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VAN DE VOORZITTER
GELUK
Het is algemeen bekend dat wij Nederlanders, op enkele Scandinavische landen
na, het gelukkigste volk ter wereld zijn.
We vinden dat geluk kennelijk wel terug
in onze eigen privé situatie, maar toch
wat minder in de ruimte om ons heen, zullen we maar zeggen. Als we wat minder
regen zouden hebben, dan zou zelfs dat
laatste punt nog positiever uit kunnen vallen, vermoed ik.
Het geluk wordt mede beïnvloed door de
dingen om ons heen, je hobby bijvoorbeeld. Om Zang en Vriendschap maar
te noemen: velen halen het geluk uit de
sociale contacten, de ontmoeting met de
zangkameraden. Het wekelijkse zingen
verbindt dat ook nog eens: een belangrijk
facet van een vereniging. Je hoort ergens
bij en aan de Jansstraat zijn we daardoor in staat ook de schouders te zetten
onder allerlei werkzaamheden voor het
gebouw met de bar en te zorgen voor de
organisatie van tal van evenementen.

IN DIT NUMMER

Of zingen bij alle zangers een hoog geluksgevoel met zich meebrengt is natuurlijk de vraag en vooral heel persoonlijk.
Maar als je in de gaten krijgt dat je als

koor een betere klank krijgt en dat je zelf
beter bent gaan zingen dan maakt dat
nogal wat uit.
Zang en Vriendschap is er dan óók voor
diegene die kwaliteit belangrijk vindt.
Sterker nog, zangers die echt verder willen gaan zullen we in de nabije toekomst
aanmoedigen om zich als zanger verder
te ontwikkelen. Niet voor niets is kwaliteit één van de speerpunten in het beleid
en we gaan er dit jaar al een flinke stap
mee maken. Zoals er vaker gezegd en
geschreven is, blijft Zang en Vriendschap
ruimte bieden voor iedereen die kan zingen en het beste uit zichzelf op dit punt
kan halen, maar wel alles binnen zijn eigen mogelijkheden.

fantastische gebeurtenissen en ook dit
jaar zal het speciaal worden. En als we
het toch over het hoofdonderwerp mogen
hebben: we mogen ons gelukkig prijzen
met onze actieve reiscommissie.
Ik wens u een mooie lente toe.

Momenteel wordt ons denken en doen
ook bepaald door de concertreis vanaf 23
mei a.s. Onze reiscommissie heeft op 24
maart a.s. een informatiemiddag georganiseerd en de deelnemers kijken daar al
naar uit, want spannend is het wel. Voor
velen is een trip naar Duitsland gesneden
koek, maar de beelden van andere reizen
zoals naar Dublin en Brugge liggen nog
bij velen vers in het geheugen. Het waren
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BROTHERS IN ARMS,

LIED VOL TEGENSTELLINGEN

We zijn volop aan het oefenen met het
nummer Brothers in Arms, geschreven
door Mark Knopfler. Het lied is voor het
eerst verschenen in 1985 op het gelijknamige album van Dire Straits, een Engelse
band, die al vanaf haar eerste singeltje
(Sultans of Swing) ook in Nederland succes heeft gehad.
Toen ik begreep dat Arno dit nummer
gearrangeerd had voor ons mannenkoor
was ik eerst een tikkeltje verbaasd: Mark
Knopfler heeft als de zanger/gitarist van
Dire Straits wel een heel herkenbare stem,
maar zijn zang lijkt in de schaduw te staan
van zijn magistrale gitaarspel. Dan maar
eens goed gaan luisteren naar het arrangement op het oefendeel van de website
van Zang en Vriendschap. Heel mooi hoe
op zo’n manier een popsong kan worden
omgebogen tot een bijna klassiek vierstemmig stuk. De hoofdmelodie van het
nummer wordt afwisselend door de bassen, baritons, eerste en tweede tenoren
gezongen waarbij dan telkens de andere
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stemgroepen aanvullen en er een mooi
geheel van maken.
Dit lied is geschikt om op 4 mei bij de Dodenherdenking te zingen, al zal dat dit jaar
nog niet gebeuren. Volgens de officiële
lezing gaat het over de Falklandoorlog in
1982 tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Knopfler benadrukt in de tekst de tegenstellingen tussen de kameraadschap
in het oorlogsgebied, de vernietiging en
het lijden op het slagveld en het dromen
van de terugkeer naar de geboortegrond.
Het derde couplet bij voorbeeld, zou zo
vertaald kunnen worden:
Door deze velden vol vernietiging
Een vuurdoop
Ik heb jullie zien lijden
Toen de gevechten heviger werden
Het is echter op geen enkele manier een
verheerlijking van oorlog. De op een na
laatste regel zegt genoeg: we zijn gek om
oorlog te voeren.

