
Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Agenda

Tekstbijdragen:	Jeane[e	van	der	Laken	

en	Paul	Teuling,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	

Sigrid		Laurensse,	Sjaak	Kamerling.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
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e-mail:	
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info	direct:	
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tel.	+31	6	20	61	45	04
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TERUGBLIK
Keken	we	in	de	vorige	nieuwsbrief	nog	
vooruit	naar	ons	IJsseldijkkerkconcert	waar	
we	onder	andere	de		“Via	Crucis”		van	Liszt	
uitvoerden,	nu	kunnen	we	hierop	tevreden	
terugblikken.		Het	werd	een	bij	vlagen	ont-
roerend	concert,	mede	door	de	bijdrage	van	
de	bas	Bram	Trouwborst	en	onze	vaste	pia-
nist	Jeroen	Liedorp.	Ook	dienen	de	licht-
beelden	van	kruiswegsta?ën	vermeld	te	

worden	die	tegelijker?jd	op	de	muur	van	de	
kerk	geprojecteerd	werden. 
Zoals	we	langzamerhand	gewend	zijn	bij	
“Vriendschap”	werd	ons	niet	lang	rust	ge-
gund,	de	naderende	Kaarslichtconcerten	
moesten	worden	ingestudeerd.	Dit	gebeur-
de	onder	andere	?jdens	ons	2-jaarlijks	stu-
dieweekend,	deze	keer	in	de	bossen	rond	

Hilvarenbeek.	Niet	alleen	hebben	we	daar	
onze	handen	stuk	geklapt	om	een	paar	las-
?ge	ritmes	van	de	bijzondere	werken	Van	
Ola	Gjeilo	te	leren,	de	tenoren	werden	zelfs	
geacht,	als	de	dirigent	ze	midden	in	de	
nacht	zou	wekken,	blindelings	een	bepaald	
melodietje	te	kunnen	zingen.	Ondanks	het	
harde	werken	was	er	ook	?jd	voor	ontspan-
ning,	’s	avonds	bleken	veel	leden	over	on-

vermoede	talenten	te	be-
schikken.		

Het	weekend	werd	afgeslo-
ten	met	een	bezoek	aan	de	
kerk	van	Hilvarenbeek	
waar	we	nog	enige	liede-
ren	ten	gehore	brachten	
om	de	mooie	akoes?ek	te	
kunnen	ervaren.	Al	met	al	
werd	er	in	dit	studieweek-
end	een	stevig	fundament	
gelegd	waarop	verder	kon	
worden	gebouwd	in	de	
wekelijkse	repe??es.	Tij-
dens	een	goed	bezochte	

Soirée	Musicale	als	afslui?ng	voor	de	zo-
mervakan?e	kon	al	een	voorproeie	genoten	
worden.	

Hopelijk	hee\	deze	terugblik	uw	nieuwsgie-
righeid	gewekt	en	komt	u	het	resultaat	be-
luisteren	bij	de	Kaarslichtconcerten.	

Sigrid		Laurensse

Van	bovenaf	bekeken	

In	teksten	zoals	“De	donkere	nacht”	beschrij\	Juan	de	la	Cruz	
op	mys?eke	wijze	de	levensweg	zoals	hij	die	belee\.	Hij	kijkt	
niet	slechts	om	zich	heen.	En	ook	niet	alleen	van	beneden	
naar	boven.	Hij	gee\	woorden	aan	een	ervaring	waarbij	hij	
hee\	ontdekt	hoe	je	als	het	ware	van	boven	naar	beneden	
het	menselijk	bestaan	kunt	bekijken.	Dat	is	terug	te	zien	in	
een	kleine	tekening	die	hij	hee\	gemaakt.	In	die	tekening	
wordt	Christus	aan	het	kruis	niet	op	de	in	zijn	?jd	gangbare	

frontale	manier	afgebeeld.	San	
Juan	wil	blijkbaar	zijn	mys?eke	
perspec?ef	benadrukken	en	doet	
dat	door	de	overbekende	scene	
vanuit	een	totaal	nieuw	perspec-
?ef,	van	bovenaf,	weer	te	geven.	
Eeuwen	later	hee\	de	Spaanse	kunstenaar	Salvador	Dalí	dit	thema	
op	bijzondere	wijze	overgenomen	in	één	van	zijn	schilderijen:	“El	
Cristo	de	San	Juan	de	la	Cruz”.		

Sjaak	Kamerling

Nieuwe	wijze	van	kaarten	bestel-
len	voor	de	Kaarslichtconcerten.		
In	tegenstelling	tot	vorige	jaren	
zullen	er	ditmaal	kaarten	voor	de	
concerten	worden	verkocht.	De	
kosten	worden	n.l.	steeds	hoger.		

Kaarten	à	€10,-	zijn	te	bestellen	
via	de	website	van	Vriendschap:		
www.zangverenigingvriend-
schap.nl.	Eventueel	kunnen	ook	
kaarten	via	koorleden	worden	be-
steld.	

Opgelet!!	

 Stolwijk
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mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.
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TERUGBLIK
Keken	we	in	de	vorige	nieuwsbrief	nog	
vooruit	naar	ons	IJsseldijkkerkconcert	waar	
we	onder	andere	de		“Via	Crucis”		van	Liszt	
uitvoerden,	nu	kunnen	we	hierop	tevreden	
terugblikken.		Het	werd	een	bij	vlagen	ont-
roerend	concert,	mede	door	de	bijdrage	van	
de	bas	Bram	Trouwborst	en	onze	vaste	pia-
nist	Jeroen	Liedorp.	Ook	dienen	de	licht-
beelden	van	kruiswegsta?ën	vermeld	te	

worden	die	tegelijker?jd	op	de	muur	van	de	
kerk	geprojecteerd	werden. 
Zoals	we	langzamerhand	gewend	zijn	bij	
“Vriendschap”	werd	ons	niet	lang	rust	ge-
gund,	de	naderende	Kaarslichtconcerten	
moesten	worden	ingestudeerd.	Dit	gebeur-
de	onder	andere	?jdens	ons	2-jaarlijks	stu-
dieweekend,	deze	keer	in	de	bossen	rond	

Hilvarenbeek.	Niet	alleen	hebben	we	daar	
onze	handen	stuk	geklapt	om	een	paar	las-
?ge	ritmes	van	de	bijzondere	werken	Van	
Ola	Gjeilo	te	leren,	de	tenoren	werden	zelfs	
geacht,	als	de	dirigent	ze	midden	in	de	
nacht	zou	wekken,	blindelings	een	bepaald	
melodietje	te	kunnen	zingen.	Ondanks	het	
harde	werken	was	er	ook	?jd	voor	ontspan-
ning,	’s	avonds	bleken	veel	leden	over	on-

vermoede	talenten	te	be-
schikken.		

Het	weekend	werd	afgeslo-
ten	met	een	bezoek	aan	de	
kerk	van	Hilvarenbeek	
waar	we	nog	enige	liede-
ren	ten	gehore	brachten	
om	de	mooie	akoes?ek	te	
kunnen	ervaren.	Al	met	al	
werd	er	in	dit	studieweek-
end	een	stevig	fundament	
gelegd	waarop	verder	kon	
worden	gebouwd	in	de	
wekelijkse	repe??es.	Tij-
dens	een	goed	bezochte	

Soirée	Musicale	als	afslui?ng	voor	de	zo-
mervakan?e	kon	al	een	voorproeie	genoten	
worden.	

