
Woord van de voorzitter  

“Wees	niet	bang	om	langzaam	vooruit	te	gaan	

	Wees	alleen	bang	om	s3l	te	staan”		
	I	Tjing

vr.	17	en	za.	18	nov.	2017:		 		Kaarslichtconcerten,	NH	kerk	Berkenwoude.	

zaterdag	9	juni	2018:	 “The	Armed	man”	Carl	Jenkins,	Sint-Janskerk	Gouda
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Nieuwsbrief

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl  
twiMer:	@koorvriendschap	

tel:	0180	-	51	74	39			A.	van	Vredendaal

Woord van de voorzitter 

Na	het	overweldigend	succes	van	de	
“Carmina	Burana,”houdt	de	weg,		die	een	
enthousiaste	club	zangers	samen	loopt,	
niet	op.	
Na	eclatante	kaarslichtconcerten,	een	
ingetogen	concert	rondom	Fauré,		trok-
ken	we	ons	in	mei	terug	op	de	hei	in	Els-
peet,	niet	alleen	om	stevig	te	werken,	
maar	ook	om	enige	introspecXe	in	een	
prachXge	sfeer.	Blijdschap,	verdriet,	
troost	,	hoop,	verleden	en	toekomst.	Alle	
thema’s	uit	een	menselijk	leven	samen	
beleven	bleek	goed	voor	respect,	ver-
trouwen	en	nieuw	elan,	toe	aan	al	weer	
een	nieuwe	uitdaging!		
Zeker	voor	een	121-jarige	geldt	dat	sXl-
stand	achteruitgang	is.	
“The	armed	man”,	de	mis	voor	de	vrede,	
geschreven	ter	nagedachtenis	aan	de	
slachtoffers	van	de	Kosovo-oorlog	van	
Carl	Jenkins,	gaan	we	uitvoeren	op	9	juni	
2018,	wederom	in	de	Sint-Janskerk	in	
Gouda	en	wederom	met	het	HOC,		nu	
met	Xen	musici	onder	de	bezielende	lei-
ding	van	Cees-Willem	van	Vliet	onze	
maestro.	
De	voorbereidingen	zijn	in	volle	gang,	ook	
deze	keer	geen	geringe	uitdaging!	

Save	the	date,	zodat	we		dit	geweldige	
spektakelstuk	ook	voor	u	mogen	uitvoe-
ren.	
	Meezingen	in	het	projectkoor	kan	ook!	
Uiteraard	zien	we	u	daarvoor	graag	eerst	
nog		17	en	18	november	op	onze	tradiX-
onele	kaarslichtconcerten	in	de	kerk	te	
Berkenwoude,	om	u	daar	met	de	opzwe-
pende	composiXes	van		de	Hongaarse	
componisten	als	Orbàn	en	Bartók	
met	medewerking	van	Jeroen	Liedorp	op	
de	vleugel,	in	vuur	en	vlam	te	zeMen,	
maar	ook	om	in	alle	rust	de	geweldige	
liefdesliederen	van	Brahms,	ten	diepste	te	
beleven.		
Muziek	verrijkt,	muziek	zal	er	alXjd	zijn.	
Wij	van	”De	Gemengde	Zangvereniging	
Vriendschap”	gaan	met	alle	liefde	door,	
gaan	met	verve	voorwaarts	en	blijven	u	
graag	verwennen	met	de	meest	uitda-
gende,	aangrijpende	en	allermooiste	
koorwerken	uit	de	hele	wereld.	

”Er	is	geen	eind	en	geen	begin	
	Wat	is	geweest	ligt	op	ons	voor	
	Wat	komt	loopt	langzaam	op	ons	in”	

Dank	voor	al	uw	support,	graag	tot	het	
volgende	concert.	

Addy	van	Vredendaal-Buirs

Zingen	in	de	prachXge	kerkzaal	van	Mennorode	
en	tussendoor	even	heerlijk	ontspannen.	

li.bo.:	Verkoop	in	de	Timmertuin,	2e	Pinksterdag

Opmaak	nieuwsbrief:

Tekstbijdragen:		
Addy	van	Vredendaal,	Tjabel	Nieuwenhuizen,	
Karin	Goudriaan,	Cees-Willem	van	Vliet.

http://www.zangverenigingvriendschap.nl
http://www.zangverenigingvriendschap.nl


 

Hongarije!		

