
 
Van de voorzitter - improviseren en meebewegen
Als	je	vraagt	‘wat	kenmerkt	Vriendschap	in	
deze	8jd?’,	dan	komen	er	spontaan	twee	
woorden	naar	boven:	improviseren	en	
meebewegen.	Van	een	124-jarig	koor	met	
een	klassiek	repertoire	verwacht	je	een	
dergelijke	souplesse	in	hoofd,	hart	en	heu-
pen	wellicht	niet.	Toch	is	dat	wat	we	sinds	
maart	hebben	laten	zien	toen	we	maan-
denlang	niet	bij	elkaar	mochten	komen	om	
te	repeteren	en	alle	plannen	voor	uitvoe-
ringen	op	losse	schroeven	kwamen	te	
staan.	Door	steeds	te	kijken	wat	er	onder	
de	gegeven	omstandigheden	wèl	kan,	hiel-
den	en	houden	we	met	elkaar	de	spirit	
hoog.	Zo	repeteerden	we	een	8jd	lang	via	

een	wekelijkse	podcasts	van	onze	dirigent.	
En	toen	vanaf	1	juni	bijeenkomen	met	een	
groep	weer	mocht,	gingen	we	in	kleine	
groepen	op	veilige	afstand	buiten	repete-
ren.	Dit	deden	we	op	de	prach8ge	boerde-
rij	van	Marian	en	Gerrit	Timmer	aan	de	
Kerkweg	in	Berkenwoude.	Degenen	die	
ervoor	kozen	om	thuis	te	repeteren,	kon-

den	via	een	livestream	de	repe88es	volgen.		

Bij	elkaar	komen	op	deze	plek	met	rondom	
uitbundige	bloemen,	planten,	vogels,	bo-
men,	paarden,	koeien	–	hoeveel	Krimpe-
nerwaard	wil	en	kun	je	hebben?	–	was	een	
onverwacht	cadeautje	dat	we	zonder	covid	
niet	hadden	gekregen.	

Met	een	openbare	repe88e	in	aanwezig-
heid	van	publiek	in	het	weiland	beleefden	
we	daar	op	15	juli	tevens	een	unieke	afslui-
8ng	van	het	eerste	half	jaar.	Vier	delen	van	
Ein	Deutches	Requiem	van	Brahms	brach-
ten	we	onder	de	bezielende	leiding	van	
onze	dirigent	Cees-Willem	van	Vliet	ten	

gehore,	afgewisseld	door	stukken	met	solist	
bariton	Joep	van	Geffen.		

Opnamen	van	deze	Brahms	in	de	Polder,	
gemaakt	door	Sem	de	Groot	zijn	te	zien	en	
te	beluisteren	op	YouTube	h[ps://
www.youtube.com/results?
search_query=Zangvereniging+Vriend-

schap+Brahms.	

Tijdens	de	zomer	zijn	
we	op	zoek	gegaan	
naar	een	ruimte	die	
qua	volume	en	ven8-
la8e	geschikt	was	
voor	het	veilig	voort-
ze[en	van	onze	repe-
88es	vanaf	septem-
ber.	Na	onderzoek	
van	in	totaal	17	loca-
8es	konden	we	uit-
eindelijk	terecht	bij	
het	Koetshuis	in	
Krimpen	aan	de	Lek,	
alwaar	we	met	strikte	

veiligheidsmaatregelen	tot	begin	oktober	
hebben	gerepeteerd.		

Vanwege	de	oplopende	covid-	besmet-
8ngscijfers	–	juist	ook	in	de	Krimpenerwaard	
–	moesten	we	besluiten	om	hiermee	te	
stoppen.	Intussen	zijn	we	gestart	met	we-
kelijkse	online	repe88es	via	zoom.	Eerlijk	is	
eerlijk,	qua	samenzang	is	dit	niet	ideaal,	
maar	we	zien	en	spreken	elkaar	in	elk	geval	
en	zijn	tegelijk	samen	met	muziek	bezig.		

Dit	bedoelen	we	dus	met	improviseren	en	
meebewegen.	We	weten	niet	wat	de	toe-
komst	ons	brengt.	Maar	één	ding	weten	we	
wel:	er	komt	een	moment	dat	we	Brahms	–	

eerst	gepland	op	6	juni	van	dit	jaar,	daarna	
verschoven	naar	19	september	en	toen	
naar	een	nog	onbekende	datum	–	met	
publiek	gaan	uitvoeren.	Hetzelfde	geldt	
voor	de	tradi8onele	jaarlijkse	Kaarslicht-
concerten	in	november;	voor	de	eerste	
keer	sinds	1981	konden	deze	niet	door-
gaan,	een	groot	gemis	voor	iedereen.		

