
 

Nog	 nauwelijks	 bekomen	 van	 ons	 jubile-
umjaar	2021	en	ons	jubileumconcert	start-
ten	we	 na	 een	 verplichte	 lockdown	 in	 fe-
bruari	 met	 de	 voorbereidingen	 van	 we-
derom	 een	 concert:	 Ein	 Deutsches	 Requi-
em	van	Brahms.	Op	vrijdag	20	mei	vond	de	
uitvoering	 plaats	 in	 de	 Hervormde	 Kerk	
van	Haastrecht.		
Dit	concert	was	al	gepland	voor	 juni	2020	
maar	 kon	 toen	 om	 de	 welbekende	 rede-
nen	niet	doorgaan.		
Nu	we	het	weer	oppakten,	stelden	we	als	

koor	 vast	 dat	 de	 wereld	 sinds	 2020	 be-
hoorlijk	 was	 veranderd.	 Met	 name	 de	
oorlog	in	Oekraïne	en	de	gevolgen	daarvan	
hielden	 ons	 bezig.	 Een	 aantal	 koorleden	
was	 en	 is	 direct	 betrokken	 bij	 de	 opvang	
van	 vluchtelingen	 uit	 dit	 land.	 Dit	 leidde	
tot	 het	 iniIaIef	 om	 concertkaarten	 be-
schikbaar	te	stellen	voor	Oekraïense	vluch-
telingen.		
Het	werd	een	mooie	en	bijzondere	avond	
daar	 in	Haastrecht.	De	 kerk	was	 goed	 ge-
vuld.	 Onder	 het	 publiek	 waren	 ook	 twee	

Amerikaanse	 toeristen	 die	 spontaan	 aan	
de	 deur	 kaarten	 hadden	 gekocht.	 Voor	
aanvang	van	het	concert	werden	de	gasten	
welkom	geheten	en	speciaal	voor	de	men-
sen	 uit	 Oekraïne	 werden	 de	 welkomst-
woorden	uitgesproken	in	het	Oekraïens	en	
was	 er	 een	 vertaling	 beschikbaar	 van	 de	
teksten	 van	Brahms.	Warme	 reacIes	 van-
uit	 het	 publiek	 vielen	 ons	 na	 afloop	 ten	
deel.	 Er	 waren	 complimenten	 voor	 het	
prachIge	 stuk,	 de	 ontroering	 die	 het	 te-
weegbracht	en	de	mooie	ambiance.	
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Van de voorzitter: een druk eerste half jaar!



	

Fijn	 ook	 was	 dat	 bij	 dit	 concert	 Dilia	 Blok,	
van	oudsher	 een	 trouwe	 supporter	 van	ons	
koor	 en	 inmiddels	 burgemeester	 in	 Some-
ren,	 aanwezig	 was.	 Een	 mooie	 gelegenheid	
om	haar	ons	Jubileumboek	te	overhandigen.		
Kortom,	een	bijzondere	avond	waar	we	met	
veel	plezier	op	terugkijken.		

Op	 1e	 Pinksterdag	 volgde	
een	uniek	optreden	van	een	
klein	 maar	 fijn	 mannenkoor	
van	Vriendschap	 bij	 de	 Tim-
mertuin.	 Dit	 was	 tevens	 dé	
laatste	 kans	 voor	 bezoekers	
en	 koorleden	 om	 flink	 veel	
lekkers	 in	 te	 slaan	 bij	 de	
kraam	 van	 onze	 Oliebollen	
die	hun	acIviteiten	beëindi-
gen.	Na	de	stemtesten	op	11	
juni	 en	 het	 Rotjekoor	 FesI-
val	 op	 zaterdag	 18	 juni	
waarover	 later	 meer,	 was	
het	 alweer	 Ijd	 voor	 het	
zomerreces	 met	 vooraf-
gaand	daaraan	 een	openba-
re	repeIIe.	
Deze	vond	plaats	op	6	juli	in	
de	Dorpskerk	 in	Berkenwou-
de.	Na	afloop	waren	er	in	de	

tuin	 achter	 de	 kerk	 drankjes	 en	 hapjes.	Dat	
was	 ook	 het	 moment	 om	 Lenie	 Verburg	 in	
het	zonnetje	te	zeZen.	Lenie	behoort	tot	de	
langstziZende	 leden	van	ons	 koor.	 En	al	 die	
jaren	zorgde	zij	op	een	vanzelfsprekende	en	
geruisloze	manier	voor	ons	natje	en	droogje.	
Dat	deed	zij	al	in	De	Zwaan	en	het	afgelopen	
jaar	in	de	Ichthuskerk	in	Lekkerkerk.		

Kortom,	 hèt	 moment	 om	 Lenie	 met	 een	
grote	bos	bloemen	te	bedanken	voor	al	haar	
goede	zorgen	voor	ons!	

