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VAN DE VOORZITTER
KNOKKEN

We hebben een schitterende concertreis
achter de rug en daar zijn we nog vol
van. Wat een prachtige uitvoeringen en
enthousiast publiek. En wat ben ik trots
op alle zangers en de dirigent, die met
elkaar gefocust en goed voorbereid gedurfde optredens hebben neergezet op
de meest indrukwekkende plekken. We
hebben ervoor geknokt. U kunt daarover
in ons blad nog uitgebreid lezen. En voor
degenen die mee waren nog eens terugkijken en nagenieten van de concertuitvoeringen, de mooie momenten met elkaar en de beelden van historische en
cultureel waardevolle plekken.
De reiscommissie is intensief aan het
werk geweest en ruim 80 zangers, partners en vrienden hebben kunnen profiteren van het werk dat een kleine groep
verzet heeft. Ook de Reiscommissie
heeft zich door stroperigheid en tegenslagen heengeknokt!

IN DIT NUMMER

Grote bewondering. Maar die heb ik ook
voor mensen die om medische redenen
zich tijdelijk niet meer vol kunnen inzetten
als zanger en vrijwilliger voor ons koor
of ons gebouw en ook deze reis hebben

moeten missen. Ook bij ons koor zijn er
(gelukkig niet veel) zangers die getroffen
zijn door een ernstige ziekte en er alles
aan doen om die strijd te winnen. Die
moeten knokken om weer terug te komen
en dat laten merken door toch, als het
kan, zich te laten horen en zien.
Die betrokkenheid daar worden we blij
van. Sommige pessimistische geluiden
uit de media doen ons geloven dat we
als maatschappij aan betrokkenheid verliezen en inderdaad moet er meer dan
vroeger keihard gewerkt worden om een
groepsgevoel te ontwikkelen. Verenigingen, kerken etc. hebben het moeilijk en
iedereen heeft een mening over hoe dit
proces is ontstaan.
Belangrijker is de vraag hoe je betrokkenheid wel vergroot, hoe je inspeelt op
een behoefte om deel uit maken van een
groep. Zang en Vriendschap zal een koor
blijven dat die doelstelling onderschrijft
en zal er voor knokken om de eenheid te
versterken.

we daar de vertaalslag op los laten betekent dit: altijd meedoen met uitvoeringen,
zoveel mogelijk repetities bijwonen, thuis
studeren en elkaar durven aanspreken!
Graag wens ik u allen een mooi muzikaal
seizoen toe, in de wetenschap dat er de
komende jaren nog mooie dingen voor
Zang en Vriendschap in het verschiet liggen.
Bert Koopman

Uiteraard zal daar als eerste gekeken
worden naar onze kern: de zang. En als
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Cover: optreden van het koor in het
Zwinger-park in Dresden.
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RIDDER RUITENBEEK

Op 26 april kreeg Sander Ruitenbeek door
loco-burgemeester Van Haeften van de
gemeente Haarlemmerliede de versierselen uitgereikt die horen bij de benoeming
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Van 2000 tot 2015 is Sander Ruitenbeek
voorzitter geweest van ons koor. In die
periode was er een duidelijke neergang
in de belangstelling om te zingen in een
mannenkoor. Zeer veel koren zijn in de
laatste decennia opgeheven. Maar onder
zijn voorzitterschap is de positie van Zang
en Vriendschap als mannenkoor, tegen
de trend in, versterkt. Het aantal leden is
in die periode gegroeid van 60 naar 75.
Met name zijn voorzitterschap van Zang
en Vriendschap was voor de Koning aanleiding hem te benoemen.
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Zang en Vriendschap is in de Nederlandse mannenkorenwereld een begrip.
Sander heeft daaraan bijgedragen door
zijn vele contacten met andere koren en
bestuurlijke taken in de KNZV. Vele concoursen werden door KNZV-Holland georganiseerd en Zang en Vriendschap was
daar altijd bij. Sander Ruitenbeek heeft
Zang en Vriendschap in Nederland duidelijk op de kaart gezet. In de laatste jaren
is Sander ook heel actief in Spaarndam,
met name als bestuurslid van het Dorpscentrum Spaarndam.

Haarlemmers met
een lintje
Op verzoek van Jos Wienen leverde het
koor een bijdrage aan een feestelijke bijeenkomst in de Philharmonie. Alle Haarlemmers die zijn onderscheiden waren
hiervoor uitgenodigd Wij zijn enorm trots
om de kersverse Ridder Sander in ons
midden (hij zong gewoon mee!) te hebben
en trots op de twee Haarlemse koorleden
die wij hebben toegezongen: Huub Elzerman en Ben van der Meij. Zij zaten trots
in de zaal! Het optreden was kort maar
krachtig en smaakte, zowel bij de zangers
als bij het publiek naar meer.
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CONCERTREIS DUITSLAND
MUZIKAAL HOOGTEPUNT
Kippenvel, uit het hart gegrepen, super!
Het Duitse publiek reageert vol lof op
het optreden van Zang en Vriendschap
in de Dom van Meißen, de Frauenkirche
in Dresden en de Dom in Keulen. Door
de combinatie van een geconcentreerd
zingend koor en de geweldige akoestiek
in deze drie befaamde kathedralen kan
Zang en Vriendschap terugzien op een
geslaagde concertreis. Het is een muzikaal hoogtepunt.
Pech I: Vergeten
Piet Scholten bleek geen witte overhemden in zijn koffer te hebben gestopt. Oplossing: één leenhemd en één
aanschaf in Meissen. [Zie ook column
van Toon Lager elders in deze editie]

Het is oud-zanger Almast Diedrich die
ons vanuit zijn woonplaats Kaltesundheim
al tijdens de rit naar Dresden waarschuwt:
er is een zware vliegtuigbom gevonden.
Alle toegangswegen zijn afgesloten!
Daarmee was niets te veel gezegd, zij

In de kathedraal in Meißen.
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Op de bus een reclamebord met de tekst ‘Hollands ältsten Männerchor’.

het dat de bus van Zang en Vriendschap
ongehinderd het hotel bereikt en dat we
de volgende dag zonder problemen in
Meißen aankomen voor ons eerste optreden. De Duitse bladen staan intussen
vol over het onschadelijk maken van een
zware Engelse vliegtuigbom in het stadsdeel Löbtau.

