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scherzo ma non troppo september 2015 

Spannende tijden komen eraan! We kiezen binnenkort (wat heet: deze week!) een nieuwe dirigent! De 
afgelopen weken hebben de vier kandidaten voorgedirigeerd en hebben we hen een beetje leren kennen. 
Maar hoe is de commissie nu tot deze 4 kandidaten gekomen? Lees het verslag van Hans en je weet het. 
Daarnaast zijn we druk met het instuderen van de werken voor het afscheidsconcert van Cor; wat 
achtergrond over deze werken vind je in ‘Op de Lessenaar’ in deze nieuwsbrief. Voeg daarbij 
terugblikken op het zomerconcert op Belcour, het concert van het leerlingenorkest in de Efteling en... 
nog veel meer; je snapt, je bent voorlopig nog niet uitgelezen in deze nieuwsbrief!  

Komende tijd staat er veel te gebeuren. Momenteel wordt er door zowel het 
orkest als door de afscheidscommissie toegewerkt naar het afscheid van onze 
dirigent Cor Pronk. De selectiecommissie heeft veel werk verzet om een goede 
opvolger te vinden. Op 30 september zal daar in een extra ledenvergadering over 
gesproken worden. 
 
Drie bestuursleden, Marleen, Hans en Stefan hebben aangegeven zich niet 
herkiesbaar te stellen op de algemene ledenvergadering. We zullen met elkaar op 
zoek moeten naar vervangers. 
 
Ook buiten het KZHM gebeurt veel dat ons raakt. Marcel Jansen, directeur van de 
Muziekschool Zeist gaat per 1 oktober de Muziekschool verlaten. Zijn opvolger is 
sinds kort bekend en is op 25 september tijdens de afscheidsreceptie van Marcel 
voorgesteld. De fusie tussen de Muziekschool en het Kunstenhuis komt eindelijk 
rond. De laatste twee maanden is daar heel veel overleg geweest. Het vertrek van 
Marcel en de lopende fusiebesprekingen hebben er toe geleid dat er geen 
voortgang is geboekt met het tot stand komen van een Zeister leerlingenorkest. Ik 
hoop dat snel op te pakken met de nieuwe directeur van de muziekschool. 
 
In de vorige nieuwsbrief had ik het over onze nominatie voor de Bravo 
Cultuurprijs. Op 11 oktober vindt de prijsuitreiking plaats in het Kunstenhuis. De 
uitreiking begint om 15 uur en dan speelt het Groot Orkest op de Historische  
doe- en beleefdag. Ik zal samen met Hans Vijge namens de vereniging aanwezig 
zijn vanaf het begin van de uitreiking.  

Concertagenda 
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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 deze Scherzo het 
eerste deel van het interview, in de Scherzo van 
december volgt het volgende deel. 
 
Hoe ben je bij het KZHM terecht gekomen? 
“Ik heb jarenlang veel orkesten tegelijk gehad, elke dag wel 
een repetitie. Dat was rennen en vliegen, het was iets te veel. 
Ik ben met vervolgens met veel orkesten gestopt. Op dat 
moment is Fidelio als enig orkest over gebleven. Daarnaast 
gaf ik les, repareerde ik instrumenten en speelde ik in een 
Brassband. Op een gegeven moment begon het toch weer te 
kriebelen om meer te dirigeren en toen kwam de vacature bij het KZHM langs. Toen dacht ik, dat is wat. En daar 
heb ik toen dus op gesolliciteerd.” 

 
Wat trok je aan? 
“Van oudsher wist ik wel wat voor club het KZHM was. Want in de Bilt 
(van 1979 tot 1994 was Cor dirigent van KBH, red.) waren toch wel wat 
mensen die vroeger bij het KZHM hadden gespeeld, ik hoorde van 
verschillenden dat het een leuke club was. Ik heb daarvoor ook bij 
Voorwaarts gedirigeerd en ik kende Zeist dus al. Mijn toenmalige 
echtgenote kwam ook uit Zeist en ik ben ik mijn jongensjaren veel naar 
Zeist op vakantie geweest. Ik zag die baan, ik zag die eisen en ik denk: ‘dat 
trekt mij wel aan, dat wil ik wel proberen’. Toen heb ik gesolliciteerd, nou 
ja goed, de proefperiode ben ik doorheen gekomen.” 
 
