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Hoi allemaal,

Mag ik mezelf even voorstellen? Ik ben 
het ZFC-gebouw aan de dr. J.J. van der 
Horststraat 2b (bij de kinderboerderij 
Rooswijk). En ik vier een bijzondere ver-
jaardag want 40 jaar geleden was ik klaar 
voor ingebruikneming. Eigenlijk ben ik de 
spil van de vereniging, er wordt gerepe-
teerd, geoefend, vergaderd, lesgegeven, 
gefeest en wat al niet. En ik ben gebouwd 
door de leden van toen: ontworpen en 
getekend door de architect/voorzitter, 
gebouwd door de grote trombespeler, 
tevens timmerman en de aannemer/kor-
nettist, bedraad door de bugel-elektri-
cien en alle andere handige Harry’s van 
toen. Nee, niks Harry’s m/v, de mannen 
bouwden en hun niet-spelende vrouwen 
zorgden voor de inrichting. 

Op dit moment kan ik wel een facelift ge-
bruiken. Ik bedoel, 40 is nog jong, maar 
toch. Ik begin wat te bladderen en te lek-
ken. De gebouwcommissie heeft daar-
voor een mooi plan gemaakt. De ergste 
kwaal is de lekkende aanbouw, die de 
instrumenten aanvreet. Mijn mooie gla-
zen voorgevel is wat minder stevig en 
fraai geworden. Dit is verergerd door de 
lama van de kinderboerderij die naar me 
loert en aan mijn kozijnen knabbelt. En 
dan die leden van nu. Beste mensen hoor  
en toeteren kunnen ze echt goed, daar 

knap ik wekelijks wel van op, maar die 
mensen van nu zijn ehh: leerkracht, ma-
nager, consultant, controller, archivaris, 
communicatie-adviseur, wetenschapper, 
onderzoeker, geluids- en audiotechnicus, 
webdesigner. Niks met de handjes zal ik 
maar zeggen. Maar slim zijn ze wel, ik 
hoorde er eentje zeggen: ‘destijds kon-
den ze het gebouw bouwen maar wij 
kunnen het opknappen organiseren’. En 
zowaar, er ligt een plan en fondsen zijn 
aangeschreven voor de aanbouw en de 
pui. Daarnaast is mijn binnenkant ook 
aan een facelift toe, ik wil een nieuwe 
vloer, geverfde muren, nieuwe plafond-
platen, nieuwe stoelen en tafels, een an-
dere keuken en het liefst mooie nieuwe of 
anders geschilderde deuren. Mocht er nu 
iemand dit lezen en connecties hebben 
voor het één of ander, denk dan aan me 
  !!!

Dan hoop ik dat jullie allemaal een goe-
de kerst hebben gehad en dat ook jullie 
dromen mogen uitkomen in een liefdevol 
2018!

Wilma Vloon
Namens het ZFC-gebouw
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een theaterstuk ten uitvoer te brengen, 
dat over zowel de geschiedenis als de 
over toekomst van Zaandijk zou gaan. 
Ron gaf ook aan dat het hem, ook met de 
voornoemde geschiedenis in gedachten, 
een geweldig idee leek als ZFC hierbij de 
muziek zou verzorgen en vroeg of wij het 
aandurfden aan een dergelijk wild plan 
mee te werken. Richard gaf aan dat hij 
eerst wat huiverig was om een fanfare in 
te zetten, maar dat hij als voorbereiding 
op dit overleg e.e.a. van ZFC op YouTube 
had bekeken en beluisterd en daardoor 
zo enthousiast was geworden dat hij ook 
graag wilde dat we meededen. Helemaal 
als wij ermee zouden instemmen om 
er niet als een statisch orkest te spelen, 
maar bereid waren om mee te doen aan 
het dynamische spektakel dat hij in ge-
dachte had. Hij gaf ons de vrije keuze in 
de muziek, met dien verstande dat hij wel 
verwachtte dat wij ons aan voorschriften 
hielden m.b.t. sfeer, karakter en tijdsduur 
en dat we mogelijk zouden moeten ac-
cepteren dat stukken niet compleet zou-
den kunnen worden uitgevoerd als een 
scene daarom zou vragen.