Van	de	Donau	tot	de	Poesta	

Niemand	anders	dan	Johannes	Brahms,	één	
van	de	grootste	componisten	uit	de	19e	eeuw,	
melancholicus	bij	uitstek,	zijn	hele	leven	lang	
uit	op	onbereikbare	liefdes,	kon	de	verzame-
ling	Hongaarse	liefdesgedichtjes	toonzeMen	
die	een	Weense	koopman	via	een	Hongaars	
kindermeisje	in	het	Duits	had	vertaald.	
Brahms,	die	diepe	bewondering	had	voor	de	
Hongaarse	muzieksXjlen,	hun	onstuimige,	
energieke	ritmes	en	de	exoXsche,	vreemde	
toonladders,	nam	de	opdracht	aan	en	schreef	
het	stuk,	zo	gaat	het	sterke	verhaal,	in	de	
trein	terug	vanuit	Budapest,	in	december	
1887,	nu	130	jaar	geleden.		

Een	trein	die	blijkbaar	nogal	eens	sXlstond	
want	Brahms	vond	Xjdens	die	reis	voldoende	
Xjd	en	inspiraXe	om	de	pure	en	eenvoudige	
teksten	om	te	zeMen	in	even	aansprekende	
en	volkse	als	technisch	moeilijke	en	kunsXge	
muziek.	Een	waar	meesterwerk	waarvan	het	
hoog	Xjd	werk	dat	Vriendschap	het	weer	eens	

op	de	lesse-
naar	nam.		
De	uitvoe-
ring	van	het	
werk	vormde		

de	aanleiding	tot	een	verdere	verkennings-
tocht	door	het	Hongaarse	koorlandschap,	dat	
zeer	divers	en	uitgebreid	is.	Door	het	baan-
brekende	werk	op	het	gebied	van	volksmu-
ziek	en	onderwijs	door	de	componisten	Kodá-
ly	en	Bártok	wordt	er	in	Hongarije	tot	op	de	
dag	van	vandaag	op	hoog	niveau	gemusi-
ceerd.		

De	schat	aan	met	name	koorcomposiXes	
vormt	een	uitnodigende	neerslag	van	de	
veelkleurige	Hongaarse	cultuur,	waarvan	
enkele	van	de	meest	belangrijke	dit	jaar	in	
Berkenwoude	te	horen	zijn:	van	Lajos	Bárdos	
met	zijn	uitzinnige	liedbewerkingen	via	Béla	
Bartok	met	zijn	typisch	ingetogen	volksmu-
ziek	tot	aan	de	hedendaagse	György	Orbán,	
die	door	orkestrale	technieken	zijn	koorwer-
ken	tot	welhaast	filmische	belevenissen	
maakt,	zowel	voor	de	luisteraar	als	voor	de	
uitvoerder.	

Wederom	een	bijzonder	programma,	waarbij	
nog	moet	gezegd	dat	de	piano	–	rond	muziek	
uit	het	land	waar	ook	Franz	Liszt	groot	is	ge-
worden	–	dit	jaar	een	bijzondere	rol	zal	spe-
len.		

Kom	het	meemaken,	ik	hoop	van	harte	u	te	
mogen	begroeten!	

Cees-Willem	van	Vliet	

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

Hoefweg 205b, 2665 LB  Bleiswijk  |  088 - 4 111 888  |  www.wltm.nl

Úw regiomakelaar voor
het buitengebied!

WLTM
Westelijke Land- en Tuinbouw Makelaars
Regio: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland
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Kennis maken met…….. 
“Ik	kijk	uit	naar	het	Jenkins	project”	

Zo	laat	Gerard	Mellegers	weten	als	hij	geïn-
terviewd	wordt	voor	Nieuwsbrief.	Gerard	is	
1,5	jaar	geleden	de	bassen	komen	versterken	
en	heen	sindsdien	zijn	stem	duidelijk	laten	
horen.		
WoonachXg	in	Moordrecht	reist	hij	iedere	
woensdag	samen	met	Tjabel	Nieuwenhuizen	
naar	de	repeXXes	in	Berkenwoude.	Gerard	
heen	een	lange	staat	van	dienst	in	de	muziek	
en	was	o.a.	jarenlang	lid	
van	een	orkest.	Ook	speelt	
hij	gitaar	en	volgt	zelfs	nog	
lessen	op	dit	instrument.	
Andere	hobby’s	van	Gerard	
zijn:	Jeu	de	Boules	en	vis-
sen.		
Hij	heen	dus	vooral	instru-
mentale	ervaring	en	dat	
heen	natuurlijk	wel	als	
voordeel	dat	bladmuziek	
lezen	voor	hem	geen	pro-
bleem	is.	Hij	oefent	dan	ook	
veel	thuis	op	de	stukken	die	
op	het	programma	staan.	
En	dat	doet	hij	graag.	De	
sfeer	binnen	het	koor	vindt	
hij	erg	goed	en	met	name	
zijn	de	contacten	bij	de	

