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Wat een fantastisch seizoen heb-
ben we weer achter de rug! Weet u 
het nog? De American Dinner Show 
in het Saenredam vorig jaar okto-
ber en het sfeervolle optreden met 
het Whale City Sound barbershop 
showkoor op het Hembrugterrein? 
Maar de absolute knaller van het 
seizoen -het is u vast niet ont-
gaan- was de concertreis naar de 
Ardèche. Wat hebben we genoten 
van de gastvrijheid van de lokale 
bevolking en de onvergetelijke twee 
concerten, op het plein in Lamastre 
en in de tuin bij Tineke. De foto van 
dit laatste concert prijkt nu promi-
nent in het verenigingsgebouw.

Nu, aan de start van het nieuwe sei-
zoen 2019-2020 kijken we uit naar 
wat -ik ben er van overtuigd- weer 
een bijzonder jaar gaat worden. Op 
de ledenvergadering hebben we na-
melijk met elkaar besloten om deel-

name aan het ONFK te laten schie-
ten. In plaats daarvan willen we ons 
dit jaar met dezelfde energie gaan 
inzetten voor ledenwerving en het 
bouwen aan de vereniging. Dit is 
een beslissing waar we als ZFC-ers 
trots op mogen zijn: de verbonden-
heid met de club is na 130 jaar nog 
altijd onverminderd groot!
 
De muzikale agenda begint zich 
uiteraard ook al te vullen, met als 
eerste het najaarsconcert: dit jaar 
werken we hierbij samen met de 
fanfare Onderling Genoegen uit 
Krommenie. Op het programma 
niets minder dan het werk dat we 
op het ONFK zouden zijn gaan spe-
len. Uiteraard hopen we u daar ook 
te zien!

Ernst van Rheenen

Dubbelconcert OG Krommenie & ZFC Zaandijk
20.00 uur | Zaal open 19.30 uur
map-marker-alt Saenredam College, Zaandijk

Nieuwjaarsconcert ZFC & Vocals
20.00 uur | Zaal open 19.30 uur
map-marker-alt Locatie nog niet bekend
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map-marker-alt Toon de Vrieshuis, verenigingsgebouw ZFC
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Patstelling
In 1863 woedde de burgeroorlog al twee 
jaar. Aan het westelijk front waren de noor-
delijke staten succesvol. Vrijwel de gehele 
Mississippi, die voor de zuidelijke staten 
van enorm economisch en strategisch be-
lang was, was in handen van de noordelijke 
troepen. Aan het oostelijk front was echter 
een patstelling ontstaan. De federale re-
gering slaagde er niet in een bevelhebber 
te vinden die voldoende doorzettingsver-
mogen had om de noordelijke overmacht 
aan troepen uit te buiten. Door eerdere ne-
derlagen was er oorlogsmoeheid ontstaan 
en begon de vredesbeweging aan invloed 
te winnen. In de zuidelijke staten was men 
zich ervan bewust dat ze de strijd niet on-
eindig lang zouden kunnen volhouden. De 
hoop in het zuiden was altijd gevestigd 
geweest op interventie uit het buitenland. 
Als grote buitenlandse mogendheden, 
m.n. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, 
de zuidelijke staten zouden erkennen als 
zelfstandige natie zou dat de noordelijke 

staten voor een fait accompli stellen. Deze 
hoop was echter vervlogen na de Emanci-
patie Proclamatie van 1862, waarmee Pre-
sident Lincoln de slavernij in de rebelleren-
de zuidelijke staten afschafte, waarna het 
voor Frankrijk en Engeland onmogelijk was 
geworden de kant van de zuidelijke staten 
te kiezen.

Aanval op het noorden
De zuidelijke staten hadden als gevolg hier-
van alleen nog een kans op onafhankelijk-
heid als de oorlogsmoeheid te groot werd 
en de vredesbeweging in het noorden zo 
sterk werd, dat daarmee de gewenste on-
afhankelijkheid afgedwongen kon worden. 
Om dit te bewerkstelligen stelde de zuide-
lijke opperbevelhebber, Robert E. Lee een 
invasie in het noorden voor, met de bedoe-
ling het noordelijke leger een vernietigende 
nederlaag toe te brengen op eigen grond-
gebied. Na een maandelenlange voorberei-
ding kwamen de zuidelijke legers op 3 juni 
in beweging en op 15 juni werd de rivier 

Het zal waarschijnlijk rond 1990 geweest 
zijn dat ik, een beetje rondzappend, op 
een televisieserie stuitte die mij door de 
sfeer, beelden, muziek en tempo zo boei-
de dat ik ernaar moest blijven kijken. Het 
duurde even voordat ik begreep dat het 
over de Amerikaanse Burgeroorlog ging. 
Het programma bleek een deel van de do-
cumentaire serie “The Civil War” van Ken 
Burns te zijn en ik raakte er zodanig door 
gefascineerd dat ik de andere delen ook 
geboeid heb zitten kijken. Als gevolg hier-
van raakte ik geobsedeerd door die oorlog, 
ik wilde er alles van weten en heb er een 
niet gering aantal boeken over gelezen, 
muziek geluisterd en films bekeken.

En nu blijkt dat een van de werken die ZFC 
op 23 november speelt ‘Reunion and Finale 
from Gettysburg’ is. Dit werk is geschreven 
door Randy Edelman voor de film ‘Gettys-
burg’ (1993), een film over de grootste en 
bloedigste veldslag uit diezelfde Ameri-
kaanse Burgeroorlog. Veel mensen kennen 
de naam Gettysburg waarschijnlijk wel, 
maar lang niet iedereen weet wat zich er 
heeft afgespeeld, waarom die slag een be-
langrijke gebeurtenis is in de geschiedenis 
van de Verenigde Staten en waarom men-

sen nu nog steeds de tekst uit het hoofd le-
ren van de toespraak die President Lincoln 
uitsprak bij de opening van het nationale 
kerkhof bij Gettysburg.