Nu hebben we bij ZFC enige tijd geleden 
de wens uitgesproken om wat vaker bui-
ten de gebaande paden te treden en te 

proberen meer bijzondere projecten te 
doen. Over de vraag of wij dit aandurfden 
hoefde ik dus niet lang na te denken, aan-
gezien zo’n project heel goed bij dit stre-
ven aansloot. De programmacommissie 
heeft het project op de jaarlijkse leden-
vergadering van ZFC in oktober 2016 ge-
presenteerd. En hoewel er wel enige kri-
tische geluiden waren werd er geen veto 
over uitgesproken, waarna het bestuur de 
programmacommissie de ruimte gaf om 
verder te praten met Zaandijk en te kijken 
hoe we dit voornemen ten uitvoer konden 
brengen.
Nadat ik aan Ron had laten weten dat ZFC 
in principeakkoord was werd er een pro-
jectgroep samengesteld met vertegen-
woordigers van Zaandijk en ZFC. In eerste 
instantie zat ik er alleen in, maar gelukkig 
sloot Annemieke al snel aan, waarmee 
ook het bestuur van ZFC een vertegen-
woordiging in de projectgroep had.
Met enige regelmaat overlegden we met 
zowel de projectgroep als met de pro-
grammacommissie, om passende muziek 
voor de diverse scenes te kiezen.

Voor de zomerstop raakte alles in een 
stroomversnelling. De projectgroep ver-
gaderde, de programmacommissie ver-
gaderde, de eerste repetities bij Zaandijk 

Historisch perspectief
Bij het doornemen van het archief ten 
behoeve van ons jubileum in 2014 was 
mij opgevallen dat er nauwe banden be-
stonden tussen de verschillende vereni-
gingen en instellingen in Zaandijk. Flink 
wat mensen bleken bijvoorbeeld lid te 
zijn van zowel ZFC als van ZVV Zaandijk 
en/of de brandweer. Dit leidde ertoe dat 
deze instellingen dus ook zeer betrokken 
waren bij elkaars wel en wee en door-
gaans acte de présence gaven als een 
van hen iets te vieren had. ZFC speelde 
als de brandweer jubileerde, of als Zaan-
dijk kampioen was geworden en als ZFC 
jubileerde kwam Zaandijk voetballen en 
de brandweer spuiten. Ongetwijfeld gin-
gen de besturen vaker bij elkaar langs om 
iets te bespreken. Ik had ook de indruk 
gekregen dat deze nauwe betrokkenheid 
toch wel een beetje teloor was gegaan. 
Ik was dan ook blij verrast toen ik hoor-
de dat ZFC door Zaandijk was benaderd 
met de vraag mee te willen werken aan 
de viering van hun 100-jarig bestaan in 
2017. Niet alleen vond ik dit passend in 
de geschiedenis van beide verenigingen, 
ik ben tevens van mening dat wij, als we 
worden gevraagd voor een dergelijk eve-
nement in ons eigen Zaandijk, ons best 
moeten doen daaraan mee te werken. 

Extra bijzonder werd het voor mij toen de 
voorzitter van ZFC mij vroeg of ik, als ver-
tegenwoordiger van de programmacom-
missie van ZFC, deelname aan de over-
leggen en eventuele verdere uitwerking 
van dit plan op me wilde nemen. Hetgeen 
ik heel graag wilde doen. En daarmee be-
gon in september 2016 de voorbereiding 
van iets wat een bijzonder spektakel zou 
worden.

In den beginne
Het eerste overleg dat we voerden was bij 
het Konincksplein in Zaandijk. Hier was 
naast de projectleider van Zaandijk Ron 
Witbaard, ook Richard Kok aanwezig. 
Ron legde uit dat Richard theatermaker 
is en dat het plan was om bij Zaandijk 

Door: Peter Dekker

De Strijd om het Fortuijn, of:
Een partijtje blaasvoetbal
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stonden te gebeuren en we hebben een 
eerste overleg met Arnold en Richard ge-
houden. Richard bleek heel blij met onze 
keuzes en we konden dus de eerste wer-
ken vaststellen. Verder zijn we ingegaan 
op de uitvoeringspraktijk en wat voor ZFC 
wel en niet haalbaar was. Daarbij hebben 
we o.a. aangegeven dat in de openlucht 

spelen in oktober een risico met zich 
meebrengt en dat er weersomstandig-
heden zijn te bedenken die het voor ons 
echt niet mogelijk maken om te spelen.

De zomer hebben we gebruikt om van de 
gekozen werken de bladmuziek te rege-
len, zodat we meteen na de zomer met 
de voorbereiding konden beginnen. Ook 
hebben we Richard en Ron gevraagd om 
op een repetitie-avond langs te komen 
om e.e.a. te vertellen en eventuele vragen 

te beantwoorden. Er werd besloten dat 
het deel van het programma dat moest 
worden gevuld door een klein aantal mu-
zikanten goed kon worden ingevuld door 
De Kop van Riet, het saxofoonkwartet 
waar Yvonne en Arnoud in spelen, aange-
vuld met een aantal leden van ZFC.