Hopelijk	hee\	deze	terugblik	uw	nieuwsgie-
righeid	gewekt	en	komt	u	het	resultaat	be-
luisteren	bij	de	Kaarslichtconcerten.	

Sigrid		Laurensse

Van	bovenaf	bekeken	

In	teksten	zoals	“De	donkere	nacht”	beschrij\	Juan	de	la	Cruz	
op	mys?eke	wijze	de	levensweg	zoals	hij	die	belee\.	Hij	kijkt	
niet	slechts	om	zich	heen.	En	ook	niet	alleen	van	beneden	
naar	boven.	Hij	gee\	woorden	aan	een	ervaring	waarbij	hij	
hee\	ontdekt	hoe	je	als	het	ware	van	boven	naar	beneden	
het	menselijk	bestaan	kunt	bekijken.	Dat	is	terug	te	zien	in	
een	kleine	tekening	die	hij	hee\	gemaakt.	In	die	tekening	
wordt	Christus	aan	het	kruis	niet	op	de	in	zijn	?jd	gangbare	

frontale	manier	afgebeeld.	San	
Juan	wil	blijkbaar	zijn	mys?eke	
perspec?ef	benadrukken	en	doet	
dat	door	de	overbekende	scene	
vanuit	een	totaal	nieuw	perspec-
?ef,	van	bovenaf,	weer	te	geven.	
Eeuwen	later	hee\	de	Spaanse	kunstenaar	Salvador	Dalí	dit	thema	
op	bijzondere	wijze	overgenomen	in	één	van	zijn	schilderijen:	“El	
Cristo	de	San	Juan	de	la	Cruz”.		

Sjaak	Kamerling

Nieuwe	wijze	van	kaarten	bestel-
len	voor	de	Kaarslichtconcerten.		
In	tegenstelling	tot	vorige	jaren	
zullen	er	ditmaal	kaarten	voor	de	
concerten	worden	verkocht.	De	
kosten	worden	n.l.	steeds	hoger.		

Kaarten	à	€10,-	zijn	te	bestellen	
via	de	website	van	Vriendschap:		
www.zangverenigingvriend-
schap.nl.	Eventueel	kunnen	ook	
kaarten	via	koorleden	worden	be-
steld.	

Opgelet!!	

 Stolwijk

Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.

Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.

Het	was	een	eer,	een	voorrecht		om	enkele	stappen	op	de	weg	van		het	eerbiedwaardige	koor	“De	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap”	te	mogen	ze[en. 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Hard	werken	
Dat	was	het	voor	het	koor	?jdens	het	stu-
dieweekend		van	18	en	19	mei	in	Westel-
beers.	Onder	de	strenge	maar	inspirerende	
leiding	van	dirigent	Cees-Willem	van	Vliet			
werd	er	weer	flink	geoefend	en	geschaafd	
aan	de	diverse	uit	te	voeren	werken.	Met	
name	het	onderdeel	ritme	en	maatvoering	
vroeg	veel	van	de	koorleden.	Maar	het	was	
niet	voor	niets,	we	hebben	weer	een	flink	

stap	vooruit	gezet.	En	het	was	niet	alleen	
hard	werken,	er	was	genoeg	ruimte	voor	
ontspanning	en	?jdens	deze	momenten	
bleken	er	onvermoede	talenten	in	het	koor	
aanwezig.	Van	declama?es	tot	muzikale	
voorstellingen	werden	er	door	diverse	koor-
leden	aan	ons	voorgeschoteld.	Erg	leuk	en	
verrassend!	Een	nukg	en	gezellig	studie-
weekend.	

Tjabel	Nieuwenhuizen

O	guiding	night!	
O	night	more	lovely	than	the	dawn!	
O	night	that	has	united	
the	Lover	with	his	beloved,	
transforming	the	beloved	in	her	Lover.	
Uit:	La	noche	oscura	(Juan	de	la	Cruz)	

De	Spaanse	heilige	en	dichter	Juan	de	la	Cruz	
(1540-1591)	schreef	een	aantal	mys?eke,	
religieuze	gedichten.	In	“La	noche	
oscura”	(“De	donkere	nacht”)	wordt	de	nacht	
beschreven	als	de	periode,	als	de	mogelijk-
heid,	waarin,	in	tegenstelling	tot	de	alledaag-
se-dingen-dag,	een	mens	de	diepte	van	het	
leven	tegemoet	kan	treden.	Gedurende	dit	
nachtelijke,	ingrijpende	proces	van	de	ziel	
kan	de	mens	z’n	ware	bestemming	ontdek-
ken:	de	worstelende	mens	komt	op	het	spoor	
van	zijn	hemelse	Lienebber.	“Ah,	the	sheer	
grace”.	Samen	kunnen	ze	een	nieuwe	dag	
beginnen!	

De	Noorse	componist	Ola	Gjeilo	(geb.	1978)	
hee\	“La	noche	oscura”	als	uitgangspunt	
gekozen	voor	twee	van	zijn	achtstemmige	
koorwerken.	In	”Dark	Night	of	the	Soul”	
wordt	de	tekst	van	het	eerste	deel	van	het	
gedicht	gezongen.	“Luminous	Night	of	the	
Soul”	eindigt	met	de	slotstrofe,	voorafgegaan	
door	een	lichtere	tekst	van	de	hedendaagse	

dichter	Charles	Anthony	Silvestri.	Beide	stuk-
ken	hebben	door	het	gebruik	van	repeteren-
de,	ritmische	elementen	het	karakter	van	
minimal	music.	Voortdurend	ondersteunen	
koor,	piano	en	strijkers	elkaar	op	gelijkwaar-
dige	wijze.	Uitbundige	momenten	worden	
afgewisseld	met	ingetogen	passages.	Zo	ver-
telt	Gjeilo	het	verhaal	van	de	ziel	?jdens	de	
s?lte	van	de	nacht,	na	het	lawaai	van	de	dag.	

De	Catalaanse	componist	Federico	Mompou	
(1893-1987)	liet	in	zijn	pianomuziek	ook	zijn	
ziel	spreken.	In	zijn	belangrijkste	pianowerk	
liet	ook	hij	zich	inspireren	door	dichtregels	
van	Juan	de	la	Cruz.	Een	tekst	waarin	de	spiri-
tuele	overgang	van	nacht	naar	dag	wordt	
beschreven	als	s?lle	muziek:	“la	música	calla-
da,	la	soledad	sonara”.	Mompou	componeer-
de	28	miniaturen	waarin	hij	de	muziek	van	de	
s?lte,	de	vroege,	eenzame	morgens?lte,	ver-
klankt.	Muziek	met	ijle	melodische	lijnen	en	
bijzondere	harmonieën.	Sprekend	de	ziel.	

Tijdens	de	kaarslichtconcerten	met	als	thema	
“Drömmarna”	worden,	naast	andere	stukken,	
beide	koorwerken	van	Gjeilo	en	een	selec?e	
van	Mompou’s	“Música	Callada”	uitgevoerd.

De nacht van Juan de la 
Cruz bij kaarslicht 

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, 
Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart
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Regio: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland

Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan vr.	15	en	za.	16	nov.	2019				Concerten	bij	Kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude	

6	juni	2020				Ein	Deutsches	Requiem	van	Brahms	-	NH	kerk	Haastrecht	

5	juni	2021				Requiem	van	Mozart	-	St.Jan	Gouda

Agenda

Tekstbijdragen:	Jeane[e	van	der	Laken	

en	Paul	Teuling,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	

Sigrid		Laurensse,	Sjaak	Kamerling.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twi[er:	@koorvriendschap	

info	direct:	
Voorzi[er	a.i.	Paul	Teuling	
tel.	+31	6	20	61	45	04

Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.

