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Christelijke Oratorium Vereniging 
'Zang en Vriendschap" 75 jaar cc* 

Anna M. Elink Schuurman-van Gelder 
Titus Brandsmastraat 24, 3621 KD Breukelen 

Op 1 september 2000 was het precies 75 jaar 
geleden dat "Zang en Vriendschap" werd opgericht. 
De geschiedenis van dit koor is nauw verbonden 
met de geschiedenis van Breukelen en zijn inwoners. 

De begintijd 
In het jaar 1925 besloten de gebroeders Mur en 

de heren Schröder, Van de Velden en H. de Haas 
tot de oprichting van een christelijk mannenkoor in 
Breukelen. Men vond de heer Akkerman uit Zuilen 
bereid het koor te dirigeren. Hij werkte bij de firma 
Bronwasser in Breukelen. Het koor telde 22 leden 
en kreeg de naam Christelijke Zangvereniging 
"Zang en Vriendschap". De vriendschap behoorde 
bij het zingen. Het eerste bestuur werd gevormd 
door de heren F. Stam, voorzitter, F. Voorneveld, 
secretaris en H. de Haas, penningmeester. Men 
repeteerde in de oude kleuterschool van mejuffrouw 
Jansen aan de Kerkstraat, op de plek waar later 
Woninginrichting Van Dijk werd gevestigd. Enkele 
jaren later werd dirigent Akkerman opgevolgd door 
de heer Willemsen, die werkte bij het bureau van de 
Nederlandse Spoorwegen te Utrecht. Door de groei 
van het koor werd het repetitielokaal in de kleuter
school verwisseld voor de veel grotere toneelzaal in 
gebouw Salvatori van de Hervormde Gemeente van 
Breukelen, op de hoek van Kerkplein en Straatweg. 
Daar vonden aanvankelijk ook de uitvoeringen 
plaats. Begeleiding werd verzorgd op een harmo
nium. Door een grote bazar te organiseren, wist 
men geld bijeen te sprokkelen voor de aanschaf van 
een piano. Deze werd tweedehands geleverd door 
de bewoners van Huis Groenevegt; een grote zwarte 
Steinbach, die heel wat jaren dienst heeft gedaan. In 
1932 besloot men naast het mannenkoor een kin
derkoor op te richten, dat na verloop van tijd werd 
gesplitst in een kinderkoor en een jongerenkoor. 

In korte tijd groeide het nieuwe koor uit tot een 
volwaardig mannenkoor, dat veel uitvoeringen in 
Breukelen en omgeving gaf. Men deed mee aan 
zangconcoursen, die meestal op Hemelvaartsdag 
plaatsvonden; het koor stond daar bekend om het 
hoge niveau. De uitvoeringen werden verplaatst van 

Salvatori naar de plaatselijke kerken. 

De oorlogsjaren 
Men zong enthousiast door totdat in 1939 veel 

mannen vanwege de mobilisatie werden opgeroe
pen voor militaire dienst. In mei 1940 volgde de 
Duitse bezetting. Aanvankelijk had men daar als 
koor niet veel mee te maken. Dat veranderde in het 
begin van 1942, toen de zogenaamde Kultuurkamer 
was ingesteld. Die was door de NSB-er dr. T. 
Goedewaagen, de door de bezetters benoemde 
secretaris-generaal van het departement van Volks
voorlichting en Kunsten, in het leven geroepen naar 
het voorbeeld van de Duitse Reichskulturkammer. 
Hele groepen uitvoerende kunstenaars werden een
voudig en bloc bij die Kultuurkamer ingeschreven; 
dat gebeurde onder meer met alle leden van orkes
ten en koren. Vele koren hebben dat geweigerd. In 
overleg met de dominee besloot ook "Zang en 
Vriendschap" daaraan te ontkomen. Dat kon, omdat 
men zich vanaf dat moment presenteerde als kerk
koor. Een kerkkoor werd door de bezettingsautori
teiten niet tot de culturele sector gerekend. Niette
min slonk het koor enorm. Er werden mannen afge
voerd naar Duitsland en sommigen moesten onder
duiken. 

Men repeteerde gedurende de oorlogsjaren in de 
koorruimte van de N.H.-kerk, vaak zonder licht en 
verwarming. In die tijd besloot men ook de kinde
ren te betrekken bij de uitvoering van het christe
lijke lied. De kinderen steunden het sterk geslonken 
mannenkoor, maar ook steunde men elkaar in deze 
bange jaren, waar elk lid troost vond in de zang. 

