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VAN DE VOORZITTER
door Sander Ruitenbeek

“Ik wist niet dat ik het in mij had.”
Met die woorden sloot ik een van mijn eerste
stukjes als voorzitter in het verenigingsblad af.
Om precies te zijn in nummer 3 van jaargang 65.
Dat betekent dat ik dit nu schrijf voor nummer 1
van jaargang 80. Alweer een jubileum!
In dat stukje waren bovenstaande woorden
bestemd om zangers te bewegen om de handen
uit de mouwen te steken en te helpen met
de verbouwing van de zaal in de zomer van
2000. Mijn neiging om terug te blikken op een
periode van ruim 18 jaar bestuur, waarvan 15
jaar als voorzitter is wel aanwezig, maar ik zal
dat ongetwijfeld nog wel doen op een ander
moment
Eerder spraken we met elkaar af dat we, met
2020 als stip op de horizon, een van de beste
koren van Nederland willen zijn met een
ledental van ongeveer 100. Dat blijft een mooi,
maar ook noodzakelijk perspectief. Immers
subsidies zullen tegen die tijd volledig zijn
afgebouwd en ons koor heeft 100 zangers en
200 vrienden nodig om duurzaam financieel
rond te komen. Kwaliteit (van onze zang) en
kwantiteit (de omvang koor) gaan hand in hand.

De balans tussen beiden was de afgelopen
jaren steeds een impliciet bespreekpunt bij het
plannen van concerten en activiteiten. Maar ook
als je het ziet als een spanning tussen zang en
tussen vriendschap, moet de vereniging blijven
streven naar een gezonde balans. Immers Zang
en Vriendschap in Haarlem moet een prima
merk blijven. Lid zijn van dat koor betekent
dat je trots bent om mee te mogen doen met
dit Koninklijke koor. En dat betekent ook
‘meezingen is meedoen’! Uw koor blijft u nodig
hebben.
Mijns inziens is van het grootste belang dat
we trots blijven op ons koor en vanuit die trots
redeneren. Bij mijn Nieuwjaarspraatje heb
ik aangegeven dat het hebben van een goed
gevoel voor mij erg belangrijk is. Het goede
gevoel dat je als bestuurder hebt bij het nemen
van beslissingen en een goed gevoel van trots
dat je het met de mannenW van het koor dan
weer eens hebt geflikt. En die gevoelens heb ik
gelukkig met enige regelmaat gehad. Dank aan
allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Dacht
ik destijds voor een termijn van drie jaar aan te
treden; het zijn er 15 geworden.
Ik wist niet, dat ik dat in mij had.
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het Verenigingsmagazine nummer 1
van jaargang 80.
Zoals u bij de tentoonstelling ‘100 jaar Gebouw
Zang en Vriendschap’ al heeft kunnen zien, is
ons verenigingsblad de afgelopen tachtig jaar
met enige regelmaat ingrijpend veranderd.
Vanaf nu verschijnt ons Verenigingsmagazine,
want zo kunnen we het nu echt noemen, in
een groter formaat en voor het eerst in zijn
geschiedenis geheel in kleur.
Het blad heeft in de afgelopen jaren een wat
andere plaats gekregen. Het informeren van
de zangers gebeurt door het nieuwsbulletin,
de vrienden worden minimaal tweemaal
per jaar per brief of e-mail geïnformeerd, op
de website zangenvriendschap.nl is veel te
vinden en ook op Facebook heeft Koninklijk
Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
zijn eigen, veelgelezen pagina. Het accent in
het verenigingsblad verschuift daardoor naar
achtergrondinformatie. Wij vinden het daarom
verantwoord de frequentie van verschijnen
terug te brengen naar vier maal per jaar.
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Het maken van dit nummer in de nieuwe stijl,
ging niet zonder slag of stoot. Daarom heeft
het wat langer op zich laten wachten dan
gebruikelijk. Wij hopen dat u geniet van het
verenigingsmagazine ook als er hier of daar
nog onvolkomenheden te ontdekken zijn. We
zijn benieuwd naar uw reactie, opmerkingen en
suggesties. Stuur ons een e-mail naar: redactie@
zangenvriendschap.nl of het redactieadres (zie
pag 15).
Rick van der Burg, Chuck Hurd, Jan Koet, Harry
Wijnberg
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CANTIQUE DE
JEAN RACINE
Op 26 april bij het Corsoconcert
zingen wij voor het eerst Cantique de
Jean Racine van Gabriël Fauré. Wie
waren Jean Racine en Gabriël Fauré?

Jean Racine
Jean
Racine
(1639-1699)
werd
geboren in La Ferté-Milon in Picardie
(Frankrijk). Samen met Molière en
Corneille behoorde hij in Frankrijk tot de
’Grote Drie’ van de 17e eeuwse literatuur.
Hij
geldt
als
de
belangrijkste
tragedieschrijver uit die tijd. Op zijn
vierde jaar wees geworden werd hij
achtereenvolgens
opgevoed
door
zijn grootmoeder, een tante die de
abdis was van een klooster en door
zijn leermeester Latijn, Pierre Nicole.
Dit religieuze bolwerk beïnvloedde
logischerwijs zijn meeste werken. Hij
vertaalde een verzameling Latijnse
gebeden en lofzangen en die werden als
boek in 1688 uitgegeven onder de titel
“Hymnes traduites du Bréviaire Romain”.

