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“Die	Lerche	sang,	die	Sonne	schien	es	färbte	sich	die	Wiese	grün”,		
		Johannes	Heinrich	Voss	(1751-1826)

Agenda:		
21	april,	Lezing	over	de	Carmina	Burana,	Cultureel	Centrum	De	Zwaan,	Berkenwoude	

04	juni,	Concert	Carmina	Burana	in	de	Sint-Jans	kerk,	Gouda	

06	juli,		Openbare	repeSSe	en	tuinconcert,	Zuidbroek	138,	Bergambacht	

11	en	12	november,		Kaarslichtconcerten,	NH	kerk,	Berkenwoude

HET	NIEUW	KRIMPENERWAARDS	KINDERKOOR
HeeR	 u	 er	 alSjd	 van	 gedroomd	 moeiteloos	

driekwartsmaten	 uit	 te	 tellen?	 Om	 vloeiend	

een	 g-sleutel	 te	 tekenen?	 Om	melodieën	 te	

zingen	met	enkel	de	hulp	van	een	stemvork?	

En	dan	ook	nog	de	do	van	een	c’	naar	een	g’	

te	 verhuizen?	Dan	bent	u	 van	harte	welkom	

bij	 het	 Nieuw	 Krimpenerwaards	 Kinderkoor.	

En	dan	kan	het	zo	maar	gebeuren	dat	u	een	

heus	 diploma	 haalt!	 Eerlijk	 is	 eerlijk,	 tot	 nu	

toe	bestaat	het	kinderkoor	uit	kinderen	van	4	

tot	en	met	11	jaar	oud,	uit	verschillende	ker-

nen	in	de	Krimpenerwaard.	Maar	informeren	

kan	 alSjd…	 voor	 uw	 (klein)zoon	 of	

(klein)dochter!	Zeker	de	moeite	waard,	want	

er	wordt	heel	veel	gezongen,	veel	geleerd	en	

we	hebben	ook	gewoon	heel	veel	plezier!		

www.nieuwkrimpenerwaardskinderkoor.nl		

of	onze	facebookpagina.

	

Woord	van	de	voorzi:er		
3	februari	2016.	Na	de	eerste	repeSSe	van	ons	spektakelstuk	“De	Carmina	Burana”	begeef	ik	mij	

huiswaarts		en	zie	voor	me		een	lange	stoet	automobielen	zich	traag	voortbewegend			langs	het		

Westeinde.	25	projectzangers	uit	alle	hoeken	van	de	Krimpenerwaard	en	ver	daarbuiten,	bege-

ven		zich	behoedzaam	rijdend	langs	de	smalle	polderpaden	ook	huiswaarts.	

120-Jaar	geleden	11	januari	1896,		zo	vermelden	de	annalen,	vulden	de	straten	van	Perkouw	

zich	met	23	zangers.	Vele	jaren	later	herhaalt	dit	beeld		zich,	nu	met	een	bont	gezelschap	van	70	

zangers,	ouderen	maar		ook		twinSgers	en	derSgers	dartelen	in	die	geweldige		club	beoefenaars		

van	de	klassieke	zang.		

Het	gras	is	groen	bij	Vriendschap		en		de	“leeuwerik”	in	de	vorm	van	ons	nieuwste	en	tegelijk	

ons	jongste	lid		Karin	,	straalt,		zingt	prachSg	en	‘wil	nooit	meer	weg”	bij	dit	koor’.		Het	erfgoed	

gedijt,	dat	zag	en	deelde	ook	Tania	Kross	die	met	haar	cameramannen	een	bliksembezoek	

bracht		en	daarvan	een	mooie	promo	maakte	om	zo	de	landelijke		koorzang	op	de	kaart	te	zet-

ten.(binnenkort	op	onze	site)	

De	uitdaging	aangaan,	qua	organisaSe,	muziek	en	projecten.	Vakmanschap	en	discipline	op	de	

bok,	krachten	bundelen	en	het	fijn	hebben	met	elkaar.	Zo	blijf	je,	ook	120	jaar	oud,	vitaal		en	

van	opmerkelijk		belang.		Nu	al	zijn	er	projectleden	die	graag	blijven!	

Op	naar	125	Jaar!	Maar	voor	die	Sjd	zien	wij	u,	onze	onmisbare	supporters,	graag	op	4	juni	in	

Gouda,	op	het	tuinconcert	in	de	prachSge	tuin	van	Jaap	en	Greethje	op	6	juli	en	uiteraard	op	de	

Kaarslichtconcerten	11	en	12	november,	die	na	het	geweld	van	de	Carmina	met	mooie	werken		

o.a.	van	Gjeilo	in	het	teken	van	‘easy	listening’	zullen	staan.		

