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VAN DE VOORZITTER
TRENDS

Het jubeljaar ligt al weer maanden
achter ons en het is weer “business as
usual” bij Zang en Vriendschap. De
repetities rijgen zich aaneen, de eerste
zanguitvoeringen liggen weer achter
ons en de ledenvergadering was een
constructieve bijeenkomst.
In de “Langs Heren Wegen”, zongen
we in Alphen aan den Rijn zoals we
het zelf graag wilden: geconcentreerd,
gedisciplineerd en met een mooie
koorklank. De begeleiding op het
prachtige orgel, bespeeld door de
stadsorganist, maakte het geheel fraai
af. Tijdens de Dodenherdenking trokken
we de lijn door, complimenten werden
uitgedeeld voor de goede uitvoering van
de werken, die evenals in Alphen onder
vertrouwde leiding stond van Arno Vree
en ditmaal met orgelbegeleiding van
Gerrie Meijers.

IN DIT NUMMER

Zang en Vriendschap is niet alleen een
goed mannenkoor, maar ook een koor
waarvan de leden bijna voortdurend
met elkaar in gesprek zijn. Een gezonde
zangvereniging is immers meer dan
alleen
een
muziekvoortbrengend
gezelschap onder leiding van een
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dirigent. Ons
collectief bijvoorbeeld,
bestaat uit betrokken mensen, die niet
alleen bezig zijn met muziek maar
ook stevig discussiëren over allerlei
muziekonderwerpen.
Laat ik het zo zeggen, we houden elkaar
scherp. Scherp op diverse thema’s die
ons nu eenmaal allemaal aangaan, zoals
keuze van het repertoire, zangkwaliteit,
marktbenadering of inrichting van het
gebouw.
Ook scherp op ontwikkelingen in de
toekomst. Uiteraard merken we dat
het nodige aan het veranderen is op
maatschappelijk en sociaal vlak en we
vragen ons af wat deze trends betekenen
voor een koor als het onze.
Immers, er is tegenwoordig wel veel vrije
tijd maar de mogelijkheden om deze te
besteden zijn geweldig gegroeid. Film,
radio en televisie bieden een veelheid van
cultuur aan en sporten, in allerlei vorm,
is een belangrijke factor in het dagelijks
bestaan. Voeg daarbij dat werktijden
flexibeler zijn geworden en gezamenlijke
vrije tijd een schaars goed.
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De kans dat er uit de vele mogelijkheden
van vrijetijdsbesteding voor een koor
wordt gekozen is een stuk kleiner dan
vroeger. Deze sociale trends zijn een
gegeven waar alle verenigingen en
organisaties mee te maken hebben. Het
ontkennen ervan en net doen alsof alles
nog bij het oude is, is onverstandig. En
dat doet Zang en Vriendschap zeker niet.
Vanaf begin dit jaar zijn we gestart met
workshops en vragen we de leden mee te
denken over deze trends en de gevolgen
voor ons koor en we mogen ons in dit
verband gelukkig prijzen dat er ook een
aantal jongere zangers actief meedoet
aan het denkproces.
Ik wens u een mooie zomer toe en veel
leesplezier.
Bert Koopman
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ALGEMENE LEDENVERGADERING ROMMELMARKT
11 APRIL IN HET TEKEN VAN
Mijn eerste indruk, toen ik tijdens de jaarCONTINUÏTEIT EN KWALITEIT
lijkse rommelmarkt ons gebouw binnen
Vorige maand vond de voorjaarsvergadering plaats. Bijgewoond door 75% van
de leden. De vergadering heeft, met als
aftrap inleidingen van de voorzitter Bert
Koopman en de dirigent Arno Vree, intensief gesproken over de toekomst van het
koor, want er zijn wel ernstige zorgen.
Bert Koopman gaf aan dat zijn eerste zorg
is: continuïteit. De gemiddelde leeftijd van
de leden ligt op 69 jaar en dat was in 2005
nog 61. Ook de ledenaanwas is de laatste twee jaar verminderd. Hij ziet twee
hoofdpunten: zorgen voor kwaliteit en een
concertagenda die voor potentiële (en bestaande) zangers aantrekkelijk is.
In de inleiding van Arno Vree lag het accent op het aantrekkelijker worden van het
koor door meer mogelijkheden te bieden
voor verschillende behoeften, onder meer
leidend tot een model waarbij zangers die
wat meer, minder of op een ander tijdstip
willen zingen daarop kunnen “intekenen”.
Hij bepleit het “denken buiten de kaders”.
Dus werken buiten de gebaande paden.
In dit nummer komen beiden nog terug
op de toekomst. Tevens wordt er verdere
informatie verstrekt over de inmiddels genomen stappen en de voortgang.
De volledige teksten van de presentaties
zijn al eerder via het nieuwsbulletin verspreid onder de leden.
Andere punten uit de voorjaarsvergadering:

