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ZFC gaat werven! Ja, uiteraard zijn 
nieuwe leerlingen en leden welkom, 
maar nu starten we een project om de 
instrumenten van onze bugelsectie te 
vernieuwen. Bugels? Zegt u dat niets? 
De bugels zijn het hoofdinstrument van 
de fanfare, zeg maar wat de viool is voor 
een symfonieorkest . We hebben er een 
flink aantal van nodig. Maar dan het liefst 
wel van het zelfde merk. Dit is nu niet het 
geval, bijna iedereen speelt op een ander 
merk en ook de technische levensduur 
(de instrumenten zijn allemaal 25 jaar 
oud of nog ouder) is een probleem. Door 
te luisteren naar andere orkesten en te 
praten met dirigenten en bugelisten 
zijn we erachter dat we heel graag het 
merk Hub van Laar willen hebben. De 
offerte ligt er nu. Per bugel moeten we 
rekenen op € 2.350,00. Of je een emmer 
leeggooit. Van de 12 bugels die we nodig 
hebben proberen we er via fondsen 10 
te realiseren. De andere twee gaan we 
zelf bij elkaar proberen te sparen en 
hopelijk kunnen we ook op u rekenen 
als we met de pet rondgaan tijdens 
de komende concerten. We krijgen 
dan een nog betere klank en de ‘oude’ 
instrumenten gaan naar leerlingen die, 
u raadt het al, op instrumenten spelen 
die daar nauwelijks meer geschikt voor 
zijn. Uiteraard kunt u, als u dat wilt, een 
bedrag overmaken op ING 266700, t.n.v. 
penningmeester ZFC Zaandijk, onder 
vermelding van ‘nieuwe bugels’. 

Terug naar de muziek. Bij ons HaFaBra-
concert op zaterdag 3 november om 
20.00 uur in het Saenredamcollege, 
kunt u genieten van onze plaatsgenoot 
Soli Koog-Zaandijk en de Nederlands 
Kampioen Brassband: Brassband 
Schoonhoven, onder leiding van Erik 
Janssen, ongetwijfeld nog bij u bekend 
uit de periode dat Erik voor ZFC 
stond. We zijn er heel trots op dat we 
‘Schoonhoven’ hebben weten te strikken 
en het belooft een zeer muzikale avond 
te worden. 

Op 11 november gaat ZFC op concours in 
Zaandam. Het tijdstip is nog niet bekend, 
maar op onze website www.zfc-zaandijk.
nl kunt u over een paar weken alle 
informatie vinden. Voor ons is niet zozeer 
het resultaat van belang maar de mate 
waarin we muzikaal met elkaar en met 
onze relatief nieuwe dirigent Arnold van 
’t Ent kunnen groeien. Er wordt nu al flink 
gerepeteerd!

Rest me u veel genoegen te wensen 
met het lezen van deze Fanfaria en u te 
danken voor uw betrokkenheid bij onze 
vereniging.

Met vriendelijke groet,
Wilma Vloon
Waarnemend Voorzitter

Van de voorzitter...
Zaterdag 3 november
HaFaBra 
Saenredam College, Zaandijk
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag  11 november
Concours
Zaantheater, Zaandam
Aanvangstijd binnenkort op de website

Vrijdag 7 december
Sinterklaasavond 
ZFC-gebouw
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 15 december
Kerstconcert
De Vermaning, Zaandam
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 19 januari
Muzikaal-uitje
Klankspeeltuin, Amsterdam
Extra info t.z.t.

Vrijdag 15 februari
Valentijn Voorspeelavond
ZFC-gebouw
Aanvang 20.00 uur
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In Maart 1952 hield mijn buurman Jac. 
Beemster mij aan. “Ik heb een adver-
tentie gelezen, waarin Zaandijks Fan-
fare Corps een dirigent vraagt. Is dat 
iets voor jou?” Zijn eenvoudige vraag 
had tot gevolg dat ik solliciteerde en 
van ZFC’s secretaris Jan Briel een brief 
kreeg met daarin een uitnodiging voor 
een proefrepetitie.

