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Colofon 
Het WW journaal is het officiële Verenigingsblad van Harmoniekapel Werkmans Wilskracht. Het WW journaal 

verschijnt 2x per jaar op papier. Tussentijds kunnen er extra bulletins verschijnen, die per email worden 

verzonden. Kopij kan tot 1 week voor verschijnen worden ingeleverd bij de redactie.  

 

Redactie 
Alexandra Schoenmaker 

Dinie Craane 

Jan Dijkstra 

 

Bestuursleden WW 
Voorzitter: 

Peter Freriks 

T 071-5321868/06-30759512 
E pcfreriks@hotmail.com 

Penningmeester: 

Roland Wisse 

T 071-5315735 

E rwisse@hetnet.nl 

Secretaris: 

Judith de Jong 

T 071-5216799 

E werkmanswilskracht@gmail.com 

Algemeen bestuurslid: 

Alexandra Schoenmaker 
T 071-5417672 

E volkstuintje@casema.nl 

Algemeen bestuurslid: 

Jennifer Stoute 

T 06-15171657 

E vingerhoedskruid@casema.nl 

 

Dirigent 
Rein Quint 

E rein.quint@ziggo.nl 
 

Repetities 
Maandagavond van 20.00-22.00 uur. Bij verhindering afmelden bij de voorzitter, Peter Freriks. 

 

Repetitielokaal 
Adres: 

Bedrijventerrein de Waard 

J.C. de Rijpstraat 25 

2315 WE Leiden 

T 06-38061860 

 

Contributie 
€ 10 per maand, gironummer 444248 

 

Internet 
www.werkmanswilskracht.nl webmaster Erwin van der Geer 
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Woord van de voorzitter                                                         (De Coach) 
 
 
 
Het WW journaal is weer helemaal af. Te beginnen met een nieuwe voorkant. Fraai ontworpen door 
mijn vrouw Elize (mijn rechterhandje). Vervolgens gevuld met een woord vooraf door de voorzitter 
(het bijdehandje). Uiteraard was dit alles nooit gelukt zonder medewerking van een ieder die een 
stukje geschreven heeft om het journaal weer te vullen, de leden (oftewel de helpende handjes). 
Wat een rage blijkt te zijn onder de klanten van de Digros, is nu gelukkig ook overgeslagen naar onze 
muziekvereniging. 
Eindelijk zijn de diverse handjes vormgegeven. Nooit eerder wisten wij hoe de desbetreffende 
handjes er uit zagen. Natuurlijk merkten wij wel wanneer iemand hielp bij bijvoorbeeld het 
versjouwen van rommelmarktspullen. Maar naast een naam, die niet alle lezers iets zegt, wist men 
nog niet veel. Nu, geachte lezer, is dat veranderd. De handjes die alles mogelijk maken hebben, naast 
diverse namen, ook een uiterlijk. Een paar voorbeelden van de handjes, zoals voetbal-nederland ze 
kent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar bij W.W. zien de handjes er heel anders uit. 
Altijd even vrolijk bij het helpen. Nooit is er iets te veel. Waar veel werk is, zijn ook veel handjes. Dat 
is nu W.W. ten top. Iedereen draagt bij aan een gezellige sfeer binnen onze vereniging en waar nodig 
helpt men elkaar, zelfs thuis. De handjes worden uit de mouwen gestoken en wapperen flink. Reden 
te meer om u te presenteren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Muziek-handjes, ook wel muzikantjes 
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Halfjaarverslag van de secretaris 
 
Een halfjaarverslag schrijven over een half jaar waarin zeer weinig activiteiten gepland stonden is niet de 

gemakkelijkste opgave. Het is niet zo dat er echt helemaal niets gebeurd is binnen de vereniging, er waren 

gewoonweg geen concerten gepland de afgelopen maanden. Wij hebben ons daardoor kunnen toeleggen op een 
grote hoeveelheid nieuwe muziek, die op zondag 13 juni in de Leidse Hout ten gehore werd gebracht, met een 

kleine reprise op 22 juni in zorgcentrum Bernardus. 

