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Dit muziekseizoen kwam ik slecht op 
gang. Ik viel uit door ziekte, het was heel 
warm in september waardoor de lust tot 
spelen me verging en op les stelde mijn 
docent Christiaan vast dat mijn hoorn lek 
was. Huh? Ik dacht dat ik minder toonvast 
was door te weinig oefenen. En toen na-
derde het eerste concert al. Ik werd gered 
door Sandra uit het orkest die een prach-
tige hoorn kon regelen vlak voor het con-
cert. Mijn docent ging op jacht voor mij 
(heel aardig van hem) naar een hoorn, 
een Alexander 503. Dat zegt u niets denk 
ik en het lijkt wel op het kopen van een 
auto, zoveel merken, typen en uitvoe-
ringen als er zijn. Een tweedehands wel 
te verstaan. En sinds vandaag ben ik de 
trotse eigenaar van een heel goed instru-
ment in een knalgele koffer. Aan de hoorn 
was iedereen snel gewend maar aan dat 
felgele ding in het gebouw... Ik ben echt 
superblij. Want sommige mensen zwe-
ren bij hardlopen, anderen gaan golfen 
of trappen tegen een bal maar ik kan niet 
zonder het spelen. Zo vaak mogelijk pak 
ik kwartiertjes maar het liefst halfuurtjes 
om de lesstukken en de fanfarestukken 
door te nemen. Dan ben ik even helemaal 
weg van de gewone wereld van werk, 
mantelzorg en bestuurswerk. Als ik moe 
word strijk ik wat was weg en pak dan de 
hoorn weer. 
 
We kijken terug op een mooi en actief 
muziekjaar: we speelden Peter en de 
Wolf met een boel kinderen over de vloer, 
waren bij de drukbezochte 4 mei herden-
king. De jeugd schreef een eigen tekst op 

het liedje Happy en zong en speelde dit 
in op een videoclip. Op onze ZFCZaandijk 
op Facebook is die te vinden. Heeft u ons 
al geliket? We speelden in oktober een 
stuk over een overstroomd dorp (Sunken 
Village van Philip Sparke, ook te vinden 
op Facebook) en zijn druk bezig met het 
kerstconcert op zaterdagavond 17 de-
cember in de prachtige Vermaning aan 
de Westzijde in Zaandam.
 
Het jaarprogramma voor 2017 is ook 
klaar. We gaan op concours maar maken 
ook een actuele productie in het project 
‘Oost-West’. Heel bijzonder wordt de 
samenwerking met voetbalvereniging 
Zaandijk in een heus theaterspektakel. Ja 
echt, u zult ervan opkijken! Wij ook trou-
wens, dit wordt heel anders dan anders. 
 
Genoeg kansen om elkaar te treffen in dit 
of het volgende jaar. Dank voor uw sup-
port!

Hartelijke groet,

Wilma Vloon
Voorzitter

Zaterdag 17 december | 20.00 uur
Kerstconcert
Vermaning Zaandam

Zondag 29 januari | 15.00 uur
Voorspeelavond
ZFC-gebouw

Zaterdag 18 maart
Concours
“De Hanzehof” Zutphen

Donderdag 4 mei
Dodenherdenking
Koogerpark, Koog aan de Zaan

Zaterdag 20 mei
Ot en Sien Muziekfestival
Twisk
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Hall. In 1936 werd het werk door Peter 
Wilhousky, een Amerikaanse componist 
van Oekraïense afkomst, bewerkt voor 
orkest en van een Engelse tekst voorzien. 
Doordat  Wilhousky er  door zijn werk bij 
het NBC Symphony Orchestra in slaag-
de nationale aandacht voor het werk te 
krijgen, zou het werk uitgroeien tot een 
geliefd onderdeel van de Amerikaanse 
kerstviering.

Jingle Bells – James L. Pier-
pont arr. Rieks van der Velde
Dit werk is wellicht één van de bekendste 
seculiere kerstliedjes, maar is merkwaar-
digerwijs helemaal niet voor kerst ge-
schreven. Er gaan verhalen dat het voor 
Thanksgiving is geschreven, of voor een 
zondagschool-klas, vast staat dat het in 
ieder geval niet voor kerst is geschreven. 
Het werk stamt uit 1857 en had in eerste 
instantie de titel ‘One Horse Open Sleigh’. 
Bij de publicatie in 1859 had het echter de 
titel ‘Jingle Bells, or the One Horse Open 
Sleigh’ gekregen. Ondanks dat het er niet 
voor bedoeld was is het werk uiteindelijk 
een zeer populair onderdeel van het Ame-
rikaanse kerstrepertoire geworden en is 
het één van de bekendste en meest ge-
zongen Amerikaanse liedjes ter wereld.

O Magnum Mysterium – 
Morten Lauridsen arr. Luc 
Vertommen
O Magnum Mysterium is een zgn. Res-
ponsorium uit de Metten (nachtelijke 
liturgie) van de Kerst-mis, waarin het 
wonder van de geboorte van Jezus wordt 
bezongen. Een Responsorium is een ge-
zang waarbij er een afwisseling is tussen 

voorzang door een cantor, en zang door 
een koor als antwoord. De tekst is door 
veel componisten op muziek gezet, één 
van de mooiere daarvan is de versie van 
Morten Lauridsen.