En zo stapte ik op een maandagavond 
in het voorjaar van 1952 het repetitielo-
kaal aan de Bosstraat binnen. Het was 
een merkwaardig zaaltje, dat eerder 
een muziektent geweest was waarvan 
de voorkant was dichtgetimmerd. Het 
eerste wat mij opviel toen ik binnentrad 
was een groot en imponerend portret 
aan de wand. Het bleek een schilderij of 
tekening van ere-dirigent Toon de Vries 
te zijn. Je kon in die tijd als dirigent van 
fanfares een regionale beroemdheid zijn 
en Toon de Vries was dat, terecht gezien 
zijn grote muzikale successen. Er was 
zelfs een sigaar naar hem vernoemd.

Hoewel ik mij niet herinnerde nerveus 
te zijn, was ik wel terdege geïmponeerd 
door de gang van zaken tijdens deze 
proefrepetitie. Het viel mij op dat de 
leden, tenminste de eerste 10 die bin-
nenkwamen, elkaar de hand schudden. 

Ik zag dat ook leden die te laat kwamen, 
voor zij gingen zitten, eerst hun “buren” 
een hand gaven. Vreemd vond ik, dat er 
voor de dirigent een beuntje getimmerd 
was met een hekje er omheen.

Nadat ik door voorzitter Dirk van Braam 
was ingeleid, begon ik als inspeelwerk 
met de gebruikelijke mars, een gewoon-
te die ik van mijn voorgangers overnam 
en altijd gehandhaafd heb. Ik had in die 
tijd maar weinig ervaring, eigenlijk maar 
2 jaar als dirigent van Helders Fan-
farecorps, een kleine fanfare van 24 man. 
Al tijdens deze mars genoot ik van de 
sonore klank van de 38 leden van ZFC.
Oud-dirigent Toon de Vries, die als muzi-
kaal adviseur fungeerde, verzocht mij de 
eigenlijke repetitie te beginnen met de 
Scènes Ecossaisses van Gus. De Roeck, 
waarvan ik de partituur had toegezonden 
gekregen en waarvan de muzikanten de 
muziek niet kenden. Dat is de normale 
situatie: de dirigent kent de partituur en 
voor de muzikanten is de muziek nieuw. 
De volgende test was zeer onnatuurlijk: 
de muzikanten kenden de muziek wel en 
de dirigent niet. Men vroeg mij n.l. om 
een grote fantasie uit de opera Attila van 
Verdi, muziek die ik niet kende, zonder 
onderbreking door te spelen. Nadat ik op 
het absurde van de situatie had gewezen, 

begon ik aan deze mission impossible. 
Het was een favoriet stuk van de Zaan-
dijkers, dat ze al veel gespeeld hadden 
en er in geramd zat. Ik had nog niet 
zoveel ervaring als dirigent, maar was al 
wel slim genoeg om zo weinig mogelijk 
eigens te tonen, me niet te laten gelden 
en het orkest zoveel mogelijk zijn gang 

te laten gaan. Het haperde behoorlijk af 
en toe, ik zag een paar fermaten over het 
hoofd, maar ik werd na afloop toch ook 
geprezen, omdat ik, zoals een grappen-
maker zei, me goed had laten leiden. 

Ik weet dat er nog een kandidaat was, 
n.l. Jan Schaap, die al een bekende diri-
gent in de Zaanstreek was. Dat men voor 
mij gekozen had kwam voornamelijk 
omdat ik op een gegeven moment op 

een handige hulpgreep op een bugel had 
gewezen. Jan Schaap was van huis uit 
klarinettist en ik liet me dus als een 
bugelist kennen, wat bij een fanfare 
natuurlijk een pré is.

