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VAN DE VOORZITTER
VAN OUD NAAR NIEUW
De donkere dagen voor Kerstmis werpen
hun schaduw al weer bijna een maand
voor ons uit als ik in de pen klim. Het is al
vroeg donker, maar ook een stuk kouder.
We lezen dikkere boeken, kijken langer
naar films en zoeken vaker de gezelligheid van de huiskamer op. De zaal van
Zang en Vriendschap zou in dat rijtje met
enige fantasie best wel passen; geen
echte huiskamer, maar wel een plek waar
het voor de meesten van ons zeer prettig
toeven is.

IN DIT NUMMER

Een geschikte periode ook om zowel
vooruit te kijken en natuurlijk om te kijken
naar het voorbije jaar. Om met het laatste te beginnen. 2016 was een jaar waar
we zangvrienden hebben verloren: zowel
Frans Borst, Jos van Moorten als Jan
Kivit zijn niet meer onder ons. Ook Zang
en Vriendschap treurde om dit grote verlies en heeft op zijn eigen wijze steeds
gepast afscheid genomen van deze zeer
gewaardeerde leden; de nabestaanden
bleken bijzonder dankbaar voor onze
inzet. Afgelopen zaterdag werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden
van Martin Schipper. Op pagina 12 wordt
hier verder aandacht aan besteed.

Maar er was gelukkig ook veel positiefs
te melden. De concertserie Langs Herenwegen bijvoorbeeld, hebben we vier
keer uitgevoerd en het resultaat is er :
we kennen een flink aantal werken bijna
allemaal uit het hoofd. Het resultaat van
thuisstudie en stevig repeteren met veel
herhalingen. De laatste uitvoering in Oudenbosch was ook uit oogpunt van “samen uit” een goed initiatief; voor veel leden is ook eens per jaar een dag weg met
elkaar een teken van verbondenheid. Een
vereniging als de onze heeft daar uiteraard oog voor.
In het afgelopen jaar was veel tijd ingeruimd voor de toekomstige aanpak van
het koor in een veranderende tijd. Leden werden gevraagd mee te denken,
alle tenoren, baritons en bassen werden
groepsgewijs geïnterviewd en een Moederdagconcert in mei 2017 is één van de
uitkomsten uit de discussies. Met aansprekende artiesten als Tania Kross en
Niels Geusenbroek als publiekstrekkers
voor meerdere generaties. Hoopvol is in
dit verband dat vanaf medio november
een flink aantal nieuwe zangers binnen
kwamen en snel een plaats in het koor
hebben gevonden. De volgende uitda-

Van de voorzitter.............................................................................3
Opperste Concentratie bij Optredens Langs Herenwegen.............4
Vier Project Zangers.......................................................................5
Ständchen: een serenade voor of door vrouwen?..........................6
Habanera Schokte Operapubliek in Paris.......................................7
Zaal Onderdeel Kunstlijn 2016........................................................8
Aart van Zoest, al 25 jaar trouwe zanger......................................10
Oudejaarsavond ‘Die goede oude tijd’..........................................10
Overdracht Ere-voorzitterschap tijdens Nieuwjaarsreceptie......... 11
Wie Ben Ik..................................................................................... 11
Financieën en Concertreis centraal tijdens Najaarsvergadering..12
Nieuwe Website is Live.................................................................12
Personalia.....................................................................................12
Korte Berichten.............................................................................13
Agenda..........................................................................................13
Toon Lager....................................................................................14

december 2016

ging is de verkoop van de toegangskaarten, want uiteraard willen we een uitverkochte Grote Zaal in de Philharmonie.
Voor 2017 is natuurlijk dit concert een
speerpunt van groot belang, maar er is
meer. Wij hopen dat in het najaar een
concertreis kan worden ondernomen;
onze Reiscommissie is hard aan het
werk om dat mogelijk te maken. Inderdaad een gezamenlijk “samen uit”-gebeuren met een rijke traditie. Als we kunnen voldoen aan de voorwaarden, dan
zijn er plannen om als Zang en Vriendschap mogelijk een KNZV-Korendag te
organiseren. Goed om net als in voorbije
jaren andere koren ook gedaan hebben,
een dergelijk evenement zelf eens op de
schouders te nemen.
Ik wens u en de uwen een prachtig 2017
toe, vooral in goede gezondheid. En ik
hoop van ganser harte dat de projectzangers, waarvan enkelen zich al gemeld hebben als lid, zich snel thuis zullen
voelen in onze schitterende vereniging.
Bert Koopman
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OPPERSTE CONCENTRATIE BIJ OPTREDENS
LANGS HERENWEGEN
noemen Cantique de Jean Racine in de
Remonstrantse kerk het hoogtepunt.
Arno roemt ook de vier(!) eerste tenoren
die Goin’ Home in Oudenbosch zongen.
Gerrie
Gerrie Meijers, onze eigen begeleidster
op piano en orgel, vond het mooiste moment in de tour de muziekdienst in haar
eigen Remonstrantse Kerk. “Er werd zo
inspirerend muziek gemaakt!”, vertelt ze
enthousiast. “Met dank aan de bevlogen
directie van Arno. Hij kreeg nog een welverdiend compliment van musicus Pieter
Grimbergen die ademloos had geluisterd.
Ook complimenten aan koormeester Wil
Tremonti die het hele koor op het kleine
podium kreeg.”