Eind september zijn Arnold 
en ik naar een toneelrepe-
titie bij Zaandijk geweest 
om op het terrein te kij-
ken hoe e.e.a. zou moeten 
verlopen, hoe de gekozen 
werken moesten worden 
uitgevoerd en om  een 
aantal praktische zaken te 
bepreken: hoe laat moeten 
we aanwezig zijn? Waar 
kunnen de leden van ZFC 
verblijven voor de voorstel-
ling? Wanneer moeten we 
waar staan? Waar kunnen 
we instrumenten opstellen 
als we niet spelen, vooraf 
en tussendoor? Waar gaan 

we af? Waar komen we weer op?  Zijn er 
mensen om daarbij te helpen? En niet 
onbelangrijk: Wat doen we als het door 
weersomstandigheden echt niet gaat?

En zo kwam het jubileumweekend van 
20 en 21 oktober dichterbij. De generale 
repetitie zou de avond ervoor worden ge-
houden. Afspraken m.b.t. de choreografie 
werden naar de leden gecommuniceerd.

En wat gebeurde er nu uiteindelijk 
allemaal
De voorstelling vangt aan in de kantine 

van Zaandijk, waar een bestuursverkie-
zing staat te beginnen. Er is muziek (wij 
dus) en de verkiezing zal gaan tussen 
een vertegenwoordiger van het ‘oude’ 
Zaandijk en een kandidaat die staat voor 
de moderne tijd, een snelle, gladde ma-
nager die de club wel eens de moderne 
tijd zal binnenloodsen. Deze strijd zal 
uiteindelijk op het veld moeten worden 
beslecht, dus na enige tijd wordt het pu-
bliek naar buiten gedirigeerd, alwaar ze 
onder begeleiding van muziek op de tri-
bune plaatsnemen. Daar vindt een inter-
mezzo plaats waar de geschiedenis van 
Zaandijk in beeld wordt gebracht met 
lichtbeelden en dialogen, ook weer on-
dersteund door muziek. Waarna wij het 
veld verlaten en de voorbereidingen voor 
een voetbalwedstrijd beginnen. Wij lopen 
ondertussen naar een donkere uithoek 

van het veld en komen na enige tijd weer 
op vanuit het donker, met brandende les-
senaar lampjes, als een zwerm vuurvlieg-
jes die dichterbij komt. We stellen ons op 
en spelen de Studio-Sport Tune. Dit is het 
moment waarop de vertegenwoordigers 
van het ‘nieuwe’ Zaandijk aangeven niet 
op kunstgras te willen spelen en de spe-
lers verdwijnen naar het naastgelegen 
veld om de strijd op ‘echt’ gras te voeren. 
Voor ons is dit de gelegenheid om een 
mooi fanfarewerk aan het publiek te laten 
horen. Na enige tijd komt een speler van 
het oude Zaandijk hulp halen van de tri-
bune omdat het op het B-veld mis dreigt 
te gaan. Twee jeugdspelers en een senior 
geven gehoor aan de oproep en beslech-
ten de strijd in het voordeel van het oude, 
vertrouwde Zaandijk. De spelers keren 
triomferend terug en de avond wordt 

Saxofoonkwartet ‘De Kop van Riet’

Generale repetitie op het veld
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besloten met het clublied van Zaandijk. 
Waarna de derde helft was aangebroken 
om in de kantine e.e.a. nog eens rustig te 
bespreken.
En hoe ging het
Vrijdag had het de hele dag geregend, 
zodat wij ernstig rekening hielden met 
de mogelijkheid dat er niet gespeeld kon 
worden, maar gelukkig werd het net op 
tijd droog. Op zaterdag was het overdag 
weer regenachtig en zou het volgens 
buienradar ’s avonds flink gaan regenen. 
Ook dat is gelukkig uitgebleven. Wel was 
er op beide avonden veel wind, waardoor 
het spelen zo nu en dan een uitdaging 
was: Een voet op de standaard, één hand 
op de bladmuziek om te voorkomen dat 
deze wegwoei en één hand aan het in-
strument. Volgens mij heeft het publiek 
iets unieks te zien gekregen en ik kan niet 
anders zeggen dan dat we aan iets bijzon-
ders hebben meegedaan en dat ik hier 

nog lang en vaak met veel plezier aan ga 
terugdenken. Grote dank dus aan Zaan-
dijk dat ze ons hiervoor hebben gevraagd.