Het	was	een	eer,	een	voorrecht		om	enkele	stappen	op	de	weg	van		het	eerbiedwaardige	koor	“De	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap”	te	mogen	ze[en. 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Hard	werken	
Dat	was	het	voor	het	koor	?jdens	het	stu-
dieweekend		van	18	en	19	mei	in	Westel-
beers.	Onder	de	strenge	maar	inspirerende	
leiding	van	dirigent	Cees-Willem	van	Vliet			
werd	er	weer	flink	geoefend	en	geschaafd	
aan	de	diverse	uit	te	voeren	werken.	Met	
name	het	onderdeel	ritme	en	maatvoering	
vroeg	veel	van	de	koorleden.	Maar	het	was	
niet	voor	niets,	we	hebben	weer	een	flink	

stap	vooruit	gezet.	En	het	was	niet	alleen	
hard	werken,	er	was	genoeg	ruimte	voor	
ontspanning	en	?jdens	deze	momenten	
bleken	er	onvermoede	talenten	in	het	koor	
aanwezig.	Van	declama?es	tot	muzikale	
voorstellingen	werden	er	door	diverse	koor-
leden	aan	ons	voorgeschoteld.	Erg	leuk	en	
verrassend!	Een	nukg	en	gezellig	studie-
weekend.	

Tjabel	Nieuwenhuizen

O	guiding	night!	
O	night	more	lovely	than	the	dawn!	
O	night	that	has	united	
the	Lover	with	his	beloved,	
transforming	the	beloved	in	her	Lover.	
Uit:	La	noche	oscura	(Juan	de	la	Cruz)	

De	Spaanse	heilige	en	dichter	Juan	de	la	Cruz	
(1540-1591)	schreef	een	aantal	mys?eke,	
religieuze	gedichten.	In	“La	noche	
oscura”	(“De	donkere	nacht”)	wordt	de	nacht	
beschreven	als	de	periode,	als	de	mogelijk-
heid,	waarin,	in	tegenstelling	tot	de	alledaag-
se-dingen-dag,	een	mens	de	diepte	van	het	
leven	tegemoet	kan	treden.	Gedurende	dit	
nachtelijke,	ingrijpende	proces	van	de	ziel	
kan	de	mens	z’n	ware	bestemming	ontdek-
ken:	de	worstelende	mens	komt	op	het	spoor	
van	zijn	hemelse	Lienebber.	“Ah,	the	sheer	
grace”.	Samen	kunnen	ze	een	nieuwe	dag	
beginnen!	

De	Noorse	componist	Ola	Gjeilo	(geb.	1978)	
hee\	“La	noche	oscura”	als	uitgangspunt	
gekozen	voor	twee	van	zijn	achtstemmige	
koorwerken.	In	”Dark	Night	of	the	Soul”	
wordt	de	tekst	van	het	eerste	deel	van	het	
gedicht	gezongen.	“Luminous	Night	of	the	
Soul”	eindigt	met	de	slotstrofe,	voorafgegaan	
door	een	lichtere	tekst	van	de	hedendaagse	

dichter	Charles	Anthony	Silvestri.	Beide	stuk-
ken	hebben	door	het	gebruik	van	repeteren-
de,	ritmische	elementen	het	karakter	van	
minimal	music.	Voortdurend	ondersteunen	
koor,	piano	en	strijkers	elkaar	op	gelijkwaar-
dige	wijze.	Uitbundige	momenten	worden	
afgewisseld	met	ingetogen	passages.	Zo	ver-
telt	Gjeilo	het	verhaal	van	de	ziel	?jdens	de	
s?lte	van	de	nacht,	na	het	lawaai	van	de	dag.	

De	Catalaanse	componist	Federico	Mompou	
(1893-1987)	liet	in	zijn	pianomuziek	ook	zijn	
ziel	spreken.	In	zijn	belangrijkste	pianowerk	
liet	ook	hij	zich	inspireren	door	dichtregels	
van	Juan	de	la	Cruz.	Een	tekst	waarin	de	spiri-
tuele	overgang	van	nacht	naar	dag	wordt	
beschreven	als	s?lle	muziek:	“la	música	calla-
da,	la	soledad	sonara”.	Mompou	componeer-
de	28	miniaturen	waarin	hij	de	muziek	van	de	
s?lte,	de	vroege,	eenzame	morgens?lte,	ver-
klankt.	Muziek	met	ijle	melodische	lijnen	en	
bijzondere	harmonieën.	Sprekend	de	ziel.	

Tijdens	de	kaarslichtconcerten	met	als	thema	
“Drömmarna”	worden,	naast	andere	stukken,	
beide	koorwerken	van	Gjeilo	en	een	selec?e	
van	Mompou’s	“Música	Callada”	uitgevoerd.

De nacht van Juan de la 
Cruz bij kaarslicht 

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, 
Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart
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Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan vr.	15	en	za.	16	nov.	2019				Concerten	bij	Kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude	

6	juni	2020				Ein	Deutsches	Requiem	van	Brahms	-	NH	kerk	Haastrecht	

5	juni	2021				Requiem	van	Mozart	-	St.Jan	Gouda
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Tekstbijdragen:	Jeane[e	van	der	Laken	

en	Paul	Teuling,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	

Sigrid		Laurensse,	Sjaak	Kamerling.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twi[er:	@koorvriendschap	

info	direct:	
Voorzi[er	a.i.	Paul	Teuling	
tel.	+31	6	20	61	45	04

Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.

Kennis maken met………

Ditmaal	is	dat	Lucie	Boonekamp	die	in	2016	
de	alten	bij	Vriendschap	is	komen	verster-
ken.	En	dat	ging	niet	zomaar.	Want	nadat	
Addy	van	Vredendaal	(die	al	velen	aan	het	
koor	hee\	gekoppeld!)	haar	had	gevraagd,	
duurde	het	nog	ruim	een	jaar	voordat	zij	bij	
weer	een	ontmoe?ng	met	Addy	bij	de	ope-
ning	van	het	Cultuurhuis	in	Krimpen	a.d.	Lek,		
toehapte.	Een	drukke	baan	en	een	vaak	volle	
agenda	stonden	eigenlijk	nog	in	de	weg.		
Maar	zij	hee\	er	geen	spijt	van	gehad	zich	
aan	te	sluiten	bij	Vriendschap,	zo	laat	zij	in	
ons	gesprekje	weten.	Lucie	hee\	het	erg	
naar	haar	zin.	Het	gee\	haar	ook	zoveel	
ontspanning,	het	hoofd	helemaal	leeg	ma-
ken,	zeg	maar.	En		natuurlijk	is	er		ook	span-
ning.	Vooral	als	er	nieuw	repertoire	op	de	
lessenaar	staat.	“Dit	gaat	nooit	lukken…”zo	
denkt	Lucie	vaak.	Maar	na	verloop	van	?jd	
maken	we	er	met	elkaar	toch	weer	iets	
moois	van.	Al	kan	het	natuurlijk	al?jd	beter.	