Ook	gaan	we	zeker	uitgebreid	s8lstaan	bij	
ons	125-jarig	bestaan	in	2021.	Wanneer	we	
precies	onze	feestelijke	plannen	kunnen	
uitvoeren,	is	nog	afwachten.	Tot	die	8jd	
gaan	we	in	elk	geval	door	met	wat	we	nu	al	
doen:	het	glas	als	halfvol	blijven	zien	en	
doen	wat	kan!		

Voor	iedereen	die	Vriendschap	een	warm	
hart	toedraagt,	alle	goeds	en	gezondheid	
gewenst.	Hopelijk	gaan	we	elkaar	in	het	
nieuwe	jaar	weer	ontmoeten!	

Lucie	Boonekamp,	voorzi2er	
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Er	hangt	bijna	een	soort	vanzelfsprekend-
heid	rondom	alle	inzet	die	wordt	genomen	
om	ons	bijeen	te	laten	komen.	Mijn	dank	is	
groot	dat	iedereen	zich	steeds	zo	wendbaar	
heem	opgesteld.	Ik	wil	de	offers	die	zijn	
gevallen	niet	wegcijferen.	We	hebben	men-
sen	moeten	missen	en	doelen	moeten	
wegstrepen.	Toch	is	er	steeds	een	nieuwe	
vorm	van	liefde	voor	ons	koor.	Dat	is	knap.		
Ik	kijk	met	veel	plezier	terug	naar	Brahms	
in	de	tuin	bij	de	Timmers,	de	uitdagingen	
en	de	nieuwe	ervaringen	die	daarbij	kwa-
men	kijken.	Zingen	in	de	buitenlucht	vind	ik	
voor	herhaling	vatbaar	zelfs.	Het	Koetshuis	
vloog	voorbij,	en	nu	zi[en	we	thuis	te	stu-
deren.	Noten	te	sparen	voor	betere	8jden.	
Ik	heb	geen	twijfel	dat	we	het	vol	zullen	
houden	tot	het	weer	kan.	We	behouden	
het	ritme,	wetend	dat	het	te	kostbaar	is	om	
te	laten	versloffen.	De	stembanden	zijn	een	
spier	en	het	koor	is	onze	sportschool.	Blijf	
gezond.	Blijf	zingen.		
	 	 											Anthony	van	Dijk	

Ellebogenwerk	als	begroe8ng	en	als	boef	of	
lasser	verkleed	de	supermarkt	in.	Indach8g	
de	verkeersregel	van	Veilig	Verkeer	Neder-
land	houden	we	afstand.	Ik	ben	eerder	
toeschouwer	dan	deelnemer,	wat	een	
wonderlijk	gezicht.		
Om	mijn	stem	niet	kwijt	te	raken	zing	ik	
dagelijks	even	onder	de	douche.	Van	laag	
naar	hoog	en	weer	terug,	gewoon	even	wat	
oefening.	
En	ik	zing	bij	het	voeren	van	de	geiten	en	
de	kippen.	
Ik	stel	me	voor	dat	ze	het	mooi	vinden.		
Nou	ja,	ze	gaan	in	ieder	geval	niet	weg.		
Corona	vind	ik	een	handvol	bootjes	in	het	
water	en	17	miljoen	mensen	die	weten	hoe	
je	moet	varen.	Ik	doe	er	niet	aan	mee.	
Heel	erg	voor	iedereen	die	er	financieel	of	
anderszins	door	in	de	problemen	komt.	
Ik	richt	me	op	wat	wel	kan	of	leuk	is,	of	doe	
gewoon	niks.		
Contacten	mis	ik	niet	zo,	ik	ben	graag	al-
leen.		 	