A Medieval Christmas – 
Philip Sparke
In dit werk gebruikt Philip Sparke op ge-
heel eigen wijze drie melodieën die al 
eeuwenlang populair zijn:

• Gaudete: Een typisch middeleeuws 
prijsgezang geschreven in de 16e 
eeuw. De tekst werd gepubliceerd in 
de Piae Cantiones, een collectie van 
Fins-Zweedse kerkgezangen uitge-
geven in 1582. Hierbij was geen me-
lodie opgenomen, de meest gangba-
re melodie is van latere datum en is 
terug te vinden in verschillende litur-
gieboeken.

• Coventry Carol: Een Engels carol, dat 
werd uitgevoerd als onderdeel van 
een mysteriespel. De tekst gaat over 
de Kindermoord van Bethlehem, 
waarbij Koning Herodes het bevel 
gaf alle jongens van twee jaar en ou-
der te doden. Het heeft de vorm van 
een slaapliedje dat gezongen word 
door de moeders van de gedoemde 
kinderen.

• In Dulci Jubilo: Een 14e eeuws kerst-
lied waarvan de tekst wordt toege-
schreven aan de Duitse mysticus 
Heinrich Seuse. Het is waarschijnlijk 
geschreven in 1328. De melodie is 
nog ouder, de eerste gedrukte versie 
stamt uit 1302. <<

Op 17 december geeft ZFC een kerstcon-
cert in de Vermaning in Zaandam. ZFC 
zou ZFC niet zijn als er niet wat bijzon-
dere werken op het programma staan. 
En omdat op een concert niet altijd de 
mogelijkheid bestaat om de achtergrond 
van een werk uitvoerig toe te lichten, 
hier alvast een toelichting op een aantal 
van de werken die wij zullen gaan spelen:

Russian Christmas Music – 
Alfred Reed
Dit werk is in 1944 geschreven door 
Alfred Reed, voor een concert in Den-
ver (Colorado) dat bedoeld was om de 
Amerikaans-Russische betrekkingen te 
bestendigen. Reed kreeg de opdracht 
voor dit werk 16 dagen voordat het con-
cert zou plaatsvinden. In dit werk heeft 
Reed een Russisch kerstlied uit de 16e 
eeuw gemengd met motieven uit de 
Russisch-Orthodoxe liturgische muziek. 
Het werk bestaat uit één deel, maar kent 
duidelijk vier onderdelen:

• Carol of the Little Russian Children. 
Dit eerste deel is langzaam en zacht. 
Het is gebaseerd op een Russisch 
kerstlied uit de 16e eeuw.

• Antiphonal Chant. In dit snellere deel 

nemen volume en dynamiek toe en 
het eindigt met overdonderend slag-
werk.

• Village Song is weer een rustig, 
zachtaardig deel.

• Cathedral Chorus, het laatste deel, 
begint rustig, ontwikkelt tot een cli-
max, waarna het weer afneemt naar 
een koraal-achtige sfeer. Vervolgens 
bouwt het opnieuw op en het werk 
eindigt met een donderend koraal.

Ukrainian Bell Carol –  My-
kola Leontovych arr. Philip 
Sparke
Ukrainian Bell Carol is ook bekend als 
Carol of the Bells. Dit werk is in 1914 ge-
schreven door de Oekraïense componist 
Mykola Leontovych. Het werk is geba-
seerd op een oud Oekraïens volksliedje 
‘Shchedryk’, dat rond de jaarwisseling (in 
april) werd gezongen. De oorspronkelij-
ke tekst verhaalt over een zwaluw die de 
komst van een nieuw en vruchtbaar jaar 
komt aankondigen. De première was in 
1916, maar het werk verloor aan popula-
riteit na de Russische Revolutie. Het werd 
in het westen geïntroduceerd in 1921 tij-
dens een concert van het Oekraïense Na-
tionale Koor in een uitverkocht Carnegie 

De kritische noot

Door: Peter Dekker

vooraf
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De GROTE  Vier
Door: Peter Dekker

Iedereen die zich een beetje bezig houdt 
met de geschiedenis van de Zaanse 
blaasorkesten krijgt onvermijdelijk te 
maken met ‘De Grote Vier’. Met de Grote 
Vier worden de vier dirigenten aange-
duid die tot in de jaren 60 van de vorige 
eeuw voor een aantal Zaanse orkesten 
stonden en daarmee grote successen 
wisten te behalen. Een kort exposé over 
deze mannen.

Anthonie de Vries (1882-1969)
Toon de Vries was autodidact, begif-
tigd met een grote muzikale intuïtie. 
Hij speelde tot 1919 sopraansaxofoon 
bij ZFC. In dat jaar gaf de toenmalige diri-
gent J. Vet aan dat hij de verantwoorde-
lijkheid voor deelname aan een concours 

in Bussum niet wenste te dragen. De 
Vries gaf aan dit wel te durven, waarop 
hem werd gevraagd de leiding over te 
nemen. De Vries werd dirigent en won 
met ZFC een eerste prijs. In de 35 jaar 
die hij hierna voor ZFC stond kwam het 
orkest vaak uit in de hoogste divisies en 
wist het talrijke successen te behalen. 
Naast ZFC was  De Vries ook dirigent van 
o.a. Crescendo Westzaan en Soli Deo 
Gloria Koog-Zaandijk. In Rooswijk te 
Zaandijk is een straat naar hem ver-
noemd.