Amerikaanse Burgeroorlog
De Amerikaanse Burgeroorlog brak uit in 
1861 toen 11 staten zich onafhankelijk ver-
klaarden van de Verenigde Staten en een 
eigen republiek oprichtten, de zgn. Gecon-
federeerde Staten van Amerika. De belang-
rijkste oorzaken hiervoor waren politieke 
spanningen tussen de federale regering en 
de deelstaten, tussen democraten en repu-
blikeinen, economische spanningen tussen 
het industriële noorden en het agrarische 
zuiden en sociale spanningen die vooral 
met de slavernij samenhingen. De recht-
matigheid van deze afscheiding werd door 
de federale regering betwist en er werden 
versterkingen gestuurd naar Fort Sumter, 
dat in de haven van South-Carolina ligt, één 
van de opstandige staten. Dit werd door 
South-Carolina als een ongewenste bezet-
ting gezien en er werd besloten tot belege-
ring van het fort. Op 12 april 1861 werd het 
eerste schot op het fort afgevuurd, waar-
mee de gewapende strijd losbarstte.

Reunion and Finale
from Gettysburg

Peter Dekker
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de Potomac, die de grens vormde tussen 
noord en zuid, overgestoken. Het plan van 
Lee was om zijn troepen zoveel mogelijk bij 
elkaar te houden en pas de strijd met het 
grote noordelijke leger aan te gaan als hij 
daar klaar voor was.

Schoenen
Dit ging echter fout toen 
een van de zuidelijke 
commandanten ter ore 
kwam dat er bij het klei-
ne plaatsje Gettysburg 
een grote hoeveelheid 
schoenen zou zijn ach-
tergelaten. Aangezien 
daar in de zuidelijke 
legers altijd een tekort 
aan was besloot hij om 
die te bemachtigen. Bij 
Gettysburg bleken ech-
ter geen schoenen te 
zijn, maar wel twee bri-

gades cavalarie van de noordelijke legers. 
Nadat de strijd was losgebarsten werd 
door beide kanten met spoed om verster-
king gevraagd, waarmee het grote treffen 
tussen de legers uiteindelijk per ongeluk en 
op een voor de zuidelijke staten ongewenst 
moment tot stand kwam.

Slag van drie dagen
De slag vond plaats op 1, 2 en 3 juli 1863. Op 
de eerste dag wisten de zuidelijke legers de 
tegenstander terug te dringen, maar niet te 
verslaan. Doordat de noordelijke versterkin-
gen als eerste waren gearriveerd en in staat 
waren betere defensieve posities in te nemen 
waren de aanvallen van de zuidelijken ook op 
dag twee uiteindelijk niet succesvol en wer-
den de gestelde doelen niet behaald. Op de 
derde dag besloot Lee tot een gedurfde aan-
val, door open terrein, op het midden van de 
noordelijke stellingen. Deze aanval, bekend 
onder de naam Pickett’s Charge, wordt door 
sommigen wel als een van de onverstandig-
ste beslissingen aller tijden beschouwd. Van 

de 12.500 man die deze aanval uitvoereden 
zouden er niet meer dan 6.500 terugkeren. 
Na deze dag restte Lee niets anders dan zijn 
plannen te staken en de terugtocht naar ei-
gen grondgebied te beginnen.

Verliezen
Zoals gezegd was de Slag bij Gettysburg 
de grootste en bloedigste uit de Ame-
rikaanse Burgeroorlog. In totaal waren 
er aan de noordelijke kant ruim 104.000 
manschappen betrokken, waarvan 23.055 
slachtoffer werden (3.155 gedood, 14.531 
gewond, 5.369 gevangen of vermist). Voor 
de zuidelijke kant kwamen bijna 70.000 
manschappen op de been. Hier bedroegen 
de verliezen 23.231 (4708 gedood, 12.693 
gewond, 5.830 gevangen of vermist).

Belangrijk maar niet beslissend
Over het belang van deze slag is lang ge-
discussieerd. Sommigen noemde de slag 
beslissend en een keerpunt in de oorlog. 
Zij beweren dat de zuidelijke staten na Get-
tysburg geen offensieve acties meer kon-
den ondernemen, waarmee de hoop op een 
gunstige afloop eigenlijk de grond in werd 
geboord. Anderen wijzen erop dat, hoewel 
Gettysburg een belangrijke morele over-
winning voor de noordelijke staten was, het 
toch nog twee jaar zou duren voordat de 
oorlog beslist was en de zuidelijke staten 
een geduchte tegenstander bleven, die zich 
pas na een harde strijd zouden overgeven. 
Tegenwoordig is dat ook hoe er naar Get-
tysburg wordt gekeken: belangrijk, maar 
niet beslissend.

Oh ja, de muziek
‘Reunion en Finale from Gettysburg’ is 
geschreven voor het slotdeel van de 
film waarin in de nasleep van de slag 
de gebroeders Chamberlain elkaar te-
rugvinden. De daarbij behorende emo-
ties zijn aan de ene kant blijdschap 
dat ze het allebei overleefd hebben, 
maar ook droefheid over de enorme 
hoeveelheid leed die deze slag te-
weeg heeft gebracht.
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Muziekvereniging 
Onderling Genoegen
Petra van der Laan (Onderling Genoegen)

Dit voorjaar hebben OG Krommenie en 
ZFC Zaandijk de handen ineen geslagen 
met als resultaat dat we op 23 november 
een gezamenlijk concert ten gehore zullen 
gaan brengen. Het initiatief ging uit van 
OG, en ZFC heeft het aanbod met beide 
handen aangegrepen. Mooi toch, twee or-
kesten die allebei uitkomen in de 2e divi-
sie en dus aan elkaar gewaagd zijn!

De wortels van Onderling Genoegen liggen 
diep verankerd in de Zaanstreek, om pre-
cies te zijn in Krommenie. De vereniging 
is opgericht in 1896 en viert in 2021 haar 
125-jarig jubileum.

Ooit begonnen als fanfare, is de vereniging 
in de loop der jaren uitgebreid met een 
opleidingsorkest, een dorpskapel en een 
pietenband. Daarnaast is tien jaar geleden 
ook een pop-jazz koor opgericht.
De vereniging heeft een eigen opleiding 
waar leerlingen opgeleid worden door ge-
diplomeerde leraren.

