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VAN DE VOORZITTER
EEN MOOI JAAR
Dit stukje wordt geschreven daags na
een indrukwekkend evenement, de Hannie Schaftherdenking. Ons koor heeft , dit
keer in samenwerking met het Haarlems
Kinderkoor, zijn stempel gedrukt op deze
laatste zondag in november 2017.

ons 800 bezoekers in de Philharmonie en een tiental nieuwe zangers op.
De samenwerking in vele geledingen in
ons koor baarde uiteindelijk een lange
termijnplan met verstrekkende gevolgen
voor de komende 4 tot 5 jaar.

Het is vandaag ook enige uren geleden
dat we de Vriendenavond hebben zien
passeren. Een nieuw initiatief dat we zeker als geslaagd mogen zien en alle reden om daar in de toekomst vervolg aan
te geven.

Nadat we met Korenlint in september
weer van ons lieten horen, sloten zich
weer een tweetal nieuwe zangers bij ons
aan. We zijn inderdaad op de goede weg
maar bij een groeiend en steeds iets professioneler wordend koor hoort een sluitende organisatie met mensen die er voor
willen gaan en gelukkig hebben we daar
veel van. Het is fantastisch te zien hoe
bijvoorbeeld de mensen die bij de exploitatie van het gebouw betrokken zijn, de
handen uit de mouwen steken, ook als
er hier en daar onverhoopt gaten vallen.
Toch is er op vele terreinen versterking
nodig en onder het bekende motto ”vele
handen…..” heb ik vertrouwen dat we toekomstige taken met elkaar aan kunnen.

Beide voorbeelden zijn symbolisch voor
de wijze waarop Zang en Vriendschap
zich aan het ontwikkelen is. Zich meer laten zien in de regio en verbinding zoeken
met andere culturele gezelschappen,
ook verbinding zoeken met zijn vrienden.
Verbinding zoeken is nodig om sterker te
worden, we houden onze deuren open
voor nieuwe initiatieven, het binnenhalen
van en het delen van kennis en het geven
van ruimte aan nieuw denken.
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Voor u allen wens ik u fijne feestdagen
toe in goede harmonie en met de blik op
2018: een mooi in balans zijnd jaar waarbij de vergelijking met 2017 zich opdient,
wat mij betreft. Kameraadschap, er voor
elkaar zijn en samenwerkend om de doelen, die we ons gesteld hebben te bereiken.
En in de wetenschap dat we hoe dan ook
een koor zijn met zangers die vooral plezier moeten hebben in datgene wat voor
hen ook maar een hobby is, wens ik iedereen dat laatste dan ook nog eens toe.
Graag zie ik u allemaal dan weer terug
op 6 januari 2018 op onze traditionele
nieuwjaarsreceptie.
Bert Koopman

Cover; Kerstkorenlint optreden in de
Gravenzaal van het stadhuis.
Foto: Onno Hulshof,

