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VAN DE VOORZITTER
BEWEGING

Een vereniging in beweging. Zo zou ik
Zang en Vriendschap typeren. Want elke
maandagavond hebben we wel iets te
gedenken, te vieren, aan te kondigen, te
beleven. En op de andere dagen is er wel
altijd iets, wat te maken heeft met koor of
gebouw. Er zit behoorlijk veel leven in de
vereniging. Niet zo gek. Een koor met zo’n
lange traditie, zulke enthousiaste mensen
in haar gelederen en visie ontwikkelt naar
de toekomst. Het heeft levenskracht en
ambitie.
Het verleden hebben we kunnen beleven
met de Kaleidoscoop-concerten; we
zagen beelden en zongen liederen
uit vervlogen tijden. Maar onze
Hamelaars zongen op deze avonden
ook geïnspireerd onze eigen compositie
Vriendschap. Stokoud en gloednieuw,
mooie contrasten en prachtige beelden.
Ook typerend voor Zang en Vriendschap.

IN DIT NUMMER

Ondertussen vieren we dat dirigent Arno
Vree, de gedrevene, al vijf jaar onder
ons is. En wat hebben we al niet bereikt
met hem. We kunnen rustig stellen dat
hij ons bij elke repetitie of uitvoering op
scherp kan zetten. En, dat horen we om
ons heen, dat hij ons zangtechnisch flink
heeft geholpen. Een vakman met een
markante stijl, mogen we wel zeggen.

Ik feliciteer Arno hierbij nogmaals met dit
lustrum en spreek de wens uit dat hij ons
de komende tijd weer verder vooruit helpt.
Dat dit voor een belangrijk deel ook aan
onszelf ligt, is al meerdere keren betoogd.
Maar toch, met zijn aanwijzingen moeten
we zeker in het nieuwe jaar weer stappen
vooruit kunnen zetten.
Op de goedbezochte nieuwjaarsreceptie
op 2 januari mocht ik u toespreken in de
gedachte dat Zang en Vriendschap in
een sterk veranderende wereld niet stil
mag staan. Veranderingen horen zeker
bij deze tijd en tijdig aanpassen is het
motto.
Op het moment dat ik dit schrijf bereikt
me het bericht dat onze erevoorzitter
Bernt Schneiders in de zomer stopt
als burgemeester van Haarlem. Een
erevoorzitter die dicht bij ons staat. Dat
is voor elke vereniging en zeker voor een
koor met een rijk en lang verleden een
geweldige steun en met recht een grote
eer. In de persoon van deze erevoorzitter
verliezen we straks een buitengewoon
toegankelijke en prettige persoonlijkheid.
Jammer voor ons, maar zoals hij zelf
zegt: het wordt tijd voor wat anders. We
hopen op een opvolger die dezelfde
warme gevoelens en belangstelling heeft
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voor Zang en Vriendschap als Bernt
Schneiders en met hem of haar dezelfde
band aan kunnen knopen.
Hoe gaat Zang en Vriendschap om
met veranderingen? Het antwoord is
simpel. Met elkaar in gesprek blijven en
samen nadenken over ontwikkelingen.
Onderwerpen als eisen aan het
repertoire, nieuwe leden, projectzang
en zanggroep(en) die snel op kunnen
treden zullen zeker de revue passeren.
We willen, hoe dan ook, werken aan
versterking van het koor.
Voor u ligt weer een gloednieuw
verenigingsmagazine dat, voor de eerste
keer met medewerking van Paul Daas,
het nieuwe jaar inluidt. Een jaar dat weer
veel in petto heeft en waar we veel van
onszelf zullen laten zien.
Bert Koopman
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ASTRID VRENSEN:

EEN DRAMATISCHE SOPRAAN

NIEUWJAARS
Dames en Heren,
Mijn eerste nieuwjaarsspeech als
voorzitter van Zang en Vriendschap: ik
beloof u dat ik het niet te gek zal maken.
Ik dank u dat u met zo velen op de
nieuwjaarsreceptie
van
Zang
en
Vriendschap bent afgekomen. Ik weet het.
We zijn in Haarlem een vaste waarde, we
hebben een rijk verleden en we staan ook
nog eens sterk en stevig in de huidige tijd.
Maar toch.
Dames en heren, we hebben een
gedenkwaardig jaar achter de rug.