MEIßEN
In de Dom van Meißen wordt het koor
ontvangen door organist Jörg Bränning,
die zijn Nederlandse gasten even later
voorgaat in een uitbundig gespeelde Toccata in D van Bach. Daarna mag Zang
en Vriendschap laten horen dat we niet
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Pech III: Motor start niet
Rob Steijger kon niet de hele reis meemaken, maar hij zou op de zaterdag
op de motor naar Keulen komen om
mee te zingen in de Dom en daarna in
Solingen. Wij hebben Rob niet gezien;
zijn motor wilde niet starten.

In de Frauenkirche
voor niets maandagenlang noot voor noot
hebben gerepeteerd.
Het optreden wordt een eclatant succes.
Het Duitse publiek reageert met superlatieven: Gänsehaut! (kippenvel!). Ook
onze éminence grise, Ben van der Meij
– hij heeft dertien buitenlandse reizen
achter de rug - is heel tevreden: “Het is
waarschijnlijk onze beste muzikale prestatie in het buitenland ooit.”
Dirigent Arno Vree toont zich na afloop
opgetogen: “Ik ben zeer tevreden. Er is
mooi gezongen. Dat geldt zeker voor ‘If
ye love me’. Dat hebben we nog nooit zo
goed gedaan.” Ook voorzitter Bert Koopman is blij met de manier waarop we ons
bij het allereerste begin van de reis hebben gemanifesteerd. “Er is met heel veel
plezier gezongen,” constateert hij. Hopelijk is het een voorafschaduwing voor vanmiddag”. Dat optreden is ons concert in
de historisch zeer beladen Frauenkirche
in Dresden.
In het Café am Dom geniet het koor na
van zijn eerste optreden. Te midden van
het Duitse publiek valt het in pak met
oranje strik gestoken koor wel op. Waar
we vandaan komen, is de Duitsers in een
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Pech II: Agressief Oost-Duits (?)
insect
Een insect van een onbekend merk
stak Peter Teijmant al gauw en het
werd een ontsteking aan zijn pink. De
eerste dagen werd het pappen en nathouden met pleister en ijsblokjes, maar
dat hielp uiteindelijk niet. In nachtelijk
Düsseldorf ging Peter, bij de (andere)
hand gehouden door Peter Kemper en
Jos van Riel, onder het mes. Met flink
veel antibiotica en de opdracht in Nederland direct weer een ziekenhuis op
te zoeken, vervolgde hij de concertreis,
maar kon helaas niet meer meezingen
in Keulen en Solingen. Direct na aankomst in Nederland werd hij opgenomen in het Spaarne Gasthuis en pas
vier dagen later mocht hij naar huis.

oogopslag duidelijk. Oranje, dat moeten
wel Hollanders zijn. Waarom is eigenlijk
de oranje strik in Meißen wel toegelaten
door onze kledingcommissie en niet bijvoorbeeld tijdens ons optreden, een paar
dagen later, in de Dom van Keulen? Het
antwoord op de vraag is dat ons optreden in Meißen muzikaal van aard is en
het optreden in Keulen een religieus karakter heeft. In het Domcafé treffen we
voorzitter Bert Koopman aan. Waarom
zien we er met onze oranjestrikken uit
als quizmasters van de commerciële omroep uit de jaren tachtig? “Het is de tijdgeest”, zegt de voorzitter Bert Koopman.
Hij vindt de vergelijking met voetbalsupporters wat vergezocht.
Pech IV Nog meer vergeten
Rob Nelissen had zijn oranje strikje in
het hotel in Düsseldorf laten liggen.
Oplossing: aanschaf van een oranje
sjaal, die hij in de winkel met hulp
van schaar, naald en draad en enkele
verbaasde, maar behulpzame Duitse
dames, over zijn blauwe strikje naaide;
niemand heeft er iets van gemerkt.
Een oorkonde, met woorden van
vriendschap, tijdloosheid en grenzeloosheid (en dat in twee talen), zou
door Bert Koopman in Solingen aan
zijn broeder Jürgen Gerhards van het
Bergischen Männerchor Solingen 1801
worden overhandigd, maar de oorkonde bleek ook nog in Düsseldorf te
liggen. Oplossing: Paul Daas en Bert
gingen na het optreden in Keulen en
aankomst in Solingen nog even met de
auto heen en weer naar Düsseldorf.
En ze waren op tijd weer terug met
Urkunde.
Jaargang
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pleet uitgebrand en als gevolg van de
verzengende hitte volkomen poreus geworden. In de ochtend van 15 februari
begaven de buitenmuren het en kwam
de koepel omlaag.

Het is wel duidelijk dat we ons zullen
moeten schikken naar de inzichten van
de kledingcommissie. Ook voor het
schrikbeeld dat we ooit zullen eindigen
als de schaatssupporters in het Thialfstadion: met een oranje klomp op het hoofd,
vinden we geen bijval.