3

DE HANNIE SCHAFTHERDENKING

De Hannie Schaftherdenking , dit jaar gehouden op zondag 26
november in de Groenmarktkerk, begint in Haarlem steeds meer
aan betekenis te winnen, getuige de aanpak van het bestuur van
de stichting van deze naam.
De organisatie maakte in dit jaar ruimte voor een grotere diversiteit aan muziek, persoonlijke verhalen en indrukwekkende speeches , die zich na afloop vertaalde in het besef dat het leven
van Hannie Schaft ook betekenis heeft gehad voor ons leven en
opstelling in de huidige tijd.
Zang en Vriendschap zong twee nummers in deze aflevering van
de herdenking, het Abide with me en Flame of Fire, waarbij het
laatste nummer, dat wij samen met het Haarlems Kinderkoor
zongen, toch weer heel bijzonder klonk. Ook bijzonder was
het wel zeer persoonlijke verhaal dat ons erelid Ben van der
Meij vertelde over de oorlogsjaren. De angst en eenzaamheid
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die Ben als 8-jarig kind toen heeft beleefd werd voelbaar voor
iedereen in de kerk.
De bijdrage van de heer Rinnooij Kan paste naadloos in de brug
die geslagen werd tussen heden en verleden en de bijdragen
van het saxofoon duo broer en zus Farber (13 en 15 jaar) waren
wellicht symbolisch voor nieuwe hoop.
Zang en Vriendschap vindt het leveren van een bijdrage aan
deze jaarlijkse herdenking vanzelfsprekend. Het past niet alleen bij het streven zich steeds vaker te laten zien in Haarlem
en omgeving. Een koor met zo’n geweldige historie als Zang en
Vriendschap voelt een grote betrokkenheid met de geschiedenis van Haarlem en wil dat laten zien door acte de présence te
geven op momenten die er toe doen.
Bert Koopman
Jaargang 82,
82, nr.
nr. 33
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IN MEMORIAM THEO ZUIDAM
Woensdag 13 September ontving ik het bericht dat Theo
Zuidam is overleden. Een groot aantal koorleden zullen hem
niet gekend hebben.
Door zijn gezondheidstoestand was hij, al vele jaren, niet meer
in staat om te zingen.
Toch bleef hij altijd geïnteresseerd in de verrichtingen van ons
koor en bezocht onze optredens.
Theo was een echte Zang en Vriendschapper die altijd bereid
was zijn steentje bij te dragen.
Hij maakte deel uit van de bouwcommissie.
Zijn grote vakkennis zette hij altijd voor ons in.
Bij de verbouwing van de bovenwoning en de zaal wist de
commissie, met behulp van een groot aantal zangers , bijna
een ton te besparen op de begroting.
Theo had ook daar een belangrijke rol in.
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Theo had altijd een positieve instelling en was een graag geziene gast op de feestavonden.
Ik herinner me nog zijn performance als Elvis Presley.
Hij had een slokje op en kwam met een roos het toneel op om
de vrouwen te imponeren.
Uiteindelijk belandde de bloem achter in zijn kraag en zocht hij
stomverbaasd waar de roos gebleven was.
Hoewel het niet bij de act hoorde lag de hele zaal plat.
Theo kon als de beste een mop vertellen.
Hij was ook zelf de beste luisteraar, want voor hij bij de clou
kwam barstte hij al in lachen uit.
Het is die lach die ik mij altijd zal blijven herinneren.
Ben van der Meij
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1E AFLEVERING
VRIENDENAVOND
GESLAAGD
De vrienden horen er helemaal bij, bij Zang en
Vriendschap. Zij worden al bij veel activiteiten van
Zang en Vriendschap betrokken. Maar het koor en
de vrienden hebben nog nooit eerder een avond
EXCLUSIEF MET ELKAAR gehad. Op 27 november was het zo ver: reeds bij aanvang sprak
de spreekstalmeester Rick van der Burg van een
“traditionele Vriendenavond”. Want zoveel was al
duidelijk: we zouden het niet bij één keer laten.

