
 

Als	koeien	die	na	een	lange	donkere	win-
ter	eindelijk	de	wei	weer	in	mogen,	zo	blij	
en	uitgelaten	waren	we	toen	we	op	9	juni	
jl.	voor	het	eerst	als	koor	weer	bij	elkaar	
kwamen	om	te	repeteren.		
We	zongen	net	als	vorig	jaar	zomer	op	het	
met	bloemen	omzoomde	erf	van	de	fami-
lie	Timmer	in	Berkenwoude.	Het	gouden	
licht	van	een	prachBge	zomeravond,	het	
paard	met	veulen	in	het	belendende	wei-
land	en	vier	luchtballonnen	die	over	kwa-
men	drijven,	speciaal	voor	ons	leek	het	
wel…	het	voelde	als	een	groot	cadeau!		

Op	dat	moment	was	het	ruim	acht	maan-
den	geleden	dat	we	in	deelgroepen	had-
den	gerepeteerd	in	het	Koetshuis	in	Krim-
pen	aan	de	Lek.	Al	die	Bjd	waren	we	wel	
online	wekelijks	bij	elkaar	gekomen	om	
onder	leiding	van	dirigent	Cees-Willem	van	
Vliet	stap	voor	stap	het	Requiem	van	Mo-
zart	te	repeteren	en	kennis	te	nemen	van	
de	achtergronden	van	dit	stuk.	Door	wie	
liet	Mozart	zich	inspireren,	wie	waren	zijn	
opdrachtgevers,	in	welk	tempo	schreef	hij	
zijn	stukken,	welke	voorbeelden	van	ande-
ren	volgde	hij,	wat	van	het	Requiem	is	

volledig	van	zijn	hand	en	wat	is	door	ande-
ren	afgemaakt	op	basis	van	hooguit	een	
schets	van	Mozart….	enzovoorts.	Voor	
zover	dit	majestueuze	stuk	nog	niet	tot	de	
verbeelding	sprak,	was	dat	nu	zéker	het	
geval.		
Toen	we	dus	op	9	juni	voor	het	eerst	weer	
bij	elkaar	kwamen,	hadden	we	één	grote	
vraag:	hoe	hebben	onze	stemmen	en	onze	
koorvaardigheden	zich	gehouden	na	al	die	
Bjd?	Om	ons	125-jarig	jubileum	extra	luis-
ter	bij	te	zeUen	hadden	wij	namelijk	lang	
geleden	al	de	ambiBe	opgevat	om	op						

Van de voorzitter:  ons 125-jarig jubileum is nu ècht begonnen! 
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13	november	2021	een	prachBge	en	
grootse	uitvoering	te	geven	van	het	Re-
quiem	van	Mozart	in	de	St.	Janskerk	in	
Gouda.		Al	snel	stelde	onze	dirigent	ons	
gerust…	Met	goed	oefenen,	vanaf	1	sep-
tember	samen	met	projectzangers,	zullen	
we	bijBjds	klaar	zijn	voor	het	concert.		

We	kijken	nu	dus	reikhalzend	uit	naar	de	
komende	maanden	en	velen	van	ons	heb-
ben	het	gevoel	dat	ons	125-jarig	jubileum	
nu	pas	echt	van	start	is	gegaan!	Uiteraard	
hebben	we	begin	januari	rond	de	officiële	
oprichBngsdatum	in	1896	de	a`rap	van	dit	

feestelijke	jaar	gevierd.	Dat	gebeurde	onli-
ne	op	speUerende	wijze	–	champagne	en	
hapjes	waren	vooraf	bezorgd	bij	alle	leden.	
Vanaf	nu	gaan	we	dat	dunnetjes	overdoen,	
met	als	hoogtepunt	het	concert	op	13	
november.	Het	draaiboek	voor	de	organi-
saBe	is	volop	in	werking	gezet	en	de	kaart-
verkoop	is	gestart	op		

Requiem	van	Mozart	|	Podiumplein.nl.		

Uiteraard	houden	we	ook	de	komende	Bjd	
rekening	met	mogelijke	beperkingen	als	
gevolg	van	de	pandemie.	Maar	als	we	iets	
het	afgelopen	jaar	hebben	geleerd,	dan	is	

het	wel	dat	wijzelf	daar	én	verantwoord	
én	creaBef	mee	om	kunnen	gaan	en	alter-
naBeven	bedenken	om	te	doen	wat	we	
het	liefste	doen:	zingen!	Mocht	zelfs	het	
concert	helemaal	niet	kunnen	doorgaan,	
dan	verplaatsen	we	het	naar	een	later	
moment	en	krijgen	al	degenen	die	een	
kaartje	hebben	gekocht,	hun	geld	terug.	