Jan Steijn (1883-1939)
Jan Steijn was van 1907 tot 1922 dirigent 
van harmonie Apollo Zaandijk. Binnen 
enkele jaren na zijn aanstelling wist hij 

het orkest van de derde divisie naar de 
afdeling ‘Uitmuntendheid’ te leiden. 
Daarnaast werden door Apollo in de 
periode onder Steijn vele ere- en eerste 
prijzen behaald. Daarmee was Jan Steijn 
van grote betekenis voor het muziekle-
ven in de gehele Zaanstreek. In het da-
gelijks leven dreef hij een muziekhandel, 
eerst in Zaandijk, later in Zaandam. Ook 
naar hem werd in Rooswijk een straat 
vernoemd.

Gerrit Schaar (1878-1964)

Net als Toon de Vries en Ab Meijns was 
Gerrit Schaar als dirigent autodidact. 
En net als de anderen was hij behept 
met een grote muzikale intuïtie. Hoewel 
Schaar voor meerdere orkesten stond is 
zijn naam onlosmakelijk verbonden met 
‘Onderling Genoegen’ te Krommenie. 
Schaar heeft hier voor gestaan van 1902 
tot 1964 en in deze periode wist hij van 
‘Onderling Genoegen’ één van de beste 
fanfares van Nederland te maken. Naast 
OG gaf Schaar leiding aan o.a. de  Oost-
knollendammer kapel (ook tot de besten 
van Nederland gerekend) en van 1922 tot 
1958 aan harmonie Apollo te Zaandijk. 
Hij volgde daar dus Jan Steijn op. In het 
dagelijks leven maakte Schaar deel uit 
van de directie van de Verenigde Blikfa-

brieken in Krommenie. In Krommenie is 
een straat naar Gerrit Schaar vernoemd.

Albert (Ab) Wzn Meijns 
(1880-1969)

De vierde van het stel. Hoewel Ab Meijns 
(Ome Ab) enige basisopleiding ontving 
bij meester Zijlstra, die rond de eeuw-
wisseling in Wormerveer een zangschool 
leidde, was Ab Meijns als  dirigent auto-
didact. Hij arrangeerde veel symfonische 
werken voor harmonie- en fanfareorkest 
en componeerde diverse werken voor de 
lagere afdelingen. Nadat in Wormerveer 
onvrede was ontstaan over het elitaire 
gedrag van een aantal leden van harmo-
nie Excelsior werd in 1904 besloten tot 
oprichting van een nieuwe harmonie. 
Meijns was mede-oprichter en dirigent 
van deze harmonie: Ons Genoegen. Hij 
zou het orkest leiden van 1904 tot 1964. 
En net als de anderen wist Ab Meijns 
met Ons Genoegen de hoogste afde-
ling te bereiken. Naast Ons Genoegen 
stond Meijns ook nog voor Concordia 
Oostzaan, Aalsmeers Harmonie en 
Eensgezindheid Heiloo. Meijns was in het 
dagelijks leven melkboer. En ook naar 
hem is een straat genoemd. In Wormer-
veer natuurlijk. <<Triomfale intocht per koets van de dirigenten Jan Steijn en Anthonie de Vries na een 

succesvolle concoursdag op 21 augustus 1922.
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van kerstviering in te voeren. Om de her-
innering aan de religieuze oorsprong van 
dit feest zoveel mogelijk weg te moffelen, 
werd Kerst voortaan gevierd tijdens de 
jaarwisseling. De kerstboom heette voort-
aan “nieuwjaars-
boom” en werd pas 
op oudejaarsdag 
opgetuigd.

Daarnaast werd 
een aantal nieu-
we ‘heiligen’ inge-
voerd, namelijk de 
sprookjesfiguren 
Ded Moroz (Groot-
vadertje Vorst) en 
Snegoerotsjka (het 
S n e e u w m e i s j e) . 
Meer dan een hal-
ve eeuw was deze 
communist ische 
kerstviering in Rus-
land de belangrijk-
ste feestdag van 
het jaar.

Ondanks de verwoede pogingen van de 
communisten om kerk en religie in Rusland 
uit te roeien, lukte hen dit niet. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bleek bijvoorbeeld 
dat de kerk een belangrijke mobiliserende 
rol kon spelen voor de Sowjets. De kerk 
werd dan ook uiteindelijk oogluikend toe-
gestaan, maar wel onder de strenge con-
trole van de partij. Voorzichtig begon de 
orthodoxe kerk in de loop der jaren weer 
de geboorte van Christus te vieren, en wel 
op 7 januari.

Hoewel vaak in het geheim en onder vele 
restricties, werd voor een klein deel van de 
bevolking dit de belangrijkste feestdag. 
Een aantal van hen bezocht bijvoorbeeld 

de orthodoxe kerstnachtdienst (van 6 op 7 
januari) en hield zich strikt aan de vasten-
regels (twaalf dagen na Kerst) en de doop 
(19 januari, aan het einde van de vasten-
tijd).

Religieuze wederopstanding
Pas met het aan de macht komen van par-
tijleider Michail Gorbatsjov (1985) en de 
invoering van zijn beleid van glasnost en 
perostrojka kwam er verandering in deze 
situatie. De religieuze tolerantie nam snel 
toe en in 1990 kwam er een nieuwe wet op 
geloofsvrijheid. Vanaf toen groeide het or-
thodoxe geloof weer uit tot een essentieel 
bestanddeel van de Russische samenle-
ving en nam de betekenis van de Russische 
kerstviering op 7 januari enorm toe.