SO LIEB UND BRAV
is de titel van dit getoonde wintertableau en welk uit twee delen bestaat.
< Het linkerdeel bestaat alleen uit het paneel Brevis. Het rechterdeel >
is opgebouwd uit meerdere lagen, waarin op de achtergrond het paneel
Liquidum de loop van de ontsprongen rivier door het landschap laat zien.
Deze loop van de rivier staat voor de levensloop. Kabbelend tot kolkend.
Het rechterdeel zoomt hier als het ware op in, waarbij de compositie in
het verlengde ligt van de kabbelend winterse foto die gebruikt is voor de
publiciteit rondom Voce Aurora ‘s bijdrage aan Musilenzio. In dit geval is
de rivier bloedrood gekleurd. Die serene kerstzang kent namelijk ook het
The Crown of Roses van Tsjaikovsky, welk het kind Jezus op jonge leeftijd
al tot bloedens toe de rozendoornen krans laat dragen. Rozen van bloed.
Ook het duo Simon&Garfunkel heeft met ‘t 7 O’Clock News/Silent Night
de betrekkelijkheid van het kerstgevoel eens aan de orde willen stellen.
Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap en Vocal Group
Harlem Jive en andere koren die van deze zaal gebruik maken, bezingen
natuurlijk de omstandigheden en de plek van en de geboorte van Jezus.
Vaak ook een lofzang op de moeder Maria. Met verlies in het verschiet.
So lieb und brav zijn woorden uit een binnen de familie bekende brief en
waarin de moeder het verlies van haar zoon op de dag van de bevrijding
beschrijft. Haar angst is bewaarheid geworden. Dezelfde angst die Maria
al gevoeld moet hebben toen die het kind Jezus al onder het hart droeg?
Dezelfde vreugde en blijdschap op de dag van de geboorte? Natuurlijk!
Dezelfde vreugde en blijdschap vanwege Zijn geboorte ook! Natuurlijk!
En het is daarom dat het bloedrode verscholen ligt achter het sneeuwwit.
Het is daarom dat het vaandel van Zang&Vriendschap prominent in het
zicht is gelaten. Alsof het zingend en al stroomopwaarts wordt gedragen
en zaken als vriendschap uiteindelijk tóch aan het langste eind trekken!
Haarlem, 8 december 2017
Dick Kreuger
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Een dertigtal vrienden had zich gemeld én het hele
koor. Want het was maandagavond en dat betekent:
repeteren. Dat hebben de koorleden en de vrienden
gemerkt. Weliswaar wat later begonnen (met een lekker soesje bij de koffie) en wat eerder opgehouden
(anders zouden de bitterballen koud worden), maar is
er hard gewerkt. Veel vrienden hadden het eerder nog
niet meegemaakt: dat je aan een klein stukje van 10
seconden, partij voor partij en misschien wel vijf keer
achter elkaar, al gauw 20 minuten repetitietijd kwijt kunt
zijn . Maar aan het einde kon toch iedereen de primeur
beluisteren van Bethlehem, één van de nummers uit
ons nieuwe kerstrepertoire.
En gelukkig waren er nog wat onderbrekingen.
Wim Cerutti die uit de rijke geschiedenis van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
(destijds nog Koninklijke Liedertafel Zang en Vriendschap geheten) toch al gauw een tiental hoogtepunten
wist te benoemen, ondersteund door tientallen geprojecteerde foto’s.
Er waren ook eenmalige vertoningen van opnames
van het Korenlint in september dit jaar en het Operaconcert van 2014.
En Gerrie Meijers, die naast de 80 mannen op deze
avond ook de aanwezige vrienden helemaal stil wist te
krijgen met een subtiel pianowerkje van Bruckner en
daarna iedereen meenam in de hypnotiserende wereld van de “minimal music” met een werk van Philip
Glass; zeer indrukwekkend en dat was ook het applaus dat Gerrie kreeg.
De voorzitter zei het al aan het begin van de avond: de
vrienden horen erbij. Na afloop van het programma lieten de vrienden merken dat zij dat ook zo ervaren. En
het duurde nog lang voordat iedereen weer huiswaarts
ging. “Dat gaan we dus vaker doen”, aldus Bert Koopman na afloop.
Jaargang 82, nr. 3