De concentratie bij de koorleden is maximaal op het moment dat onze dirigent
Arno Vree zijn armen opheft om de eerste
inzet van de zangers aan te geven. Alle
ogen zijn op hem gericht. Het hoofd recht
op de romp, de kaak los en de ademsteun
gereed om gecontroleerd ‘van bovenaf’
de eerste noten te kunnen inzetten. Vele
zangers hebben dit zeker al honderd keer
tijdens de repetities van Arno gehoord.
En hoe hebben we gezongen bij de concerttour Langs Herenwegen? Een aantal
mensen hebben hun ervaringen gedeeld.
”Zingen is vooral naar elkaar luisteren. Als
je goed luistert kun je beter samen zingen
en klinken alle door elkaar lopende stemmen tóch als een geheel,” zegt Arno, die
heel enthousiast is over de afgesloten
concerttour Langs Herenwegen. “Er is
goed gezongen en ik ben er trots op dat
we in een vrij korte tijd een optreden van
een uur kunnen instuderen met overwegend nieuw materiaal in de talen Frans,
Duits en Engels.” Een concerttour heeft
als voordeel dat je repeteert voor meerdere optredens, niet slechts voor één optreden. Bovendien neemt de kwaliteit van
zang met meerdere optredens telkens
toe.
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Voor Arno Vree was het optreden in zijn
geboortestad Alphen aan den Rijn een bijzonder optreden geweest. Van zijn twaalfde tot zijn twintigste heeft hij orgelles gehad van organist Simon Stelling. Bij het
optreden in de Adventskerk heeft Arno het
koor en zijn oud-leraar gedirigeerd. Eerste tenor Rick van der Burg vond het optreden in de kathedrale basiliek Sint Bavo
in Haarlem juist weer heel bijzonder. Met
zijn vader -die nu niet meer leeft- luisterde
hij vroeger veel pijporgelmuziek. Dat vonden ze beiden geweldig. Met zijn vader in
gedachten heeft hij in het bijzijn van familie heel bewust gezongen.
De favorieten
De meningen zijn verdeeld over wat het
mooist gezongen nummer is. Rick vond
het Laudate Dominum in de basiliek van
Oudenbosch fantastisch gezongen. ”Daar
hebben we als koor op de juiste toon, op
het juiste moment een volle bak gas gegeven, geweldig vond ik dat.” Bariton Rob
Steijger heeft erg genoten van het Pater
Noster waarbij vooral de bassen prachtig
konden zingen. “Zo’n nummer doet het
heel goed in zo’n grote basiliek. De galm
in de basiliek maakt zo’n nummer prachtig!” Bariton Paul van Hout en Arno Vree

Kritische noten
Kritische noten zijn er ook over de concerttour te horen. Sommige zangers kijken terug op een concerttour dat niet alle
verwachtingen heeft waargemaakt. “Er
zijn bij deze tour best wel wat optredens
om diverse redenen niet door gegaan,
dat vind ik jammer.” Anderen zijn weer
verbaasd over de lage opkomst van zangers in met name Oudenbosch. Een vergelijking wordt gemaakt met voetballen:
“Als een voetbalteam traint dan willen alle
spelers van de selectie de wedstrijd spelen, bij ons willen alle zangers (lees: spelers) wel repeteren (lees: trainen), maar
niet alle zangers willen het concert zingen
(lees: de wedstrijd spelen).”
Tijdens de concerttour Langs Herenwegen hebben we als koor laten zien wat we
waard zijn. We hebben heel inspirerend
muziek gemaakt en dat is door het publiek zeer gewaardeerd. Om succesvol te
kunnen zijn tijdens een optreden kennen
wij ondertussen de mantra uit ons hoofd:
geconcentreerd alle ogen gericht op dirigent, het hoofd recht op de romp, de kaak
los en de ademsteun gereed om gecontroleerd ‘van bovenaf’ de eerste noten te
kunnen inzetten.
Rob Steijger
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VIER PROJECT ZANGERS
Fedde Reeskamp laat vier projectzangers vertellen over hun eerste weken bij Zang en Vriendschap.
Hoe zijn ze bij ons terechtgekomen, zingen ze al langer, wat is hun eerste indruk?

sen die op je aflopen en gewoon even een
praatje maken. Ook fijn dat je aan een begeleider wordt gekoppeld. En de dirigent?
Die is precies zoals een dirigent moet zijn,
naar mijn idee. Houden zo!”

De wens weer
te gaan zingen

Willem Brand, 1e tenor:

“Voor mijn stukjes over Zang en Vriendschap is mijn contactpersoon Rick. Hoe
vasthoudend die man kan zijn! Ál zijn
mails eindigden met “we hebben nog plek,
Willem!” De enthousiaste verhalen van
mijn zwager Cees deden de rest. Wat me
op de repetitie trof was dat er een dirigent
staat die vakkundig is, en zich zichtbaar
‘thuis’ voelt, zo tussen die mannen. Inclusief typische mannenhumor, waar ik
meestal niets van moet hebben, maar tot
mijn eigen verbazing brengt hij het tóch
grappig.”

Verschillende
opvattingen
Cor Jonker, bariton:

Marcus Brandes, 2e tenor:

“Ik las het stukje in de lokale pers. Meteen
op gereageerd. Het gebouw is prachtig!
De informele sfeer vind ik plezierig. Men-
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“Via jullie website vernam ik van het Moederdagproject. En wist je dat ik 25 jaar
geleden zelfs nog heel even lid ben geweest? Als projectzanger in aanraking te
komen met verschillende dirigenten vind
ik leuk. Hun wijze van dirigeren, repeteren, musiceren. Dat daar verschillende
opvattingen over bestaan, dat boeit me.
De ontvangst is gemoedelijk, hartelijk. Jan
Koet, die mij allervriendelijkst telefonisch
te woord stond. Geen gedoe en meteen
lekker mee repeteren. Want daar kom je
immers voor! Onder de indruk van de dirigent. Geduldig, vrolijk en uitermate bekwaam.”