25 jaar na de Falklandoorlog is het lied
opnieuw uitgebracht, waarbij de opbrengst naar veteranen met posttraumatische stress ging.
In de videoclip van het nummer (de houtskooltekeningachtige versie van 4 minuut
51, een aanrader om die eens te bekijken)
zijn vooral Britse soldaten uit de twee wereldoorlogen te zien.
Het album Brothers in Arms gaat verder
nog de geschiedenis in als het eerste,
waarvan meer CD’s dan vinyl LP’s zijn
verkocht. Mark Knopfler was sterk gericht
op de hoogst mogelijke kwaliteit van zijn
studio opnames, daarom werd het album
ook digitaal opgenomen. Die opnames
kwamen daardoor natuurlijk ook op de
CD goed tot hun recht. Omdat ik bij het
uitkomen van Brothers in Arms nog een
student was, heb ik slechts het cassettebandje...
Jan Zander
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JAN VAN DE WEEGH VERLAAT
ZANG EN VRIENDSCHAP
Missen zullen Jan en zijn vrouw Janny
Zang en Vriendschap zeker. Alleen al de
Sinterklaasavonden die Ben van der Meij
verzorgde. Altijd weer een nieuwe invalshoek, altijd met veel humor.

Met ongeloof en verbazing
werd er gereageerd op de
mededeling van voorzitter
Bert Koopman, dat onze
tweede tenor Jan van de
Weegh wegens problemen
met zijn gehoor het koor
met onmiddellijke ingang
heeft verlaten. Jan van de
Weegh, een van onze beste zangers, zo maar weg?
Dat kan toch niet waar zijn!
“Het is waardeloos”, beaamt Jan (78) een paar
weken later in zijn huiskamer. “Echt waardeloos, dat
ik moet stoppen met zingen. Ik hoor nog maar voor
de helft. In mijn rechteroor
zit als gevolg van een beschadiging ruis, links ben
ik op een piep na helemaal
doof. Tijdens ons laatste
kerstconcert merkte ik
dat ik de piano niet meer
kon horen. Toen besefte
ik dat het was afgelopen.
Heel jammer, want ik zing
graag. Zonder mijn dove
oren was ik tot aan mijn
dood bij Zang en Vriendschap gebleven.”
Jan kwam 35 jaar geleden
op aanraden van een buurmaart
maart 2018
2018

man bij het koor. Hij werkte
toen als vakleraar op de
bedrijfsschool van de NS
in Haarlem. Daarvoor was
hij net als zijn vader machinebankwerker. Bij Zang
en Vriendschap trof hij een
paar oude bekenden aan.
Piet van Meurs en Mees
Hilferink hadden na het ter
ziele gaan van het Spoorwegkoor de overstap naar
ZenV al gemaakt.
“Ik voelde me direct thuis”,
vertelt Jan. “En dat kwam
ook door de dirigent: Wouter Schmidt, een fijne man,
een heerlijke dirigent. Ik
kan me mijn eerste concert nog goed herinneren:
Wagner onder leiding van
Wouter Schmidt. Dat was
een feest!”
“Daarna kwam Johan Bril.
Die is op een gegeven moment kwaad weg gelopen
en dat vond, geloof, ik, niemand erg. De periode onder leiding van Piet Hulsbos was ook heel plezierig.
Onder Wouter zongen we
veel opera, Piet ging meer
de kant uit van de liederentafel. Aan Arno Vree

moesten we wel wennen.
Ook een goede dirigent
daar niet van, maar anders
dan zijn voorgangers laat
hij een muziekstuk niet altijd helemaal uitzingen. Hij
deelt de muziek op in stukjes, repeteert steeds een
aantal maten. Dat vond ik
soms wel lastig.”
“Of ik uit een muzikaal nest
kom? Niet echt, mijn vader
speelde wel accordeon en
ik heb bij de drumband van
de gymnastiekvereniging
Bato hoorn geblazen. Daar
ben ik op mijn 35ste mee
gestopt. Mijn echte passie
is toch zingen. In het grote
koor, maar ook jarenlang
bij de Barbershoppers.
Mijn lievelingszangers zijn
Frank Sinatra en Dean
Martin en, niet te vergeten,
de grote tenor uit de jaren
vijftig: Mario Lanza.”
Zang en Vriendschap is
volgens Jan onder Arno
Vree beter gaan zingen.
Een probleem blijft, vindt
hij, dat sommige zangers
simpelweg te hard zingen.
Er is bij sommigen weinig
gevoel voor piano.

“Het is voorbij”, stelt Jan spijtig vast. Het
is zo jammer dat ik moet stoppen, maar
met een piep in je ene oor en ruis in de
andere is het niet meer te doen. Het lukt
me ook niet om aan een gehoorapparaat
te wennen. Wat dat betreft lijkt ik op mijn
vader. Die had zijn gehoorapparaat altijd
voor hem op tafel liggen. Of er medisch
nog iets is te repareren? Ik zou het niet
weten. Maar als er een KNO-arts is die
nog iets vindt, dan ben ik zo weer terug.
Het was een heerlijke tijd”.
Huub Elzerman

Hans Boelhouwers in jongere jaren.