De	muzikale	interesse	van	Lucie	is	breed;	van	
modern	tot	klassiek,	van	jazz	tot	rock.	In	de	
huiselijke	kring	is	de	muziekkeuze	ook	erg	
divers,	dus	Lucie	is	wel	wat	in	de	muziek		

gewend.	De	keuzes	van	dirigent	Cees-Willem	
spreken	haar	dan	ook	erg	aan.	Overwegend	
klassiek	repertoire	is	erg	fijn	om	te	zingen.	
Erg	leuk	en	verrassend	vond	zij	vorig	jaar		de	
keuze	voor	vrouwelijke	componisten,	heel	
bijzonder!	

Iedere	Nieuwsbrief	ze[en	we	een	koorlid	een	beetje	in	de	schijnwerpers.

VERHUURDE	PANDEN	TE	KOOP	GEVRAAGD	

van der Voet Beheer B.V. 
Postbus	2008	2930AA		Krimpen	a/d	Lek	

Tel.	(180)	590746				voet.beheer@kpnmail.nl
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En	dan	in	2021	het	Requiem	van	Mozart!	
Echt	een	wens	van	Lucie,	die	dit	werk	al	
eens	eerder	in	een	scratch	hee\	gezongen.		
Maar	eerst	in	2020	Ein	Deutsches	Requiem	
van	Brahms,	ook	een	uitdaging,	want	mak-
kelijk	is	dit	werk	niet.		

Maar	Lucie	wil	meer	voor	het	koor	doen.	
Zij	gaat	wat	minder	werken.	Vandaar	dat	
zij,	toen	dit	haar	gevraagd	werd,	bereid	is	
gevonden	om	de	opengevallen	plaats	van	
voorzi[er	in	te	nemen.	Als	er	zich	geen	
tegenkandidaten	melden,	hoopt	zij	in	de	

Algemene	Ledenvergadering	in	februari	
2020	te	worden	benoemd.	”Ach...zegt	zij”,	
ik	kan	het	niet	laten	en	het	bestuur	bestaat	
uit	leuke	en	enthousiaste	mensen.	En	met	
mijn	bestuurlijke	ervaring	hoop	ik	mijn		
steentje	te	kunnen	bijdragen.	

Het	is	duidelijk:	Lucie	zingt	met	veel	plezier	
en	enthousiasme	en	wil	zich	ook	graag	
breder	inze[en	voor	het	koor	en	hoopt	dit	
nog	vele	jaren	te	mogen	doen.		

Tjabel	Nieuwenhuizen

Tijdens	het	studieweekend	nog	een	bezoek	aan	de	St.Petruskerk	in	Hilvarenbeek	om	de	
prach?ge	akoes?ek	van	kerk	en	torenkamer	te	testen.	Hier	de	torenkamer.

Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan vr.	15	en	za.	16	nov.	2019				Concerten	bij	Kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude	

6	juni	2020				Ein	Deutsches	Requiem	van	Brahms	-	NH	kerk	Haastrecht	

5	juni	2021				Requiem	van	Mozart	-	St.Jan	Gouda

Agenda

Tekstbijdragen:	Jeane[e	van	der	Laken	

en	Paul	Teuling,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	

Sigrid		Laurensse,	Sjaak	Kamerling.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twi[er:	@koorvriendschap	

info	direct:	
Voorzi[er	a.i.	Paul	Teuling	
tel.	+31	6	20	61	45	04

Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.

Kennis maken met………

Ditmaal	is	dat	Lucie	Boonekamp	die	in	2016	
de	alten	bij	Vriendschap	is	komen	verster-
ken.	En	dat	ging	niet	zomaar.	Want	nadat	
Addy	van	Vredendaal	(die	al	velen	aan	het	
koor	hee\	gekoppeld!)	haar	had	gevraagd,	
duurde	het	nog	ruim	een	jaar	voordat	zij	bij	
weer	een	ontmoe?ng	met	Addy	bij	de	ope-
ning	van	het	Cultuurhuis	in	Krimpen	a.d.	Lek,		
toehapte.	Een	drukke	baan	en	een	vaak	volle	
agenda	stonden	eigenlijk	nog	in	de	weg.		
Maar	zij	hee\	er	geen	spijt	van	gehad	zich	
aan	te	sluiten	bij	Vriendschap,	zo	laat	zij	in	
ons	gesprekje	weten.	Lucie	hee\	het	erg	
naar	haar	zin.	Het	gee\	haar	ook	zoveel	
ontspanning,	het	hoofd	helemaal	leeg	ma-
ken,	zeg	maar.	En		natuurlijk	is	er		ook	span-
ning.	Vooral	als	er	nieuw	repertoire	op	de	
lessenaar	staat.	“Dit	gaat	nooit	lukken…”zo	
denkt	Lucie	vaak.	Maar	na	verloop	van	?jd	
maken	we	er	met	elkaar	toch	weer	iets	
moois	van.	Al	kan	het	natuurlijk	al?jd	beter.	

De	muzikale	interesse	van	Lucie	is	breed;	van	
modern	tot	klassiek,	van	jazz	tot	rock.	In	de	
huiselijke	kring	is	de	muziekkeuze	ook	erg	
divers,	dus	Lucie	is	wel	wat	in	de	muziek		

gewend.	De	keuzes	van	dirigent	Cees-Willem	
spreken	haar	dan	ook	erg	aan.	Overwegend	
klassiek	repertoire	is	erg	fijn	om	te	zingen.	
Erg	leuk	en	verrassend	vond	zij	vorig	jaar		de	
keuze	voor	vrouwelijke	componisten,	heel	
bijzonder!	

Iedere	Nieuwsbrief	ze[en	we	een	koorlid	een	beetje	in	de	schijnwerpers.

VERHUURDE	PANDEN	TE	KOOP	GEVRAAGD	

van der Voet Beheer B.V. 
Postbus	2008	2930AA		Krimpen	a/d	Lek	

Tel.	(180)	590746				voet.beheer@kpnmail.nl
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En	dan	in	2021	het	Requiem	van	Mozart!	
Echt	een	wens	van	Lucie,	die	dit	werk	al	
eens	eerder	in	een	scratch	hee\	gezongen.		
Maar	eerst	in	2020	Ein	Deutsches	Requiem	
van	Brahms,	ook	een	uitdaging,	want	mak-
kelijk	is	dit	werk	niet.		

Maar	Lucie	wil	meer	voor	het	koor	doen.	
Zij	gaat	wat	minder	werken.	Vandaar	dat	
zij,	toen	dit	haar	gevraagd	werd,	bereid	is	
gevonden	om	de	opengevallen	plaats	van	
voorzi[er	in	te	nemen.	Als	er	zich	geen	
tegenkandidaten	melden,	hoopt	zij	in	de	

Algemene	Ledenvergadering	in	februari	
2020	te	worden	benoemd.	”Ach...zegt	zij”,	
ik	kan	het	niet	laten	en	het	bestuur	bestaat	
uit	leuke	en	enthousiaste	mensen.	En	met	
mijn	bestuurlijke	ervaring	hoop	ik	mijn		
steentje	te	kunnen	bijdragen.	

Het	is	duidelijk:	Lucie	zingt	met	veel	plezier	
en	enthousiasme	en	wil	zich	ook	graag	
breder	inze[en	voor	het	koor	en	hoopt	dit	
nog	vele	jaren	te	mogen	doen.		