Johan Breuker, bas:

“Ik liep al jaren rond met de wens weer
te gaan zingen. Maar kan geen noten lezen en nog onzeker van mijn stem. John
(Löwenhardt, red.) maakte mij attent op
Zang en Vriendschap. Bij het Korenlint
was ik steeds van jullie onder de indruk.
Dus uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en binnengestapt. Mocht direct
meedoen! En was meteen verkocht. De
repetities van afgelopen weken waren
voor mij echt een plezierig déjà vu naar
mijn tijd als koorknaap. Ik wil uiteraard
werken aan mijn stem. En aan het notenlezen. Want het gaat natuurlijk om het plezier, maar ook om het zo zuíver mogelijk
zingen. Wat mij echt opvalt is de inzet van
alle zangers. Geeft mij een positief gevoel.
En zoals Arno op de bok staat, de mannen in het gareel houdt en ons met humor
stukje bij beetje stuurt naar de richting die
hem voor ogen staat. Mooi.”
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STÄNDCHEN : EEN SERENADE VOOR
OF DOOR VROUWEN?
Vooral in het eerste
deel
(1-25)
zullen
Sigmund Freud, U en
ik geen moeite hebben
het vurig mannelijk
libido te herkennen.
Opmerkelijk vind ik dan
ook dat de solopartij
van Ständchen door
een vrouw (Alt) wordt
gezongen.

Franz Schubert by Wilhelm August Rieder 1875

Terug van weggeweest peilde ik in
september de ontwikkeling in het
repertoire van Z & V tijdens mijn
afwezigheid. “Langs Heren Wegen”,
een project met geestelijke werken,
is goeddeels aan mij voorbij gegaan.
Wellicht heeft dit op afstand bijgedragen
aan mijn revalidatie. Nu prijken er op het
programma van het Moederdag Concert
een aantal stukken van een geheel
ander, aards karakter, waarin de vrouw
als geliefde en als moeder centraal staat.
Zo ook bij de serenade van Franz
Schubert, Ständchen (D 920, 1827): een
huldebetoon, bij voorkeur als verrassing
buiten uitgevoerd aan het balkon of
venster van een geliefde. Dit lied op tekst
van de dichter Franz Grillparzer getuigt –
zoals te verwachten bij een serenade- van
een uitgesproken mannelijke hartstocht.

66

Zou
de
begeerde
geliefde
in
deze
serenade een man
zijn geweest? Zo’n
rolverwisseling
lijkt
erg gedurfd voor het
Wenen van begin 19e
eeuw. In een biografie
van Schubert lees ik
zelfs dat de serenade
door
Schubert
is
gecomponeerd
voor
een
vrouwenkoor!
Ook op het internet
vind ik een aantal
recente
uitvoeringen
van Ständchen door
vrouwen. Nu maakt het in onze tijd niet
zoveel meer uit of een serenade door
vrouwen of door mannen wordt uitgevoerd.
Wij kunnen ons een serenade door
vrouwen best voorstellen. Bijvoorbeeld
voor een mannelijke celebrity, een
Arno Vree of een George Clooney op
het balkon. Of voor een vrouwelijke
geliefde, ook geen probleem. Maar in
de Biedermeier-periode van Schubert
moet dit hartstochtelijke lied gezongen
door vrouwen toch een bijzondere
roldoorbreking hebben betekend.
Op zoek naar een verklaring stuitte ik
op informatie hierover van pianist en
Schubert-kenner Graham Johnson. Hij
blijkt over directe bronnen te beschikken
uit de omgeving van Schubert die licht
werpen op de totstandkoming van
Ständchen.

Het blijkt een gelegenheidswerk van
Schubert te zijn geweest voor de viering
van de verjaardag van een zekere Louise
Gosmar, een vrouw dus. Zij was de
verloofde van de (invloed)rijke Leopold
Sonnleitner die weer een bewonderaar
was van Schubert. Ene Anna Frohlich,
muzieklerares van Louise, heeft veel
moeite gedaan om haar pupil/werkgever
op dit society-feestje met een serenade
te verrassen. Zo werd eerst Grillparzer
door haar gestrikt voor het gedicht. Op
zich was dat niet moeilijk want Grillparzer
was verliefd op een zus van deze Anna.
Dat zal ongetwijfeld gezorgd hebben voor
de bijzondere lading in de tekst. Daarna
legde zij het gedicht voor aan Schubert
met het verzoek dit op muziek te zetten.
Zij wilde een solopartij voor een mezzo
sopraan, want zij wilde een andere zus,
Josephine, laten schitteren op het feestje.
In drie dagen componeerde Schubert de
muziek voor een solo mezzosopraan
en vier mannenstemmen. Maar Anna
wilde het anders. Ook de begeleidende
stemmen moesten door vrouwen,
de vriendinnen van Louise, worden
gezongen. Schubert heeft toen -aldus
Anna zelf- ter plekke, zittend in een
vensterbank in een oogwenk de muziek
omgezet voor een vrouwenkoor. Zo zijn
Louise (en natuurlijk Sonnleitner!) op hun
wenken bediend. En zo bestaan er dus
tot op de dag van vandaag twee versies,
een met een mannenkoor en een met een
vrouwenkoor. Het lied is sindsdien -met
de passies van Grillparzer in de tekstonverminderd populair gebleven in beide
versies. Dames hadden toen en hebben
nu blijkbaar geen enkel probleem met die
vurigheid. Misschien omdat de minnende
zanger de geliefde na de liefdesverklaring
zo keurig netjes van de nachtrust laat
genieten en zich terug trekt. Hoe dan
ook, de muziek van dit lied van Schubert
voor of door vrouwen is en blijft van een
tijdloze schoonheid.
Ed Kruisheer
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HABANERA SCHOKTE OPERAPUBLIEK
IN PARIJS
werd de hoofdrol in een
opera vertolkt door een
fabrieksmeisje, niet eerder
schreef een componist een
partituur waarin Spaanse
folklore – de Habanera –
zo harmonieus samenviel
met de eigen taal van de
componist, vol sensuele
melodieën en een opzwepend ritme. Bizet was zijn
tijd ver vooruit. Zijn muziek zou van grote invloed
zijn op het verisme van
de grote Italiaanse opera
componisten, die net als hij
hun thema’s zochten in het
leven van alle dag, zonder
overigens in te boeten aan
heftige dramatiek en grote
emoties.