• Jaarstukken goedgekeurd. De vergadering ging akkoord met het voorstel van
de verificatiecommissie om décharge te
verlenen aan het bestuur voor het financiële beheer over het jaar 2015, dat overigens werd afgesloten met een verlies van
€ 6.024,52
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• Huishoudelijk Reglement aangepast.
De voorstellen om het huishoudelijk reglement aan te passen zijn aangenomen.
De wijzigingen zorgen ervoor dat het huishoudelijk reglement nu in overeenstemming is met de veranderingen die, met
goedvinden van de ledenvergadering, in
de afgelopen twee jaar zijn opgetreden.
• Reisdoel 2017: Barcelona. De reiscommissie kreeg steun van de leden om
verder te gaan met de voorbereiding van
een vijfdaagse concertreis in het najaar
2017 met als bestemming Barcelona. Er
wordt gekeken of dat kan worden gecombineerd met een internationaal Korenfestival dat dan plaatsvindt. Zoals ook in
Ierland wil de Reiscommissie de mogelijkheid bieden dat het verblijf voor reizigers
die dat willen verlengd kan worden.

liep, was niet negatief. Een aantal mensen
liep snuffelend langs de goed gevulde tafels.
Achteraf bleken de meesten tot het personeel te horen, die bij gebrek aan klandizie langs de plekken van hun collega’s probeerden hun vakkennis uit te breiden.
“Wat vraag jij daar nou voor?” vroeg een
verkoper, die kennelijk nieuw was, aan zijn
medeverkoper, wijzend op een beeldje
waar een handje aan ontbrak.

• Met de bus. Met algemene stemmen
schaarde de vergadering zich achter de
oproep om bij concerten buiten de regio
gezamenlijk te reizen met de bus. Dat bevordert het gevoel van gezamenlijkheid
en maakt het ook gemakkelijker vrienden
en partners mee te nemen.
• Presentiecriteria bij concerten. De
voorwaarden voor deelname die bij de
afgelopen concerten zijn gesteld, vinden
bij een aantal leden weinig steun. Inmiddels heeft het bestuur laten weten, dat de
presentieregels zijn versoepeld.
• Solo’s. De Muziekcommissie heeft, al
enige tijd geleden, besloten dat bij concerten voorlopig wordt afgezien van de
inzet van koorleden als solozanger. De
Muziekcommissie was van oordeel dat
het gewenste kwaliteitsniveau niet werd
gehaald.
Jan Koet

“Ach wat de gek ervoor geeft” antwoordde de man, met een gezicht of hij dagelijks
op het Waterlooplein stond.
De meeste spullen die waren uitgestald
kwamen uit de kelder vandaan.
Dat is meestal geen goed teken, want dat
zijn spullen die door de leden in de loop van
het jaar zijn binnen gebracht, waaronder
weinig antiek en verrassende curiosa valt
te ontdekken.
Langs de tafels lopend werd mijn vermoeden bevestigd.
In de hoek bij de oude bestuurskamer,
waar de meest waardevolle stukken werden verzameld was het aanbod ook niet
overweldigend.
Eén stuk sprong er bovenuit. Een prach-
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tige messenset, die uiteindelijk, bij gebrek
aan kopers door de verkoper zelf werd gekocht, waardoor hij de totaalopbrengst met
ruim 10% verhoogde. Dat zijn vrouw achteraf niet zo blij was met de hoeveelheid
steekwapens valt te begrijpen..
Ik zou zeggen, Jan laat de mooie koffer
een jaar dicht en de volgende rommelmark
is het weer het duurste voorwerp.
Al door de rijen lopend stond ik weer verbaasd over wat er allemaal was ingebracht.
Onder de tafel stond een onvolledige
pannenset waarbij je aan de grootste pan
kon zien dat het kookboek van de eigenaresse nooit verder was gekomen dan bij
de stamppot, gezien het gewelfde karakter
van het voorwerp.
De glazenafdeling vertoonde weer een
goede kijk op de drankgewoontes van de
inbrengers.
De bierglasverzamelaars hadden hun
laatste exemplaren uit het Teutenwout en
het Frommertahl weer ter verkoop aangeboden.
Aan het eind van de tafel lagen een
aantal kerstspulletjes, waaronder drie fel
gekleurde kerstballen die in de jaren zestig
nogal in waren.
In de hoek bij de nooduitgang probeerde
Peter weer zijn bekende enveloppes aan
de man te brengen, waarin de lootjes van
de altijd goed draaiende loterij.
Aan de prijzentafel kon je concluderen
dat de mooiste prijzen, waaronder de (volgens Peter) prachtige gouden ketting, of
wat daarop leek, al waren weggekaapt.
Opvallend waren bij de boekenafdeling
de mooie, vaak ongelezen boeken, die
moeilijk van de hand gingen. Ik kan me niet
voorstellen dat Leo, die erbij keek met een
gezicht van heb niet het lef ze te kopen,
daar invloed op had.
Toen aan het eind van de middag bleek
dat het geheel toch nog achthonderd Euro
had opgebracht, werd dat met gejuich ontvangen.
Met vereende krachten werd de zaal
weer schoon gemaakt en werd onder het
genot van een drankje nog gezellig wat
nagepraat.
Ben van der Meij
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Ik zit de foto’s te bekijken en het hele
zooitje zit door elkaar. De avond begint
in mijn serie met Professor Kóht voor de
Brandeburger Tor. Vier man in overall en
gehandschoende dames. Een Franse
barkeeper danst met zijn partner. Veel
snorren en namaak lederhosen (en
een enkele echte). Gewoon bier en
‘ingevlogen’ bier. Een riante Mäderl
omhelst een Spaanse stierenvechter.
Twee (niet zo kleine) Italianen op de
dansvloer en vier dronken bassen
drinken Bier vom Fass. Eten was er in
overvloed en “de varkens waren op”.
Sander bewaakt de bekerkast met
opschrift ‘Gran Festival de Cante Y Baile’
alsof het koor de prijs voor 2017 al binnen
heeft. Rhöner export en Duitse hoedjes.
Zangers, niet-meer zangers, partners,
vrienden en vriendinnen. Els in omhelzing
met haar vader en Wies die halverwege
de avond toch liever met de bus naar
huis gaat. Een optreden van de Spaerne
Sangers en heel veel praten alsof we een
praatkoor zijn in plaats van een zangkoor.
Han achter de draaitafel. Dat alles in een
gezellig versierde zaal.
Beste mensen het was weer erg gezellig.
Bedankt allemaal en tot volgend jaar.
Harry Wijnberg
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ROTS IN ZEE