Gabriël Fauré
168 jaar later, Pamiers in de MidiPyrénées rond 1850. In een kleine
kapel zit een vijfjarig jongetje achter een
harmonium, eigenlijk kan hij helemaal
niet spelen, gebiologeerd door de
klanken uit het instrument probeert hij
het toch steeds weer. Gefascineerd drukt
hij de toetsen in om zo de allermooiste
samenklanken te vinden. Naast hem
zit een blinde oude vrouw. Ze is op het
geluid van het harmonium afgekomen.
Ze luistert geduldig en geeft zo nu en dan
wat advies: “Probeer het zo eens, doe nu
eens dit….. “. Dag in dag uit zitten die twee
daar in de kapel. Zo leert de kleine jongen
orgelspelen en wat misschien nog wel
belangrijker is, zo leert hij improviseren.
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Door Ben van der Putten

Als Gabriel acht jaar is hoort een reiziger
uit Parijs hem musiceren en raadt
Gabriël’s ouders aan hun kind naar een
speciale school te sturen voor kerkmuziek
L’ Ecole de Louis Niedermeyer te
Parijs. In 1865 kiest Fauré voor zijn
eindexamen de door Racine vertaalde
Latijnse hymne, consors paterni luminis,
uit het brevier van 1688 en noemt het
Cantique (lofzang) de Jean Racine.
Een vierstemmig lied voor gemengd
koor met piano- of orgelbegeleiding.
Hij behaalt hiermee de 1e prijs.

Eigen stijl
Gabriel kan direct daarna aan de slag,
o.a in de Eglise de la Madeleine waar
hij organist en koorleider werd en zijn
befaamde
Requiem
componeerde.
Later zal hij nog directeur worden van
het Conservatoir Nationaal Supérieur de
Musique van Parijs. Fauré zocht om tot
een eigen stijl te komen in zijn composities
naar een evenwicht tussen romantische
gevoelens en strenge compositieregels.
Overdaad bewingen
De melodiek en harmoniek van
het Gregoriaans hielpen hem de
overdaad te bedwingen. Zijn muziek is
ingetogen en fijnzinnig. Gabriel Fauré
overleed in 1924 te Parijs, 79 jaar oud.
Het arrangement
mannenkoor van
Jean Racine, zoals
zingen, is van onze

voor vierstemmig
de Cantique de
we dat op 26 april
dirigent Arno Vree.

Luistertip: op Youtube,
Cantique de
Jean Racine opus 11 uitgevoerd door
het gemengd kamerkoor Cappella
Amsterdam
o.l.v. Daniël Reuss
met Ernst Munneke aan de vleugel.

BAL EN
VRIENDSCHAP
Door Annette van der Putten-Verdonk

Joepie!
Het
eindejaar
tennistoernooi van Zang en Vriendschap. Dat
komt mij direct na Kerstmis erg goed
uit. Na de vreed(t)zame dagen is het
goed je weer even flink te bewegen.
Dit jaar waren we met tien mannen en
twee vrouwen. We spelen het dubbelspel in drie ronden van 25 minuten en
worden per ronde aan elkaar gekoppeld.
Daarbij staan gezelligheid en sportiviteit
voorop. De taak van het koppelen en
het bijhouden van de uitslagen, berust
bij Paul van Hout. En bij hem valt niets
te ritselen. De einduitslag wordt door
iedereen altijd zonder gemor aanvaard.
De eerste plaats moest worden gedeeld tussen Jacques Witteman, een
vriend van het koor, en mijzelf met 20
gewonnen games uit drie sets. En omdat ik een vrouw ben en het motto ‘Dames gaan voor’ nog altijd opgang doet,
werd ik uitgeroepen tot winnaar van het
toernooi. Ik moet onmiddellijk mijn drie
partners in de strijd noemen: Paul van
Hout, Piet Hulsbos en Marion Keetlapper. Zonder hen kan ik geen dubbel spelen en al helemaal niet winnen.
Het hoogtepunt van de middag is natuurlijk de nazit met wijn en bitterballen. Want
je krijgt toch trek na al die uitspattingen.
Ik heb genoten en het volgend jaar ben ik
er zeker weer bij. Iedereen een muzikaal
en sportief 2015 toegewenst!
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CORSOCONCERT

Uniek concert met drie koren

IN MEMORIAM
ROB KLOES
Koning van de klaagzang en grootheid in
genieten. De ergernis als het fout gaat
en de duim omhoog als het goed gaat.
Mijn eerste kennismaking met Rob
was tijdens mijn eerste repetitie in
de Begijnenkerk. Daar zong Zang en
Vriendschap vorig jaar eenmalig, omdat
de verbouwing in ons gebouw zomer
2014 een weekje was uitgelopen. Rob
duwde een zangmap in mijn hand en ik
ging enigszins onzeker naast hem zitten.
“Je hebt een mooie stem, hoor”, sterkte
hij mij. Na afloop sprak hij de wens uit,
op een iets van dwingende manier, dat ik
volgende week wel weer moest komen.
Dat heb ik toen maar gedaan. Rob is er
één van de oorzaken van dat ik me gelijk
thuis voelde bij Zang en Vriendschap.
Ik leerde Rob, zelf beschikkend over
een goede stem, kennen als een kritisch
luisteraar van de laatste rij van de eerste
tenoren. Als het niet goed ging, of het
nu een concert was of niet, dan keek
hij geërgerd naar achteren. Maar als hij
stond te genieten van het zingen van

ons koor, dan ging tijdens het zingen zijn
duim omhoog. Dan keek hij na de laatste
tonen naar achteren en zei dan “mooi,
hè!”. Want genieten van muziek dat was
iets waar hij voor kwam bij ons koor.
Zijn laatste optreden, in de tien jaar dat
hij lid was van Zang en Vriendschap,
was ons gezamenlijke concert met het
Westlands Mannenkoor in oktober. Het
voorval was ook weer typerend voor de
persoon Rob Kloes. Er stond een stoel te
weinig op het podium. Uiteraard op zijn
plek. Ergernis alom, omdat hij weigerde
om op het podium te gaan zitten. “Dat heb
ik altijd”, sprak hij geërgerd, ondertussen
zijn broek ophijsend. Typisch Rob.
Het moment van heengaan is zo spijtig.
Een paar weken voor zijn overlijden, heeft
hij zijn broer na een lang ziekbed moeten
wegbrengen. Hij verzorgde zijn broer en
zette daar alles voor opzij. Die last was
hij eindelijk kwijt en kon hij gaan genieten
van zijn eigen leven. Het bericht van zijn
overlijden is een schok. De lege plek op de
hoek doet me pijn. Ik mis je duim, Robbie.