We	gaan	er	iets	moois	van	maken	en	ho-
pen	van	harte	dat	u	daar	deelgenoot	van	
zult	zijn!	Graag	tot	ziens	dus	op	13	no-
vember	a.s.	in	de	Sint-Janskerk	in	Gouda!	

	 				Lucie	Boonekamp,	voorzi2er

https://www.podiumplein.nl/artiesten/zangvereniging-vriendschap/voorstellingen/requiem-van-mozart


	

And	the	people	stayed	home	

And	the	people	stayed	home.	

And	read	books,	and	listened,	and	rested	
and	exercised,	and	made	art	and	played	
games,	

and	learned	new	ways	of	being	and	were	
sBll.	

And	listened	more	deeply.	

Some	meditated,	some	prayed,	some	dan-
ced.	

Some	met	their	shadows.	

And	the	people	began	to	think	differently.	

And	the	people	healed.	

And,	in	the	absence	of	people	living	in	ig-
norant,	dangerous,	mindless	and	heartless	
ways	the	earth	began	to	heal.	

And	when	the	danger	passed,	and	the	pe-
ople	joined	together	again,	
they	grieved	their	losses,	and	made	new	
choices,	

and	dreamed	new	images,	

and	created	new	ways	to	live	and	heal	the	
earth	fully,	

as	they	had	been	healed.	

Ki2y	O’Mearra	(USA),		

gepensioneerd	verpleegkundige	
die	verplicht	thuis	moest	blijven		
en	bespiegelingen	neer	schreef		
over	de	gezondheid	van	de	mens	en	de	
kwetsbare	aarde	

En	de	mensen	bleven	thuis	

En	de	mensen	bleven	thuis.	

En	lazen	boeken,	en	luisterden,	en	rusUen,	
en	werkten,	en	maakten	kunst	en	speelden	
spellen,		

en	leerden	nieuwe	manieren	van	zijn	en	
werden	sBl.		

En	luisterden	aandachBger.		

Sommigen	mediteerden,	sommigen	baden,	
sommigen	dansten.		

Sommigen	ontmoeUen	hun	schaduwen.		

En	de	mensen	begonnen	anders	te	denken.		

En	de	mensen	genazen.		

En	bij	de	afwezigheid	van	mensen	die	op	
onwetende,	gevaarlijke,	hersenloze	en	
harteloze	manieren	leefden,	begon	de	
aarde	te	genezen.		

En	toen	het	gevaar	geweken	was	en	de	
mensen	weer	samenkwamen,		
rouwden	ze	om	hun	verliezen,	maakten	
nieuwe	keuzes,		

en	droomden	nieuwe	beelden,		

en	creëerden	nieuwe	manieren	om	te	le-
ven	en	de	aarde	volledig	te	genezen,		

zoals	zij	zelf	genezen	waren.	

”En	de	mensen	bleven	thuis”	is	een	inspire-
rend	gedicht	uit	de	beginJjd	van	de	pan-
demie.		
Via	de	sociale	media	kreeg	dit	gedicht	we-
reldwijde	aandacht.	

Nu	we	terugkijken,	beseffen	we	dat	
het	een	bijzondere	Bjd	was,	waarin	er	voor	
veel	mensen	met	overvolle	agenda’s	een	
Bjd	ontstond	om	te	reflecteren.	Er	was	in	
die	dagen	veel	waardering	voor	de	mensen	
die	toen	niet	thuis	bleven.	Thuis	blijven	
moet	niet	voor	iedereen	zo’n	fijne	ervaring	
zijn	geweest,	zeker	niet	voor	mensen	zon-
der	veilige	thuissituaBe.	Mensen	voor	wie	
vluchten	uit	huis	een	alledaagse	bezigheid	
is,	om	zo	het	leven	dragelijk	te	houden.	
Hopelijk	hebben	andere	mensen,	geÏnspi-
reerd	door	de	boodschap	dat	we	naar	el-
kaar	om	moesten	kijken,	een	boodschap	
die	zo	vaak	uitgesproken	werd	in	eerste	
dagen	van	de	pandemie,	voor	hen	iets	
kunnen	betekenen.	

Wat	mij	erg	is	bijgebleven	van	de	eerste	
maanden	van	de	pandemie	is	dat	mensen	
de	vaktaal	van	epidemiologie	leerden	be-
grijpen	en	dat	het	er	bijna	geen	reclame	
meer	was	op	de	radio	en	de	tv.		

