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scherzo ma non troppo janauri 2016 

Het ligt alweer even achter ons, maar het zit nog vers in het geheugen. We 
hebben na 14 jaar afscheid genomen van Cor Pronk. We kunnen terugkijken 
op een waardig afscheidsconcert op 28 november. 
We gaan een bijzonder stuk spelen van Illuminata, we hebben al gespeeld bij 
Bartiméus en er is nog veel meer moois in het verschiet. Het bestuur is 
intussen hard op zoek naar versterking, dus meld je aan als je interesse hebt! 

De Zeister cabaretière Louise Korthals zong in haar 
vorige show het mooie lied ‘Toekomstmuziek’, u moet 
het maar eens luisteren op YouTube. 
Er is een neiging om de dingen die niet prettig zijn in 
een soort zelfmedelijden vast te houden. Maar het kan 
ook anders en daar gaat dat lied over. Bij het KZHM 
bespeurden we dat ook en dat terwijl er veel reden is 
om trots te zijn op onze prestaties. 
In het voorjaar de prachtige muziek die de dansers van 
EDC Dans begeleidde. De Bravo Cultuurprijs die we 
daarmee met kop en schouders wonnen. De vele kleine concerten die gegeven 
zijn en de optredens zoals bij de dodenherdenking. Allemaal muzikale 
activiteiten waar, vanuit een breed publiek, veel waardering voor is.  
Het afscheidsconcert van Cor Pronk, dat in de laatste weken ervoor zoveel aan 
kwaliteit won, dat er op 28 november een schitterend concert met leuke humor 
was. Vele leden hebben zich ingezet om er een mooi afscheidsfeest van te maken 
en daar zijn ze zeer goed in geslaagd. Ook hebben velen zich ingespannen om 
een goede nieuwe dirigent te vinden. De overweldigende meerderheid van de 
leden stemden voor Thomas Lowe. De commissie mag dus trots zijn op haar 
werk. 
Tegen allen die nog aarzelen over de toekomst van KZHM wil ik zeggen:  
trek je fiets uit de modder en zet je oren open dan hoor je: Toekomstmuziek. 
Ik wens jullie allen met ieder die je dierbaar is een heel gelukkig nieuwjaar. 
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Gezocht: bestuursleden 
Vind je het leuk om bij de harmonie te spelen? Of vind je het leuk om 
naar de harmonie te luisteren? Zou je graag willen helpen bij het 
organiseren van concerten en activiteiten? Of zou je willen helpen met 
het vinden van sponsoren, om concerten mogelijk te maken en 
instrumenten te kunnen aanschaffen? Of wil je helpen bij het 
vergroten van de naamsbekendheid en de bezoekersaantallen bij de 
concerten? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

Zie je jezelf nog geen concert organiseren, maar ben je bijvoorbeeld 
goed in cijfers, of maak je makkelijk contact met anderen, of houd je 
ervan om anderen te overtuigen? Ook dan zijn we op zoek naar jou! 

Voor het bestuur zijn we dringend op zoek naar minimaal 2 
bestuursleden. Zonder 2 nieuwe bestuursleden zal het bestuur niet 
langer in staat zijn om het KZHM te besturen en beslissingen te 
nemen. Het zal dan bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om nieuwe 
concerten te organiseren. Dat is niet wat we willen! 

Interesse?  

Meld je aan als kandidaatsbestuurslid bij een van de bestuursleden. 
Bijvoorbeeld bij Ton, Lisette of Hans. Of spreek een bestuurslid aan als 
je graag meer wilt weten over wat het inhoudt om bestuurslid te zijn. 
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Afscheidsconcert Cor Pronk 