Goed, een halfjaarverslag kan ook andere gebeurtenissen verslaan dan alleen concerten, dus we beginnen 

gewoon bij het einde van het vorige verslag. Ik schreef toen dat er weer een voorspeelavond georganiseerd was. 

Helaas heeft deze avond tot op heden nog niet plaatsgevonden. Door een zeer plotseling overlijden van de 

moeder van een van onze (jeugd)leden heeft de avond geen doorgang gevonden. Wij wensen Elise natuurlijk 

sterkte met het verlies! 

Na het kerstreces is langzamerhand de nieuwe muziek in de map gekomen. Vlotte nummers, die passen binnen 

ons thema “natuur” of bekende en zeer actuele muziek van Disney. Er is hard gerepeteerd, en het resultaat 

hebben de aanwezigen in de Leidse Hout mogen horen. En op het moment van schrijven is de muziekcommissie 

alweer ons bijzondere kerstconcert aan het voorbereiden. 

Op 29 mei was de grote dag voor onze halfjaarlijkse rommelmarkt en de inmiddels traditionele ledenbarbecue. 
De rommelmarkt is druk bezocht en heeft een prima resultaat van een kleine 350 euro opgeleverd. Op de 

barbecue was een groot deel van onze leden aanwezig. Helaas wilde het weer niet echt meewerken ditmaal, maar 

dat mocht de gezelligheid niet drukken. 

13 juni speelden we in de Leidse Hout. Waar het normaal gesproken koud is en heel hard regent en waait, 

hadden we dit jaar eens geluk. Het zonnetje scheen af en toe, en dat maakte dat de wat frisse temperaturen niet 

zo opvielen. Mede dankzij Lianne, Kitty, Zeeg, Sonja, Harry, Robbert en Leslie is het een geweldig concert 

geworden. 

Het volgende concert ligt op het moment van schrijven nog in de toekomst, maar zal op het moment van lezen 

reeds voorbij zijn. Op 22 juni spelen wij namelijk nog in zorgcentrum Bernardus. Daarbij zullen ook Leslie, 

Sonja en Harry aanwezig zijn. We zijn weer erg blij met deze uitnodiging – het is toch altijd weer leuk om de 

mensen in de zorgcentra vrolijk te maken met ons spel.  
Mocht u denken dat het kleine aantal concerten in het voorjaar een slecht teken is… niets is minder waar. Het 

toeval wilde dat het gros van onze concerten in het najaar wordt gehouden. In september kunt u ons horen op de 

Vrijwilligersinformatiemarkt, in zorgcentrum Huis op de Waard, en tevens houden wij ons Jaarconcert waarbij 

alle donateurs en alle anderen die WW een warm hart toedragen van harte zijn uitgenodigd. In oktober zullen wij 

weer aanwezig zijn bij het Koraal ter ere van Leidens Ontzet. In november volgt zorgcentrum Den Weeligenberg 

en zullen wij weer deelnemen aan Muziek in het Museum. En wij zullen het jaar afsluiten met een geweldig 

kerstconcert op kerstavond in het LUMC! 

Tevens kan ik u melden dat wij inmiddels een complete familie hebben mogen verwelkomen binnen WW. De 

twee broers Jaap en Maarten speelden al een aantal jaar bij de vereniging, en recent is ook de derde broer Jan 

samen met zijn vriendin Bianca tot de gelederen toegetreden. Wij zijn erg blij met de versterking op trompet en 

hoorn, en wensen Jan en Bianca dan ook veel plezier binnen onze vereniging. 

Tot slot heb ik nog groot nieuws over onze drumset. Een kleine twee jaar geleden werd besloten dat de 
vereniging toe was aan een nieuw drumset. Hiervoor werden diverse acties op touw gezet. Wij kregen subsidie 

van Fonds 1818, er werd gul bijgedragen aan de loterijverkoop tijdens het jaarconcert in 2009 en ook de 

opbrengsten van de afgelopen rommelmarkten werden (deels) gereserveerd voor de aanschaf. Inmiddels is de set 

geleverd en is het eerste concert al een feit! 