Al na een paar dagen belde de heer van 
Braam mij op. Ik was aangenomen en ik 

kon de maandag 
daarop al begin-
nen. En zo begon 
een periode in 
mijn leven, van 
m’n 27ste tot 
mijn 42ste  jaar, 
waarin ik een 
grote ontwikke-
ling doormaakte, 
veel muzikale 
successen op 
concerten en 
concoursen be-
haalde, maar ook 
moeilijke situa-
ties meemaakte. 
Denk aan de op-
komst en grote 

invloed van de televisie. Op de repetitiea-
vond van ZFC werd in de jaren vijftig het 
populaire Pension Hommeles uitgezon-
den. Gegarandeerd dat een aantal leden 
eerst naar dat programma keken en dan 
naar de repetitie kwamen.

Herinner je je nog leden van de eerste 
repetitie. Jazeker, eigenlijk allemaal nog. 
Met de meesten ben ik vrienden gewor-
den. Ik wil er toch één apart noemen. In 

Mijn eerste repetitie met 
Zaandijks Fanfare Corps

Frans dirigeert ZFC tijdens een concours in 1965 in Krasnapolsky
in Amsterdam bij de uitvoering van  RESURGAM van Eric Ball

Door: Frans Alleman
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de toenmalige orkestopstelling zaten de 
trombonisten rechts op de buitenste rij 
vooraan. De eerste trombonist was een 

man die de hele repetitie met een stuurs 
gezicht, ja behoorlijk chagrijnig, zat te 

kijken. Ik was er vast van overtuigd, dat 
hij mij niet goed gezind was. Later is Ger-
rit Bakker mijn grootste vriend geworden. 
Hij was een uitstekende muzikant en een 
geweldige verenigingsman. En altijd als er 
wat wrijving was, sprong hij voor mij in de 
bres. Helaas moest ik het meemaken dat 
Gerrit, in de vijftig nog maar, aan kanker 
overleed.

Al met al was het muzikaal gezien een 
boeiende periode van 15 jaar, waarin 
ik waardering en veel vriendschap heb 
ondervonden en waarvan ik uiteindelijk 
vast stel, dat roem en levensvatbaarheid 
van de Zaandijkse Fanfare in stand werd 
gehouden.

Frans Alleman

Benny Goodmanstraat
Vooral het tweede concert was een groot succes! Paulien Heemskerk, de moeder 
van Josje de Bruijne, had het concert aangevraagd en daarvoor iedereen uit de buurt 
uitgenodigd, ook de bewoners van Odion en het Guisveld, die daar zichtbaar van 
genoten!

Concert on Demand
Lindenlaan
In de maand juni gaven we twee ‘Concerts on Demand’, concerten op aanvraag.
Op 12 juni traden we op in de Lindenlaan en op 19 juni op het pleintje aan de Benny 
Goodmanstraat.

Fotografie: Amber Dekker / Christiaan de Bruijne
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Het voorjaarsconcert van ZFC stond dit 
keer in het teken van ‘Back to basics’ 
waarmee mag worden aangenomen 
dat er een heroriëntatie heeft plaats-
gevonden m.b.t. waar ZFC nou eigen-
lijk staat en wat het precies wil. Een 
‘nieuwe’ dirigent betekent altijd een 
nieuwe benadering en verschuiving 
van accenten. Een spannende avond 
dus, voor het orkest, de dirigent en de 
aandachtige toehoorder.
Hoewel het dus back to basics was 
betekende dat niet dat er gekozen was 
voor een eenvoudig programma. ZFC 
is nu eenmaal een orkest met ambities 
en dat komt ook tot uiting in de werken 
die voor een concert worden gekozen.

Fanfare pour preceder ‘La Peri’ - 
Paul Dukas - Dit stuk is geschreven als 
inleiding tot het ballet ‘La Peri’.  Hoewel 
het was bedoeld om het publiek de kans 
te geven zich te settelen op hun plaats is 
het stuk zeker geen ‘achtergrondmuziek’.  
Het klinkt echt als een oproep tot het 
publiek om plaats te nemen en hun aan-
dacht op het orkest te richten. Een mooie 
opening voor een concert,  die, afgezien 
van wat intonatieproblemen,  dan ook 
met verve ten gehore werd gebracht. 

