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VAN DE VOORZITTER
OMZIEN EN VOORUITKIJKEN
Niets is mooier voor een zangvereniging
dan terug te kijken op een geslaagde
uitvoering en 10% nieuwe leden erbij te
krijgen. Een dergelijke vereniging is Zang
en Vriendschap in de maand mei, na het
veelbesproken Moederdagconcert. De
maand waar de natuur volop in bloei staat,
de meeste mensen hoopvol uitkijken naar
een warme zomer: een maand van een
zeker positivisme. Positivisme? Zeker!
Zang en Vriendschap lijkt op de goede
weg om, tegen de huidige trend in bij het
merendeel van de mannenkoren, zich te
versterken en zelfs een zekere verjonging
door te voeren.

IN DIT NUMMER

Het is op dit moment te vroeg om
vergaande conclusies te trekken uit
het net afgeronde concert; er moet
nog degelijk geëvalueerd worden wat
goed en minder goed is gegaan. Toch
mag gerust worden gesteld dat het
introduceren van projectzangers bij een
interessant muziekproject ook dit keer
weer heeft gezorgd voor een behoorlijke
ledenaanwas. Nieuwe leden, waarvan
sommigen al direct hun schouders
gezet hebben onder het versterken
van de organisatie zoals de bar,

muziekcommissie, kascommissie en de
organisatie van de KNZV-Korendag.
Hoe gaan we nu verder, na het
Moederdagconcert? Dat zal voor velen
de vraag zijn op dit moment, maar
ik kan u verzekeren dat het in ieder
geval een interessante tijd wordt. Na
het zomerreces beginnen we op 9
september met muzikale bijdrages aan
het Korenlint, aan de KNZV-Korendag
op 21 oktober, aan de Vriendenavond
op 27 november en een Kerstoptreden
in december. En in 2018 bereiden we
ons voor op de concertreis van 23 tot
en met 27 mei naar Dresden, Leipzig
, Düsseldorf en Solingen. Het belooft
weer een fantastische reis te worden
waaronder een optreden samen met het
oudste mannenkoor van Duitsland: het
“Bergischer Männerchor Solingen 1801
E.v.”
Kortom, het is stimulerend om lid te zijn
van Zang en Vriendschap. Voor mensen
met enige ambitie zijn er voldoende
mogelijkheden, maar het belangrijkste:
het is een feest om te zingen in het oudste
mannenkoor van Nederland.
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Voordat de verdiende zomerpauze begint
genieten we nog van enkele maandagen
met zang, de traditionele fietspuzzeltocht
op zondag 16 juli en de dag daarna het
haringhappen op de laatste repetitiedag
van dit zangseizoen.
Ik wens u een mooie zomer toe en zie u
allen graag met veel enthousiasme weer
terug aan het begin van een nieuw zangjaar!

Bert Koopman
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Korenlint:
EEN NACHTEGAAL IN ECHTERNACH
Albèrt de Klerk 1989

IK GA OP REIS
EN NEEM MEE...
Iedereen heeft dit oude spelletje wel eens gedaan
op een verjaardag, tijdens een kamp of onderweg
in de auto op weg naar een vakantiebestemming.

Ofwel: “Bach en Mozart op één kussen,
daar slaapt vaak de duivel tussen”.
Komende september vindt alweer de 17e
editie van het Korenlint plaats. Een gezellig jaarlijks terugkerend evenement, waar
diverse koren uit Haarlem en omstreken
hun acte de présence geven. Dit jaar staat
een en ander in het teken van de illustere
Haarlemse componisten Hendrik Andriessen (125 jaar geleden geboren) en Albert
(Albèrt) de Klerk (geboren 1917). Elk van
de koren is verzocht wat werk van deze
componisten ten gehore te brengen.
Zo zingen wij als Zang en Vriendschap
in ieder geval de ons bekende werken
Pater Noster van Andriessen en Laudate
Dominum van De Klerk, mogelijk aangevuld met De Pantippel van Jan Mul. Maar
we studeren ook het voor ons onbekende
“Een Nachtegaal in Echternach” in, naar
arrangement van Arno Vree.
NIEMENDALLETJE
De Klerk schreef dit werkje in 1989 op
tekst van Daan Zonderland, hoogstwaarschijnlijk bedoeld als een vrolijk verlaat
jaren ’70 niemendalletje, maar muzikaal
mede leuk vanwege muziekcitaten van
Bach en Mozart die erin verwerkt zijni.
Ik vind het altijd aardig om te bedenken
wat de componist heeft bewogen zo’n
liedje te schrijven. Het liedje verhaalt het
stuklopend huwelijk tussen een Bach-
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minnend nachtegaal-mannetje en een
Mozart-minnend nachtegaal vrouwtje:
man blijft in Echternach (Luxemburg) wonen, vrouw verhuist naar Wenen.
WAAROM DE NACHTEGAAL?
Omdat Mozart als muze een gekooide
merel (dan wel spreeuw) hield? Omdat
bij nachtegaal-mannetjes van oudsher de
tongetjes afgeknipt werden, teneinde de
zang nóg zuiverder te laten klinken?
EN WAAROM ECHTERNACH?
Vanwege het werk dat Bach voor de St
Willibrord Basiliek te Echternach heeft gecomponeerd? Of vergiste Daan Zonderland zich, en werd Eisenach Echternach,
en Salzburg Wenen? Mogelijk licht De Andriessen De Klerk Stichting een tip van de
sluier op tijdens het Korenlint!
Fedde Reeskamp
KORENLINT 2016
Zang en Vriendschap treedt op zaterdag 9 september op tijdens Korenlint.
Om 15:40 uur is de eerste uitvoering in
de Jozefkerk in de Jansstraat. Een uur
later om 16:40 uur sluiten wij de optredens van de eerste dag Korenlint af in
ons eigen gebouw.
In Gebouw Zang en Vriendschap vinden op zaterdag 9 en op zondag 10
september tal van optredens van koren
plaats. Kijk voor het hele programma op
de website korenlint.nl .