Behalve Jan van de Weegh is onlangs
ook Hans Boelhouwers om medische
redenen gestopt met zingen. Hans
heeft zich in de loop der jaren op talloze
manieren verdienstelijk gemaakt voor het
koor. Hij was voorzitter van de propagandacommissie, zat in de redactiecommissie, was actief in de reiscommissie
en was secretaris van het bestuur. Op
pagina 14 een uitvoerige loftuiting van
Toon Lager over de twee vertrokken
zangers.
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ROMMELMARKT
EEN SUCCES

De rommelmarkt in het gebouw van Zang en
Vriendschap op zaterdag 17 september is
dankzij de enorme en gezellige medewerking
van tientallen leden ook dit jaar een succes
geworden. Het resultaat was 750,15 euro.

FRÜHLINGSREISE
Over twee maanden zitten we in Duitsland. Als reiscommissie zijn we erg blij dat
opnieuw een groot deel van de zingende
leden meegaat op concertreis. En extra
blij dat er opnieuw zoveel partners, vrienden en vriendinnen meegaan. Gewoon
omdat ze weten dat het gezellig wordt.
De reiscommissie is ook blij dat het nu –
een paar jaar na Dublin – opnieuw lukt
om een afwisselend programma aan te
bieden. Want het is soms best complex.
De bus en hotelkamers moeten geboekt
worden als het programma nog niet honderd procent vast staat (als je pas gaat
boeken als het programma helemaal rond
is, dan hoef je niet meer bij een vervoerder of hotel aan te kloppen want dan zit
alles al vol). Bij concertreizen van Zang
en Vriendschap is er dus altijd even een
spannende periode waarin alles moet samenvallen. Maar deze is sinds kort voorbij, want de programmering is nu – afgezien van enkele details – rond.
Bovenstaande complexiteit leidde ertoe
dat we in eerdere berichtgevingen aangaven dat we ook naar Leipzig gaan, maar
daar uiteindelijk alleen met de bus langsrijden. Vanwege de programmering kiezen
we er inmiddels voor om meer tijd in Dresden te hebben en die stad én Meißen ook
echt te kunnen bekijken. Zo’n keuze wordt
ook gemaakt vanwege mogelijkheden om
ergens op te treden. In het weekeinde is
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het opluisteren van een mis op de zondag
veranderd in een muzikale deelname aan
het middaggebed in de Dom van Keulen
op zaterdag. Een sanitaire stop kan zomaar 100 kilometer verder komen te liggen omdat die dan mooi samenvalt met
het onverbiddelijke rijtijdenbesluit voor de
chauffeur.

Er zijn zes appeltaarten ingebracht. Met zijn
prognose van 753 euro zat Niek Bakker het
dichtst in de buurt van de uiteindelijke opbrengst. Hij won daarmee een appeltaart. Peter Kemper, de organisator van het jaarlijjkse
evenement wil langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de inspanning.

De reiscommissie is nu in de fase aangekomen om veel details te gaan regelen en
doet dat gelukkig samen met bestuur, dirigent, muziekcommissie en pr-commissie
en individuele reizigers. We hebben als
reiscommissie twee voorreizen gemaakt
(Solingen, Dresden/Meißen). Tijdens de
reis naar Solingen hebben we ook vriendschap gevoeld van het ontvangende mannenkoor ‘Die Bergische’, waar we samen
mee zullen concerteren. ‘Die Bergische’
heeft ons ook de Dom van Keulen in de
schoot geworpen...
WISSELING VAN DE WACHT
De communicatie rond de concertreis:
24 maart voorlichtingsmiddag met
details van de concertreis plus gezellig
programma
het periodiek voor de concertreis is
‘Der Eulenspiegel 1830’.
Ervaren ZenV-reizigers weten dat zo’n
periodiek iedere dag voor elke reiziger
vanaf ‘s-ochtends vroeg in de ontbijtzaal
ligt. Houdt dus als reiziger nadrukkelijk
‘Der Eulenspiegel 1830’ in de gaten.
Paul, Sander, Harry

Sinds 1 januari heeft de redactie van
dit blad een andere samenstelling.
Rick van der Burg, Paul Daas en Harry
Wijnberg zijn uit de redactie getreden.
Wilfried van der Bles is voortaan
eindverantwoordelijke. Stuur de kopij
voortaan naar hem (wj.bles@planet.nl)
en overleg met hem als je een goed idee
hebt voor het magazine. Chuck Hurd
blijft de lay-out voor zijn rekening nemen.
Paul blijft de verzending verzorgen.
Rick blijft als bestuursverantwoordelijke
betrokken bij het magazine en staat de
redactie met raad, daad en handen bij.
Jaargang 84, nr. 1