Sopraan Astrid Vrensen trad tijdens de Kaleidoscoop samen op met Zang en Vriendschap. Hoog tijd om eens nader kennis te
maken. Als je Astrid op zoekt via Google
blijkt ze een dramatische sopraan te zijn.
Nu, dat belooft niet veel goeds, maar dat
had ik verkeerd geïnterpreteerd. “Het is
dramatisch en dat houdt in dat ik me specialiseer in dramatische rollen, dus vooral
in opera’s”, legt ze me uit. Geboren in
Alphen aan de Rijn, maar nu al weer lang
in Haarlem wonend, heeft ze van haar
hobby haar beroep gemaakt. Na haar
opleiding als solozangeres aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is ze
fulltime met muziek bezig. “Muziek is ook
mijn enige hobby. Ik geef zangles en geef
les aan de muziekschool en ik werk ook
veel met gehandicapten. Maar ook verzorg ik optredens aan huis en uiteraard
organiseer ik Café Zanzara.” Samen met
Janine Pas runt zij Opera Conserto waarbij ze actief zijn met opera, concerten en
workshops op maat. Dan hou je ook geen
tijd over voor andere hobby’s.
De link met Zang en Vriendschap is ontstaan doordat dochter van Wilfried van
der Bles wel eens op haar twee dochters
paste. Daardoor ontstond een vriend-
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schap waardoor ze direct met ons koor in
aanraking kwam.

Zo begon voorzitter Bert Koopman zijn
speech op 2 januari. Onder het genot
van een hapje en een drankje werd
door de leden en partners teruggeblikt
op 2015 en het nieuwe jaar ingeluid.

Hoog niveau
Als specialist heeft zij een goed oor. “Ik
vind Zang en Vriendschap van een hoog
niveau. Ik ben onder de indruk van het
vakmanschap en de geestdrift van Arno.
Gerrie Meijers vind ik een geweldige begeleider.” Ook de inzet van zoveel leden
blijft bij Astrid niet onopgemerkt. Door de
link met een aantal leden wordt voor de
avonden van Café Zanzara gebruik gemaakt van het gebouw van Z&V en daarom was het ook logisch dat zij door Sander gevraagd is om mee te werken aan
onze Kaleidoscoop. Zij zou ook graag in
de toekomst meer met ons samen willen
werken en daarover worden ook gesprekken gevoerd.
Ze kijkt tevreden terug op de Kaleidoscoop/
concerten. “De eerste twee avonden van
de Kaleidoscoop zijn goed gegaan. Enthousiast publiek, maar helaas niet beide
avonden een hele volle zaal.Dat was de
laatste avond gelukkig wel het geval.”.
Als je meer wilt horen van Astrid, kijk dan
op de website van Opera Conserto.
Paul Daas
Jaargang 81, nr. 1
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DE LINK TUSSEN
VERLEDEN EN HEDEN

Waar we met de Kaleidoscoop
terugblikten op onze jubilea van
afgelopen jaar en op die manier de link
legden naar onze rijke verleden, zo was
er afgelopen jaar nog zo´n verbinding met
de historie. We mochten zingen tijdens de
Hannie Schaft-Herdenking 70 jaar na de
herbegrafenis van deze verzetsvrouwe.

Een koor kan niet zonder een gezond
verenigingsleven; we zullen er alles
aan doen dat te blijven stimuleren en
omstandigheden creëren waardoor de
leden zich werkelijk thuis kunnen voelen
bij Zang en Vriendschap.Ik wens u het
allerbeste en een goede gezondheid toe
voor 2016.

Voor ons koor een bijzondere gebeurtenis
aangezien onze voorgangers 70 jaar
geleden ook tijdens de dienst in de Grote
of St. Bavokerk rond de herbegrafenis
zongen. Op zondag 29 november gaven
wij met het lied Mijn Nederland de aftrap
van de bijeenkomst. Onder leiding van
dirigente Annelies Smits zetten wij gelijk
de toon.
Extra factor was nog dat het optreden ´live´
zou worden uitgezonden op RTV-NH, de
regionale omroep. Dat het uiteindelijk
slechts het staartje van het nummer was,

deerde daarbij niet. Gelukkig waren er
genoeg camera´s aanwezig, zodat via
YouTube de beelden toch nog in zijn
geheel zijn terug te zien.
Waardering
Na afloop was er bij de organisatie veel
waardering voor onze komst en onze zang.
Wat mij betreft zijn dit soort optredens
belangrijk voor ons mannenkoor. Niet
alleen voor ons eigen plezier en oefening
met zingen in lastige ruimten (zoals we
de Bavo toch wel mogen bestempelen),
maar ook voor onze binding met Haarlem.
Ook door dit optreden blijkt maar dat Zang
en Vriendschap een stabiele factor is en
is geweest in de Haarlemse samenleving.
Op 4 mei, tijdens Dodenherdenking,
zullen we er tenslotte ook weer staan in
de Bavo.
Rick van der Burg

Zo sloot Bert af en daar sluit de
redactie zich volledig bij aan!
januari 2016
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Jubilea

JAN WEIJERS

GERARD BONKE

In de al die jaren heeft hij nog nooit zo in
het middelpunt van de belangstelling gestaan. Jan Weijers, die op zijn negentiende werd meegenomen naar het koor door
zijn baas en tot zijn eigen verbazing niet
meer is weggegaan. En als je dan gewoon
lid blijft, komt vanzelf het moment dat er
opeens pers in de zaal komt om een foto
van je te maken en een week later weer,
waarbij dan ook nog een speciaal alleen
maar voor jou geschreven gedicht wordt
voorgedragen door niemand minder dan
onze stadsdichter Nuel Gieles.