Zo wordt nu al een aantal jaren de kerst-
nachtdienst, geleid door het hoofd van de 
Russisch-Orthodoxe Kerk, patriarch Alek-
sej II, live op de Russische televisie uitge-
zonden en door miljoenen kijkers gevolgd. 

Van onze correspondent
MOSKOU – Ook in Moskou maken de 
inwoners zich op voor de kerstviering. 
Overal in de stad staan kerstbomen en 
is er kerstverlichting aangebracht. Grote 
spandoeken wensen de inwoners fijne 
kerstdagen en gelukkig nieuwjaar toe. 
En regelmatig kom je op straat zelfs een 
kerstman tegen die je in het Russisch 
aanspreekt.

Toch is het voor vele Moskovieten ondui-
delijk wanneer nu eigenlijk werkelijk het 
kerstfeest gevierd moet worden: op 25 
december, tijdens de jaarwisseling of op 7 
januari. Revoluties en kalenderwisselingen 
hebben de bevolking danig in verwarring 
gebracht en het zal nog wel jaren duren 
voordat er volledige consensus heerst over 
de datum van de belangrijkste feestdag 
van het jaar.

Het Russische volk is al meer dan duizend 
jaar geleden (988) gekerstend. Maar het 
christelijk geloof dat de Russen aannamen 
week nogal af van dat in West-Europa. Het 
orthodoxe geloof kende geheel andere ri-
ten en de wederopstanding van Christus 
werd als belangrijker ervaren dan Zijn ge-
boorte.

Eeuwenlang ontwikkelde de Russische va-
riant van het orthodoxe geloof zich in to-
taal isolement. Pas na de confrontatie met 
het Westen, vooral tijdens het bewind van 
tsaar Peter de Grote (18e eeuw), kwam hier 
enige verandering in. Vanaf die tijd werden 
vele westerse riten overgenomen, waar-
onder de kerstviering op 25 december, die 
gepaard ging met zogenaamde kerstspe-
len en het optuigen van kerstbomen.

Communistische Kerst
Met de communistische revolutie van 1917 
kwam er aan deze kerstviering een abrupt 
einde. De nieuwe atheïstische machtheb-
bers verboden dit feest. Daarnaast werd 
de tot dan toe nog gebruikte Juliaanse 
kalender ingewisseld voor de Gregoriaan-
se, waardoor ook nog eens de datum van 
het Russische kerstfeest verschoof van 7 
januari naar 25 december. De communis-
ten startten een ware terreur tegen het 
orthodoxe geloof en moordden duizenden 
geestelijken uit.

Toch bleek het moeilijk de kersttraditie 
totaal uit te roeien. Om het volk te paai-
en besloten de communisten begin jaren 
dertig dan ook weer een (wereldse) vorm 

Russen kunnen op drie 
data kerstfeest vieren

In Rusland viert men Kerstmis van oudsher op 7 januari, 13 dagen na ons, dit heeft 
te maken met de Juliaanse kalender waarmee men rekent. Wij rekenen met de 
Gregoriaanse kalender. In het Reformatorisch Daglad van 24-12-1998 vond ik een 
interessant artikel over de geschiedenis van de kerstviering in Rusland en het di-
lemma waar de Russen de laatste tijd voor staan.

Door: Annemieke Swagerman
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Ook de kerkdiensten zelf zijn overvol en 
vele bezoekers moeten tijdens de dienst 
buiten staan.
Tegelijk met deze toenemende betekenis 
van de orthodoxe kerstviering werd Rus-
land op grote schaal geconfronteerd met 
de westerse kerstviering, en vooral met 
de commerciële kant ervan. Vanaf 1992 
zijn de grenzen opengegaan en werd het 
land overspoeld met westerse produkten 
en tradities. Vooral de jonge Russische ge-
neratie, die vaak het meeste geld verdient, 
omarmde deze levensstijl met groot en-
thousiame.

En aangezien de westerse kerstviering, in-
clusief de kerstman en grote cadeaus, een 
vast bestanddeel is van deze levensstijl, 
nam de vraag hiernaar enorm toe. Zowel 
bedrijven als autoriteiten speelden hier 
handig op in en begonnen op grote schaal 
de westerse kerstsymbolen naar Rusland 
te halen. Dat betekende immers een flinke 
stimulans voor de nog in de kinderschoe-
nen staande Russische middenstand. 
Overal is nu dan ook westerse kerstver-
siering te vinden en bijna in iedere straat 

loopt wel een westerse kerstman rond, die 
de voorbijgangers aanspoort toch vooral 
kerstcadeaus te kopen.

Op eigen kosten
De burgemeester van Moskou, Joeri 
Loezjkov, verplicht zelfs sinds enkele ja-
ren alle winkeliers in het centrum op eigen 
kosten hun winkels reeds vanaf 1 decem-
ber met (westerse) kerstversiering op te 
vrolijken.

Het mag duidelijk zijn dat onder de toene-
mende betekenis van zowel de orthodoxe 
kerstviering op 7 januari als de westerse 
kerstviering op 25 december, de beteke-
nis van de (Sowjet-)kerstviering tijdens de 
jaarwisseling aan het afnemen is.