De uitgevoerde werken waren:
• Ceremonial march 

Jan van der Roost
• Time Remembered 

Philip Sparke
• Fuzje 

Rob Goorhuis
• Danzon no.2 

Arturo Marquez - arr: Erik Rozendom
• Studio Sport Tune 

Tonny Eyk- arr: Jeroen Knaap
• De Rotterdams vlag 

Verhallen

Terugzien? 
De strijd om het fortuijn
https://you.be/C_UmbUPoUtk

Generale repetitie op het veld

Zondag 14 januari geeft het Zaandijks Fanfare Corps (ZFC) een mid-
dagconcert in Italiaanse sfeer! Een mooie manier om het nieuwe jaar te 
beginnen. ZFC pakt het groots aan middels een feestelijk concert in de 
vorm van een Italiaans buurtfeest. De combinatie van eten en muziek 
is hiervoor ideaal. Er zullen mooi aangeklede tafels voor u klaar staan 
en een Italiaans menu verzorgd door de Steenovenhut Zaandijk! Muziek 
in Italiaanse sfeer mag niet ontbreken; van de ‘Ouverture Nabucco’ van 
Verdi, tot ‘Nuovo Cinema Paradiso’ van Ennio Morricone. Wij hopen u te 
zien op deze feestelijke dag! 

Deze middag brengen we ook het werk ‘By the River’ van Jan van der 
Roost ten gehore, dat we zullen gaan spelen tijdens het Open Neder-
lands Fanfare Kampioenschap (ONFK) op zaterdag 14 april in Drachten.

Kaarten kunnen t/m zondag 7 januari worden besteld via:
https://www.zfc-zaandijk.nl/reservering?id=262
Wees er snel bij want op = op!

Uitnodiging voor ons 
Italiaans buurtfeest!
Door: Annemieke Swagerman

Scan mij!
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1. Wie ben je
Ik ben Ati Lust, onlangs 50 geworden, en 
ik ben hier sax docente en dirigente van 
de samenspelgroep

2. Wanneer ben je begonnen bij ZFC
Januari 2017. Alweer een jaar, het is om-
gevlogen.

3. Was je al bekend met de vereniging                                                                                                  
Ik heb al eerder bij ZFC lesgegeven, de 
begindatum weet ik niet precies meer. 
Erik Janssen stond in die tijd voor het 
Grote Orkest. Het was in ieder geval tot 
2003, want toen ben ik naar het Huis voor 
de Kunsten in Den Helder gegaan om 
daar saxofoonlessen en groepslessen te 
geven.

4. Heb je er nog een andere baan naast
Oftewel, wat is je echte werk, haha! Nee, 
dit is mijn werk, hier leef ik van.

5. Hoe oud was je toen je met muziek 
maken begon                                                                          
Ik kom uit een familie waar veel muziek 
werd gemaakt. Mijn ouders speelden al-
lebei accordeon en mijn vader ook esbas 
in fanfare Concordia Oostzaan. 
Op m’n 7e ben ik begonnen met blok-
fluit, daar kon ik me heerlijk op uitleven, 
het liefst zat ik lekker in m’n eentje op 
de wc te spelen. Toen ik 8 was wilde ik 
alleen maar sopraansax spelen, maar bij 

de vereniging was er geen instrument vrij, 
noodgedwongen heb ik een jaar bij de 
drumband gespeeld. Toen het instrument 
vrijkwam was ik dolgelukkig.
Sopraansax is altijd mijn instrument ge-
weest.

6. Hoe zag je verdere loopbaan eruit
Ik kreeg les via de vereniging. Op m’n 
15e ben ik ook bij het NJFO (Nederlands 
Jeugd Fanfare Orkest) gaan spelen. Ik zat 
op de havo op het Zaanlands Lyceum en 
in mijn eindexamenjaar bedacht ik dat ik 
wel naar het conservatorium wilde. Ik heb 
weer les genomen en werd aangenomen 

aan het Sweelinck Conservatorium in Am-
sterdam.  Na mijn opleiding voor Doce-
rend Musicus ben ik directie gaan stude-
ren aan de Hoge School voor de Kunsten 
in Utrecht. 
Ik speelde tijdens mijn conservatoriumtijd 
en ruime tijd daarna bij het World Saxo- 
phone Orchestra. Dat klinkt alsof we de 
hele wereld over vlogen, maar het verst 

Door: Annemieke Swagerman

was Rome. We hebben veel gespeeld in 
Duitsland, Engeland en Frankrijk, vaak 
in Parijs. En ook in het Syrinx Saxofoon-
kwartet waar ik vooral “moderne” muziek 
speelde, wat ik nog steeds enorm graag 
doe. 

