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Directieverslag 2020 
 

Doelstelling  

Zael is het Meppeler kunst- en cultuurcentrum voor exposities, concerten, lezingen, debatten en andere 
bijeenkomsten in de geest van verlichting en gericht op liefde, schoonheid en harmonie. Basis vormt de 
expositie van schilderijen van Katharina Meij-Netto. Doel is jongeren en ouderen  een creatief podium te 
bieden en mensen bij elkaar te brengen. Klassieke muziek en schilderijententoonstellingen vormen de 
kern van de inhoud. 
 
Zael is gevestigd aan Zuideinde 56, 7941 GJ in Meppel. De ontvangstruimte en zaal hebben een 
oppervlakte van 170 vierkante voor 30 tot 70 bezoekers. Zael is een onderneming van Adriaan Meij - 
zonder winstoogmerk - die ernaar streeft door middel van toegangsprijzen, verkoop van kunst, donaties, 
adverteren, sponsoring en andere vormen van samenwerking de exploitatiekosten in evenwicht te 
brengen met de opbrengsten.  

Het jaar 2020 in vogelvlucht  
 
Voor Kunst- en cultuurcentrum Zael in Meppel was het Covid-19 jaar een rampjaar. Er moesten vijf 
voorstellingen afgelast worden. Zael leed een omzetverlies van omstreeks €3000 terwijl vaste lasten zoals 
voor verwarming, verlichting, onderhoud en het in stand houden van de website en betaalsystemen 
gewoon doorgingen. Ook werd voor meer dan €2.193 aan al betaalde tickets terugbetaald. Tegelijkertijd 
was 2020 een “wake-up call” voor Zael en daarmee kunst en cultuur in Meppel.  
 
Dankzij bijdragen van de Stichtingen Burgerweeshuis en Waarborgfonds, de gemeente Meppel, Adriaan 
Meij en eerdere bijdragen van de provincie Drenthe en het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe kon de 
begroting sluitend gemaakt worden op €7.638,-.  Als gevolg van het aanzienlijke omzetverlies en 
terugstorten van al betaalde kaartjes is de reserve geslonken. Enkele kunstenaars, onder wie Miranda van 
Kralingen, Yoram-Ish-Hurwitz, Beatriz Macias en Frederic Voorn zagen af van hun honorarium. De huur 
van de vleugel voor het afgelaste concert van Miranda van Kralingen hoefde niet betaald te worden.  
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Inkomsten en uitgaven in 2020 
 
 

Inkomsten 2020 
   

Burgerweeshuis 
  

2000 

Cultuurplatform Meppel 
  

1200 

Waarborgfonds 
  

363 

Ticketverkoop 
  

3166,23 

Saldo 31.12.2019 
  

124,97 

Bijdrage Adriaan 
  

589,47 

Saldo 31 12 2020 
  

194,76 
     

Totaal 2020 
  

7638,43 

 
 

Uitgaven 2020 
   

Kosten online betalen 
 

711,50 

Gages 

  
2101,30 

Marketing 
  

834,31 

Onderhoud Zael 
  

225,72 

Personeel Zael 
  

260,00 

Piano stemmen 
  

65,00 

Tickets terugbetaald 
 

2194,00 

Verlichting Zael 
  

348,48 

Verwarming Zael 
  

1422,96 

Website 
  

186,65 
    

Totaal 
  

7638,43 

 

http://www.zael.nl/
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Vooruitblik naar de toekomst 
Het jaar 2020 toonde aan dat Zael een zinvolle functie heeft in Meppel. Die is dat Meppelers en anderen 
elkaar willen en kunnen ontmoeten in een vriendelijke sfeer rondom klassieke en soms lichtere muziek en 
schilderijen. Het gaat om elkaar ontmoeten in  een behaaglijke, aangename sfeer. Bezoekers, 
kunstenaars, medewerkers, vrijwilligers, jongeren die posters rondbrengen, bij elke voorstelling zijn een 
paar honderd mensen op een of andere wijze betrokken. 
 
Na tien jaar Zael en een eerste Eratofestival in 2019 trek ik als initiatiefnemer 2021 uit om te doorgronden 
en alsdan te organiseren hoe die “klassieke ontmoeting” in de toekomst vorm en inhoud kan krijgen. In 
2019 ontving Zael de Henk Boerwinkel Cultuurprijs, een grote stimulans om door te gaan.  
 