Nee, het Parijse operapubliek kon er niet om lachen:
een wulpse, schaamteloos
heupwiegende zigeunerin
op het toneel met een al
even lichtzinnig lied: De
liefde is een rebelse vogel.
Op de tonen van een uit
Cuba overgewaaide muzieksoort – de Habanera
– wervelde mezzosopraan
Galli-Marié over de planken en al zingend bracht
zij op het podium wel haar
tegenspeler het hoofd op
hol, maar niet de toeschouwers in de zaal. Die waren
niet gecharmeerd van de
entree-aria over de rebelse
liefde, maar dat oordeel trof
de hele opera. Na het slotakkoord viel er een ijzige
stilte. De eerste opvoering
van Carmen – later een wereldhit – stuitte op de burgerlijke preutsheid van de
negentiende eeuw. Maar,
er was meer aan de hand:
het operapubliek was gewend aan opera’s die werden bevolkt door mythologische figuren, goden, helden, edellieden
en koningen. Deze opera speelde niet
in de oudheid, maar in de moderne tijd.
De zigeunerin Carmen was een meisje
uit de sigarettenfabriek, een meid uit de
arbeidersklasse. Dat was nieuw.
In de zaal hoorde de jonge componist
George Bizet het gemonkel gelaten aan.
Hij sloop weg uit de Opera Comique, weg
van het verwende, conservatieve Parijse
publiek. Over de gebeurtenissen daarna
zijn de historici verdeeld. De een beweert
dat de koele ontvangst van Carmen de
wankele gezondheid van Bizet zodanig
raakte dat hij twee maanden later aan
een hartaanval bezweek. Volgens anderen was de slechte ontvangst niet aldecember2016
2016
december

leen te wijten aan een trendbreuk in de
muziek, maar ook aan de omstandigheid
dat de decorstukken te laat beschikbaar
kwamen. Maar over de doodsoorzaak op
36-jarige leeftijd was iedereen het wel
eens: een zwak hart.
Maar of George Bizet nu wel of niet aan
teleurstelling en verdriet is overleden,
vaststaat dat hij pas na zijn dood de erkenning kreeg die hem toekwam.
Bizet speelde al als kind briljant piano,
zijn opera’s gaven al snel blijk van onmiskenbare originaliteit en zijn laatste
opera Carmen is niet alleen een hoogtepunt, maar ook een keerpunt in de
geschiedenis van de opera. Niet eerder

Maar hoe vitaal en origineel de muziek van Bizet
ook was, slechts een beetje
erkenning kreeg hij met de
Parelvissers. De doorbraak
kwam pas na de première
van Carmen. En zelfs dat
ging niet zonder slag of
stoot. Op het allerlaatste
moment werd hij nog gedwongen tot coupures en wijzigingen en
hij had de steun nodig van de titelvertolkster Galli-Marié om hem te behoeden
voor verdere ingrepen. Nog weer later
werden de gesproken dialogen vervangen door recitatieven. Pas in de jaren
zeventig van de vorige eeuw kwam de
‘oerversie’ weer terug op de planken.
Maar toen behoorde Carmen – samen
met Der Zauberfløte van Mozart – al tot
de meest opgevoerde opera’s uit de geschiedenis. De Habanera is met het duet
uit de Parelvissers de meest gezongen
aria aller tijden.
Huub Elzerman
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ZAAL ONDERDEEL KUNSTLIJN 2016
Een bijzondere week, die van 31 oktober tot 6 november. Voor de gebruikers van de zaal, die zich te midden van een kunstwerk bevonden
en zelfs een onderdeel daarvan vormden, als zodanig gadegeslagen
en beluisterd. En voor het kunstminnend publiek dat zich in een ‘tussenruimte’ bevond, omgeven door schilderingen aan de wanden,
koorklanken en nog veel meer. Het was de Kunstlijn 2016 en het was
Dick Kreuger met het project “Tussen Beide”.
Het mannenkoor is een levendig geheel: het bruist, vernieuwt, valt terug op
oude waarden, brengt oude en nieuwe muzikale elementen bij elkaar en
ziet zich plotseling, al dan niet tijdelijk, uitgebreid met 12 nieuwe zangers. In
dat geheel lijkt het fysieke huis een statisch karakter te hebben.
Maar sinds begin dit jaar bevat ook het gebouw levende, meebewegende
elementen waardoor de sfeer van de behuizing kan worden aangepast aan
het gebruik op dat moment. Gordijnen die de zaal een intiemer karakter
kunnen geven, instelbare kleuren van de verlichting en, zoals bijvoorbeeld
bij de Musilenzio-avonden, verwisselbare decor-elementen.
Grote bedenker en uitvoerder in dit alles is Dick Kreuger, zanger in het koor
(tweede tenor) en architect van beroep.
Was de zaal op de Musilenzio-avonden al onherkenbaar, tijdens het Kunstlijnproject Tussen Beide waande je je in een compleet ander landschap,
een andere dimensie of zoals Dick het zelf noemt: het overgangsgebied
tussen nu en morgen. Opbouw van de tentoonstelling (met onder meer
enorme beschilderde gordijnen) kon niet in één of twee dagen, daarom kregen de vaste gebruikers van de zaal op de maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag al het een en ander te zien. Maar ook het publiek, dat op drie
van die avonden een deel van de (in veel gevallen daarop toegesneden)
repetitie kon bijwonen.
De opening vond op vrijdag plaats, direct na afloop van de repetitie van
De Spaerne Sangers (zoek op Youtube: Kunstlijn en Spaerne Sangers).
Bij de openingssessie speelde Edgard de Rijcke op piano het intrigerende
stuk Dwergplaneten van de emeritus hoogleraar Huib Henrichs; een stuk
waarvan, hoe kan het ook anders, een enorm ruimtelijke werking uitging.
In de dagen erna was Zang en Vriendschap één van de tweehonderd locaties op de Kunstlijn. Zowel zaterdag als zondag kwam er een honderdtal
bezoekers in ons gebouw. Zij waren zeer onder de indruk van wat ze zagen.
Opvallend was het aantal mensen dat nog nooit binnen was geweest in ons
gebouw.
Nadat het hele gebeuren zondag, na afloop van de Gregoriaanse avond
van Musilenzio, achter de rug was, heb ik nog even rustig naar de wanddecoraties gekeken. Er was zoveel op te zien, zeker met de toelichting van
Dick, dat ik het jammer vond dat het niet een paar weken kon blijven hangen. Maar zo gaat dat in een levend huis.
Jan Koet
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KnipKaartKoor