Tjabel	Nieuwenhuizen

Tijdens	het	studieweekend	nog	een	bezoek	aan	de	St.Petruskerk	in	Hilvarenbeek	om	de	
prach?ge	akoes?ek	van	kerk	en	torenkamer	te	testen.	Hier	de	torenkamer.

Kennis maken met………

Ditmaal	is	dat	Lucie	Boonekamp	die	in	2016	
de	alten	bij	Vriendschap	is	komen	verster-
ken.	En	dat	ging	niet	zomaar.	Want	nadat	
Addy	van	Vredendaal	(die	al	velen	aan	het	
koor	hee\	gekoppeld!)	haar	had	gevraagd,	
duurde	het	nog	ruim	een	jaar	voordat	zij	bij	
weer	een	ontmoe?ng	met	Addy	bij	de	ope-
ning	van	het	Cultuurhuis	in	Krimpen	a.d.	Lek,		
toehapte.	Een	drukke	baan	en	een	vaak	volle	
agenda	stonden	eigenlijk	nog	in	de	weg.		
Maar	zij	hee\	er	geen	spijt	van	gehad	zich	
aan	te	sluiten	bij	Vriendschap,	zo	laat	zij	in	
ons	gesprekje	weten.	Lucie	hee\	het	erg	
naar	haar	zin.	Het	gee\	haar	ook	zoveel	
ontspanning,	het	hoofd	helemaal	leeg	ma-
ken,	zeg	maar.	En		natuurlijk	is	er		ook	span-
ning.	Vooral	als	er	nieuw	repertoire	op	de	
lessenaar	staat.	“Dit	gaat	nooit	lukken…”zo	
denkt	Lucie	vaak.	Maar	na	verloop	van	?jd	
maken	we	er	met	elkaar	toch	weer	iets	
moois	van.	Al	kan	het	natuurlijk	al?jd	beter.	

De	muzikale	interesse	van	Lucie	is	breed;	van	
modern	tot	klassiek,	van	jazz	tot	rock.	In	de	
huiselijke	kring	is	de	muziekkeuze	ook	erg	
divers,	dus	Lucie	is	wel	wat	in	de	muziek		

gewend.	De	keuzes	van	dirigent	Cees-Willem	
spreken	haar	dan	ook	erg	aan.	Overwegend	
klassiek	repertoire	is	erg	fijn	om	te	zingen.	
Erg	leuk	en	verrassend	vond	zij	vorig	jaar		de	
keuze	voor	vrouwelijke	componisten,	heel	
bijzonder!	

Iedere	Nieuwsbrief	ze[en	we	een	koorlid	een	beetje	in	de	schijnwerpers.

VERHUURDE	PANDEN	TE	KOOP	GEVRAAGD	

van der Voet Beheer B.V. 
Postbus	2008	2930AA		Krimpen	a/d	Lek	

Tel.	(180)	590746				voet.beheer@kpnmail.nl
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En	dan	in	2021	het	Requiem	van	Mozart!	
Echt	een	wens	van	Lucie,	die	dit	werk	al	
eens	eerder	in	een	scratch	hee\	gezongen.		
Maar	eerst	in	2020	Ein	Deutsches	Requiem	
van	Brahms,	ook	een	uitdaging,	want	mak-
kelijk	is	dit	werk	niet.		

Maar	Lucie	wil	meer	voor	het	koor	doen.	
Zij	gaat	wat	minder	werken.	Vandaar	dat	
zij,	toen	dit	haar	gevraagd	werd,	bereid	is	
gevonden	om	de	opengevallen	plaats	van	
voorzi[er	in	te	nemen.	Als	er	zich	geen	
tegenkandidaten	melden,	hoopt	zij	in	de	

Algemene	Ledenvergadering	in	februari	
2020	te	worden	benoemd.	”Ach...zegt	zij”,	
ik	kan	het	niet	laten	en	het	bestuur	bestaat	
uit	leuke	en	enthousiaste	mensen.	En	met	
mijn	bestuurlijke	ervaring	hoop	ik	mijn		
steentje	te	kunnen	bijdragen.	

Het	is	duidelijk:	Lucie	zingt	met	veel	plezier	
en	enthousiasme	en	wil	zich	ook	graag	
breder	inze[en	voor	het	koor	en	hoopt	dit	
nog	vele	jaren	te	mogen	doen.		

Tjabel	Nieuwenhuizen

Tijdens	het	studieweekend	nog	een	bezoek	aan	de	St.Petruskerk	in	Hilvarenbeek	om	de	
prach?ge	akoes?ek	van	kerk	en	torenkamer	te	testen.	Hier	de	torenkamer.

Kennis maken met………

Ditmaal	is	dat	Lucie	Boonekamp	die	in	2016	
de	alten	bij	Vriendschap	is	komen	verster-
ken.	En	dat	ging	niet	zomaar.	Want	nadat	
Addy	van	Vredendaal	(die	al	velen	aan	het	
koor	hee\	gekoppeld!)	haar	had	gevraagd,	
duurde	het	nog	ruim	een	jaar	voordat	zij	bij	
weer	een	ontmoe?ng	met	Addy	bij	de	ope-
ning	van	het	Cultuurhuis	in	Krimpen	a.d.	Lek,		
toehapte.	Een	drukke	baan	en	een	vaak	volle	
agenda	stonden	eigenlijk	nog	in	de	weg.		
Maar	zij	hee\	er	geen	spijt	van	gehad	zich	
aan	te	sluiten	bij	Vriendschap,	zo	laat	zij	in	
ons	gesprekje	weten.	Lucie	hee\	het	erg	
naar	haar	zin.	Het	gee\	haar	ook	zoveel	
ontspanning,	het	hoofd	helemaal	leeg	ma-
ken,	zeg	maar.	En		natuurlijk	is	er		ook	span-
ning.	Vooral	als	er	nieuw	repertoire	op	de	
lessenaar	staat.	“Dit	gaat	nooit	lukken…”zo	
denkt	Lucie	vaak.	Maar	na	verloop	van	?jd	
maken	we	er	met	elkaar	toch	weer	iets	
moois	van.	Al	kan	het	natuurlijk	al?jd	beter.	

De	muzikale	interesse	van	Lucie	is	breed;	van	
modern	tot	klassiek,	van	jazz	tot	rock.	In	de	
huiselijke	kring	is	de	muziekkeuze	ook	erg	
divers,	dus	Lucie	is	wel	wat	in	de	muziek		

gewend.	De	keuzes	van	dirigent	Cees-Willem	
spreken	haar	dan	ook	erg	aan.	Overwegend	
klassiek	repertoire	is	erg	fijn	om	te	zingen.	
Erg	leuk	en	verrassend	vond	zij	vorig	jaar		de	
keuze	voor	vrouwelijke	componisten,	heel	
bijzonder!	

Iedere	Nieuwsbrief	ze[en	we	een	koorlid	een	beetje	in	de	schijnwerpers.

VERHUURDE	PANDEN	TE	KOOP	GEVRAAGD	

van der Voet Beheer B.V. 
Postbus	2008	2930AA		Krimpen	a/d	Lek	

Tel.	(180)	590746				voet.beheer@kpnmail.nl
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En	dan	in	2021	het	Requiem	van	Mozart!	
Echt	een	wens	van	Lucie,	die	dit	werk	al	
eens	eerder	in	een	scratch	hee\	gezongen.		
Maar	eerst	in	2020	Ein	Deutsches	Requiem	
van	Brahms,	ook	een	uitdaging,	want	mak-
kelijk	is	dit	werk	niet.		

