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Nieuwsbrief

Opmaak	nieuwsbrief:

Tekstbijdragen:	Karin	Haighton-Goudriaan,	

Colinda	van	Wijngaarden,	Tjabel	Nieuwen-

huizen,	Tineke	Maatje,	Paul	Teuling,	

Cees-Willem	van	Vliet.

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap	
Westeinde	37 
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twiTer:	@koorvriendschap	

info	direct:	
VoorziTer	Karin	Haighton-Goudriaan	
tel.	0625447432

vr.	16	en	za.	17	nov.	2018	 	Concerten	bij	kaarslicht,		NH	kerk	Berkenwoude	

za.	13	april	2019		 																		IJsseldijkconcert,	IJsseldijkkerk	Krimpen	aan	den	IJssel	

za.	en	zo.	18+19	mei	2019	 Studieweekend	met	concertje,	Westelbeers		Nrd	Brabant

De	kaarslichtconcerten	staan	dit	jaar	in	het	teken	van	The	Woman´s	Voice.		
Hoe	klinkt	die	stem?			Lieflijk?			Zwak?		
Meestal	wordt	de	vrouw	geassocieerd	met	kwetsbaarheid.	En	kwetsbaarheid	met	
zwakte.	Maar	is	kwetsbaarheid	wel	hetzelfde	als	zwakte?	

De	vrouwelijke	componisten	waarvan	u	gaat	horen	hebben	zich	stuk	voor	stuk	kwets-
baar	opgesteld.	Zich	blootgesteld	aan	ongenadige	kri[ek	in	een	door	mannen	gedomi-
neerde	muziekwereld.	Lili	Boulanger,	die	in	het	begin	van	de	twin[gste	eeuw	haar	mu-
ziek	schreef,	moet	een	ongelooflijk	moedig	persoon	geweest	zijn.	Zo	is	kwetsbaarheid	
dus	eigenlijk	moed.	En	kracht.	

Ook	Vriendschap	stelt	zich	elk	jaar	weer	kwetsbaar	op.	We	wagen	ons	aan	ambi[euze	
projecten,	zoals	The	Armed	Man	dit	jaar,	en	aan	in[eme,	persoonlijke	concerten,	zoals	
de	kaarslichtconcerten.	Dat	vergt	ook	moed	en	kracht.	En	onfeilbare	organisa[e.	

Vriendschap	mag	zich	dan	ook	gelukkig	prijzen	met	een	zeer	bekwaam	bestuur	en	
moedige	oud-voorziTers.	Als	nieuwe	voorziTer	kom	ik	in	een	gespreid	bedje	terecht.		
Ik	ben	erg	dankbaar	en	trots	dat	ik,	samen	met	het	ervaren	bestuur	en	onze	onmisbare	
dirigent	Cees-Willem	van	Vliet,	mag	werken	aan	het	relevant	en	zichtbaar	houden	van	
hét	klassieke	koor	van	de	Krimpenerwaard.		

Er	komen	nieuwe	projecten	aan,	ambi[eus	als	al[jd,	het	koor	groeit	en	wordt	zelfs	jon-
ger,	we	floreren.	En	toch...	is	er	die	kwetsbaarheid.	Want	cultuur	in	de	Krimpenerwaard	
wordt	door	de	gemeente	niet	gesubsidieerd.	Wij,	en	andere	verenigingen	zoals	het	

Nieuw	Krimpenerwaards	Kinderkoor,	mogen	helaas	niet	rekenen	op	enige	vorm	van	
steun.	Gelukkig	bent	u	er	voor	ons,	trouwe	Vrienden	en	Donateurs.		
Met	uw	steun	kunnen	we	met	vertrouwen	naar	de	toekomst	kijken.	Dank	u	wel,	we	
kijken	er	naar	uit	u	weer	te	verwelkomen	bij	onze	concerten.	