De restauratie van historische monumentale gebouwen begon al in de DDR-tijd,
maar dat gold niet voor de Frauenkirche.
De ruïne van deze kerk zou als waarschuwingsmonument tegen de oorlog op
de Neumarkt blijven staan.

DRESDEN
In de nacht van 13 op 14 februari 1945
bombardeerden de geallieerden met
een niets ontziend geweld in twee grote aanvalsgolven de stad Dresden. Het
overgrote deel van de historische stad
werd, mede als gevolg van een zogeheten vuurstorm, verwoest. 25.000 mensen
werden er gedood, 30.000 raakten gewond.

Arno Vree in actie

De Frauenkirche, waar Zang en Vriendschap straks zal gaan zingen, was na

de eerste twee aanvallen blijven staan,
maar het gebouw was van binnen com-

Zingen voor de muur, waarop in stripvorm de geschiedenis van Saksen staat uitgebeeld.

augustus 2018

In 1980 bezoekt de verslaggever dezes
de zondagavonddienst in de Frauenkirche. De kerk, ook toen nog steeds een
ruïne, staat op een lege vlakte. De kerkdienst wordt gehouden in de keldergewelven. Pas na de Wende is het centrum
van Dresden in oude luister hersteld.
“Maar geen enkel gebouw is ouder dan
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vijftien jaar”, vertelt onze stadsgids Bart
Liebesbaum 38 jaar later. Het is bijna
niet te geloven, de bezoeker waant zich
in een historische binnenstad. De gebouwen zien er uit alsof zij er al honderden
jaren staan.

we niet luisteren naar de andere bijzonderheid van deze kerk: het 400 leden tellende jongerenkoor: het Kreuzchor.
Het is een klein teken van verzoening,
maar aan één van de buitenmuren treffen
we een bijzonder object aan. Er hangt,
net als in veel andere Duitse steden, een
gedenkplaat met een verontschuldiging
aan ‘onze Joodse stadsgenoten’. In 1933
leefden er in Dresden 4675 Joden, na
1945 waren het er 70: “Wir bitten um ergebung und shalom”.
Intussen is het koor op weg naar het
Zwinger-museum, een van ’s werelds
bekendste voorbeelden van laat-barokke
architectuur. Het paleizencomplex wordt
nu gebruikt als museum en als concertpodium. Tijdens het bombardement op
Dresden werd het Zwinger zwaar beschadigd. De restauratie begon, op voorstel van de Russische bezetter, direct na
de oorlog. Het DDR-regime leverde een
geheel eigen bijdrage. Bij de hoofdingang hing jarenlang een groot bord met
een verwijzing naar de “Anglo-Amerikanische Terror-angriffe”.

Frauenkirche in Dresden

Ook het optreden in de Frauenkirche een barokke, marsepeinen bonbondoos
– gaat het koor goed af. De akoestiek is
anders dan in Meißen – minder intimiteit, minder verbondenheid – maar het
resultaat brengt het publiek opnieuw in
vervoering: “Uit het hart gegrepen”. Dirigent Arno prijst opnieuw ‘de focus’ van
het koor. Er is met liefde en aandacht gezongen.
Onder leiding van Bart Liebesbaum- een
Oldenzaler die al 30 jaar in Dresden
woont - bezoeken we de Kreuzkirche.
Deze kerk is met de Dom van Meißen de
zetel van de bisschop van de Evangelisch-Lutherse kerk in Saksen. Met meer
dan 3000 zitplaatsen is het de grootste
kerk van deze deelstaat. Helaas kunnen
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Het Zwinger is nu geheel in oude luister
hersteld. Russen zijn er nog steeds. Nu
in de gedaante van een blaaskapel uit

Sint Petersburg. We zingen een deuntje
mee. Op weg naar de binnentuin van het
Zwinger zingt Zang en Vriendschap voor
een muur – 110 meter lang, 25 meter
hoog - waarop de geschiedenis van Saksen is uitgebeeld. Een soort strip avant
la lettre. In het Zwinger weten we een redelijke hoeveelheid toeristen te bewegen
om naar ons te luisteren.
DE DOM IN KEULEN
In de Dom in Keulen – de grootste kathedraal van Duitsland – wordt het nog even
spannend. Het blijft tot op het laatste moment onzeker of er voor ons voldoende
ruimte is. Uiteindelijk blijkt er meer dan
voldoende ruimte te zijn: de Pfarrer is
ziek. Het Mittaggebet moet nu geheel
muzikaal worden opgevuld. Aangezien
er in de Dom a capella wordt gezongen,
is er slecht uitbreiding met één nummer
mogelijk: het Sanctus uit de Deutsche
Messe van Schubert. Het publiek reageert opnieuw uitgelaten op onze zang:
Super!
Dirigent, koormeester en voorzitter sluiten zich daar, ieder in eigen bewoordingen, bij aan. We kunnen tevreden
terugzien op een optreden waarvan al
aanstonds duidelijk was dat onze gast-

In de Dom in Keulen
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heren de lat hoog zouden leggen. Niet
elk koor wordt zomaar in deze kathedraal
toegelaten. Zang en Vriendschap weet
deze hindernis probleemloos te nemen.
We hadden, wat onze gastheren betreft,
nog wel even kunnen blijven.
Na de prestaties in drie Duitse kathedralen en het openluchtoptreden in het Zwinger, wacht Zang en Vriendschap nog
een optreden met het Bergischen Männerchor in Solingen 1801 en het Chor 77
Düsseldorf.
SOLINGEN
Ontspannen kunnen de mannen van
Zang en Vriendschap – ook de Spaarnezangers doen van zich horen – zich
mengen met het Duitse puik der zoete
kelen. De bestuurders prijzen elkaar over
en weer, wisselen cadeaus uit en houden
staande dat er nu werkelijk sprake is van
een echte vriendschap. Dat is mooi.