bassen	hartverwarmend.		
Er	is	zeker	nog	ruimte	voor	een		8e	bas,	wat	
Gerard	betren,	dus	mannen	–	meld	u	aan.	
Wat	Gerard	ook	aanspreekt	is	het	feit	dat	de	
dirigent	hoge	eisen	stelt	aan	de	koorleden	en	
dat	het	repertoire	erg	uitdagend	is.	
Kortom	Gerard	heen	het	goed	naar	zijn	zin	
en	kijkt	vooral	uit	naar	volgend	jaar	als	
aan	het	programma	van	componist	Jenkins	
gewerkt	gaat	worden	met	als	hoogtepunt	
uiteraard	het	optreden	in	de	Sint	Jans	Kerk	te	
Gouda.	
Tjabel	Nieuwenhuizen

Van de dirigent



 

Het	Nieuw	Krimpenerwaards	Kinderkoor	is	
het	schooljaar	gestart	met	een	nieuwe	diri-
gent.	En	wat	voor	een!	Mirjam	IJsseldijk	is	
met	groot	enthousiasme	begonnen	met	de	
lessen,	zoals	u	misschien	al	heen	kunnen	
zien	op	onze	facebookpagina.		
Er	zijn	nog	plekjes	vrij	en	kinderen	vanaf	4	
jaar	zijn	van	harte	welkom	bij	de	repeXXes,	
elke	dinsdagmiddag	in	CBS	de	Ark	in	Berg-
ambacht.	

Voor	de	zomervakanXe	hadden	we	een	druk	
programma	met	onder	andere	de	uitvoering	

van	het	Requiem	van	Fauré	met	Gemengde	
Zangvereniging	Vriendschap	en	het	tuincon-
cert	als	afsluiXng	van	het	jaar.	Ook	de	klein-
ste	groep	leverde	een	bijdrage	aan	dit	laatste	
concert,	dit	is	ontzeMend	leuk	in	beeld	ge-
bracht	door	RTV	Krimpenerwaard	en	te	zien	
op	onze	facebookpagina.	

We	gaan	ook	dit	jaar	verder	met	stemvor-
ming,	solfège	en	notenleer,	maar	een	en	
ander	wordt	door	onze	nieuwe	dirigent	in	
een	ander	jasje	gestoken.	Er	zijn	een	aantal	
kinderen	uit	de	jongste	groep	doorge-

stroomd	naar	de	oudere	
groep	en	binnen	die	
groep	zijn	er	nu	ook	
doorgroeimogelijkheden	
voor	de	grootste	talenten.	
Al	met	al	gaan	we	weer	
gedreven	en	vol	passie	
het	nieuwe	jaar	in.	Voor	
updates	over	concerten	
en	open	repeXXes	verwij-
zen	we	u	graag	naar	onze	
facebookpagina.	

Karin	Goudriaan

Het Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor
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www.nieuwkrimpenerwaardskinderkoor.nl

Het	”mannenvocaal”	Xjdens	het	optreden	in	Mennorode

Het	koor	Xjdens	de	repeXXe	in	de	kerkzaal	van	Mennorode

Mirjam	IJsseldijk	aan	het	werk

http://www.nieuwkrimpenerwaardskinderkoor.nl/
http://www.nieuwkrimpenerwaardskinderkoor.nl/


Terugblik		
Vriendschap	heen	weer	een	producXeve	
periode	achter	de	rug.	Veel	zang	en	oefe-
ning.	
Nieuw	was	afgelopen	12	mei	het	concert	in	
de	NH-kerk	van	Berkenwoude.	Daar	zong	
Vriendschap	het	“Requiem	van	Faure”	en	
andere	werken	van	deze	en	andere	compo-
nisten.	Het	Nieuw	Krimpenerwaards	Kinder-
koor	gaf	nu	ook	haar	medewerking.	Er	was	
veel	belangstelling;	een	tot	aan	de	nok	toe	
gevulde	kerk,	met	hartverwarmende	reacXes	
achteraf.	