Het schoot door mijn gedachten bij de aankondiging
in het nieuwsbulletin dat Zang en Vriendschap van
23 t/m 27 mei 2018 op reis gaat naar Duitsland.
Eerst naar de oude regeringshoofdstad van de
DDR, Dresden en vervolgens via Leipzig naar
Düsseldorf en Solingen. Historisch zijn de steden
Dresden en Leipzig van muzikaal groot belang
geweest. Dresden had in de 18 eeuw de bijnaam
“Florence aan de Elbe” en in Leipzig was Johann
Sebastian Bach ruim 25 jaar muzikaal actief als
cantor van de twee belangrijkste kerken in de stad.
En als je dan op reis gaat naar zulke monumentale
steden, wat neem je dan mee in je muzikale koffer,
je koormap?
DUITSTALIG
Uiteraard Duitstalig repertoire. Denk aan Mozart,
Beethoven en Schubert. Grote, bekende
componisten met uitstekend en geliefd mannenkoor
repertoire. We zullen nummers zingen die we al
jaren (uit het hoofd) kennen en we zullen enkele
nieuwe nummers daaraan toevoegen. In Leipzig is
iets van Bach zingen een “must”, maar helaas Bach
heeft niets oorspronkelijks geschreven voor alleen
mannenstemmen. Dat zal dus even zoeken worden
naar iets wat wel door louter mannen gezongen kan
worden en toch recht doet aan de bedoelingen van
de grote meester.
Als in het reisprogramma ook het verzorgen van
een Mis op de zondagmorgen gepland wordt zou
de Deutsche Messe van Schubert passen als een
handschoen, maar we kunnen ook een nieuwe
mis instuderen die we dan aldaar mooi in première
kunnen brengen.
Voor de minder officiële gelegenheden zullen
we een aantal Duitstalige drank- en feestliederen
paraat hebben, die spontaan gezongen kunnen
worden.
Er zijn dus ideeën genoeg, de muzikale koffer wordt
makkelijk gevuld. Heb je wensen of ideeën: laat het
weten want de koffer is nog niet gepakt!
Arno Vree
Jaargang
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EVEN VOORSTELLEN ...
grootste hobby en sinds kort is daar ook
het zingen bij gekomen.
PLEZIER
Wat wil ik bij dit koor? Gewoon zingen.
Puur om het plezier van het zingen samen
met een groep mannen en om dat zo
goed en zuiver mogelijk te doen. Zoals
ik al eerder aangaf heb ik altijd graag
gezongen, maar mijn laatste ervaringen
waren het kerkkoor waar ik als jongen
in zong en later beperkte het zich tot het
zingen tijdens familiefeesten en af en
toe tussen de schuifdeuren. De eerste
repetitie avonden ervoer ik als een soort
terugkeer, een herkenning van het plezier
dat ik als koorknaap ook heb ervaren.

Johan Breuker
Tja, daar sta je dan van het ene moment
op het andere en nog wat onwennig
tussen de bassen mee te zingen. Je bent
al 74 en dan stap je plompverloren in een
nieuw avontuur. Het is even zoeken om,
struikelend over die chaos van nootjes en
streepjes in de partituur, je plek te vinden
tussen de routiniers, maar ik voelde
mij meteen thuis tussen die zingende
mannen. De menselijke stem is een van
de mooiste instrumenten die ik ken en als
groot liefhebber van de zangstem, luister
ik vaak naar liederen en vocalisten terwijl
ik op mijn atelier aan het werk ben. Op
dat atelier maak ik tekeningen, want ik
ben beeldend kunstenaar en dat beroep
beoefen ik al vele jaren en met grote
passie.
KUNSTENAAR
Van jongs af aan heb ik altijd getekend en
na een opleiding aan de Gerrit Rietveld
Academie ben ik zelfstandig kunstenaar
geworden. Een prachtig vak met veel
hoogte- en dieptepunten, waarin ik veel
voldoening vind. Nu heerst er soms het
idee dat er met kunst flink te verdienen
valt, zeker als men afgaat op de torenhoge
bedragen die op kunstveilingen worden
juni 2017