MIJNHEER
DE KLERK

Het was aan het begin van de tachtiger
jaren van de vorige eeuw dat ik tijdens
mijn opleiding leerkracht basisonderwijs
aan de Pedagogische Academie in het
rooster Keuze-les zag staan. Dit hield in
dat je een vakgebied kon kiezen wat geen
reguliere les was, maar wel verband hield
met een van de vakken uit de Culturele
en Kunstzinnige Vorming: handenarbeidtekenen-muziek. Ik koos Orgel en kreeg
eens in de veertien dagen groepsles van
de muziekdocent. Aan het eind van het
schooljaar maakten we met het orgelklasje een excursie naar Haarlem. Daar bezochten we de orgels van de Oude- en de
Nieuwe Bavo en onder het toeziend oog
van de organist-titulair van dat moment,
Klaas Bolt en Bernard Bartelink, speelde
ik op de imposante instrumenten. Mijn
orgelleraar was zelf leerling geweest van
Klaas Bolt en Albert de Klerk. De laatst
genoemde heb ik helaas die dag niet gezien, maar speelt nog wel altijd een belangrijke rol in mijn werk.
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Pilaar
De orgelleraar gaf ons klasje naast praktische orgelles ook onderricht over hoe
je een kerkdienst moest voorbereiden.
Daarbij hamerde hij erop dat je zelf altijd
zorgvuldig en goed voorbereid naar het
orgel moest komen. “Want”, zo zei hij,
“mijnheer de Klerk leerde mij dat er altijd
iemand in de kerk zit achter een pilaar.
Die kun jij niet zien, maar díe heeft er
verstand van en daar doe jij je best voor”.
Dus nooit iets spelen wat je nog niet helemaal beheerst, nooit een lied begeleiden
zonder vooraf de harmonisatie geoefend
te hebben, nooit iets improviseren zonder
dat je dat globaal hebt voorbereid. Want
achter de pilaar…
Improvisatie
Mijnheer de Klerk bereidde zich zelf ook
goed voor. Het bewijs daarvan is vastgelegd op de langspeelplaat die opgenomen
is in de kerk van het Groningse Leens.
Tijdens een van de pauzes gedurende
de opnamesessies speelde mijnheer de

Klerk een improvisatie over het Veni Creator. Wat hij niet wist, was dat de opnametape was blijven draaien en na afloop
van de improvisatie werd hem verteld dat
deze integraal was opgenomen. Er is niets
aan gesleuteld, niets geknipt en geplakt,
maar origineel op het vinyl vastgelegd.
Spelen
Zelf heb ik mijnheer de Klerk één keer horen spelen. De huwelijksdienst van de orgelleraar werd muzikaal opgeluisterd door
mijnheer de Klerk. Hij speelde prachtig en
ik luisterde aandachtig. Hij deed uiteraard
zijn best, terwijl er in het kerkgebouw niet
eens pilaren waren. Wanneer ik waar dan
ook muziek mag uitvoeren, dan denk ik
altijd vooraf even aan de les van mijnheer
de Klerk. Nooit zomaar van start gaan,
maar altijd met het doel om er iets moois
en iets goeds van te maken. Want achter
die pilaar…
Arno Vree
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Heren Zangers,
Een terugkerend rubriekje in ons verenigingsmagazine zal van de koormeester
afkomstig zijn.. Het lijkt zinvol om kleine
zaken, wat zangers eigenlijk allemaal wel
weten maar al te gemakkelijk vergeten,
aan de orde te stellen. Het herinnert ons
aan onze verplichting om naar beste kunnen een bijdrage te leveren aan alle aspecten wat ons koor nog steeds iets beter
kan maken.
Januari a.s. start ik als uw nieuwe koormeester. Ik kan dat niet alleen en heb
naast jullie, onze partijcommissarissen
zeer zeker nodig. Jan van der Weegh en
Jan Weijers stoppen hun werkzaamheden als partijcommissaris en zij verdienen
onze dank voor hun inzet. We hebben inmiddels koorleden bereid gevonden om
de opengevallen plaatsen in te nemen.
Iedere stemgroep heeft nu 2 commissarissen. Bij de tenoren 1 Leo Captein en
Kees van Veen, bij de tenoren 2 Roelf
van Til en Cees Marchand, bij de barritons Gerard Bonke en Paul van Dijk en
tenslotte bij de bassen Piet Scholten en
Paul Daas. Periodiek hebben we overleg
met elkaar om binnen ons koor te monitoren hoe het per stemgroep en per koorlid
gaat. De partijcommissaris fungeert als
vraagbaak voor zijn stemgroep en als
een soort thermometer. Ook zal informatie met hen worden gedeeld tussen het
bestuur, de dirigent en de koormeester. Ik
heb er vertrouwen in dat de betrokkenheid hiermee wordt vergroot.
Naam van het rubriekje zal zijn “Van de
koormeester” en de eerste is er al!
Boudewijn