7. Naar welke muziek luister je zelf
Naar klassieke muziek luister ik toch wel 
het meest, in de auto of thuis naar een 
cd’tje van bijvoorbeeld de 4e van Mahler 
of de Gnossienes van Satie maar ook 
Bryan Adams raakt bij mij een gevoelige 
snaar en ik galm graag met hem mee. 
Eindelijk ga ik hem live zien, juni 2018 in 
het Ziggo Dome.

8. Heb je nog andere hobby’s
Breien, deze groene kerstboomsjaal heb 
ik zelfgebreid en met de kerst hang ik er 
ook nog lampjes in! Ik hou van lezen en 
van thuis lekker muziek maken. Sinds 
kort wonen we in een vrijstaand huis in 
Spierdijk en daar kan ik net zo lang en zo 
hard spelen als ik wil, geweldig.

9. Waar ben je nog meer actief
Als dirigent bij Saxofoonorkest Saxofo-
bia, een orkest met een bezetting van 16 
saxofielen. Vanuit Saxofobia organiseren 
we onder de naam Sax & Zo twee activi-
teiten per jaar, één workshop dag en een 
Paas Project van vier repetities met aan-
sluitend een concert op 2e Paasdag in de 
Kogerkerk. Het oorspronkelijke doel van 
Sax & Zo was om verbinding te maken 
met saxofonisten uit de Zaanstreek, zo-
dat je elkaar weet te vinden als je elkaar 
nodig hebt. Het breidde zich uit als een 
olievlek, er doen inmiddels ook saxofonis-

ten mee uit Texel en Zuid-Holland. Verder 
geef ik saxles bij Kunst Na Arbeid Purme-
rend, ontvang ik leerlingen thuis en diri-
geer ik ook sinds een jaar met veel plezier 
het opleidingsorkest van OG Krommenie. 

10. Wat zijn je plannen bij ZFC
Mensen van alle leeftijden spelenderwijs 
laten ervaren wat muziek met je kan doen 
en vooral sámen leren spelen, maar ook 
vríj leren spelen.

Afgelopen oktober/november heb ik een 
blokfluitcursus gegeven aan kinderen 
van 7 à 8 jaar, zeven lessen en een afslui-
tende les, dat was geweldig! Blokfluit 
is een makkelijk instrument om mee te 
beginnen, al heel snel speel je liedjes en 
het ritme ontwikkelt zich spelenderwijs 
mee. De kids hadden voor hun slotpre-
sentatie hun beste pak aangetrokken 
en kregen verdiend een gave oorkonde. 
Een leerling kiest nu ook een instrument 
en stroomt door naar de echte les. Het 
zou geweldig zijn als ZFC deze blok-
fluitlessen frequenter zou aanbieden.                                                                                  
Tenslotte is jong geleerd oud gedaan en 
ook oud geleerd is jong geworden. 

10 vragen aan...

Ati Lust
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Waarom Italiaans
Waarom staan termen van accentuerin-
gen, aanwijzingen, tempo’s etc. in de mu-
ziek in het Italiaans aangeduid? Er moet 
natuurlijk eenduidigheid zijn, zodat ieder-
een waar ter wereld ook, begrijpt wat er 
verlangd wordt als er bijvoorbeeld pianis-
simo of rallentando staat. Maar waarom 
is er gekozen voor het Italiaans?
Omdat Italië eeuwenlang (15e, 16e en 17e 
eeuw) het centrum van de muziek is ge-
weest. Denk aan Monteverdi en Gabrieli. 
Italië lag mijlenver voor op de rest van 
Europa. Alle nieuwe muziekstijlen uit die 
tijd zijn daar ontstaan. Wie in Europa pro-
fessioneel de muziek in wilde ging in Italië 
studeren. Veel van wat er daar gecompo-
neerd werd ging niet Europa door, omdat 
het simpelweg niet begrepen werd, maar 
ook omdat er in de rest van Europa geen 
goede concertzalen waren om het uit te 
voeren. Bijvoorbeeld stukken voor 3 ko-
ren die hoog boven het publiek tegenover 
elkaar stonden. Ook later heeft Italië veel 
goede componisten geleverd, waaronder 
Puccini, Rossini en Verdi. Dat is de reden 
dat het in het Italiaans is.