Maar	Lucie	wil	meer	voor	het	koor	doen.	
Zij	gaat	wat	minder	werken.	Vandaar	dat	
zij,	toen	dit	haar	gevraagd	werd,	bereid	is	
gevonden	om	de	opengevallen	plaats	van	
voorzi[er	in	te	nemen.	Als	er	zich	geen	
tegenkandidaten	melden,	hoopt	zij	in	de	

Algemene	Ledenvergadering	in	februari	
2020	te	worden	benoemd.	”Ach...zegt	zij”,	
ik	kan	het	niet	laten	en	het	bestuur	bestaat	
uit	leuke	en	enthousiaste	mensen.	En	met	
mijn	bestuurlijke	ervaring	hoop	ik	mijn		
steentje	te	kunnen	bijdragen.	

Het	is	duidelijk:	Lucie	zingt	met	veel	plezier	
en	enthousiasme	en	wil	zich	ook	graag	
breder	inze[en	voor	het	koor	en	hoopt	dit	
nog	vele	jaren	te	mogen	doen.		

Tjabel	Nieuwenhuizen

Tijdens	het	studieweekend	nog	een	bezoek	aan	de	St.Petruskerk	in	Hilvarenbeek	om	de	
prach?ge	akoes?ek	van	kerk	en	torenkamer	te	testen.	Hier	de	torenkamer.

Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan vr.	15	en	za.	16	nov.	2019				Concerten	bij	Kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude	

6	juni	2020				Ein	Deutsches	Requiem	van	Brahms	-	NH	kerk	Haastrecht	

5	juni	2021				Requiem	van	Mozart	-	St.Jan	Gouda

Agenda

Tekstbijdragen:	Jeane[e	van	der	Laken	

en	Paul	Teuling,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	

Sigrid		Laurensse,	Sjaak	Kamerling.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twi[er:	@koorvriendschap	

info	direct:	
Voorzi[er	a.i.	Paul	Teuling	
tel.	+31	6	20	61	45	04

Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.

Het	was	een	eer,	een	voorrecht		om	enkele	stappen	op	de	weg	van		het	eerbiedwaardige	koor	“De	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap”	te	mogen	ze[en. 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Hard	werken	
Dat	was	het	voor	het	koor	?jdens	het	stu-
dieweekend		van	18	en	19	mei	in	Westel-
beers.	Onder	de	strenge	maar	inspirerende	
leiding	van	dirigent	Cees-Willem	van	Vliet			
werd	er	weer	flink	geoefend	en	geschaafd	
aan	de	diverse	uit	te	voeren	werken.	Met	
name	het	onderdeel	ritme	en	maatvoering	
vroeg	veel	van	de	koorleden.	Maar	het	was	
niet	voor	niets,	we	hebben	weer	een	flink	

stap	vooruit	gezet.	En	het	was	niet	alleen	
hard	werken,	er	was	genoeg	ruimte	voor	
ontspanning	en	?jdens	deze	momenten	
bleken	er	onvermoede	talenten	in	het	koor	
aanwezig.	Van	declama?es	tot	muzikale	
voorstellingen	werden	er	door	diverse	koor-
leden	aan	ons	voorgeschoteld.	Erg	leuk	en	
verrassend!	Een	nukg	en	gezellig	studie-
weekend.	

Tjabel	Nieuwenhuizen

O	guiding	night!	
O	night	more	lovely	than	the	dawn!	
O	night	that	has	united	
the	Lover	with	his	beloved,	
transforming	the	beloved	in	her	Lover.	
Uit:	La	noche	oscura	(Juan	de	la	Cruz)	

De	Spaanse	heilige	en	dichter	Juan	de	la	Cruz	
(1540-1591)	schreef	een	aantal	mys?eke,	
religieuze	gedichten.	In	“La	noche	
oscura”	(“De	donkere	nacht”)	wordt	de	nacht	
beschreven	als	de	periode,	als	de	mogelijk-
heid,	waarin,	in	tegenstelling	tot	de	alledaag-
se-dingen-dag,	een	mens	de	diepte	van	het	
leven	tegemoet	kan	treden.	Gedurende	dit	
nachtelijke,	ingrijpende	proces	van	de	ziel	
kan	de	mens	z’n	ware	bestemming	ontdek-
ken:	de	worstelende	mens	komt	op	het	spoor	
van	zijn	hemelse	Lienebber.	“Ah,	the	sheer	
grace”.	Samen	kunnen	ze	een	nieuwe	dag	
beginnen!	

De	Noorse	componist	Ola	Gjeilo	(geb.	1978)	
hee\	“La	noche	oscura”	als	uitgangspunt	
gekozen	voor	twee	van	zijn	achtstemmige	
koorwerken.	In	”Dark	Night	of	the	Soul”	
wordt	de	tekst	van	het	eerste	deel	van	het	
gedicht	gezongen.	“Luminous	Night	of	the	
Soul”	eindigt	met	de	slotstrofe,	voorafgegaan	
door	een	lichtere	tekst	van	de	hedendaagse	

dichter	Charles	Anthony	Silvestri.	Beide	stuk-
ken	hebben	door	het	gebruik	van	repeteren-
de,	ritmische	elementen	het	karakter	van	
minimal	music.	Voortdurend	ondersteunen	
koor,	piano	en	strijkers	elkaar	op	gelijkwaar-
dige	wijze.	Uitbundige	momenten	worden	
afgewisseld	met	ingetogen	passages.	Zo	ver-
telt	Gjeilo	het	verhaal	van	de	ziel	?jdens	de	
s?lte	van	de	nacht,	na	het	lawaai	van	de	dag.	

De	Catalaanse	componist	Federico	Mompou	
(1893-1987)	liet	in	zijn	pianomuziek	ook	zijn	
ziel	spreken.	In	zijn	belangrijkste	pianowerk	
liet	ook	hij	zich	inspireren	door	dichtregels	
van	Juan	de	la	Cruz.	Een	tekst	waarin	de	spiri-
tuele	overgang	van	nacht	naar	dag	wordt	
beschreven	als	s?lle	muziek:	“la	música	calla-
da,	la	soledad	sonara”.	Mompou	componeer-
de	28	miniaturen	waarin	hij	de	muziek	van	de	
s?lte,	de	vroege,	eenzame	morgens?lte,	ver-
klankt.	Muziek	met	ijle	melodische	lijnen	en	
bijzondere	harmonieën.	Sprekend	de	ziel.	

Tijdens	de	kaarslichtconcerten	met	als	thema	
“Drömmarna”	worden,	naast	andere	stukken,	
beide	koorwerken	van	Gjeilo	en	een	selec?e	
van	Mompou’s	“Música	Callada”	uitgevoerd.