Cor is op 28 augustus 2001 in dienst gekomen van het KZHM. Destijds 
woonde Cor in Nijkerk. Cor was op zoek naar een orkest dat niet te ver 
reizen was, en daarvoor was het KZHM dus ideaal. 
 
Hoe beviel de eerste periode bij het KZHM? 
“Ja leuk, altijd. Een nieuw orkest, mét een groot leerlingenorkest. En daar 

kun je leuke dingen mee doen. In 2007 zijn we bijvoorbeeld naar een jeugdfestival in Valkenburg geweest.” 
 
Wat is er nu anders dan in het begin? 
“Met name de bezetting. Er zijn erg veel wisselingen geweest, veel oudleden zijn vertrokken, er zijn nu veel 
‘nieuwe’ leden. Bijvoorbeeld bij de klarinetten, saxofoons, 
fluiten en trompetten.” 
“De sfeer is de laatste jaren toch wel een probleem. De sfeer is 
een stuk minder en ook één van de redenen dat ik heb 
besloten om er eerder mee te stoppen dan ik van plan was. 
Soms is het voortreffelijk, er zijn momenten dat het echt 
ontzettend gezellig is. Er zijn ook momenten geweest dat ik er 
echt van baalde.” 
“Kijk, op een gegeven moment heeft een dirigent natuurlijk 
een houdbaarheidsdatum. Dat kan 40 jaar zijn, maar dat is 
uitzonderlijk. Bij Fidelio was dit alleen mogelijk omdat ik 
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daar ben groot gebracht. Maar ook de laatste jaren daar merkte ik dat het zo langzamerhand tijd werd om te 
stoppen daar. Na 40 jaar was het echt nodig dat daar een ander zou komen.” 
“Bij het KZHM merkte ik ook dat het tijd werd om te stoppen. Ik dacht ik zing het nog uit tot mijn pensioen, 
maar door alle ontwikkelingen heb ik besloten toch eerder te stoppen. Ik word 65, maar mijn pensioenleeftijd 
bereik ik pas in mei 2016.” 
 

Houd de Scherzo goed in de gaten! Deel 2 van dit interview volgt in de Scherzo van december. 

Het KZHM doet ook dit jaar weer mee aan de Grote Clubactie. Woensdag 16 
september krijgen alle leden een verkoopboekje om loten te verkopen. De prijs van 
een lot is € 3,00 waarvan € 2,40 in de KZHM-kas gaat. Dit bedrag gaan we samen 
met de opbrengst van vorig jaar gebruiken voor de nieuwe kleding die binnenkort 
aangeschaft wordt! 

 
Ook ontvang je een mail die je kunt doorsturen naar al 
je contacten om ze te vragen online loten te kopen. 
Deze online verkoop is snel en eenvoudig en je hoeft er niet voor langs de deuren! 
Wil je of kun je geen loten verkopen aan anderen? We rekenen erop dat je dan zelf 
minimaal 5 loten koopt. Het is wel zo fair tegenover de leden die zich wél 
inspannen om loten te verkopen. Je doet mee en maakt kans op mooie prijzen.  
Iedereen die 20 loten verkoopt, ontvangt een gratis entreekaart voor Duinrell, 
Bobbejaanland of Slagharen. 
Degene die de meeste loten verkoopt wordt uitgeroepen tot beste lotenverkoper 
2015, komt mét foto in de Nieuwsbrief te staan en krijgt 2 bioscoopbonnen! 
 
 
 
 

Wanneer is de actie? 
De Grote Clubactie start op zaterdag 19 september en op  

woensdag 4 november moet je het verkoopboekje weer inleveren.  
De online verkoop sluit op 19 november. 

Grote Clubactie Marleen Bierman 
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We zijn er bijna... 