Karin	Haighton-Goudriaan,	voorziCer

Van de nieuwe voorzitter

Heren	Ensemble	zingt	in	Haastrecht	in	het	kader	van	de	kunstroute	langs	de	Vlist

Agenda

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


Kennis maken met…….. 
Het	was	een	eer,	een	voorrecht		om	enkele	stappen	op	de	weg	van		het	eerbiedwaardige	koor	“De	Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap”	te	mogen	zeCen. 

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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Nieuwe voorzitter treedt aan in het bestuur Het Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor

We	ziTen	er	keurig	bij	op	de	foto...	Maar	
vergis	u	niet!	Het	is	een	beestenboel	op	de	
dinsdagmiddag	in	Bergambacht	en	de	
woensdagmiddag	in	Krimpen	aan	den	IJssel!		

We	zijn	namelijk	vol	enthousiasme	gestart	
met	de	repe[[es	voor	de	Kindercantate	
'Reinaert	de	Vos'.	Een	speTerende	muzikale	
voorstelling	die	we	op	het	eind	van	het	jaar	

willen	uitvoeren	voor	publiek	onder	leiding	
van	Mirjan	IJsseldijk.	Het	wordt	beestach[g	
leuk!		

Houd	de	Krant	en	onze	Facebookpagina	in	de	
gaten	voor	nadere	info!	

hTps://www.facebook.com/Nieuw-Krimpe-
nerwaards-Kinderkoor-1378884585665601/		

Colinda	van	Wijngaarden

Woord	van	de	scheidend	interim	voorziTer.	

Sinds	begin	dit	jaar,	toen	bleek	dat	er	zich	geen	nieuwe	voorziTer	aandiende,	heb	ik	de	eer	
gehad	het	voorziTerschap	ad	interim	waar	te	nemen.	Ik	wist	mij	daarbij		gesteund	door	een	
geweldig	team.	Het	bestuur	heee	in	de	tussenliggende	[jd	het	schip	niet	alleen	drijvende	ge-
houden,	er	zijn	grootse	presta[es	verricht	met	o.a.	de	organisa[e	van	ons	grote	concert	in	
Gouda	en	het	werven	van	een	10-tal	nieuwe,	overwegend	jonge,	leden.	Karin	Haighton-Goud-
riaan	heee	deze	zomer	aangegeven	de	voorziTershamer	graag	over	te	nemen	en	ik	heb	er	het	
volste	vertrouwen	dat	zij	met	haar	inzet	en	jeugdig	enthousiasme	het	koor	tot	nog	weer	grote-
re	hoogten	kan	brengen.	Ik	wens	haar	hierbij	alle	succes	toe.	

Paul	Teuling,	penningmeester

v.l.n.r.:	Karin	Haighton,	Willem	van	Rij,	Riekje	Kop	Jansen,	Susanne	Kliegel-Rothfuss,	

	 	 	 	 	 	 JeaneTe	van	der	Laken,	Paul	Teuling

https://www.facebook.com/Nieuw-Krimpenerwaards-Kinderkoor-1378884585665601/
https://www.facebook.com/Nieuw-Krimpenerwaards-Kinderkoor-1378884585665601/
https://www.facebook.com/Nieuw-Krimpenerwaards-Kinderkoor-1378884585665601/
https://www.facebook.com/Nieuw-Krimpenerwaards-Kinderkoor-1378884585665601/
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www.hofstede-optiek.nl