 

Rest mij nog iedereen een prettige zomer en een goede vakantie te wensen! 
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“Scheuren mag……, maar dan wèl in stijl” 

 

Dit keer koos de archiefcommissie voor een foto, die wij kregen als gevolg van een gesprek over de grote foto 
uit 1952, die in ons verenigingsgebouw hangt. 

Op de foto in het gebouw staan ruim 80 mensen en uiteraard hebben velen ervan kinderen gekregen, waarvan 

een enkeling ons soms benadert met een foto of een verhaal en dat levert vaak leuk mate-riaal op. Dit keer een 

foto, afkomstig van de heer Muyzert.  

Zijn vader, zo vertelde hij trots, sloeg de trommel. Een grote dieptrom en zodoende liep hij voorop. 

Voorop in het corps, maar ook voorop in de optocht. En dat kunt u letterlijk nemen, want W.W. liep destijds al 

op de zaken vooruit. Nog voor de 3-oktobervereniging in zicht kwam, kreeg je te maken met de overweldigende 

muziek van W.W.  

Haantje de voorste, zullen we maar zeggen en de heer D. Muyzert met zijn trommel in de voorste rij. 

Helemaal op het hoekje. De mooiste plek, vertelt Muyzert junior, want zijn vader was dan ook weer snel thuis, 

zodat hij nog even op verjaardagsvisite kon bij oma en daarmee de dreigende ruzie met zijn vrouw kon voor 

blijven. “Effe blazen, ben zo weer terug”, moet zijn motto geweest zijn. 
Vader Muyzert speelde al in 1930, zo blijkt uit oude foto’s en in de 50-er jaren was hij nog steeds actief lid. Ook 

zoon Muyzert herinnert zich het oude W.W. nog goed. Als kleine jongen heeft hij een keer mee mogen lopen en 

kreeg hij trommellessen, wat uiteindelijk resulteerde in echt drumwerk in een bandje. 

Ook het uniform maakte indruk op hem. Het straalde iets uit. Blauw met een pet op. Niet voor niets dat de politie 

heden ten dage voor deze manier van kleden kiest. Blauw op straat maakt indruk. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto dhr. Muyzert en nog een muzikant in een botsautootje. Waarschijnlijk tijdens een optreden in een 

pretpark. De manier waarop ze in het autootje zitten, laat zien dat het “jongens zijn” nog niet verdwenen is. Petje 
scheef, ondeugend lachje en …..scheuren maar. 

Heel frappant dat op ieder moment en op iedere plek het uniform echt compleet was.  

Nooit een jas uit of een pet af. Waar je ook bent of waar je ook zit. Uniform is uniform. 

Wat dat betreft vertegenwoordigden zij het W.W. van toen op een perfecte manier en geven zij het voorbeeld 

ook voor ons in deze tijd. 

Scheuren mag….maar dan wèl in stijl. 
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     De Krant van …. 
                2 maart 1903 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijzonder leuk om te lezen hoe het er ruim 100 jaar geleden aan toeging. De citaten en de omschrijving van de 

sfeer door de recensent zorgen er bijna voor dat je je een voorstelling kunt maken van hoe het op die bewuste 

avond was. 

Naast veel woorden van lof en een opsomming van wie er van de belangrijke personen wel en wie er niet waren, 

alsmede de reden waarom zij afwezig waren, werd het concert opgeluisterd met voordrachten, waar soms de 

muzikanten zelf verkleed aan deelnamen. Dit zorgde ongetwijfeld voor hilarische momenten.  

En niet te vergeten een bal na, veelal begeleid door een ensemble of een combo en wat duurde tot minimaal 

middernacht. 