VAN DE KOORMEESTER
Moet je regelmatig de partituur meelezen
van je buurman? Dat is voor beide personen vervelend.
Zorg ervoor dat je zwarte en blauwe map
compleet is en in de juiste volgorde is ingericht. Via de partijcommissaris kan je
de ontbrekende muziekstukken ontvangen.
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DIE SPAERNE SANGHERS BROUWEN

Heemskerk, zondag 3 september 09:00
uur, Die Spaerne Sanghers gaan brouwen.
Op zondag 3 september begon de brouwdag van Die Spaer Sanghers al om 09:00
uur in de brouwerij van Roelf van Til.
Brouwmeester Roelf begon met een uitleg en na een kopje koffie gingen we aan
de slag. Onze opperbrouwer had voor iedereen wat te doen. Ik neem je mee in het
boeiende brouwproces.
De eerste ketel, de ‘maischketel’, vullen
met water en op temperatuur brengen
naar 40 °C, tarwe en granen schroten en
voorbereidingen treffen. De drie mouten
moesten een beetje geplet worden, zodat
het brouwwater tijdens het inmaïschen
goed de vergistbare suikers kon opnemen. De tarwemout, Vienna mout en Pils
mout. Ketel 1 was klaar om de gemalen
tarwe en granen (maisch) in ontvangst
te nemen. Toen de temperatuur op 40 °C
stond, moest de ketel door verwarmen
naar 67 °C en dat voor de duur van 60
minuten. Laatste stap van ketel 1 is het
verder verwarmen naar 78° C. Toen ketel
1 rond 11:30 uur klaar was met het proces, werd de hele inhoud overgegoten in
de filterkuip. Hier werd door middel van

een zeef het vocht van de vermaling gescheiden. Wat overblijft heet ‘wort’.
Ondertussen is ketel 3, de kookketel al
gevuld met water (192 liter) en is de verwarming van de ketel aangestoken. Onder genot van heerlijke kaas en een ander biertje was het wachten tot de ketel
op 78° c. staat. Toen deze temperatuur
bereikt was, gingen we de inhoud van
ketel 2 overpompen naar ketel 3. Dit proces heet het spoelen. Daarna werden de
beide hoppen toegevoegd worden, ‘Hallertau Hersbrucker’ en vlak voor de kook
de hopkorrels ‘Citra’. Toen dit proces klaar
was gingen we over tot het vullen van de
gistingsvaten. Dit gaat via de ‘wortketel’.
Hier komt het ‘wort’ uit de kookketel wat
via de koeler (van 100° naar 23° Celsius)
in het gistvat verpompt wordt.
Totaal 6½ vat (170 liter) konden er gevuld
worden. Als laatste werd de gist toegevoegd. Nu is het wachten op het eindresultaat. Het was een uiterst leerzame en
geslaagde dag. Roelf heeft ons heel wat
wijzer gemaakt in de uitvoering van zijn
hobby. Op 30 september is het bier gebotteld en van etiketten voorzien.
René Vestering
Jaargang
Jaargang82,
82,nr.
nr.33

CONCERTREIS DUITSLAND 2018
Op het moment van dit schrijven hebben
81 personen zich opgegeven voor de concertreis 2018. Acht zangers hebben nog
geen besluit genomen. Van de 81 deelnemers zijn er 57 zangers, 3 vaste vrienden
en dus opnieuw 21 partners, maar deze
aantallen kunnen nog licht wijzigen.
Binnenkort moeten we contracten gaan tekenen met onze reisorganisatie Pelikaan
over het aantal reizigers dat meegaat,
hoeveel hotelkamers moeten worden geboekt (enkel of tweepersoons) en hoeveel
personen deelnemen aan de stadswandeling, de gezamenlijke maaltijd, de koffietafel en hoeveel toegangskaarten nodig
zijn voor bepaalde attracties.

tijdens hun Korendag. Dit bezoek is ter
voorbereiding op het gezamenlijk optreden van Die Bergischen von 1801, Chor
77 en Zang en Vriendschap. Een voorbereidingsreis naar Dresden/ Leipzich staan
ook op de agenda.
Net als bij eerdere reizen komt het totale
programma in de laatste maanden van de
reis tot stand. Vanuit de reiscommissie
hebben we er alle vertrouwen in dat wij er
opnieuw een interessante concertreis van
kunnen maken.
Uw reiscommissie

Noot van de redactie:
De redactie heeft vernomen dat reiscommissie zich op laste van het koor zelf
heeft gefêteerd op een proefreis naar een
tropisch eiland. De reiscommissie wil een
en ander niet bevestigen of ontkennen.
Ons inziens is bijgaande foto voldoende
bewijs.