Naast deelname aan concoursen en wed-
strijden organiseert OG jaarlijks (thema)
concerten, een opleidingsorkestenfestival 
en een solistenconcours voor haar leden. 
Het muzikale seizoen wordt steevast afge-

sloten met het Parkfestival in het Agathe-
park in Krommenie.
Sinds dit voorjaar staat de vereniging onder 
leiding van Ido Gerard Kempenaar (1980).

De uit Friesland afkomstige Ido Gerard 
startte zijn muzikale loopbaan op 6-jarige 
leeftijd met AMV en orgellessen en daarna 
slagwerk. Hij studeert vervolgens klassiek 
slagwerk (2005) en HAFABRA-directie aan 
het Prins Claus conservatorium in Gronin-
gen. Voor dit laatste studeert hij in 2009 
cum laude af.

Naast zijn baan als slagwerker en percus-
sionist bij het Orkest Koninklijke Mare-
chaussee is hij dirigent bij diverse orkes-
ten. aan het Prins Claus conservatorium 
in Groningen. Voor dit laatste studeert hij 
in 2009 cum laude af. Naast zijn baan als 
slagwerker en percussionist bij het Orkest 
Koninklijke Marechaussee is hij dirigent bij 
diverse orkesten.
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Programma Onderling 
Genoegen:

The King’s Squad – Richard Wate-
rer/arr. Iwan Wiering
Luitenant-Kolonel Richard Waterer begon 
zijn muzikale carrière als militair muzikant. 
Vervolgens ontpopte hij zich als componist 
en dirigent. Hij organiseerde vele evene-
menten met militaire muziek, onder andere 
de Edinburgh Tattoo. The Kings Squad is 
een van zijn bekendste marsen.  

Two Hymn Tunes for a Festive Oc-
casion – Rob Goorhuis
Rob Goorhuis schreef deze uitgebreide In-
trada ter gelegenheid van de bruiloft van di-
rigent Ido Gerard Kempenaar en zijn vrouw 
Wilma. Het is een samensmelting van de 
Engelse hymne Carlisle en Lied 271 uit het 
Liedboek voor de Kerken met de woorden 
‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’.  

Delphic Hymn and Dance – Arend 
Gerds
De Delphic Hymns staan bekend als de 
oudst genoteerde westerse muziek waar 
de componist ook nog van bekend is hoe-
wel de geleerden het over het laatste nog 
niet geheel eens zijn. De hymnes zijn ge-
schreven 138 jaar voor Christus en zijn 
aangetroffen op klei. Componist Gerds be-
werkte op vrije wijze deze liederen tot een 
geheel.
Ernst van Rheenen zal in dit nummer te ho-
ren zijn in een solopartij.

The Essence of Youth – Stijn Roels
The Essence of Youth was in 2012 het ver-
plichte werk in de 2e divisie voor het 

ONFK. Het werk weerspiegelt de kenmer-
ken die volgens de componist eigen zijn 
aan de jeugd. Daarbij was zijn dochter Lau-
rien een bron van inspiratie.

U hoort de muzikale uitbeelding van de ein-
deloze wervelende energie waarmee kleine 
kinderen de dag vullen, de geruststellende 
leidende hand van de ouders en de soms 
ook onbegrijpelijke kanten van kinderen. 
Het einde van het eerste deel vertolkt de 
spanningen tussen ouder en kind. In deel 
twee wordt de liefde en de zorgzaamheid 
van de ouders met passende melodieën 
bezongen. Uit het laatste deel spreekt de 
trots van de ouders op hun levendige kind.

Don’t you worry ‘bout a Thing – Ste-
vie Wonder/arr. Henk Ummels

Programma ZFCZaandijk 

Reunion and Finale from ‘Gettys-
burg’ - Randy Edelman, arr. Luc Ver-
tomme
Dit stuk is geschreven voor het slotdeel van 
de film ‘Gettysberg’ een film over de groot-
ste en bloedigste slag in de Amerikaan-
se Burgeroorlog. In de nasleep vinden de 
gebroeders Chamberlain elkaar terug. De 
daarbij behorende emoties zijn aan de ene 
kant blijdschap dat ze het allebei overleefd 
hebben, maar ook droefheid over de enor-
me hoeveelheid leed die deze slag teweeg 
heeft gebracht.

Florentiner March – Julius Fucik, 
arr. Mnozil Brass
Een bekende mars uit 1907 in een nieuw 
jasje gestoken.

Mästere, alle söka dig – Rob Goor-
huis
De compositie Mästare alle söka dig is ge-
baseerd op de melodie van een oud Noors 
kerklied, gemaakt door Ludvig Mathias Lin-
deman. Rob Goorhuis ontwierp nieuw eigen 
materiaal als contrast met het 19e-eeuwse 
thema. Dit horen we in het hele werk steeds 
terug. Hiermee is een hechte synthese ge-
creëerd tussen oude en nieuwe elementen.

At World’s End – Hans Zimmer, arr. 
Erik Rozendom
At World’s End is het derde en laatste deel 
uit de filmserie ‘Pirates Of The Caribbean’. 
Ook voor dit deel werd de muziek gecom-
poneerd door Hans Zimmer, die zich voor 
dit filmproject de bijnaam ‘Long John’ had 
aangemeten, de 18e-eeuwse eenbenige ka-
pitein met een papegaai op z’n schouder.

Dubbelconcert
OG Krommenie & ZFC Zaandijk
20.00 uur | Zaal open 19.30 uur
map-marker-alt Saenredam College, Zaandijk

23/11

START MUZIEK-
LESSEN
VOOR ALLE LEEFTIJDEN IN 
ZAANDIJK

ZFC Zaandijk start per november 
een nieuwe reeks muzieklessen, ge-
schikt voor alle leeftijden. Professi-
onele docenten bieden jong en oud 
de kans om bijvoorbeeld op bugel, 
trompet, saxofoon of slagwerk te 
starten door middel van een gratis 
proefles. Binnen enkele maanden is 
meespelen in een orkest mogelijk. 
De lessen vinden plaats in Zaandijk, 
inschrijven is de hele maand okto-
ber mogelijk. Voor meer informatie 
en aanmelding zie https://www.
zfc-zaandijk.nl/aanmelden.