In	Cuba	heet	reclame	“commerciële	propa-
ganda”.	AdvertenBes	zouden	in	mijn	ogen	
anders	moeten	zijn,	maar	het	werkt	nu	
eenmaal	beter	om	mensen	onbewust	te	
beÏnvloeden	zodat	we	dingen	kopen	die	we	
niet	nodig	hebben,	dan	om	eerlijk	te	zijn.	
Een	boek	en	een	spel,	dat	kun	je	kopen,	
maar	voor	de	dingen	bezongen	in	dit	lied	
heb	je	geen	grote	uitgaven	nodig.	

De	onsBlbare	honger	om	te	kopen	en	con-
sumeren	wat	we	niet	nodig	hebben,	ver-
dween	Bjdelijk	en	zo	konden	we	geconfron-
teerd	worden	met	wat	echt	belangrijk	is.	
Dit	gedicht,	samen	met	het	arrangement	
door	Paul	Steenbergen	op	de	melodie	die	
velen	herkennen	als	“	We	zullen	doorgaan	
tot	we	samen	zijn”		van	Ramses	Shaffy	
raakt	mensen.	Die	behoe`e	aan	menselijke	
interacBe	en	zingeving	komen	samen	in	de	
tradiBe	van	samen	zingen.		

Nieuwe	manieren	van	leven	creËren	gaat	
niet	vanzelf,	maar	het	is	niet	onmogelijk.	
Deze	hoop	is	het	bezingen	waard.	Wie	
weet	wordt	dit	lied	nog	wel	eens	uit	de	
kast	gehaald	bij	een	volgende	pandemie	
om	dezelfde	boodschap	te	verkondigen,	
zullen	we	dan	de	melodie	nog	herkennen?	

Carmen	de	Jong	
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Van de Lessenaar
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 Stolwijk

Het	is	een	van	de	meest	raadselachBge	
stukken	uit	de	muziekgeschiedenis:	het	
Requiem	van	Mozart.	Omgeven	door	aller-
lei	mysteriën	en	gevoed	door	speculaBes,	
hee`	het	een	ware	cultstatus	gekregen,	bij	
zangers	en	luisteraars,	zonder	dat	we	er	
eigenlijk	al	te	veel	van	weten.	Behalve	dat	
Mozart	het	maar	half	hee`	kunnen	vol-
tooien,	doordat	hij	midden	in	het	composi-
Beproces	door	de	dood	is	overvallen.	

Dat	zou	door	een	infecBe-
ziekte	gekomen	zijn,	meege-
nomen	door	muzikanten	uit	
zijn	Weense	orkesten,	die	
voor	hun	bijverdienste	als	
soldaat	dienden	in	het	leger.	
Zijn	vrouw	Constanze,	die	
het	geld	van	de	opdracht	
voor	dit	Requiem	goed	kon	
gebruiken,	was	erop	gebrand	
dat	het	stuk	zou	worden	
voltooid	en	het	is	aan	haar	
inspanningen	te	danken	dat	
dat	ook	zeer	goed	is	gelukt.	
We	spreken	dan	ook	eigen-
lijk	van	het	Requiem	van	
Mozart	en	Süßmayer,	want	
aan	die	briljante	leerling	had	
de	weduwe	van	Mozart	de	
voltooiing	van	het	werk	toe-
vertrouwd.		

Het	is	een	werk	dat	welis-
waar	over	de	dood	gaat	–	
een	herdenkingsmis	voor	de	
gestorven	echtgenote	van	de	
graaf	van	Walsegg	–	maar	
binnen	het	oeuvre	van	Mo-
zart	draagt	het	een	onwaar-
schijnlijke	belo`e	in	zich,	
waarvan	het	oneindig	jam-
mer	is	dat	die	niet	is	inge-
lost.	Mozart	bevond	zich	net	
in	een	nieuwe	creaBeve	fase,	
na	zich	te	hebben	gelaafd	
aan	de	studie	van	het	werk	
van	oude	meesters,	waaron-
der	Händel	en	Bach.	Van	hun	

al	even	imposante	werk	is	de	invloed	in	dit	
Requiem	heel	duidelijk	aanwezig:	Mozart	
was	zelfs	niet	te	beroerd	om	een	aantal	
ijzersterke	thema’s,	waaronder	uit	Händels	
Messiah,	leUerlijk	in	zijn	Requiem	te	cite-
ren.	Het	resultaat	is	Bjdloos	en	ijzersterk:	
van	de	donkere	tonen	van	de	introïtus,	
gebaseerd	op	Haydns	Requiem	dat	Mozart	
in	zijn	jeugd	had	leren	kennen,	via	het	van	
vreugde	speUerende	Kyrie	naar	het	over-

weldigende	Dies	Irae,	het	uit	één	stuk	ge-
goten	‘HosBas’	tot	het	swingende	‘Quam	
olim	Abrahae’	waarvan	de	aanwijzing	om	
dat	deel	nog	eens	te	herhalen	de	laatste	
woorden	van	de	componist	moeten	zijn	
geweest.	Het	gaat	over	de	dood,	maar	het	
draagt	een	en	al	verwachBng	in	zich.	