In de Philharmonie geeft Zang en
Vriendschap op zondag 26 april een
uniek concert. Niet alleen, maar met
twee bevriende koren. Ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van Gebouw
Zang en Vriendschap zingen we
samen met de Christelijke Oratorium
Vereniging en het Oratoriumkoor
Kennemerland. Alle koren gebruiken het
gebouw voor hun wekelijkse repetitie.
Het concert heeft de titel Corsoconcert
gekregen, omdat op deze zondag
het bloemencorso in Haarlem staat.

Repertoire
Het repertoire is zeer gevarieerd, want
de muzikale reis gaat van Haydn en
Beethoven via Fauré het modernere
werk And So It Goes van Billy Joel. Zo
zing Zang en Vriendschap onder meer
Hear My Prayer, O God van Arthur Foote
en de primeur van Cantique de Jean
Racine van Fauré. Uiteraard zingen de
koren in deze unieke samenstelling ook
gezamenlijk. Uit Die Jahreszeiten van
Joseph Haydn wordt Komm, Holder
Lenz gezongen en Die Ehre Gottes in
der Natur van Ludwig von Beethoven
is de uitsmijter van de muziekmiddag.

Gratis voor Vrienden
Voor Vrienden van Zang en Vriendschap
is dit concert gratis toegankelijk. Alle
(zakelijke) vrienden krijgen hier nog
bericht over. Kaarten van slechts € 12,50
zijn verkrijgbaar bij de zangers, aan de
kassa van de Philharmonie en online via
theater-haarlem.nl. Het concert begin
op zondag 26 april al om 15:00 uur.

Rick van der Burg
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ALS DEZE STEEN KON ZINGEN...
Door Nuel Gieles
Stadsdichter van Haarlem
6 november 2014

Als deze steen kon zingen
wat-ie in een eeuw tijd had gehoord…
Vandaag precies een eeuw geleên
legde het bestuur van toen een eerste steen.
Onder leiding van de mannen Rings en Lubbers
legde men er nog heel wat materiaal omheen
zodat in nauwelijks één jaar tijd
een eigen verenigingsgebouw verscheen
waarin je blij een lied kon horen zingen
en naar weldra blijken zou
geschikt voor veel andere mooie dingen
Want Zang en Vriendschap
is veel meer dan koor alleen.
Waar hoefsmid Schmitz bijna 185 jaren her
als eerste voorzitter en dirigent de muzikale ijzers
in zijn smidse aan de Grote Houtstraat
smeedde, omdat Mannenzangkunst plotsklaps
hot was, werd de kiem gelegd
voor de Liedertafel waartoe
het Haarlems Toonkunstmannenkoor
naar Duits model ooit uit zou groeien
Laat ik u niet met de geschiedenis vermoeien
Sociëteit De Vereniging en Brinkmann-zaaltjes...
Uit het eerste jaar bestaat nog een historie
van een voettocht naar Kraantje Lek
die aan het einde van de dag haast was ontspoord –
was er niemand die de Damiaatjes had gehoord?
Haast was de stad al dicht, maar het koor
mocht nog stiekem binnen door een gesloten poort
Ach... wat doen mannen eenmaal met elkaar?
Geschiedenis vol zangkunst van J.E. Schmitz tot Arno Vree,
volgend jaar bovendien één-en-een-kwarteeuw Koninklijk,
dan halen we – dat kan op voorhand al niet stuk –
in dit pas gerevitaliseerd Gebouw al die verhalen nog eens op,
een gezellig muzikaal – én vooral ook vriendschapsresumée
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6 november negentienveertien
ooit die eerste steen
maar stap voor stap
en noot na noot en toon op toon
bleek hoe mannen aan de Jansstraat 74
vrienden maken. Want cadans, ritme en maat
zijn bij Z&V een vast gegeven
vormen een liederenband voor heel je leven
in een wonderlijke gemeenschap
waar mannen weliswaar zingend de basis vormen
maar ook hun vrouwen regelmatig binnenstormen
en bijdragen aan die unieke sfeer in dit gezelschap
Zij geven aan het Spaarnestedelijk koor iets blijers.
Neem alleen de rol van pianiste Gerrie Meyers
die aan de vleugel haar plaats inneemt in het geheel
Eén muzikale vrouw blijkt 80 zangers soms te veel
’t Is feest vandaag, om ‘t honderdjarig Z&V-gebouw en
dat we dat hier met elkaar nog lang kunnen behouwen.
Al betaalt menig koorlid meer parkeergeld dan contributie
ons zangerspand is met recht een Haarlemse institutie
waar menig ander koor in repeteert of zingen kan
Dus als iemand u een keer van man tot man vraagt:
‘Kunnen we niet beter naar de Waarderpolder?’
zeg dan met eigenwaarde: ‘Dat is je reinste kolder!’
Dat is geen loze makkelijk gezongen mannenretoriek
maar een stuk koorfolklore voor zangers en voor ’t publiek.
Op Piet Zwaanswijks schilderijen zie je hoe iedereen geniet
publiek en koor, straks in ‘t zwart, nu nog in ’t antraciet.
Hoera!!!
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100 JAAR GEBOUW