Sander Ruitenbeek als buutredner

Ook mooi, en heel verrassend, is het optreden van Sander Ruitenbeek, die zich
ontpopt als een volleerd buutredner. Hij
krijgt met een serie goedgeplaatste, in
uitstekend steenkolen Duits gesproken,
grappen de zaal aan het lachen. Hij sluit
af met zijn favoriete meezinger: Al mot ik
krupe, Op blote voeten goan.
De ontmoeting met het Bergischen Männerchor is bijzonder. Zang en Vriendschap mag dan het oudste koor van

Nederland zijn. Die Bergischen 1801,
de naam zegt het al, is 29 jaar ouder en
daarmee het oudste koor van Duitsland.
In Solingen zien we ook onze mezzosopraan Anouk Snellink en niemand minder
dan onze favoriete begeleidster Gerrie
Meijers terug. De avond krijgt nog een
verassend slot, in ieder geval voor de dirigent, wanneer Ben van der Meij – wie
anders? – spontaan de Toast van Van
Poppel inzet. Die toast had wel twee keer
kunnen worden gezongen: als dank voor
het vele werk voor de reiscommissie,
bestaand uit Sander Ruitenbeek, Harry
Wijnberg en Paul van Hout en voor de
man die zich met een enorme inzet voor
het eerst van zijn taak als koormeester
kweet: Leo Standaert.
De laatste ochtend is er voor ontspanning: een bootreisje over de Rijn en
een stadswandeling door de Altstadt
Vervolg pagina 12 >>>

Gezellig samen eten met de Duitse gastheren na afloop van het optreden in Solingen
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De zangers in rij op weg naar het podium in de Dom van Keulen.

Zang en Vriendschap met het Bergischen Männerchor en het Chor 77

Pianiste Gerrie Meiijers, Arno

10
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In de Frauenkirche in Dresden
De toast van Van Poppel

mezzosopraan Anouk Snellink

augustus 2018
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Het koor verzamelt zich voor de Dom van Keulen.

van Düsseldorf. Door toeval treffen een
aantal groepjes wandelaars elkaar in de
Lambertus Kirche in de Altstadt. Overduidelijk een katholieke kerk, want het staat
er niet alleen stijf van wierook, voorin zit
ook een in een bruine pij gestoken Franciscaner monnik.
“Wij zijn leden van het oudste mannenkoor van Nederland. Hoe zou u het vinden”, vraagt Arno, “als wij hier het Pater
Noster zouden zingen?”

van de Duitse kerkgangers welluidend
het Pater Noster van Albert de Klerk ten
gehore. Het is ons laatste muzikale hoogtepuntje.
Arno Vree terugblikkend op de reis: “Ik
heb ervan genoten. We hebben serieus
gezongen, gelachen en af en toe een
goed gesprek gevoerd. Met een compliment aan de zangers, want je kunt wel
van alles willen, maar zonder zangershoudt alles op.”
Huub Elzerman

Bert Koopman in innige omhelzing met zijn collega
van die Bergischen.

“Het Pater Noster kan altijd”, zegt de
monnik, “maar dat moet ik even aan de
priester vragen.” Even later brengt een
gelegenheidskoor van 25 zangers - voor
de mis uit – en ongetwijfeld tot verbazing
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Zingen voor de muur, waarop in stripvorm de geschiedenis van Saksen staat uitgebeeld.
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DE KLEDING IN DUITSLAND

Strenge controle van naleving kledingvoorschriften bleek noodzakelijk.

Je zag het al in de ogen van de zangers:
welk overhemd zal Aad voor ons in gedachten hebben gehad. Ikzelf wist: oeps,
met maatje 41/42, dan moeten er nog kilootjes af voordat we naar Duitsland vertrekken. De paniek sloeg toe. Het eten in
Duitsland is ook altijd erg lekker, dus als
ik al net op 23 mei in het overhemd pas,
zal dat dan nog wel kunnen bij het concert in de Dom van Keulen op de 26e? Er
ontstond die avond in het verenigingsgebouw een levendige ruilhandel. Er waren
ook mannen die sterk afgevallen waren.
Aad sloeg het met een blik van “ja, dit
hebben jullie toch echt zelf veroorzaakt,
toen jullie lid werden waren dit jullie maten.”
De instructies waren ondubbelzinnig: in
de Dom van Meißen en de Frauenkirche
zou donderdag gezongen worden, en als
augustus 2018

het overhemd niet al te vergeeld of gerafeld zou zijn mocht je zingen zonder
strenge selectie vooraf bij het betreden
van onze touringcar. Alleen op zaterdag,
als we niet alleen in de Dom van Keulen
maar ook samen met Die Bergischen van
1801 zouden zingen, dan moesten we
ons van de beste kant laten zien. Alleen
de allernieuwst verstrekte overhemden
waren dan goed genoeg. Ook de bijbehorende kleurige versierselen moesten
allemaal kloppen. De instructies daarover
werden per uur ingewikkelder, zodat uiteindelijk de koormeester zei: neem gewoon alle stropdassen, vlinderdassen en
pochets maar mee.