Het	is	dan	ook	met	veel	vreugde	–	en	voor	
sommigen	de	uitkomst	van	een	lang	ge-

koesterde	wens	–	dat	
Vriendschap	dit	werk	in	
het	jaar	van	haar	125-jarig	
bestaan	voor	u	op	de	les-
senaars	hee`	gezet,	samen	
met	het	Holland	Symfonie	
Orkest	en	een	uitgelezen	
groep	solisten	die	in	de	
afgelopen	jaren	een	beetje	
bij	ons	zijn	gaan	horen.	
Een	Requiem	om	een	jubi-
leum	te	vieren?	Jazeker!	
Want	net	als	dit	onsterfe-
lijke	werk	van	Mozart,	
draagt	ook	Vriendschap	
volop	belo`e	in	zich.	En	de	
verwondering	daarover	
willen	we	graag	met	u	
delen!	U	hoort	het	werk	
op	13	november	in	de	
Goudse	Sint-Janskerk,	
samen	met	twee	werken	
die	voor	mij	zeer	nauw	
met	dit	Requiem	verbon-
den	zijn:	het	Miserere	van	
Allegri,	dat	Mozart	aan	de	
hand	van	zijn	vader	eigen-
handig	overschreef	nadat	
hij	het	hoorde	zingen	in	de	
SixBjnse	kapel	en	het	in-
dringende	‘Dona	nobis	
pacem’	van	de	Letse	com-
ponist	Peteris	Vasks.		
Hopelijk	tot	ziens	om	met	
ons	mee	te	vieren	in	de	
Goudse	Sint-Janskerk!	

Cees-Willem	van	Vliet,	
dirigent			Vriendschap
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Zingen	is	emoHe.	Hoe	mooi,	hoe	simpel	
en	direct	is	“gewoon”	zingen.	En	zing	je	sa-
men,	dan	gaat	je	stem	op	in	iets	dat	groter	is	
dan	jezelf.	Hoe	mooi	is	dat.	Hoe	naar,	als	dat	
opeens	moet	stoppen.		
Laat	ieder	zijn	parBj	opnemen,	dan	maak	ik	er	
een	digitaal	koor	van,	zei	Cees-Willem. 
Ik	zei	meteen	“ja”:	We	gaan	apart	opnemen	
en	dat	monteren.	Dan	klinken	we	tenminste	
weer	een	keer	samen,	ook	al	zingen	we	dan	
nu	niet	samen.	Twee	weken	tussen	schrik	en	
vertrouwen	volgden.		
Schrik:	”Klink	ik	echt	zo.	Enne....ik	zong	toch	
zuiverder	dan	dit......	”	
Vertrouwen:	Cees-Willem	kan	wonderlijke	
dingen,	ook	met	“mijn	beste	versie”.	Hoe	het	
afliep?	Ieder	stuurde	zijn	beste	versie	in	en	
-na	enige	magie-	“zongen	wij	voor	één	keer	
weer	samen”.		

Ed	Rothfusz	
Afgelopen	jaar	is	voor	mij	heel	enerve-
rend	geweest	nadat	mijn	echtgenoot	de	dia-
gnose	kanker	kreeg	te	verwerken	en	wij	er	
samen	voor	gingen.	VoorzichBg	staBsBsche	
prognose	1-3	jaar,	maar	het	werd	amper	een	
jaar.	In	december	zat	ik	met	mijn	hoofd	heel	
ergens	anders	en	het	was	een	verademing	om	
op	woensdag	ondergedompeld	te	worden	in	
de	koormuziek.	Ik	heb	met	plezier	meege-
daan	(ook	al	met	Brahms	trouwens);	dit	was	
iets	eenvoudiger	omdat	er	geen	beeld	bij	
hoefde.	Maar	wat	was	het	confronterend.	Ik	
was	bang	dat	ik	meteen	het	koor	weer	uitge-
zet	zou	worden	want	terugluisterend	ontdek-
te	ik	dat	het	absoluut	niet	om	aan	te horen 
was. Wat	knap	van	Cees	Willem	dat	hij	er	
toch	iets	moois	van	wist	te	maken,	elke	
woensdag	weer	trouwens.	Knap	zoals	het	
bestuur	ons	door	de	CoronaBjd	hee`	ge-
sleept,	bij	elkaar	hee`	gehouden	met	alBjd	
weer	een	vrolijke	blog	van	Lucie.	Ik	heb	het	
uitstekend	naar	mijn	zin,	voel	me	in	een	
warm	bad	beland,	heb	menig kaarsjesconcert	
bijgewoond	en	hoop	dat	het	er	een	keer	van	
komt	dat	ook	van	de	andere	kant	te	beleven.																								