Door onze verslaggever

Erevoorzitter Schneiders:
“Hier voel je Haarlem”
Op 6 november 1914 werd door
enkele toenmalige bestuursleden van
de Koninklijke Liedertafel Zang en
Vriendschap de eerste steen gelegd
van een eigen gebouw. Precies 100 jaar
later werd met een receptie het startsein
gegeven voor de feestelijkheden rond
‘100 jaar gebouw Zang en Vriendschap’.
Het was een feestelijke receptie niet
alleen vanwege die eerste steen, maar
ook was het de officiële ingebruikneming
van het gerenoveerde gebouw.

De bijeenkomst werd opgeluisterd door
bijdragen van de Factor van Sociëteit
Trou moet Blycken, Sander van Walsum,
en onze stadsdichter Nuel Gieles.
Sander van Walsum droeg een gedicht
voor waarin wordt teruggeblikt op het
oprichtingsjaar van het koor 1830 en het
jaar van de eerste steenlegging van het
gebouw 1914 en legt de verbinding naar
nu.
Nuel Gieles, naast stadsdichter ook
speciale verslaggever van het Haarlems
Dagblad voor Zang en Vriendschap,
vroeg zich in zijn gedicht af: “Als deze
steen kon zingen…” Op de pagina’s 6 en
8 zijn deze gedichten te lezen.
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Onthulling: Piet Zwaanswijk
Een grote verrassing was de onthulling
door Piet Zwaanswijk en de burgemeester
van Haarlem, onze ere-voorzitter Bernt
Schneiders, van een tweede schilderij
van Piet Zwaanswijk.

Vriendschap, het publiek’ in de zaal.
Een grote aanwinst voor het gebouw,
dat een grote renovatie heeft ondergaan.
Zwaanswijk sprak over het thuiskomen
van zijn creatie.

Het bekende schilderij met de zangers
(al jaren in de zaal, afgebeeld op de
kaft van het verenigingsblad en nu ook
al twee jaar het straatbeeld bepalend in
de Jansstraat) werd verenigd met zijn
‘broertje’. Naast ‘Zang en Vriendschap,
de zangers’ pronkt nu ook ‘Zang en

Bernt Schneiders sprak lovende woorden
over het gebouw en haar bewoners. “Dit
gebouw is niet een verzameling stenen,
want je voelt de ziel als je binnenkomt.
Hier voel je Haarlem en proef je de humor
in de schilderijen van Zwaanswijk.”

NU AL OUDJAAR 2015
Op zaterdag 21 februari hebben
we onze

JAARLIJKSE FEESTAVOND.
We vieren feest omdat we er dan 185
jaar op hebben zitten en op de tweede
dag van het 186e jaar zijn aangeland.
Het wordt weer een echte Zang
en Vriendschap avond, waar velen
hun steentje aan bij zullen dragen
en niemand zich een moment zal
vervelen.
Zangers,
vrienden
en
hun partners zijn allemaal welkom.

De toegang is ook nog eens gratis!
Er is een thema, niet verrassend dit jaar:
“100 jaar gebouw Zang en Vriendschap”.
Als je geen idee hebt hoe je van dat
thema zelf wat kunt laten zien of horen,
kom dan vooral kijken hoe anderen
dat hebben gedaan. Misschien zijn ze
gekleed in de charleston mode of hebben
een ouderwets galakostuum aan. Of
iets anders feestelijks. Hoe dan ook…..
Aanvang:20:00 uur; einde tegen
middernacht.
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Factor van Trou moet Blycken,
Sander van Walsum, draagt zijn ode voor.

GEZANG UIT MANNENKELEN

Gedicht van Sander van Walsum, Factor van de herensociëteit Trou moet Blycken

Het jaar 1830 verloopt niet zo kalm op ons mooie continent,
her en der zwaait het volk met driekleurige banieren.
In Frankrijk wordt de oude koning Karel weg gejend,
de revolutie heeft lak aan goede manieren.

Voor de bladeren vallen zijn ze weer thuis,
daarvan is een ieder ten diepste overtuigd.
Maar spoedig staan de namen van miljoenen op een kruis,
en is het thuisfront voor eeuwig uitgejuicht.

In Brussel wordt een opera van Auber vertolkt,
veel indruk maken met name de tenoren.
Spoedig raken de pleinen en straten bevolkt,
door mensen die niet bij ons koninkrijk willen horen.

Vanaf de Pietersberg zien we hoe België brandt,
het gedreun van Dikke Bertha’s dringt tot ons door.
Aan de Marne houden de Geallieerden stand,
beide partijen bereiden zich op een lange oorlog voor.

Het stadhuis wordt met Belgische vlaggen versierd,
overal weerklinkt ineens de Brabançonne,
Luik wordt door opstandelingen bestierd,
wat zelfs de prins van Oranje niet verhinderen kon.

Maar in Haarlem worden de muzen als vanouds vereerd,
en verrijst een tempel voor het plaatselijke mannenkoor.
In Haarlem wordt geen muziek van een vijand geweerd,
en gaat het culturele leven op vooroorlogse wijze door.

Er wordt gevochten in het verre Java,
in Polen breekt een opstand uit.
Uit de Etna gutst traag de rode lava,
in Hellas wordt de Ottomaanse tijd uitgeluid.
Maar in Haarlem klinkt gezang uit mannenkelen,
zij hebben een groot akoestisch bereik.
In Haarlem weet men het gehoor te strelen,
van iedereen behalve Willem Bilderdijk.