De grote vraag is echter of deze feestdag 
ooit officieel vervangen wordt door 25 
december of 7 januari. Orthodoxe gees-
telijken zijn allang blij dat de commercië-
le kerstviering rond 25 december plaats-
heeft, omdat zodoende de daadwerkelijke 
viering van de geboorte van Christus op 7 
januari in alle rust kan plaatshebben. <<

Ik ben Emil Aktas, speel altsaxofoon en ben 19 jaar oud.

Ik doe de opleiding Business Studies aan Inholland in Alk-
maar, momenteel in het derde jaar, het stagejaar. Mijn sta-
ge loop ik bij Guidion, een bedrijf dat servicemonteurs naar 
klanten stuurt om apparatuur werkend te krijgen. Ik werk 
daar op het kantoor en daarnaast ook aan mijn stageonder-
zoek.

Verder ga ik twee keer per week naar de sportschool, beleg ik 
in aandelen en doe ik natuurlijk van alles met muziek. Naast 

ZFC speel ik bij het Zaans Show orkest. Ik ben door Arnoud Janki meegesleurd naar ZFC. 
Daarna vond ik het leuk genoeg en hoefde hij niet meer te sleuren :-)

Tot nu toe is het heel leuk bij ZFC. Er moet wel iets heel ernstigs gebeuren wil ik weggaan 
bij deze vereniging!

Groetjes, Emil <<

Ik ben Andries Martens, kom uit een gezin van 6 man-
nen en ben daar de jongste van. Zoals mijn broers mij 
wel eens plagen: prinszes... Ik ben inmiddels 30 en 
speel bugel.

In het dagelijks leven werk ik als plaatsvervangend as-
sistent Meetings & Events Manager bij Nh Collection 
Grand Hotel Krasnapolsky en geef leiding aan een team 
van zo’n 20 personen. 

Hiervoor heb ik 20 jaar gespeeld bij Soli Deo Gloria in 
Ommen, waar ik vanaf mijn 5e als klein mannetje al bu-
gel speelde. Op mijn 13e/14e ben ik slagwerk gaan spe-
len en ben in 2001 met het slagwerkensemble wereldkampioen geworden in Kerkrade op 
het WMC. Op mijn 23e ben ik met slagwerk gestopt, omdat het niet meer combineerbaar 
was met mijn werk destijds.
 
Verder heb ik nog 4 jaar bij het DFO (Drents Fanfare Orkest) gespeeld en ben regelma-
tig ingevallen bij de Eendracht in Hardenberg. Ik heb nog een jaar gedirigeerd voor ons 
C-Orkest en ben daar 5 jaar coördinator van geweest.

Ik ben bij ZFC terecht gekomen via Google. Ik was op zoek naar een vereniging in de 2e 
divisie in de buurt van Haarlem en kon deze niet vinden, maar na een tijdje zoeken vond 
ik ZFC. Ik heb het erg naar m’n zin. Moet wel weer wennen, omdat mijn techniek wel een 
beetje verwaterd is…  <<

Even voorstellen...

In memoriam
Op 21 juli is Cees Smit, de vader van Yvonne, geheel onverwachts overleden.
Cees vervoerde trouw voor en na ieder concert het slagwerk met de vrachtwa-
gen van de Voedselbank, waar hij vrijwilliger was. Daarnaast was hij een van 
onze trouwste fans. Hij werd 71 jaar.

Op 21 september is Rie Bakker ons ontvallen. Rie was de vrouw van ons erelid 
Aris Bakker en vroeger graag gezien bij de verenigingsactiviteiten. Samen droe-
gen ze jarenlang de zorg voor de schoonmaak van het gebouw.  Veel (oud)leden 
zullen in het verleden een verjaardagskaartje van haar hebben ontvangen, vaak 
ook nog  door haarzelf bezorgd. Rie is 81 jaar geworden.
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Vandaag de dag worden Sinterklaas en 
Kerstmis in Nederland gezien als twee 
afzonderlijke feestdagen. Toch zijn er 
opmerkelijk veel overeenkomsten tussen 
Sinterklaas en de Kerstman. De traditie 
van de Kerstman, die stamt uit de acht-
tiende eeuw, is namelijk gedeeltelijk ge-
baseerd op de viering van Sinterklaas.

Sinterklaas
Sinterklaas werd voor het eerst gevierd in 
de middeleeuwen in het noorden van Eu-
ropa. Het feest vond plaats op 6 december, 
de kerkelijke feestdag voor de heilige Sint 
Nicolaas van Myra. In navolging van de 
heilige bisschop, die bekend stond om zijn 
anonieme gulheid, was het tijdens Sinter-
klaas gebruikelijk om geld te geven aan de 
armen. Later veranderde dit in het geven 
van cadeautjes aan kinderen die het hele 
jaar braaf waren geweest. Daarnaast wer-
den er gedurende de eeuwen nog meer 
elementen aan de traditie toegevoegd, zo-
als het feit dat Sinterklaas met een paard 
over de daken reed en de cadeautjes be-
zorgde via de schoorsteen. Toch bleef het 
uiterlijk van Sinterklaas, een oude serieuze 
man met een mijter en een bisschopsman-
tel, zeer dicht bij de oorspronkelijke Sint 
Nikolaas.