Maar	allereerst	op	21	april	in	de	Zwaan,	de	inleiding	op	de	Carmina	Burana,	verzorgd	door	onze	

maestro	Cees-Willem	van	Vliet.	Kom	luisteren	of	zo	u	wilt,	kom	zingen!	

Dank	u	in	ieder	geval	voor	niet	aflatende	support,	we	zijn	er	blij	mee!	

Graag	heffen	we	met	u	het	glas	op	120	jaar	Vriendschap	en	op	een	mooie	toekomst.	

Addy	van	Vredendaal-Buirs		voorziLer

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


Daar	 ligt	hij	dan	op	de	 lessenaar,	de	Carmina	

Burana.	Dit	grootse	werk,	dat	Carl	Orff	in	1935	

begon	te	schrijven	op	teksten	uit	een	middel-

eeuws	handschriR	uit	de	Bayerische	Staatsbi-

bliotheek,	mag	 gerust	 een	mijlpaal	 in	 de	 ge-

schiedenis	 van	 de	 koormuziek	 worden	 ge-

noemd.	Als	contrast	met	de	uitgebreide	lyriek	

en	 harmoniek	 uit	 de	 laatromanSek,	 laat	 Orff	

juist	alle	ruimte	aan	het	ritme	als	basis	van	de	

muzikale	 beleving.	 Hij	 staat	 daarmee	 in	 een	

grotere	 beweging	 van	 herontdekking	 van	

oude	 bronnen	 in	 de	 eerste	 helR	 van	 de	 20e	

eeuw.	 De	 zeggingskracht	 van	 de	 madrigalen	

van	 Monteverdi	 en	 de	 helderheid	 van	 de	

kerkmuziek	 van	 Heinrich	 Schütz	 vormden	

ontegenzeggelijk	 inspiraSebronnen	 voor	 Orff,	

evenzeer	als	de	toen	nog	als	modern	ervaren	

harmonieën	 van	 Débussy	 en	 de	 ritmiek	 van	

Strawinsky.		

Om	de	 Carmina	 Burana	 is	 alSjd	 veel	 te	 doen	

geweest.	 Allereerst	 al	 over	 de	 herkomst	 van	

de	 teksten.	 Wie	 waren	 de	 auteurs	 van	 deze	

soms	wel	extravagante	verzameling	teksten	en	

wat	deed	zo’n	handschriRenverzameling	in	de	

bibliotheek	 van	 een	 klooster?	 Maar	 ook	 de	

persoon	 en	 de	 composiSetechniek	 van	 Orff	

waren	 niet	 onomstreden.	 Orff	 leefde	 in	 de	

jaren	’20	en	’30	zelf	een	zeker	zo	extravagant	

leven	 en	 er	 was	 veel	 te	 doen	 over	 zijn	 ver-

meende	sympathieën	voor	de	naSonaal-socia-

listen.	Die	 laatsten	konden	het	werk	 van	Orff	

overigens	 niet	 smaken.	 Muziek	 voor	 apen	

noemden	 ze	het,	entartet,	 de	 themaSek	 veel	

te	 losbandig	 en	 sensueel.	 Pas	 in	 de	 jaren	 ’50	

lukte	 het	 Orff,	 die	 na	 de	 Carmina	 eigenlijk	

nooit	meer	 zo’n	 succes	 had,	 om	 een	 uitgave	

van	het	werk	te	verzorgen.	

De	themaSek	van	het	werk	is	zeker	opmerke-

lijk.	Het	behandelt	in	drie	delen	achtereenvol-

gens	de	komende	lente,	de	geneugten	van	het	

café	 en	 de	 zogenaamde	 cours	 d’amour,	 over	
wat	er	gebeurt	als	een	 jongen	en	een	meisje	

elkaar	 ontmoeten…	 	 Dat	 alles	 wordt	 omlijst	

met	 een	 tragisch	 gezang	 over	 het	 ‘rad	 van	

fortuin’,	verbeelding	van	de	tragiek	van	het	lot	

dat	 nu	 eens	 mensen	 hoog	 op	 werpt,	 maar	

tegelijkerSjd	anderen	diep	laat	vallen.		

Een	 enorm	 uitgebreid	 koor	 zal	 dit	 beroemde	

werk	 ten	 gehore	 brengen,	 in	 de	 versie	 voor	

koor,	solisten,	slagwerk	en	twee	piano’s.  
Als	u	meer	wilt	weten	kom	naar	de	lezing.

Terugblik Carmina	Burana

Lezing	Carmina	Burana		

Het	 jubileumjaar	2016	van	Vriendschap	staat	

in	 het	 teken	 van	 de	 Carmina	 Burana.	 Op	 za-

terdag	 4	 juni	 zal	 Vriendschap	 de	 Carmina	

Burana	uitvoeren	in	een	unieke	locaSe:	de	St.	