Henk	Focke	

Van	de	PR-commissie	kreeg	ik	het	verzoek	
om	iets	te	schrijven	over	mijn	beleving	van	
de	corona8jd.	Ik	ben	geen	schrijfster,	maar	
wilde	wel	aan	het	verzoek	voldoen.	
Het	is	natuurlijk	een	afschuwelijke	8jd	voor	
degenen	die	besmet	zijn	of	een	dierbare	
door	corona	hebben	verloren.		
Voor	mij,	als	alleenwonende,	valt	het	alle-
maal	wel	mee.	Hoewel	veel	is	weggevallen,	
zoals	bezoek	aan	steden	gecombineerd	met	
musea,	aan	concerten,	e.d.,	is	er	toch	nog	
veel	mogelijk.	Ik	ben	vrijwilliger	in	de	We-
reldwinkel	in	Krimpen	ad	IJssel,	bezoek	
familie	en	vrienden	in	de	omgeving.	En	
natuurlijk	hebben	wij	de	social	media,	zo	is	
contact	op	afstand	mogelijk.	In	deze	8jd	
komt	het	goed	uit,	dat	ik	er	ook	wel	van	
houd	om	zo	nu	en	dan	als	kluizenaar	te	
leven;	met	een	goed	boekje	in	een	hoekje.	
Het	is	nu	eenmaal	zo;	het	leven	moeten	wij	
nemen	zoals	het	komt	en	er	het	beste	van	
maken.	Er	komen	vast	weer	betere	8jden,	
daar	hoop	ik	maar	op.		
En	blijven	zingen,	met	
elkaar	of	alleen.	

Jeanne	Hoefnagel	
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In	september	hebben	we	een	begin	ge-
maakt	met	het	programma	Ave	Generosa	
dat	vanzelfsprekend	veel	Marialiederen	
bevat.	In	oktober	zaten	we	thuis	achter	
de	computer	liederen	te	oefenen	met	
Zoom.	Dat	was	een	grote	omschakeling.	
Ik	werd	ingedeeld	bij	een	groepje	dat	vier	
liederen	uit	het	repertoire	bestudeert.	De	
overige	groepjes	oefenen	met	vier	andere	
stukken.		

Een	van	de	liederen	is	gecomponeerd	
door	de	Duitse	kerkmusicus	Michael	
Praetorius	(1571–1621).	U	kent	het	vast	
in	de	bewerking	van	de	blinde	dominee/
dichter	Jan	Wit	zoals	het	in	het	Liedboek	
voor	de	kerken	is	opgenomen	(lied	473):	
Er	is	een	roos	ontloken.	De	oorspronkelij-
ke	tekst	is	eenvoudiger	en	geem	heel	puur	
het	verlangen	naar	nieuw	licht	en	leven	in	
een	periode	van	duisternis	weer.	Zo	mooi	
om	te	zingen!		

Everlien	Flier				

Es	ist	ein	Ros	entsprungen	aus	einer	Wurzel	zart,		
wie	uns	die	Alten	sungen,	von	Jesse	kam	die	Art.	
und	hat	ein	Blümlein	bracht	miMen	im	kalten	Win-
ter,	wohl	zu	der	halben	Nacht.		

Das	Röslein,	das	ich	meine,	davon	Jesaja	sagt	
hat	uns	gebracht	alleine	Marie,	die	reine	Magd.		
Aus	GoMes	ewgem	Rat,	hat	sie	ein	Kind	geboren,	
welches	uns	selig	macht.		

Das	Blümelein	so	kleine,	das	duSet	uns	so	süß;	
mit	seinem	hellen	Scheine	vertreibt’s	die	Finsternis:	
Wahr‘	Mensch	und	wahrer	GoM	hilS	uns	aus	allem	
Leide,	reMet	von	Sünd	und	Tod.

Das	Röslein	

Belevenissen



Normaal	gesproken	zou	er	dit	najaar	een	
programma	geklonken	hebben	met	muziek	
uit	de	Scandinavische	landen:	geves8gde	
namen	als	Grieg	en	Sibelius,	maar	ook	
minder	bekende	en	verrassende	componis-
ten	als	Trond	Kverno	en	Sven-Eric	Johans-
son.	Dat	programma	belandde	echter	al	
snel	in	het	spreekwoordelijke	vat	waarin	
niets	verzuurt.	Als	alterna8ef	zouden	wij	
half	december	met	een	vervolg	komen	op	
het	ooit	gehouden	kerstprogramma	‘Maria,	
Maria’.	Een	sfeervol	programma	vol	hoop	
en	troost,	met	werken	van	o.a.	Arvo	Pärt,	
Ola	Gjeilo,	en	John	Tavener.	Na	enige	we-
ken	met	halve	groepen	aan	dit	programma	
te	hebben	gewerkt,	bleek	dat	we	zouden	
moeten	uitzien	naar	een	uitvoering	in	een	
aantal	nóg	kleinere	groepen.	Dat	zingen	in	