Wanneer ik dit schrijf, begint de zoektocht naar de nieuwe dirigent al richting het einde te lopen. 
De eerste proefdirectie is al achter de rug en ook de eerste ‘bezichtiging’ bij een kandidaat (bij één van z’n 
huidige orkesten) is reeds gedaan. 
Al met al is het toch een flinke klus geworden. 
Het begon allemaal natuurlijk met de vacature. Nadat deze online gegaan was, werd het afwachten op de eerste 
aanmeldingen. En terwijl ik dacht dat het allemaal wel mee zou gaan vallen, begon het eigenlijk best vol te 
lopen. Aan het einde van de aanmeldperiode hadden maar liefst 26 kandidaten zich aangemeld, en Lisette 
vertelde me dat er na sluiting van de periode nog een stuk of vijf dirigenten een sollicitatie stuurden, maar deze 
personen waren toch écht te laat. 
En zo mochten we dus hopen dat tussen deze 26 kandidaten (22 mannen en vier vrouwen) de juiste persoon te 
vinden zou zijn. 
Een aantal personen konden we eigenlijk wel direct van de lijst schrappen: 
 de oudere heer die van zichzelf vond dat de scherpe kantjes er wel af waren 
 de Oekraïner die in gebrekkig Engels probeerde om de situatie in de Oekraïne te gebruiken om medelijden 

op te wekken bij de commissie 
 de man die een cv meegestuurd had, wat eigenlijk een website was waar ik niets over hem heb kunnen 

vinden 
 de heren uit IJlst en Groningen die 140 en 180 km (enkele reis) moesten reizen om naar de repetitie te 

komen 
 de dame die volgens haar cv al vijf orkesten onder haar hoede had en er dus blijkbaar een zesde bij wilde 

hebben 
 
Voeg daar nog een paar inspiratieloze brieven aan toe en veel aanmeldingen konden door Lisette, met dank voor 
de getoonde aandacht, weer afgemeld worden. Dat de eerste drie reacties door Lisette per ongeluk ondertekend 
werden met “Met Hatelijke Groeten” heeft niemand zich aan gestoord. Ook de ontvangers niet! Zij konden er 
ook wel om lachen. Na een snelle rectificatie werden alle sollicitanten natuurlijk op correcte wijze benaderd! 
  
Uiteindelijk zaten we met 9 mogelijke kandidaten waarvan we besloten om deze nog een keer extra kritisch 
door te nemen. En na deze tussenronde besloten we dat 3 daarvan toch niet voldoende interessant waren en dus 
ook ‘de hatelijke groeten’ konden krijgen. 
We kregen dus 6 personen op gesprek: 5 mannen en één vrouw. 
De gesprekken vond ik heel interessant. Leuk om zo’n vakidioot aan tafel te hebben die helemaal gek is van 
muziek maken en orkesten dirigeren. Van sommige spatte de muzikale energie er vanaf. 
Helaas bleek de dame door alle aanwezige commissieleden niet het karakter te hebben dat wij voor ogen 
hadden. En één van de heren zou waarschijnlijk perfect zijn voor het LO, maar had voor het GO toch niet de 
inzichten die we zochten. 
Met de overgebleven vier heren hebben we vervolgens nog 
‘contractbesprekingen’ gehouden. 
Voordat we de kandidaten namelijk voor de proef-directies uit wilden 
nodigen wilden we wel zeker weten dat we ook op het zakelijke vlak elkaar 
konden vinden. 
Dat lukte allemaal prima, en dus zitten we nu middenin vier proefdirecties en 
vier ‘bezichtigingen’. 
 
Eind september of uiterlijk begin oktober hopen we in een korte extra 
ledenvergadering de leden te kunnen vragen of ze zich kunnen vinden in het 
voorstel van de commissie. 
  
Zoals ik al aangaf in de titel van dit stukje: Blijf erbij! We zijn er bijna... 

Hans Vijge 
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Belcour 

Er ontstond de woensdag bij de repetitie voorafgaand aan het concert op het Belcour op 4 juli wat tumult bij de 
mededelingen van Hans. De reden hiervoor was dat er voorspeld was dat het die zaterdag 37 graden zou 
worden. Het knelpunt was of we dan wel zouden moeten spelen. Er werden in de groep verschillende 
argumenten voor en tegen gegeven door verschillende mensen, bijvoorbeeld dat er geen hond zou komen kijken 
wegens de Tour de France. Uiteindelijk is er besloten dat we goed de schaduw op zouden zoeken, genoeg pauze 
moesten nemen, goed smeren met zonnebrand en vooral: veel drinken (en ik weet dat sommigen van de 
vereniging dat goed kunnen, alleen dan iets anders dan water... ik noem geen namen!). Ook werd de 
gelegenheid gegeven, voor de mensen die niet tegen de hitte konden, om aan te kondigen dat je niet zou komen 
spelen. Zo gezegd, zo gedaan. 