Iedereen heeft er de hele tijd op zitten wachten. Sommigen hebben er naar uitgekeken, anderen wilden het liefst 
dat het zo lang mogelijk zou duren. Waar we het allemaal echter over eens kunnen zijn, is dat het een prachtige, 
muzikale avond is geweest. Ik heb het natuurlijk over Cors afscheidsconcert. 
Hiervoor waren twee extra repetities ingelast. Deze kwamen bijna te vervallen, want er was iets anders gepland 
in het Kunstenhuis. Gelukkig konden we beide repetities op de vrijdagavonden voorafgaand aan het concert in 
de Boskapel houden, de repetitieruimte van O.B.K. 
Dan is het algauw woensdag de 25e  van november. In feite is dit de laatste repetitie van Cor Pronk bij het KZHM 
in het Kunstenhuis. Hij doet alvast even een mooi afscheidswoordje. Ook kondigt Hans aan dat we vrijdagavond 
niet in Figi onze generale repetitie kunnen houden. Een tegenvaller, maar er wordt besloten om de 
zaterdagmiddag de ‘generale’ repetitie te doen. Dit biedt nog een goede oplossing, want we repeteren gewoon 
terwijl de lichten en het geluid afgestemd worden. Twee vliegen in één klap! 
Zo gezegd, zo gedaan. Er zijn veel orkestleden en we leggen de laatste hand aan de stukken waar nog wat aan 
bijgeschaafd kan worden. Onderwijl wordt er vrolijk met de lichten geklooid, af en toe horen we “test, test, ja ja 
ja” door de zaal en we zijn alweer een uur verder. Het leerlingenorkest doet hetzelfde. Dan gaan we met een 
groot deel van het orkest naar Le Baron, tegenover Figi, gezellig met z’n allen een hapje eten. Dan is er de 
mentale voorbereiding in de ondergrondse gewelven en doolhoven die ze de kleedkamers van Figi noemen. Ik 
neem in alle paniek mijn teksten twintig keer door, vrezend dat ik de helft vergeet en mijn tanden straks bloot 
sta te lachen zonder iets zinnigs uit te brengen. Gelukkig viel dat wel mee (hoop ik…!). 
Dan is het grote moment daar, de tijd is gekomen. De klok heeft acht keer geslagen en we zitten allemaal klaar. 
Het doek gaat op en het leerlingenorkest begint te spelen. Het speelt zijn vier stukken en er komt herrie op het 
toneel. Een vlugge wissel vindt plaats en ik schuif een stoel naar achter. Ik wil eigenlijk mijn tekst voor Olympic 
Spirit presenteren, maar door een miscommunicatie beginnen we direct te spelen. Jammer! Ik had graag 
driekwart van de zaal willen beledigen… 

Gerben Siegersma 
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Terwijl we spelen, komen ook die prachtige foto’s van vroeger en van later voorbij rollen. Ik zie de oude 
orkestfoto waarbij ik nog steeds rillingen krijg van mijn kapsel toentertijd. Ik zie een briljante foto van Cor met 
wagenwijd opengesperde ogen en een uitgestoken tongetje. Ik zie mensen die ik nooit eerder heb gezien op 
foto’s van vele jaren terug. Een beetje afleidend en soms lach ik voluit en vergeet ik mijn inzet, maar het bedierf 
de pret zeker niet. 
Na de pauze het hilarische “Cor Pronk o.l.v. KZHM”-stukje. Ik heb veel mensen er positieve dingen over horen 
zeggen, dat viel dus zeker in de smaak. Altijd is Kortjakje ziek heeft nu voor ons een fijne herinnering, of in elk 
geval voor mij. 

We sloten de avond af met the Beatles. Dat ging verder ook goed, de coördinatie van weglopende rijen en 
instrumenten ook, niemand viel, niemand is doodgetrapt, dus dat scheelt. Iedereen een hand, knuffel, drie 
zoenen op de wang, hier en daar zag ik wat tranen vallen bij mede-orkestleden. Ikzelf vond het een mooi 
moment en werd er ook een beetje emotioneel van. Hans, je kunt prachtig zingen! 
In het Kunstenhuis was nog de laatste borrel en gelegenheid om de avond gezellig als een eenheid af te sluiten. 
Ton deed nog een praatje en deelde nog wat mooie dingetjes uit, het tafelkleed was gemaakt van bladmuziek, er 
hingen ballonnen in de lucht en de sfeer was geweldig. Het waren alle kleine dingetjes die de avond zo’n mooi 
geheel maakten. 
Al met al vond ik het een heerlijke avond vol van gezelligheid en prachtige muziek en het was een geweldig, 
memorabel afscheid. Ik denk niet dat ik dan alleen voor mezelf spreek. Cor, bedankt voor de mooie jaren! 
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Mooi afscheidsconcert voor Cor Pronk 