neergeteld. Maar ik kan u verzekeren dat
dit slechts voor een heel select gezelschap
kunstenaars opgaat en meestal ook nog
lang nadat zij overleden zijn. Over het
algemeen moet een kunstenaar naast het
plezier in zijn werk behoorlijk sappelen en
om genoeg brood op de plank te krijgen
heb ik dus naast mijn zelfstandige praktijk
25 jaar met groot plezier lesgegeven op de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
LEVEN EN WELZIJN
Sinds 2003 ben ik met pensioen en
dat betekent dat ik mij met nog meer
concentratie aan mijn tekenen kan
wijden, want het kunstenaarsberoep kent
geen AOW-leeftijd en het houdt bij leven
en welzijn nooit op. Tijdens reizen en
wandelingen heb ik altijd een schetsboekje
bij de hand om notities te maken en om
mijn indrukken van landschappen vast
te leggen. Want het landschap en met
name parken en tuinen zijn het onderwerp
van mijn tekeningen. Heb ik daarnaast
nog andere hobby’s? Wel, ik werk als
ontwerper en illustrator graag samen
met een vaste uitgever van bibliofiele
uitgaven, ik schrijf korte verhalen en daar
heb je het wel mee gehad. Mijn vak is mijn

Een belangrijke reden voor dit positieve
gevoel is de inzet van iedereen in het
koor en ook de manier waarop Arno
op de bok staat. Zijn enthousiasme en
nauwgezetheid overtuigen mij zeer en
vooral de humoristische manier waarop
hij de hele kudde in het gareel houdt en
zo weet te sturen dat het resultaat toch in
de richting gaat die hij voor ogen heeft.
INSLIKKEN
Mijn allereerste optreden tijdens het
Moederdagconcert heeft mij helemaal
overtuigd en de enthousiaste reactie van
mijn zoon die zijn eerdere voorbehoud ten
opzichte van mijn nieuwe hobby inslikte
trokken mij helemaal over de streep.
Volgens mij ga ik hier erg van genieten
en stiekem hoop ik dat ik ook mijn stem
en kennis van de nootjes weer zover
kan ontwikkelen dat ik bij de bassen met
overtuiging voluit kan gaan en nog vele
jaren mee kan zingen.
BIJDRAGE
Een uitgesproken gezelschapsmens ben
ik niet, maar Zang en Vriendschap mag
zeker rekenen op mijn inzet als zanger en
misschien kan ik af en toe, hier en daar
en op mijn manier een kleine bijdrage aan
het verenigingsleven leveren.
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EVEN VOORSTELLEN...
TOETSENIST
Toen ik daar hoorde dat de huisband van de
Amerikaanse aannemer daar een vacature
had voor een toetsenist heb ik me gemeld en
moest ik in korte tijd liedjes van The Beatles en
Rolling Stones etc. onder de knie krijgen. Op
vele feesten en partijen hebben we gespeeld
en een enkele keer speelde Erna mee op
haar tenorsaxofoon (b.v. Logical Song van
Supertramp).

Jan Zander
Ben op eerste kerstdag 1959 geboren in
Hoogwoud (West-Friesland), iets over 9 uur
’s-Ochtends, mijn vader vertelde me daarom
dat mijn geboorte met kerkklokken werd
ingeluid. Mijn moeder was de muzikale bron
thuis, ze speelde piano, mook (een soort
accordeon), zong en was dirigente van diverse
koortjes in de buurt. Door haar heb ik als kind
wel de eerste piano beginselen bijgekregen
maar het sprak me, net als de jeugd fanfare
waarin ik een jaartje corhoorn speelde, niet
echt aan. In de brugklas kocht een vriend de
verzamelelpees van The Beatles, en vanaf
dat moment ben ik altijd Beatlesfan gebleven.
BANDJES
Vanaf m’n 19e t/m m’n 24e zong, schreef en
speelde ik in 4 verschillende bandjes in de regio
Hoorn – Hoogwoud. We speelden allemaal
eigen nummers ruwweg tussen New Wave,
Rock en Volkszangerij in. Heb uiteindelijk
gekozen om m’n studie Werktuigbouw in
Delft af te maken. Ik kreeg een baan in de
energietechniek bij Shell en leerde vrij snel
daarna Erna kennen. We kregen in Delft
twee dochters (Annedien, die leuk piano
speelt en Marjanne, die in Wageningen veel
band-optredens heeft georganiseerd). We
hebben in Chester, Engeland, waar we 3,5
jaar hebben gewoond, onze derde dochter
(Elsemarijn) gekregen. In 1998 kregen we
ons nieuwbouwhuis in Haarlem, maar we zijn
in 2000 met z’n allen voor iets meer dan 3 jaar
naar Bintulu (Maleisisch Borneo) verhuisd.
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STUDIO
Vanaf 2003 wonen we weer in ons huis
in Haarlem. Ik heb in 2010 een computer
studiootje opgebouwd: Een studio microfoon,
een kastje dat daar digitale signalen van
maakt en een computer met software leveren
een 32 kanaals opname apparaat op, zodat
ik allemaal stemmen en muziekinstrumenten
kan stapelen. Ik ging weer liedjes schrijven en
deel ze via Soundcloud en YouTube (kanaal
Treklovful).
VOLKERPHONE
Een paar jaar geleden probeerde ik zelf een
muziekinstrument te maken. Tot mijn eigen
verbazing bleek m’n altsaxofoon mondstuk
en een PVC electra buis prima op elkaar te
passen. Ik nam eerst de maten van een tin
whistle over en heb daarna een rekenmodel
gemaakt om de “Volkerphone” in alle
mogelijke toonsoorten te kunnen produceren.
Zo heeft Gerrie er eentje besteld in D
mineur. Materiaalkosten bijna niets, funfactor
maximaal. De klank ligt ergens in de buurt van
een klarinet, maar is toch anders.
BETER ZINGEN
Ik vind het zingen bij ZenV erg inspirerend, het
hele pakket voor de projectzangers sprak mij
enorm aan en door mijn pre-pensionering
vorig jaar heb ik er ook de tijd voor. Ik merk
dat ik beter begin te zingen en vindt het leuk
dat ik van projectzanger nu gewoon lid ben
geworden.