Trio Hornbach
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AART VAN ZOEST,
al 25 jaar trouw zanger
Voorafgaand aan de repetitie en de najaarsvergadering werd stilgestaan bij het
25-jarig zanger jubileum van Aart van
Zoest. Aart, vergezeld van zijn vrouw
Ada en een vriendin, werd toegesproken door Bert Koopman en toegezongen
door alle aanwezigen. Van Bert, maar
ook van Henk Bijvank, secretaris bij de
KNZV-Holland, kreeg de 90-jarige Aart
een oorkonde. Henk deed er nog een
speldje bij.
Bert schetste een typerend beeld van
Aart tijdens zijn speech. Aart is geboren 4 juli 1926. Met zijn 90 jaar is hij de
oudste zanger van ons koor. Bewoners
in de Molukkenstraat zijn zuinig op Aart
en Ada, ze worden beiden goed in de
gaten gehouden. Op 18 november 1991
kwam hij bij Zang en Vriendschap. Hij
kwam dus op een leeftijd waarop veel
mensen eindelijk gaan doen wat Aart al
veel langer deed, namelijk zingen. Hij
was vele jaren daarvoor lid van het Haarlems Operakoor, samen met Ada. Ook
Jelle Jak heeft daar vele jaren gezongen.
Trouw aanwezig
Aart is bijzonder trouw en heeft in zijn 25
jaar niet veel repetities gemist. Hij houdt
zijn gezondheid nauwlettend in de gaten en gaat als het even kan elke week
zwemmen. De laatste jaren gaat het toch
allemaal wat minder gemakkelijk. Maar

dat houdt Aart niet tegen. Om 22:10 uur
horen we vaak dat de taxi al klaar staat.
En of dat gezond is weet ik niet, maar
Aart is er wel oud mee geworden.
Een bijzonder moment was tijdens de
concertreis naar België ruim vijf jaar
geleden. Ada werd niet goed en moest
naar het ziekenhuis in Antwerpen. Aart
en Ada werden daardoor op een gegeven moment gescheiden. Het was voor
het eerst in hun huwelijk dat Aart en Ada
die nacht niet onder één dak hebben geslapen.
Zuinig
Net als de bewoners van de Molukkenstraat zijn we bij ons koor ontzettend
zuinig op onze leden en zeer zeker ook
op onze ouderen. We knijpen een oogje
dicht als er wat vertraging in zit en als
ze wellicht iets langer in de muziekmap
kijken. Ze vertegenwoordigen tenslotte
een belangrijke generatie. Een generatie
waarbij het verenigingsleven een grotere
rol speelde dan tegenwoordig. Een generatie die we koesteren,omdat zij bepalend zijn voor de huidige stand van Zang
en Vriendschap. Een modern denkend
zangkoor dat het verleden in ere houdt
en leert van dat verleden.
Aart blijf zingen; wij zouden het
prachtig vinden!

OUDEJAARSAVOND
‘Die goede oude tijd’
Oudejaarsavond, onze jaarlijkse feestavond, vindt dit jaar plaats op zaterdag
18 februari. Uiteraard zijn alle leden, partners, Vrienden en zakelijk vrienden uitgenodigd om mee te vieren én mee te doen.
Voor de nieuwere zangers onder ons
even een korte uitleg van 18 februari?
Het is de zaterdag die dit jaar het dichts
bij onze oprichtingsdatum 20 februari
ligt. Ieder jaar geven we deze feestelijke
gebeurtenis een thema. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Die goede oude tijd’.