Ook de dirigenten lieten zich niet onbetuigd. 
Aanvankelijk leidde de heer Moen, organist van de 
N.H.-Gemeente van Breukelen, het koor. Daarna 
werd deze taak overgenomen door Wim ter Burg uit 
Baam. Hij overbrugde de afstand Baarn - Breukelen 
op de fiets, ook toen deze in het laatste jaar van de 
oorlog geen banden meer had. 

Sterke opbloei na de oorlog 
Na de bevrijding in mei 1945 besloot "Zang en 
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Afb. 1. De Christelijke Oratorium Vereniging "Zang en Vriendschap" in 1996 (foto Gerard Prakke). Zittend op de eerste 
rij, v.l.n.r.: H. Bos, H. Vermey, R. Nap, R. van de Wilt, T. Miltenburg, J. Verkerk, I. Deen, T. den Braver, H. van Luijtelaar, 
E.A. Haars, A. van Kesteren, W. Vermeulen en A. Bink Schuurman. Tweede rij, staand, v.l.n.r: C. Brandhorst, A. 
Manten-Schut, F. van Dijk, W. Manten-Engels, B. van de Blom, A. Bon, S. Nieuwhoff, J. Koning, J. Doorn, J. Siebert, W. 
van den Berg, A. Nietveld. Derde rij, v.l.n.r: C. Brinkhof, N. van Tricht, G. van der Weide, J. van Geffen, H. Middelkoop, 
N. van de Broek, M. Wjnen, H. Thijs, J. den Hartog, M. van Merkerk, A. de Haan, D. de Jong. Achterste rij, v.l.n.r: S. 
Buisman, J. Loman, dirigent Dick de Jeu, H. Rabbers, J. van Rhee, J. Balder, A. Vermeulen, J. Bijlaar, J.C. van Rhee, J. 
Nietveld, E. Koning. 

Vriendschap" door te gaan als gemengd koor. De 
grote meisjes van het kinderkoor waren intussen 
dames geworden en zij wilden graag lid blijven. 
Naast de gemengde christelijke zangvereniging 
bleef ook het kinderkoor als onderdeel van "Zang 
en Vriendschap" bestaan. 

In 1948 ontstond een vacature voor de plaats van 
dirigent en onder voorzitter Voorneveld besloot 
men de heer Dick Zijlstra uit Maarssen in dienst te 
nemen. Deze musicus was tevens dirigent van de 
christelijke zangvereniging "Excelsior" te Maars
sen. Samenwerking tussen beide koren volgde. 

Onder Dick Zijlstra werd "Zang en Vriend
schap" een christelijke zang- en oratoriumvereni
ging. Men werd lid van de Koninklijke Christelijke 
Zangers Bond (KCZB). Het koor beleefde een 

bloeitijd. De echtgenote van dirigent Zijlstra be
geleidde de koorrepetities op de piano en gebouw 
Salvatori bood ruimte voor de wekelijkse zang
repetities. Ook het kinderkoor bereikte onder deze 
dirigent een enorme kwaliteit. Men voerde regel
matig kinderoperettes uit, sprookjes die op muziek 
waren gezet. Een hoogtepunt was de uitvoering van 
"Repelsteeltje". De moeders hielden zich niet af
zijdig: zo maakten de dames Zweers en Bos alle 
kleding en ook andere benodigdheden werden zelf 
vervaardigd. Eerst voerde men de operettes op in 
gebouw Salvatori, dat over een toneelzaal beschik
te, later in hotel Het State Wapen en vervolgens 
in het park van Boom en Bosch, als openlucht
voorstelling. Af en toe werkte het kinderkoor mee 
aan de uitvoeringen van het grote koor. "Zang en 
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Vriendschap" was een begrip geworden in Breuke-
len met een ledental van ongeveer honderd jongeren 
en volwassenen. 

De financiële draagkracht van het koor was in 
deze artistieke bloeitijd bijzonder laag. Dat het koor 
toch kon blijven bestaan, vond zijn oorzaak in de 
enorme inzet van de leden. Alle leden gezamenlijk 
besloten het bestuur een lening te verstrekken, die 
door de meeste leden werd omgezet in een schen
king. Zo schonk bijvoorbeeld mevrouw mr. E.A. 
Haars een groot bedrag om de vereniging uit de 
financiële problemen te helpen. 

Het kinderkoor raakte met het verstrijken van de 
tijd steeds meer leden kwijt. Uiteindelijk kwam er 
een meisjeskoor voor in de plaats, onder leiding van 
dirigent Reinder Fröger, hoofd van de School met 
de Bijbel. Dit koortje repeteerde in het koor van de 
N.H.-kerk, maar ging uiteindelijk in het gemengde 
koor op. 