Jaargang

Zaterdagmorgen 18 maart, 10:00 uur stipt
opent Peter Kemper de grote, groene
voordeur van ons gebouw. Zo’n 20 à 25
man hebben zich verzameld en banen
zich snel een weg naar de tafels, die
tot de rand aan toe gevuld zijn met een
bonte verzameling gebruikte spullen.
Geroutineerd zijn ze, de mensen van
het eerste uur. Ze weten precies waar ze
moeten zoeken. En zijn soms ook weer
snel weg. De koffie met de voortreffelijke
appeltaart zien ze dan niet eens staan.
Op naar de volgende rommelmarkt, want
die dag zijn er nog vijf om te bezoeken.

RUSTIGER
Na vijf kwartier wordt het rustiger. Een
vrouw in het geel is op zoeknaar boekjes
van oorlogsheld Biggles. Ze heeft een
schriftje bij zich waarin ze haar eigen
verzameling heeft genoteerd. Een stukje
verderop is een gesoigneerde heer al
een uur bezig te zoeken naar boekjes
en singletjes uit de zestiger jaren. De
appeltaart gaat nu snel over de toonbank.
Logisch ook, ze is heerlijk.
SFEER
Voor de trouwe vrijwilligers en een
grote groep betrokken zangers (wat een
ploeg met elkaar!) is er erwtensoep met
roggebrood en spek; de overbekende
houtsnip. De sfeer blijft oké, ook al
loopt de belangstelling terug. Ach ja,
de opbrengst is minder dan vorig jaar,
volgend jaar beter. Frans van Kaam krijgt
de tulpen, omdat hij het juiste bedrag
bijna raadde. Het scherpe oog van de
kenner. En na het opruimen bleef het
nog lang gezellig.Rommelmarkt Zang en
Vriendschap: met elkaar is er weer wat tot
stand gebracht en dat telt echt. Meer nog
dan de opbrengst.
Bert
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DE SLEUTEL TOT HET
MOEDERDAGCONCERT

Nou ja. Een sleutelbos eigenlijk. Want
hoewel het kleurrijke programmablad aan
buiten- én binnenkant melding maakte
van wie de bijdragen leverden of steunden of van wiens hand ze waren: er was
gewoonweg geen plaats meer om iedereen te noemen. Een paar moeten nog
genoemd worden, om dat dit nu eenmaal
hoort. En een paar moeten nog genoemd
worden, al hoeft dat niet zo van hen ; )
Zo heeft Staatsbosbeheer de foto ter
beschikking gesteld die bij het O süsser
Mond is geprojecteerd en voor een deel
in het programmaboekje is opgenomen.
Zo zijn delen van de foto’s die bij Mêsicku na nebi hlubokém en Ständchen in
de collages zijn gebruikt van de hand van
Lies Verdenius. En was bij Down by the
Sally Gardens voor een deel de foto van
Carole Beavis te zien en die al eerder in
het vorige verenigingsblad stond gepubliceerd. Saskia Wijne heeft o.a. foto’s
voor bij And So It Goes en The Trouble
With Women ter beschikking gesteld,
waarop respectievelijk werk van de kunstenaars Chiharu Shiota en Danh Vo te
zien is. Bij High Hopes in Hard Times is
voor een deel gebruik gemaakt van een
foto van Marie Christine Cord’homme.
Overigens allemaal i.c.m. foto’s uit het
eigen archief.
juni2017
2017
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In een aantal van deze collages kom je
al sleutels tegen. In die voor High Hopes
in Hard Times in het detail van een brug
in Parijs en met de bedoeling om tegenwicht te geven aan het prikkeldraad met
de sluier en die het verlies van identiteit
weergeeft. Ergens is tóch iemand die
van je houdt! En in die voor The Trouble
With Women meer met een knipoog naar
de musical One Touch of Venus waar dit
nummer uit komt. De vloer met sleutels
bezaaid. Zie daar maar eens uit te kiezen.
Hier symboliseert de sleutel het vertrouwen wat je in de ander hebt en waarom je
je sleutel van je huis (= hart) geeft!
Degene die met zijn sleutel de deur tot het
moederdagconcert heeft opengezet, is
onze voorzitter geweest. Bijkans een jaar
geleden. Het is maar om aan te geven
hoe lang zo’n voorbereiding duurt. Via de
vaste structuur kreeg e.e.a. vaste vorm.
Om uiteindelijk op het bordje terecht te
komen van een klein groepje zingende leden die de taak hadden om het idee naar
de werkelijkheid te vertalen.
“Namen!” hoor ik u nu al zeggen.
Welnu. In alfabetische volgorde. Fedde
Reeskamp, welke zich vooral heeft beziggehouden met de instroom/opvang