Mijn zes buren willen allemaal graag weer hun huizen beschikbaar stellen voor een tweede Erato festival. 
Er is een breed en diep hoogwaardig aanbod van uitvoeringen. De grote vraag naar het uitgestelde 
concert van Miranda van Kralingen voorafgaande aan kerstmis 2020 toont aan dat de behoefte om elkaar 
in een kunstzinnige omgeving te ontmoeten zeer groot is. 
 
De praktijk van tien jaar leert dat er een bedrag van €10.000 aan subsidie voor nodig is om in een jaar 10 
voorstellingen te organiseren en uit te voeren waarbij uitvoerende kunstenaars redelijk beloond worden 
en vaste lasten worden vergoed.  
 
Daarnaast is mijn voornemen om te proberen om eind 2021 een tweede klassiek Eratofestival te 
organiseren. Daarbij is het – mede gezien mijn leeftijd – wenselijk om het concept van Zael en Erato 
onder te brengen in een Stichting Meppel Klassiek met een actief en betrokken bestuur, zodat het 
concept in principe losgemaakt wordt van mijn persoon en zelfs van mijn huis. Ik moet leren het concept 
over te dragen aan de gemeenschap en het blijvend in te bedden in de nieuwe tijd. Voor een tweede 
Erato festival is een subsidie nodig van €30.000,-.  Hiermee ga ik aan de slag in 2021. 
 
Adriaan Meij 
1 januari 2021 
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Voorstellingen die wel doorgingen 
 

Betovering rondom liefde in Zael 

 
Carolien Fleumer (piano) en Esther de Vos (sopraan) kregen het publiek in haar bannen. Dat is een 
wonderlijk moment in kleinkunst. Dat uitvoerende kunst bezoekers betovert, ontroert. Dan til je kunst op 
een hoger plan. Dat bereikten beide dames zondagmiddag 27 september 2020 in Zael met hun 
programma “Toujours ‘L amour, selten das Glück”, waarin zij veel tegenstrijdige facetten van de liefde 
bezongen. Midden in de tijd van de om zich henen grijpende corona pandemie. 
 

 
 
Beide vrouwen passen als tegenpolen bij elkaar. Carolien heel energetisch, fluïde, soms fluweelzacht dan 
weer zeer uitbundig spelend, Esther met een stevige, ontspannen, volle en heel professionele sopraan 
waarmee zij alle facetten van liefde, verlangen, eenzaamheid, ongeluk, haat, dood feilloos verklankt. Het 
gaat haar makkelijk af, bijna nonchalant: vakvrouw.  
 
De musici raakten het vanaf het begin ademloos luisterend publiek in een rangschikking van klassieke en 
romantische Duitse en Franse liederen over het thema liefde. Zoals de romantische van Schubert, Fauré, 
Duparc en de meer realistische thematiek van wanhoop, verdriet en onderwerping van Brecht, Weill, Piaf. 
En dat in een musische en vertellende verhaallijn die erkent dat liefde en geluk niet kunnen bestaan 
zonder hun tegenpolen die iedereen die leeft, kent. Goed was dat tussentijds niet werd geklapt, ook al 
was de behoefte er wel. 
 
Misschien, mocht kritiek mogelijk zijn, kan de articulatie duidelijker, de presentatie meer gestructureerd, 
compacter.  Misschien ook biedt de gekozen inhoud te weinig perspectief op de wijze waarop steeds 
meer generaties in deze 21ste eeuw liefde beleven. Nu de helft van alle relaties al gauw sneeft en ook 
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ouderen niet meer als vanzelfsprekend bij elkaar blijven is het de vraag of de klassieke romantisch 
interpretatie nog zo doorvoeld wordt; dat scheiden ook een vorm van liefde is; liefde geen hebzucht is. 
Dat de programmering in deze tijd niet alleen achterom maar ook naar nu en morgen kijkt.   
 
Een voorstelling is goed als zij vragen oproept en mensen in gedachten verbindt. Het duo Carolien en 
Esther slaagde daar in Zael in en is klaar om in allerlei theaters het weer jubelende land te bezoeken. 
Want met voldoende afstand en wederzijds respect kwamen weer zoveel mensen bij elkaar. Om bij 
elkaar te zijn. 
 

Spetterend concert Westend Jazz Combo 

 
Ze speelden al twee keer met groot succes in Zael: Evert van Loon, Ruud Franken en hun mannen van 
Westend Jazz Combo. Een topband met veel eigen composities en arrangementen van onder andere 
Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter en Sonny Rollins. De muziekstijl varieert van Swing en Latin 
tot funk en Fusion, waarbij improvisatie een grote rol speelt. Zij traden op zaterdag 15 februari 2020. Zael 
opende  om 19:30 uur en de mannen begonnen zo rond 20 uur te spelen. 