ZFC Zaandijk is al meer dan 130 jaar 
een succesvolle muziekvereniging 
en muziekschool en beschikt over 
een team van professionele docen-
ten voor alle instrumenten.

Vragen? Kijk op www.zfc-zaandijk.
nl, mail naar info@zfc-zaandijk.nl of 
bel of app naar 0654702462 (Wilma 
Vloon).
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Concertreis naar Lamastre, Ardèche, Frankrijk

Concertreis naar Lamastre, Ardèche, Frankrijk
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1. Stel je even kort voor
Ik ben Richard Kok, 62 jaar, ik kom uit Enk-
huizen, maar ben op mijn 17e al snel naar 
Amsterdam verhuisd. Ik ben getrouwd 
met Karin uit Maastricht en we wonen nu 
28 jaar in de Zaanstreek. We hebben drie 
zoons die inmiddels alle drie het huis uit 
zijn. Dat maakt dat er tijd en ruimte is voor 
nieuwe dingen.

2. Wat doe je in het dagelijks leven
Ik werk in het speciaal onderwijs. Eerst heb 
ik twintig jaar voor de klas gestaan en heb 
ik gewerkt als zorgcoördinator bij Helioma-
re. Nu werk ik voor het expertisecentrum 
onderwijs & advies. Ik werk met jongeren 
die zijn vastgelopen in het onderwijs. Op dit 
moment ben ik gedetacheerd bij het ROC 
Amsterdam. Naast jongeren begeleid ik 
daar ook docententeams en ik bezoek jon-
geren die al heel lang thuis zitten om sa-
men met ze naar een oplossing te zoeken 
voor passend onderwijs.

3. Sinds wanneer maak je muziek
Vanaf de lagere school zat ik al in bandjes. 

Later in Amsterdam deed ik gitaar, sax en 
zang. Ik heb saxofoonles gehad van Henk 
van Es, een legendarische baritonsaxo-
fonist die in de jaren ’60-’70 met allerlei 
gelegenheidsbandjes -waaronder veel 
Amerikaanse jazzmusici- door heel Europa 
zwierf. Het was een mooi figuur met mooie 
verhalen. Ik speelde eerst een tijdje altsax, 
later tenorsax. Maar oefenen kost veel tijd, 
ik kreeg een gezin, ging theater maken en 
toen ben ik ermee gestopt.

4. We kennen je als theatermaker 
hoe ben je in de theaterwereld te-
rechtgekomen
Zestien jaar geleden ben ik gevraagd om 
met een aantal andere theatermakers 
een eenakter te schrijven geïnspireerd op, 
en uitgevoerd in het Koogerpark. Ik had 
nog geen opleiding gehad op dat vlak en 
ik vond deze vorm van theater maken wel 
interessant. De regisseur tipte me om een 
theateropleiding te gaan volgen bij ‘De 
Kunst’ in Alkmaar. Drie jaar lang heb ik die 
in deeltijd gevolgd.

5. Hoeveel voorstellingen heb je in-
middels gemaakt
Ongeveer vijftien. Gemiddeld doe ik één 
voorstelling per jaar, waarbij het uitgangs-
punt is dat ik alles zelf bedenk en schrijf en 
er ook zelf de mensen bij zoek. Van niets 
iets maken. Het kan locatietheater zijn zo-
als dit jaar bij Zaandijk525, soms een to-
neelvereniging, of ik schrijf iets wat we met 
een aantal mensen uitvoeren in het theater, 
maar ook bijzondere projecten zoals het 
100-jarig bestaan van de voetbalvereniging 
ZVV Zaandijk twee jaar geleden. 
In 2009 heb ik ‘Het Gat van Wormer’ ge-
maakt, een Oerol-achtige productie. Daarbij 
heb ik me laten inspireren door een dorps-
verhaal uit 1959. Het is altijd een combina-
tie van omgeving plus verhaal. Vervolgens 
voer ik heel veel gesprekken met mensen 
uit de directe omgeving, zo krijg ik de input 
om het project verder vorm te geven. Ie-
dereen kent altijd wel weer iemand anders 
die voor het verdere proces van belang kan 
zijn, op inhoudelijk of op technisch gebied. 
Zo groeit het langzaam uit tot een volledige 
productie.

6. Hoe ben je in contact gekomen 
met ZFC
ZVV Zaandijk wilde vanwege hun 100-ja-
rig jubileum iets bijzonders doen. Ik kende 
Ron Witbaard (voorzitter) nog van ‘Het Gat 
van Wormer’. Hij stelde voor om ZFC er ook 
bij te betrekken. Ik had eerst mijn beden-
kingen bij een fanfare, maar dat bleek een 
vooroordeel te zijn, want toen ik YouTube 
filmpjes van jullie zag was ik stomverbaasd 
over het niveau en over de diversiteit van de 
muziekstukken. De samenwerking met Pe-
ter en Arnold verliep goed en nadat ik een 
repetitie had bijgewoond begon het zelfs te 
kriebelen om zelf mee te gaan spelen.

7. Vroeger speelde je sax, nu trom-
bone, vanwaar de switch en hoe be-
valt het
Bij ‘Het Gat van Wormer’ speelde Bart Lust 
mee en ik was onder de indruk van zijn 
klank. Ooit had ik als klein jongetje al eens 
geprobeerd om trombone te spelen, maar 
ik kreeg ik er geen geluid uit, waarschijnlijk 
lag dat aan het instrument want het was 
een oud Japans lor… De keuze viel toen 

10 vragen aan

Richard Kok
Annemieke Swagerman
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maar op de saxofoon. Toen ik vorig jaar de 
beslissing had genomen om weer muziek 
te gaan maken wilde ik het toch nog een 
keer op trombone proberen. Ik heb les bij 
Rianne en het eerste jaar was een drama. Ik 
kon geen noot lezen en ik had geen embou-
chure. Nu gaat het beter, ik oefen iedere 
dag en bij het noten leren lezen maak ik ge-
bruik van een app. Sinds dit seizoen speel 
ik mee met de samenspelgroep. Het was 
wennen met andere mensen om me heen, 
maar het is ook een stimulans, het is leuk 
om samen te spelen. Toch blijft trombone 
een lastig instrument want er lijkt geen lo-
gica in de posities te zitten, bij een sax is 
dat veel eenvoudiger. Ik kijk weleens met 
een schuin oog naar Rob de Ridder, die wel 
lekker tenorsaxofoon zit te spelen. Ik heb 
Rianne gevraagd om het eerlijk te zeggen 
als het een heilloze weg blijkt te zijn, maar 
er is nog hoop.