Janskerk	in	Gouda.	De	Carmina	is	een	compo-

siSe	van	Carl	Orff	uit	1935.	Orff	baseerde	zijn	

werk	 op	 een	 aantal	 middeleeuwse	 liederen	

en	 schreef	 daar	 zijn	 muziek	 bij.	 Het	 is	 een	

groot	 project.	 Hiervoor	 hebben	 wij	 onder-

steuning	van	een	groot	aantal	projectzangers	

kunnen	verkrijgen.	De	repeSSes	zijn	al	in	volle	

gang.	 De	 oefenruimte	 in	 de	 Zwaan	 is	 gevuld	

met	een	grote	groep	enthousiaste	koorleden.		

Als	voorbereiding	op	dit	concert	zal	onze	diri-

gent	Cees-Willem	van	Vliet	op	donderdag	21	

april	in	het	Cultureel	Centrum	een	toelichSng	

geven	op	het	meesterwerk	van	Carl	Orff.		

Koffie	 of	 thee	 bij	 binnenkomst	wordt	 u	 aan-

geboden	 door	 Vriendschap.	 ConsumpSes	 in	

de	 pauze	 en	 na	 afloop	 zijn	 voor	 eigen	 reke-

ning.		

Om	de	 	belangstelling	 in	goede	banen	te	 lei-

den	is	aanmelding	nodig.	Dit	kunt	u	doen	via	

info@zangverenigingvriendschap.nl.	

Tuinconcert	

Ook	dit	jaar	zal	het	seizoen	worden	afgesloten	

met	 het	 tradiSonele	 tuinconcert	 op	 woens-

dagavond	6	juli.	De	locaSe	is	alom	bekend:		

de	 fraaie	 tuin	 van	 ons	 koorlid	 Jaap	 van	 der	

Laan,	 Zuidbroek	 138,	 Bergambacht.	 Nadere	

mededelingen	zullen	volgen	in	de	lokale	pers.

Anthony	van	Dijk	(25)	
HeeR	 zich	 sinds	 kort	 als	projectlid	bij	Vriend-

schap	 aangesloten.	 Anthony	 maakt	 al	 vanaf	

zijn	 7e	 levensjaar	 muziek.	 Eerst	 percussie	 en	

gitaar	 en	 later	 zang.	 	 Een	heerlijke	hobby,	 zo	

vindt	 hij.	 En	 met	 de	 brede	 muzikale	 belang-

stelling	 die	 hij	 heeR	 zijn	 er	 veel	 mogelijkhe-

den.	Toen	hij	het	laatste	kaarslichtconcert	van	

Vriendschap	bezocht	en	hoorde	over	plannen	

met	de	Carmina	Burana,	besloot	Anthony	zich	

aan	 te	 melden.	 Hij	 kende	 de	 Carmina	 niet,	

uitgezonderd	de	bekende	stukken	die	 in	films	

e.d.	worden	gebruikt.	En	vindt	het	leuk	om	in	

koorverband	dit	 stuk	 in	 te	 studeren	en	uit	 te	

voeren.	 Het	 draagt	 bij	 aan	 zijn	muzikale	 ont-

wikkeling,	zo	laat	hij	weten.	 
Anthony	 is	 nieuwsgierig	 naar	 het	 niveau	 van	

	

Vriendschap	 en	

vindt	 de	 Carmi-

na	 een	 echte	

uitdaging	 voor	

het	 koor.	 Ieder-

een	 doet	 erg	

zijn/haar	 best	

en	 is	 erg	 be-

trokken	 op	 el-

kaar.	 Anthony	

heeR	 het	 erg	

naar	zijn	zin,	maar	een	vast	koorlidmaatschap	

zit	 er	 nog	 niet	 in.	 In	 september	 start	 hij	met	

een	 onderwijsopleiding	 in	 Utrecht	 en	 dat	

wordt	het	reizen	wat	 lasSg.	Maar	de	Carmina	

Burana	nemen	ze	hem	niet	af!

In	 het	 bestuur	 is	 een	nieuwe	penning-mees-

ter	aangetreden:	Paul	Teuling.	

Oud	penningmeester	Jaap	van	der	Laan	heeR	

zijn	statutaire	periode	(3x3jaar)	volgemaakt.