 
 
West End   is een jazzcombo met een bijzonder karakter. “Funk und Samba” is wel het meest van 
toepassing! In de vele eigen composities hoor je invloeden uit Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en 
Oost-Europa. Ook wanneer West End  bestaande jazz-standards speelt, klinken die origineel door de 
eigen arrangementen van het combo. Kenmerkend voor de optredens is het plezier en de interactie met 
het publiek, waardoor altijd een gemoedelijke sfeer ontstaat. De band bestaat uit zes professionals: Ruud 
Franken – Bas, Pieter van Dijk – Sax, Wout Teeuw – Gitaar, Willem de Vos – Drum, Erik Werkema – Piano, 
Evert van Loon – Sax.  
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Bandleider, arrangeur, componist en saxofonist Evert van Loon  (1948) dirigeerde koren en speelt 
sopraan-, alt- en tenorsax in vele formaties: van Mozart tot soul en rock & roll. Muziek betekent voor hem 
vrijheid, een ontdekkingsreis door muziekstijlen als salsa, latin, jazzrock, mainstream jazz en volksmuziek. 
Zijn inspiratie vindt hij o.a. in de muziek van Willem Breuker, Sonny Rollins, Stan Getz en Miles Davis.  
 
 
 
 

Thea Derks interviewt Wim Stoppelenburg 

Over zijn nieuwe Erasmus Oratorium 

De Meppeler componist, dirigent en pianist Wim Stoppelenburg schreef een avondvullend humanistisch 

oratorium  over de wereldberoemde Rotterdamse denker over vrijheid en vrede Desiderius Erasmus (1466-

1536). Dat is een belangrijke mijlpaal in zijn eigentijdse en toch klassieke oeuvre. Hierover nam de bekende 

muziekpubliciste Thea Derks hem een interview af. Alt/mezzo Charlotte Stoppelenburg gaf zangvoorbeelden.  

 

Deze tijd, dit moment, nu angst voor het dodelijke coronavirus de economie wereldwijd tot stilstand brengt 

en zoveel vrijheden beperkt, zet het nieuwe grote werk van Stoppelenburg in een bijzonder perspectief. De 

eerste uitvoering zou 1 november in de Grote Kerk in Meppel plaatsvinden, maar moest afgelast worden. In 

de herfst van 2021 volgt hopelijk een uitvoering in Middelburg. Deze presentatie in Zael was een goed 

moment om je daarop inhoudelijk voor te bereiden. Van het interview is een videoregistratie gemaakt die te 

zien is op Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=wim+stoppelenburg . 

 

https://www.zael.nl/products/erasmus-een-humanistisch-oratorium-wim-stoppelenburg
https://www.youtube.com/results?search_query=wim+stoppelenburg
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Jaap Dros en Jan Kuhne American Ballads 

In een vijftig minuten durende voorstelling brachten Jan Kühne en Jaap Dros op 11 oktober 2020 
een selectie van songs van Leonard Cohen en Bob Dylan en nog enkele 'american ballads'. Jan Kühne 
(71) is een musicus die op het conservatorium afstudeerde in zowel klassiek gitaar als saxofoons. Al 
zo'n dertig jaar treedt hij samen op met de Texelse troubadour Jaap Dros (66).  
 

 
 
Zij brachten onder meer een programma voor kleine theaters met op muziek gezette en gezongen 
gedichten van J.C. Bloem. Dit programma was enkele jaren geleden ook in Zael te 
beluisteren. Bijzonder in het optreden is de instrumentale begeleiding in enkele songs, waarin de 
combinatie Spaanse gitaar  en bariton-saxofoon te horen is. Daarnaast zijn er ook songs waarbij de 
gitaar samen speelt met sopraansaxofoon. Tenslotte krijgt men ook een aantal songs te horen 
waarin twee Spaanse gitaren te horen zullen zijn. 
  
Als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging hebben Kühne en Dros ook een eigen 
bewerking van de oude Cole Porter song 'Miss Otis regrets' in het programma opgenomen, waarin 
op intrigerende wijze de rassenongelijkheid aan de kaak wordt gesteld. Een relaxed programma van 
lichte muziek uit de States van de laatste vijftig jaar dat u niet mag missen!  
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Voorstellingen die afgelast moesten worden 
The Ha!Man 

 

De kosmos in je voelen vibreren. Het moment waarop de muziek je ziel raakt. Die interactieve 

beleving reikt en de Zuid-Afrikaanse zanger, toetsenist en cellist François le Roux het publiek aan. 