Contract
Daarom gaat de reiscommissie op korte
termijn, net als bij eerdere reizen, weer
contractjes aanbieden. Daarvoor zijn net
als bij eerdere reizen twee redenen:
1. het koor loopt geen risico van vele tienduizenden euro’s;
2. de reizigers kunnen met dit contract
een reiskostenverzekering afsluiten of bij
annulering aantonen wat de reissom was
(waarover afhankelijk van het tijdstip van
annulering door de verzekeraar een wisselend bedrag terugbetaald worden).
De definitieve inschrijving voor de concertreis is pas officieel nadat de handtekeningen onder het contract staat.
Stedenbezoek
Wij bezoeken in ieder geval de steden
Dresden, Leipzig, Düsseldorf en Solingen. Wij treden op in Meissen, Leipzig en
Solingen. Er komt een boeiend cultureel
nevenprogramma, zodat het voor alle
meereizende niet-zangers weer een concertreis wordt waar we achteraf met plezier aan terug kunnen denken.
Koordelegatie
Tijdens Korenlint heeft een koordelegatie
van ‘Die Bergischen von 1801’ uit Solingen, het oudste mannenkoor van Duitsland, een bezoek gebracht aan Zang en
Vriendschap. Eind oktober staat een tegenbezoek van de reiscommissie gepland
december 2017
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ELZERMAN HELEMAAL TERUG
Twee jaar geleden nog zat er een behoorlijke dip in de schaakcarrière van Huub Elzerman. De schaakliefhebbers van Zang en
Vriendschap maakten tijdens de traditionele, jaarlijkse simultaan
doorgaans weinig kans tegen de tweede tenor.
Met zijn verfijnde, maar rücksichtslos spel stond hij hooguit een
enkele remise of verliespartij toe. Maar twee jaar geleden ging
het mis. Elzerman was duidelijk van slag en verloor meerdere
partijen. En ook vorig jaar had hij zijn oude, blakende vorm nog
niet geheel hervonden. Hij gaf zo maar zijn koningin weg en verloor op knullige wijze van een tegenstander die bij het publiek
nooit was opgevallen als bijzonder schaaktalent. Zouden de jaren dan toch zijn gaan tellen bij Elzerman, vroeg iedereen zich
destijds af.
Vrijdag 24 november kwam hij met een overtuigend antwoord.
Diezelfde tegenstander die hem een jaar eerder nog zo in de
luren had gelegd, zette hij in vier zetten schaakmat. De man die
iedere maandagavond met een collectezak rondgaat voor de
lief- en leedpot, mocht nog wel opnieuw beginnen, maar alleen
voor spek en bonen. Officieel had hij al verloren. En zo kon Elzerman zijn eerste winstpartij op zijn conto schrijven.
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Aan het begin van de simultaan om acht uur ‘s avonds sprak hij
de hoop uit dat de klus om een uur of tien geklaard zou zijn. “Dan
ben ik wel toe aan een biertje”, verklaarde hij zich nader. Het
is tekenend voor zijn herwonnen kracht dat hij ruim binnen die
marge bleef. In anderhalf uur tijd veegde hij nog zes tegenstanders van de mat. Er viel ook nog een remise te noteren met dank
aan de voorzitter van Zang&Vriendschap. Al valt niet geheel uit
te sluiten dat Elzerman heeft overwogen dat je die maar beter te
vriend kunt houden. Hoe dan ook de voorzitter hield er als prijs
een scheurkalender van Fokke & Sukke aan over.
De poedelprijs – een draaiende wereldbol– ging naar de eerste
verliezer van de avond. De opbrengst van de simultaan – een
tientje per deelnemer – is bestemd voor de reiscommissie.
Maar wat vooral telt is dit: de grote meester is helemaal terug
van weg geweest.
Wilfried van der Bles