Wat was het een mooie avond, 28 november, het afscheidsconcert van 
dirigent Cor Pronk. Alle voorbereidingen van het bestuur en de tijdelijk 
ingelaste commissie hebben zeker het verschil gemaakt. Ik denk dat 
iedereen heeft genoten van het mooie concert, de extra acts en de receptie 
na afloop. Cor kan terugkijken op een mooi afscheid, met een traan en een 
lach. Op het concert speelden we stukken die Cor had uitgekozen, zijn 
lievelingsnummers. Het leerlingenorkest opende het concert in Figi met vier 
stukken muziek, waaronder How to train your Dragon en Crocodile Rock. 
Daarna startte het groot orkest met Olympic Spirit en speelden ze voor de 
pauze nog Saxpack (met een geweldige solo) en The Phantom of the Opera. 
Na de pauze had het orkest een verrassing voor Cor in petto. Hans gaf vlak 
voordat we na de pauze weer gingen beginnen aan Cor een stuk muziek met 
de noten van Altijd is Kortjakje ziek erop, en duwde hem een trompet in 
handen met de woorden: “let goed op de dirigent”. Vervolgens kwam het 
hele orkest vanaf de zijkanten op en waren de rollen een keer omgedraaid. 
Dit resulteerde in een komisch stukje dirigeerwerk van de orkestleden, en Cor heeft laten zien dat hij ook naar 
een dirigent kan luisteren. Maar misschien moesten toch de rollen maar zo blijven zoals ze zijn, dus Cor nam 

hierna het stokje weer over. Een viertal stukken werd nog 
gespeeld, en we eindigden het programma met het stuk 
waarmee Cor ooit begonnen was: Centuria. Natuurlijk 
moesten wij als leden er nog een schepje bovenop doen, 
en speelden/zongen we nog een afscheidslied. Tijdens het 
lied gingen de leden een voor een langs Cor om hem nog 
een laatste zoen/knuffel etc. te geven. Het was mooi om 
te zien dat Cor voor veel leden veel betekend heeft, en 
een aantal traantjes waren ook niet in te houden. Het lied 
eindigde in de tekst “dit was de laatste keer, wij danken 
jou zeer, dag Cor”. Een mooie afsluiting van het concert.  

Toch niet het einde van de avond. Er was nog een receptie 
in het Kunstenhuis. De galerij was prachtig versierd! Voor 
drinken was gezorgd en er waren weer heerlijke 
frituurhapjes geregeld. Tijdens de receptie kreeg Cor het 
cadeau van de leden: een mooie grill en een boek 
samengesteld door de leden van het KZHM. Ieder lid had 
een mooie pagina gemaakt voor het boek, zodat we niet 
vergeten zouden worden. Al met al dus een geslaagde 
avond, we hebben op een mooie manier afscheid kunnen 
nemen. 

Gerda Kamsma 
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Concert Bartiméus 

Op woensdag 16 december zijn we naar Bartiméus geweest. 
Dit doet het leerlingenorkest nu al een paar jaar, maar dit jaar deden we het samen met de KBH. 
Hierdoor was het orkest een stuk groter waardoor er meer klank was. Dit was leuk om te horen en het was ook 

gezellig om mee te spelen. 
Ook dit jaar waren alle mensen van Bartiméus erg blij om 
ons te horen. Er was alleen een klein probleempje, onze 
dirigent was naar Bartiméus Zeist gegaan, in plaats van 
naar Bartiméus Doorn… Hij was er dus niet, maar 
gelukkig heeft Henk ons toen gedirigeerd. Toen Thomas 
er daarna was heeft hij het dus overgenomen, wat soepel 
en zonder problemen ging. Als we een liedje speelden 
zong iedereen uit volle borst mee en na een nummer 
applaudisseerde iedereen vol enthousiasme. 

Yara van Rijswijk 
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Interview Cor Pronk 

Op een prachtige zomerse dag, op een mooi dakterras, heb ik Cor geïnterviewd over zijn periode bij het 
KZHM. Over het begin, de hoogtepunten, mindere dagen, het afscheidsconcert en de toekomst. In de 
vorige Scherzo kon je het eerste deel lezen, in deze Scherzo staat het laatste deel van het interview. 
 