8. Wat voor muziek zet je zelf op
Heel divers, klassiek, opera, jaren ’60 mu-
ziek. Op dit moment luister ik veel naar 
Americana. Pasgeleden ben ik naar We-
val geweest in het Concertgebouw, dat is 
elektronische muziek die zichzelf aan het 
vormen is, een verbinding tussen dance en 
pop, waarbij ook instrumenten worden ge-
bruikt.

9. Heb je tips/ideeën voor ZFC
Je moet als muziekvereniging nadenken 
hoe je zichtbaar kunt zijn voor je omgeving. 
Dat kan bijvoorbeeld door een kruisbestui-
ving te durven aangaan met andere kunst-
vormen. Laatst was ik bij De Fabriek waar 
een film werd vertoond met livemuziek, 
daar zou je aan kunnen denken. 
Je kunt met andere ogen naar je eigen dorp 
kijken. Bij de Domineestuin komt binnen-
kort een fabriek leeg te staan voor een jaar, 
ik zie daar wel mogelijkheden voor gecom-
bineerde voorstellingen met theater, beel-
dende kunst en andere muziekstromingen. 
Voor mezelf denk ik aan kleinschalige voor-
stellingen op bijzondere plekken of aan 
huiskamervoorstellingen, gemaakt door 
theatermakers samen met voordrachts-
kunstenaars. Daarbij zou je ook kunnen 
denken aan een kleine delegatie van ZFC.

10. Hoe vind je het bij ons
Ik sta nog aan de zijkant, de samenspel-
groep is een eerste stapje, maar ik voel me 
welkom bij jullie. Wat ik erg leuk vind is dat 
er orkestleden uit het Groot Orkest bij ons 
komen zitten om ons te ondersteunen. Pie-
ter Jelle zit naast mij om me ongevraagd 
advies te geven, dat is heel fijn!

In deze editie het recept voor de schelp-
vormige cakejes genaamd Madeleines 
die in Frankrijk - en daarbuiten -  erg ge-
liefd zijn.  Madeleine zou in de  18e eeuw 
een boerin zijn geweest die bij het onver-
wacht bezoek van de hertog van Lotharin-
gen  deze cakejes zou hebben gebakken 
met wat ze op dat moment in huis had.
Heb je geen madeleinevorm in huis? Dan 
volgen we het voorbeeld van de boerin, 
want met gewone cakevormpjes kan het 
natuurlijk ook

Ingrediënten voor 12 madeleines
•  60 g suiker
•  2 grote eieren
•  1 vanillestokje
•  60 g bloem, gezeefd + extra om vorm 

te bestrooien
•  Snufje zout
•  60 g ongezouten roomboter + extra 

voor het invetten van de vorm

Bereiding
Vet de bakvorm goed in met boter en be-
stuif met bloem. 
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Snijd de helft van het vanillestokje open en 
schraap met een mes het merg eruit. (De 
andere helft  kun je bewaren in een lucht-
dichte zak voor een ander recept, of in een 
suikerpot stoppen voor zelfgemaakte vanil-
lesuiker.)
Smelt de boter.
Klop de suiker, eieren en vanillemerg, tot-
dat het mengsel lichtbleek van kleur wordt 
en romig en luchtig is. Dit kan wel 5 tot 10 
minuten duren. 

Roer het zout door de bloem en zeef 1/3 
van de bloem boven het eimengsel. Spatel 
luchtig door het beslag en zeef dan weer 
1/3 van de bloem erboven. Ga zo door tot-
dat de bloem op is. 
Voeg de gesmolten roomboter toe en spa-
tel zo luchtig mogelijk door het beslag.
Vul de vormpjes voor 2/3 met het beslag 
en bak circa 10 minuten in de oven, of tot-
dat ze goudbruin zijn. Laat ze in de vorm 
iets afkoelen en leg ze dan op een rooster 
om verder af te koelen.
Je kunt de afgekoelde madeleines even-
tueel bestrijken met warme abrikozenjam 
voor een mooie glans en lekkere smaak, of 
dip de onderkant van de madeleines in ge-
smolten chocolade.

Madeleines
Rebecca de Wit
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Van april tot en met begin juli was het een 
spannende én ontspannende tijd voor de 
leerlingen en de Samenspelgroep. De keu-
ze van de leerlingen viel op een optreden in 
de Efteling. Helaas hadden ze in het zuiden 
geen plekje meer vrij voor ons. Maar niet 
getreurd, er waren meer mooie ideeën. Zo-
doende waren we half april te vinden (nou 
ja, dat viel niet mee in de camouflagepak-
ken) bij de Paintball Jungle in Wormerveer. 
Spelen op 4 mei is altijd een bijzondere er-
varing. Meestal doen er dan geen slagwer-
kers mee. Uiteindelijk heeft één saxofoon-
leerling meegespeeld bij de herdenking. 
Ook komend jaar proberen we onze leerlin-
gen muzikaal te betrekken bij dit belangrij-
ke, jaarlijkse en drukbezochte moment.
 
Onze docent Ati heeft enkele maanden 
muzieklessen gegeven op basisschool de 
Werf. Een klein groepje kinderen van De 
Werf heeft een extra workshop gevolgd en 
heeft opgetreden met de Samenspelgroep. 
Uiteraard is onze wervingsfolder ‘Samen 
op Les’ aan de leerlingen vanaf groep 5 
meegegeven.