Oorsprong van de notaties
Aan het einde van de 16e eeuw is in Ita-
lië, in Florence, de opera ontstaan. Hier-
door is er een nieuwe solistische manier 

van zingen ontstaan. De muziek diende 
om het woord te verduidelijken en te on-
dersteunen. Dus werden er in de muziek 
notaties geschreven. De opera heeft zich 
steeds verder ontwikkeld, en de muziek 
ging steeds minder als ondersteunend 
gelden, en meer de boventoon voeren. 
De tijd van de barok volgt (van ongeveer 
1600-1750) en de muziek heeft een lei-
dende rol gekregen. De muzieknotaties 
in het Italiaans zijn gebleven.

Muziek als taal
De muzieknotatie is in feite een heel ei-
gen communicatiemiddel, met eigen 
gebruiken. Om muziek op een bepaalde 
manier te laten klinken zijn allerlei aan-
wijzingen nodig.

Ik som hier wat elementen op:
• De muzieknoten a, b, c, d, e, f, g 
• De muzieksleutels voor de verschil-

lende instrumentgroepen
• De toonsoort waarin een muziekstuk 

staat, met de voortekens kruisen en 
mollen

• De maatsoort
• De lengte van de noten in de maat
• Of je ze hard of zacht moet spelen
• Of het snel of langzaam gaat
• Het karakter, lieflijk of juist niet

Voor al deze elementen zijn termen en
notaties bedacht, en de muzikale aandui-
dingen voor hard/zacht, snel/langzaam 
en het karakter zijn dus in het Italiaans.

Om te laten zien wat wij als muzikanten 
op de lessenaar hebben staan heb ik de 
bugelpatij van Nabucco gebruikt om wat 
aantekeningen ter illustratie in aan te 
brengen.

Muziektermen in 
het Italiaans
Door: Annemieke Swagerman
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Nabucco is een opera in vier bedrijven 
van Giuseppe Verdi (1813-1901). Het li-
bretto is gebaseerd op de verhalen over 
Nebukadnezar II, koning van het Baby-
lonische Rijk, die in het Oude Testament 
voorkomen.

Ontstaan en achtergronden
Het libretto (de tekst) van Nabucco was in 
eerste instantie door Bartolomeo Merelli 
(1794-1879), de impresario van het Teatro 
alla Scala, aangeboden aan de Pruisische 
componist Otto Nicolai, maar die wilde 
liever aan de opera Il Proscritto werken en 
weigerde de opdracht. Vervolgens kwam 
Merelli bij Verdi terecht, die net een ramp 
achter de rug had met zijn geflopte twee-
de opera Un Giorno di Regno. Verdi twij-
felde aan zijn carrière als operacomponist 
en weigerde eveneens. Merelli wilde daar 
echter niet van horen en gaf Verdi het li-
bretto mee naar huis om er de muziek 
voor te schrijven.

De eerste uitvoering vond plaats op 9 
maart 1842 en werd voor de jonge com-
ponist een overweldigend succes. De oor-
zaak van dit succes wordt mede gezocht 
in de herkenning van de Italianen in het 
lijden van de Joden. Lombardije-Venetië 
was destijds namelijk onderdeel van het 
Habsburgse Rijk, maar er was een sterk 

nationalistisch sentiment (risorgimento), 
men wilde veel liever bij Italië horen. Met 
name het slavenkoor vond enorme weer-
klank; het is regelmatig geopperd als 
Italiaans volkslied. Tegenwoordig wordt 
het koor vaak twee keer achter elkaar ge-
speeld op verzoek van het publiek.

Historisch juist?
Nebukadnezar II, was een de Babyloni-
sche koning die aan de macht kwam in 
605 voor Christus en regeerde tot zijn 
dood in 562 voor Christus, wat neerkomt 
op 43 regeringsjaren. Tijdens zijn bewind, 
werd Juda (nu Zuid-Israël) een vazalstaat 
van Babylon (een stad 80 km ten zuiden 
van het huidige Bagdad, Irak), en als ge-
volg van opstanden, moest hij ingrijpen 
bij meer dan één gelegenheid, die ein-
digde in de verwoesting van Jeruzalem 
in 587 voor Christus. Tijdens zijn bewind, 
werden Judeeërs in drie golven in balling-
schap weggevoerd: in 597 voor Christus, 
in 587 voor Christus, en uiteindelijk in 582 
v. Chr.

Het verhaal van de opera Nabucco is niet 
historisch, hoogstens “historisch geïnspi-
reerd”. In de periode waarin Nabucco ont-
stond, was dat geen probleem: de functie 
van het verhaal was secundair.