van projectzangers en de kwaliteitscontrole op koor en koorwerken. Rick van der
Burg, die het concert in de zin van een
kans voor projectzangers en het concert
zelf vanuit zijn pr- functie naar buiten toe
uitgedragen heeft. Wil Tremonti. Man van
de contacten en contracten en de vinger
op de pols. Aanstuurder van diverse partijen binnen het koor die ook hun steentje
bijdroegen.
Ik noem daar een Almast Diedrich als
achtervanger en Leo Captein als maker
van de bloemstukken die later nog overal
in Haarlem een plekje vonden. Niet in de
laatste plaats noem ik Jan Koet die als
secretaris het “gebruikelijke” papierwerk
deed, maar bijv. ook zorg gedragen heeft
voor de aanlevering van de drukwerkversie van het programma. Zelf zat ik pas later bij de eerstgenoemde drie heren aan
tafel, met als doel om de creatieve ideeën
van onze dirigent Arno Vree te vertalen.
Met een tevreden gevoel konden we
de deur van Het Gebouw van Zang en
Vriendschap na de nazit op die 14e mei
afsluiten. Op naar het volgende concert.
Maar ehh, wie heeft de sleutel ook alweer?
Dick Kreuger
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Stoot en vriendschap- Zakelijk vriend
toernooi 2017
Leo van Rhijn
De jaarlijkse biljartavond 21 april was wederom een succes. Dit jaar in een nieuwe
lokatie Denksportcentrum ’t Spaerne, waar het goed biljarten was. Strak georganiseerd door Peter (Kun je volgens mij wel aan hem overlaten) en de avond liep
gesmeerd onder de bezielende leiding van Jos van Belle.
Het was de 13e keer dat dit tounooi plaatsvond. De eerste keer was bij het jubileum in 2005. Er hadden zich 16 personen opgegeven waaronder twee nieuwe
biljarters. Joep Hulsebosch (tranings- en sportmaatje van Peter) en Cees van
Opzeeland, echtgenoot van ondergetekende
De avond werd gestart onder het toeziend oog van enkele toeschouwsters.
De Familie van der Meij was ruim vertegenwoordigd en de dames Petra en
Ageeth lieten zich nadrukkelijk zien.
De nieuwe spelers kregen een moyenne van een bepaald gemiddeld (berekend
door Jos).
Voor een leek is het een ingewikkelde rekenmethode om de eindstand te bepalen. Een kleine uitleg van Jos.Teneinde de eindstand te bepalen wordt het aantal
gemaakte punten gedeeld door het “moyenne” van de speler zoals hij afgelopen
jaren heeft gespeeld.

Peter en Hetty Caljouw zijn de eigenaren van vishandel
Leo van Rhijn.
55 Jaar geleden heeft de vader van Hetty van Rhijn de
kraam opgericht. Peter kwam wel eens bij de kraam en
leerde zo Hetty kennen.

Dat houdt dus in dat wanneer zijn “moyenne” over de afgelopen jaren 0,65 is en
hij heeft dit toernooi in 68 beurten in totaal
68 punten gescoord dan wordt zijn score
van 68 gedeeld door zijn Moyenne 0,65
en wordt er dus met de gewogen score
van 104 (=68/0,65) gekeken wat zijn eind
moyenne voor dit toernooi is .In dit geval
is dit 104/68 =1,53 .

Leo van Rhijn is een echt familiebedrijf. Hetty en haar
broer kwamen ook in de zaak werken. Peter kwam 43
jaar geleden in het bedrijf werken.

Mede door het prachtige programma van Jos is het wedstrijdverloop goed bij te
houden.

Peter is vorig jaar spontaan vriend van Zang en
Vriendschap geworden.

Daar wij als toeschouwers enkele wedstrijden hadden bekeken en wij ervan uitgingen dat Paul of Eric Jansen hadden gewonnen kwam door de bovenvermelde puntentelling als eerste uit de bus: Ageeth Harskamp, moyenne van 1,67
gevolgd door Paul van Dijk, moyenne van 1,54 en als derde Peter Ijff met een
moyenne van 1,30.

Hoe kwam je hier toe? Ik ken Zang en Vriendschap als
Haarlems koor en hoor ook veel van mijn klanten over
het koor en hun optredens.

Het was een leuke avond, zeker voor herhaling vatbaar.
Thea van Opzeeland
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In de loop der jaren is de kraam flink groter geworden en
zijn Peter en Hetty de eigenaren geworden.
Hun kinderen, Laura en Micheal werken nu ook in de
kraam.

Sponsoring doe ik niet, maar om een koor met zo’n
omvang en reputatie in Haarlem een klein beetje te
helpen vind ik leuk.
Hij vindt het geen punt om 17 juli weer op zijn vrije
maandag ‘s ochtends naar Katwijk te rijden om voor ons
verse vis en kibbeling te halen.