ZANG EN
VRIENDSCHAP
OVERAL
Het koor hoeft niet op concertreis te gaan
om duizenden mensen in het buitenland
te bereiken.
Filmpjes van onze optredens staan op
Youtube en worden spontaan of via
Facebook bekeken.

Zo werd er vroeger vergaderd door de Rots in Zee

De loterijvereniging van ons koor de “Rots
in Zee” (de RIZ) is op weg naar het 18de
lustrum….
Op de geanimeerde en goed bezochte
jaarvergadering van de RIZ is geconstateerd dat we volgend jaar 90 jaar bestaan.
Reden voor een grootse gebeurtenis om
dit jubileum luister bij te zetten.
Volgens de statuten is de RIZ opgericht in
1927. Het doel van de RIZ was en is om
middels het meedoen aan de Staatsloterij
inkomsten te verwerven om met de deelnemers op reis te gaan om de bekende
pot te verteren. In die tijd was het nog niet
normaal om “zomaar” op reis te gaan.
Er moest voor gespaard worden, of een
grote meevaller moest mensen in staat
stellen om ter ontspanning of zomaar de
stad te verlaten. Sinds de oprichting is er
natuurlijk veel veranderd. Leden van nu
gaan al op vakantie, gaan dagjes weg,
maar de RIZ en het doel is gebleven. En
vanwege de leuke uitjes en vanwege de
hoop op de grote pot.
Vanaf het begin stond niet alleen het potverteren van de leden van de RIZ voorop,
maar was ook een doelstelling om collega-zangers /Z&V leden die geen RIZ lid
waren, middels een uitje te waarderen
voor hun inspanningen voor het koor. Om
die laatste reden is het koor Z & V ook lid
van de RIZ. Het bestuur van het koor geeft
jaarlijks aan welke persoon in aanmerking
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komt, om als invité deel te nemen aan de
door de RIZ te organiseren activiteit.
De activiteiten zijn de laatste jaren meer
en meer geconcentreerd op culturele zaken. Zo vormden de laatste jaren o.a. het
eiland Pampus, het Pianolamuseum, het
Corso in Zundert en het Scheepvaartmuseum, de door deelnemers zeer gewaardeerde doelen. Ook waren we enkele
jaren geleden te gast bij de Staatsloterijshow van RTL, als een van de oudste
Staatsloterijverenigingen van Nederland.
Wat in al die jaren sinds de oprichting
gebleven is, is het feit dat nimmer een
substantiële prijs is gewonnen. Statistisch
betekent dit dat de kans op een grote prijs
steeds groter wordt en dat de RIZ binnenkort aan de beurt is...
De RIZ kent volgens haar reglement 35
leden. Er zijn vijf vacatures. Instappen is
voor een beperkt aantal Z&V leden mogelijk en voor 2017 kan dit betekenen dat
naast een reis naar Barcelona met koor,
ook minimaal de RIZ lustrumreceptie bezocht kan worden; maar de kans op een
RIZ uitje naar een exotischer oord is groter dan ooit.

Er zijn drie opnames waar al meer
dan 2000 keer naar gekeken is. Twee
werken die het koor drie jaar geleden
heeft gezongen in Alphen aan den Rijn,
namelijk Softly as I leave you en het
Pater Noster, en één opname van de
generale repetitie van het Corsoconcert
van vorig jaar waar Zang en Vriendschap
met COVHaarlem en het Oratoriumkoor
Kennemerland Die Ehre Gottes aus der
Natur heeft gezongen.

Er wordt gekeken
en geluisterd uit
68 landen
Als je een filmpje op Youtube plaatst kun
je allerlei statistieken over het gebruik
bekijken. Zo konden we zien dat Die
Ehre Gottes de meeste kijkers in het
buitenland trok: maar liefst 81 % van de
“views” was uit het buitenland en wel
uit 56 verschillende landen. Het meest
internationaal was echter Softly, met
kijkers uit 68 landen. Het Pater Noster
werd het meest in Nederland bekeken:
67%.
In totaal is er bijna 9000 minuten, oftewel
150 uur naar deze drie opnames gekeken
en vooral geluisterd.
van de redactie

Onze nieuwe penningmeester Frans van
Kaam wil u graag de condities van de instap meedelen.
Sander Ruiteneek
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PSAUM CL

STERK NAAR 2020
Eigenlijk begon het met een praatje op de
stoep voor het huis van Bert Koopman, bij
het overhandigen van twee dozen heerlijke rode wijn. We bespraken het wel en
wee van het koor en we zouden met het
bestuur starten met een workshop om
de financiële draagkracht van het koor te
verbeteren. Sindsdien is er veel gebeurd;
déze workshop moet er echter nog van
komen. Wat hebben we dan wél gedaan?