De maand juni stond in het teken van de lan-
delijke examens. Op deze examens wordt, 

naast het muzikale deel, ook gewerkt aan 
de theoretische kennis die nodig is om een 
stuk goed uit te voeren. Acht leerlingen 
verdiepten zich in instrumentenkennis, rit-
mes, gehoortraining en zij slaagden allen 
voor dit deel. Zeven van hen namen ook 
deel aan het praktijkexamens. Allen slaag-
den ook hiervoor en complimenten voor de 
slagwerkers die in de tropische hitte van 
die dag examen deden.

De Samenspelgroep beleefde tijdens de 
repetities in juni een hilarische tijd bij het 
maken van een soort muziektheaterstuk. 
Liefde, jaloezie, diefstal, de komst van re-
chercheur De Cock (met C-O-C-K) waren de 
zelf bedachte ingrediënten. Het publiek op 
het Twiskefestival reageerde zeer enthou-
siast en de jury ook: de Entertainmentprijs 
was voor ons!!

Op 9 juli was het seizoen voor de Samen-
spelgroep ten einde en hebben we het af-
scheid van docent en dirigent Ati gevierd. 
Ati gaat een carrièreswitch maken naar de 
zorg. Heel jammer voor ons maar we wen-
sen Ati heel veel succes op dit nieuwe pad.

Leerlingen & 
Opleiding
Wilma Vloon

We zijn met de samenspelgroep naar het Twiske Jeugd festival geweest in Oostzaan, 
waar we ‘The love noot’ hebben gespeeld. Na de generale repetitie hebben we met z’n 
allen ons muzikale toneelstuk laten zien en horen. We hebben de entertainmentprijs ge-
wonnen, omdat we het leukste muzikale verhaal gemaakt hadden. Met een liefdesboot de 
wereld rond! Ik vond het een hele leuke ervaring.

Twiske 
festival
Mariska Wouda
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Lamastre
Concertreis naar

Margo Husslage

De heenreis
Op donderdag 6 juni was het zover. Om 
21.30 uur bij het ZFC-gebouw was het “alle 
muzikanten verzamelen!“. Toen de groep 
compleet was, alles ingeladen en iedereen 
een plekje in de bus had gevonden, konden 
we op weg naar Lamastre in de Ardèche. 
De busreis zou ongeveer 14 uur duren, dus 
we hadden nog wel een ritje voor de boeg. 
Al gauw lieten we Nederland achter ons en 
kwamen we in België waarna de rit verder 
ging naar Luxemburg. Daar namen we af-
scheid van deze chauffeur en kregen we 
een nieuwe chauffeur. Inmiddels was het 
middernacht geworden, dus de oogjes gin-
gen dicht en als er niet zo werd gesnurkt 
(ik zal geen namen noemen) hadden we 
nog een aardige nachtrust kunnen hebben 
maar helaas. Vroeg in de morgen kwamen 
we aan bij een wegrestaurant alwaar een 
bakkie cappuccino et un croissant (we zijn 
tenslotte in Frankrijk) erin gingen als koek. 
Na dit heerlijke ontbijt gingen we verder 
naar Lamastre. Dat zou nog wel een paar 
uur rijden zijn. 

Gearriveerd
Ergens tussen de middag gingen we de 
snelweg af en reden we via een mooie 
bergpas richting de camping. Hier werden 

we verwelkomd door Tineke en Alex die 
er een huis in de buurt hebben. Nadat alle 
spullen uitgeladen waren, Ted de Chalet… 
ehh… ik bedoel de têtes des chalets de 
sleutels hadden gekregen, ging elke groep 
naar hun huisje. De rest van de middag wa-
ren we vrij. Sommigen gingen zwemmen, 
anderen gingen voetballen of bleven bij het 
chalet. Aan het einde van de middag rond 
17.00 uur verzamelde iedereen zich voor 
een fikse klim naar de bistro Chez Mag. 

Chez Mag en bonte avond
In de bistro werd ons een heerlijk diner 
voorgeschoteld bestaande uit een buf-
fet met allerlei voorgerechten en salades 
(sommige kwamen dat weekend nog een 
paar keer voorbij), kip met rijst en een soort 
tomatensaus als hoofdgerecht en een 
soort pudding als nagerecht. Het smaakte 
heerlijk. Als dank voor de gastvrijheid gaf 
‘De Kop van Riet’ een mini-concert op het 
terras. Daarna ging iedereen weer met een 
volle maag lopend terug naar de camping 
voor een welverdiende nachtrust, hoewel… 
er stond een bonte avond op het program-
ma. Daarin werden allerlei acts vertoond en 
werd Arnold flink te grazen genomen door 
moeder en dochter die hun frustraties uit-
ten op een komische manier. Ook werd er 

“In ‘tjaer ons Heeren duysent vier hondert 
vier en negentigh, den twintigsten dagh 
in september” kreeg Heyndrick Pietersz, 
bijgenaamd Oud-Hein, vergunning een wo-
ning op de lage dijk langs de Zaan te bou-
wen. Na verloop van tijd werden er meer 
huisjes en huizen gebouwd, het werd een 
buurtschapje, een gehucht en op den duur 
een dorp. 
Zo ontstond Zaandijk, een van de weinige 
gemeenten waarvan de stichting tot op de 
dag nauwkeurig bekend is gebleven. De 
naam Zaandijk ontstond niet in 1494, maar 
raakte pas zo’n 120 jaar later, in het begin 
van de 17e eeuw, in zwang.