In Haarlem is de kunst nog grenzeloos en vrij,
en geniet Beethoven dezelfde achting als Fauré.
Haarlem houdt de voeten droog bij springtij,
Haarlem doet met de gekte in de wereld niet mee.
Bijna honderd jaar is dit gebouw nu een sieraad van de stad,
generaties hebben hier hun pact met de zangkunst gesloten.
Honderd jaar worden hier de klassieken op waarde geschat,
Talloos velen hebben hier in vervoering de neus gesnoten.

Het jaar 1914 verloopt niet zo kalm in het buitenland,
in Sarajevo treft Franz Ferdinand zijn moordenaar.
We lezen het de volgende dag in de krant,
en prevelen: wat een bruten zijn dat daar.

Nooit heeft een projectontwikkelaar zich aan dit pand vergrepen,
Nooit heeft hier een beddenkoning of broodjeskeizer geresideerd.
Nooit heeft u zich door de waan van de dag mee laten slepen,
de woelingen van de voorbije eeuw doorstond u ongedeerd.

Overal gaan gegoede burgers nog opgewekt op reis,
maar eind juli keren ze huiswaarts met bezwaard gemoed.
Staatslieden geven achteloos de mooie lange vrede prijs,
soldaten marcheren zingend de oorlog tegemoet.

Het lot heeft u zelfs voor een grote brand behoed,
daarin onderscheidt u zich van ‘Trou moet Blycken’.
Ik constateer dat, u zult het begrijpen, met bezwaard gemoed,
maar hoop nochtans dat u ooit de leeftijd van Trou mag bereiken.
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PROGRAMMA
100 JAAR
GEBOUW
De feestelijkheden rond 100 jaar
Gebouw zijn begonnen met de receptie op 6 november, precies 100
jaar
na
de
eerstesteenlegging.
Op 3 januari kreeg het feest een vervolg
met de opening van de tentoonstelling.
In het kader van 100 jaar Gebouw zijn
de volgende activiteiten nog voorzien.
De bekende Nederlandse componist Micha Hamel heeft opdracht gekregen een
werk te schrijven voor mannenkoor met als
thema “vriendschap”. Dit voorjaar komt
het gereed en later dit jaar brengt Zang en
Vriendschap de compositie ten gehore.
Op zondagmiddag 26 april geven de drie
koren die wekelijks in ons Gebouw repeteren, Zang en Vriendschap, OKK en
COV, een concert in de Philharmonie: het
Corsoconcert. Zie elders in dit nummer.
Elk Haarlems koor mag dit jaar het
gebouw gratis eenmalig gebruiken
voor het geven van een uitvoering.
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december is er een speciale uitvoering in het gebouw. Dan
wordt een keuze uit 'het beste van
de afgelopen 100 jaar' uitgevoerd.
Ook op andere wijze dan door zang
wordt het publiek door de geschiedenis van het koor en het gebouw geleid.
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TENTOONSTELLING
100 JAAR GEBOUW
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie die op
zaterdag 3 januari werd gehouden
heeft voorzitter Sander Ruitenbeek
de tentoonstelling 100 jaar Gebouw
Zang
en
Vriendschap
officieel
geopend.
Hij deed dat samen met
de makers en Frans en Tonnie Borst.
Wim Cerutti, archivaris van Zang en
Vriendschap, heeft samen met een
groepje zangers een selectie gemaakt
van foto’s, medailles, certificaten,
oorkondes en vele andere historische
zaken. Dat viel niet mee, omdat het
archief zeer omvangrijk is en (nog)
niet helemaal in beeld en geordend.
De groep kwam fraaie schatten tegen
waarbij van al het geselecteerde
papierenwerk foto’s zijn gemaakt die
op vier panelen werden aangebracht.
Dick Kreuger zorgde voor de panelen
en heeft eigenhandig ook een fraaie
vitrinetafel in elkaar gezet. Dit maakt
het mogelijk te allen tijde enkele van
onze schatten te tonen. Alle aanwezigen

van de receptie waren verrast over
de mooie oude foto’s en uitgestalde
objecten. Vooral de professionele
manier waarop het werd gepresenteerd,
maakte indruk. De tentoonstelling is
voorafgaand aan en na afloop van het
Corsoconcert
nogmaals te bekijken.
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ZINGEN OP DRIE GROTE PODIA
Door Jan Koet

Het laatste kwartaal van 2014 stond muzikaal gezien in het teken van
drie grote muzikale gebeurtenissen. Bij alle drie de optredens in de Osnabrücker Stadthalle, de Philharmonie en het Patronaat waren er tegen
de duizend bezoekers in de zaal. Alle drie de optredens werden door het
publiek enthousiast ontvangen.

Osnabrücker Stadthalle

▼

Op 12 oktober gingen we met de bus en met fraai herfstweer al vroeg
op pad. We deden mee met het 33ste Osnabrücker Chorfestival en waren
daarvoor uitgenodigd in het kader van de Stedenband met Osnabrück.
Acht koren traden op en wij mochten twee keer zingen. We wisten dat
het een grote zaal was, maar dat die zo goed gevuld zou zijn (het concert
begon om 17:00 uur!) hadden we nooit gedacht. Het was muisstil in de
zaal, totdat de klanken van elk nummer waren uitgestorven, waarna het
publiek zijn waardering steeds duidelijk overbracht. De Osnabrücker Zeitung roemde vooral Dir, Seele des Weltalls en The Sound of Silence (met
“traümerisch anmütenden Flügelklangen” van onze Gerrie Meijers). Het
was een goede generale repetitie voor het concert zes dagen later.
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Philharmonie
Haarlem