Father Christmas
Tijdens de Reformatie in de 16e  en de 17e  
eeuw wilden de protestanten echter niets 
weten van de katholieke heiligen. In veel 
Noord-Europese landen werd Sinterklaas 
daarom afgeschaft en werden de geschen-
ken voortaan uitgedeeld met Kerstmis. In 

de 17e  eeuw ontstond er vervolgens in 
Engeland ook een personificatie van het 
Kerstfeest: Father Christmas. Evenals Sin-
terklaas was ook ‘Vader Kerstmis’ een grij-
ze oude man die geschenken bracht voor 
kinderen die braaf waren geweest. Maar in 
tegenstelling tot de Goedheiligman kwam 
hij niet uit Spanje maar van de Noordpool 
en was hij niet serieus en streng maar vro-
lijk en jolig. De Engelse Father Christmas 
verspreidde zich uiteindelijk onder andere 
naar Frankrijk (Père Noël) en Spanje (Papá 
Noel).

Santa Claus
Met de 17e  en 18e  eeuwse migratie van 
Britse en Nederlandse kolonisten naar de 
Nieuwe Wereld kwamen de tradities van 
Sinterklaas en Father Christmas vervol-
gens weer bij elkaar . In de loop van de 
eeuwen raakten de verschillende elemen-
ten van de twee gulle gevers steeds meer 
met elkaar vermengd, zodat er in 1773 voor 
het eerst melding werd gemaakt van één 
figuur: Santa Claus. De naam was duidelijk 
afgeleid van de Nederlandse Sinterklaas, 
evenals het feit dat hij zijn cadeaus bracht 
via de schoorsteen. Zijn feestdag en zijn ui-
terlijk, een vrolijke man in een sneeuwpak, 
waren  echter gebaseerd op de Engelse 
Father Christmas. Overigens kreeg Santa 
Claus in de loop der tijd ook nog elemen-
ten uit verscheidene andere tradities mee. 
Zo werd er in 1823 voor het eerst geschre-
ven over de rendieren van de Kerstman, 
die gebaseerd waren op de  paardenhorde 
van de Scandinavische god Odin. Daar-
naast vertoont het verhaal van Santa Claus 

Wat hebben Sinterklaas en de 
Kerstman met elkaar te maken?
Samengesteld door: Annemieke Swagerman

ook veel overeenkomsten met de Russi-
sche ‘Grootvadertje Winter’.
 
Coca Cola
Aanvankelijk werd Santa Claus in navol-
ging van Sinterklaas vaak afgebeeld als 
een slanke man. In 1863 tekende Thomas 
Nast de Kerstman echter voor het eerst 
als een dikke man, net als Father Christ-
mas. Dit beeld werd overgenomen door 
het bedrijf Coca-Cola, dat in 1931 gebruik 

maakte van Santa Claus in een grootscha-
lige reclamecampagne. Hierdoor werd het 
beeld van de Kerstman, een vrolijke bolle 
man met een snor en een baard, rode wan-
gen en een rood pak, definitief vastgelegd. 
Sindsdien is in vele Europese landen de 
traditie van Vader Kerstmis grotendeels 
vervangen of samengevoegd met Santa 
Claus. Sinterklaas daarentegen is er tot nu 
toe nog wel in geslaagd om los te blijven 
van de Kerstman. <<
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ze voorschriften en gebruikten andere ritue-
len. 
• De westerse Kerk beschouwde de patri-

arch van Rome (de paus) als de hoogste 
van de vijf patriarchen. De oosterse Kerk 
beschouwde de vijf als gelijkwaardig 
en zag Constantinopel als het “nieuwe 
Rome”.

• De drie-eenheidsleer werd een strijd-
punt. Volgens de westerse Kerk ging 
de Heilige Geest uit van de Vader en de 
Zoon, volgens de oosterse Kerk slechts 
van de Vader, via de Zoon. 

• In de westerse Kerk konden priesters niet 
trouwen. In de oosterse Kerk wel en gold 
het celibaat alleen voor bisschoppen.

Kortom, er ontstond een schisma.

Verzoeningspogingen
Pogingen om de twee kerklichamen te ver-
zoenen hebben tot op heden niets opgele-
verd. Verscheidene kerkgemeenschappen 
die zich eerst aangesloten hadden bij de 
Kerk van het Oosten, zijn in de loop van de 
geschiedenis overgegaan naar Rome, maar 
wel met behoud van hun eigen liturgieën. 

Ze worden nu de oosters-Katholieke kerken 
genoemd. Oekraïne is hiervan een voorbeeld.
De overgrote meerderheid van de westerse 
en oosterse kerken is echter nog steeds ge-
scheiden. Beide zijden zien zich als de ware 
“Ene Heilige Katholieke en Apostolische 
Kerk”, waarmee ze suggereren dat het de an-
dere groep is die tijdens het schisma de ware 
Kerk verlaten heeft. 

De fundamentele breuk is nooit geheeld, al 
zijn er zo nu en dan wel toenaderingspogin-
gen, zoals in februari van dit jaar de ontmoe-
ting op Cuba tussen de Rooms-Katholieke 
paus Franciscus en de Russisch-othodoxe pa-
triarch Kirill. Het voornaamste doel van deze 
historische ontmoeting was weliswaar niet 
om tot een nieuwe eenheid te komen, maar 
wel om gezamenlijk het hoofd te bieden aan 
de oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika 
en de vervolging van christenen.

* Een lingua franca  is een taal die als gemeen-
schappelijk communicatiemiddel wordt ge-
bruikt tussen mensen met verschillende moe-
dertalen.