Nabucco
Door: Annemieke Swagerman

Tijdspanne
Het historische verhaal bestaat uit twee 
delen: de wegvoering van de Joden naar 
Babylon, en - zo’n 50 jaar later - Cyrus’ 
verlof tot terugkeren naar hun land. Om 
dit getrouw te verbeelden zou halverwe-
ge de opera de hele bezetting vervangen 
moeten worden door nieuwe figuren, wat 
elke samenhang zou wegnemen. Dit pro-
bleem is opgelost door ook de handelin-
gen van Cyrus aan Nabucco toe te schrij-
ven: Nabucco laat de joden vrij en belooft 
de tempel te herbouwen het tijdverschil 
van 50 jaar wordt gemakshalve in het 
midden gelaten.

Nabucco’s waanzin
De ongeloofwaardigheid van een Nabuc-
co die eerst de tempel verwoest en hem 
drie weken later weer op eigen initiatief 
herbouwt, wordt opgelost door te verwij-
zen naar zijn waanzin, waardoor hij “een 
ander mens” wordt. Voor deze waanzin 
van Nabucco, beschreven in het Bijbel-
boek Daniël, is echter geen enkel histo-
risch bewijs.

Zijn bekering
De algemene bekering aan het eind lijkt 
ingegeven te zijn door de in de Bijbel be-
schreven woorden van Nabucco als hij na 
zijn waanzin terugkeert onder de men-
sen, dat “de ‘Allerhoogste’ macht heeft 
over het koningschap van mensen en 
dat geeft aan wie Hij wil”. De Bijbel gaat 
er van uit dat met deze ‘Allerhoogste’ de 
joodse God JHWH bedoeld wordt.

Andere bekende opera’s 
van Verdi:
Rigoletto (1851), Il trovatore (1853), La 
traviata (1853), La forza del destino (1862)  
en Aida (1871).
(bron: Wikipedia)

Tot zover de achtergrondinformatie over 
de opera Nabucco. Nieuwsgierig gewor-
den hoe het klinkt? Hij staat op ons pro-
gramma voor zondagmiddag 14 januari.
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Tiramisu is een van oorsprong Italiaans 
dessert. De naam betekent letterlijk 
‘trek mij omhoog’, wat zoveel inhoudt 
als ‘beur mij op’ of ‘maak mij blij’. Het is 
een relatief modern gerecht; pas sinds 
1980 komt het voor in Italiaanse woor-
denboeken en kookboeken. De oorsprong 
ervan is niet helemaal duidelijk, maar 
ligt zeer waarschijnlijk in de regio Veneto 
of de aangrenzende regio Friuli-Venezia 
Giulia.

Ingrediënten
• 250 gram mascarpone 
• cacao 
• lange vingers 
• 1 kopje sterke koffie 
• scheutje amaretto 
• 3 verse eieren 
• 3 eetlepels basterdsuiker 

Bereiding
Splits de eieren en klop het eiwit stijf. 
Meng vervolgens het eigeel met de suiker 
tot een schuimig geheel en roer de mas-
carpone erdoor. 

Spatel het opgeklopte eiwit voorzichtig 
door het eigeelmengsel, zodat het geheel 
luchtig blijft. 

Meng de koffie met de amaretto.
Neem een schaal en bedek de bodem met 
1 laag ei/mascarpone mengsel.
Leg hier een laag lange vingers op die 
je eerst heel licht in het koffie/amaretto 
mengsel hebt gedoopt en strooi er ver-
volgens een laagje gezeefde cacao op. 
Dit proces herhalen. Eindig met een ei/
mascarpone mengsel met cacao als bo-
venste laag.

Het geheel minimaal 4 uur in de koelkast 
laten staan, maar beter nog is het 1 dag 
van tevoren klaar te maken.

Eet smakelijk!

           Tiramisu-recept
Door: Rebecca de Wit

JOHN LENNONSTRAAT 271
1544 LT ZAANDIJK

Tip!
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Jeugdzaken
De afgelopen tijd is er druk gerepeteerd 
door het opleidingsorkest op negen 
muziekstukken. Bij deze muziekstukken 
is een verhaal geschreven. Een verhaal 
dat zich afspeelt in de ruimte. Isabelle is 
ingevlogen als verteller van dit verhaal en 
Eefje zal als astronaut dit verhaal uitbeel-
den.
Marijn (zoon van Ati) valt in op de plek 
van Ciara en Frans valt in voor Caitlin, su-
per! Het is een enthousiaste groep zo met 
elkaar. Tijdens de repetities worden de 
laatste puntjes op de i gezet en worden 
de fashion-tips uitgewisseld, van Spacy 
armbanden ontworpen door Tirza tot 
complete outfits gemaakt van aluminium 
barbecue bakjes bedacht door Fiona. Het 
werkt aanstekelijk!