►

Op ons vertrouwde podium in de
Grote Zaal stonden we op 18 oktober voor een concert met het
Westlands Mannenkoor: “Glazen Stad aan het Spaarne”. De
meeste lezers van dit blad hebben
het concert gezien en gehoord of
hebben zelf meegezongen. Het
eigen karakter en repertoire van
de twee koren kwam goed tot
zijn recht. Voor de pauze Zang
en Vriendschap met 70 zangers,
na de pauze, vocaal versterkt
met de sopraan Wendy Krikken,
het Westlands met meer dan 100
zangers. En de twee hoogtepunten waren de nummers die we
gezamenlijk hebben gezongen:
Landerkennung van Grieg en, met
Wendy Krikken, La Vergine degli
Angeli van Verdi.
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Patronaat
Haarlem

►

Hooguit enkele tientallen bezoekers
konden we op 23 december vanaf het
podium zien. De rookmachines zorgden ervoor dat de andere 900 man
aan ons gezicht werd onttrokken. We
konden dus tijdens het zingen naar
Niels Geusebroek kijken en naar onze
dirigent, die zoals vele anderen zich
belangeloos voor het goede doel van
Serious Request hebben ingezet. We
zongen, net als in de 3FM-studio en
op Bevrijdingspop, de backing vocals
van High Hopes in Hard Times. Het
publiek was enthousiast (“We want
more, we want more”), Niels ging nog
even door, maar voor ons was het na
krap drie minuten afgelopen. Het ging
snel, maar we waren voldaan.
NB Het nummer is nog steeds te
downloaden via iTunes, te horen op
Spotify en als onderdeel van de Gitaarlem Serious Request CD te verkrijgen bij de platenhandel en bol.
com.
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PERSONALIA
OVERLEDEN
In oktober 2014 zijn ons twee leden ontvallen. Op 7 oktober overleed op 87-jarige leeftijd Piet Winter. Piet heeft
vele jaren op de voorste rij gestaan bij de eerste tenoren.
Hij heeft ruim 42 jaar gezongen tot gezondheidsproblemen
hem dat ging beletten. Vanaf zijn terugtreden als zanger in
1997 is Piet het koor trouw gebleven door zijn lidmaatschap
van de vereniging aan te houden tot zijn dood.
Op 26 oktober is plotseling onze eerste tenor Rob Kloes
overleden. Rob heeft bijna 14 jaar in ons koor gezongen.
Acht dagen voor zijn dood zong hij nog tijdens het concert
dat wij samen met het Westlands Mannenkoor hebben gegeven. Rob werd 68 jaar. Elders in dit magazine is een In
Memoriam voor Rob opgenomen.
NIEUWE LEDEN

EVEN VOORSTELLEN:
BRAM DERCKX
Verreweg de ‘Benjamin’ van het koor en recent lid; sinds
december 2014. Ik ben in aanraking gekomen met een
mannenkoor in 2005, het jaar waarin mijn opa en oma
hun 40 jarig huwelijk vierde. Mijn opa zit in het Meijels
Mannenkoor. In een lokale kerk werden voor dit jubileum
meerdere liederen gezongen, waaronder het nummer:
‘Pie Jesu’. Met twee sopranen en het Meijels Mannenkoor op de achtergrond kon ik het niet droog houden,
ik ging letterlijk ‘kapot’, zittend op de kerkbank. Tien
jaar later is het dan zo ver, ik besloot om contact op te
nemen met het Koninklijk Haarlems Mannenkoor. Na
een paar maanden heb ik mijn draai gevonden tussen
de oudjes, overigens werd ik een warm bad gedompeld, vanaf de eerste dag, mijn dank daarvoor is groot!
Doordeweeks kun je me veel buiten vinden, daar zoek
ik mijn werkzaamheden: ’buiten!’. Zo ben ik werkzaam
als: dierenverzorger, bosbeheerder en werk op een
gemeenschappelijke moestuin. Daarnaast doe ik een
thuisopleiding als Hovenier en volg recentelijk een Imkercursus. Dit met als doel zelf een stichting te beginnen die zich concentreert om braakliggend grond in de
regio Haarlem om te toveren tot tuinen of moestuinen.
In mijn vrije tijd schilder ik graag en uiteraard is muziek ook een hobby. Je zult mij zelden op straat zien
zonder earin’s. Door te zingen op maandagavond
met het koor kan ik even alle stress van de week ervoor langs mij af laten glijden. Wat een heerlijk gevoel!
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In het vorige nummer werd gemeld dat Johannes Belt en
Paul Daas als aspirant-leden een plaats hadden gevonden tussen de tweede tenoren (Johannes) en bassen
(Paul). Met ingang van 1 oktober zijn zij tot ieders vreugde
lid geworden van het koor.
Met ingang van 1 december zijn Antoon van Raaij en
Bram Derckx toegetreden. Antoon bij de baritons en
Bram bij de bassen. Met Bram, 26 jaar oud, hebben we
een nieuw jongste lid in huis. Wij wensen hen veel zangplezier.
VERTROKKEN
Jos Geurts heeft met ingang van 1 januari 2015 zijn lidmaatschap opgezegd. Hij schrijft dat het zingen bij Zang
en Vriendschap hem al te lang geen voldoening geeft. Jos
is bijna tien jaar lid geweest en heeft deel uitgemaakt van
het bestuur van 2008 tot 2013.