Het is bekend dat Heyndrick Pietersz vijf 
zoons had, die zich dicht bij hun vaders 
huis op de dijk vestigden. Ruim honderd 
jaar werd het buurtschapje daarom eerst 
“D’Vijf Broers” genoemd. De eerste eeuwen 
hadden de bewoners van het gehucht nog 
geen eigen bestuur. D’Vijf Broers, het late-
re Zaandijk (het heeft ook nog ‘Zantdijc’ en 
‘Saandijk’ geheten), maakte deel uit van de 
Banne van Westzaan, een rechtsgebied dat 
zich westelijk van de Zaan uitstrekte, van 
Zaandam tot Westknollendam. Deze Ban-
ne werd formeel tot 1811 vanuit Westzaan 
bestuurd.
In 1570 bestond het gehucht uit 19 huizen 
die in 1572, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 
door de Spanjaarden werden verwoest. 
Na terugkeer van de gevluchte bewoners 
groeide Zaandijk gestaag.
(Bron: Zaanwiki)

Tot zover een lesje geschiedenis over ons 
dorp. Dit jaar bestaat Zaandijk dus 525 jaar 
en dat werd gevierd met een feestweek-
end in september. De opening vond plaats 
in een feesttent in Oud-Zaandijk, met een 
gezamenlijk concert van de vier Zaandij-
ker muziekverenigingen. ZFC trapte af, 
gevolgd door Apollo, Soli Koog-Zaandijk 
en Slagwerkgroep De Saen. Het was een 
afwisselend repertoire, waarbij ZFC zorgde 
voor de lichte noot. We konden die avond 
mooi terugvallen op ons programma van 
de Ardèche, wat gezien de geringe voor-
bereidingstijd vanwege de zomervakantie 
prima uitkwam.

Het hele weekend waren er buitenactivitei-
ten voor jong en oud, zowel in Rooswijk als 
in Oud-Zaandijk. Gelukkig waren de weer-
goden het dorp goedgezind. Klapstuk van 
het weekend was het Theaterspektakel 
aan de Zaan ‘Op zoek naar Mika’; twee keer 
een uitverkochte tribune. De regisseur was 
niemand minder dan Richard Kok, sinds 
een jaar lid van onze vereniging. Zie ook de 
rubriek “10 vragen aan…”
De voorbereidingen hebben al met al meer 
dan een jaar in beslag genomen en het was 
een bijzondere ervaring om deelgenoot te 
zijn van de totstandkoming van dit grote 
evenement. Het levert nieuwe contacten 
op met andere verenigingen, iets waar we 
later -over en weer- de vruchten van kunnen 
gaan plukken!

Zaandijk 525: een terugblik
Annemieke Swagerman
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een spel gespeeld waarbij Arnold opeens 
de volgende dag Billy heette, de context 
heb ik gemist, want ik was vroeg naar bed 
gegaan. Had geen stem meer over en de 
bonte avond moest toen nog beginnen. Ik 
heb gehoord dat het erg gezellig was. 

Velorail
De volgende morgen stond het ontbijt al 
vroeg klaar, vanáf 8.00 uur. Sommigen 
hadden het programma verkeerd gelezen 
(waaronder mijn chalet) en dus zaten we 
al óm 8.00 uur te wachten op de verse 
croissants et baguettes. Voordeel was wel 
dat die nog lekker warm waren en dat we 
het rustig aan konden doen, want pas om 
10.45 uur moesten we verzamelen bij de 
bus voor een rit naar de Velorail. Ja, dat is 
echt waar een fietstrein. Dus lekker spor-
tief begin van de dag. Aangekomen bij het 
stationnetje gingen we eerst met een echt 
treintje naar het startpunt. Daar moesten 
we groepjes van vier maken en instappen 
maar. De twee voorste mensen moesten 
fietsen en de twee achterste mensen kon-
den lekker om zich heen kijken. U snapt wel 
waar ik ging zitten… 

Na een mooi ritje was daar de eerste stop. 
We moesten wachten op de rest van de 
karretjes en op de gids die in het laatste 
karretje zat. Ze deed het sein omhoog en 
de spoorbomen naar beneden, want we 
moesten een weg oversteken. Nu wilde 
ik het wel proberen voorin, dus heb ik van 
plek gewisseld. Ik zat immers naast een 
wielrenner, dus dat fietsen kwam helemaal 
goed. Het tweede deel van de rit ging gro-
tendeels naar beneden, dus hoefde ik niet 
zo erg te fietsen, scheelde weer. En ook hier 
was er op een gegeven moment weer een 
stop want ook hier moesten we een weg 
over. Daar stond een auto met een manne-
tje dat bakjes kersen verkocht, dus je raadt 
het al… die had een goeie dag… of zal hij 
dat zo uitgekiend hebben? Enfin, het was 
een lekkere aanvulling op de lunch. Het der-
de traject was heel kort, dus al snel waren 
we weer terug bij het stationnetje. Het was 
een leuke activiteit met een prachtig mooie 
rit van twee uur.

Repetitie en koud buffet op straat
Bij terugkomst op de camping kregen we 
een uurtje om ons voor te bereiden op het 
concert op het plein in Lamastre. Je moest 
dus goed nadenken wat je allemaal mee 
moest, want we kwamen niet voor mid-
dernacht terug op de camping. Eerst werd 
er nog gerepeteerd in het repetitiegebouw 
van de plaatselijke harmonie, want we 
speelden immers ook een paar stukken sa-
men. Nadat de gezamenlijke stukken erin 
zaten, mochten wij ook nog even repeteren 
op onze eigen stukken. Hierna kregen we 
een koud buffet buiten, dat simpel en lek-
ker was, met o.a. de ons bekende salades. 
Tsja, dat kan gewoon in Frankrijk… een rij 

tafels midden op straat met de hapjes en 
drankjes erop. Het was tenslotte prachtig 
weer, dus waarom ook niet. Hierna gingen 
we lopend naar het plein.

Concert op het plein
Op het plein werd alles klaar gezet en om 
20.00 uur, toen het helemaal volgelopen 
was met publiek, opende Harmonie La-
mastre het concert. Ze speelden een aan-
tal mooie nummers en dat het zo ritmisch 
klonk zal vast door onze vier slagwerkers 
gekomen zijn die op het laatste moment 
gevraagd waren om mee te doen. Soms 
was het hilarisch om te zien, ze speelden 
alsof ze al jaren met dat orkest meededen 
en alle nummers al kenden.
 
Tussen de nummers door was er gelegen-
heid voor een speech van de voorzitter van 
de harmonie, de burgemeester en van onze 
voorzitter. En dat allemaal in het Frans 
(goed voorbereid Ernst, complimenten 
voor je speech!). Over en weer werden er 
cadeaus uitgedeeld en ook Tineke werd in 
het zonnetje gezet. 