“De continuïteit
van ons koor
is in gevaar”
Het klinkt dreigend wanneer onze voorzitter Bert Koopman zegt: ‘De continuïteit
van ons koor is in gevaar’. Als je op een
gemiddelde repetitie om je heen kijkt en
je ziet ruim 70 mannen enthousiast en uit
volle borst zingen, zou je denken dat er bij
ons koor weinig zorgen zijn. Helaas is dat
niet het geval.

Er zijn heel leuke en spontane ideeën besproken om ons koor nóg aantrekkelijker
te maken voor leden, potentiële leden en
publiek.
De tweede workshop ging over continuïteit: de hierboven genoemde bedreigingen voor ons mannenkoor en de maatschappelijke trends zoals afnemende
populariteit van mannenkoren en de wens
voor meer flexibiliteit, vooral bij jongere
generaties. Tenslotte hebben we enkele
keuzes gemaakt op welke manier het koor
zich het beste zou kunnen ontwikkelen.
Er is voor leden veel ruimte voor inspraak. Bij een bijeenkomst met enkele
leden bleek op veel punten consensus te
bestaan over de noodzaak voor verandering en hoe de continuïteit moet worden
geborgd. Ook de komende weken worden de plannen verder besproken bij de
afzonderlijke stemgroepen, en zal het behandeld worden in de Algemene Ledenvergadering.
Rob Steijger

De cijfers liegen er niet om: De gemiddelde leeftijd van de actieve koorleden
bedraagt momenteel 69 jaar. In 2004 was
dat nog 61,5 jaar. De aanwas in de afgelopen twee jaar was zeer beperkt. Hoewel
het koor nog steeds eenzelfde ledenaantal heeft als zo’n tien jaar geleden, is de
noodzaak voor het nemen van maatregelen groot. Dit omdat de aantrekkingskracht van een koor voor kandidaat-leden
steeds minder wordt naarmate de gemiddelde leeftijd hoger wordt.
Met het bestuur en enkele meedenkers
zijn twee workshops gehouden: één
workshop waarbij we op inspirerende wijze ideeën hebben gevormd om het koor
muzikaal sterk naar 2020 te begeleiden.
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Toelichting op Psaum CL (Psalm 150)
van César Franck (1822-1890).
César Franck is na J.S. Bach een
van de grootste vernieuwers van het
orgelrepertoire geweest.
Wij zingen met orgelbegeleiding zijn
versie van de 150e Psalm.
Deze compositie is gemaakt ter
gelegenheid van de inwijding van een
nieuw gebouwd orgel in het Parijse
Blinden Internaat. Franck verzorgde daar
het muziekonderwijs.
In deze psalm komt de tekst voor: “... looft
Hem met snarenspel en orgel!” Daarnaast
wordt in het lofdicht opgeroepen om
ook andere instrumenten -alle met een
symbolische betekenis- ter ere van de
Heer te bespelen. “Looft Hem met het
geschal der gestoken trompetten, looft
Hem met luit en harpenklank, looft Hem
met tromgeroffel, met fluit en tamboerijn.
Dat voor Hem ’t cimbaal zijn klank doet
horen”.
De structuur van het werk is zeer eenvoudig
en overzichtelijk. Na een instrumentale
inleiding, uiteraard voor orgel, begint het
koor om beurten met een Alleluia. Dit
mondt uit in een monumentaal gezongen
melodie, op teksten uit de psalm. Na het
middendeel, dat wat meer beschouwend
is en de genoemde muziekinstrumenten
vermeldt,
komt
de
hoofdmelodie
terug, nu fortissimo gezongen en
gespeeld. Het werk eindigt weer met
een aantal Alleluia’s, nu gezongen door
alle stemmen tegelijkertijd. De serie
slotakkoorden wordt ondersteund door
uitbundig orgelspel. Het instrument in de
Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem
is uitermate geschikt voor de orgelwerken
van César Franck.
Wil Tremoni
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Het doel van ons verenigd pogen
is: “zang door vriendschap te
verhogen”
Naast de zang, uiteraard verreweg de belangrijkste, worden er binnen Zang en Vriendschap een groot aantal activiteiten uitgevoerd.
Dit komt voort uit het beoogde wisselwerking tussen de zang en de vriendschap, zoals
vastgelegd in de statuten
DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel:
Het beoefenen van de mannenkoorzang.
Het geven van muziekuitvoeringen.
Het aankweken van liefde voor muziek.
Het bevorderen casu quo steunen van het muzikale leven in Haarlem en Omstreken.
2. De vereniging heeft tot zinspreuk: “Het doel van ons verenigd pogen is: “zang door
vriendschap te verhogen”.

Simultaan schaken met Huub

Deze activiteiten worden door de activiteitencommissie aangestuurd.
De activiteitencommissie bestaat uit: Ben van der Meij, Gerard Bonke, Jan van der Weegh,
Wim de Kwant, Peter Teijmant, Han van Dalen, Paul van Hout, Jan van Leeuwen en
Peter Kemper (coördinator). De activiteitencommissie valt onder de verantwoordelijkheid
van bestuurslid Rick van der Burg.