Albert	Brouwer	is	sinds	kort	lid	van	“Vriend-
schap”	en	is	de	bassen	komen	versterken.	
Hoe	kwam	hij	in	contact	met	dit	koor?	
Nou..via	een	flyer	(!)	van	het	project	“The	
Armed	Man”	,	
kwam		hij	(evenals	
zijn	vrouw	Lies-
beth)	bij	de	uitvoe-
ring	van	dit	bijzon-
dere	werk	in	de	
Sint	Jan	te	Gouda.	
Daarvan	hebben	zij	
toen	heel	erg	geno-
ten.	”Een	bijzonder	
project,	we	waren	
erg	onder	de	in-
druk,	een	prach[ge	
volwassen	uitvoe-
ring”,	zo	vertelt	hij.		
Reden	om	zich	aan	
te	melden	bij	dit	
“bijzondere”	koor.	
Albert	heee	een	
ruime	ervaring	met	
het	zingen	in	koren.	
Zo	was	hij	7	jaar	lid	
van	het	RoTerdams	Operakoor.	Tevens	zong	
Albert	5	jaar	bij	een	projectkoor;	het	RoTer-
dams	Vocaal	Ensemble.	Als	docent	drama/
toneel	heee	hij	een	natuurlijke	feeling	met	
het	zingen.	Wat	hem	bij	Vriendschap	zo	aan-
trekt	is	de	goede	sfeer	waarin	met	een	inspi-

rerende	dirigent	echt	hard	wordt	gewerkt	
om	een		repertoire	van	goed	niveau	neer	te	
zeTen.	De	diversiteit	van	stukken	is	ook	al	zo	
leuk	en	maakt	het	iedere	keer	weer	een	

verrassende	
repe[[e.	
Waarom	zingt	
Albert	eigen-
lijk?	”Tja…
omdat	het	zo	
fijn	en	goed	is	
voor	de	mens	
om	samen	
met	anderen	
te	zingen.		
Ook	met	de	
collega-koor-
leden	kan	ik	
goed	opschie-
ten.	Ik	ga	na	
iedere	repe[-
[e	weer	te-
vreden	naar	
huis!”	Maar		
Albert	heee	
nog	wel	een	

wens.	Wat	zou	hij	graag	met	Vriendschap	de	
Messe	Solenelle		“Saint	Cécile”	van	Gounod	
eens	willen	uitvoeren.	”Dat	is	zo’n	prach[g	
werk!		Dat	moeten	wij	als	Vriendschap	zeker	
kunnen	instuderen”,	zo	besluit	Albert.	
Tjabel	Nieuwenhuizen

Kennis maken met……..Van de dirigent
VAN	DE	BOK	–	THE	WOMAN’S	VOICE	

Na	het	geweld	van	Karl	Jenkins	‘Armed	Man’,	
brengt	Vriendschap	dit	najaar	een	ode	aan	
‘de	stem	van	de	vrouw’.	Een	programma	
waar	ik	bijzonder	trots	op	ben.	Met	muziek	
die	uitsluitend	is	gecomponeerd	door	vrou-
wen.	Geen	klinkende	namen	dus	als	Bach,	
Händel,	Mendelssohn,	Mahler,	Rheinberger	
of	Liszt,	allemaal	topcomponisten	die	terecht	
vaak	worden	gespeeld,	maar	een	fascine-
rende	bloemlezing	van	ten	onrechte	zelden	
uitgevoerde	werken	van	een	zeer	hoge	kwa-
liteit.	

Uiteraard	beginnen	we	met	Hildegard	von	
Bingen,	de	Middeleeuwse	mys[ca	die	in	haar	
klooster	aan	de	Rijn	zeldzame	wetenschap-
pelijke	werken	schreef	en	binnen	de	muren	
een	muzikaal	leven	onderhield	van	een	uit -
zonderlijk	hoog	niveau,	waaraan	zij	zelf	als	
componist	aan	bijdroeg:	het	zijn	gregoriaan-
se	gezangen	van	een	grote	complexiteit,	die	
nog	al[jd	ontroeren.	De	hedendaagse	
Vlaamse	componist	Erika	Budai	schreef	op	
de	teksten	van	Van	Bingen	nieuwe	noten,	
waarvan	er	ook	enkele	op	deze	concerten	
zullen	klinken.		