Doe mee
Dit onderwerp kan vrij ruim worden geïnterpreteerd. Zijn er ideeën voor een optreden, eventueel met anderen, geef dit
dan door aan de activiteitencommissie.
Op zanggebied kun je bijvoorbeeld denken aan Louis Davids, Toon Hermans,
Wim Zonneveld, enz. Maar voor de jongeren onder ons liggen die ‘goede ouwe
tijden’ weer recenter in het heden. Een
vermakelijke sketch of een instrumentaal optreden is ook welkom. Het is niet
verplicht, maar het is heel aardig als u de
kleding enigszins aanpast aan dit thema.
Wil je een optreden verzorgen laat
dit dan weten aan Ben van der Meij,
023 5331336 of via b.meij4@upcmail.nl.
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OVERDRACHT
ERE-VOORZITTERSCHAP TIJDENS
NIEUWJAARS
RECEPTIE

Elkaar de hand schudden en met elkaar
het glas heffen op het nieuwe jaar, doen
we traditiegetrouw ieder jaar. Maar dit jaar
wordt een bijzondere bijeenkomst. Door
het afscheid van Bernt Schneiders als
burgemeester van Haarlem en de komst
van de nieuwe burgervader Jos Wienen,
wordt ook het ere-voorzitterschap van
Zang en Vriendschap overgedragen.
Op zaterdag 7 januari om 15:30 uur zijn
zanger, partners, hun kinderen en Vrienden en relaties van ons koor van harte
uitgenodigd om dit moment samen met
ons te beleven. Wij verzoeken iedereen dan ook om tijdig aanwezig te zijn!
Jos Wienen heeft zich bereid verklaard
om de traditie van ere-voorzitter voort te
zetten. Hij krijgt de voorzittershamer van
‘onze’ Bernt overgedragen. Hiermee zijn
wij blij en verheugd. Om dit feest luister
bij te zetten zal het koor deze gebeurtenis
muzikaal omlijsten. We verheugen ons op
een grote opkomst.

WIE BEN IK

Of ik een stukje kon schrijven over wie
ik ben, wat ik doe, wat voor familie ik
heb en zo nog meer. Ik kan u vertellen,
ik heb daar altijd wat moeite mee. Niet
dat ik geheimen heb of zo, want die heb
ik niet, maar het gaat over mij, weet u
wel, en ik heb niet zo’n behoefte vol in
de belangstelling te staan. Maar ja Zang
en Vriendschap, daar zit vriendschap
in en vrienden weten meestal veel van
elkaar dus…. Oké, daar gaat ‘ie dan.
Geboren op 5 september 1951, inderdaad 65 jaar geleden, in Haarlem in
de bovenwoning van een grachtenhuis
aan de Bakenessergracht. Mooie oude
buurt, beetje warm ook wel. Harmonieus gezin. Tot mijn twintigste verjaardag thuis gewoond, daarna vlakbij met
mijn meisje in de Vrouwestraat. Mocht
leren van thuis. Dat was toen nog niet
zo gewoon in onze kringen! Uiteindelijk
afgestudeerd aan de HTS in Haarlem in
de Werktuigbouw met specialisaties in
Materiaalkunde en Energietechnieken.
Later ook nog een aantekening Scheepsbouwkunde gehaald in Amsterdam.
De eerste werkkring was de NDSM
scheepsnieuwbouwwerf
te
Amsterdam. Zes jaren van veel leren en veel
afzien. Schepen werden daar nog buiten gebouwd en de winters aan boord
waren erg koud. Toen duidelijk werd
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dat de NDSM het niet zou gaan halen
in de 80-er jaren, ben ik gaan solliciteren bij KLM. Met succes. Daar kwam ik
terecht in het beheer en onderhoud van
de 85 gebouwen van KLM. Daar ben ik
het management ingeklommen en toen
KLM in 2007 de zorg voor de facilities
de deur uit deed, ben ik meegegaan
naar Sodexo, die het werk overnam.
Thuis was inmiddels veel gebeurd. In
1974 werd mijn meisje mijn echtgenote
en schonk ze mij twee pracht kinderen van beiderlei kunne, zij zijn nu 38
en 33 jaar oud. De oudste studeerde
af in Journalistiek en de jongste studeerde af aan de TU Delft. Ik ben een
trotse vader! In 1999 stief mij echtgenote plotseling. Dat was een harde
dreun. Inmiddels heb ik alweer 10 jaar
een lieve vriendin die in Alkmaar woont.
Zestien jaar lang is het organiseren van
de Haarlemse Avondvierdaagse mijn
hobby geweest. Twaalf van die jaren was
ik voorzitter. Door wat hartproblemen
ben ik daar in 2010 mee gestopt en hebben anderen het stokje overgenomen.
Inmiddels gepensioneerd, zeil ik wat met
mijn kajuitzeiler en reis ik graag hier of
daar naar toe. En eh.. o ja, ben ik lid van
Zang en Vriendschap en zing wat!
Leo van de Pieterman
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FINANCIËN EN
CONCERTREIS
CENTRAAL TIJDENS NAJAARSVERGADERING

Op 21 november is de najaarsvergadering
gehouden. Centraal stonden de begroting, de
financiële situatie in het algemeen en de concertreis naar Barcelona.
De toegezonden begroting werd door de
penningmeester toegelicht. Hij maakte inzichtelijk dat het koor de afgelopen jaren meer
uitgaf dan er binnenkwam. Hoewel er aan de
uitgavenkant ook wel mogelijkheden zijn om
het gat kleiner te maken, ziet hij voor de toekomst vooral een opgave om naar mogelijkheden te zoeken de inkomsten te verhogen.
Daarbij wordt gedacht aan het meer benutten
van subsidiemogelijkheden en is uiteraard de
kaartverkoop bij concerten als het Moederdagconcert in mei 2017 van groot belang.
Het bestuur komt in het voorjaar met een
meerjarig financieel plan, mede op basis van
de gedane suggesties.
De vergadering was voorstander van het
aanpassen van de begroting voor 2017. Uit
de vergadering kwam het voorstel de contributieverhoging te verhogen. De vergadering
besloot tot een verhoging van € 1 per maand.
Het oorspronkelijk begrote verlies van € 1020
is daarmee bijna helemaal verdwenen.
BARCELONAREIS
Het is niet mogelijk gebleken voor een
redelijke prijs (een maximum van € 500 per
persoon werd daarvoor aangehouden) een
concertreis naar Barcelona te organiseren.
Besloten is om de Reiscommissie te vragen
om te zoeken naar een alternatieve bestemming. Concerteren voor publiek moet hierbij
voorop staan. Verschuiving naar een later
jaar bleek geen onoverkomelijke zaak.
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NIEUWE
WEBSITE IS
LIVE
Wie naar de website van Zang en Vriendschap gaat, wordt verrast door een compleet nieuw design. Deze is bedacht
en gemaakt door ons jongste lid Bram
Derckx. De oude website was al enige
tijd aan vervanging toe. Door het vernieuwde design is deze goed te bekijken
in alle webbrowsers en op alle devices,
zoals laptops, tablets en smartphones.
Door het gebruik van foto’s is de website een stuk aantrekkelijker geworden.
Ook is het voor de mensen die informatie op de website plaatsen, een stuk
eenvoudiger geworden. De zangers
kunnen ook nog steeds in het besloten
deel zoeken naar het oefenmateriaal.