Kortom, een optreden van W.W. was voor velen een avondje uit. 
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Weblog Indonesiëreis april 2010 

Vanaf vrijdag 23 april tot en met dinsdag 4 mei verbleef een aantal medewerkers van GGZ Kinderen en Jeugd in 

Indonesië. Eerder bereidden Lilian Tham en Elleke Franssen het project (zowel hier als daar) voor. Deze keer 

reisden zij af met Dinie Craane, verpleegkundig specialist, en Janneke Muyselaar, jeugdarts. Gevieren gaven zij 

aldaar een serie trainingen aan universitair docenten,  artsen en verpleegkundigen over (het herkennen van) 

psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren. Op deze pagina berichtten zij over hun ervaringen: 

Verslag Dinie Craane 

Indonesie- Sulawesi- Manado 

Tot het laatst spannend gebleven.  De vulkaan op IJsland gooide roet ( as) in het eten. De vlucht van Lilian en 

Elleke werd gecanceld, een nieuwe geboekt, donderdag 22 april , en Janneke en ik  vertrekken de 23 ste. 

Tenminste dat was de planning. Zeker was het tot op het laatste moment niet. De laatste weken voor de reis zijn 
we veel bij elkaar geweest om het programma te bespreken en de presentaties door te nemen. Indonesische 

vertalingen zijn nog op het laatste moment in orde gemaakt. Lilian had een hotline met Dr.Mieke, een van de 

participerende artsen in Indonesië, omdat de hele planning om moest. En was dat mogelijk? Alle scenario's zijn 

die laatste dagen doorgenomen. Maar toen ik donderdag een sms kreeg van Lilian dat ze ingecheckt waren was 

het feit dus daar. Het gaat door! Geweldig.. al ingecalculeerd dat het niet zou lukken. Mijn koffer stond klaar met 

alle bagage erom heen, dat was zo ingepakt. Donderdag nog een drukke dag bij de PIT, laatste T-shirts 

opgehaald bij Saskia, contact met Janneke voor de laatste afspraken.  

 

Vrijdag 23 april, 9.15 uur meeting point Schiphol 

Na alle voorbereidingen kunnen we vertrekken. Mijn eerste reis naar Azië en ook voor Janneke is dit het eerste 

bezoek aan Azië. Ondanks de voorbereiding blijft het spannend, wat we precies moeten verwachten weten we 

niet. We gaan professionals trainen in Indonesië, dokters, verloskundigen en vroedvrouwen van twee  

Puskesmassen ( te vergelijken met medische centra in Nederland).  We gaan het hebben over  "awareness" en 

stigma. Het doel van het project is: 

 De bewustwording- erkenning, herkenning van het bestaan van psychiatrische stoornissen bij kinderen 
en jongeren te vergroten en een begin te maken met kennisoverdracht. Ook de verpleegkundigen en 

artsen van het Mental Hospital in Manado worden getraind.  

  Stigma verlagen is het tweede doel 

Zaterdag 24 april 

Zo’n 20 uur na vertrek landen we op Manado airport. Wanneer we door de aankomsthal lopen voel ik de 

vochtige warmte tegen mijn benen slaan en ruik ik een prettige modderige natte geur. Buiten wacht Dr. Mieke op 

ons die ik herken van de foto’s van eerdere bezoeken van Lilian en Elleke. We stappen in de auto en direct 

begint het enorm te regenen. Op weg naar het Mental Hospital waar Lilian en Elleke al de eerste training geven. 

  

De kleuren zijn helder, groen, bloemen in felle kleuren. Even plotseling stopt het met regenen en de damp slaat 

van de straten. Het straatbeeld is hectisch, overal blauwe taxibusjes, vrachtwagentjes, brommers, scooters, vaak 

met 3, 4 mensen, kinderen erop, overal langs de straat eethuisjes maar  mensen bezig zijn  met eten  maken, eten 

verkopen, kleine toko’s op wielen brengen hun waar aan de man. De bebouwing is zeer divers, prots en praal 

naast, roestige golfplaten bouwsels, overal meer dan manshoge portretten. Dr. Mieke vertelt dat het verkiezing is 

in augustus. Het is overweldigend, we zijn in Indonesië! 

Ik zit met mijn neus tegen het raam en mijn fototoestel op de sportstand om al deze beelden vast te leggen. Dit 
zal de hele reis zo blijven, elke dag als we langs de kustweg naar het mental hospital of de andere 

trainingslocatie rijden tot de dag van vertrek als we door een enorme tropische regenbui naar het vliegveld rijden 

om terug naar Nederland te gaan. 