Vier dagen later was dan de dag aangebroken en stond het leerlingenorkest om half twee klaar om te spelen. 
Rond dit uur stond de zon nog zo dat we voor de McGregor, een paar meter verder van ons gewoonlijke plaatsje 
bij de fontein, nog in de schaduw stonden. Deze trok echter wel langzaam over ons heen en ik, helemaal rechts 
zittend, voelde mijn armen al warm worden. Toen hebben we een snelle pauze genomen en zijn we verhuisd 
naar een plaats tegenover het café die de rest van de tijd in de schaduw zou blijven staan. Vervolgens kwam het 
Groot Orkest erbij zitten en speelden we nog wat stukken. In de schaduw was het spelen prima te doen. Toen 
ging het Groot Orkest alleen spelen. We kregen echter wel te horen dat er een vrachtwagen langs ons plekje 
moest om te laden en te lossen. Dit was echter geen probleem, want toen de vrachtwagen arriveerde, hebben we 
eerst ons stuk afgespeeld en vervolgens bliksemsnel alle stoelen, koffers, standaards en flesjes water aan de kant 
geschoven. Hij passeerde en een minuutje later zat iedereen alweer klaar voor het volgende stuk. Een halfuurtje 
later moest de vrachtwagen weer terug dus toen speelde hetzelfde proces zich nog eens af. Uiteindelijk hebben 
we toch nog tot vier uur kunnen spelen, wat aanvankelijk ook de bedoeling was maar waaraan tijdens de 
repetitie nog getwijfeld werd of dat ook wel verstandig was. Bleek dus geen enkel probleem te zijn en ik vind 
dat we een goed concert neergezet hebben voor nog flink wat publiek! Nog een shoutout naar Jean-Paul en Jelle 
voor het invallen! 
 
En natuurlijk toen nog de barbecue! Ook dit jaar het vlees weer goed verzorgd en heerlijk gemarineerd! Henk, 
puik werk, bedankt! Langzaamaan begon het vol te stromen. Ik heb me ook nog flink vermaakt met Stefan bij 
het kleine zwembadje, waar we beiden redelijk natte kleding aan over hebben gehouden! Touché, Stefan! Ik zag 
de flessen sterke drank aan de bar al staan en toen de kleine kinderen naar huis waren vertrokken, kwamen deze 
naar buiten tevoorschijn. Op dit uur was het orkest en co opgedeeld in twee groepjes die aan de stenen tafels 
zaten. Ik zat bij het groepje dat allerlei wiskundige raadsels, puzzels en moeilijkheden besprak. Dit groepje was 
aanzienlijk kleiner dan het andere. Hoe zou dat komen... Desondanks hebben we het erg gezellig gehad en het 
andere groepje ook wel, geloof ik. Maar daar zorgde de drank wel voor...  
 
Al met al een erg geslaagde dag! 

Gerben Siegersma 
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Stefan is 12,5 jaar lid, en dat moest 
natuurlijk gevierd worden! 
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Op zaterdag 12 september waren we allemaal al ’s ochtends vroeg aanwezig voor ons dagje Efteling. Gelukkig 
had iedereen van KBH en KZHM zijn/haar wekker gezet en konden we op tijd vertrekken. Niemand had de 
mogelijkheid om bij te slapen in de bus want er was een groot feest gaande achterin. “Om alvast in de stemming 
te komen”. 
 
Ons samenspel met de KBH zorgde voor een vrolijk geheel. 
Met een stevige klank (en drumpartij) hebben we opgetreden 
in de Efteling. De sfeer van onze muziek verspreidde zich door 
het park. Nog helemaal na te horen in de muziek komend uit 
de paddenstoelen. Niet dat we alleen Eftelingmuziek hebben 
gespeeld. Er kwamen ook nog een paar leuke stukken over 
dieren aan bod. 

 
In totaal hebben we 
een uur gespeeld, 
en zo hadden we 
dus ook nog de mogelijkheid om attracties in te gaan. Voor sommigen 
was dat hartstikke leuk, anderen liepen liever gewoon nóg een rondje 
door het Sprookjesbos. Zelfs met de buitjes die hier en daar vielen 
was het magische uit de Efteling niet weg te krijgen. 
 