	 En	 na	 een	 afwezigheid	 van	 bijna	 twee-
ëneenhalf	jaar	zijn	we	met	onze	repeI-
Ies	 op	 woensdagavond	 teruggekeerd	
in	De	Zwaan	in	Berkenwoude.	We	repe-
teren	nu	in	de	grote	zaal	die	qua	groot-
te	 en	 venIlaIe	 goed	 is	 toegerust	 voor	
ons	 koor	 van	 inmiddels	 50	 leden.	 Fijn	
om	weer	terug	te	zijn	op	de	plek	waar	
Vriendschap	in	1896	is	gestart!	
Inmiddels	 zijn	 de	 voorbereidingen	 van	
de	tradiIonele	Concerten	bij	Kaarslicht	
op	11	en	12		november	in	de	Dorpskerk	
van	Berkenwoude	in	volle	gang.	Op	het	
programma	staan	prachIge	werken	van	
o.a.	Elgar	en	Vaughn	Williams.	Elders	in	
deze	 nieuwsbrief	 is	 hierover	 meer	 te	
lezen.		

We	hopen	u	op	11	of	12	november	 te	
mogen	begroeten!	

Lucie	Boonekamp
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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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Een	maand	na	de	uitvoering	van	’Ein	Deut-
sches	 Requiem’	 op	 20	 mei	 deden	 we	 als	
koor	 mee	 aan	 het	 zogeheten	 Rotjekoor	
FesIval,	 een	 evenement	 waarbij	 in	 en	
rond	het	centrum	van	RoZerdam	zo’n	140	
koren	 van	 diverse	 pluimage	 optraden.	

Vriendschap	 verzorgde	 tweemaal	 een	
optreden	 van	 een	 halfuur	 in	 respecIeve-
lijk	 het	 Bibliotheektheater	 en	 in	 Citykerk	
Het	Steiger.	 Songs	and	Sonnets	van	Shea-
ring	stonden	op	het	programma.	Vanwege	
het	schiZerende	weer	hadden	waarschijn-

lijk	 veel	 toehoorders	 gekozen	 voor	 het	
strand	 of	 het	 terras,	 desondanks	 kregen	
we	 na	 beide	 uitvoeringen	 complimenten	
o.a.	 over	 de	 mooie	 klankkleur	 van	 het	
koor.	

 Rotjekoor

 Studieweekend
Het	 tweede	 deel	 van	 het	 koorjaar	 is	 in-
middels	in	volle	gang.	Direct	na	het	zomer-
reces	zijn	we	met	bijna	het	voltallige	koor	

op	studieweekend	geweest	in	EigenIjdserf	
in	 Westelbeers.	 Een	 unieke	 gelegenheid	
om	 intensief	 oefenen	 te	 combineren	met	

acIviteiten	 waarin	 we	 elkaar	 (nog)	 beter	
leren	kennen.

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

mailto:voet.beheer@12move.nl


Na	 de	 zomervakanIe	 bleek	 dat	Willem	 van	
Rij	 vanwege	 gezondheidsproblemen	 het	
zingen	op	moest	geven.	Dit	bericht	 trof	ons	
zeer,	 hij	 was	 een	 vaste	 waarde	 in	 de	 teno-
rensecIe.	Omdat	het	hem	zwaar	valt,	wil	hij	
geen	 groots	 afscheid	 maar	 toch	 willen	 we	
hem	niet	zomaar	laten	gaan.	

Willem	liet	zich	in	1976	strikken	voor	Vriend-
schap	 Ijdens	 een	 gezellige	 nazit	 met	 wat	
biertjes	 na	 een	 concert.	 Toen	 hij	 (zeer	 eer-
vol)	werd	gevraagd	voor	het	Barok	Ensemble	
is	 hij	 Ijdelijk	 weg	 geweest	 maar	 in	 2012	
wisten	 we	 hem	 na	 een	 tuinconcert	 toch	
weer	over	te	halen.	Zingen	is	zijn	lust	en	zijn	

leven.	 Hij	 houdt	 van	 uitdagende	 muziek	
waarvoor	 je	 flink	 moet	 studeren	 en	 is	 een	
fanaIek	MaZheuszanger.	 Ieder	 jaar	 nam	hij	
wel	deel	aan	een	project,	de	laatste	jaren	in	
Schiedam.	

Buiten	 zijn	 prestaIes	 als	 zanger	 is	
Willem	jarenlang	bestuurslid	geweest.	
Die	rol	heen	hij	tot	op	heden	vervuld.	
Hij	zorgde	voor	de	sponsoring	en	voor	
alle	 logisIeke	 werkzaamheden	 bij	
projecten	 en	 concerten.	 Hij	 maakte	
alIjd	 een	 plan	 dat	 daarna	 tot	 op	 de	
leZer	werd	uitgevoerd.	Vriendschap	is	
hem	 veel	 dank	 verschuldigd	 en	 we	

hopen	hem,	mocht	zijn	gezondheid	dat	toe-
laten,	 toch	 weer	 te	 begroeten.	 Hij	 zal	 met	
gezang	worden	ontvangen!	