Jaarlijks fietspuzzeltocht

Uiteraard is niet alles kosteloos te doen, dus wordt er soms een kleine bijdrage verlangd.
En vaak worden de activiteiten zelf ingezet om extra inkomsten voor de vereniging te genereren.
Waar bij de voetbalclub oud papier wordt opgehaald, disco-avonden voor de jeugd georganiseerd, sportdagen gehouden en na de training getoept en gezwikt (in ieder geval in
mijn actieve tijd), gaat het er bij Z&V wel iets rustiger aan toe. Dat past ook beter bij de
gemiddelde leeftijd.
Maar actief zijn we met zijn allen. Ruim een derde van alle leden is actief betrokken bij een
of meerdere activiteiten en dat is wel uniek te noemen.
Dat creëert een grote saamhorigheid en een “wij” gevoel, want dan voelen veel leden zich
ook medeverantwoordelijk en vele handen maken tenslotte ook licht werk.
En waar hebben we het dan allemaal over?
Een (waarschijnlijk niet compleet) overzicht:
Als standaard terugkerende onderdelen de gezellige nieuwjaarsreceptie, de spetterende oudejaarsavond, de unieke rommelmarkt, het flitsende tennistoernooi, de sportieve
fietspuzzeltocht, het keiharde biljarttoernooi, de vrolijke kerst in- en uit en het stoere haringhappen.
Daarnaast recent een aantal initiatieven, die wellicht ook een traditie kunnen worden: het
meehelpen met het afmattende stemmen tellen (goed voor de clubkas), de nobele anjeractie, een geestverruimende schaakwedstrijd, een serieuze wijnproeverij. En er wordt ook
bier gebrouwen. Als liefhebbers van muziek worden wij ook gestimuleerd om een bezoek
te brengen aan allerlei initiatieven en uitvoeringen van andere verenigingen of hier ook
samen mee op te trekken/aan te schuiven (bv Musilenzio).
Zo is er voor eenieder wel wat wils.
Er wordt dus nogal wat gedaan het hele jaar door en dat moeten we vooral volhouden.
Initiatieven zijn van harte welkom!
Paul Daas
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Stoot en Vriendschap
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Optreden in het park tijdens concertreis Dublin -- volgend jaar naar Barceloona

Boottoccht naar Zaanse Schans

Wij vieren een geslaagde repetitie

Jaarlijks tennisternooi van Bal en Vriendschap

Gelukkig Nieuw Jaar

mei 2016

Groot publiek

Nieuwe haring happen
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VOORBESCHOUWING OPTREDENS 28/29 MEI
In het kader van de concerttour
“Langs Herenwegen” zullen wij op
28 mei een bijdrage leveren aan de
“Zaterdagmiddagconcerten”,
een
serie orgelconcerten in de Kathedrale
Basiliek aan de Leidsevaart in Haarlem.
De serie wordt georganiseerd rond
het monumentale Willibrord-orgel. De
concerten duren ongeveer één uur. Het
concert waaraan wij deelnemen begint
om 20.15 uur. Het concert is gratis
toegankelijk, maar bij de uitgang wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het Willibrord-orgel (foto) wordt elke
zaterdag in de zomer door een andere
organist bespeeld. Naast gelauwerde
organisten uit o.m. Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Hongarije en Letland, ook onze
eigen vaste begeleider Gerrie Meijers.
Tijdens dit concert zal Gerrie werken van
César Franck, Max Reger, Franz Liszt en
Marcel Dupré ten gehore brengen.
Ons koor zingt met orgelbegeleiding of a
capella de volgende werken:
Max Reger:

Nun danket alle Gott.

Ludwig van Beethoven: Die Ehre Gottes
aus der Natur
Albert de Klerk:
Karl Jenkins:
Arthur Sullivan:

Pater Noster
Benedictus
The Lost Chord

Het concert opent met het imposante
Pièce Héroïque van César Franck. Het
is een feestelijk werk. Daarna volgen
werken uit de Duitse orgelcultuur met een
Luthers koraal als basis. Deze koralen
zijn bij het grote publiek bekend geraakt
door de cantates van Johann Sebastian
Bach. Veel daarvan eindigen met een
slotkoraal, dat destijds door de gelovigen
werd meegezongen.
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Uit het Opus 135a van Max Reger klinken
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir en Lobe
den Herren, den mächtigen König, die
worden afgewisseld door een zetting
voor mannenkoor van het koraal Nun
danket alle Gott. Franz Liszt laat zich
ook inspireren door Bach. Hij schrijft op
een basthema uit de cantate Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen vele variaties.
De oorspronkelijke cantate eindigt met
het koraal Was Gott tut das ist wohlgetan
en ook Liszt laat zijn donker gekleurde
orgelwerk eindigen met deze hoopvolle,
lichtere gedachte.
Dat componisten zich laten inspireren
door muziek van andere componisten
is een fenomeen van alle tijden. Bach
bewerkte muziek van Vivaldi, Chopin
werk van Rossini, Steve Reich een
nummer van David Bowie en recent Micha
Hamel werk van Robert Schumann. Dat
organist Marcel Dupré juist een werk
van Beethoven als uitgangspunt neemt
is wel bijzonder te noemen. Hij schrijft
zijn Paraphrase sur une mélodie de
Beethoven over het lied die Ehre Gottes
aus der Natur dat in Duitsland geliefd
en bekend is. Beethoven heeft zelf
verschillende versies van zijn melodie
geschreven: voor gemengd koor, voor
mannenkoor, als a capella werk en met
orkest- of orgelbegeleiding.
De oorspronkelijke a capella toonzetting
van het Pater Noster door de Haarlemse
organist Albert de Klerk voor sopraan, alt
en mannenstemmen zal in de Basiliek
al menigmaal geklonken hebben. De
zetting voor mannenkoor is eveneens
van de hand van Albert de Klerk.
Aansluitend hierop klinkt nog het
Benedictus uit Requiem van de nu
populaire Karl Jenkins. De hierboven
genoemde Marcel Dupré was als organist
vooral bekend om zijn improvisaties. Zo
improviseerde hij eens in New York een
hele symfonie.
In The Lost Chord wordt verhaald over een
organist die zijn vingers als vanzelf over

