wensen Coby
en de familie veel sterkte. Op pagina 6
vindt u een In Memoriam.

JUBILEA
Op 19 oktober zal het maar liefst 50 jaar
geleden zijn dat Jan Weijers lid van ons
koor werd.
Op 1 december hopen we stil te kunnen
staan bij het 25-jarig koorjubileum van
Gerard Bonke.

KORTE
zz Het nieuwe zangseizoen 2015/2016
is op 17 augustus begonnen. Het wordt
een seizoen met veel optredens: twee
optredens tijdens het Korenlint, deelname
aan het Korenfestival Schiedam 2015 (met
optredens op twee locaties), een bijdrage
aan de Hannie Schaftherdenking,
meerdere
uitvoeringen
van
De
Kaleidoscoop en drie optredens in de
voor 2016 voorziene concertreeks Langs
Herenwegen. En zoals altijd zullen er wel
weer uitnodigingen volgen waar we geen
nee tegen willen zeggen.
zz Aan het begin van het zangseizoen
hebben twee bestuursleden aangegeven hun functie niet meer te kunnen
vervullen. Robbert Wiegmans, onze
Jaargang
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nr. 33

AGENDA

KOOR
Ma 9 nov 21:15 uur

Najaarsvergadering

Do 26 nov 20:00 uur

Introductie Mindfulness; vooraf aanmelden

Zo 29 nov 13:00 uur

Herdenking Hannie Schaft Grote of St. Bavokerk

Vr 18 dec 20:00 uur
Za 19 dec 20:00 uur

Kaleidoscoop in Zaal Zang en Vriendschap

Zo 27 dec

Tennistoernooi

Ma 2 jan 16:00 uur

Nieuwjaarsreceptie

Vr 15 jan 20:00 uur

Kaleidoscoop in zaal Zang en Vriendschap

Entree € 10
Entree €15,
Vrienden €10

Entree€15,
Vrienden €10

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP
Zo 4 okt 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Zo 25 okt 14:30 uur

Open Podium Con Tutti

Gratis toegang

Zo 1 nov 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Zo 8 nov 14:00 uur

Concert Popkoor Voice Collective

onbekend

Vr 13 nov 20:00 uur

Café Zanzara.

€ 10

Zo 15 nov 14:00 uur

Herfstconcert gemengd koor Encore Heemstede

onbekend

Za 21 nov 13:00 uur
en 16:00 uur

S(w)inging High Tea Concert
door gemengd koor Rumours

onbekend

Zo 22 nov 14:30 uur

Open Podium Con Tutti

Gratis toegang

Zo 6 dec 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Ma 2 jan 16:00 uur

Nieuwjaarsreceptie

BERICHTEN
kersverse penningmeester, zag zich direct
na de vakantie genoodzaakt om vanwege
gezondheidsproblemen zijn functie neer
te leggen. Almast Diedrich ziet het werk
in zijn bedrijf groeien in omvang, werk
dat zich bovendien vaak in het buitenland
afspeelt. Hij kan dit niet langer combineren
met de taken als bestuurslid; hij legt het
bestuurslidmaatschap en daarmee ook
de rol van muziekcommissaris met ingang
van de komende najaarsvergadering neer.

zz.Voor de uitvoering van Vriendschap
van Micha Hamel, met de wereldpremière
tijdens De Kaleidoscoop, zijn extra
repetities gestart.

zz In een buitengewone ledenvergadering
op 14 september is Arend Bultman
verkozen tot bestuurslid met het oog op
de vacature van penningmeester die door
het vertrek van Robbert is ontstaan.

zzEen viertal zangers heeft meegedaan
met een TV-opname voor de kinderserie
‘Aleen op de werld’. Zij speelden de rol
van koorzanger in een opera (dat was
niet moeilijk), maar hoefden alleen maar
te playbacken (dat viel niet mee). De
vergoeding die zij kregen vloeit in de

september 2015
september 2015

zz De data waarop De Kaleidoscoop
wordt uitgevoerd zijn gewijzigd ten
opzichte van eerdere publicaties. Deze
feestelijke avonden zullen worden
gehouden in onze zaal op vrijdag 18 en
zaterdag 19 december en op 15 januari.

verenigingskas (dat viel weer wel mee).
De uitzending is pas in het najaar van
2016 bij de VPRO te zien.
zzRond de jaarwisseling gaat een project
van start voor het archief. Onder leiding
van onze archivaris Wim Cerutti zullen
duizenden stukken en memorabilia
worden bekeken, geordend en worden
overgebracht naar het Noord-Hollands
archief, een goede plek in ons gebouw
krijgen of worden afgevoerd.
zzOp 26 november is er voor de tweede keer
een introductie-avond over mindfulness.
Toegang € 10 p.p. ten behoeve van de
actie € 2015 voor de vereniging. Info en
aanmelden bij Jan Koet (06-50511186 of
jankoet@quicknet.nl).
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HET KOOR

OUDERWETSE FEESTEN

Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.
Zanger worden?
Kom eens langs bij een repetitie !

door Toon Lager

Gebouw Zang en Vriendschap
Jansstraat 74 zw
2011 RW Haarlem
Tel: 023 - 532 0339
www.zangenvriendschap.nl
info@zangenvriendschap.nl

Toon was nog maar pas lid toen het bestuur aan de Propagandacommissie
vroeg een feest te organiseren in verband
met het 140-jarig bestaan. Het mocht
daarom wat meer kosten.

optreden zou beëindigen met een spagaat op het slappe koord. Toen het einde
naderde met wat leuke huppeltjes op en
naast het koord, zette haar partner een
roffel in waarbij zij haar benen spreidde.