Gerard is van november 1947, hij was
dus 43 jaar toen hij op ons koor kwam.
Zijn buurman, eerste tenor Wim Saelman,
heeft hem overgehaald.
Gerard is een echte verenigingsman. Bij
alle gelegenheden is hij te vinden. Jarenlang heeft hij in de activiteitencommissie
gezeten, was al partijcommissaris voordat hij lid was, en sinds zijn pensionering,
drie jaar geleden, nu ook in de muziekcommissie. Doet daarnaast bardiensten,
helpt met schoonmaken en is chauffeur
voor minder goed ter been zijnde zangers.
Samen met zijn dochters en de vriend
van één van hun luistert hij naar de toespraak die zijn collega-bariton en vriend
Ben van der Meij voor hem houdt en hem
tenslotte de fraaie oorkonde overhandigt.

Vergezeld van zijn vrouw, Sietske, liet hij,
met dezelfde minzame glimlach als waarmee Jan ons al jaren begroet, de toespraken over zich heenkomen en wordt
hij vervolgens echt blij als iedereen de
Toast van Van Poppel voor hem zingt en
daarna, op zijn verzoek Die Nacht.
Bravo, Jan, dat je nog lang bij ons moge
blijven!

Door zijn bijna jeugdige enthousiasme
kunnen we niet anders doen dan ons verheugen op de volgende 25 jaar die Zang
en Vriendschap en Gerard gaan delen.

DE SCHOUDERS
ERONDER MET
ACTIE €2015

In de najaarsvergadering van 2014 kregen
we van de toenmalige penningmeester te
horen dat de begroting niet sluitend was
en dat aanvullende acties nodig waren die
het benodigde geld op moesten brengen.
Meerdere zangers hebben de boodschap
goed begrepen en hebben het initiatief genomen om sponsoracties te starten. Dan
zie je de saamhorigheid in zo’n groep. De
krachten worden gebundeld en er ontstaat
verbondenheid. We gaan er met z’n allen
voor, de schouders er onder en gáán.
Voor mij was dit de aanleiding om samen
met Paul Daas een (heel geslaagde) wijnproeverij te organiseren. Leden konden
zich met partner inschrijven om hieraan
deel te nemen. Het maximum was 30 inschrijvingen en dat was al snel bereikt.
Als benoemd huisvinoloog van Zang en
Vriendschap vind ik het geweldig leuk om
mijn kennis over wijn en wijnproeven te
delen met de andere leden. Op zo’n avond
kan ik ervan genieten om mensen nieuwe
smaken te laten proeven en informatie te
geven die aanspreekt. En als je je verhaal
dan doorspekt met enkele anekdotes,
wordt dat zeker gewaardeerd. Voor zo’n
avondje wijnproeven willen mensen graag
wat meer betalen. Voor zichzelf, maar ook
voor de vereniging. Op zo’n avond haal je
en passant € 250 op.
Er zijn het afgelopen jaar meerdere initiatieven gestart waarbij de eigen kennis of
liefhebberijen zijn ingezet om gezamenlijk
een bedrag voor de vereniging te verzamelen. Denk aan simultaan schaken,
mindfulness en de decemberwijnactie.
Met de bundeling van onze krachten hebben we met gemak de begroting sluitend
gemaakt. Een succes, waar dit jaar zeker
een vervolg op komt!
Rob Steijger
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ZANG EN VRIENDSCHAP SLUIT JUBELJAAR
Bovenstaande kop stond ook boven het
artikel in het Haarlems Dagblad van 21
december 2015.
Het jubeljaar bestond uit het 100-jarig bestaan van het gebouw, het predicaat Koninklijk dat 125 jaar eerder voor het eerst
werd verleend en de herdenking van de
oprichting van het koor, 185 jaar geleden.
In 2012 zijn al de eerste verkenningen
geweest op welke wijze we deze jubilea
konden vieren. Een afsluitend concert in
de zaal, een historisch overzicht, optredens van deelkoren en een opdracht aan
een componist waren enkele van de vele
ideeën die toen langs kwamen. Ze vormden uiteindelijk de ingrediënten van de
drie gevarieerde avonden. De term ’Kaleidoscoop’ dekte het best de lading van
de voorstellingen zoals we die voor ogen
hadden.