Na een korte pauze was het onze beurt. 
We openden met David of the White Rock. 
Daarna speelden we Miss Saigon en Mack 
the Knife met prachtige zang van onze 
slagwerker Bram. Na een klein change-
ment, speelden we samen met de harmo-
nie Les Montagnes en Highlights from 
Fiddler on the Roof. Als toegift speelden 
we nog Happy Together, want dat waren 
we tenslotte ook en wij niet alleen… het pu-
bliek was zó enthousiast dat we deze nog 
maar een keer deden, maar nu met de diri-
gent van Harmonie Lamastre, Dominique. 

Het publiek gaf een staande ovatie en bleef 
applaudisseren, dus voor de derde keer… 
Happy Together. En daarna vonden we het 
genoeg en ruimden we onze spullen op. 
Het plein liep leeg en wij laadden alles snel 
de bus in. 

Afscheidsdiner en feest
Lopend ging de meesten bergopwaarts 
naar het restaurant waar we nog een af-
scheidsdiner kregen samen met de leden 
van de harmonie. Het bleek een pittige klim 
te zijn (een trap met iets van 200 treden ge-
loof ik). Ben blij dat ik met de dirigent Domi-
nique mee kon rijden. Later kwam de bus-
chauffeur ook nog gezellig meedoen. Het 
werd een groot feest inclusief polonaise 
daar in dat restaurant, nou ja… eerder een 
schoolkantine… maar het eten was weer 
heerlijk. Rond middernacht vonden we het 
welletjes. Door de leden van de harmonie 
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werden we met auto’s naar de camping te-
ruggebracht. 

Naar Alex en Tineke
De volgende dag moesten we echt om 8.00 
uur aan het ontbijt zitten, want de huisjes 
moesten nog opgeruimd en schoonge-
maakt worden. Daarna werd de bus inge-
laden met alle spullen en instrumenten 

en namen we afscheid van ons chalet. De 
têtes des chalets controleerden nog even 
of alles netjes achter was gelaten en toen 
konden we vertrekken. Het manoeuvreren 
langs een rots was nog even spannend. 
Aangekomen bij het huis van Alex en Ti-
neke werden de instrumenten en alles wat 
we nodig hadden voor het concert uitge-
laden. Het regende behoorlijk en het was 
nat en koud, maar gelukkig was de koffie 
klaar en lekker warm. Terwijl iedereen zich 
vermaakte met de koffie, koekjes en spel-
letjes die meegenomen waren, werden we 
opeens verrast door een eng krakend ge-
luid. Wat bleek, de bus moest op een tus-
senstuk op een helling geparkeerd worden 

en de chauffeur was vergeten dat hij eerst 
nog door een klein greppeltje moest. Hier-
bij raakte de linker voorkant beschadigd en 
behoorlijk ook. Gelukkig had Alex een flinke 
rol Duct tape en werd de boel provisorisch 
aan elkaar geplakt.

Concert in de tuin
Ondertussen kwam de feestcommissie 
langs om te overleggen of het concert 
door zou gaan of niet, in verband met de 
regen. Het zou vanaf een uur of drie droog 
worden, en we namen het besluit om wél 
te gaan spelen. En geloof het of niet… om 
15.00 uur was er geen druppel regen meer 
te bekennen en liet zelfs het zonnetje zich 
zien. Nadat het orkest was opgesteld, inge-
speeld en afgestemd, speelden we Exalta-
tion, gevolgd door Noah’s Ark. Daarna Les 
Montagnes, maar dan zonder de harmonie 
van Lamastre. Gevolgd door Un Belle His-
toire en hoe toepasselijk… The Unexpected 
Gift. En alsof we die nog niet genoeg had-
den gespeeld zaterdagavond, Happy To-
gether, deze keer maar één keer. Na Feeling 
Good sloten we af met Valero (drie keer). 
Ook bij dit concert een enthousiast publiek 
en een staande ovatie. Maar dit waren toch 
echt onze laatste noten hier in Frankrijk. 

Barbecue en afscheid
Nadat alles was opgeruimd werd de bar-
becue aangestoken. Er kwam van allerlei 
lekkers buiten op tafel. De feestcommissie 
had de ons bekende salades ook weer ge-
regeld dus dat werd weer smullen. Sommi-
ge muzikanten hadden nog wat adem over 
en gaven nog even acte de présence. Daar-
na werd dit weekend toch echt afgeslo-
ten en nadat de bus weer ingeladen was, 

namen we met pijn in ons hart afscheid 
van Tineke en Alex om vervolgens weer te 
beginnen aan een 14 uur durende busreis 
terug naar huis.

Via de mooie bergpas kwamen we weer 
in het dal aan en zaten we al snel weer op 
de snelweg naar huis. Onderweg werd en 
nog een keer gestopt voor een hapje en een 
drankje en toen werd het al gauw stil in de 
bus op het gesnurk van één muzikant na 
dan (nee, ik noem geen naam). In Luxem-
burg werd er weer van chauffeur gewisseld 
en bij de grens met Limburg konden we ge-
nieten van een lekker ontbijt bij La Place. 
Een paar uurtjes later (en iets eerder dan 
gepland) waren we weer bij het ZFC-ge-
bouw. Sommigen bleven nog even na om 
te borrelen en na te praten en anderen gin-
gen gelijk door naar huis… en waarschijnlijk 
gelijk door naar bed. 
Wat mij betreft heeft dit weekend een on-
uitwisbare indruk achtergelaten en ik kijk 
er dan ook met heel veel plezier op terug 
en zal de herinneringen nog lang koeste-

ren. Tineke en Ellie, ik weet het, jullie zijn al 
uitbundig in het zonnetje gezet maar nog 
eenmaal en nu echt voor de laatste keer…

HEEL ERG HARTELIJK DANK VOOR DE 
ORGANISATIE EN HET VELE WERK DAT 
JULLIE HEBBEN VERZET! CHAPEAU! (En 
stiekem kijk ik al uit naar het volgende 
buitenlandse uitje.)
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