In 395 werd het Romeinse Rijk definitief ge-
splitst in het West-Romeinse Rijk met als 
hoofdstad Rome, en het Oost-Romeinse Rijk 
(Byzantijnse Rijk) met als hoofdstad Con-
stantinopel. Ook het christendom ontwik-
kelde zich hiermee in een westerse en een 
oosterse variant. 

De Paus
Vóór de splitsing kende het Romeinse Rijk 3 
patriarchen: de bisschop van Rome, de bis-
schop van Alexandrië en de bisschop van An-
tiochië. Later werden daar de bisschoppen 
van Constantinopel en van Jeruzalem aan 
toegevoegd. Lange tijd beschouwde men 
de bisschop van Rome (de paus) als degene 
met de hoogste status, vanwege zijn positie 
als opvolger van Petrus. Wat ook meespeelde 
was het feit dat Rome tijdens de eerste eeu-
wen van het christendom de hoofdstad van 
het Romeinse Rijk was. Nadat Constantijn 
de Grote in 330 de hoofdstad verhuisde van 
Rome naar Byzantium (Constantinopel), be-
hield de paus eerst nog zijn hoogste positie 
in de hiërarchie. 

De splitsing en de val
Het Romeinse Rijk werd in tweeën gedeeld, 
waardoor de bestuurlijke eenheid wegviel. 
Dit had ook invloed op de eenheid binnen de 

Kerk. Theodosius de Grote was de laatste kei-
zer van het verenigd Romeins keizerrijk. Na 
zijn dood in 395 werd het rijk definitief opge-
deeld in een westelijke helft en een oostelijke 
helft, met elk een eigen keizer. Aan het einde 
van de vijfde eeuw leidden de invallen van 
vreemde volksstammen tot de val van het 
West-Romeinse Rijk. Het Oost-Romeinse rijk 
(beter bekend als het Byzantijnse Keizerrijk) 
kende juist een grote bloei. 

Grieks / Latijn
Ook andere factoren deden oost en west ver-
der uit elkaar drijven. In het westen was de 
belangrijkste taal het Latijn; in het oosten 
was dit het Grieks. De elite van het Romeinse 
Rijk gebruikte beide talen als lingua franca*. 
Na de val van het West-Romeinse Rijk was 
een gemeenschappelijke taal niet meer zo 
nodig en begon het aantal mensen dat zowel 
Grieks als Latijn sprak af te nemen. Hierdoor 
werd de communicatie tussen oost en west 
steeds moeilijker. En met het verdwijnen van 
de taaleenheid begon ook de culturele een-
heid af te nemen.

Religieuze verschillen
De Kerk van het Oosten en de Kerk van het 
Westen gingen elk hun eigen weg: ze hadden 
een verschillende benadering van de religieu-

Het West-Romeinse rijk en het 
Oost-Romeinse rijk, 2 versies 
van het Christendom

We spelen tijdens dit concert diverse soorten kerstmuziek: westerse kerstliederen, 
maar ook Russische en Oekraïnse, deze liederen hebben alledrie een andere oor-
sprong, Rooms-Katholiek, Russisch-orthodox en Grieks-katholiek. Wat is nu eigen-
lijk het verschil?

Door: Annemieke Swagerman
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De vorige Fanfaria stond vrijwel helemaal in het 
teken van Hakim en het familieconcert “Opgeblazen 
Verhalen”, met als hoogtepunt “Peter en de Wolf”.

Stan en zijn Opa vertellen ons wat ze ervan hebben 
gevonden in het volgende foto-verslag:

Fotografie: Amber Dekker en Christiaan de Bruijne

“We kenden Hakim al van de tv: 
van Sesamstraat en Vals Plat.”

“We vonden het voor herhaling vatbaar, miss-
chien is “Le Carnaval des Animaux” van Camille 
Saint-Saens een optie voor de volgende keer?”

Stan: “Van tevoren hadden we het verhaal 
gelezen, maar de muziek kenden we nog niet.”

Opa: “Stan lag 1e klas vooraan op de kussens en 

keek mee in z’n boek of de volgorde wel klopte!”

Opa: “Dat ik zelf ook mee mocht spelen was 
een leuke verrassing!”

“Het was een mooi concert. Peter en de Wolf  is 
een leuk verhaal en de combinatie van muziek 
met de uitleg van het verhaal werkte goed!”

Stan: “Het allerleukste van de voorstelling 

vonden we dat we mochten meespelen!”
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Jeugdzaken
Het nieuwe ZFC seizoen is inmiddels 
ruim 3 maanden geleden begonnen. Het 
eerste concert (HaFaBi) is alweer achter 
de rug, maar we willen graag nog even 
terugblikken op het laatste halfjaar van 
het vorige seizoen, waarin we weer een 
paar mooie evenementen met de leer-
lingen van ZFC hebben georganiseerd. 
Zo was daar het muzikale uitje, Twiske 
Jeugd Festival en de seizoensafsluiting. 
Bij het afsluiten van het seizoen hebben 
we tevens afscheid genomen van onze 
slagwerkdocent Lex Bak.