ben ingepakt. Je zou je afvragen, wat zat
er dan wel in, maar daarop antwoordde
hij: “het is gewoon mijn beautycase.”
Maar we zouden bijna vergeten dat ook
in Duitsland de textiel alweer meer dan 70
jaar van de bon af is en onze medereiziger is er gewoon in geslaagd een over
hemd te kopen in Dresden. En zo stonden we er uiteindelijk helemaal uniform
bij. Alleen de scherpste waarnemer had
een wel erg goed met een sjaaltje geconstrueerde vlinderdas bij een bariton opgemerkt.
Jan Zander
Tekening: Johan Breuker

Dan denk je, wat kan er nu nog misgaan?
Maar een niet nader te noemen zingend
lid uit Alkmaar bleek geen enkel wit overhemd in zijn toch enorme kofffer te heb-
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ES SITZT (WIEDER) DRAUF

De reiscommissie: Harry Wijnberg, Sander Ruitenbeek en Paul van Hout

Het is altijd weer spannend of de bus er
wel zal staan op het afgesproken tijdstip.
Weliswaar niet op de vaste plek maar hij
stond er op woensdag 23 mei 2018. Met
een voorbereidingstijd van ruim anderhalf jaar vanaf het mini-overleg van oktober 2016, met talloze vergaderingen
van de reiscommissie, veelvuldige onderhandelingen met de Pelikaan, talloze
voorstellen van die organisatie en een
gezond optimistische inslag, kon het eigenlijk niet meer mis gaan, maar toch….

ren. Wij kwamen met enige regelmaat
bij elkaar en de laatste maanden was
dat na iedere repetitie. In de loop der
tijd heeft het programma zijn definitieve
vorm gekregen.

Kupers Reizen, een bus voorzien van een
prachtig, door Rick geïnitieerd, reclamebord. Ja, en dan zijn we onderweg met
een reis naar Dresden en Düsseldorf,
twee dagen zingen, drie dagen reizen.

Uiteraard met de meeste input van de
commissie, eerst met Almast, Paul en
Harry en later met Paul en Harry. Maar
ook met input van buiten van: ”kan er
niet meer gezongen worden” tot “het
wordt niks die Duitslandreis”.

Ik heb voor ons koor diverse reizen mogen organiseren en elke reis kent wel
zijn bijzonderheden. Alle reizen hebben als doel concerteren en ontspanning, oftewel Zang en Vriendschap. De
invulling verschilt nog wel eens, maar
de basis is simpel: we zoeken een kerk,
we zoeken een park, we zoeken een
concertzaal en de organisatie kan beginnen en als we dan een bus en een
hotel gevonden hebben zijn we klaar.
Als reiscommissie proberen we het altijd
zo simpel te houden. Dat lukt niet altijd
en dat is maar goed ook, want anders
zouden we niet lid zijn van de leukste
commissie van ons koor. Want lid zijn
van deze commissie betekent vergade-

We zijn eind 2016 gestart met samenwerking te vragen aan de mannenkorenbonden in Nordrhein- Westfalen en
Dresden/Leipzig. Die Bergischen uit Solingen reageerden snel. Voor Dresden
en omgeving zijn we wat langer bezig
geweest. De Frauenkirche in Dresden
lag voor de hand en mocht voor slechts
4 minuten vastgelegd worden, maar
Zwinger en Meißen kostten meer moeite. De reiscommissieleden hebben alle
locaties bezocht en die Bergischen hadden nog een verrassing bedacht die de
Dom van Keulen heette. Met reisorganisatie Pelikaan Reizen kreeg het uiteindelijke programma vorm. Met de prima
hotels, een opschietende chauffeur van

Het was veel het aantal optredens,
het was veel de klim naar de Dom van
Meißen, het was veel het mooie weer,
het was veel de mooie ontbijten, het was
veel, goed en mooi onze optredens, het
was veel zo met zijn allen in een bus, het
was veel de verrassende aanwijzingen op
kledinggebied, het was veel de improvisaties op het programma.
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Maar toen we met zijn allen weer terug
waren in Haarlem was voor mij de conclusie: het kon eigenlijk niet beter.
Dank aan de reizigers die niet zeurden
maar met goede suggesties kwamen en
dank aan mijn maatjes.
Ik denk uiteraard ook aan:
Bent u tevreden zeg het anderen, bent u
ontevreden zeg het ons.
Het zit er weer op.
Sander Ruitenbeek
Jaargang
Jaargang 83, nr. 2

STOOT EN VRIENDSCHAP
VRIJDAG 13 APRIL, DE DATUM ALLEEN AL

Het is tijd voor één van de extra
activiteiten van Zang en Vriendschap
“Stoot en Vriendschap” of wel gewoon
een avond biljarten met collega-zangers
en vrienden van…. De één nog fanatieker
dan de ander maar vooral erg gezellig.

Ik ga geen namen noemen van goede
of minder goede spelers want eigenlijk
waren we allemaal goed. Veel belangrijker
was de gezellige sfeer zoals we die bij
elke activiteit van “Zang en Vriendschap”
gewend zijn.

16. Petra van de Meij
17. Frans van Kaam
18. Peter Kemper
19. Wil Tremonti
20. Peter Teijmant.

Klokslag half acht werd de startstoot
gegeven. Op vier tafels werd er gespeeld
en de ballen schoten van links naar
rechts over de tafels, sommigen maakten
ook echte caramboles terwijl anderen hun
best deden om hun kunsten te vertonen
maar vaak zonder het gewenste resultaat.

Ik maak twee uitzonderingen en wel voor
Peter voor de organisatie en voor Jos
als spreekstalmeester en administrateur,
namens alle spelers bedankt.