kleine	groepen	ging	Vriendschap	overigens	
goed	af.	Het	gedwongen	moeten	luisteren	
naar	zangmaatjes	die	ver	weg	zi[en,	kwam	
bijvoorbeeld	de	zuiverheid	verrassend	ten	
goede.	Daarentegen	werd	de	steun	die	je	
aan	elkaar	hebt	bijzonder	gemist	en	in	
ritmische	snelle	passages,	waar	het	op	een	
gezamenlijke	precisie	aankomt,	werkte	de	
grote	afstand	van	met	name	de	buitenste	
stemmen	in	het	nadeel.	Uiteindelijk	be-
landden	we	in	de	situa8e	waarin	we	we-
derom	niet	meer	mochten	samenkomen	
om	onze	geliefde	hobby	–	voor	sommigen	
van	levensbelang	–	te	beoefenen.	Vriend-
schap	ging	ook	aan	het	‘Zoomen’.	U	ziet	er	
in	deze	nieuwsbrief	enkele	screenshots	
van.	Ik	dirigeer	vanuit	huis	een	koor	waar-
van	ik	de	gezichten	zie	maar	niets	hoor,	de	

koorleden	zingen	mee	met	mijn	pianospel	
of	met	YouTube-films	waar	de	par8tuur	bij	
meeloopt	en	ontvangen	daarbij	aanwijzin-
gen	voor	uitspraak	etc.	Het	heem	z’n	be-
perkingen	maar	er	zijn	ook	leuke	mogelijk-
heden,	zoals	eens	een	inzingsessie	van	een	
specialist	op	dat	gebied	te	volgen	of	het	
laten	horen	van	andere	koormuziek.	Rond	
kerst	hopen	we	u	nu	te	verrassen	met	een	
kleine	uitsnede	uit	ons	programma	‘Maria	
Maria	2’,	met	door	de	mensen	thuis	zelf-
standig	ingezongen	par8jen,	digitaal	bij	
elkaar	gevoegd	tot	een	ongetwijfeld	hart-
verwarmend	geheel.	‘Stay	tuned’,	zeggen	
we	dan.	U	wordt	via	de	digitale	kanalen	
geïnformeerd!		

Cees-Willem	van	Vliet,	dirigent	Vriendschap	
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Van de Lessenaar

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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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
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Tekstbijdragen:	Lucie	Boonekamp,	Si-

grid	Laurensse,	Everlien	Flier,	Anthony	

van	Dijk,	Henk	Focke,	Addy	van	Vreden-

daal,	Jeanne	Hoefnagel,	Gerard	Fränzel,	

Cees-Willem	van	Vliet.	

Opmaak	nieuwsbrief:	Jaap	van	der	Laan

secretariaat:	
Gemengde	Zangvereniging	Vriendschap	
Westeinde	37	
2825	AJ		Berkenwoude	

website:		
www.zangverenigingvriendschap.nl	

e-mail:	
info@zangverenigingvriendschap.nl	

twi[er:	@koorvriendschap	

info	direct:	
Voorzi[er	Lucie	Boonekamp	

tel.	06-21	55	73	59

Woord	van	de	redac_e		

"Wat	er	ook	gebeurt,	men	kan	elk	lot	over-
winnen	door	het	te	dragen".	Vergilius		

Deze	nieuwsbrief	zit	iets	anders	in	elkaar	
dan	u	van	ons	gewend	bent.	Een	terugblik	
op	de	ac8viteiten	van	het	laatst	half	jaar	
hebt	u	al	in	de	bijdrage	van	de	voorzi[er	
gelezen	een	blik	op	hoe	het	had	kunnen	zijn	
komt	van	onze	dirigent	en	een	echte	voor-
uitblik	kunnen	we	u	nog	niet	geven	door	de	
onzekere	situa8e	rondom	de	coronamaat-
regelen.	Wat	we	wél	kunnen	is	u	een	indruk	
geven	hoe	onze	leden	deze	8jd	ervaren.		