De helde van Velde - Leon Vliex 
- Dit stuk is de muzikale versie van de 
Veldense revue ‘De helde van Velde’,  
waarin in verschillende scènes een 
aantal opvallende gebeurtenissen uit de 

geschiedenis van Velden wordt verbeeld. 
Leon Vliex heeft de revue als uitgang-
spunt voor deze compositie gebruikt.
Deel 1 - Een heldhaftige opening. Span-
ning en sensatie, goed uitgevoerd. Het 
orkest was bij de les en het stuk werd 
strak uitgevoerd.
Deel 2 - Dit is een langzaam deel. Het 
werd door ZFC met veel overtuiging 
gespeeld, waarbij vooral de verzorgde 
opbouw opviel. Heel mooi.
Deel 3 - Dit deel beschrijft de welvaart 
uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. 
Muziek met een beetje een ‘kermis’ kara-
ker. Opgewekt, luchtig en vrolijk. Goed 
gespeeld.
Deel 4 - Het vierde deel gaat over de 
bedreiging van de jaren negentig: De 
Maas. Het is een snel en lastig deel, 
hetgeen wellicht de slordigheidjes in de 
trompetsolo verklaart. Afgezien daarvan 
was de uitvoering verder netjes.

Ein Albumblatt  - Richard Wagner, 
arr. A.C. van Leeuwen - Dit is een 
voor fanfare bewerkt stuk dat Richard 
Wagner in eerste instantie voor piano 
had geschreven. Een mooi werk, waar-
van de uitvoering ietwat leed onder 
onzekere inzetten en het feit dat de 
saxofoons hier en daar wat dun klonken. 

Blue Rondo à la Turk - Dave Bru-
beck - Het bekende stuk van Dave 
Brubeck, die zich liet inspireren door een 
door Turkse straatmuzikanten gespeeld 

ritmisch patroon (1,2/1,2/1,2/1,2,3). Net 
zoals ik wat huiverig ben voor fanfares 
die popmuziek spelen, geldt dit ook voor 
fanfares die jazz spelen. Jazz vraagt toch 
een heel andere spelopvatting dan regu-
liere fanfaremuziek en dat is niet ieder 
orkest gegeven. ZFC sloeg zich er echter 
manhaftig doorheen waarbij vooral de 
tutti-delen overtuigend klonken.

Mercury - Jan van der Roost - Een 
lastige mars, die door zijn snelle ope-
ning meteen veel van het orkest vraagt. 
Hoewel ook in dit stuk de saxofoons wat 
rommelig klonken was de uitvoering in 
zijn geheel goed. 

Fleododrum - Eric Swiggers - Dit 
stuk beschrijft, net als De helde van 
Velde, de geschiedenis van een dorp, in 
dit geval Vlierden (Noord-Brabant). Ook 
hier worden verschillende facetten uit de 
geschiedenis muzikaal uitgebeeld:
Deel 1. Introductie - Dit deel begint met 
een waterval aan snelle passages die 
door verschillende instrumenten worden 
gespeeld. Dit vraagt voor een goede 
uitvoering, naast technische bagage, 
oplettendheid, concentratie en hele go-
ede timing. In dit deel was de uitvoering 
wat onzeker, hetgeen zo nu en dan tot 
rommeligheid leidde.
Deel 2. De watermolens - De uitvoer-
ing van dit deel was weer dik in orde. 
Iedereen weer bij de les. Inzetten goed, 
dynamisch mooi verzorgd. 
Deel 3. ’t Ven - Dit deel heeft een hele 
mooie ontroerende melodie en de uitvo-
ering was ook daadwerkelijk mooi. Goed 
gespeeld, dynamische opbouw en balans 
goed. Mogelijk was het orkest wat snel 
in het forte-deel, maar dat moeten we 
maar aan enthousiasme wijten, lijkt me. 
Heel fijn!

Deel 4. Heksendans op de ‘Tutjesberg’ 
- Ook dit laatste deel, dat een heksend-
ans verbeeldt, kent weer een hele reeks 
aan snelle passages, wisselend tussen 
instrumentgroepen en tutti-delen. Maar 
nu was het orkest inmiddels helemaal bij 
de les en werd er heel goed gemusiceerd. 
Inzetten goed, balans oké en dynamisch 
was het ook goed verzorgd.