  

Na een aantal dagen werken probeer ik mijn indrukken op papier te krijgen. Elleke en ik hebben drie dagen een 

groep verpleegkundigen getraind in het Mental Hospital, ik schreef al eerder dat ik verrast was door het 
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enthousiasme, de leergierigheid  en de manier waarop iedereen hard aan het werk was. Met een tolk erbij wat het 

noodzakelijk maakt dat je de informatie die je wil geven in korte stukjes hakt, grappig hoe snel dit went, maar 

wat een bereklus voor de vertalers, petje af! De rollenspellen waren een ervaring apart. Een aantal keren speelde 

ik de patiënt en moesten de verpleegkundigen op mij oefenen, uitvragen of ik echt suïcidaal was b.v. of een 

depressieve adolescent die ze moesten activeren, Ik verstond natuurlijk niets van wat ze zeiden, maar hun 

lichaamstaal en gebruik van stem maakte duidelijk dat ze zeer begaan met me waren er sprak duidelijke 

compassie uit. Prachtig om te zien. Wat ook erg opvalt en meer nog nu ik weer terug ben is dat iedereen zachtjes 

praat. Alles hier lijkt luider. Apart is ook de manier waarop men op elkaar reageert, men luistert aandachtig naar 

elkaar, er is veel humor en ondanks de taal hebben we veel lol gehad met deze groep verpleegkundigen. De 
beamer viel regelmatig uit, de airco liet het afweten, de training werd onderbroken omdat we een bezoek aan de 

directrice van het ziekenhuis moesten brengen. 

  

Janneke beschreef het ook al, bezoeken, begroetingen spelen een belangrijke rol en hebben een belangrijke 

functie. Er moet goed gegeten worden wat voor mij geen straf was. De kleine kijkjes in het ziekenhuis zijn wel 

schokkend, het gebouw is in slechte staat, het meubilair zeer sober, de gesloten afdeling ziet er uit zoals het hier 

lang geleden was, op de opnameafdeling zijn mensen aan het bed gefixeerd met een soort touwen. Mijn eerste 

gedachte is dat we maar wat Zweedse banden moeten opsturen met instructie, alles beter dan dit! In de 

polikliniek zien we wel mooi materiaal hangen over signalen om schizofrenie te herkennen. 

  

Het trainen van de verpleegkundigen, vroedvrouwen en artsen van twee Puskesmassen  is op een andere plaats. 
Twee dagen train ik deze groep samen met Janneke, Lilian en Elleke trainen de andere groep. Ook deze groep 

bestaat uit zeer enthousiaste mensen, leergierig en open. Ze brengen veel eigen ervaringen in en spelen ook weer 

vol overgave de rollenspelen mee. Er is veel discussie over de cultuurverschillen. Het valt op dat men zeer 

weinig weet van medicatie, niet overbodig dat Lilian en Janneke de artsen trainen over psychofarmaca. Ook deze 

groep krijgt van ons de uit Nederland meegebrachte T-shirts en al snel heeft iedereen het T-shirt aan. Janneke en 

ik moeten er ook aan geloven. Als ik de mijne aan heb en ik verkondig wijzend op het te strakke T shirt “span- 

span” , moet iedereen lachen. Zo af en toe komen er Nederlandse woorden voorbij.  

Strak is span- span, Oma en Opa, tante en oom, gratis, sama- sama ( hetzelfde). Een van de artsen spreekt een 

beetje Nederlands. Een aparte ervaring is  het fotograferen, het is net zwaan/kleef aan. Je begint met een foto 

maken van 1 persoon en elke keer komt er weer iemand bij. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel geposeerd 

voor de foto. 
  

Na 6 dagen training hebben we de evaluatie met zoveel mogelijk leden van de projectgroep. Tijdens deze 

evaluatie werd duidelijk hoe enthousiast men is geworden voor het project en wordt er weer hard gewerkt. Ter 

plekke worden berekeningen gemaakt, plannen bedacht, gekeken hoe er verder gegaan moet worden. Want 1 

ding is overduidelijk: iedereen is van mening dat dit project door moet gaan. Het mental hospital heeft het 

voornemen een polikliniek voor kinderen op te zetten  en de beide puskesmas maken een plan om de contacten 

die ze hebben op scholen te gaan gebruiken om de awareness te vergroten door daar informatie te gaan geven 

over psychiatrie en vroeg signalering van stoornissen bij kinderen en jongeren. Een mooi resultaat van deze reis. 

