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’t Zingt Geheid 30 jaar, een korte geschiedenis

We schrijven 1989. Op Basisschool ‘In de Heid’ in Assendelft is een groep 
ouders actief bij het opvoeren van muzikale optredens van hun kroost. 
Het zingen beviel ze zo goed, dat ze dat ook als volwassenen apart wilden 
uitproberen. De betrokken onderwijzeres, Jannie Wezelenburg, ging hier 
direct in mee. 

En nu, 30 jaar later, staat hier een koor voor u, bestaand uit 37 vrouwen 
die a capella zingen. ’t Zingt Geheid is de naam. Genoemd naar de school 
waar de groep haar oorsprong heeft gevonden. Een enkeling heeft de 
hele periode van 30 jaar meegemaakt, maar de laatste jaren zijn er een 
aantal jonge leden bijgekomen. Het aantal koorleden heeft bijna haar 
maximum bereikt. Welk muziekgezelschap kan dat nog zeggen?
We zingen drie- en vierstemmig a capella met een gevarieerd repertoire. 
Het loopt uiteen van oude muziek, licht klassiek, volksliedjes, naar musical 
en andere eigentijdse muziek. Vanavond kunt u horen of we ook jazzy 
kunnen zingen. De variatie in muzieksoorten wordt door koor en publiek 
gewaardeerd, maar is ook een plus voor de zangontwikkeling. Daar zorgt 
onze enthousiaste dirigent, Amèl van der Hulst wel voor. Ze weet hoe ze 
iedereen bij de les kan houden en dat doet ze vooral met humor.

Vanaf de oprichting treden we regelmatig op. We doen mee aan de diverse 
korendagen, organiseren eigen concerten en verzorgen optredens in 
verzorgingshuizen. Met een gemiddelde van vijf optredens per jaar maakt 
het koor een mooie score. Meestal zingen we in de Zaanstreek, maar ook 
in de omliggende plaatsen, zoals Jisp, Monnickendam, Aalsmeer, Purmerend, 
Alkmaar, Wijk aan Zee en Amsterdam. In 2006 hebben we meegewerkt 
aan een (amateur) film. Bijzonder was de uitwisseling met een a capella 
vrouwenkoor uit Made. Net als wij zongen zij liederen van Badings, die in 
het betreffende jaar herdacht werd. Muziek van Badings zult u vanavond 
niet horen, maar dat het een feest wordt, dat is zeker.

Samenzang

Aan de oevers van Kaayk, Kil en Twiske
Assendelfts Volklied geschreven door C. Way op de melodie van 
het Slavenkoor uit Nabucco van G. Verdi en bewerkt door A. v.d. Hulst

Aan de oevers van Kaayk, Kil en Twiske, 
tussen Purmer, de Wijk en langs de Delleft.
Land van water, van wind, land van kavels,
ligt de grond van mijn vader geërfd, mijn Assendelft. 
Prijs de grond, prijs het land, prijs het koren. 
Volg het spoor, naar het pont, via Watertoren.

Aan de oevers van Kaayk, Kil en Twiske, 
ligt de grond van mijn vader geërfd, mijn Assendelft. 
En het paard, trekt de ploeg, door het land van de tijd, 
heeft gestaag het verlee overwonnen. 
En het paard, trekt de kar, van Assendelfts nijverheid, 
fier op weg, exploiteert de horizon, 
‘k Ben het kind van dit land, van dit leven,
Assendelft kan aan mij toekomst geven.

Aan de oevers van Kaayk, Kil en Twiske, 
ligt de grond van mijn vader geërfd, mijn Assendelft. 
Dag na dag, jaar na jaar. Assendelft ligt daar. 
Dag na dag, jaar na jaar. Assendelft ligt daar. 
Voor elkaar, voor elkaar.
 



Amèl van der Hulst

Dit jubileumconcert staat onder algehele leiding van dirigent 
Amèl van der Hulst. 

Amèl geeft alweer 9 jaar vol passie en betrokkenheid leiding aan ons koor. 
Haar muzikaliteit, geduld en enthousiasme zijn dé ingrediënten om ons 
heerlijk te laten zingen en tot een goed resultaat te komen. 
Haar opleiding heeft zij gevolgd aan het Hilversums Conservatorium en 
daarna is zij aan diverse koren als koordirigent verbonden geweest. Naast 
koordirigent is zij docent muziek en als docent Nederlands werkzaam in 
het mbo.

FBI Jazzband  (Franklin Beaufort International)

Staat al 15 jaar garant voor een middag/avond ongekend muziekplezier. 
Het repertoire van de FBI bestaat uit een dwarsdoorsnede van jazz en 
swingmuziek uit de jaren 20 tot en met de jaren 50. Het 5-tal heren heeft 
zijn sporen in dit genre ruimschoots verdiend. Met een dampende ritmesectie 
en een paar getalenteerde blazers herleven de tijden van weleer.

Uitstapjes naar Nederlandse (jazz)liedjes van onder andere The Ramblers 
en The Millers worden niet vergeten. Ze geven u een mooie gelegenheid 
om deze uit volle borst mee te zingen, of om op te dansen, of om heerlijk 
naar te luisteren.

In de 15 jaar dat de FBI bestaat is dit quintet door de vele optredens en 
repetities uitgegroeid tot een goed ingespeeld gezelschap. De repertoire-
keuze bevat voor elk wat wils, veel variatie, humor en muzikaal vakmanschap 
zorgen ervoor dat elk optreden een belevenis is.
 



Programma 

Deel 1

Thank you for the Music   (B. Andersson en B. Ulvaeus)

Terug naar de kust (T. Winter en S. van ‘t Spijker, arr.: J. Bremer)

Ken je mij (S. v.d. Loo, arr.: J. Bremer)

The Long Day Closes (A. Sullivan, arr.: A. v.d. Hulst)

Pastorale begeleid door pianist Chris Huijpen (L. Nijgh en B. de Groot, 

arr.: J. Bouwmans en A. v.d. Hulst)

The Rythm of Life met de FBI Jazzband (C. Coleman, arr. A. v.d. Hulst)

FBI

FBI Stomp   (R. Vethaak)

Clarinet Marmelade   ( Larry Shields)

Four (Miles Davis)

I’m Beginning to See the Light (Ellington, Hodges, James, George)

Dr. Jazz   (Morton, Oliver)

Stevedore Stomp (Edward ‘Duke’ Ellington)

Oh when the Saints met de FBI Jazzband en “De Mannenstem”

 (Traditional, arr.: R. Vethaak)

 Pauze

Deel 2

The Rose (A. McBroom arr.: A. v.d. Hulst) 

In the Merry Month of May   (H. Youll)

De meisjes van de zangvereniging (M. van Praag, M. Houwertjes, D. Witte)

Piu non si trovano (W.A. Mozart, arr.: A. v.d. Hulst)

Hair (G. MacDermot, G. Ragni en J. Rado, arr.: J. Bouwmans) 

Sentimental Journey met “De Mannenstem” (Green, Brown,

Homer, arr.: A. v.d. Hulst)

FBI

I’m Looking over a Four Leaf Clover  (Hanley, Ballard, McDonald)

Satin Doll (E. Ellington)

Basin Street Blues (Williams)

Blues March (A. Blakey)

Hij wel (W. Poppink)

Back home Again (Woods, Dixon)

Samenzang (zie tekst volgende blz.)

Aan de oevers van Kaayk, Kil en Twiske (G. Verdi) met “De Mannenstem”