Jaargang
Jaargang82,
82,nr.
nr.22

Concertreis naar Duitsland
									 en Fier bier
De reiscommissie is bezig met de voorbereidingen voor een concertreis in 2018 naar
Duitsland. In onderstaand bericht willen we alvast een voorproefje geven van wat we
van plan zijn:

•
•

reisperiode: van 23 mei tot en met 27 mei 2018 (vier overnachtingen)
Net als naar Ierland een co-productie van reisbureau Pelikaan en uw reiscommissie (Paul van Hout, Sander Ruitenbeek, Almast Diedrich en ondergetekende)
• we reizen per bus zodat we (voor koren) dure vliegreizen voorkomen
• luxe touringcar
• optredens in Solingen, Dresden en Leipzig
• miniconcert Frauenkirche (Dresden)
• we baseren de reis op verwachtingen voortkomend uit eerdere concertreizen en
schatten dat 60 zangers mee gaan met 40 partners.
• overnachtingen in Düsseldorf (Radison Hotel**** ) en Dresden/Leipzig
• we willen zangers weer de mogelijkheden bieden om de reis te combineren met
vakantieverblijf in de regio. We willen hier ons best voor doen zonder er een 100%
cafetariamodel van te maken
• we zullen opnieuw deelnamecontracten opstellen zodat verplichtingen tussen
deelnemers en reiscommissie duidelijk vastliggen en deelnemers ook annuleringsverzekering kunnen afsluiten
• mogelijkheid om te sparen

Deutschlands ältester Männerchor
•

gezamenlijk optreden met oudste mannenkoor van Duitsland “Bergischer Männerchor Solingen” (opgericht in 1801) uit Solingen en gemengd koor Chor 77 uit
Düsseldorf. Met overigens dezelfde dirigent voor die beide koren. De enthousiaste
uitnodiging die wij van het oudste mannenkoor van Duitsland kregen geeft ons een
zeer goed gevoel bij de aanstaande samenwerking.

“Wir würden Euch gerne in Solingen begrüssen und
Euch hier in ein Konzert veranstalten... ”
•

Omdat de reiscommissie als commissie
nog nooit bier gebrouwen had én om de
reiskas te spekken hebben we een gelegenheidsbier gebrouwen dat vanaf nu
aan de bar verkrijgbaar is. Bestel dus gerust ‘Fier’ bier. ‘Fier’ bier bestaat uit twee
varianten, namelijk met of zonder toevoeging van whiskey aan het bier (groene/ blauwe dop). Om dit bier in goede
vorm aan te kunnen bieden hebben wij
dit bovendien op 1 april j.l. in de zaal van
Zang en Vriendschap gebotteld.

Te zijner tijd mogelijk ook weer wederbezoek met gezamenlijk concert van het
‘Bergischer’ en ‘Chor 77’ in Nederland
• kennismaking bestuursdelegatie Bergischer met reiscommissie ZenV tijdens Korenlint te Haarlem
• wederbezoek reiscommissie op 20 oktober aan Solingen als voorbereiding op
optreden met drie koren
• inspectiereis delegatie reiscommissie naar Leipzich en Dresden
• muzikaal programma maar ook partnerprogramma respectievelijk onderdelen met
niet-muzikale invulling (stadswandeling, museumbezoek, dagdelen ter vrije invulling
e.d.)
• voorbereidingsmiddag voor reizigers door reiscommissie winter 2017-2018

“Einem guten niederländischen Chor”

juni 2017

11
11

EVEN VOORSTELLEN...

Sip Verweij
Als pas geïnstalleerd lid stel ik mij graag
even voor. Roepnaam Sip. Volledige
naam Tjipke Vermeij. Ik ben geen Fries;
de aparte naam heb ik geërfd van mijn
grootvader. (hij was een West-Fries)
Mijn geboorteplaats is Amsterdam. Daar
groeide ik op en woonde er tot mijn 29e.
Ik vond in Alkmaar mijn levenspartner Tineke en woonde daar met haar tot mijn
44e. Wij hebben geen kinderen. Door
werkomstandigheden verhuisden wij in
1986 naar Haarlem en kochten daar ons
huis. Nu, ruim 30 jaar later ben ik als weduwnaar achtergebleven, na het overlijden van Tineke vorig jaar september.
Om goed te aarden in Haarlem, werd ik
lid van verschillende verenigingen. Onder meer van het mannenkoor Cecilia.
Destijds onder leiding van Anton de Beer.
Toen dit koor na ruim 100 jaar tenslotte
ter ziele ging, kwam ik bij het Haarlems
Gemengd Koor, waarvan ik nog altijd lid
ben.
Mijn jonge jaren (de jaren 50 en 60) lagen in Amsterdam. In 1958 begon ik op
16 jarige leeftijd mijn loopbaan bij een
verzekering maatschappij op de afdeling
Mechanische Administratie. Daar maakte ik kennis met de toen veel gebruikte
ponskaartenmachines. Ik vond het interessante werktuigen en heb mij toen
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daarin bekwaamd. Cursussen bij IBM.
Via dit werk raakte ik verder vertrouwd
met de bredere wereld achter deze hulpmiddelen: de Administratieve Organisatie. Ik maakte op mijn 18e een overstap
naar de wereld van de accountants. Leuk
gevarieerd werk bij de klanten overdag
en cursussen volgen in de avonduren.
Na acht jaar in dat wereldje te hebben
rondgelopen koos ik voor een administratieve baan bij de Verkoopassociatie
van de cementindustrie (ENCI/Cemij) in
Amsterdam. Ik zou er wellicht altijd zijn
gebleven ware het niet dat deze onderneming in 1979 verhuisde naar ’s-Hertogenbosch. Voor ons, toen woonachtig in
Alkmaar, net iets te ver. Ik maakte toen
de overstap naar het bankwezen. Eerst 8
jaar FGH Bank, daarna via Postbank 15
jaar bij ING in Amsterdam. Daar ben ik
tenslotte op 60-jarige leeftijd in 2002 afgezwaaid. Als je met pensioen gaat moet
je ook daarna wat te doen hebben. Ik heb
mij daarom in 2001 aangemeld als vrijwilliger (kerkwacht) bij de Grote of St.-Bavokerk aan de Grote Markt. Ik raakte daar
geïnteresseerd in kunst en architectuur.
Door het werk als gastheer kwam ik in
contact met de Vereniging Vrienden van
de Grote Kerk. Daar ben ik lid geworden
en heb mij ontwikkeld tot rondleider. Om
dit werk goed te doen is verdere verdieping nodig; in geschiedenis van kerkenbouw en in kerkgeschiedenis. Daartoe
heb ik o.m. enkele trimesters gevolgd bij
de opleiding theologie aan de Universiteit
Leiden.