de toetsen liet gaan. Na enige momenten
klinken er hemelse akkoorden, waarop
de organist weer bij zijn positieven komt.
Hij constateert echter dat de tonen die
hij liet klinken zo hemels waren, dat hij
ze waarschijnlijk nooit meer zal kunnen
terughalen en dat deze akkoorden voor
altijd verloren zullen zijn.
In het kader van deze concerttour
treden we de volgende ochtend 29
mei om 10.30 uur op tijdens een
muziekdienst in de Remonstrantse
kerk aan de Oranjekade 1 (tussen de
Wilhelminastraat en de Leidsevaart)
eveneens in Haarlem. In deze kerk
worden regelmatig concerten gegeven.
Onze Gerrie Meijers is de organist van
deze kerk en dus vaste bespeler van
het zeer recent gerestaureerde orgel uit
1901. Tijdens de dienst brengen wij:
H.Andriessen:

Laudate Dominum

Franz Schubert: Zum Eingang en Gloria
uit “Deutsche Messe”.
Gabriël Fauré: Cantique de Jean Racine.
Arthur Foote:: Hear my prayer, O God

Aan het begin van de dienst zingen wij
de door H.Andriessen verklankte tekst
van Psalm117 (Lofzang der volkeren) en
twee liturgisch georiënteerde werken,
namelijk Zum Eingang en het Gloria uit
de Deutsche Messe.
Daarna klinkt de Cantique de Jean
Racine, van Fauré, “gewoon omdat het
mooi is” en er een vleugel in de kerk
aanwezig is. Hear my Prayer, O God
wordt aan het eind van de dienst
gezongen.
Wil Tremonti
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MUSILENZIO VERANDERINGEN

De vierdelige serie muzikaal-meditatieve
avonden in Gebouw Zang en Vriendschap
is achter de rug. In totaal hebben 12
zangeressen, 4 pianisten, bespelers van
onbekende instrumenten, een danseres,
vier dichters en makers van lichtbeelden
opgetreden.
Drie ingetogen avonden met op elke
avond drie kwartier muziek, afgewisseld
met in totaal een klein half uur stilte,
en op 10 april één groots multimediaal
evenement:
Musilenzio XL. En dat
alles in een door Dick Kreuger tot een
rustgevende, intieme ruimte omgetoverde
zaal.
Rob Steijger, die drie avonden heeft
bezocht, zegt daarover: “Als een
soort lange meditatie afwisselend met
muziek en stiltes verglijdt de avond.
Adembenemende stiltes tussen de
muziek. Doordachte muziekselecties
maken dat stilte en muziek soms
vloeiend in elkaar overgaan. Een avond
lang ontspannen en genieten, grote
complimenten voor ieder die het mogelijk
maakt. Ik ben de volgende keer er weer
bij!”
Vanaf 2 oktober is er elke eerste
zondag van de maand Musilenzio. Een
mooi programma is verzekerd want
medewerking aan het seizoen 20162017 is al toegezegd, onder meer door
pianisten Arda Friederich, Lennie Kerkhoff
en Gerrie Meijers en violiste Suzanne
Groot. U kunt op de hoogte blijven van
het programma door een berichtje aan
musilenzio@zangenvriendschap.nl en
door het “liken” van Musilenzio op www.
facebook.com/musilenzio.
Musilenzio
is een initiatief van Jan Koet en Dick
Kreuger.
van de redactie
mei 2016

In de laatste editie van dit magazine
stond een terugblik op mijn eerste lustrum als dirigent bij Zang en Vriendschap. Toen ik een jaar dirigent was, is
er voor het toenmalige Verenigingsblad
een interview met mij geweest over mijn
bevindingen en toekomstplannen met het
koor. Nu neem ik zelf de pen ter hand en
wil niet terug-, maar vooruit blikken.

kunnen naast muzikale ook buitenmuzikale thema’s zijn. Denk daarbij aan ledenwerving, publiciteit of financieel succes. Ook muzikaal gerelateerde thema’s
zijn denkbaar: samenwerking, crossover, projectzangers en natuurlijk muzikale thema’s zoals: a capella repertoire,
Nederlandse of Haarlemse componisten,
Opera of Popclassics.