Astrid Vrensen zingt La Virgine degli Angeli

Toen het bestuur akkoord ging met de
sluitende begroting uitgaande van zestig
betalende bezoekers per avond, konden
Almast Diedrich en ik verder met de organisatie.
Het zingen van mannenkoorwerken, maar
ook een muziekstuk door een vrouw was
uitgangspunt. Uiteraard de eigen zangers in wisselende samenstelling, maar
ook Astrid Vrensen mocht natuurlijk niet
ontbreken. Met de verrassingen tussendoor was dat het basisprogramma. Het
vormgeven van die verrassingen was een
uitdaging. Ons erelid Frans Borst, onze
stadsdichter Nuel Gielis en de voormalige
Barbershoppers waren belangrijk. Maar
ook de geschiedenis moest in beeld.

Micha Hamel licht zijn compositie Vriendschap toe

Hoog de Vaan !

Uit duizenden foto’s en tientallen filmfragmenten is een keuze gemaakt. Het resultaat daarvan is enigszins bijgesteld in
de loop van het traject. Maar met Almast
denk ik dat de Kaleidoscoop-avonden
laten zien waar ons koor voor stond en
staat: zang en vriendschap.
Sander Ruitenbeek
Arno met onze pianiste Gerry Meijers(r)

januari 2016

De Barbershoppers
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ARNO VREE ZWAAIT LUSTRUM
Toespraak ter gelegenheid van het
eerste lustrum van Arno Vree op
4 januari 2016
Hij had in de zomer van 2010 in het
kader van de selectieprocedure al
een keer een zogenaamde ‘proefdirectie’ gevoerd. En vooral op basis
hiervan werd de keuze gemaakt om
met hem in zee te gaan.
Op 3 januari 2011, vijf jaar geleden,
was de eerste repetitie met Arno Vree
als onze nieuwe dirigent, een feit.
Een man die Zang en Vriendschap en
niemand zal dat betwijfelen, muzikaal
op een beslist hoger niveau heeft
gebracht.
Ik heb zelf de neiging hem het
predicaat zangpedagoog toe te
dichten. De laatste jaren spitst hij
de repetitietijd niet alleen toe op
het muzikaal verbeteren van de te
oefenen stof; maar ook het meer en
meer versterken van ons technisch
zingen.

In de dagelijkse omgang ben je een
prettige persoonlijkheid, die zich
weliswaar flexibel opstelt maar, daar
waar nodig is,
zijn toepasselijke
bedrijfsnaam alle eer aandoet. Vijf
jaar dirigent zijn is niet niks en zeker
voor jou, elke maandag komend uit
en vertrekkend naar Arnhem, geen
sinecure. Maar ja: vijf jaar is wel een
stuk minder dan het 50-jarig of 25-jarig
jubileum dat we onlangs beleefd
hebben, dus hebben we niet allerlei
decorum daaromheen, zoals spelden
en plaquettes.

je vrij om dit voor alles te gebruiken,
maar het is zeker niet in de laatste
plaats bedoeld om aan ons te blijven
denken. Zang en Vriendschap:een
koor waar jij echt bij hoort!
Dank voor de afgelopen vijf jaar. Wij
hopen nog veel van je te leren!
Bert Koopman

Overigens meldde iemand mij dat
jij met echtgenote eind december
gesignaleerd was in het mooie
Antwerpen. Mijn eerste gedachte
was dat jij in het kader van ’Langs
Herenwegen’ de kerk zou gaan
bekijken waar we eind dit jaar gaan
optreden.

We krijgen meer te horen over
de werking van de stembanden,
adamsappel, middenrif en dergelijke.
Je zou zeggen een snelcursus
biologie en misschien realiseerden
we ons tijdens die momenten dat
we die onderdelen ook zelf in huis
hadden.
Het zorgen voor het zingen van de
juiste noten laat hij in toenemende
mate voor een groot deel aan onszelf
over. Zangers, die een computer of
tablet ter beschikking hebben kunnen
thuis naar harte lust oefenen met
het via onze website beschikbare
materiaal.
Vakman
Arno, we kennen je als een uiterst
toegewijde vakman die tijdens zijn
werk humor combineert met soms
scherpe terechtwijzingen.
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Maar op Facebook kreeg ik een
ander beeld te zien. Een gezellig
onderonsje, een mooi glas Belgisch
bier en glunderende gezichten van jou
en Karin.
Voor ons een aanleiding om jou, als
waardering voor je inzet en toewijding,
een passend cadeau aan te bieden.
We hebben er ook een flesje
Haarlemmer Olie bijgedaan. Het staat
Jaargang 81, nr. 1