Tribute to Lionel - André Waig-
nein - Dit stuk is een eerbetoon aan 
Lionel Hampton, de beroemde jazz-
vibrafonist. En ook hier weer: Fanfare 
goes Jazz. Altijd lastig. Ik vond het orkest 
hierin wat ondoorzichtig, alsof niet 
iedereen helemaal aanvoelde hoe zijn 
partij uitgevoerd moest worden. Opval-
lend was wel  de solo van Bram Slinger, 
de man die zijn hand nooit ergens voor 
om lijkt te hoeven draaien. Hoewel een 
beetje te veel blues naar mijn smaak, was 
daar verder niets op af te dingen.

Mas Que Nada  - Jorge Ben, arr. 
Jack Ham - Dit beroemde Latijns-
Amerikanen stuk was de afsluiter van het 
concert. Leuk, enthousiast en met over-
tuiging gespeeld. Door het opgewekte 
karakter ook een goede afsluiter van een 
concert, waarin ZFC heeft laten zien dat 
het wel terug naar de basis, maar niet 
terug naar af is gegaan.

KRITISCHE NO  T
Recensie Voorjaarsconcert 19/06/2011
Door: Peter Dekker

e
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Adverteren in de Fanfaria? Dat kan!
Voor €25,- per jaar krijgt u 1/8 pagina in ons blad. Elk 1/8 deel hierna kost €20,- 
extra. Bovendien krijgt u voor dit bedrag ook naamsvermelding op onze website. 
De Fanfaria wordt verspreid door de hele Zaanstreek.

Heeft u geen advertentie? Voor een klein bedragje maken wij een advertentie. 

Interesse? Mail naar: secretaris@info-zaandijk.nl

ZFC à la Carte
Door: Annemieke Swagerman en Caitlin Griesdoorn | Fotografie: Diversen

Om de muziekwerken die we in het najaar met het concours gaan spelen alvast wat 
in de grondverf te zetten hielden we op zaterdag 23 juni een repetitiedag in ons eigen 
ZFC-gebouw. De repetitie was openbaar, de deur stond letterlijk en figuurlijk open, 
en een aantal partners en oud-leden kwam langs om het gebeuren te beluisteren en 
de sfeer te proeven. En wat veel baby’s hadden ze meegenomen; de nieuwe lichting 
ZFC-ers komt eraan!

We wilden aan het eind van de middag heel graag buiten optreden maar het weer was 
erg wisselvallig, vooral de harde wind was lastig met zoveel losse muziekblaadjes. 
Maar om half zes was het (knoipers mee…) nèt te doen in de luwte van de bomen. 

Het grote orkest begon. Voor de maand juni hebben we doorgaans wat lichtere stuk-
ken op het programma staan, speciaal geschikt voor buitenoptredens. 

Caitlin vertelt over de samenspelgroep: 
“Overdag hebben we geoefend in het gebouw met toonladders, en de liedjes nog een 
beetje doorgenomen. Daarna gingen we buiten optreden en er kwamen best veel 
mensen uit de buurt kijken. We gingen eerst de toonladders aan elkaar doorgeven, 
iemand aankijken voor de volgende noot. De liedjes die we speelden waren: Yellow 
rose of Texas, La Cucaracha en Cumbayá”.

Na dit buitenoptreden werd binnen de zaal omgebouwd tot eetzaal. De barbecue 
werd bij de nooduitgang geïnstalleerd, Frans nam de rol van opper-bbq-er op zich en 
Bram serveerde uit als een volleerde kelner. Leuk dat er zoveel oud-leden bleven mee eten. 