Na een paar 
extra 

(gezellige) repetities met de KBH en een dagje Efteling 
kunnen we ook deze ervaring weer posten, sharen en 
liken. De Efteling is natuurlijk op zichzelf al een vrolijk 
muziekparadijs, dat wij er nog wat aan toe konden 
voegen, was heel mooi. 

LLO in de Efteling Tinde en Yara 
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Moment for Morricone 
Ennio Morricone componeerde de filmmuziek van onder andere The Good, the 
Bad and the Ugly en Once upon a Time in the West. In het stuk Moment for Mor-
ricone komen verschillende thema’s uit deze films voorbij, waardoor je als 
luisteraar je in een (spaghetti?)western waant. 
 
Bugler’s Holiday  
Origineel is Bugler’s Holiday geschreven voor orkest en trompettrio, maar de 
aanstekelijke melodie gecomponeerd door Leroy Anderson is inmiddels door 
vele andere instrumenten vertolkt. Een kleine zoektocht op YouTube leverde 
een versie door fagotten op, en zelfs een gezongen versie… Nieuwsgierig 
geworden? Luister eerst maar naar onze versie van Bugler’s Holiday, met onze 
trompetsectie in de hoofdrol! Daarna kun je met behulp van YouTube beoordelen of je een ander instrument in 
de hoofdrol een beter idee vindt.  
 
Phantom of the Opera 
Tsja, behoeft dit stuk nog introductie? Omdat het zo’n mooi verhaal is dan! In 1911 werd het boek Le Fantôme de 
l'Opéra geschreven, en in de jaren 80 van de vorige eeuw door Andrew Lloyd Webber bewerkt tot een musical. 
Het spook van de opera en zijn beschermelinge Christine spelen de hoofdrollen in dit liefdesverhaal, waarbij het 
spook een heimelijk oogje heeft op Christine, die op haar beurt de goedheid in het spook ziet, goedheid die hij 
nooit eerder heeft gekend. Het prachtige verhaal werd door Seth Gaaikema in het Nederlands vertaald en werd 
van 1993-1996 opgevoerd met Henk Poort in de rol van Spook!  
 
Olympic Spirit 
NBC, een van de grote Amerikaanse televisiestations, wilde in 1988 muziek hebben om hun verslaglegging van 
de Olympische Zomerspelen in Seoul, Zuid-Korea mee te openen. Ze vroegen John Williams, die eerder ook voor 
de Zomerspelen in 1984 in Los Angeles muziek gecomponeerd had, om een stuk te componeren. Dat werd 

Olympic Spirit!  
John Williams, kennen we die naam niet ergens van? Oh ja, hij 
componeerde vele prachtige muziek voor talloze films, 
waaronder Star Wars, ET en Schindler’s List.  
 
Music  
In 1976 werd dit inmiddels klassieke nummer uitgebracht door 
John Miles. Het nummer stond toen 1 week op nummer 1 in de 
Nederlandse Hitparade (toen er nog singletjes werden verkocht 
en Spotify nog niet bestond..). Het 6 minuten durende nummer 
kent vele wisselingen in tempo en kleur, waardoor het meerdere 
malen lijkt alsof het nummer afgelopen is, waarna er toch weer 

Op de lessenaar 
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een nieuw gedeelte begint. Tijdens het muziekspektakel Night of the Proms is het vaak een prachtige meezinger!   
 
Saxpack  
Dit stuk voor orkest en solosaxofonist werd geschreven voor het eeuwfeest 
van het politieorkest van Wenen, waarin de in Oostenrijk bekende 
saxofonist Gert Kolaja speelde. In Saxpack hoor je een ‘misdaadscene’, 
compleet met snelle achtervolgingen, en een impressie van ‘Wenen bij 
nacht’. Het werk is in zeer moderne stijl geschreven en er zijn veel 
eigentijdse saxofoontechnieken in verwerkt, heb ik mij laten vertellen.  
 
Dundonnel (Hymn of the Highlands)  
Dundonnel ligt in de Schotse Hooglanden (niet verrassend), aan de rand 
van het gebied wat ‘The Great Wilderness’ wordt genoemd. Zoals het weer 
in Schotland kan zijn, zo is het ook het stuk: ruig en onweerstaanbaar!  

 

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 in december. 
Stukken aanleveren voor 14 november. 