Met Youp van ‘t Hek op NPO3 Podium Witteman

Met Niels Geusebroek in het Patronaat i.v.m. Gitaarlem Serious Request
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Met Micha Hamel bij de premiére van Vriendschap
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ZANGERS OVER ARNO....
H

et eerste lustrum van Arno Vree bij
Zang en Vriendschap.
Wat zal ik daar nou eens over schrijven?
Te doen gebruikelijk wordt de loftrompet
geblazen bij dit soort aangelegenheden.
En natuurlijk blijf ook ik deze gewoonte
getrouw. Arno heeft zonder enige twijfel
op muzikaal gebied voldoende in huis om
ons koor op een hoger plan te brengen.
Laat daar geen twijfel over bestaan
Maar ik zou mijn naam te grabbel
gooien als ik geen puntjes van kritiek
zou spuien. Voorop gesteld dat Arno de
laatste tijd zijn best doet om niet meer
als een olifant door de porseleinkast te
denderen, wil ik toch even benoemen die
mij zwaar op de maag ligt.
Ten eerste: Het (voorlopig?) niet meer
willen studeren op The Long Day Closes.
Naar mijn mening één van de mooiste
nummers van ons repertoire. Het zou
hem tot eer moeten strekken om alles uit
de kast te halen om de fouten die er in
de loop der jaren ingeslopen zijn, er uit te
halen. Noem het beroepseer.
En als er een concours of een andere
aangelegenheid is waarbij wij als koor
een jurybeoordeling krijgen, mag het
niet zo zijn dat onze dirigent lang voor
de uitslag bekend wordt, al is vertrokken.
Persoonlijk trek ik daar zwaar aan. We
leveren gezamenlijk een (wan)prestatie
en die moeten we ook gezamenlijk
aanhoren.
Nou, ik denk dat het zo wel genoeg
is. Arno, ga voort met ons te leren en
stimuleren en blijf dat doen zoals je dat
de laatste tijd doet. Maar blijf bedenken
dat dit stel ouwe knarren amateurs zijn
die wel plezier willen blijven houden in
het zingen.
Jan van de Manakker

“V

roeger.”
“Oh, begin niet over vroeger.”
“Ik wou alleen maar zeggen dat de
dirigent toen, na een grote uitvoering, een
rondje aan het hele koor aanbood.”
“Toen werd er niets aan stemvorming
gedaan. Aan iedere dirigent moet je
wennen, gelukkig maar anders zaten we
nu nog aan de Liedertafel.”
Het was wennen, zo’n vijf jaar geleden,
maar als het zingen tijdens de repetitie
nu begint staat het koor als een man op.
Arno gaf daar uitgebreid anatomische
uitleg bij.
De komische noot ontbreekt op
geen enkele repetitie. Dat geeft een
ontspannen gevoel.
Maar hij kan ook wel eens mopperen.
Dat is voor het koor soms wel even
slikken. Het gaat ieder die zijn vak
verstaat niet altijd naar wens. En zijn vak
verstaat ‘ie, dat bewijst hij telkens weer.
Er zijn de voorbije
jaren mooie
resultaten bereikt, dat is belangrijker dan
een rondje aan de bar.
Hopelijk kan Arno op een geslaagd
lustrum bij Zang en Vriendschap
terugzien.
Jan Kivit

J

a, wat moet je nu over Arno schrijven,
ik ben twee à drie maanden later bij
het koor gekomen dan Arno, dus ik heb
ook geen vergelijkingsmateriaal met een
eerdere dirigent. Wat ik zeer positief
vind, is dat Arno er muzikaal het beste uit
probeert te halen. En dat valt natuurlijk
niet altijd mee. Dus meer uit de zangers
van het koor, om in de toekomst een nog
beter koor te worden als dat het nu is.
Sommige leden hebben goede muzikale
kennis en andere leden (zoals ik) een
minder goede kennis van noten. Om daar
een goed resultaat mee te halen, moet
je een goede dirigent zijn, wat Arno dan
ook is. Maar ieder voordeel heeft ook
een nadeel. Ik vind het soms jammer,
dat als er een opmerking komt over hoe
de muziek eerst anders is ingestudeerd,
er door Arno wordt gezegd dat het in
het verleden verkeerd is ingestudeerd.
Daar wordt de opmerking mee van tafel
geveegd. Ik zou dan liever horen, waarom
het anders moet.
Leo Captein

Roelf van Til, Leo Capteiin, Jan van de Manakker, Jan Kivit (v.l.n.r.)
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rno Vree,