Belangrijk om nu verder te gaan en goed te kijken wat de volgende stap wordt.  

  

Het was een geweldige ervaring om op deze manier kennis te maken met professionals in Indonesië, ik heb een 

geweldige inspirerende tijd gehad en genoten van de samenwerking met Janneke, Lilian en Elleke. 
  

Terima kasih ( bedankt)   Dinie  

 

Dinsdag 27 april 

Hallo lieve collega's, 

Even een bericht uit het verre Indonesië. Het is hier echt geweldig. Een mooie ervaring. De mensen zijn 

ontzettend aardig en behulpzaam. De laatste twee dagen heb ik samen met Elleke Franssen een groep 

verpleegkundigen getraind, erg leuk om te doen. Ze zijn gemotiveerd, leergierig en begaan met hun werk. 
Ze weten, zo lijkt het, best veel van de basis maar hebben echt zeer weinig mogelijkheden . Vandaag hebben we 

een rondleiding gehad die wel behoorlijk schokkend was en mij in ieder geval helpt om in de groep 

verpleegkundigen de juiste toon aan te slaan. Jullie weten dat ik een oude rot ben in het vak , toen ik 15 was liep 

ik stage in de psychiatrie, nou wat ik vandaag heb gezien doet me denken aan de oude psychiatrie in Nederland, 

echt wel heel treurig. Des te mooier om te zien dat deze groep verpleegkundigen zich zo inspant , toch in ieder 

geval in onze training en in de manier  waarop ze praten over hun patiënten, de vragen die ze stellen  geven blijk 

van de bereidheid zich te ontwikkelen. Ze willen betere zorg voor de patiënten. 
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Wat ik jullie niet wil onthouden zijn de volgende dingen: Op de vraag wat ze het minst leuk vinden in hun werk, 

antwoordde meer dan de helft : administratie???? Waar heb ik dat eerder gehoord? Zo zie je maar 

verpleegkundigen zijn overal gelijk! 

  

Ze stellen goede vragen, willen veel weten over hoe we de dingen hier doen. Vandaag een rollenspel gedaan in 

het oefenen van suïcidegevaar uitvragen. Wat mij raakt is dat ze allemaal de juiste toon aanslaan, ze lijken niet te 

oordelen, ze tonen compassie in lichaamstaal, hun stem en de vragen die ze stellen. 

  
Tot zover voor vandaag, jullie weten toch wel dat er op intranet nieuws te volgen is?! We proberen foto?s te 

sturen maar dat lukt niet altijd... (redactie: zie hieronder een paar foto's die inmiddels ontvangen zijn) 

  

Nou veel groeten en werk ze,  

Dinie  
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WW belevenissen in 1902 
 

Zoals jullie allemaal weten is Werkmans Wilskracht opgericht in 1902.weliswaar een zeer belangrijke 

gebeurtenis maar er is nog meer gebeurt in 1902. 

Hieronder volgen enige gebeurtenissen uit dat jaar. 

 

 

Februari 1902 
25 - Hubert Booth demonstreert in Londen de eerste elektrisch aangedreven stofzuiger. 

 

Maart 1902 

9 - De Boheemse componist en dirigent Gustav Mahler trouwt met de veel jongere Alma Schindler. 

13 - Voor het eerst wordt een weg met asfalt bestreken. Dat gebeurt in Monte-Carlo. Uitvinder van dat asfalt is 

de Zwitserse dokter Ernest Guglielminetti. 

 

April 1902 

2 - Maastrichtse Voetbal Vereniging opgericht. 