ALMAST
DIEDRICH
GEËMIGREERD
Op 26 november 2017 trad Almast Diedrich nog op als koormeester bij de
Hannie Schaftherdenking. Maar dat
was tevens zijn laatste dag als actief
lid van Zang en Vriendschap. De voorbereidingen voor zijn verhuizing naar
Duitsland vroegen vanaf dat moment
alle aandacht.
Eén keer hebben we hem nog gezien.
En dat was tijdens de Nieuwjaarsreceptie
op 6 januari. En wat de aanwezigen toen
van en over hem hebben gehoord gaf een
mooi beeld van de grote en veelzijdige inbreng van Almast in het koor en het verenigingsleven gedurende bijna 20 jaar.
Almast had een baan waarbij hij vaak in
het buitenland was en dus ook niet altijd
(tijdig) op de repetities kon zijn. Het leek
wel of hij dit compenseerde door dubbel
te presteren als hij er wel was: lidmaatschap van muziekcommissie, ook een
tijdje voorzitter daarvan, veel bardiensten, koormeesterschap, penningmeesterschap en dan ook nog de reiscommissie. En als hij in het buitenland was, dan
kreeg je net zo snel mailreacties van Almast als wanneer hij in NL was (en altijd Almast is op dat punt een voorbeeld voor
mij - to-the-point, goed gedocumenteerd,
goed beargumenteerd en met een mooie
aanhef aan het begin en begroeting aan
het einde).
Huub Elzerman en Sander Ruitenbeek
namen op 6 januari de gelegenheid te
baat om herinneringen op te halen aan
hun tijd met Almast in muziekcommissie (
“dit wonderlijke, hoogst eigenaardige statutaire vehikel, waarin sprake zou kunnen zijn van het begin van een vermoeden van democratische besluitvorming
over de muziekkeuze”) respectievelijk
reiscommissie (“Als u denkt: de reiscommissie is een borrelclubje of wandelclub
dan kan ik u gerust stellen, u heeft gelijk,
het is beide”). Uit de toespraken kwam
maart2018
2018
maart

Almasts laatste optreden als solist tijdens het Mannenkoorfestival in oktober 2017.
Foto: Onno Hulshof.

het beeld naar voren van een innemende
persoonlijkheid, met weloverwogen, deskundige inbreng, met grote kennis van
muziek, van het repertoire voor een mannenkoor en met een gevoel voor muzikale
stijl.
Maar het zingen was toch ook voor Almast de basis. De afsluitende solo-partij
van Almast tijdens het Mannenkorenfestival in oktober staat iedereen nog bij. En
hij liet tijdens de Nieuwjaarsreceptie als
deel van de voormalige Barbershoppers
ook nog eens horen hoe hij destijds Diewertje Blok (*zoek op Youtube: Diewertje
Blok Zang en Vriendschap) de stuipen op
het lijf heeft gejaagd. Voor haar is de kust
nu weer veilig, maar het koor zal hem missen. Een troostrijke gedachte is dat het
muzikale peil van de deelstaat Thüringen
flink zal stijgen door de komst van Almast.
Wij wensen hem daar een goede tijd toe.
Jan Koet

ZENV ZOEKT SAMENWERKING MET ANDEREN
In zijn kersttoespraak zei koning Willem-Alexander dat plaatsen waar mensen elkaar vanouds tegenkomen – kantoor, kroeg, sportclub en school – hun
verbindende functie steeds meer verliezen. Dat mag in zijn algemeenheid
zo zijn, redeneerde op zijn beurt onze
voorzitter Bert Koopman in zijn nieuwjaarstoespraak, maar dat geldt dan toch
niet voor het Koninklijk Mannenkoort
Zang en Vriendschap, een vereniging
met een ‘teamspirit’. Als het aan Bert
ligt gaan we de verbindende functie van
het koor ook naar buiten richten door
samenwerking te zoeken met andere
culturele groepen, instellingen of personen. Bert: “Samenwerking is het sleutelwoord voor de toekomst.”

77

Impressies van de Oudjaarsavond op 17 februari 2018. Foto’s Wim Harskamp.

8

Jaargang 84, nr. 1

maart 2018

9

VERASSENDE OPTREDENS
OP OUDJAARSAVOND 2018
‘KUNST EN KITSCH’

IN MEMORIAM
JAN DE VRIES
Op 17 februari spoedde ik mij naar de zaal
om de Oudjaarsavond te openen. Voorzitter Bert was in Zuid-Afrika, secretaris Jan
lag ziek in bed, en om met André van Duin
te spreken: ‘íemand moet het toch doen’.
Na mijn 6 minuten van glorie gaf ik het
stokje gauw over aan Peter Teijmant en
Han van Daalen. De activiteitencommissie had de zaal prachtig versierd en de
dames hadden gezorgd voor lekkere hapjes en charmante barbediening. Kortom,
alle voorwaarden voor een leuke avond
waren ingevuld. Helaas werd het voorbeeld van Bert en Jan gevolgd: er waren