[Foto is van januari 2016 - Ed.]
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KORTE
BERICHTEN
zz. Video-opnames op vernieuwde web-

hoorbaar zijn in de Haarlemse regio, moge-

zzNieuwe serie Musilenzio. Ook in het

site. Sinds het voorjaar heeft de website

lijkheden bieden voor zangers die op muzi-

seizoen 2017-2018 worden er in onze zaal

zangenvriendschap.nl een nieuwe vorm-

kaal gebied iets extra’s willen brengen en

op een aantal zondagavonden concerten

geving. In de rubriek media is een ruime

daarvoor zich extra willen inspannen, (ook

georganiseerd door Dick Kreuger en Jan

selectie te zien en te horen van optredens

financiële) investeringen voor kwaliteitsver-

Koet. Deze avonden bieden gelegenheid

van Zang en Vriendschap. Nieuw is de vi-

hoging in de breedte en zorgen voor een

om intens te genieten van mooie muziek,

deo waarop het koor is te horen met het

solide financiële basis met meer “vet op het

zonder applaus tussendoor, maar juist met

indrukwekkende “The Lost Chord”, zoals

bot”.

momenten van stilte “om te kunnen nagenieten en om ruimte te maken voor de

wij dat vorig jaar gezongen hebben in de
Kathedrale Basiliek tijdens onze concert-

zzNieuwe bestuurslid. In de najaarsver-

klanken die daarna nog komen”, aldus de

tour Langs Herenwegen..

gadering is Boudewijn Loth benoemd in

organisatoren. De eerste twee avonden zijn

het bestuur. Hij zal de rol van koormeester

al achter de rug. In de agenda van het ge-

gaan vervullen.

bouw vindt u de data voor de vier overige

zzNajaarsvergadering.

In de drukbe-

avonden.

zochte najaarsvergadering op 13 november
is de richting voor de komende jaren afgesproken. Zorgen voor de continuïteit van
het koor staat daarbij voorop. Belangrijke

AGEN DA

elementen zijn het nog vaker zichtbaar en

december 2017

KOOR
Wo 27 dec 14:30 uur

3e kerstdagtennistoernooi. Tennispark Overhout,
Tennispad 1, Haarlem. Info Paul van Hout
(j.hout1403@upcmail.nl of 06-1626072).

Deelname € 15,
supporters gratis

Wo 27 dec 17:00 uur

Kerst Uit bij Dick Kreuger, Koudenhorn 34 A

Toegang met of zonder
restjes van 25 en 26
dec.

Za 6 jan 16:00 uur

Nieuwjaarsreceptie

Za 17 feb 20:00 uur

Oudjaarsavond Zang en Vriendschap

Gratis toegang

Za 17 mrt 10:00 - 15:00 uur Traditionele Rommelmarkt
Za 24 mrt n.m.

Duitslandmiddag voor de deelnemers aan de concertreis

GEBOUW ZANG EN VRIENDSCHAP
Zo 7 jan 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

Zo 14 jan 20:15 uur

Musilenzio: Suzanne Groot en Gerrie Meijers (viool,
piano)

entree € 9

Zo 28 jan 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

gratis toegang

Zo 4 feb 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

Zo 11 feb 20:15 uur

Musilenzio: Huib Henrichs met Dwarf Planets (piano);

entree € 9

Zo 25 feb 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten;