Het is mij trouwens opgevallen dat de
echte kenners steeds als publiek hun,
altijd opbouwende, commentaar gaven.

1 Fedde Reskamp
2. Paul van Dijk		
3. Jan Kwak		
4. Erik Jansen 		
5. Ageeth Harskamp
6. Paul van Hout		
7. Ben van der Meij
8. Peter IJff		
9. Cees van Opzeeland
10. Jan van de Manakker
11. Jan Koet		
12 .Han van Daalen
13. Cor de Groot
14. Gerard Bonke
15. Dick Freling

Teneinde de eindstand te bepalen
wordt het aantal punten gedeeld door
het “moyenne” van de speler zoals hij
de afgelopen jaren heeft gespeeld Dat
houdt dus in dat wanneer zijn “moyenne”
over de afgelopen jaren 0,65 is en hij
heeft dit toernooi 68 punten gescoord
dan wordt zijn score (68) gedeeld door
het “moyenne”(0,65) en wordt er dus met
de gewogen score van 104(=68/0,65)
gekeken wat zijn eind “moyenne” is. In dit
geval is dit 104/68= 1,53

Op de bank ook een tiental dames als
enthousiaste toeschouwers, ik weet niet
of zij veel van het biljarten gezien hebben
maar zij hadden het best naar hun zin.
Na 3 rondes was het tijd om de balans
op te maken en de prijzen te verdelen,
als eerste de poedelprijs, een zak
Marshmallows die direct door de winnaar
werd overgedragen aan de dames en
daar gretig aftrek vond.
augustus 2018

Voor degenen die de statistieken willen
bijhouden zijn hier nog de uitslagen:
1,68
1,53
1,46
1,36
1,13
1,07
1,01
0,97
0,96
0,96
0,89
0,87
0,85
0,83
0,82

0,73
0,66
0,66
0,62
0,33

Cor De Groot
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EVEN VOORSTELLEN:

DIRK KAMMINGA
Ik ben blij dat ik ben opgegroeid in een
christelijk gezin, en dan nog wel gereformeerd ook, met tweemaal per zondag
kerkgang, psalmversje leren op de lagere
school, en vele andere liederen en liedjes. “Evenals een moede hinde” (psalm
42), maar ook “’k zag twee beren broodjes smeren” en “Komt nu met zang”. In de
gereformeerde kerk mocht er destijds niet
iets anders worden gezongen dan liederen die je in de bijbel terug kon vinden: de
psalmen, de lofzang van Maria, van Simeon, van Mirjam, etc. Twee boekjes lagen
op de kerkbank: het psalmboek en de “119
gezangen”. Achteraf gesproken was dit
nogal streng en strikt, maar ik had er niets
van in de gaten. Bovendien had ik het
plezier van een zondagschool waaraan
leiding werd gegeven door iemand van
de pinkstergemeente Stadskanaal. Veel
vrolijke liedjes, zo beleefde ik dat destijds.
Al met al is er een flink fundament gelegd
voor zang en plezier aan muziek.
Dat plezier hield natuurlijk niet op bij de
basisschool. Als puber verkende ik het
complete repertoire van de moderne pop:
Pink Floyd, Deep Purple, Focus etc. Ook
had ik het geluk dat ik de maffe Han Bennink en Mischa Mengelberg meemaakte;
voor mij was dit duo de deur naar de jazz.

In de jaren zeventig werd ik gegrepen
door het christelijk geloof; in een tijd van
activisme ontdekte ik dat het niet alleen
maar aankomt op presteren. Ik besloot
theologie te gaan studeren. Tijdens mijn
studie in Kampen ben ik gaan zingen in
een gospelkoor. Ook ben ik begonnen met
saxofoon spelen, onder andere in één van
de harmonieën.
Ik ontmoette mijn eerste vrouw, en kreeg
samen met haar drie kinderen, achtereen-
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volgens op Ameland, in ziekenhuis de Mariastichting Haarlem, en in Lelystad.
In de jaren ’90 richtte ik in de kerk van
Halfweg/Zwanenburg een cantorij op, en
heb daar zelf nog een tijdje in mee gezongen. Daarnaast heb ik de draad van het
saxofoonspelen weer opgepakt, en speelde in een harmonie die evolueerde tot een
bigband.
In Lelystad, waar ik 18 jaar gewoond heb,
ben ik lange tijd lid geweest van de C.O.V.
Stella Maris; een oratoriumkoor, en mocht
daar schitterende symfonieën en cantates
instuderen en uitvoeren. Hoogtepunt vond
ik het zingen van de Mattheus Passion. In
2011 ben ik gescheiden; in 2014 vond ik
mijn huidige geliefde, Bo. Na mijn verhuizing naar Haarlem ging ik op zoek naar
een geschikt nieuw koor.

PERSONALIA
NIET ZINGEND LID

Het lag voor de hand dat ik eerst ging kijken bij de oratoriumkoren van Haarlem.
Ik had nooit verwacht dat ik ooit lid zou
worden van een mannenkoor. Mijn beeld
daarbij is het Urker mannenkoor en zijn
vele varianten en kopietjes in het land. Nee
bedankt. Maar wat schetst mijn verbazing;
ik werd bijzonder hartelijk tegemoet getreden tijdens het Haarlems Korenlint 2017.
Ik nam al gauw eens een kijkje, en was direct verkocht. Wat een humor, wat een gezelligheid, wat een leuk repertoire, en wat
een dirigent: de ene na de andere grap.
De bar is een onmisbaar element. Ik wist
niet wat ik zag toen er na de repetitie tafels
bij elkaar werden geschoven, en er gezellig een kaartje werd gelegd. Hoort dat ook
bij een mannenkoor? Ja dus, wel bij Zang
en Vriendschap.