Wat gaat de tijd toch wel erg hard. Ik was vijf
jaar geleden één van de leden die mocht
meebepalen wie van de proefdirigenten
het zou worden. Helaas heb ik ze niet
allemaal meegemaakt, al heb ik er ook
weinig aan gemist, als ik de verhalen
vernam van mijn medekoorleden. Arno
kon goed dirigeren, al was het wel even
wennen. Met Piet Hulsbos kon ik lezen
én schrijven na zes jaar dirigentschap.
Als enig negatief punt, gaf ik de afstand
aan. Hij woont immers in Arnhem én we
hadden toen ook nog wel eens strenge
winters. Zou hij Haarlem dan wel kunnen
bereiken met zijn ’Eigenwijs’-auto? Een
winter hebben we sinds de komst van
Arno niet meer gehad.
Met Arno was het gelijk anders oefenen,
niet meer rechtop zittend op het puntje van
je stoel, maar staan tijdens het repeteren.
Inmiddels weten we niet beter. In die vijf
jaar zijn er ook een hoop (enthousiaste)
nieuwe leden bijgekomen.
Mogelijk
vanwege het geringe leeftijdsverschil kan
ik het redelijk goed met hem vinden. Al
was ik wel even (behoorlijk) teleurgesteld
toen ik niet werd uitgekozen als solist
voor het concert van eind vorig jaar. Maar
hij zal er wel verstand van hebben. Solist
ben ik dus niet, wel een koorzanger en
dat laatste is een stuk moeilijker. Daar je
als stemgroep één moet zijn en dus niet
dat kunt doen, waardoor je medezangers
overstemt, al doe ik dat nog wel eens op
de repetitie als Benjamin bij de tweede
tenoren.
Wat ik persoonlijk toch wel jammer
vind, is dat Arno, buiten het feit dat hij
dirigent is, de afstand bewaart om ook
een ‘Zang en Vriendschapper’ te zijn,
zoals Piet Hulsbos dat in het verleden wél
was. Maar als dirigent is hij steengoed. Ik
hoop dat we met hem nog vele concerten,
concoursen kunnen knallen!
Roelf van Til

januari 2016

LANGS HERENWEGEN
Nu we ons jubileumjaar hebben afgerond
met de laatste Kaleidoscoop, gaan we
weer verder kijken naar wat ons nu weer
te wachten staat.
In 2016 zullen wij met ons koor onder andere een rondgang maken langs ’s Herenwegen. Tijdens dit tournee zullen we
onze opwachting maken in Alphen aan de
Rijn in de Adventskerk, in Amersfoort in
de Sint-Joriskerk en in Haarlem in de Remonstrantse Kerk. Echter, we gaan ook
over de grens, want Antwerpen staat ook
op het programma, waar we zullen zingen
in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

Alphen aan de Rijn - Adventskerk

Amersfoort - Sint-Joriskerk

Haarlem - Remonstrantse kerk

Tijdens de repetities wordt hier al volop
aandacht aan besteed, want we willen
uiteraard zo goed mogelijk voor de dag
komen. Omdat de meeste liederen al
(voor een deel van het koor) bekend zijn
moet dit natuurlijk gaan lukken. Maar er
zijn ook nieuwe werken, die best lastig
zijn en waar nog behoorlijk wat repetitietijd ingestoken zal moeten worden. Groot

voordeel van de huidige technologie is de
mogelijkheid voor de koorleden om ook
thuis te repeteren en dat wordt ook zeker
verwacht, zodat tijdens de gezamenlijke
repetitie vooral de punten op de i gezet
kunnen worden.
Naast genoemde locaties zijn er ook wellicht mogelijkheden voor een optreden in
Amsterdam en in Haarlem en als dat ook
lukt zit ons programma al weer behoorlijk
vol.

Antwerpen - Sint-Carolus Borromeuskerk
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Derde Kerstdag 2015 was zoals de traditie voorschrijft weer voorbehouden voor het
tennistoernooi.

JUBILEA

ongemerkt op weg naar een jubileum

Het Z & V tennistoernooi is een dubbeltoernooi waarbij de spelers gekoppeld worden
voor de duur van een partij van een half uur.
Het blijft onduidelijk hoe lang dit al gebeurt. Begonnen als Luilaktoernooi in Aerdenhout
in 1998 werd na enkele jaren gekozen voor de “Derde Kerstdag”. Ook dit jaar kon
organisator Paul van Hout weer rekenen op een groot aantal inschrijvingen. Ook deze
keer kwam niet iedereen opdagen, maar Paul wist met vaste hand zijn exact kloppende
indeling aan te passen aan het gewijzigde aantal spelers.