Sigrid	Laurensse

Na	 de	 zomervakanIe	 starZen	 we	 op	 24	
augustus	 met	 de	 repeIIes	 in	 de	 Zwaan.	
Precies	 op	 de	 verjaardag	 van	 onze	 diri-
gent.	 Het	 idee	 ontstond	 om	 een	 mand	
met	 cadeautjes	 te	maken	 voor	 Cees-Wil-
lem.	Deze	was	 die	 avond	 rijk	 gevuld	met	
bier,	 wijn,	 potloden,	 bloemzaden,	 (een	
Pavaroozakdoek?),	 hapjes	 en	 nog	 veel	
meer.	Het	hoofdcadeau	was	een	kabouter	
met	 een	 dirigeerstok!	 	 Anne	 van	 Dijke	

heen	Cees-Willem	met	humor	toegespro-
ken	en	hem	de	lof	en	waardering	gegeven	
die	 hem	 toekomt.	 Natuurlijk	 hebben	 we	
luidkeels	het	‘Lang	zal	hij	leven’	gezongen,	
nu	 met	 Eugène	 achter	 de	 piano.	 Daarna	
hebben	we	een	dik	uur	hard	geoefend	op	
de	liederen.	Ten	sloZe	hieven	we	op	deze	
warme	 zomeravond	 het	 glas:	 op	 onze	
dirigent	en	op	Vriendschap!		

Everlien	Flier

Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap		
opgericht	1896	
Jaargang	11	 	 	 	 	 	 	 	 Najaar	2022	 	 															Pagina	4

Vriendschap                Nieuwsbrief 

VAN DE LESSENAAR | BACK TO ENGLAND

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap	
Westeinde	37	
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twiZer:	@koorvriendschap	

info	direct:	
VoorziZer	Lucie	Boonekamp	
tel.	06-21	55	73	59	

Tekstbijdragen:		
Lucie	Boonekamp,	Everlien	Vlier,	Sigrid	
Laurensse	en	Cees-Willem	van	Vliet.	

Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan

Onze tenor, Willem van Rij

Vriendschap	 neemt	 u,	 na	 vele	 muzikale	
avonturen	 in	 Europa	 (herinnert	 u	 zich	Hon-
garije	nog,	L’Esprit	Français,	België)	en	de	VS,	
mee	 terug	 naar	 Engeland,	 het	 land	 van	 de	
kastelen	 en	 kathedralen,	 de	 idyllische	 heu-
vellandschappen,	 ruige	 kusten,	 van	 mist,	
regen	 en	 rozentuinen.	 Maar	 ook	 het	 land	
met	een	van	de	oudste	en	rijkst	ontwikkelde	
koortradiIes	ter	wereld,	waar	bijna	iedereen	
wel	op	een	koorschool	 lijkt	te	hebben	geze-
ten,	we	zagen	er	laatst	weer	prachIge	voor-
beelden	 van	 bij	 de	 uitvaart	 van	 koningin	
Elizabeth.		

Het	 150e	 geboortejaar	 van	 de	 componist	
Ralph	Vaughan-Williams,	een	van	de	belang-

rijkste	 herontdekkers	 van	 de	 tradiIonele	
Engelse	muziek,	 is	 aanleiding	 voor	een	her-
nieuwde	kennismaking.	Zijn	grootse	‘Toward	
the	 unknown	 region’,	 nog	 in	Wagneriaanse	
sIjl	 geschreven	op	een	 tekst	 van	de	Ameri-
kaan	 Walt	 Whitman,	 klinkt	 naast	 het	 een-
voudige	 en	 niet	 voor	 niets	 overbekende	
‘Greensleeves’.	 Van	 Edward	 Elgar	 klinkt	 o.a.	
het	 geheimzinnige	 ‘My	 Love	 dwelleth	 in	 a	
Northern	Land’	en	delen	uit	de	zelden	uitge-
voerde	 ‘Mass	 in	 a-minor’	 van	 Imogen	Holst	
(de	 dochter	 van	 Gustav,	 de	 componist	 van	
‘The	Planets’)	lopen	als	een	rode	draad	door	
het	programma.	

De	 onverwoestbare	 Shakespeare-tradiIe	

komt	tot	slot	opnieuw	tot	leven	in	de	‘Songs	
and	Sonnets’	van	de	Brits/Amerikaanse	jazz-
pianist	 George	 Shearing.	 Bekende	 en	 veel	
getoonzeZe	teksten	als	‘Live	with	me	and	be	
my	love’	en	‘Who	is	Sylvia’	klinken	in	verras-
sende	 toonzeongen	 voor	 koor,	 piano	 en	
contrabas.	En	omdat	we	dan	 toch	zo’n	con-
trabassist	 in	 huis	 hebben,	 zult	 u	 worden	
getrakteerd	 op	 enkele	 spectaculaire	 solo-
werken	voor	dit	reusachIge	instrument,	een	
ervaring	die	je	maar	zelden	meemaakt.		
Hopelijk	 zien	 we	 u	 op	 onze	 Concerten	 bij	
Kaarslicht,	voor	het	eerst	sinds	2019.	

Cees-Willem	van	Vliet,	dirigent

Proosten op de dirigent

http://www.zangverenigingvriendschap.nl