										Francine	Bije-Mos

VERHUURDE	PANDEN	TE	KOOP	GE-
VRAAGD	

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

Tel.	(180)	590746				voet.beheer@kpnmail.nl
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Tekstbijdragen:	Lucie	Boonekamp,	Carmen	de	

Jong,	Cees-Willem	van	Vliet,	Sigrid	Laurensse,	

Ed	Rothfusz,	Francine	Bije-Mos,	Addy	van	

Vredendaal.	

Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan

Als	u	ons	regelmaBg	volgt	hebt	u	het	mis-
schien	al	gemerkt,	Vriendschap	hee`	een	
nieuw	logo.	Dit	werd	voor	het	eerst	gepre-
senteerd	Bjdens	de	a`rap	van	ons	jubileum-
jaar	op	Zoom	op	9	januari	j.l.	en	mogelijk	
gemaakt	door	een	gi`	van	een	gulle	sponsor.		

We	wilden	het	oude	logo	niet	helemaal	over-
boord	gooien	maar	het	nieuwe	logo	moest	
wél	aansluiten	bij	wat	we	als	koor	willen	uit-
stralen.		
De	harp	uit	het	logo	van	1896	is	gebleven,	nu	
geflankeerd	door	twee	zwanen	die	een	sterke	

verwijzing	naar	de	polder	
vormen	en	een	symbool	
van	trouw	zijn.	Dit	past	
goed	bij	het	lange	bestaan	
van	het	koor.		

Sigrid	Laurensse

In	memoriam	Tjabel	Nieuwenhuizen

Der	erste	Blick	aus	dem	Fenster	am	Morgen	
Das	wiedergefundene	alte	Buch	

Begeisterte	Gesichter	
Schnee	,	der	Wechsel	des	Jahreszeiten	

Die	ZeiHng	
Der	Hund	

Die	DialekHk	
Alte	Musik	
Begreifen		

Neue	Musik	
Schreiben	,Planzen,		

Reisen		
Singen		

Freundlich	sein

Nieuw	logo

Graag	nam	hij	interviews	af	bij	de	mensen	
thuis.	Hij	genoot	ervan	om	een	verbindende	
rol	te	spelen.	
Staan	in	de	wereld	met	aandacht	voor	alles	
van	waarde.	
Hij	leefde	zijn	leven	voluit	en	graag	met	An-
neke	zijn	vrouw,	met	kinderen,	kleinkinderen	
en	met	hond	Bully.		
Tjabel,	zo	acBef,	zo	veel	plannen,	levensge-
nieter,		for	ever	young!	Helaas	kwam	er	aan	
zijn	gepassioneerde	leven	in	ons	jubileum-
jaar	een	abrupt	eind.	

In		“De	Gemengde		Zangvereniging	Vriend-
schap”,	zal	hij	door	alles	wat	hij	ons	naliet,	
blijven	voortleven.	
	 	 Addy	van	Vredendaal	

Tjabel	was	lid	van	Vriendschap	vanaf	1	mei	
2010,	gepassioneerd	lid.	Tjabel	had	vele	pas-
sies,	het	wandelen	in	de	bergen,	het	kampe-
ren,	de	muziek.		Zijn	passie	voor	het	zingen	en	
ons	koor	was	groot	en	dat	droeg	hij	met	verve	
uit.	Zo	legde	hij	alle	big	events	van	Vriend-
schap	vast	op	film	of	foto.	Als	gewaardeerd	lid	
van	de	pr-commissie	schreef	hij	voor	de	
nieuwsbrief.		

REQUIEM	VAN	MOZART	
Projectzangers	gezocht	

Aanmelden;	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

http://www.zangverenigingvriendschap.nl
mailto:voet.beheer@12move.nl