Hoogtepunt: een
massale polonaise
nog meer koorleden met vakantie,ziek of
gewoon thuis gebleven.
Gelukkig waren er genoeg leden, partners en vrienden aanwezig om er een
leuke avond van te maken. En het werd
een leuke avond! Natuurlijk door de vertrouwde muzikale omlijsting van Han van
Daalen, maar óók door het verrassende
programma. Eerst brachten onze vrienden van de Spaerne Sanghers vijf mooie
liederen, na een aarzelend begin kwamen
ze er steeds beter in. De nieuwe zangers
zongen ‘Hoog de Vaan’ en Jan Zander be-

10

geleidde op gitaar Antoon en Gerard bij de
vertolking van drie nummers van Jaap Fischer. Voor mij was het pure nostalgie om
zachtjes mee te zingen met ‘De Cipier’,
‘Het Ei’ en ‘Kerkhof’. Volgend hoogtepunt
was de eerste keer dat ik het Schalkwijker
Mannenkoor mocht horen: opnieuw Jan
met Rick en Gerard met o.a. een prachtige vertolking van ‘Imagine’.
Tot zo ver de kunst en gaandeweg kwam
de kitsch aan bod: Gerard Bonke leidde
in de persoon van dhr. Fer Gissing het
programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.
Een deskundige professor uit Leuven
bleek in staat om alle door Peter Teijmant
ingebrachte goederen tijdens zijn onderzoek grondig te vernachelen. Zo werd
een echte? Karel Appel met hulp van een
plamuurmes gedegradeerd tot een werkje
van ene ‘Ben vd Meij’. En naarmate de
avond vorderde en de baromzet steeg
klom ook de goede stemming naar een
hoogtepunt: een massale polonaise! En
eindelijk kwam dan de loterij. Piet kon zijn
prijzen nog net zelf sjouwen, en dan te bedenken dat hij vroeger weg moest voor de
laatste trein naar Alkmaar. Aan het eind
van de avond bereikte de kitsch zijn hoogtepunt in de vorm van de Radetskimars:
tiet en kont, tiet en kont etc: tijd om op te
stappen.
Dick Freling

Eind vorig jaar ontving ons koor het
droevige bericht dat Jan de Vries na een
ziekbed van een half jaar is overleden.
Jan (10 mei 1947-11 december 2017)
zong zo’n negen jaar bij de bassen.
Hij was lid sinds 1 oktober 2008. Chris
Oosterhuis, zijn ‘vaste zangmaatje’,
herinnert zich hem als een ‘aimabele man
zonder dubbele bodem’. Jan trad liever
niet op de voorgrond. Er is in gesloten
kring afscheid van hem genomen.

Bariton Rob Nelissen ontving in februari
uit handen van voorzitter Bert Koopmans
het ‘certificaat,’, het bewijs dat hij lid is
van ZenV. Rob zingt sinds mei vorig jaar
bij ons koor.
Jaargang
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CLEAN SWEEP

Arno schaatst zich tijdens de Syberische kou begin maart naar eigen Olympische hoogten.

Het was bijna niet meer leuk. Viermaal
kleurde het podium geheel Oranje op
de Olympische Winterpelen van 2014 in
Sotsji. De Olympische gedachte “meedoen
is belangrijker dan winnen” werd voor veel
niet-Nederlandse schaatsers de hoogst
haalbare realiteit. Er moest toch ook wel
iets veranderen, want als de Nederlandse
alleenheerschappij niet zou verdwijnen
was het langebaanschaatsen ook geen
sport meer van wereldformaat, maar
slechts een nationale, op folklore geënte,
bezigheid.
Wat moest er veranderen? Het spelletje
zelf is zoals ‘t al jaren was: je glijdt een
paar rondjes en kijkt wie dat ‘t snelste
kan. De rijrichting, de schaatsen of de
kwaliteit van ‘t ijs blijven buiten schot. Zo
simpel is ‘t. De tegenstanders meer kans
geven, door de Nederlandse inbreng te
verminderen? Geen optie.
Pyeongchang 2018.
Een clean sweep op dag 1. Daar blijft
het bij. Nederland oogst goed, maar er
zijn ook tegenvallers. De tegenstand is
groter geworden. Ik zie dat veel winnende
schaatsers worden gecoacht door een
Nederlandse trainer. Uitwisseling van
kennis dus. Het is leuker, spannender en
maart 2018

de winnaar van nu is echt de beste van
de wereld, niet slechts de beste van de
Republiek der 7 Verenigde Provinciën,
met Heerenveen als Hoofdstad.
Nederland ziet dat andere landen op
komen zetten. De Noren zijn terug, de
Japanners vegen met ons de vloer aan en
in 2022 zullen de Chinezen bij de OS van
Beijing met vlag en gouden wimpel op de
hoogste trede staan.
Beter worden doe je niet in een dag of
in een jaar. Beter worden begint met het
analyseren van je gewoontes en open
staan voor veranderingen. Dat laatste
roept vragen op, brengt onzekerheid met
zich mee en zaait twijfel en pas aan het
eind van de rit weet je of het een goede
keuze was. Kennis van buiten inhuren,
je oefenprogramma aanpassen, je
gewoontes herijken hoort daar allemaal
bij.
Als in 1896 de eerste moderne Olympische
Spelen gehouden worden in Athene is
Zang en Vriendschap net begonnen aan
haar eerste pensioengerechtigde jaar.
Tradities van weleer vormen nog steeds
de romp van deze bloeiende vereniging.
Terecht natuurlijk. De vriendschap