Zaterdag is het dan zo ver. De spanning 
stijgt. We zijn als derde aan de beurt. De 
sfeer is super in de groep. Er komen ge-
knutselde aliens uit de tassen, er zijn ge-
weldige diademen gehuld in aluminium, 
moonboots zijn van zolder gehaald en 
ook in aluminium omgewikkeld. Iedereen 
ziet er tip top uit en heeft er zin in. Voor 
bijna iedereen geldt dat zij dit seizoen zijn 
begonnen bij het opleidingsorkest.

Een klein stress puntje. Een half uur voor 
het optreden sneuvelt er een muziekin-
strument, een wijnglas. Paniek! Er wordt 
gezegd: "scherven brengen geluk", maar 
in dit geval brengt het stress met zich 
mee. Snel wordt er nog naar huis ge-
beld. "Pap, wil je nog even een wijnglas 
meenemen?... nee, geen gewone, maar 
zo'n kristallen wijnglas en je moet wel op-

schieten want we zijn bijna aan de beurt!" 
Deze vader in kwestie is op tijd met kris-
tallen glad gearriveerd en is een held!

Het aftellen kan beginnen. Ready? 5, 4, 
3, 2, 1...... en Go!!! We beginnen met Also 
sprach Zarathustra om de spanning op de 
bouwen, dan komen de stukken Cyclist in 
Moskou, het Klokkenfeest, Chinaman in 
Paris, Drum’s in the Air, Maxi en Mini, Can 
you Feel the Love Tonight en ZFC-Swing. 
Het optreden gaat gesmeerd, de tijd 
vliegt voorbij. Het publiek zit geboeid te 
kijken en te luisteren. Voor je het weet zit 
het er op. Een eerste commentaar van de 
jury, Bart Koning, is heel positief.

Dan begint het afwachten tot de prijsuit-
reiking. Dit is om 16 uur 's middags. Niet 
iedereen kan hierbij aanwezig zijn, maar 
gelukkig hebben we de groeps-app en ie-
dereen zit vastgeklampt aan de telefoon. 
Dan komt het bericht binnen dat we de 
entertainment prijs hebben gewonnen 
met een cijfer 9,5. Geweldig!!! Het com-
mentaar: ontzettend leuke voorstelling. 
Verzorgd allemaal en leuk uitgedacht. 
Chinaman: oog voor detail. Slagwerkers 
hadden er zin in.en het Drums in the Air: 
heel origineel. Houdt enthousiasme vast, 
want het is leuk! Erg genoten. Wat een 
mooie voorden van de jury. Het harde 
werken is beloond met een mooie trofee 
en een tegoedbon voor bladmuziek.

Ontzettend knap dat je met een kleine 
groep mensen (10 muzikanten en een 
dirigente) zoiets groots kan neerzetten. 
Chapeau!

Optreden opleidingsorkest
zaterdag 14 juni 2017 Twiske jeugdfestival





Door: Luzan Veenendaal
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Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van vier gerespecteerde oud-
leden. We zijn hen zeer dankbaar voor wat ze voor de vereniging hebben betekend.

Hemme Witbaard
Op 15 december 2016 is Hemme Witbaard overleden. Hemme 
speelde grote trom en is in het verleden onder andere zeer 
actief betrokken geweest bij de bouw van het ZFC-gebouw. Hij 
is 85 jaar geworden.

Corrie Vloon
Corrie Vloon, de moeder van Wilma en de oma van Miklós is 
overleden op 16 april. Op 50-jarige leeftijd heeft ze nog pauken 
leren spelen en is ze spelend lid geworden van ZFC. Tot op hoge 
leeftijd was ze nog zeer betrokken bij de vereniging. Corrie is 87 
jaar geworden.

Kees Burgers
Kees Burgers is op 72-jarige leeftijd overleden op 28 april. Hij 
heeft zolang zijn gezondheid het toeliet met ons meegespeeld, 
en tot op het laatst onze concerten bezocht. Ook Kees heeft 
destijds meegewerkt aan de bouw van het gebouw en ruim 30 
jaar lang meegewerkt aan het bijhouden en opknappen ervan.

Aris Bakker
Op 21 september is Aris Bakker overleden, 85 jaar oud, precies 
een jaar na zijn vrouw Rie. Aris was behalve een uitstekende 
euphonium-speler ook jarenlang gebouwbeheerder samen met 
Rie. Hij heeft evenals als Corrie Vloon voor het laatst met ons 
meegespeeld tijdens het jubileumconcert in 2014.

In Memoriam
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