De nacht van Juan de la 
Cruz bij kaarslicht 

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, 
Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart
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Woord van de voorzitter  

Het	123e		verenigingsjaar	van	“De	Ge-
mengde	Zangvereniging	Vriendschap”	
begint	alweer	rich?ng		einde	te	lopen	en	
naar	goed	gebruik	én	inmiddels	tradi?e	
worden	er	in	de	prach?ge	Dorpskerk	van	
Berkenwoude	de	Concerten	bij	Kaarslicht	
georganiseerd.	Op	vrijdagavond	15	en	
zaterdagavond	16	november	brengt	
Vriendschap	u	in	dromerige	sferen	met	
muziek	van	Brahms	en	van	de	bekende	
hedendaagse	componisten	Ola	Gjeilo	en	
Morten	Lauridsen.	Jeroen	Liedorp,	onze	
fantas?sche	vaste	pianist	zal	ons,	samen	
met	een	prach?g	strijkersensemble,	be-
geleiden.		Nieuw	is	dit	jaar	dat	we,	van-
wege	het	beperkte	aantal	zitplaatsen	in	
de	kerk	én	de	gestegen	kosten	toegangs-
kaarten	verkopen	in	plaats	van	het	hou-
den	van	een	collecte	na	afloop.	De	kaart-
verkoop	loopt	via	een	link	op	onze	websi-
te	naar	Podiumplein	of,	indien	gewenst,		
via	de	koorleden.	
Vriendschap	had	een	goed	jaar,	met	een	
uitbreiding	van	het	ledenaantal	en	diver-

se	muzikale	ac?viteiten,	waaronder	een	
bijzonder	concert	in	de	IJsseldijkkerk,	een	
studieweekend	in	Westelbeers	en	als	
afslui?ng	voor	de	vakan?e	een	Soirée	
Musicale.		Intussen	is	het	bestuur	al	druk	
in	de	weer	met	het	voorbereiden	van	Ein	
Deutsches	Requiem	van	Brahms,	voorjaar	
2020	en	natuurlijk	ons	125-jarig	jubileum	
in	2021.	Dit	zal	beslist	niet	ongemerkt	
voorbijgaan.	

Helaas	moest	onze	nieuwe	voorzi[er	
halverwege	het	jaar	haar	func?e	om	
persoonlijke	redenen	neerleggen	en	
moest	het	bestuur	op	zoek	gegaan	naar	
een	nieuwe	voorzi[er.	Het	verheugt	ons	
u	te	kunnen	mededelen	dat	er	zich	on-
langs	een	geweldige	nieuwe	kandidaat-
voorzi[er	hee\	aangediend.	Wij	hopen	
haar	begin	2020	als	voorzi[er	te	kunnen	
installeren.			

Jeane%e	van	der	Laken,	secretaris	 	 	

Paul	Teuling,	penningmeester
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Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan vr.	15	en	za.	16	nov.	2019				Concerten	bij	Kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude	

6	juni	2020				Ein	Deutsches	Requiem	van	Brahms	-	NH	kerk	Haastrecht	

5	juni	2021				Requiem	van	Mozart	-	St.Jan	Gouda

Agenda

Tekstbijdragen:	Jeane[e	van	der	Laken	

en	Paul	Teuling,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	

Sigrid		Laurensse,	Sjaak	Kamerling.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriend-
schap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twi[er:	@koorvriendschap	

info	direct:	
Voorzi[er	a.i.	Paul	Teuling	
tel.	+31	6	20	61	45	04

Van het dagelijks bestuur

Anthony,	één	van	de	nieuwe	jonge	leden	van	Vriend-
schap	deed	zich	op	het	studieweekend	gelden	als	
een	ware	troubadour.

Het	was	een	eer,	een	voorrecht		om	enkele	stappen	op	de	weg	van		het	eerbiedwaardige	koor	“De	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap”	te	mogen	ze[en. 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Hard	werken	
Dat	was	het	voor	het	koor	?jdens	het	stu-
dieweekend		van	18	en	19	mei	in	Westel-
beers.	Onder	de	strenge	maar	inspirerende	
leiding	van	dirigent	Cees-Willem	van	Vliet			
werd	er	weer	flink	geoefend	en	geschaafd	
aan	de	diverse	uit	te	voeren	werken.	Met	
name	het	onderdeel	ritme	en	maatvoering	
vroeg	veel	van	de	koorleden.	Maar	het	was	
niet	voor	niets,	we	hebben	weer	een	flink	

stap	vooruit	gezet.	En	het	was	niet	alleen	
hard	werken,	er	was	genoeg	ruimte	voor	
ontspanning	en	?jdens	deze	momenten	
bleken	er	onvermoede	talenten	in	het	koor	
aanwezig.	Van	declama?es	tot	muzikale	
voorstellingen	werden	er	door	diverse	koor-
leden	aan	ons	voorgeschoteld.	Erg	leuk	en	
verrassend!	Een	nukg	en	gezellig	studie-
weekend.	

Tjabel	Nieuwenhuizen

O	guiding	night!	
O	night	more	lovely	than	the	dawn!	
O	night	that	has	united	
the	Lover	with	his	beloved,	
transforming	the	beloved	in	her	Lover.	
Uit:	La	noche	oscura	(Juan	de	la	Cruz)	

De	Spaanse	heilige	en	dichter	Juan	de	la	Cruz	
(1540-1591)	schreef	een	aantal	mys?eke,	
religieuze	gedichten.	In	“La	noche	
oscura”	(“De	donkere	nacht”)	wordt	de	nacht	
beschreven	als	de	periode,	als	de	mogelijk-
heid,	waarin,	in	tegenstelling	tot	de	alledaag-
se-dingen-dag,	een	mens	de	diepte	van	het	
leven	tegemoet	kan	treden.	Gedurende	dit	
nachtelijke,	ingrijpende	proces	van	de	ziel	
kan	de	mens	z’n	ware	bestemming	ontdek-
ken:	de	worstelende	mens	komt	op	het	spoor	
van	zijn	hemelse	Lienebber.	“Ah,	the	sheer	
grace”.	Samen	kunnen	ze	een	nieuwe	dag	
beginnen!	

De	Noorse	componist	Ola	Gjeilo	(geb.	1978)	
hee\	“La	noche	oscura”	als	uitgangspunt	
gekozen	voor	twee	van	zijn	achtstemmige	
koorwerken.	In	”Dark	Night	of	the	Soul”	
wordt	de	tekst	van	het	eerste	deel	van	het	
gedicht	gezongen.	“Luminous	Night	of	the	
Soul”	eindigt	met	de	slotstrofe,	voorafgegaan	
door	een	lichtere	tekst	van	de	hedendaagse	

dichter	Charles	Anthony	Silvestri.	Beide	stuk-
ken	hebben	door	het	gebruik	van	repeteren-
de,	ritmische	elementen	het	karakter	van	
minimal	music.	Voortdurend	ondersteunen	
koor,	piano	en	strijkers	elkaar	op	gelijkwaar-
dige	wijze.	Uitbundige	momenten	worden	
afgewisseld	met	ingetogen	passages.	Zo	ver-
telt	Gjeilo	het	verhaal	van	de	ziel	?jdens	de	
s?lte	van	de	nacht,	na	het	lawaai	van	de	dag.	

De	Catalaanse	componist	Federico	Mompou	
(1893-1987)	liet	in	zijn	pianomuziek	ook	zijn	
ziel	spreken.	In	zijn	belangrijkste	pianowerk	
liet	ook	hij	zich	inspireren	door	dichtregels	
van	Juan	de	la	Cruz.	Een	tekst	waarin	de	spiri-
tuele	overgang	van	nacht	naar	dag	wordt	
beschreven	als	s?lle	muziek:	“la	música	calla-
da,	la	soledad	sonara”.	Mompou	componeer-
de	28	miniaturen	waarin	hij	de	muziek	van	de	
s?lte,	de	vroege,	eenzame	morgens?lte,	ver-
klankt.	Muziek	met	ijle	melodische	lijnen	en	
bijzondere	harmonieën.	Sprekend	de	ziel.	