Deze geslaagde dag werd afgesloten met een lekkere after-party van onze eigen ZFC-band.
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Samenspelgroepje
Naast de nieuw opgestarte opleidingscommissie is het 
afgelopen seizoen ook een nieuw samenspelgroepje 
van start gegaan, waar wij als commissie erg trots op 
zijn. De jonge leerlingen hebben meegedaan aan hun 
eerste jeugdorkesten-festival in Krommenie. Het is een 
enthousiaste groep met Tim op drums, die volgens de 
jury al goed driekwartsmaten 
kon spelen. Broertje Thijs is 
een vreemde eend in de bijt, 

want die valt met zijn gitaar toch 
wel erg op tussen al die blaasinstrumenten. Het 

was de eerste ervaring van de leerlingen om te kijken hoe 
het is om te spelen op een festival. Spannennnnd! 
Benthe (één van de meiden op sax) was bij de uitreiking, 
waar werd medegedeeld dat de groep goed samen kon 
spelen!!! Dat belooft wat voor de toekomst!  

De afsluiting van het seizoen was erg leuk. Alle leerlingen konden nog even laten 
horen wat ze hadden geleerd in een jaar en als beloning kregen ze van hun docent 
een rapportje uitgereikt. We zijn als opleidingscommissie weer hard aan het werk 
voor de jeugd en ik kan je vertellen dat het een heel goed gevoel geeft.

Dit nieuwe seizoen zijn we hard van start gegaan met alweer een volledige jaarplan-
ning. Op pagina 3 vinden jullie de eerste activiteiten.

Namens de opleidingscommissie wens ik alle kids een muzikaal en gezellig jaar toe! 

Jeugdzaken
De opleidingscommissie 
en hun kids
Door: Yvonne Smit | Fotografie: Annemieke Swagerman

Het vorige seizoen is de nieuwe opleidingscommissie opgestart en aan de slag 
gegaan. Ambitieus als we zijn, wilden we een hoop activiteiten organiseren. 
Dit varieerde van voorspeelavonden, jeugdorkesten-festivals tot aan het voor-
jaarsconcert, filmavondjes en noem maar op.

Filmavond
Wat mij het meest is bijgebleven is de filmavond. 
Alle kids lagen op kussens en dekens op de grond 
naar Disneyfilms, geprojecteerd op een groot 
scherm, te kijken. Chips en frisdranken erbij, de 
avond kon niet meer stuk. Dit is toch waar je het 
voor doet als vereniging. En wat nog een geinige 
bijkomstigheid was, was dat er een paar kippen 
op een rijtje achter het raam zaten mee te kijken 
hoe Nemo door de oceaan zwom. Bizar!
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1. Wat doe je in het dagelijks 
leven? Ik ben vestigingsmanager bij 
CompaNanny, een organisatie voor kin-
deropvang, daar werk ik 38 uur per week.

2. Hoe lang speel je al bij ZFC en 
hoe ben je destijds bij ZFC te-
rechtgekomen? Sinds 4 jaar speel ik 
bij ZFC. Ik ben vroeger als kind begon-
nen bij Crescendo in Westzaan, daar heb 
ik bugel, trompet, cornet, bariton en 
slagwerk gespeeld. Op m’n 16e ben ik er 
gestopt. M’n moeder en m’n zus -Tineke 
en Sandra- speelden bij ZFC en op m’n 
23e ben ik daar ook begonnen, nu zo’n 4 
jaar geleden. Het is wel leuk om te vertel-
len dat de jeugdorkesten van Crescendo 
en ZFC met elkaar op studieweekend 
gingen naar Castricum, daar kende ik 
Jeroen en Sascha al van.

3. Op welke instrument speel je? 
Sinds kort op bugel, hiervoor op trompet 
en ik zing, o.a. in het ZFC-bandje.

4.Wat doe je nog meer voor de 
vereniging? Ik doe het beheer van het 
gebouw, ik regel de verhuur in het week-
end. Verder zit ik samen met Yvonne in 
de opleidingscommissie, we stellen het 
jeugdprogramma op, hebben contact 
met de docenten en we verzorgen de 
voorspeelavonden.