laat zich het best vergelijken met de
Olympische ringen. Die ringen zijn in de
geschiedenis van de OS niet veranderd.
Ze zijn onlosmakelijk verbonden, ieder
met een eigen kleur en een eigen stukje
vrijheid. De sport is wel geëvolueerd,
zo ook onze zang. Telkens na een
proces van verandering, vernieuwing en
verbreding. Dat laatste levert vaak de
meeste verrassing op. Iets meer doen, net
even anders dan anders, maar toch dicht
bij je roots, want je moet altijd blijven doen
waar je het best in bent. Op mijn netvlies
staan de tranen van geluk van Suzanne
Schulting gebrand. Als ik er even aan
terug denk willen zelfs bij mij een paar
tranen hun weg naar buiten vinden. De
20-jarige Groningse die Olympisch Goud
pakt bij het shorttracken. Shorttracken
is gewoon schaatsen, maar dan nèt
even anders. Spectaculair, aantrekkelijk
en tamelijk nieuw. Een verbreding van
het aloude rondjes rijden, maar wel op
wereldniveau.
Wil je strijden om de hoogste eer, dan
moet de zweep erover. Wel een cleane
zweep natuurlijk.
Arno Vree
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EVEN VOORSTELLEN:

WIM VAN DEN BERG

Als geboren (6 februari 1942) en getogen
Haarlemmer heb ik vrijwel altijd gewoond
op de Leidsevaart 512. Wij waren een katholiek gezin, verbonden aan de Nieuwe
Sint Bavo. Vanuit deze achtergrond ben ik
op 6-jarige leeftijd opgenomen in het ‘Jongenskoor St. Bavo’ van waaruit in 1951
de ‘Koorschool St. Bavo’ is opgericht.
Hiervan ben ik vanaf de oprichting leerling geweest, heb daar een zeer goede
muziekopleiding genoten en ben daar op
13-jarige leeftijd ‘afgezwaaid’ vanwege ‘de
baard in de keel’.
Aansluitend een normale levensgang:
school, HTS Weg en Waterbouw (niet afgemaakt), verkering, trouwen en kinderen.
Avondstudie PD, MBA en SPD I en II en
als AA-accountant (Advisory & Consultancy) verder door het leven.
Zo rond 1970 ontmoette ik één van de
heren van het Mannenkoor St. Bavo,
Theo Warmerdam, melkboer in de buurt
van mijn jeugd, die lid was van Zang en
Vriendschap. Hij probeerde mij daar toen
enthousiast voor te maken en dat is hem
ook gelukt. De dirigenten die ik meegemaakt heb waren Lucas Vis en daarna
Bart van Beinum. Ik herinner me nog uit
die tijd ons huidige erekoorlid Ben van der
Meij, wiens humor nu nog altijd hetzelfde
is als indertijd.
Ik was erg stemvast en werd daarom als
een soort ‘praatpaal’ tussen 4 koorledenmet-de-handen-om-hun-oren
geposteerd. Het was een eer, maar het feit op
zich vond ik minder, bedierf eigenlijk mijn
zangplezier. Maar… het ging ons op de
ZenV-repetities, indertijd op vrijdagavond,
niet alleen om de zang. Het draaide zeker
ook om de vriendschap, misschien nog
wel meer om het laatste! Er werd onder
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een flinke borrel gepokerd om wie de volgende week kaas of worst meenam, maar
beide mocht natuurlijk ook! En……. er
werd tijdens het pokeren flink onder tafel geschopt natuurlijk. Prachtige tijd totdat……..
Bart van Beinum lag ‘ons’ niet en dit is
voor mij één van de redenen geweest, dat
ik stopte met zingen en mijn lidmaatschap
heb opgezegd. Daarnaast gaf mijn manier van zingen (‘tegen 4 koorleden aan
zingen’) me geen plezier. Bovendien na
afloop nog een gefrustreerde thuiswacht
aantreffen, die niet op dit soort ‘zangavonden’ zat te wachten, dat werd me teveel!

Maar het is me de moeite meer dan waard.
Z & V voelt voor mij als ‘een warm nest’.
De omgang met en de inzet van veel leden
op alle mogelijke manieren, mijn ‘opname’
binnen de 2e bassen, het contact met de
dirigent (humor en ‘geven en nemen’, anders dan bij van Beinum!), het gespreide
repertoire, kortom veel zangplezier waar
ik de rit graag voor over heb.