PERSONALIA

Het lidmaatschap bij Cecilia bracht mij in
contact met klassieke muziek. Van huis
uit was ik daarmee niet zo bekend. Ik ben
van protestantse komaf. Het psalmversje
was daar populair, maar van muzikale
Missen, Stabat Maters en katholieke Requiems hoorde je nooit iets.

In dit en de komende nummers van het
verenigingsmagazine zult u met hun kennis kunnen maken.

Eén keer per maand ga ik naar een klein,
maar bijzonder beleggingsclubje; de leden daarvan zijn alle werkzaam of werkzaam geweest in de accountancy. We
bestaan bijna 20 jaar. We maken zelden
winst. Elk jaar gaan we een dagje uit met
aanhang. Waarschijnlijk zijn wij een van
de weinige clubs op dat gebied, welke er
van overtuigd is, dat een goede beleggingsstrategie niet bestaat. Niemand kent
de toekomst! Dat zo velen dat maar niet
inzien, daarover maken wij ons vrolijk.

NIEUWE LEDEN
In het vorige nummer kon u kennismaken
met Boudewijn Loth en Leo Standaert als
nieuwe leden.
Hun voorbeeld is gevolgd door maar
liefst zes projectzangers. In de maanden
vóór het Moederdagconcert wisten Johan
Breuker (bas) en Jan Zander (ook 2e tenor) al zeker dat ze bij Zang en Vriendschap wilden blijven en lid van de vereniging wilden worden. Marcus Brandes (2e
tenor), Jan van Leeuwen (2e tenor), Rob
Nelissen (bariton) en Sip Vermeij (1e tenor) hebben eerst het Moederdagconcert
afgewacht en meldden zich als lid in de
afgelopen weken

OPGEZEGD

Helaas ben ik laat begonnen met zingen.
Pas tegen mijn 50e. Maar het houdt me in
bepaalde zin jong.

Wim Saelman, 1e tenor, heeft na bijna
twintig jaar om verschillende redenen zijn
lidmaatschap beëindigd.

Wat ik doe naast mijn eenmans huishouding: lezen, vooral geschiedenisboeken
en biografieën. In de weekenden omring
ik mij graag met kwaliteitskranten.

KOMENDE JUBILEA
1 augustus Henk Bijvank (20 jaar)
6 oktober Peter Kemper (20 jaar)
Jaargang 82, nr. 2

KORTE
BERICHTEN
zz. Fietspuzzeltocht op 16 juli. Op de zon-

zzOp zaterdag 21 oktober is Zang en

op 27 november. De datum voor de ont-

dag voorafgaand aan de laatste repetitie is

Vriendschap gastheer tijdens het KNZV

moetingsavond met vrienden staat nu vast:

er weer, zoals elk jaar, de grote Fietspuz-

Korenfestival. Meer dan twintig mannen-

27 november. Vanaf 20:00 uur zullen de

zeltocht. Er wordt gestart vanaf de Jans-

koren uit heel Nederland komen hiervoor

vrienden onder het genot van een hapje

straat. De tocht voert langs mooie plekjes

naar Haarlem. Onderdeel is het concours

en drankje onder meer kunnen horen wat

in Haarlem en omgeving. En natuurlijk zijn

in de Bavokerk op de Grote Markt waaraan

de plannen voor 2018 zijn, er zal alvast

er leuke opdrachten die onderweg moe-

maximaal 12 koren meedoen. De andere

een primeur ten gehore worden gebracht

ten worden uitgevoerd. Zangers, partners,

koren treden op in de Paterskerk aan de

en de vrienden zullen ook een stukje van

vrienden en bekenden zijn welkom. Ver-

Groenmarkt. Ook wij zingen, maar buiten

een echte repetitie meemaken. Er wordt

zamelen voor de start om 12:00 uur. Na

mededinging aangezien veel zangers no-

teruggeblikt op onze rijke historie, maar de

afloop zijn er drankjes en een maaltijd en

dig zijn voor de organisatie op die dag. We

blik zal ook al gericht zijn op de concertreis

natuurlijk de prijzen! Aanmelden bij Peter

hebben de hulp van onze zangers en hun

naar Duitsland.