Ook	was	er	weer	ruimte	voor	een	studie	
weekend	op	20	en	21	mei.	En	ook	ditmaal	
weer	op	Mennorode	in	Elspeet.	Hard	werken	
onder	leiding	van	dirigent	Cees-Willem	van	
Vliet.	Maar	ook	voldoende	Xjd	voor	ont-
spanning.	Doel	van	een	dergelijk	weekend	is	
uiteraard	de	verbetering	van	de	zangpresta-
Xes	van	het	koor.	En	het	is	leuk	om	zo’n	
weekend	af	te	sluiten	met	een	klein	concert.	
Ditmaal	onder	de	Xtel	“Brahms	en	de	Honga-
ren”.	En	dat	er	ook	nog	flink	wat	publiek	op	
af	kwam	maakte	dat	iedereen	met	een	vol-
daan	gevoel	weer	naar	huis	ging.	
Een	paar	leden	van	het	koor	zingen	af	en	toe	
gezamenlijk	onder	de	Xtel	“mannenvocaal”.	
Tijdens	het	kunstweekend	in	de	Krimpener-

waard	traden	zij	weer	met	groot	succes	op	in	
de	z.g.	“Xmmertuin”	van	de	familie	Timmer.	
Tijdens	dit	evenement	en	het	Perkouws	feest	
mag	Vriendschap	zich	verheugen	in	de	grote	
vraag	naar	de	inmiddels	bekende	zelfge-
maakte	jams,	chutneys,	likeurs	en	sappen	
van	de	speciale	commissie	die	zich	hier	aan	
wijt.		
Het	seizoen	werd	tradiXegetrouw	afgesloten	
met	het	Tuinconcert	in	de	prachXge	tuin	van	
de	familie	van	der	Laan.	Ook	het	Nieuw	
Krimpenerwaards	Kinderkoor	gaf	hieraan	
haar	medewerking.	PrachXg	zomerweer	en	
een	groot	publiek	zorgde	voor	een	bijzonde-
re	afsluiXng	van	het	1	e	haluaar.	

Vooruitblik		

Na	het	lange	zomerreces	is	het	koor	weer	
onder	leiding	van	haar	dirigent	Cees-Willem	
van	Vliet	begonnen	met	de	repeXXes	voor	
de	tradiXonele	Concerten	bij	Kaarslicht.		
17	en	18	november	a.s.	bent	u	allen	weer	
van	harte	welkom	in	het	sfeervolle	kerkje	
van	Berkenwoude.	Centraal	thema	van	
deze	concerten	zal	zijn:	’Hongarije’.		
Elders	in	deze	Nieuwsbrief	vindt	u	meer	
informaXe	over	de	uit	te	voeren	muziek.	De	
componisten	Brahms,	Orbàn	en	Bartók	staan	
in	ieder	geval	centraal.

VERHUURDE	PANDEN	TE	KOOP	GEVRAAGD	

van der Voet Beheer B.V. 
Postbus	2008	2930AA		Krimpen	a/d	Lek	
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En	afgaande	op	de	repeXXes	beloon	het	een	
concert	vol	speltakel	te	worden.		
Onze	vaste	pianist	Jeroen	Liedorp	zal	ook	nu	
weer	zijn	medewerking	verlenen.	

Bestellen	van	kaarten	voor	deze	concerten	
kan	via	de	website	
www.zangverenigingvriendschap.nl	.	

En,	zoals	voorziMer	Addy	van	Vredendaal	in	
haar	voorwoord	al	memoreerde,	staat	er	in	
juni	2018	weer	een	bijzonder	project	en	

uitdaging	op	het	programma	van	Vriend-
schap,	n.l.	een	mis	van	Carl	Jenkins,	uit	te	
voeren	in	de	Sint	Jan	te	Gouda.	Maar	daar-
over	later	meer.	
TensloMe	zullen	een	flink	aantal	koorleden	
haar	medewerking	geven	aan	de	kerstnacht-
dienst	in	de	NH	kerk	van	Berkenwoude	onder	
leiding	van	koorlid	Frederik	Vos,	die	hiervoor	
een	bijzonder	programma	heen	samenge-
steld.	

Tjabel	Nieuwenhuizen

Het	publiek	Xjdens	
het	tuinconcert,	
geborgen	in	het	groen