PERSONALIA
NIEUWE LEDEN

Er brak voor mij een periode aan van circa
45 jaar, waarin ik interesse had voor heel
veel zaken behalve voor meezingen in
een koor. Wel was er bij mij veel ruimte
voor klassieke muziek en opera. Grote
koorproducties hielden mijn extra belangstelling, maar niet om actief daaraan deel
te nemen, mede vanwege het mogelijke
tijdsbeslag. Ook wel omdat ik meer dan
genoeg kerk gezien had in mijn leven.
Dankzij een zeer muzikale vriendin, een
klaveciniste met veel belangstelling voor
‘oude muziek’ en a capella koormuziek,
kwam ik weer in aanraking met ZenV. Het
was september 1917. Zij was geïnteresseerd in Korenlint, met onder andere Zang
en Vriendschap als deelnemend koor. En
zo heb ik m’n oude koor zien optreden in
de Oude St. Baaf en later in het eigen gebouw. Daar sloeg het virus toe en meldde
ik me weer aan als lid. Best wel een belangrijke beslissing vanwege de afstand
nu, want ik woon inmiddels in Ouderkerk
aan de Amstel. Dit blijft voor mij iedere
maandagavond een hele onderneming
(spits en soms weersomstandigheden).

Met ingang van 12 februari is Niek Bakker toegetreden tot het koor. Hij versterkt
de baritonpartij.
OPGEZEGD
De 2e tenor Jan van de Weegh heeft wegens gezondheidsperikelen zijn lidmaatschaap opgezegd. Hij is bijna 35 jaar lid
geweest.
NIET-ZINGEND LID
Ard Verhoog, bas, heeft in verband met
gezondheidsproblemen
aangegeven
voorlopig niet meer mee te kunnen doen
als zanger. Hij blijft aan het koor verbonden als niet-zingend lid.
JUBILEA
Het eerstvolgende jubileum (Wil Tremonti, 10 jaar) kan op 1 augustus worden
gevierd. Dat zullen we in de volgende uitgave van het Verenigingsmagazine nog
een keer in het herinnering brengen.
Jaargang 84,
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KORTE
BERICHTEN
zz. Gebouw Zang & Vriendschap wordt

zzToegankelijkheid gebouw. Er zijn veel

zzBestuursverkiezing in maart. Maar

steeds meer gebruikt. Het afgelopen jaar

mensen voor wie de treden voor de ingang

liefst zes bestuursleden hebben hun drie-

is de zaal maar liefst 257 keer gebruikt. Het

en de trap naar de toiletten in de kelder een

jaarstermijn er op zitten eind maart. Met

was het eerste volle jaar dat we vier vaste

belemmering vormen om van ons mooie

uitzondering van de huidige penningmees-

avonden bezet hebben. Harlem Nocturne,

gebouw gebruik te maken. Momenteel

ter, Arend Bultman, zijn ze allemaal her-

een gemengd popkoor, is de vaste huurder

wordt onderzocht op welke wijze daarvoor

kiesbaar. Het bestuur stelt voor om naast

op de donderdagavond. In de laatste paar

een oplossing kan worden gevonden. An-

de vervanging van Arend Bultman nog een

jaar zijn Café Zanzara en Musilenzio ook

derzijds bestaan er zorgen vanwege de

bestuurslid te benoemen, zodat het aantal

nieuwe vaste gebruikers die vier tot acht

plannen om de Jansstraat autoluw te ma-

bestuursleden op negen komt.

keer per jaar een avond verzorgen. Het

ken. Deze zorgen worden overgebracht

KnipKaartKoor van Leny van Schaik en het

naar de gemeente.

open podium Con Tutti bleven de zaal ook
trouw. De druk op het barpersoneel nam
daarmee natuurlijk ook toe; gelukkig is een
aantal nieuwe zangers tot de groep barvrij-
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willigers toegetreden.

maart 2018

KOOR
Za 7 apr 20:00 uur

Wijnproeverij; deelname € 22,50, aanmelden
robsteijger@hotmail.com

Vr 13 apr 19:30 uur

Biljarten met Stoot en Vriendschap (volgeboekt)

Vr 4 mei 18:50 uur

Bijdrage aan Dodenherdenking Grote of St. Bavokerk
(aanvang dienst)

Ma 21 mei 20:00 uur

Koorrepetitie voor Duitslandgangers (2e pinksterdag)

Wo 23 mei

Concertreis Duitsland t/m zo 27 mei

Zo 15 juli 12:00 uur

Fietspuzzeltocht; € 12,50,
aanmelden peter.kemper@livemail.nl 06-40064127

Ma 16 juli 20:00 uur

Laatste repetitie vóór zomerreces met “haringhappen”

GEBOUW ZANG EN VRIENDSCHAP
Zo 8 apr 20:15 uur

Musilenzio: Lotte van der Meulen (fluitkwartet en piano)

entree € 9

Za 14 apr 20:00 uur

Pianorecital Arda Friedrich, werken van Jan Willem
Lagerwaard

entree € 17,50.