PERSONALIA
OVERLEDEN
Op zaterdag 17 december zijn wij
opgeschrikt door het plotselinge overlijden
van onze bariton Martin Schipper. Martin
is vanaf 22 december 1997 lid geweest
en altijd zeer actief betrokken bij de
vereniging, niet alleen als zanger, maar
ook als lid van verschillende commissies.
Hij bracht veel ideeën en voorstellen aan
en was een voorbeeld voor ons allen
vanwege zijn gedegen voorbereiding op
de te zingen partijen. De laatste jaren was
Martin zeer actief achter de bar en bij de
inkoop.
Wij wensen zijn vrouw Hanneke en
zijn familie heel veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.

NIEUWE LEDEN
In de afgelopen maanden hebben we drie
nieuwe leden mogen begroeten.
Leo van de Pieterman meldde zich als
eerste. Vanaf 1 oktober is hij lid geworden
en hij zingt bij de bassen. U kunt met hem
kennismaken elders in dit nummer.

Nog niet alle pagina’s zijn al helemaal
up-to-date, maar we wilden ook met
het oog op ons Moederdagconcert,
snel live gaan. De website wordt onderhouden door Bram, Roel ’t Jong,
Fedde Reeskamp en Rick van der Burg.
Nog niets gezien? Ga dan snel naar
zangenvriendschap.nl.

Tegelijk
met
een
grote
stroom
‘projectzangers’
voor
het
Moederdagconcert meldde zich bij ons
Leo Standaert, die lid wilde worden. Wij
hebben hem verwelkomd als lid met
ingang van 1 december. Uit de stemtest
van Leo bleek dat hij het beste bij de
tweede tenoren kon worden geplaatst.
Aangetrokken door het Moederdagproject
kwam Boudewijn Loth op 7 november
bij ons binnen. Hij voelde zich direct
zodanig thuis dat hij zich ook als lid
heeft aangemeld en om net als Leo
Standaert met ingang van 1 december
onze gelederen te versterken. Boudewijn
is bas.
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KORTE
BERICHTEN
OPGEZEGD
Johannes Belt kan zijn drukke
beroepsmatige werkzaamheden en
overige activiteiten niet meer combineren
met het zingen. Met ingang van 1 januari
a.s. verlaat hij het koor. In totaal is
Johannes ruim veertien jaar lid geweest.
25-JARIG JUBILEUM
Aart van Zoest, ons oudste lid, 90 jaar,
heeft zijn 25-jarig koorjubileum gevierd.
U leest erover elders in dit nummer.

AGEN DA

KOMENDE JUBILEA
1 mei Chris Oosterhuis (10 jaar)
25 mei Hans Bol (30 jaar)
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zzFrank Hameleers, dirigent en stemcoach, heeft op verzoek van het koor
geluisterd naar ons optreden op 28 mei
in de Kathedrale Basiliek. Hij vond de
klankkwaliteit van het koor hoog, maar
hij zag nog wel verbetermogelijkheden.
In oefensessies met de baritons alleen,
met de 2e tenoren alleen, met die twee
stemgroepen samen en tenslotte met
het gehele koor heeft Frank Hameleers
deze kwaliteitsimpuls in november en
december zelf verzorgd.

zzZoals ieder jaar vindt op derde Kerstdag het traditionele tennistoernooi
‘Bal en Vriendschap’ plaats. Het toernooi
wordt vanaf 14:30 uur gespeeld bij Tennisvereniging Overhout aan het Tennispad 1
in Haarlem. Inschrijven kost € 15,00 euro.
De openingswedstrijd wordt gespeeld
door de enige man met een keiharde
service onderhands, Sander Ruitenbeek.
Het toernooi wordt steevast gespeeld
door zangers, partners en Vrienden van
Zang en Vriendschap. Publiek is van harte welkom.

zz Rob Steijger heeft, net als vorig jaar,
weer een mooie december-wijnactie
verzorgd. De keuzes die hij vorig jaar
maakte vielen zeer goed in de smaak en
dat zorgde dit jaar voor een extra grote
belangstelling voor wijn voor Sinterklaas en Kerstmis. Een mooie bijdrage
voor het Ledenfonds was het resultaat, want daar gaat de winst naar toe.