JUBILEA
Wij feliciteren de volgende zangers met hun (komende)
koorjubileum:
1 januari
Han van Daalen 10 jaar
1 februari Bert Koopman 5 jaar
1 februari Jan van de Manakker 10 jaar
1 februari Frans van Kaam 10 jaar
1 maart
Jan Kwak 10 jaar
1 april
Sander Ruitenbeek 20 jaar
1 april
Huub Elzerman 20 jaar
1 mei
Theo Razenberg 5 jaar
14 mei
Leo Jongsma 25 jaar
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KORTE BERICHTEN

• Dit jaar doet het koor weer mee met Korenlint.
We melden ons aan voor twee optredens op
zaterdagmiddag 12 september.

• De zangers krijgen dit jaar een nieuw
concertkostuum. Het wordt een driedelig
kostuum in het zwart met een blauwe en een
oranje stropdas.
• Sander Ruitenbeek en Frans van Kaam treden
tijdens de jaarvergadering op 23 maart als
bestuurslid af.
• De vlag is uitgehangen op ons Gebouw op
woensdag 28 januari. Zang en Vriendschap
bezat op die dag precies 125 jaar het predicaat
´Koninklijk´.
• Om dit jaar zonder tekort te eindigen, ontplooien
de leden extra activiteiten. Die moeten in totaal
€ 2015 opleveren.
• Ondanks het overlijden afgelopen jaar van twee
zangers en het vertrek van vier andere, maar
dankzij de aanwas met zes nieuwe leden zijn
we met precies evenveel zangers geëindigd als
waarmee we het jaar begonnen: 76 zangers.

AGENDA

• Op 19 september 2015 doet het koor mee met het
Korenfestival in Schiedam onder auspiciën van
de KNZV-Holland. De deelnemende koren worden
door een deskundige jury beoordeeld. Kortom:
een concours.

KOOR
Za 21 feb 20:00 uur 		
Za 14 mrt 10:00 tot 15:00 uur
Ma 23 mrt 20:00 uur		
Zo 26 apr 15:00 uur 		
Ma 4 mei 18:45 - 19:30 uur

Oudjaarsavond
Rommelmarkt
Algemene Ledenvergadering
Corsoconcert in de Philharmonie
Dodenherdenking Grote of St. Bavokerk

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP
Vr 13 feb 19:30 uur		
Zo 22 feb 14:30 uur		
Zo 1 mrt 12:00 uur		
Za 14 mrt 10:00 tot 15:00 uur
Zo 29 mrt 14:30 uur		
Zo 5 apr 12:00 uur		
Zo 19 apr 14:30 uur		
Vr 24 apr 19:30 uur		
Zo 3 mei 12:00 uur		
Zo 31 mei 14:30 uur		
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Café ZANZARA, Cultureel Open Podium
Open Podium Con Tutti				
KnipKaartKoor o.l.v. Leny van Schaik		
Rommelmarkt					
Open Podium Con Tutti				
KnipKaartKoor o.l.v. Leny van Schaik		
Open Podium Con Tutti				
Café ZANZARA, Cultureel Open Podium
KnipKaartKoor o.l.v. Leny van Schaik		
Open Podium Con Tutti				

€ 10
Gratis toegang
€ 25 voor 5 keer
Gratis toegang
Gratis toegang
€ 25 voor 5 keer
Gratis toegang
€ 10
€ 25 voor 5 keer
Gratis toegang
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GEEF JE JUBILERENDE
CLUB EEN MOOI CADEAU!

Door Theo Bonsen

Het is al weer tien jaar geleden, dat de
toenmalige PR-commissie het plan opperde
een ‘club van 175’ op te richten voor het
toen 175-jarige Zang en Vriendschap. We
hebben het hier over de vrienden van Zang en
Vriendschap. Het resultaat was geen 175, maar
wél 60 nieuwe vrienden. Waarvan nog steeds
velen met groot plezier aan onze vereniging
verbonden zijn en onze concerten bezoeken.

BANKJE
VAN
LOOTS
Door Fedde Reeskamp

Talloze malen langsgelopen, echter nooit
geweten dat dit natuurstenen “Bankje van
Loots”, dat in de Haarlemmerhout staat,
bijna 100 jaar geleden door onze leden is opgericht ter nagedachtenis van Philip Loots.
Philip Loots was de vaste pianobegeleider van
Zang en Vriendschap onder dirigent-directeur
Willem Robert. Hij kwam ruim twee jaar na de
dood van Robert (één jaar na ingebruikname van
Gebouw Zang en Vriendschap) zelf te overlijden.
Omdat Zang en Vriendschap bij het grafmonument voor Robert flink had uitgepakt, kon men nu kennelijk niet achterblijven. Vandaar dat het “Bankje van Loots”
werd betaald uit een herdenkingsconcert.
Bron: Gedenkboek 1830-1930 blz
Foto door Vrienden van de Haarlemmerhout
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97.

Inmiddels hebben we 118 vrienden!
Zij
leveren als vriend een bijdrage aan onder
andere onze nieuwe concertkostuum.
Wat toen goed werkte moet ook tien jaar
later nog kunnen werken. Het verschil is
dat we er met z’n allen ons best voor doen
om daar het jubileumjaartal –185 – aan te
verbinden. Met 185 vrienden, hebben wwe
meer concertbezoekers dan met 118. Dat is
logisch, zou Johan zeggen. Maar veel leuker
is, dat het vaak meerjarige relaties worden
van onze vereniging, wat financieel interessant
is. Even een klein
rekensommetje:
185
– 118 = 67 nieuwe
vrienden à € 40,00 =
€ 2.680 per jaar. Bij
vijf jaar vriendschap
wordt dat al € 13.400.
Leuk, hoor ik de
penningmeester
zeggen,
want
het
borgt onze financiële
gezondheid
als
zangvereniging.
Dus
waarom zouden we