gratis toegang

€ 25 voor 5 keer
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HET KOOR

ZANG VERBROEDERD

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

Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto credits:
Onno Hulshof,
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
Het was weer een ouderwets Korenlint
in Haarlem. Door de hele stad lieten
grote en kleine gezelschappen zich van
hun beste kant zien of beter horen. Ook
in ons gebouw was het weer gezellig
druk. Na ons succesvolle optreden in
de Janskerk, sloten we af in onze eigen
zaal die bomvol zat met aandachtige
toehoorders.
Smartlap
Ook een afvaardiging van het koor uit
Solingen, waar we volgend jaar tijdens
onze buitenlandse reis gaan optreden,
was aanwezig. Na afloop van ons optreden kropen nog enkele zangers bij
elkaar en zongen de in Duitsland bekende smartlap In einem Kühlen Grunde.
Onmiddellijk sprongen de twee zangers
uit Solingen, voorzitter Jürgen en vicevoorzitter Ulli, tussen de groep en zongen mee. Het sloeg wel aan bij het nog
aanwezige publiek, want twee van hen
pakten hun zakdoek. De luisteraars zaten
wel met een groot glas wijn in hun hand,
maar toch.
Pohlheim
Toon dacht onmiddellijk aan de tijd dat
hij in de reiscommissie zat en met een
aantal leden het verblijf in het buitenland
voorbereidde. Zo vertrok hij in 1998, samen met Rob Ruigrok, Gerard Bonke en
Theo Zuidam, naar Duitsland om kwartier te maken. Zang en Vriendschap zou
meedoen aan een groot concours in
Pohlheim, waar meer dan honderd koren
aan deelnamen. Omdat de afstand vrij
groot was, reisde het gezelschap eerst
naar Linz am Rein, waar op de heen- en
terugreis zou worden overnacht. Zij werden ontvangen door een delegatie van
het plaatselijke koor, op het terras van
het huis van een van hen. Het was een
vriendschappelijke ontmoeting en met
een glas bier kwamen we al snel tot el-

kaar. Na afloop zocht de commissieleden
in de stad een gelegenheid om de magen
te vullen. Aangezien wij het liefst buiten
wilden eten, werd ons verzocht even te
wachten. Op het plein stond een fontein
waar Toon naartoe liep om even verkoeling te zoeken. In het water stond een
langharige Newfoundlander, die het wel
aardig vond zijn lange manen uit te schudden. Toon had het gevoel of een tsunami
langs trok en was tot op de draad drijfnat.
Gelukkig deed de zon zijn werk en kon hij
zich ‘s avonds met de groep melden bij
de repetitieruimte van het Duitse koor, die
zich van hun beste kant lieten horen.
Stemming
De oefenzaal, waar een van de leden van
dat koor tevens eigenaar van het horecabedrijf was, had een gezellige uitstraling.
Daarbij viel op dat, naast de archiefkast,
een prachtige bar was geplaatst met drie
grote koperen kranen. Toon en Rob gingen na afloop van de repetitie met het
bestuur nog even naar de bestuurskamer, om de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. Al snel hoorden wij
dat beneden de stemming er behoorlijk
inzat, er werd namelijk veel gezongen.
Trede
De Hollanders zetten met z’n tweeën de
Toast in op een hoogte dat zelfs onze bas
Theo de hoge tonen met gemak kon halen. De vriendschapsband werd behoorlijk aangetrokken en in de laatste uurtjes
werd Gerard, geassisteerd door Rob en
Theo, naar het hotel gebracht. De trap
naar boven was nogal stijl. Maar Gerard
rukte zich los en rende in één klap naar
boven. Daar kon hij zich nog net aan de
bovenste trede vasthouden. Eenmaal van
zijn kleren ontdaan, kon hij alleen nog
maar uitspreken dat de avond geslaagd
was en dat hij veel vrienden had gemaakt.
Zo zie je maar zang verbroederd.
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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.

We vieren een geslaagde repetitie!

Terugblikken, vooruitblikken, wensen en proosten

UITNODIGING
Zangers en andere leden van het Koninklijk Haarlems
Mannenkoor Zang en Vriendschap, hun partners, vrienden, barvrijwilligers en relaties zijn welkom op de

NIEUWJAARSRECEPTIE
zaterdag 6 januari van 16:00 tot 18:00 uur
In de warmte van de zaal aan de Jansstraat 74zw.

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