Secretaris: Jan Koet (06-50511186)

Toon die destijds, samen met zijn maat
Piet van Schoten ook in de bouwcommissie van de Elisabeth en Barbarakerk
zat en daardoor natuurlijk ook in de feestcommissie, kreeg een idee. De parochie
vierde dat jaar ook een jubileum en aan
het bestuur werd voorgesteld het samen
te vieren. Dan kon het wat grootser worden opgezet. Beide partijen waren het
snel eens, het koor betaalde een derde
van de kosten en de parochie, die in die
tijd toch meer aanhangers had, de rest.

Door haar bruto gewicht zat zij in een
mum van tijd in de gewenste spreidstand,
maar na tien seconden kon je aan haar
paarse gezicht zien dat zij toch wel wilde
veranderen van stand. Toon dacht dat alleen de brandweer haar zou kunnen helpen, maar gelukkig wist haar begeleider
met een paar krikbewegingen de danseres weer in de normaalstand te krijgen.
Gelukkig werd niet ingegaan op het bisgeroep van het gepeupel in de zaal, die
er altijd vanuit gaat dat de beste act een
mislukte act moest zijn.

facebook.com/
mannenkoorzangenvriendschap

@zenvhaarlem

COLOFON
Redactie, lay-out en verzending:
Rick van der Burg, Chuck Hurd,
Jan Koet, Harry Wijnberg,
Correctie Almast Diedrich.
Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto-credits:
Albert van Boerum.
AvBfotographie.nl (cover, p.9),
Henk van Kesteren (p.9,10)
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 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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Sjakie Schram en Nico Haak
Het was in die tijd de gewoonte een impresario in de arm te nemen. Je gaf het
budget door en hij stelde een programma
samen. In die tijd leefden veel artiesten
van de schnabbeltoer, sommigen waren
bekend van de televisie, maar er waren
ook veel onbekende kunstenaars. De
groten als Sjakie Schram en Nico Haak
traden in die tijd soms wel drie keer op,
op verschillende locaties. Het was voor
de organisatie dus altijd spannend wanneer de performer in de deuropening
verscheen. Nog spannender werd het
toen Toon s’middags door de impresario
werd gebeld dat de West-Friese conferencier, bekend door zijn onverstaanbare humor, door griep was geveld.
Bruto Gewicht
Als vervanger stuurde hij een in Assendelft wereldbekende koorddanseres.
Vaak traden in die schnabbeltoers veel
beginnende artiesten op, maar soms kon
je ook een oudere aantreffen, die nog een
extraatje wilde verdienen. Onze danseres
kwam meer uit de Henriëtte Davidsreeks.
Haar begeleider probeerde mij gerust te
stellen met de mededeling dat zij haar

Kunstfluiter
Onze laatste artiest was een kunstfluiter.
Het was in die tijd de beroemde Ronnie
Ronaldo die furore maakte. Ieder artiestenbureau had wel een bouwvakker in
dienst die op de steiger op het vrouwelijk
schoon in de buurt zijn fluitkunsten had
geoefend. Of hij op onze feestavond zijn
vingers niet goed in de fluitstand kon krijgen of dat zijn tandarts teveel tandsteen
uit zijn mond had gesloopt, zodat de
akoestiek in zijn mondholte volledig naar
de knoppen was, is mij nooit duidelijk geworden. Het resultaat was erbarmelijk.
Vooral in de hoge octaven van Droomland deed het resultaat meer aan een
nachtmerrie denken.
Gelukkig compenseerden de heerlijke
hapjes en de vele liters gerstenat veel,
maar zowel de propagandacommissie,
als het bestuur waren het er over eens dit
was eens, maar nooit meer.
Sindsdien organiseren wij weer zélf onze
feestavonden en met uw hulp zijn die tot
op heden nog steeds geslaagd.
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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
OFIM Advies
Vishandel Leo van Rijn
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.

KALEIDOSCOOP

We vieren een geslaagd zangseizoen!

DE AFSLUITING VAN DE
FESTIVITEITEN ROND
100 JAAR GEBOUW
ZANG EN VRIENDSCHAP
18 EN 19 DECEMBER
IN GEBOUW
ZANG EN VRIENDSCHAP
INFORMATIE OVER KAARTVERKOOP
VOLGT SPOEDIG

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