In de laatste jaarvergadering, maar ook
in de diverse commissies wordt er veel
gesproken over veranderingen. Alles om
ons heen verandert snel en er worden
vraagtekens gesteld bij de huidige structuur, beleid en uitstraling van het koor. De
brainstormgroep, een toetsingsbijeenkomst en diverse beleidsnotities: alles
draait om de vraag: hoe nu verder?

Ik zie jaarringen als een antwoord op veranderingen, noem ze: Verander-ringen.

De continuïteit van de grote groep koorzangers is het kapitaal waar ik als dirigent wekelijks met veel plezier mee werk
en zo zijn we onderweg naar het eerst
volgende concert, optreden of jaarlijks
terugkerende uitvoering.
Het vaststellen van het eerstvolgende
concert is meestal het startpunt van alle
activiteiten. Het repertoire, de PR, het
publiek en natuurlijk de wekelijkse repetities staan in het teken van het einddoel:
het concert.
Het gevaar ligt op de loer dat je van concert naar concert werkt en steeds probeert iets nieuws te verzinnen. Daarom
wordt er sinds enkele jaren gewerkt met
thema’s om op deze wijze zorg te dragen
voor diversiteit, creativiteit en verrassing. (‘13 Opera, ‘14 Ierland, ‘15 100 jaar
Gebouw, ‘16 Langs Herenwegen). Maar
misschien kunnen de thema’s in een breder perspectief worden getrokken.
Net zoals een oude beuk telt ook Zang en
Vriendschap inmiddels veel jaarringen.
Jaarringen garanderen de continuïteit,
komen voort uit groei en verbinden het
verleden met het nu.

Arno Vree

Projectzangers
2017
Cross-over
2018
a Capella
2019

Publiciteit
2020

Opera
2021
Financieel
Succes
2022

De jaarringen hebben een thema. Dit
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2 5-jarig jubileum
Cor de Groot

KORTE
BERICHTEN
zzKelder nu ook asbestvrij
Tijdens de grote verbouwing in 2014
is alle asbest uit de zaal en de oude
bestuurskamer verwijderd. Bij het
verwijderen van een oude koelkast in
de kelder zijn begin dit jaar asbestplaten
beschadigd.
Die
moesten
om
gezondheidsredenen worden verwijderd.
Het bestuur heeft toen besloten ook
de overige asbestdelen in die ruimte
te laten verwijderen. De firma Arie
Hollenberg sloop- en milieuwerken B.V.
heeft deze klus geklaard en onafhankelijk
onderzoeksbureau Search heeft de
eindcontrole gedaan.

Op 11 januari werd tijdens de repetitie stilgestaan bij het feit dat Cor de Groot op
8 januari 1991 toetrad tot het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap.
Bert Koopman sprak hem toe.
De meeste mannen zullen de bescheiden eerste tenor Cor kennen van de
kostuums. Iedereen die tot vorig jarig jaar bij het Koor kwam, moest bij Cor langs,
sinds mensenheugenis kostuumcommissaris. Als er iemand dus alle koorleden de
maat heeft genomen is het Cor. Een beetje vergelijkbaar met het vroegere werk van
Cor bij de Provincie: als je daar bij de baas moest komen, moest je eerst langs Cor,
die dan natuurlijk even checkte of je voor de dag kon komen.
  
Cor is trouw lid van de barploeg en is ook al heel lang de vaste gastheer van het
KnipKaartKoor, elke eerste zondag van de maand in onze zaal.
Zijn echtgenote Annie, ook aanwezig, is ook al lang meegetrokken in het
verenigingsleven. Lange tijd vormde Annie samen met Jos van Belle en Peter
Kemper de barcommissie. Bert Koopman betrok Annie er daarom nadrukkelijk bij:
het was ook haar jubileum.
Bert Koopman sloot af met de wens dat Cor nog lang als zanger in ons midden
zal zijn. Een fraaie zilveren Zang en Vriendschapspeld en een kunstig door Jan
van Leeuwen jr vervaardigde oorkonde werden aan hem overhandigd. Cor kreeg
daarna nog een oorkonde uitgereikt van Henk van Kesteren, bestuurslid van KNZV
Holland.
KOMENDE JUBILEA

zzAndriessen/De Klerk Festival 2017
In 2017 wordt een groots festival opgezet
ter gelegenheid van het Andriessen/
De
Klerkjaar.
De
Andriessen/De
Klerkstichting wil daarmee het 125e
geboortejaar van Hendrik Andriessen
en het 100ste geboortejaar van Albert
de Klerk vieren. Ons koor werkt aan de
viering mee door tijdens het Korenlint
in september 2017 werk van beide
componisten te zingen.
zzNieuw koor in ons gebouw
Popkoor Harlem Nocturne heeft het
Gebouw Zang en Vriendschap vanaf 19
mei als nieuwe thuisbasis nu de Egelantier
gaat sluiten. Dit 26 jaar oude (jonge) koor
met 55 zangers en zangeressen komt
elke donderdagavond repeteren.
Met Zang en Vriendschap op de maandag,
het
Oratoriumkoor
Kennemerland
op dinsdag en de COV Haarlem op
woensdag is het gebouw, mede dankzij
de extra inzet van de barploeg, nu vier
vaste avonden per week in gebruik. Het
KnipKaartKoor en Con Tutti zijn al langer
vaste gasten enkele keren per jaar. Met
Café Zanzara, dat twee jaar geleden
startte en Musilenzio dit jaar, begint
het Gebouw als “cultureel centrum van
Haarlem” al flink vorm te krijgen.