Elders in dit nummer vindt u een
reportage over het 50-jarig jubileum
van Jan Weijers op 19 oktober en het
25-jarig jubileum van Gerard Bonke
waaraan op 14 december aandacht is
besteed.
Bij het verschijnen van dit nummer heeft
ook Cor de Groot een jubileum gevierd.
Hij was op 8 januari 25 jaar lid van het
koor. In het volgende nummer leest u
daar meer over.
Jubilea eerste halfjaar 2016:
1 januari
8 januari
1 maart
24 maart
26 maart

4 juni

Maarten Fijen
Cor de Groot
Leo Captein
Jan Kivit
Geoff Andrew
Wilfried Bles
Wim de Kwant
Peter Teijmant
Mees Hilferink

10 jaar
25 jaar
5 jaar
30 jaar
15 jaar
15 jaar
15 jaar
15 jaar
40 jaar

KORTE

Nieuw was dat gespeeld werd op drie banen en dat de volle twee uren benut konden
worden voor de edele tennissport. Zoals bij het koor er soms discussie is of er niet
teveel zang of te weinig vriendschap van toepassing is, geldt dit evenzeer voor het
tennissen; immers soms is meedoen belangrijker dan winnen en soms is het fanatisme
overduidelijk. Maar ook op derde Kerstdag 2015 heeft Iedereen zijn best gedaan er
een leuke middag van te maken. Zoals de traditie voorschrijft was er ook nu weer ook
weer een gezellige nazit met de prijsuitreiking, waarbij de deelnemers de prijzenkast van
(meestal) flessen drank voorzien.
Tijdens deze nazit reikte Paul de eerste prijs en de wisselbeker uit aan Erik Janssen die
overall de meeste punten bijeen sprokkelde, soms bijgestaan en soms gehinderd door
zijn medespelers. Hulde voor hem en de organisator.
Sander Ruitenbeek
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zzNieuwe bestuurssamenstelling
Op 9 november heeft Almast Diedrich
afscheid genomen als bestuurslid/
muziekcommissaris
in
verband
met zijn vele, veelal buitenlandse,
werkzaamheden. De ledenvergadering
heeft Wil Tremonti als nieuw bestuurslid
benoemd. Wil zal daarin de portefeuille
muziek overnemen. Almast Diedrich blijft
wel voorzitter van de Muziekcommissie.
Naast Wil Tremonti hebben nu Rick van
der Burg (PR), Dick Freling (Exploitatie
Gebouw) en René Vestering (Beheer
Gebouw) zitting naast het Dagelijks
Bestuur dat bestaat uit Bert Koopman
(voorzitter), Jan Koet (secretaris) en
Arend Bultman (penningmeester).
Jaargang
Jaargang 81,
81, nr.
nr. 11

AGENDA

KOOR
Za 20 feb 20:00 uur

Oudejaarsavond

Za 2 apr 16:00 uur

Langs Herenwegen: optreden in de Adventskerk in
Alphen aan de Rijn

Ma 11 apr 20:00 uur

Voorjaarsvergadering

Wo 4 mei 18:45 uur

Bijdragen aan Dodenherdenking in de Grote of St.
Bavokerk

Gratis toegang

Zo 29 mei 10:30 uur

Langs Herenwegen: optreden in de Remonstrantse
kerk in Haarlem

Gratis toegang

Gratis toegang

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP
Zo 31 jan 14:30 uur

Open Podium Con Tutti

Gratis toegang

Zo 7 feb 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Vr 12 apr 20:00 uur

Café Zanzara

€ 10

Zo 14 feb 20:15 uur

Musilenzio. Muzikaal/meditatief met het Hornbach
Trio op oude en ongewone instrumenten

€7

Zo 28 feb 14:30 uur

Open Podium Con Tutti

Gratis toegang

Zo 6 mrt 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Zo 13 mrt 20:15 uur

Musilenzio. Muzikaal/meditatief met “minimal music”
op de piano door Gerrie Meijers

€7

Zo 20 mrt 14:30 uur

Open Podium Con Tutti

Gratis toegang

Zo 3 apr 12:00 uur

KnipKaartKoor

€ 25 voor 5 keer

Zo 10 apr 20:15 uur

Musilenzio XL. Groot multimediaal evenement rond
het thema stilte met beelden, klanken en dans

€ 10

Vr 15 apr 20:00 uur

Café Zanzara

€ 10

Zo 1 mei 12:00 uur

Knipkaartkoor

€ 25 voor 5 keer

BERICHTEN
zz Publiciteit
De Kaleidoscoop-voorstellingen hebben
weer een mooi artikel opgeleverd in het
Haarlems Dagblad. Een journalist van
RTV Noord-Holland heeft dat artikel
opgepikt om een TV-reportage over Zang
en Vriendschap te maken..

van haar pianospel en perioden van stilte
elkaar af. In de maanden februari, maart
en april zijn er nog meer Musilenzioavonden. Zie de Gebouwagenda op
deze pagina. Reserveren aanbevolen:
musilenzio@zangenvriendschap.nl
of
06 5051 1186.