Wat ga je het meest missen? 
“Toch wel een aantal mensen denk ik. Na zoveel tijd voor een 
orkest bouw je toch een band op met een aantal mensen. En 
ja, het dirigeren van een harmonieorkest. Dat heb ik altijd 
ontzettend leuk gevonden, nog steeds. 
De periode van een mindere sfeer zal ik niet missen, maar de 
prettige contacten die er waren zal ik zeker gaan missen. Ik 
blijf het orkest wel een beetje volgen. De aubades vond ik 
altijd ontzettend leuk. Ondanks dat het wat oubollige muziek 
is, heeft het een geweldige sfeer.” 

 
 
“De verandering van één concert naar twee concerten heeft het voordeel 
dat je meer afwisselende muziek kunt spelen. Voorheen verloor je de 
aandacht van de leden in januari, nu blijft de aandacht langer in het 
seizoen hoog. Tegelijkertijd zijn er minder maanden om een concert voor 
te bereiden, maar die druk zorgt er ook voor dat leden meer oefenen. 
Het laatste studieweekend was erg leuk en gezellig. Jammer genoeg niet 
met het complete orkest, maar zo’n weekend geeft de mogelijkheid om 
een aantal stukjes goed door te nemen.” 
 
Wat verwacht je van het afscheidsconcert? 
“Ik verwacht nooit.” 
 
Wat zou je graag willen? 
“Een gezellig afscheid, een goed concert. Een goed concert is mijn 
primaire doel bij het geven van een concert.” 
 
 

Wat zou je niet willen? 
“Niet teveel toespraken. Ik ben niet 
graag continu in de aandacht, ik ben 
liever aan het werk.” 
 
Wat wil je graag meegeven aan de leden 
van de harmonie? 
“Probeer de sfeer goed te houden en 
goede muziek te maken. Dat is het 
doel waar we naar streven. Een goede 
sfeer en goede muziek maken, dat is 
het belangrijkste. Dan krijg je de beste 
prestaties.” 

Martine Francken 
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Bij het KZHM zijn een aantal commissies actief. Een aantal vaste commissies, maar ook tijdelijke commissies, 
zoals voor het uitkiezen van een nieuwe dirigent en voor het afscheidsconcert van Cor Pronk. Onder de vaste 
commissies vallen onder andere de muziekcommissie en de pr-commissie, maar ook gegevensbeheer en 
instrumentenbeheer. In deze nieuwsbrief krijg je meer informatie over de muziek- en pr-commissie. Wat doet de 
commissie eigenlijk, hoeveel tijd zijn leden ermee bezig en hoe kun je je aanmelden? 
 
Muziekcommissie 
De muziekcommissie bestaat uit een aantal leden van het orkest en de dirigent. Samen kiezen zij thema's uit 
voor concerten en selecteren zij de muziek voor alle concerten. De commissie vergadert één keer per maand. 
Soms wordt er een maand overgeslagen, afhankelijk van de hoeveelheid concerten dicht op elkaar en hoeveel 
muziek er al is uitgekozen. Vergaderingen vinden meestal direct na de repetitie plaats. 
Het meeste werk gaat zitten in het thuis uitzoeken van stukken voor de harmonie. Welke stukken zijn leuk? 
Passen ze bij het niveau van de harmonie? Passen ze wel binnen het thema? Allemaal vragen die beantwoord 
moeten worden bij het selecteren van stukken. Er zijn een aantal sites die het makkelijk maken om muziek op te 
zoeken, waaronder YouTube. 
Aanmelden voor de commissie kan via bestuurslid Artistieke Zaken, momenteel Martine. 
 
Pr-commissie 
De pr-commissie is onder andere verantwoordelijk voor alle promotie rondom concerten, social media en de 
nieuwsbrief. Denk aan het ontwerpen van posters, het schrijven van persberichten, maar ook het schrijven van 
stukjes voor social media en nieuwsbrieven. De commissie komt iedere zes weken samen om ideeën en acties te 
bespreken. De hoeveelheid werk die je naast het overleg kwijt bent voor de pr hangt volledig af van welke acties 
je oppakt. Een interview voor de nieuwsbrief kost bijvoorbeeld meer tijd dan het plaatsen van een bericht op 
Facebook. 
Aanmelden voor deze commissie kan via bestuurslid PR, momenteel Martine. 