Zo 29 apr 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

gratis toegang

Vr 01 jun 20:00 uur

Café Zanzara met Haarlems culturele pareltjes

Za 02 jun 20:00 uur

Ariaitalia met sopraan Nicole Prins

entree € 12,50.
toegangsprijs n.n.b.
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HET KOOR
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:
Wilfried van der Bles, Paul Daas,
Chuck Hurd

Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto credits:
Onno Hulshof,
Wim Harskamp
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
© 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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BELANGRIJKE SCHEPEN
VERDWIJNEN STIL AAN
DE HORIZON…
door Toon Lager
Belangrijke schepen verdwijnen stil aan
de horizon, daar moest Toon aan denken, toen binnen korte tijd twee zangers
aangaven om te stoppen met zingen. Het
waren Hans Boelhouwers en Jan van de
Weegh, twee leden die belangrijk waren
voor de vereniging.
Hans was 45 jaar geleden voorzitter van
de actieve propagandacommissie en zat
in de redactiecommissie. Toen hij het secretariaat van de vereniging op zich nam,
bleek hij een uitstekend bestuurder te
zijn, die veel taken vervulde. Zo was hij
ook een aantal malen lid van de reiscommissie, waarbij vooral zijn talenkennis en
buitenlandse contacten van pas kwamen.
Op onze concertreis naar Tenby in Wales
moesten een aantal problemen worden
opgelost. Het hotel waar we zouden verblijven, zou ons als eerste gasten ontvangen. Allereerst was ons medegedeeld dat

“Laten we maar
weer gaan zingen”
de temperatuur daar in mei altijd goed
was en in de accommodatie was geen
centrale verwarming. Nou, dat hebben
we geweten. Voor het eerst sinds mensenheugenis lag er sneeuw en vroor het.
Hans ging snel met de directie in overleg
en ‘s avonds lag iedereen met een warme
kruik in bed.
Volle inzet
Ook tijdens de voorbereiding van het
150-jarig bestaan, zette hij zich ten volle
in. Ook zijn vrouw Loes droeg haar steentje bij. Zij was lid van het damescomité,
die met elkaar een nieuwe vleugel bijeen
spaarden. Toen onze dirigent Wouter
Schmidt afscheid van ons nam, volgde
Hans hem en werd lid van de Stem des
Volks in Amsterdam. Uiteindelijk kwam

hij toch weer terug bij ons koor, waar hij
zijn oude plaats weer innam bij de eerste
tenoren.
De laatste jaren werd hij trouw door zijn
schoonzoon naar de repetities gebracht,
waarbij maar weinigen wisten welke belangrijke rol hij in de vereniging heeft gespeeld.
Geen woorden, maar daden
Jan van de Weegh is ook zo’n iemand
waar je altijd op kon rekenen. Typisch een
man van ‘geen woorden, maar daden’. Hij
was, naast een goed zanger in het koor,
ook een vaste kracht bij de Barbershoppers. Zijn stem was mede bepalend voor
de kleur van de groep. Ook in de activiteitencommissie zette hij zich altijd in. Moest
er versierd of verbouwd worden, dan kon
je op hem rekenen. Nooit liet hij zich negatief uit over anderen, hij hield zich altijd
buiten conflicten. Als je aan Jan vroeg hoe
hij er over dacht was zijn vaste antwoord:
”Laten we maar weer gaan zingen”.
De manier waarop hij ons heeft verlaten,
typeert hem. Even een handdruk en een
gesprekje met de voorzitter en dirigent,
en weg was hij. Zonder veel aandacht
vertrok hij na 35 jaar trouwe dienst.
Gezonde vereniging
Zowel Hans als Jan zijn om medische redenen vertrokken, beiden met stille trom.
Natuurlijk worden hun plaatsen weer
door anderen ingenomen. Zij beiden waren een voorbeeld hoe een vereniging
gezond kan blijven. Natuurlijk zijn we
blij met iedere nieuwe zanger, maar alleen zingen is niet genoeg. Meezingen is
meedoen! Vooral in een vereniging als de
onze, met een eigen gebouw moet veel
werk worden verzet. Niet alleen in het
bestuur, maar ook in de vele commissies
kan men hulp gebruiken. Laten we ons
koor gezond naar het tweehonderdjarig
bestaan brengen.
Jaargang 84, 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 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.

Ook dit jaar doet het Koninklijk Haarlems

We vieren een geslaagde repetitie!

Mannenkoor Zang en Vriendschap mee aan de
Dodenherdenking op 4 mei. De bijeenkomst
begint om 18.50 uur in de Grote of St. Bavokerk.
Aansluitend begeven de aanwezigen zich in
stoet naar de Dreef voor de kranslegging bij het
oorlogsmonument en twee minuten stilte om
acht uur. Het wordt zeer op prijs gesteld, als het
koor ook daarbij aanwezig is.

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