4 juni
Mees Hilferink (40 jaar)
1 oktober Theo Bonsen (15 jaar)
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STOOT EN VRIENDSCHAP

AGENDA

Het jaarlijkse biljarttoernooi (“Stoot en Vriendschap”)
werd voor de laatste maal in ’t Koetshuis gehouden; dat
is inmiddels gesloten en krijgt een andere bestemming.
De spelvreugde was er niet minder om. Onder het genot
van een hapje en een drankje streden de 20 deelnemers

mei 2016

om de beste score te behalen. Peter Teijmant is deze
avond als eerste geëindigd met 1.364 punten volgens het
onnavolgbare scoresysteem van Jos van Belle. Jan van
de Manakkker werd tweede met 1.340 punten en Ageeth
Harskamp werd derde met 1.317 punten. (Foto uit 2014.)

KOOR
Za 28 mei 20:15 uur

Langs Herenwegen: optreden tijdens het Orgelconcert in
de Kathedrale Basiliek St. Bavo met Gerrie Meijers

Gratis toegang

Zo 29 mei 10:30 uur

Langs Herenwegen: optreden tijdens kerkdienst
Remonstrantse kerk in Haarlem

Gratis toegang

Zo 10 juli 12:00 uur

Fietspuzzeltocht; aanmelden bij peter.kemper@live.nl

€2,50, buffet na €10

Ma 11 juli

Laatste repetitie vóór de zomersluiting

Ma 22 aug

Eerste repetitie nieuwe zangseizoen

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP
Za 4 juni 20:15 uur

Vrouwenkoor Baba Jaga zingt “swingende en
hartverwarmende jazz”

Entree € 12

Zo 12 juni 15:00 uur

Jong Divertimento (kinderen van 6 – 12 jaar)
met o.a. Kindersymphonie van Haydn

Enree € 10

Zo 4 sep 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Zo 18 sep 14:30 uur

Open Podium Con Tutti

Gratis toegang

Zo 2 okt 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Zo 2 okt 20:15 uur

Musilenzio: Gerrie Meijers, piano; Suzanne Groot, viool

€9
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HET KOOR
Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.

GEMISTE KANS?

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

door Toon Lager

Toen de Sint op zijn winterverblijf in
Turkije vernam dat het thema van
de
jaarlijkse
oudjaarsavond
over
Europa ging, met als speerpunten:
Duitsland,
Frankrijk
en
Spanje,
besloot hij naar Haarlem af te reizen.
Uiteindelijk had hij zich op 5 december
ook al niet laten zien, omdat zijn knechten
niet welkom waren.
Toen hij aan de kust arriveerde
om
in
te
schepen
zag
hij
grote
groepen
mensen
staan.
Op zijn vraag waar zij naar toe wilden
kreeg hij als antwoord dat ze op weg
waren naar Duitsland en Nederland.

Redactie, lay-out en verzending:
Rick van der Burg, Paul Daas,
Chuck Hurd, Harry Wijnberg
Correctie Almast Diedrich.
Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto credits:
Harry Wijnberg,
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
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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Dat kon hij wel begrijpen omdat hij de
meesten wel herkende uit Damascus in
Syrië, waar nog niet zo lang geleden vele
bussen van Fox en Kras naar toe gingen
om de Duitse en Hollandse toeristen
te laten genieten van de eeuwenoude
beschaving en de gastvrijheid van de
bevolking.
Het viel hem wel op dat het vervoer naar
het noorden voor deze mensen niet zo
goed geregeld was.

Er waren zelfs veel groepen, met vrouwen
en kinderen die alvast gingen lopen
Er zijn vrienden van ver gekomen.
Ook s ’nachts trok de stoet verder, terwijl
de koude maan hen begeleidde en soms
op de rustplaatsen hun oude warme
muziek klonk.
Zij verleiden de koude maan met oude
warme muziek. Je zag mannen met
kinderen op hun arm, met slechts een
doel: een veilig onderkomen.
Om hen zalig te doen dromen. De
mensenstroom was ondanks de koude
sterrenhemel en de ziekmakende
koude wind, die in vlagen door het
winterlandschap gierde niet te stoppen.
Ook de sterren zijn aangedaan,
de
wind
die
vandaag
ziek
was, leunt even op de bomen.
Toen de Sint in Haarlem aankwam
zag hij een aantal Syriërs voor de
gevangenis staan en overwoog hij
om een paar mee te nemen naar de
feestavond van Zang en Vriendschap.
Maar hij aarzelde, zouden zij wel welkom
zijn, bovendien je weet nooit wat je in huis
haalt.
Trouwens het is toch de bedoeling dat
ze weer verder gaan, dan kan je ze toch
beter niet teveel aan ons laten wennen.
En kan weer verder gaan, verder, verder.
Of misschien blijven ze wel, toch een
gemiste kans?
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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.

Orgelconcert Gerrie Meyers
met het Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap
Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem
za 28 mei 20:15

We vieren een geslaagde repetitie!

Muziekdienst
Remonstrantse Kerk, Haarlem
met het Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap
en Gerrie Meyers, orgel
zo 29 mei 10:30
(zie pagina 10)

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