Hans Boelhouwers is al een tijdje niet
meer in de gelegenheid geweest om mee
te zingen. Gezondheidsproblemen liggen
hieraan ten grondslag. Hans is in 1966 bij
het koor gekomen, is er tussen 1994 voor
tien jaar tussenuit geweest en in 2003
weer gekomen. Hij heeft veel functies
vervuld in de vereniging en heeft bovenal
bijgedragen aan een fraai geluid van de
eerste tenoren. Hij blijft aan het koor verbonden als niet-zingend lid.
JUBILEA
1 aug Wil Tremonti 10 jaar
1 sep Rick van der Burg 5 jaar
1 sep Chuck Hurd 15 jaar

Intussen ben ik alweer een tijd lid. En voel
me hier prima thuis. Komt nu met zang
van zoete tonen!
Jaargang 84.
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KORTE
BERICHTEN
•

zz Invalidentoilet.
In oktober gaat een aannemer aan het
werk om op de begane grond, in de “oude
bestuurskamer” (bij binnenkomst in het
gebouw direct rechts) een invalidentoilet
te bouwen. Een lang gekoesterde wens,
die nu in vervulling kan gaan, zodat nog
meer mensen kunnen genieten van wat
er in onze mooie zaal te beleven valt.
Wanneer het invalidentoilet gereed is, zal
er natuurlijk ook voor worden gezorgd dat
de hindernis van de twee stoeptreden kan
worden genomen; hoe dat er uit komt te
zien is nog in onderzoek.

Wisselingen in het bestuur
In de Algemene Ledenvergadering van
maart zijn Leo van de Pieterman en Leo
Standaert als nieuw bestuurslid gekozen.
Arend Bultman is afgetreden en heeft
zich niet herkiesbaar gesteld.
Boudewijn Loth die in november tot het
bestuur was toegetreden heeft aangegeven vanwege gezondheid en toekomstig
regelmatig verblijf in het buitenland zijn
bestuurslidmaatschap te moeten opzeggen. De bestuurssamenstelling met
portefeuilles is nu als volgt:
Rick van der Burg PR en Communicatie;
Dick Freling Exploitatie Gebouw; Jan
Koet secretaris; Bert Koopman voorzitter; Leo van de Pieterman secretaris;
Leo Standaert koormeester; Wil Tremonti
Muziek; René Vestering Beheer Gebouw. Voor het penningmeesterschap is
een vacature. Leo Standaert neemt deze
functie tijdelijk waar.

zzKwaliteitsprogramma bekend gemaakt Maandag 9 juli jl. was het zover.
Het kwaliteitsprogramma voor het koor
werd door de voorzitter uit de doeken
gedaan voor het overgrote deel van het
koor. Op hoofdlijnen weliswaar, want de
financiële consequenties van het programma konden in dit stadium nog niet in zijn
geheel worden overzien. Maar duidelijk
werd waar het bestuur heen wil: in lijn met
het beleid om continuïteit de hoogste prioriteit te geven zal de kwaliteit van het koor
stapsgewijs verbeterd moeten worden.
Belangrijk element in het kwaliteitsprogramma is het uitgangspunt dat iedereen
die méér wil , de gelegenheid krijgt zich
verder te ontwikkelen op zangtechnisch
gebied. Ook wordt de mogelijkheid serieus
onderzocht om de efficiency van de dirigent te verhogen door het vaker inschakelen van een pianist. In de algemene ledenvergadering van dit jaar zal de definitieve
vertaalslag van het kwaliteitsprogramma
worden gepresenteerd.

AGEN DA

KOOR
Ma 27 aug 20:00 uu

Eerste repetitie zangseizoen 2018 - 2019

Za 8 sep

Twee optredens bij Korenlint; 14:40 uur Nieuwe Kerk
16:00 uur Gebouw Zang en Vriendschap

Ma 29 okt 21:30 uur

ALV (Najaarsvergadering)

Ma 26 nov 20:15 uur

Vriendenavond

Dec n.n.b

Kerstconcert Zang en Vriendschap

GEBOUW ZANG EN VRIENDSCHAP
Zo 2 sep 12:00 uur
Za 8 sep 12:00-17:00)
Zo 9 sep 12:00-17:00)
Zo 16 sep 14:30 uur

KnipKaartKoor voor wie maar wil.
Korenlint; zie www.korenlint.nl
Korenlint; zie www.korenlint.nl
Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

€25 voor 5 keer

Vr 5 okt 20:00 uur

Café Zanzara met Haarlems culturele pareltjes

entree € 12,50

Zo 7 okt 20:00 uur

KnipKaartKoor voor wie maar wil

€25 voor 5 keer

Zo 21 okt 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten;

gratis toegang

Zo 4 nov 12:00 uur

KnipKaartKoor voor wie maar wil

€25 voor 5 keer

Zo 11 nov 20:15 uur

Musilenzio met “aeLiXihr” (blokfluit, gitaar, viool)

entree € 9

Za 24 nov 15:00 uur
Zo 9 dec 20:15 uur

augustus 2018

Pianoconcert door Deborah Nemko
Musilenzio: pianoconcert Lennie Kerkhoff o.a.
Bach en Grieg

gratis toegang
gratis toegang

entree n.n.b
entre € 9
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HET KOOR
Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.