5. Je bent een Bekende Neder-
lander geworden vanwege je 
deelname aan het tv-program-
ma “Liefs uit…” waarin je samen 
met Musa te zien was, hoe heb je 

Musa leren kennen? 
Op het strand in Gambia juli 2009, ik 
was daar op vakantie met m’n moeder 
en Musa was daar aan ‘t werk. Het was 
min of meer liefde op het eerste gezicht, 
Musa zag mij eerder dan ik hem, maar 
al heel snel zijn we verliefd op elkaar 
geworden. Een half jaar na deze vakantie 
ben ik alleen teruggegaan naar Gambia 
voor drie weken en daarna nog een keer 
voor twee weken. In september 2010 zijn 
we in Gambia getrouwd, het was een 
echte Afrikaanse bruiloft met een feest 
dat twee dagen duurde. Mijn moeder 
was daar ook bij. In februari 2011 kwam 
Musa voor drie maanden over naar 
Nederland en toen zijn we ook met “Liefs 
uit…” gestart. Ze hebben ons een half 
jaar gevolgd, ze zijn al begonnen met fil-
men in Gambia in januari.

6. Hoe vonden jullie het 
om mee te doen met 
“Liefs uit…”? Zelf vond 
ik het leuk, ik heb het als 
plezierig ervaren. Het was 
soms ook wel heel druk, 
ik moest veel werken, 
had weinig vrij, we 
moesten er echt da-
gen voor plannen. Ik 
had die drie maanden 
ook heel weinig tijd 
voor Musa. Musa had 
wat meer moeite met 
het filmen dan ik en 
dan vooral met de di-
rectheid van de vra-
gen die hem gesteld 

werden, in Gambia is de omgang tussen 
de mensen veel minder direct. Hij had 
vooral moeite met suggestieve vragen 
als: “Hoe denk je dat Nederlanders naar 
jou zullen kijken?” En daar moest hij dan 
ook nog in het Nederlands op antwoor-
den. 
Toen hij de afleveringen -onlangs pas-  
terug zag was hij wel blij verrast, hij had 
er geen idee van hoe het eindresultaat 
zou worden. Zelf kende ik de werkwijze 
van de KRO al wel, dus ik had er alle ver-
trouwen in dat het goed zou komen.

7. Heb je nog contact met andere 
stellen uit het programma? We 
hebben gezamenlijk de eerste uitzen-
ding bekeken bij de KRO. De andere stel-
len wonen hier niet in de buurt, daar heb-
ben we geen contact meer mee. Musa 
heeft wel contact met andere mensen uit 

Gambia die hij hier heeft leren kennen 
via de moskee, en met Neder-

landse toeristen die hij kent 
van het strand in Gambia. 
We gaan regelmatig 
bij andere mensen op 
bezoek in alle delen van 

het land en dat zijn dan 
mensen die ik via Musa 

heb leren kennen.

8. Wat deed Musa 
zoal toen hij in 

Nederland was en 
wat was z’n connec-

tie met ZFC? Hij voet-
balde bij KFC, hij ging naar de 
moskee naast KFC. Hij heeft 
djembee gespeeld tijdens 

De MuziekFabriek met het nummer 
African Connection en mee gedaan met 
de slagwerkworkshop. Voorafgaand aan 
de MuziekFabriek heeft de KRO opna-
men gemaakt tijdens een repetitieavond 
bij ZFC waarbij Musa djembee met ons 
meespeelde. Tijdens z’n afscheidsfeestje 
-dat ook gefilmd is door de KRO- heeft 
hij meegespeeld met het ZFC-bandje. 

9. In welke fase van het inbur-
geringsproces zitten jullie nu? In 
juni van dit jaar is hij overgekomen naar 
Nederland, weer voor drie maanden. Hij 
is vier dagen per week naar Nederlandse 
les geweest in Amsterdam om de taal zo 
goed mogelijk onder de knie te krijgen. 
Op 4 september zijn we getrouwd voor 
de Nederlandse wet op De Woude, dat 
was echt een prachtige dag. Een week 
later moest ik alweer afscheid van hem 
nemen. Hij doet op 2 oktober inburge-
rings examen in Afrika en als hij daarvoor 
slaagt kunnen we z’n verblijfsvergunning 
aanvragen. De verwachting is dat dat 
in het voorjaar van 2013 rond is en dan 
mag hij eindelijk voorgoed in Nederland 
blijven!