Commissies Martine Francken 

Sinds 1 december 2015 is Thomas Lowe de vaste dirigent van het KZHM. 
We hebben nog geen gelegenheid gehad om hem te interviewen over 
waarom hij bij het KZHM heeft gesolliciteerd en wat zijn 
toekomstplannen zijn, daarom in deze Scherzo alleen een aantal weetjes 
over zijn verleden. 
 
Wist je dat... 
 ... hij is geboren in Engeland? In Halifax om precies te zijn. 
 ... hij trompet speelt? En ook trompetles geeft? 
 ... hij muziekwetenschappen, trompet, oude muziek en directie heeft 

gestudeerd? 
 ... hij ook dirigent is van het Haarlems Symfonisch Blaasorkest? 
 ... hij 42 jaar oud is? Hij is jarig op 10 juli. 
 ... zijn eerste concert met het KZHM een concert van het 

leerlingorkest was? Namelijk het kerstconcert bij Bartiméus.  

Thomas Lowe 
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Colofon 

Redactie: Martine Francken en Ilse Schrover 
Eindredactie en vormgeving: Roland Vaandrager 
 
Heb je een idee, suggestie of artikel voor in de volgende Scherzo? Stuur dan een e-mail naar pr@kzhm.nl! 
 

De volgende Scherzo ma non troppo verschijnt voorjaar 2016. 
Stukken aanleveren voor 1 maart 2016. 

De Oostenrijkse symfonische metalband Illuminata 
begon in 2014 met een Indiegogo-campagne. Ze 
hebben hiermee geld ingezameld om de nieuwe cd 
te kunnen opnemen in samenwerking met het 
Czech Film Orchestra. De campagne was succesvol 
en in 2015 is de cd “Where Stories Unfold” 
uitgegeven. 
Tijdens de campagne ben ik persoonlijk benaderd 
door Lukas Knoebl (Luki), de gitarist en componist 
van de band. Hij vroeg aan mij of ik een keer naar 
hun muziek wilde luisteren en wilde doneren, 
gezien wij een aantal gelijke muzikale voorkeuren 
hebben. Na de release van het album heb ik de 
intro (instrumentaal) aan de muziekcommissie laten horen. De volledige muziekcommissie was onder de indruk 
van het stuk. Ik heb contact opgenomen met Luki en hem gevraagd of we ergens aan de bladmuziek konden 
komen van het stuk en dat we het stuk graag met de harmonie zouden willen uitvoeren (en dus laten arrangeren 
voor harmonie).  
Hij reageerde enthousiast en binnen enkele weken heeft hij de bladmuziek opgestuurd. De enige tegenpresentatie 
die hij hiervoor heeft gevraagd, zijn opnames. Opnames van de eerste repetitie en de uitvoering van het stuk. Na 
het ontvangen van de bladmuziek is er contact opgenomen met diverse arrangeurs en uiteindelijk heeft Bert 
Willemsen het stuk gearrangeerd. 
“A Story Unfolds” is dus het eerste stuk van de cd, en kan echt gezien worden als de intro van de cd. Het is 
echter geen intro van een ander muziekstuk, het kan dus goed op zichzelf staan.  
Het stuk begint klein, met een fluitsolo ondersteund door violen. Na de intro, wordt het thema opgebouwd tot 
een bombastisch geheel. Ook hier begint het klein, met enkele instrumenten in piano tot een volledig orkest in 
forte. Het stuk eindigt weer klein met fluit ondersteund door violen. 
In november kreeg ik nog een bericht van Luki met de vraag of we er uit komen met het stuk... Tijdens de 
opnames zijn er namelijk een aantal wijzigingen gedaan in de studio's die niet genoteerd zijn. Dit maakt het 
instuderen van het stuk extra spannend... Onder andere het tempo is op de opname lager dan genoteerd. 

A Story Unfolds Martine Francken 