Muzikaal uitje
Het jaarlijkse muzikaal uitje is altijd een 
verrassing voor de leerlingen, zo ook dit 
jaar. Samen met Jaad (drummer van het 
grote orkest) had de OpCie een middag 
in muziekstudio Jottum georganiseerd 
waar ze een muziekopname van hun fa-
voriete nummer HAPPY mochten maken. 
De dag begon met het in elkaar zetten 
van een pakkende tekst. Verschillende 
leerlingen hadden thuis al wat bedacht en 
in het clubgebouw hebben we de teksten 
bij elkaar gevoegd. Daarna zijn we met de 
leerlingen naar de studio gereden en be-
loofde het een prachtige dag te worden. 
Iedereen was dolenthousiast maar ook 
geconcentreerd op de momenten dat het 
moest. Bijna alle leerlingen waren aanwe-
zig; de meer ervaren spelers, die aan het 
einde van de dag pijn aan hun lippen had-
den van het spelen omdat ze alles mee 
mochten doen en de beginners, die een 
aangepaste partij hadden gekregen zo-

dat ze evengoed mee konden spelen op 
de opname. Er werd getoeterd, gezongen 
en geklapt. De leerlingen hebben zich van 
hun beste kant laten zien en hun energie 
is overduidelijk te voelen op de opname. 
Wilt u zien en horen waar we het over 
hebben? Ga dan naar YouTube en zoek 
op: HAPPY samenspelgroep Zaandijks 
Fanfare Corps en u zult begrijpen wat we 
bedoelen.

Twiske Jeugdfestival
Ook dit jaar deden we natuurlijk weer 
mee met het Twiske Jeugdfestival.
We hebben er een leuke quiz van ge-
maakt. Uitgedost in zwart met gouden 
blingbling hadden we een echte show 
met quizmaster Kevin (bugel). Volgens de 

organisatie geknipt voor TV. Onze kanjers 
hebben er een heel leuke prestatie neer-
gezet. Het jurylid, Ivo van Kouwenhoven 
was dolenthousiast, maar had nog wel 
wat tips waar we aan konden werken. Dat 
is goed, want zo’n tweede titel mag na-
tuurlijk geen cadeautje zijn. Dit jaar vielen 
we helaas niet in de prijzen, maar hebben 
we wel een heel mooi rapport meegekre-
gen.

Laatste keer les Lex
De laatste slagwerkles van afgelopen 
seizoen was helaas een bijzondere. Lex 
heeft moeten besluiten dat hij zijn nieuwe 
werkzaamheden niet meer kan combine-
ren met de lessen bij ZFC. Een zeer begrij-
pelijke, maar voor ons treurige beslissing. 
De leerlingen hebben er samen met Lex 
een gezellige middag van gemaakt, met 
wat chips en drinken.  De leerlingen kre-
gen ook hun rapport uitgereikt. Lex werd 
verwend met allerlei cadeaus van de leer-
lingen en namens de vereniging hebben 
we Lex uiteraard ook bedankt met een 
mooie bos bloemen en een bierpakket. 
Bij dezen willen we Lex nogmaals bedan-
ken voor al die jaren inzet en wie weet tot 
ziens. Met het vertrek van Lex, lag er voor 
ons de uitdaging om een nieuwe docent 
te vinden. In de volgende Fanfaria stellen 
we hem dan ook graag aan u voor.

Seizoensafsluiting
Vlak voor de zomervakantie is het sei-
zoen afgesloten met een leuke voorspeel-
middag. Dit keer was er geen thema maar 
konden de leerlingen zelf kiezen wat ze 
wilden spelen voor hun ouders en opa’s 
en oma’s. De optredens werden beslo-
ten met een mooi rapport. Na de mooie 

geluiden van de leerlingen begonnen de 
maagjes te knorren! We hebben  geno-
ten van de lekkernijen die verschillende 
leden gemaakt hadden voor het buffet. 
Een goede afsluiting van het afgelopen 
seizoen op deze zonnige middag!

Sla Je Slag / Blaas Maar Raak 
afsluiting
Tot slot was er nog een gezellige afluiting 
van de SJS/BMR cursus van de kinderen 
van De Zoeker. Ze hadden er zichtbaar 
plezier in om te laten zien wat ze geleerd 
hadden!

Groetjes, 
De OpCie - Fiona, Cindy en Yvonne
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Muzikaal uitje
Zondag 5 juni was het dan eindelijk zo ver. Het muzikale uitje van de samenspelgroep 
van ZFC. We hadden van tevoren huiswerk opgekregen. Schrijf een Nederlandse tekst 
die te maken heeft met ZFC op het liedje Happy van Pharrell Williams.

Dat we aankwamen bij ZFC zijn we eerst aan de slag gegaan met de tekst. Daarna gin-
gen we naar Jottem! De muziekstudio in Wormerveer. Leuk!!!! We gingen eerst oefe-
nen met de instrumenten en dat opnemen. Yvonne was de dirigent en Bram speelde 
keyboard. Dit was echt heel leuk. Daarna gingen we in twee groepen de teksten inzin-
gen. We kregen een koptelefoon op. Daar hoorden we de muziek op die we hadden 
gespeeld. Het was erg leuk! Er is ook nog een videoclip bij gemaakt. Heel cool!

Groetjes Pim Hos

STAPHORSIUS
GUISWEG 31 ZAANDIJK TEL. 075 - 6286743  WWW.HOMEPART.NL 

®

Uw advertentie 
zal hier erg goed 
staan!
Heeft u interesse? Vraag naar de
mogelijkheden via info@zfc-zaandijk.nl
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Uw advertentie 
zal hier erg goed 
staan!
Heeft u interesse? Vraag naar de
mogelijkheden via info@zfc-zaandijk.nl
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STUDIOCDB
interieurarchitectuur

studio christiaan de bruijne           
www.studiocdb.nl                            tel 075 6227365