Tijdens	de	kaarslichtconcerten	met	als	thema	
“Drömmarna”	worden,	naast	andere	stukken,	
beide	koorwerken	van	Gjeilo	en	een	selec?e	
van	Mompou’s	“Música	Callada”	uitgevoerd.

De nacht van Juan de la 
Cruz bij kaarslicht 

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, 
Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart
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TERUGBLIK
Keken	we	in	de	vorige	nieuwsbrief	nog	
vooruit	naar	ons	IJsseldijkkerkconcert	waar	
we	onder	andere	de		“Via	Crucis”		van	Liszt	
uitvoerden,	nu	kunnen	we	hierop	tevreden	
terugblikken.		Het	werd	een	bij	vlagen	ont-
roerend	concert,	mede	door	de	bijdrage	van	
de	bas	Bram	Trouwborst	en	onze	vaste	pia-
nist	Jeroen	Liedorp.	Ook	dienen	de	licht-
beelden	van	kruiswegsta?ën	vermeld	te	

worden	die	tegelijker?jd	op	de	muur	van	de	
kerk	geprojecteerd	werden. 
Zoals	we	langzamerhand	gewend	zijn	bij	
“Vriendschap”	werd	ons	niet	lang	rust	ge-
gund,	de	naderende	Kaarslichtconcerten	
moesten	worden	ingestudeerd.	Dit	gebeur-
de	onder	andere	?jdens	ons	2-jaarlijks	stu-
dieweekend,	deze	keer	in	de	bossen	rond	

Hilvarenbeek.	Niet	alleen	hebben	we	daar	
onze	handen	stuk	geklapt	om	een	paar	las-
?ge	ritmes	van	de	bijzondere	werken	Van	
Ola	Gjeilo	te	leren,	de	tenoren	werden	zelfs	
geacht,	als	de	dirigent	ze	midden	in	de	
nacht	zou	wekken,	blindelings	een	bepaald	
melodietje	te	kunnen	zingen.	Ondanks	het	
harde	werken	was	er	ook	?jd	voor	ontspan-
ning,	’s	avonds	bleken	veel	leden	over	on-

vermoede	talenten	te	be-
schikken.		

Het	weekend	werd	afgeslo-
ten	met	een	bezoek	aan	de	
kerk	van	Hilvarenbeek	
waar	we	nog	enige	liede-
ren	ten	gehore	brachten	
om	de	mooie	akoes?ek	te	
kunnen	ervaren.	Al	met	al	
werd	er	in	dit	studieweek-
end	een	stevig	fundament	
gelegd	waarop	verder	kon	
worden	gebouwd	in	de	
wekelijkse	repe??es.	Tij-
dens	een	goed	bezochte	

Soirée	Musicale	als	afslui?ng	voor	de	zo-
mervakan?e	kon	al	een	voorproeie	genoten	
worden.	

Hopelijk	hee\	deze	terugblik	uw	nieuwsgie-
righeid	gewekt	en	komt	u	het	resultaat	be-
luisteren	bij	de	Kaarslichtconcerten.	

Sigrid		Laurensse

Van	bovenaf	bekeken	

In	teksten	zoals	“De	donkere	nacht”	beschrij\	Juan	de	la	Cruz	
op	mys?eke	wijze	de	levensweg	zoals	hij	die	belee\.	Hij	kijkt	
niet	slechts	om	zich	heen.	En	ook	niet	alleen	van	beneden	
naar	boven.	Hij	gee\	woorden	aan	een	ervaring	waarbij	hij	
hee\	ontdekt	hoe	je	als	het	ware	van	boven	naar	beneden	
het	menselijk	bestaan	kunt	bekijken.	Dat	is	terug	te	zien	in	
een	kleine	tekening	die	hij	hee\	gemaakt.	In	die	tekening	
wordt	Christus	aan	het	kruis	niet	op	de	in	zijn	?jd	gangbare	

frontale	manier	afgebeeld.	San	
Juan	wil	blijkbaar	zijn	mys?eke	
perspec?ef	benadrukken	en	doet	
dat	door	de	overbekende	scene	
vanuit	een	totaal	nieuw	perspec-
?ef,	van	bovenaf,	weer	te	geven.	
Eeuwen	later	hee\	de	Spaanse	kunstenaar	Salvador	Dalí	dit	thema	
op	bijzondere	wijze	overgenomen	in	één	van	zijn	schilderijen:	“El	
Cristo	de	San	Juan	de	la	Cruz”.		

Sjaak	Kamerling

Nieuwe	wijze	van	kaarten	bestel-
len	voor	de	Kaarslichtconcerten.		
In	tegenstelling	tot	vorige	jaren	
zullen	er	ditmaal	kaarten	voor	de	
concerten	worden	verkocht.	De	
kosten	worden	n.l.	steeds	hoger.		

Kaarten	à	€10,-	zijn	te	bestellen	
via	de	website	van	Vriendschap:		
www.zangverenigingvriend-
schap.nl.	Eventueel	kunnen	ook	
kaarten	via	koorleden	worden	be-
steld.	

Opgelet!!	

 Stolwijk
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werd	er	in	dit	studieweek-
end	een	stevig	fundament	
gelegd	waarop	verder	kon	
worden	gebouwd	in	de	
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righeid	gewekt	en	komt	u	het	resultaat	be-
luisteren	bij	de	Kaarslichtconcerten.	

Sigrid		Laurensse

Van	bovenaf	bekeken	

In	teksten	zoals	“De	donkere	nacht”	beschrij\	Juan	de	la	Cruz	
op	mys?eke	wijze	de	levensweg	zoals	hij	die	belee\.	Hij	kijkt	
niet	slechts	om	zich	heen.	En	ook	niet	alleen	van	beneden	
naar	boven.	Hij	gee\	woorden	aan	een	ervaring	waarbij	hij	
hee\	ontdekt	hoe	je	als	het	ware	van	boven	naar	beneden	
het	menselijk	bestaan	kunt	bekijken.	Dat	is	terug	te	zien	in	
een	kleine	tekening	die	hij	hee\	gemaakt.	In	die	tekening	
wordt	Christus	aan	het	kruis	niet	op	de	in	zijn	?jd	gangbare	

frontale	manier	afgebeeld.	San	
Juan	wil	blijkbaar	zijn	mys?eke	
perspec?ef	benadrukken	en	doet	
dat	door	de	overbekende	scene	
vanuit	een	totaal	nieuw	perspec-
?ef,	van	bovenaf,	weer	te	geven.	
Eeuwen	later	hee\	de	Spaanse	kunstenaar	Salvador	Dalí	dit	thema	
op	bijzondere	wijze	overgenomen	in	één	van	zijn	schilderijen:	“El	
Cristo	de	San	Juan	de	la	Cruz”.		

Sjaak	Kamerling

Nieuwe	wijze	van	kaarten	bestel-
len	voor	de	Kaarslichtconcerten.		
In	tegenstelling	tot	vorige	jaren	
zullen	er	ditmaal	kaarten	voor	de	
concerten	worden	verkocht.	De	
kosten	worden	n.l.	steeds	hoger.		

Kaarten	à	€10,-	zijn	te	bestellen	
via	de	website	van	Vriendschap:		
www.zangverenigingvriend-
schap.nl.	Eventueel	kunnen	ook	
kaarten	via	koorleden	worden	be-
steld.	

Opgelet!!	

 Stolwijk
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