Kemper (0640064127 of peter.kemper@

partners hard nodig. Meld je hiervoor aan

livemail.nl). Kosten: € 12,50 p.p.

bij Jan Koet.

AGEN DA

zz. Ontmoetingsavond met vrienden

juni 2017

KOOR
Zo 16 jul 12:00 uur

Fietspuzzeltocht; aanmelden bij Peter Kemper
(06-4006 4127)

Ma 17 jul 20:00 uur

Laatste repetitie zangseizoen 2016-2017; om 21:30 het
inmiddels traditionele haringhappen

Ma 28-aug 20:00 uur

Eerste repetitie zangseizoen 2017-2018

Za 9 september

Tussen 12:00 en 17:00 optredens in Korenlint
Haarlem (tijdstippen en locaties nog niet bekend)

Za 21 okt

KNZV Korenfestival in de Grote of St. Bavokerk

Ma 27 nov 20:00 uur

Ontmoetingsavond koor - vrienden

€12,50

Toegang gratis
Toegang gratis

GEBOUW ZANG EN VRIENDSCHAP
Vr. 7 jul 20:00 uur

Café Zanzara met Haarlemse culturele pareltjes

Entree €12,50

Zo 3 sep 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

Za 9 sep 12: – 17:00 uur

Korenlint

Gratis toegang

Za 10 sep 12: – 17:00uur

Korenlint

Gratis toegang

Zo 17 sep 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

Gratis toegang

Zo 24 sep 14:30 uur

Pianorecital Edgard de Rijcke en Christaan Heusdens.

Entree € 7

Zo 1 okt 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer
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HET KOOR

TIJDEN VERANDEREN

Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.
Zanger worden?
Kom eens langs bij een repetitie !
Gebouw Zang en Vriendschap
Jansstraat 74 zw
2011 RW Haarlem
Tel: 023 - 532 0339
www.zangenvriendschap.nl
info@zangenvriendschap.nl
Secretaris: Jan Koet (06-5051 1186)

facebook.com/
mannenkoorzangenvriendschap

@zenvhaarlem

COLOFON
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:
Gijs Wijnberg,
Paul Daas,
René Vestering
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
© 2017. 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

Aan het eind van het seizoen is het altijd
de gewoonte om even terug te kijken op
alle werkzaamheden die in de vereniging
zijn verricht. Wat de uitvoeringen betreft
zullen anderen wel hun loftrompet opsteken. Maar eigenlijk wil ik even ingaan
op het niet onbelangrijke randgebeuren
van de vereniging, de nodige verplichte werkzaamheden en de activiteiten
om de onderlinge band te verstevigen.
Terwijl ik dit schrijf lopen andere verenigingen met collectebussen van het Oranjefonds langs de deuren om geld op te
halen, waar een belangrijk deel onmiddellijk in de verenigingskas verdwijnt. Dit
is het eerste jaar dat we daar niet meer
aan meedoen, omdat we er geen mensen
voor kunnen krijgen. Op de vleugel deponeerde de coördinator van de barcommissie een aantal lijsten en deed hij een
dringend beroep op de leden om te helpen bij de baractiviteiten en het schoonmaken van ons gebouw. Het wordt steeds
moeilijker om vrijwilligers te vinden.

- Betrek zoveel mogelijk mensen in je voorbereiding en neem hier ruim de tijd voor.
- Zorg voor een verrassingseffect, zodat
de middag of avond niet voorspelbaar
wordt (ik wijs op een aantal puzzeltochten
in het verleden. Die eindigde bijvoorbeeld
met een barbecue in het Spaarnwouderbos.) Het vraagt wel meer voorbereiding,
maar de verrassing geeft veel voldoening. Bovendien heb je meer mogelijkheden wat betreft het uitzetten van de route.
- Zorg dat iedereen gelooft in het
eindproduct,
want
alleen
enthousiasme houdt de fakkel brandend.
De tijden veranderen, maar meezingen
betekent nog steeds meedoen bij Zang
en Vriendschap. Vele handen maken niet
alleen licht werk, maar verhogen ook de
vriendschapsband ook dat heeft Toon al
vele jaren ondervonden.

Vele handen
maken licht werk
Ook de belangstelling voor de andere
activiteiten
zoals
de
oudejaarsavond
lopen
terug.
Op de laatste oudjaarsavond trokken
drie deelnemers die zich hadden aangemeld om iets te doen, zich op het
laatste moment terug. Er zijn mijn inziens een aantal zaken waar je aan
moet voldoen als je iets organiseert:
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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 Rhijn
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.

Uitnodiging voor 7e Open
Bridgedrive Spaarndam

We vieren een geslaagde repetitie!

zaterdag 14 oktober 2017
van 13.00 uur tot ongeveer 17.30 uur
Dorpscentrum Spaarndam, Ringweg 36, 2064 KK
Spaarndam-oost
kosten € 30,00 per paar incl. koffie of thee bij aankomst,
4 consumpties per paar en verschillende hapjes
info: bvspaarndam@hotmail.com

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