ENIGE RANDVERSCHIJNSELEN VAN
EEN SUCCESVOLLE CONCERTREIS

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:
Wilfried van der Bles,
Rick van der Burg,
Paul Daas,
Chuck Hurd
Afwerking en drukkerij:
Drukzo.nl
Foto credits:
Saskia Wijne, Peter Kemper, Rick van
der Burg, Wera van Daalen, Ingrid ‘t
Jong, e.v.a.
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
© 2018. 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 was gezellig druk bij de parkeerplaats van Ikea, waar de bus klaar stond
voor de concertreis naar Duitsland. Omdat Toon er niet helemaal zeker van
was dat zijn motoriek in staat was de
groep overal te kunnen volgen, had hij
een rolstoel meegenomen. Onmiddellijk kreeg hij, van hem al dan niet goed
gezinde mensen, aanbiedingen om hem
door het Duitse heuvelland te duwen.
Eenmaal in Dresden werd hij bij iedere
trap geholpen, waarbij hij soms op plaatsen kwam waar hij eigenlijk niet naar toe
wilde. Zijn vaste rolmaat Leo duwde hem
met zijn rolstoel over de kasseien, waardoor al het voegwerk tussen zijn nekwervels als poedersuiker over zijn schouders
dwarrelde. Toon kwam er wel achter dat
je goed getraind moet zijn om als gehandicapte door het leven te kunnen gaan.
De ultieme uitdaging was de weg naar de
Dom in Meißen, die op een hoge heuvel
lag. De reiscommissie adviseerde Leo om
met Toon aan de achterzijde van de kerk
omhoog te gaan, want daar was een lift.
De lift was wel aanwezig, maar de deur
was afgesloten, zodat het tweetal, samen
met de onhandige tweewieler de vier trappen naar het godshuis beklom. Onder het
zingen van het Pater Noster, want je kunt
niet weten, werd de groep bereikt.
De pelgrimstocht was de moeite waard,
want in een prachtige kerk werd uitstekend gezongen. De reiscommissie had
prachtige plaatsen uitgezocht waar we
mochten optreden, maar dat bracht ook
problemen met zich mee. Wat dacht u van
de keuze van de kleding, als je op een dag
vier maal moet optreden. Eerst werd door
de koormeester meegedeeld dat vanwege de warmte het gilet uit bleef, later werd
het weer teruggedraaid. Men besloot op
te treden met oranje strik, maar in de kerken moest die worden vervangen door de
blauwe stropdas, zodat het publiek niet al
te blijmoedig naar het Ecce zou luisteren.

door Toon Lager
Omdat we niet meer in het hotel terugkwamen riep de koormeester, net voor we
de bus instapten, dat we alles maar mee
moesten nemen. Hij was er niet van overtuigd dat iedereen de laatste opdracht
had gehoord, daarom vroeg hij aan Peter
Teijmant, die vanwege een operatie aan
zijn hand niet kon meezingen, om zijn
zangpak ter beschikking te stellen. Al snel
werden zijn gilet, strik en stropdas weggegrist. Er was zelfs iemand die zijn witte
overhemd was vergeten, zodat Peter alleen nog zijn broek overhield.
Ook het optreden in een, aandachtig luisterende, volle Dom in Keulen was een succes. De waardering bleek ook uit het verzoek van de leiding van de kerk, om nog
wat meer te zingen. Helaas moest Arno
uitleggen dat de rest van ons repertoire
dat we hadden meegenomen alleen maar
geschikt was voor bruiloften en partijen,
maar het succes was er niet minder om.
Opvallend was de discipline van ons koor.
Dat bleek bijvoorbeeld in Solingen, waar
onze koormeester vroeg om tussen de
middag geen bier te drinken. Dat was natuurlijk niet eenvoudig op een terras, waar
de plaatselijke bevolking met halve liters
tegelijk zijn dorst probeerde te lessen. Leo
liep argwanend langs de terrassen om te
zien of er niet gezondigd werd. Tevreden zag hij iedereen achter de tonic en
de bollen ijs zitten. Dat aan Toon zijn tafel
iemand twee glazen rum over zijn ijs liet
gieten was echt een uitzondering.
Aan het eind van de reis was iedereen
terecht enthousiast over het geboden
programma en de succesvolle optredens,
maar het werd de reiscommissie toch wel
erg makkelijk gemaakt door de voorbeeldige houding van de deelnemers. Het
was Toon zijn dertiende buitenlandse concertreis en hoewel alle reizen een positief
gevoel hadden achtergelaten viel deze
toch onder de meer succesvolle reizen
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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
Cafë ‘t Hemeltje
Hoogedoorn Beheer Onderhoud & Advies
Van Kaam Bouw
Koot piano’s — vleugels
Made with Solid Hand
Ofim Advies
Vishandel Leo van Rhijn
H.J. Slierings Dakbededekkers
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.

KORENLINT

We vieren een geslaagde repetitie!

Op zaterdag en zondag, 8 en 9 september,
is er weer het Haarlemse Korenlint met
verspreid over de stad optredens van vele
koren. Zang en Vriendschap is op zaterdag 8
september te horen en te zien op twee locaties: om 14.40 uur in de Nieuwe Kerk en om
16.00 uur in het eigen verenigingsgebouw
aan de Jansstraat. Komt allen en neem zoveel mogelijk mensen mee, vooral zanglustige mannen. Wie weet willen zij een tijdje
meelopen op het koor om te zien of het wat
voor ze is. Overigens treden in het gebouw
van Zang en Vriendschap op beide dagen
nog diverse andere koren op. De toegang is
gratis.

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