Vooruitblik

Kaarslichtconcerten	2015

In	november	vonden	de	tradiSonele	 ‘Concer-

ten	 bij	 Kaarslicht’	 plaats.	 Op	 vrijdagavond	 7	

november	 en	 op	 zaterdag	 8	 november	 2015	

wederom	’s	middags	én	’s	avonds	 	werden	de	

concerten	 gegeven.	 De	 belangstelling	 op-

nieuw	groot:	drie	keer	was	de	dorpskerk	zeer	

goed	bezet.	Het	concert	droeg	de	Stel:	‘Ame-

rican	 dream’.	 Koormuziek	 van	 Amerikaanse	

componisten,	zoals	Aaron	Copland,	Eric	Whit-

acre,	 Francis	 Baxter	 en	 Samuel	 Barber	 werd	

ten	gehore	gebracht.	 
Soliste	was	de	violiste	Ieue	Wang.	

Schoonhoven		
Op	 zaterdag	 30	 januari	 2016	 verzorgde	

Vriendschap	 in	 het	 kader	 van	 het	 120	 jarig	

jubileum	 een	 concert	 in	 het	 vernieuwde	 Zil-

vermuseum	 in	 Schoonhoven.	 Het	 concert	

droeg	de	Stel	‘Hedendaagse	koormuziek	door	

een	120-jarige’.	Ook	nu	was	onze	vaste	pianist	

Jeroen	 Liedorp	 van	 de	 parSj.	Wij	 werden	

verrast	door	de	grote	belangstelling.



ca.	1920

In	1996:	100	jaar,	in	2016	2016:	120	jaar!	

De	+jd	gaat	vanzelf	verder.	Een	vereniging	als	de	onze	niet.	Wij	gaan	wel	ver-
der,	maar	niet	vanzelf.	De	wereld	waarin	“Vriendschap”	nu	bestaat	en	waar-

in	wij	een	aantrekkelijk	koor	willen	zijn,	is	een	wel	heel	andere	dan	bij	de	
oprich+ng	in	1896.		

Wat	maakt	ons	aantrekkelijk	voor	de	luisteraars	op	concerten?	 
Wij	zingen	met	enthousiasme	en	willen	iets	máken	van	de	uitvoering,	iedere	
keer	weer.	Wij	horen	vaak	 terug	van	ons	publiek	dat	dat	ook	zo	overkomt.	

Daarbij	is	het	een	plus	dat	wij	vaak	werk	van	nog	rela+ef	onbekende	heden-
daagse	componisten	zingen.	 
Een	concert	van	vriendschap	betekent	voor	het	publiek	vaak:	verrast	worden	

door	werk,	dat	anders	klinkt	dan	het	bekende.	Bijvoorbeeld	het	concert	met	
Bal+sche	muziek	 van	 2014	 en	onze	uitvoering	 van	het	 Requiem	van	 Faure	

enkele	jaren	geleden	zijn	bijzonder	enthousiast	ontvangen.	

	 	 	 	 						z.o.z.

Zangvereniging	“Vriendschap”	120	jaar!



nov.	2015	
kaarslichtconcerten,	
American	Dreams	
NH	kerk	Berkenwoude

Wat	ons	aantrekkelijk	maakt	voor	de	zangeressen	en	zangers	van	de	nieuwere	

genera+e	is	niet	alleen	die	moderne	muziekkeuze.	Het	is	ook	de	“vriendelijke”	

sfeer	bij	“Vriendschap”	die	maakt	dat	nieuwe	mensen	zich	al	snel	welkom	en	
zich	meteen	deel	van	het	koor	voelen.	Vrienden	helpen	elkaar	ook	beter	zin-

gen,	zodat	we	ook	op	een	goede	manier	kri+sch	naar	elkaar	kunnen	en	durven	
zijn.	Onze	muziek	brengt	ons	ieder	jaar	weer	een	stukje	verder	als	koor.	Een	

modern	romanschrijver	schreef	onlangs:	“Ik	ken	geen	boer	die	echt	gerust	is	

over	de	komende	oogst	en	ik	ken	geen	dirigent	die	ooit	echt	tevreden	is.”	
Onze	dirigent,	Cees	Willem	van	Vliet,	kiest	de	stukken	uit	waar	wij	aan	toe	zijn	

en	hij	helpt	ons	daarbij	de	moeilijke	passages	eigen	maken.	En	het	is	pas	goed	
als	het	echt	goed	is.		

Een	uitdaging	aangaan	is	de	kern	van	wat	wij	doen.	Ik	denk	dat	wij	daarom	

als	vereniging	nog	bestaan	en	dat	er	daarom	ieder	jaar	weer	nieuwe	leden	
bij	komen.		

Vermoeid	op	woensdagavond	naar	de	repe++e.	Wakker	en	met	nieuwe	ener-
gie	aan	het	eind	weer	naar	huis.	Kent	u	dat?	GeeZ	zingen	u	ook	nieuwe	ener-

gie?		We	dagen	u	uit	om	mee	te	doen.	