Met zijn event “The Ha!Man” komt hij vrijdagavond 27 maart in Zael. Zijn partner, Vlaamse 

dichteres, schrijfster en performer Joke Debaere is er ook.  

 

 

 

http://www.hamanworld.com/
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Zarzuela’s en dwarsfluit – Beatriz Macias & Mirsa Adami 

De veelzijdige Mexicaans-Amerikaanse sopraan Beatriz Macias, op de piano begeleid door de verfijnde 

Albanese pianiste Mirsa Adamami, komt pittige Spaanse Zarzuela zingen en dwarsfluit spelen.  Macias gaat 

vooral zingen, met haar hoge sopraan die de Koningin van de Nacht makkelijk aankan. Zij heeft internationaal 

naam gemaakt met de op een zangstem lijkende schoonheid van haar fluitspel. Haar Spaanse wortels passen 

perfect in de spannende en dramatische kunstvormen. Haar programma “The best of Zarzuela”, zingt zij ook 

in de Verenigde Staten en in Finland.  

 

https://www.zael.nl/collections/binnenkort-in-zael/products/24-10-2020-zarzuela-s-en-dwarsfluit-beatriz-macias-mirsa-adami
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Rondom Beethoven met Frederick Voorn 

Op zaterdag 14 november treedt pianist en componist Frederic Voorn in Zael op met een bijzonder 
pianoconcert onder de titel “Rondom Beethoven”. 2020 is Beethovenjaar: hij overleed 250 jaar 
geleden.  Frederic is een gelauwerd concertpianist en componist. Hij speelt werken van Beethoven, 
Mozart, Schubert en een wereldpremière van zichzelf. Je krijgt een indringende indruk van de 
betekenis van Beethoven. In april 2018 concerteerde Voorn in Zael met een prachtig concert rondom 
het impressionisme in  de muziek.   

 

https://www.zael.nl/collections/binnenkort-in-zael/products/25-4-2020-rondom-beethoven
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Bach2Broadway: Miranda in concert 

 
Onze eigen beroemde operaster en ontroerende sopraan Miranda van Kralingen zingt aan het einde 
van het onthutsende roller-coaster jaar 2020 in de intieme sfeer van Zael de sterren van de hemel. 
Zij laat zich van een verrassende nieuwe kant zien. Daarbij wordt zij op de vleugel begeleid door 
niemand minder dan de veel geprezen Israelisch Nederlandse pianist-Yoram Ish-Hurwitz 

 
 
Je voelt het al aan: in een klein uurtje zingt en speelt het gerenommeerde duo liefde, warmte, vrede 
en licht in je hart en lijf in deze laatste donkere dagen voor het Nieuwe Jaar 2021 ontwaakt. En dat is 
wat we allemaal zo hard nodig hebben. Een licht, jazzy programma, met de mooiste liederen en een 
kleine toets kerstsfeer. 

https://www.zael.nl/collections/binnenkort-in-zael/products/18-12-2020-bach2broadway-miranda-in-concert


 

14 
 

Vooruitblik naar 2021 

 
 
Vrijdag 19 maart 2021 

De Andersons: Een mooiere wereld 

Een vurig en humoristisch theaterconcert in de geest van Astrid Lindgren, die beroemde, vrijgevochten 
boerendochter, schrijfster, schepper van Pippi Langkous. Het Zweeds-Nederlandse duo De Andersons, Anna 
Ågren en Roel Dullaart, laat zich voluit inspireren door Astrid en gaat gewapend met liedjes, humor en 
existentiële vragen op zoek naar antwoorden die ons allemaal aangaan.  
 
De Andersons waren eerder in een uitverkochte Zael op vrijdag 10 mei 2018 met een hartstochtelijk  
theaterconcert over verwondering waar de Commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma ook actief 
aan meedeed. Ook nu weer spat de verwondering ervan af.  
 
 
 
Zael; Meppeler kunst- en cultuurzael 
Zuideinde 567941 GJ Meppel Telefoon: 0522 256470 E-mail: info@zael.nl  

https://www.zael.nl/collections/binnenkort-in-zael/products/19-03-2021-een-mooiere-wereld-de-andersons
mailto:info@zael.nl