Naast	deze	vrouwelijke	mys[ek	klinken	wer-
ken	uit	de	vroege	en	late	roman[ek:	Fanny	
Hensel	–	de	zus	van	Felix	Mendelssohn	–,	Lily	

Boulanger	–	de	vroeg	gestorven	zus	van	Na-
dia	Boulanger,	die	vele	grote	hedendaagse	
componisten,	van	Strawinsky	tot	Pierre	Bou-
lez,	heee	opgeleid	aan	het	Parijse	conserva-
torium	–	en	Imogen	Holst	–	de	dochter	van	
Gustav	Holst,	waarvan	een	deel	van	de	in	
Nederland	nog	nooit	uitgevoerde	mis	in	a-
klein	zal	worden	uitgevoerd.	

Daarnaast	uiteraard	ook	weer	veel	verras-
send	werk	van	recente	datum:	van	de	Neder-
landse	Tera	de	Marez-Oyens	‘Bist	du	bist	III’	
–	een	zogenaamde	‘grafische’	par[tuur	–	en	
Rita	Hijmans	via	de	Engelse	Cecilia	McDowall	
naar	de	Amerikaanse	Sheena	Phillips	en	
Jenny	Brandon.	Het	is	één	grote	reis	door	
een	klankwereld	die	u	zeker	zal	verrassen.	

Twee	topsolisten	vergezellen	Vriendschap	bij	
deze	concerten:	de	flui[ste	Sannie	de	Jongh	
zal	o.a.	werk	van	Cécile	Chaminade	spelen	
en	Wendy	Roobol	is	terug	met	haar	fabel-
ach[ge	performance,	die	we	nog	kennen	van	
onze	uitvoering	van	de	Carmina	Burana	in	
2016.	En	aan	de	piano	zit	zoals	al[jd	–	we	
kunnen	niet	zonder	hem	–	Jeroen	Liedorp.	
En,	voor	wie	er	aan	mocht	twijfelen,	ook	
onze	mannen	(met	een	prach[g	uitgebreide	
bassec[e)	zingen	mee!	Van	harte	welkom	bij	
onze	Concerten	bij	Kaarslicht,	ik	hoop	u	te	
ontmoeten!	

Cees-Willem	van	Vliet,	dirigent



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

JENKINSCONCERT	WAS	TOTAALBELEVING	

Diep	onder	de	indruk	verlieten	de	bezoekers	
van	"The	Armed	Man"	van	componist	Karl	
Jenkins	de	Sint	Jan	in	Gouda.	

Het	begin	was	al	indrukwekkend.	Het	"Kyrië"	
kwam	vanachter	het	publiek,	buiten	het	
gezichtsveld,	en	vulde	de	ruimte.	Het	slag-
werk	van	de	Holland	Orkest	Combina[e	

zorgde	voor	het	geluid	van	bomexplosies	en	
geweersalvo’s.	Langzaam	kwamen	het	Nieuw	
Krimpenerwaards	Kinderkoor,	Vriendschap,	
de	solisten	en	het	orkest	naar	voren.	

Eenmaal	op	het	podium	waren	de	prach[ge	
muziek,	de	koorzang	en	het	kinderkoor	een	
contrast	met	de	oorlogsbeelden	van	de	film	
op	de	achtergrond.
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Terugblik

De	solisten	waren	niemand	minder	dan	Ger-
ben	van	der	Werf	(altus),	Achmed	Hamdaoui	
(muezzin)	en	Richard	Vos	(orgel).	Onze	diri-
gent	Cees	Willem	van	Vliet	was	verantwoor-
delijk		voor	de	muzikale	en	theatrale	ensce-
nering	en	heee	weer	een	sterk	staaltje	vak-
manschap		(meesterschap)	laten	zien.	

Op	2	november	aanstaande	zingt	een	dele-
ga[e	van	10	leden	van	Vriendschap	The	Ar-
med	Man	in	de	Mercedes-Benz	Arena	in	
Berlijn,	samen	met	2000	zangers	uit	27	lan-
den	en	Karl	Jenkins	himself	als	dirigent.	

Tineke	Maatje	

mailto:voet.beheer@12move.nl
mailto:voet.beheer@12move.nl