dat niet met zijn allen nastreven? Met 70
actieve zangers gaat dat slechts om één
nieuwe vriend per zanger. Wat dat allemaal
teweeg brengt, moge inmiddels duidelijk zijn.
Stimuleren
Om de zangers een beetje te stimuleren,
stellen we u het volgende voor. Doe allemaal
mee en vergeet niet op te geven door wie
die nieuwe vriend is aangebracht. Want
de zanger met de meeste nieuwe vrienden
kan – op kosten van een PR-lid – rekenen
op een mooi kistje wijn! Dus alle vrienden
bijdragen zijn voor Zang en Vriendschap.
Omdat 2015 net is begonnen en we het gehele
jaar 185 jaar bestaan, heeft u ruim de tijd voor
deze actie. Uw collega-zangers rekenen op u!
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TEGEN DE
EENZAAMHEID
Door Toon Lager

Het gebouw werd ons geschonken door
een aantal leden die nogal beschikten
over de nodige gelden, na de gouden tijd
van Willem Robert, toen ons koor nog
200 leden telde. Het is toch gek dat in een
tijd dat de mensen zich nog niet dagelijks
wasten en het de gewoonte was flink te
roken, er een gebouw werd neergezet met
de huidige afmetingen. Als je dan bedenkt
dat er alleen frisse lucht kwam door twee
kleine klepraampjes in de achtermuur van
de zaal, dan kan je je wel de broeierige
sfeer voorstellen, waarin gezongen
moest worden. De donkere gordijnen
aan de wanden zorgde ook niet voor een
feeststemming. Als je dan nagaat dat het
Beati mortui twee maal zo langzaam werd
gezongen als nu dan komt toch ook echt
niet het polonaisegevoel bij je boven.
Toen Toon bijna een halve eeuw geleden
lid werd van dit illustere gezelschap was de
sfeer wel anders, maar nog lang niet zoals
nu. De lambrisering bestond uit de bekende
Decowall-platen en voor de verlichting
waren lelijke T.L. balken opgehangen.

liever tussen het
“gewone volk”
Tijdens de feestavonden werd de stamtafel
voor de vitrine gezet, met daarachter het
bestuur en hun dames. In het midden
de voorzitter, een gezette bankemployé
met een ouderwetse snor. De, nog jonge
vrouw van Toon, weigerde achter de
stamtafel plaats te nemen en bewoog zich
liever tussen het “gewone volk”. Al snel
werd dit overgenomen door de overige
bestuursleden.
Ook de zaal kreeg, door de vele
verbouwingen een andere uitstraling.
Bijvoorbeeld het daglicht kwam door
een stalen lichtstraat naar binnen. Deze
was gemaakt van een T-staalconstructie
februari 2015

waartussen draadglas met een lengte
van bijna 2 m. Doordat het geheel
nogal verroest was ontstond er een
levensgevaarlijke situatie. Het draadglas
was op een aantal plaatsen stuk. Om te
voorkomen dat het glas naar beneden
zou vallen ging Toon, tijdens de grote
schoonmaak, met zangersvriend Ed en
een kitspuit het dak op om de scheuren
te dichten. Hij waarschuwde zijn maat
nog niet op het glas te steunen maar het
was al te laat. Ed verloor zijn evenwicht en
het ruit stortte met een harde klap naar
beneden. Ook Ed verdween in het gat,
maar bleef gelukkig op de onderliggende
T-staalconstructie liggen.
Met alle macht wist Toon hem weer
op het dak te trekken. Het zware
glas kletterde twee meter naast de
koffiedrinkende schoonmaakploeg. Ook
de tien jaar oude dochter van Toon zat
bij de schoonmaakploeg en hij durfde
niet naar beneden te kijken wat er was
aangericht. Hij hoorde alleen maar huilen
en geschreeuw. Gelukkig was niemand
geraakt, maar toch. Onmiddellijk besloot
het bestuur dat het geheel moest worden
vervangen, waarbij de bovenwoning ook
moest worden aangepakt.
Met medewerking van veel leden, kwam
de verbouwing tot stand. Het is juist de
inbreng van de leden die de sfeer in ons
koor zo uniek maakt. Kijk alleen maar naar
de vele acties om geld bijeen te brengen,
om de dure verbouwingen te bekostigen.
En wat te denken van alle festiviteiten die
met veel enthousiasme in elkaar werden
gezet. Ik las deze week dat een op de vier
mensen eenzaam is. Ik ben ervan overtuigd
dat juist het bezit van ons Gebouw,
ondanks al zijn problemen, voor veel leden
een dankbare uitlaatklep is, waardoor hun
leven nog meer waarde heeft gekregen.
Laten we dus ons bezit koesteren en op
naar de volgende eeuw..

HET KOOR
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 - 5320339
www.zangenvriendschap.nl
info@zangenvriendschap.nl
Secretaris: Jan Koet (06-50511186)

facebook.com/mannenkoorzangenvriendschap

COLOFON
Redactie, lay-out en verzending:
Rick van der Burg, Chuck Hurd, Jan Koet, Harry
Wijnberg
Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto-credits:
Helene Wiesenhaan (Cover, p11),
Gijs Wijnberg (p3,5,6,7,10),
Saskia Hurd (p11), Wichard Bos , Rick van der
Burg, John van Wonderen
Het verenigingsblad wordt 4x per jaar verspreid
onder leden, vrienden en relaties van Zang en
Vriendschap.. De oplage bedraagt ongeveer 260
exemplaren.
Redactie adres: Harry Wijnberg,
Zandlaan 34, 2121 VS Bennebroek
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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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