Za 7 jan 15:30 uur
Za 18-feb 20:00uur

Kerst tennistoernooi
Kerst-Uit bij Dick Kreuger
Nieuwjaarsreceptie in Gebouw Zang en Vriendschap
Oudjaarsavond

Gratis toegang
Gratis toegang

Za 18-mrt 10:00 uur

Rommelmarkt

Gratis toegang

Do 4-mei 18:50 uur

Dodenherdenking Grote of St. Bavokerk

Gratis toegang

Zo 14-mei 15:00 uur

Moederdagconcert met Tanja Kross en Niels Geusebroek

Entree € 22,50
(Kinderen €12,50 bij
voorverkoop)

Di 27 dec

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP
Zo 8 jan 20:15 uur

Musilenzio; muzikaal-meditatief met Ensemble Quingo

Entree € 9

Zo 29 jan 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

Gratis toegang

Zo 5 feb 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

Zo 5 feb 20:15 uur

Musilenzio; meditatief met Lennie Kerkhoff, piano

Entree € 9

Vr 10 feb. 20:00 uur

Café Zanzara met Haarlemse culturele pareltjes

Entree €10

Zo 26 feb 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

Gratis toegang

Zo 5 mrt 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

Zo 5 mrt 20:15 uur

Musilenzio; muzikaal-meditatief met Antje de Wit en
Schola Hildegardis

Entree € 9

Za 18 mrt 10:00 uur

Rommelmarkt

Gratis toegang
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HET KOOR
Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.

EEN POSITIEVE
TOEKOMST GLOORT

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 (06-5051 1186)

facebook.com/
mannenkoorzangenvriendschap

@zenvhaarlem

COLOFON
Redactie, lay-out en verzending:
Rick van der Burg, Paul Daas,
Chuck Hurd,
Correctie Almast Diedrich.
Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto credits:
Rick van der Burg
John van Wonderen
Wichard Bos

Het verenigingsblad wordt 4x per jaar
verspreid onder leden, vrienden en
relaties van Zang en Vriendschap. De
oplage bedraagt ongeveer 250 exemplaren.
Redactie adres:
redactie@zangenvriendschap.nl
© 2016. 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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door Toon Lager

Als je de halfjaarlijkse ledenvergadering
hebt bijgewoond, ging je toch weer
met een positief gevoel naar huis.
Natuurlijk begon de vergadering niet
erg geruststellend, maar dat was Toon
in de afgelopen jaren wel bekend.
Vooral als je de penningmeester
als
eerste
het
woord
geeft.
Hij had de cijfers, voor hem duidelijk, op
papier gezet. Op het scherm was het
gelukkig niet te lezen, zodat hij zonder
veel weerwoord kon uitleggen, dat het
eind van onze vereniging in zicht was,
als er niet snel drastische maatregelen
zouden worden genomen. Toen hij aan het
eind van zijn betoog meedeelde dat het
gapende gat zou kunnen worden gedicht
met de verhoging van de contributie met
de waarde van één biertje in de maand
was een ieder weer gerustgesteld en
nam hij het welverdiende applaus voor
zijn inzet glimlachend in ontvangst.
Ook de tweede spreker probeerde de
enthousiaste stemming in de kiem te
smoren. De leider van de reiscommissie
deelde met gedragen stem mede dat
de reis naar Barcelona, om financiële
reden, geen doorgang kon vinden. Tot
deze slotsom was deze commissie
middels een flink aantal vergaderingen
in diverse leuke bistro’s gekomen.
Waarschijnlijk hadden de rekeningen
in deze leuke etablissementen tot
deze conclusie bijgedragen. Natuurlijk
werd deze mededeling teleurstellend
ontvangen, maar Toon vond het niet zo
erg. Natuurlijk, de bestemming Barcelona
was een aantrekkelijk gegeven, maar
Toon had al een groot aantal buitenlandse
concertreizen meegemaakt, waarbij
de reizen naar de grotere plaatsen het
meest problematisch waren. Hoe groter

de stad, des te moeilijker een optreden te
organiseren, waar het publiek massaal
op af komt. Ook is het niet eenvoudig
om de vrije tijd zodanig in te delen dat
het hele gezelschap zich er bij betrokken
voelt. Vaak ontstaan er diverse groepen
waarbij iemand, die de omgeving goed
kent de leiding neemt en spat het geheel
uit elkaar. Het kan toch niet zo moeilijk
zijn om in een straal van een eendaagse
busreis een jubilerend koor of een
korenfestival te vinden waar we ons
repertoire ten gehore kunnen brengen.
De rest van de vergadering werd besteed
aan de toekomst van ons koor, waarbij
het Moederdagconcert in het voorjaar
centraal stond. Positief is het grote
aantal projectzangers dat zich voor deze
uitvoering heeft opgegeven. Hopelijk
zullen we nog lang plezier van deze
nieuwe groep hebben en zullen zij zich
zelfs definitief bij ons koor aansluiten.
Tijdens de rondvraag werd vooral
gesproken over het repertoire en de te
verwachten optredens, waarbij het toch
wel opviel dat ieder muzikaal voorstel
door onze dirigent met argusogen
wordt bekeken. De voorzitter van de
muziekcommissie stelde de vergadering
toch wel gerust met de mededeling
dat alle voorstellen altijd goed worden
besproken. Dus alle reden voor een
positieve toekomst.
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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 en Vleugels
Automobielbedrijf Tuijp
Cees Boer Electrotechniek en Inbraakbeveiliging
Cross Timmer- en Onderhoudwerken
FIT Sportbalsem
Cafë ‘t Hemeltje
Hoogedoorn Beheer Onderhoud & Advies
van Kaam Bouw
Koot piano’s
Made with Solid Hand
Ofim Beheer BV
Vishandel Leo van Rijn
Tandprothetische Praktijk Peter Teijmant
De Wilde Ingenieurs Groep
Marlene van Wonderen Pedicure

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.

NIEUWJAARSRECEPTIE

We vieren een geslaagde repetitie!

zaterdag 7 januari 2017 15:30
Gebouw Zang en Vriendschap
(zie pagina 11)

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