10. Tot slot: waarom zouden 
mensen lid moeten worden 
van ZFC? ZFC is uniek omdat we met 
een hele gezellige groep mensen deel 
uitmaken van de vereniging, iedereen zet 
zich wel ergens voor in. We zijn fanatiek 
en ambitieus, we stellen onszelf hoge 
doelen en behalen daar ook mooie resul-
taten mee!

10 vragen aan Marlies Touray-Heermans
Door: Annemieke Swagerman
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Door: Annemieke Swagerman

Het HaFaBra is een driedubbel concert 
waarbij de ‘Ha’ dit jaar vertegenwoor-
digd wordt door onze buren Harmonie 
Soli Koog/Zaandijk de ‘Fa’ door Zaan-
dijks Fanfare Corps en de ‘Bra’ 
door de zeer vermaarde Brassband 
Schoonhoven.

De werken die 
ZFC zal ver-
tolken tijdens 
het HaFaBra-
concert op 
zaterdag-
avond 3 
november en 
ook tijdens het 
concours op 

zondagmiddag 11 november zijn:
Elegy I ‘Jealousy’ van Jacob de Haan en 
Day of the Dragon van Peter Graham arr. 
Luc Vertommen.

Elegy I ‘Jealousy’ werd genoemd naar het 
gelijknamige gedicht van John Donne. 
Jaloezie roept een hele rij emoties op. 
Van teleurstelling, treurnis en verdriet 
tot boosheid en woede. Het gedicht 
Jealousy van Donne en ook het gelijk-
namige schilderij van Edvard Munch in-

spireerden Jacob de Haan om dit werk te 
componeren. En het is hem goed gelukt 
om alle emoties die bij jaloerse gevoe-
lens horen muzikaal te verklanken.
 
Day of the Dragon is een vijfdelige suite 
waarbij Peter Graham gebruik heeft ge-
maakt van Welshe en Schotse folksongs. 
In het eerste deel horen we fragmenten 
van verschillende Schotse volksliedjes 
die ook in de volgende delen nog worden 
ontwikkeld. Het tweede deel is een 
Lullaby, een wiegelied, gevolgd door 
een ballade. In ‘The Welsh Clog Dance’ 
herkent u de klompendans. Hierop volgt 
een prachtig liefdesduet tussen de bugel 
en de euphonium. De finale ‘Triumph’ is 
Welsh in hart en nieren. Op deze manier 
werd ‘de dag van de draak’ een hulde 
aan Wales en zijn nationale symbool de 
draak.

Het is alweer 4 jaar geleden dat ZFC op 
concours is geweest, de laatste keer 
was in Enschede december 2008. Dit 
jaar hebben we ons ingeschreven voor 
Zaandam zodat u niet zo ver hoeft te 
reizen om ons te kunnen beluisteren.Wij 
spelen op zondagmiddag 11 november 
in het Zaantheater, de exacte tijd kunt 
u binnenkort zien staan op de website 
www.zfc-zaandijk.nl

Doe mee met één van onze workshops samen
met je vriendinnen, collega’s of familie!

U kunt kiezen uit:
• sieraden maken met fimoklei
• sieraden maken met zilverdraad en kralen
• mozaïeken op een dienblad
• brocante (doorschuurtechniek)

Kijk in onze agenda voor de geplande workshops of neem contact op voor een datum in overleg.
www.kikkerbilfeestjes.nl - J.J. Allanstraat 379 1551 RJ Westzaan 

Voor reparaties, revisies en verkoop van alle bekende merken koperen en houten blaasinstrumenten.

Zaanweg 4, 1521 DH  Wormerveer  -  Telefoon 075 628 4192  -  info@marjanmol.nl  -  www.marjanmol.nl

Edvard Munch “Jealousy II” 1896

HAFABRA XIII en CONCOURS
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