Oratoria en oliebollen 
Toen Dick Zijlstra in 1961 te Maarssen over

leed, besloten de koren "Excelsior" en "Zang en 
Vriendschap" de samenwerking te handhaven door 
gezamenlijk een nieuwe dirigent te zoeken. Men 
vond een goede opvolger in de persoon van de heer 
Nico van Vliet. Onder deze dirigent voerde men 
grote oratoriumwerken uit, zoals "Samson" van 
G.F. Handel en "De Zeven Kruiswoorden" van J. 
Haydn. 

Om de financiële problemen het hoofd te kunnen 
bieden en de uitvoeringen veilig te stellen, ging 
men over tot ondersteunende acties, om zo enig 
geld te verdienen. Zo startte men een jaarlijkse olie
bollenactie, die traditioneel eind oktober plaats
vond. Het beslag werd geleverd door bakker Van de 
Vreede in de Kerkstraat en later door bakker 
Vlaming. Een aantal vrouwelijke leden van het koor 
bakte gedurende een hele dag van 's morgens 7.00 
uur tot 's avonds 19.00 uur oliebollen in gebouw 
Salvatori. Later gebeurde dat ook in een pand aan 
de Kerkstraat dat toebehoorde aan vijf kraamver
zorgsters en dat tijdelijk leegstond. Na het bakken 
van ruim 15 000 oliebollen werden deze huis aan 
huis gevent in zakjes van 10 stuks. Het werk werd 
in groepen tussen de koorleden verdeeld: appels 
schillen, bakken, en verkopen. En natuurlijk moest 
alles na afloop weer worden schoongemaakt. De 
vaders namen op die dag de huishouding over, zo
dat er van alle kanten werd meegewerkt. 

In de jaren zestig beschikte men een tijd lang 

over eigen solisten. De zangkwaliteit was hoog en 
onder de leden bevond zich een aantal geschoolde 
stemmen, onder anderen Riet Wijnands en Aart 
Menke. 

Nico van Vliet verliet de koren op 72-jarige leef
tijd. Een nieuwe dirigent was niet gemakkelijk te 
vinden, zodat de koren van Maarssen en Breukeien 
hun eigen weg gingen. Er volgde een periode van 
tijdelijke dirigenten, van ups en downs. Onder Theo 
van Dijk uit Eemnes kwam er weer enige stabiliteit 
met een aantal goede uitvoeringen 

Onder leiding van Dick de Jeu 
In januari 1979 werd plaatsgenoot Dick de Jeu 

aangesteld als nieuwe dirigent. Hij was eenjaar eer
der reeds benoemd tot dirigent van "Excelsior" te 
Maarssen. Hierdoor werd de samenwerking tussen 
beide koren hervat. 

Men bleef repeteren in Salvatori tot het gebouw 
in 1985 werd gesloopt. Op dat moment was boerde
rij De Poel gerenoveerd en ingericht als behuizing 
voor de bibliotheek en de muziekschool. In de aula 
van de muziekschool heeft men hier sindsdien een 
goede vaste repetitieruimte gevonden. 

Nog steeds toonden de leden grote inzet om de 
financiën gezond te houden. Jarenlange inzameling 
van oude kranten en andere activiteiten maakten het 
mogelijk gedurende lange tijd twee concerten per 
jaar te geven. 

"Zang en Vriendschap" kan bogen op een reeks 
concerten van hoge kwaliteit met landelijk bekende 
solisten, zoals Rudolf Grasman, Marcel Moester, 
Trudy Koelewijn en vele anderen. Waar mogelijk 
ruimde men plaats in voor dorpsgenoten en goede 
stemmen uit het koor. 

Het 75-jarig jubileum 
Per 1 februari 2000 werd Dick de Jeu, na 21 jaar 

dirigent te zijn geweest, opgevolgd door Arthur 
Koopman uit Amsterdam. Aan de samenwerking 
met "Excelsior" uit Maarssen kwam voorlopig weer 
een einde. Over de drempel van de nieuwe eeuw 
blikt het 75-jarige koor in de toekomst. Men heeft 
voldoende souplesse om mee te gaan in de moderne 
tijd. Muziek en zang zullen altijd blijven bestaan; 
vriendschap naast de zang eveneens. Juist die com
binatie van zang en vriendschap heeft het koor 75 
jaar lang zo bijzonder gemaakt. 

Op zaterdag 18 november 2000 is er ter viering 
van het jubileum een groot, gevarieerd Jubileum
concert in de N.H.-kerk aan de Straatweg. 
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