zzMusilenzio
Twee leden van het koor, Dick Kreuger en
Jan Koet, hebben het initiatief genomen
voor een viertal zondagavonden voor
het Haarlemse publiek. Onder de naam
Musilenzio worden in de winter en het
vroege voorjaar muzikaal/meditatieve
voorstellingen gehouden. Lennie Kerkhoff
heeft op 10 januari het spits afgebeten. Van
20:15 tot 21:30 uur wisselden de klanken

zzDak en verlichting
Op het plafond in de zaal van
ons gebouw waren al langere tijd
vochtplekken zichtbaar. Gebleken is
dat de dakbedekking ernstig tekort
schoot. Een groot aantal vierkante
meters moest opnieuw bedekt worden
– een grote operatie, temeer daar de
werkzaamheden het nodig maakten dat
de schuur, in gebruik bij de bovenburen,

januari
januari 2016
2016

afgebroken en vernieuwd werd. Als het
goed is houden we het nu een jaar of
twintig droog. Ook zijn alle lampen in de
zaal vernieuwd. Daardoor is het mogelijk
dat alle hanglampen en de plafondinbouw
gemakkelijk gedimd kunnen worden. De
hanglampen kunnen nu ook schijnen met
verschillende kleuren. De inwerkperiode
van onze Gebouwcommissaris René
Vestering kan inmiddels wel als afgerond
worden beschouwd.
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HET KOOR

EN PASSANT

DE DIRIGENT

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

Huub Elzerman tegen de rest. Dat was
eind september weer het ingrediënt voor
de jaarlijkse Schaak en Vriendschapavond:. Om kwart voor acht kwam hij
nonchalant wandelend binnen, plastic
tasjes met borden en prijsjes bungelend in
zijn hand.
De tafels staan zoals gebruikelijk in een
U-vorm, borden staan klaar en Huub legt
uit wat mag en niet mag. Daarna is het
muisstil in de zaal, het enige wat je hoort
zijn voetstappen en het verzetten van een
schaakstuk.

@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:
AvBfotographie.nl (cover),
Helene Wiesenhaan (p.9)
Gijs Wijnberg (p.9),
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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Het eerste uur heeft iedereen bedenktijd.
Af en toe zegt Huub iets en een mens
kan daar soms wat hoop uit putten. Soms
staat hij langer stil en je denkt: ”heeft ‘ie
het moeilijk nu?”
Na de eerste verliespartijen van zijn
tegenstanders is hij steeds sneller terug.
Juist op het moment dat de stellingen
moeilijker worden en de ervaring zwaarder
gaat tellen.
Was er dan geen eer te behalen voor ons,
armzalige schakers? Jawel, de man die na
driekwartier Huub op mat trakteerde was
angstgegner Wilfried. Hij, die achteloos vijf
minuten te laat binnenkomt en ontspannen
gaat zitten met een gezicht van: hoe moest
het ook alweer? Ja, ja.
Met vijf winstpartijen, twee remises en
één verloren partij kon Huub tevreden zijn.
Maar de grootste winnaar was het koor
zelf. Een gezellige avond die een mooi
geldbedrag in het laatje bracht. Chapeau.
Bert Koopman

door Toon Lager
Om een amateurkoor te dirigeren is geen
eenvoudige opgave. Het is te vergelijken
met de coach van een voetbalteam. Voor
beide geldt dat een vertrouwensband
noodzakelijk is. De eerste kennismaking
is al belangrijk en laat vaak een moeilijk
uitwisbare indruk achter
Enthousiaste gezelschap
Je hebt de populaire leider, die aan de
zangers vraagt wat ze graag willen zingen. Na de inzet probeert zijn arm zo
goed mogelijk het enthousiaste gezelschap bij te houden. Na afloop kijkt het
koor hem verwachtingsvol aan, waardoor
de goede man niet meer het lef heeft iets
negatiefs naar voren te brengen
Goedwillende liefhebbers
Het andere uiterste is het type, die ervan
uitgaat dat het weinig zin heeft om met
goedwillende liefhebbers over de materie te discussiëren. Indien deze laatste
hierin volhard is hem geen lang leven als
muzikale leider van het koor beschoren.
Zonder dat hij zijn eigen inzichten geweld
aandoet, zal het toch zaak zijn dat hij de
opmerkingen vanuit de groep meeneemt
in zijn beslissingen. Indien hij dit doet, zal
dit de kwaliteit van het koor ten goede komen
Als Toon dit alles terugbrengt tot onze eigen dirigent, is het toch al een goed teken
dat het iedereen verbaasd dat hij al vijf
jaar (de scepter) zwaait. Bovendien stelt
Toon vast dat de sfeer goed is en er met
plezier wordt gezongen. Ook de kwaliteit
vertoont een opwaartse tendens. Natuurlijk zullen er altijd kleine botsingen zijn,
maar dat houdt de zaak levend.
Ik hoop dat we nog lang van Arno zijn
deskundigheid kunnen gebruik kunnen
maken, waarbij Toon al uitkijkt naar een
volgende kleine aanvaring.
Jaargang 81, nr. 1

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.

We vieren een geslaagd repetitie!

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