Deze	bijdragen	vindt	u	in	deze	nieuwsbrief	
met	het	mo[o		(niet)	zingen	in	8jden	van	
corona.	
De	plannen	voor	ons	125-jarig	jubileum	
worden	nog	aangepast	maar	het	zal	zeker	
niet	ongemerkt	voorbij	gaan.	In	de	hoop	u	
in	ons	jubileumjaar	weer	te	kunnen	ont-
moeten	8jdens	een	concert	wensen	wij	u	
voor	nu	een	Gezegende	Kerst	en	alvast	een	
Gelukkig	Nieuwjaar.		

Namens	de	redacGe:	Sigrid	Laurensse

Corona	2020		

In	1991	bracht	ik	mijn	kinderen	naar	de	Vrije	
School	in	Krimpen	aan	den	IJssel.	Op	een	
avond	voor	de	jaarlijkse	herfstmarkt	ging	
meester	Jan	Putkamer	met	de	ouders	van	
zijn	klas	in	de	hal	enkele	liedjes	zingen.	Ik	
herinner	me	de	canon:	“De	klokken	van	
Haarlem”.	
Een	week	later	was	ik	lid	van	het	ouderkoor.	
Een	leuke	groep	ouders	waarmee	ik	het	
plezier	in	het	zingen	ontdekte.	Het	werd	een	
koor	waar	we	meer	deelden	dan	het	ouder-
koor	alleen.	Vele	ouders	zijn	vrienden	ge-
worden	en	zingen	er	nog	steeds	als	groot-
ouders.	
Ik	heb	bijna	40	jaar	onafgebroken	gezongen.		

Aan	die	vreugde	kwam	abrupt	een	einde	op	
7	maart	jongstleden.	Een	prach8g	concert	
olv	Hans	Barkmeijer	met	6o	zangers	en	200	
bezoekers	in	Krimpen	was	het	sluitstuk	van	
een	bijzonder	8jdperk.		

Corona	zat	niet	meer	te	wachten	op	onze	
samenzang.	Met	het	wegvallen	van	het	zin-
gen	vielen	ook	waardevolle	ontmoe8ngen	
weg.	Pur	Sang	durfde	het	nog	niet	aan	weer	
te	beginnen.		

Toen	Vriendschap	het	koorproject	“Ave	Ge-
nerosa”	star[e	ben	ik	ingestapt.	Mijn	mooie	
ervaringen	met	de	Carmina	Burana	en	voor-
al	met	het	“A	Mass	for	Peace”	van	Carl	
Jenkins	in	Gouda	en	Berlijn	waren	uniek.		

Deze	zomer	was	cultureel	erg	leeg.	
Ik	vond	op	sonos	en	spo8fy	troost	bij	Gjello,	
Morten	Lauridson	en	Daniel	Elder	en	heb	ik	
met	tranen	in	mijn	ogen	genoten	van	Stef	
Bos	in	het	programma	“Beste	Zangers”		

	 	 Gerard	Fränzel	

In	memoriam	Jan	Hofstede	

Op	16	oktober	2020	overleed	Jan	Joseph	Hof-
stede.	Jan	zong,	als	bas,	10	jaren	lang	met	
veel	plezier	bij	Vriendschap.		

Aangeraakt	door	zijn	overlijden,	aangeraakt	
door	de	wijze	waarop	Jan	inhoud	gaf	aan	zijn	
lidmaatschap	van	ons	koor,	every	inch	a	gent-
leman,	aangeraakt	door	de	wijze	waarop	hij	
zichtbaar	genoot	van	het	zingen.		

Ook	toen	een	ziekte	zijn	lichaam	hem	het	
zingen	tot	zijn	groot	verdriet,	onmogelijk	
maakte,	bleef	hij	verbonden	met	Vriendschap.	
Samen	met	zijn	vrouw	Magdaleen	bezocht	hij	
trouw	onze	concerten.		

Vol	trots	volgde	na	afloop	zijn	hartelijke	re-
censie.	Zijn	verbondenheid	met	Vriendschap	
bleef	en	dat	blijm	geheel	wederzijds.	

’Art	thou	troubled?	Music	will	calm	thee	
Art	thou	weary?	Rest	shall	be	thine	
Music	source	of	all	gladness	heals	thy	sad-
ness	at	her	shrine	
Music,	music	ever	divine	
Music,	music	calleth	with	voice	divine	

Georg	Friedrich	Händel’	

	 	 Addy	van	Vredendaal	

http://www.zangverenigingvriendschap.nl
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