18 - Het voorstel tot invoering van algemeen kiesrecht van de socialist Emile Vandervelde wordt in Brussel 

afgewezen. Er vallen doden bij een massaal arbeidersprotest in Leuven. 
23 - De eerste door de bevolking zelf georganiseerde openbare speeltuin van Nederland gaat open in de Czaar 

Peterstraat in Amsterdam. 

 

Mei1902 

8 - In de loop der tijden zijn er tal van rampzalige vulkaanuitbarsingen geweest. Eén van de ernstigste is die van 

vandaag op het eiland Martinique in West-Indië. Op dit vulkaaneiland stroomt onverwacht gloeiend hete lava 

over de hellingen van de Mont Pelée naar beneden. Ten gevolge van die uitbarsting verliezen zo'n 30.000 

mensen het leven en wordt de voornaamste stad op het eiland, Saint-Pierre, verwoest. 

20 - Na ruim drie jaar overgangsbestuur door de Verenigde Staten wordt Cuba onafhankelijk. 

31 - Vrede van Vereeniging. Einde van de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De Belgische krant "Het 

Laatste Nieuws" schrijft, op 29 juni: "...De oorlog is geëindigd, maar de eer, de glorie, de lauwerkrans zijn voor 
den Boer. De oorlog is geëindigd, maar de schande blijft voor Engeland. 

 

Juni 1902     

24 - De kroning van de Engelse koning Eduard VII, gepland voor 26 juni, wordt onverwacht uitgesteld. De 

opvolger van Queen Victoria zal vanwege een blindedarmontsteking een heelkundig ingrijpen dienen te 

ondergaan. 

september 

2 - De Antwerpse tram start de eerste geëlectrificeerde lijn. 

 

Oktober 1902 

2 - Oprichting van de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen, die Nederlands-Indië over zee moeten 

verbinden met het Verre Oosten. 
 

November 1902 

15 - Koning Leopold II wordt te Brussel het slachtoffer van een (mislukte) aanslag van de Italiaanse anarchist 

Gennaro Rubino. 

19 - Aan boord van de USS Wisconsin ondertekenen de partijen in de Colombiaanse burgeroorlog een verdrag. 

De liberalen beëindigen hun gewapend verzet tegen de Colombiaanse regering. 

 

Geboren 

Januari: 

25 - Jan Vogel, Nederlands accordeonist, componist en dirigent (overleden 1983) 

 
Februari: 

4 - Charles Lindbergh, Amerikaans luchtvaartpionier (overleden 1974) 

4 - Jean van Silfhout, Nederlands zwemmer, waterpoloër en roeier (overleden 1956) 

11 - Wytske van Dijk-Meindersma, Oudste mens van Nederland 

21 - Bob Scholte, Nederlands zanger (overleden 1983) 
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maart 

2 - Willem Santema, Nederlands verzetsstrijder (overleden 1944) 

9 - Will Geer, Amerikaans acteur (overleden 1978) 

27 - Jos Wijnant, oudste man van Nederland 

 

april 

8 - Josef Krips, Oostenrijks dirigent (overleden 1974) 

12 - Louis Beel, Nederlands minister-president (overleden 1977) 

17 - Anton Beuving, Nederlands tekstschrijver (overleden 1977) 
29 - Gerardus Huysmans, Nederlands politicus (overleden 1948) 

 

juni 

4 - Charles Moureaux, Waals/Brussels politicus (overleden 1976) 

Juli 

 

11 - Samuel Goudsmit, Nederlands-Amerikaans natuurkundige (overleden 1978)) 

21 - Belcampo, Nederlands schrijver (overleden 1990) 

 

augustus 

10 - Gerlacus Moes, Nederlands zwemmer (overleden 1965) 
11 - Alfredo Binda, Italiaans wielrenner (overleden 1988) 

13 - Felix Wankel, Duits uitvinder van de Wankelmotor (overleden 1985) 

15 - Jan Campert, Nederlands dichter en schrijver (overleden 1943) 

 

september 

16 - Boy van Wilgenburg, Nederlands zwemmer (overleden 1955) 

17 - Catharina Hesterman, Nederlands schoonspringster (overleden 1982) 

28 - Anton Bicker Caarten, Nederlands molendeskundige en schrijver (overleden 1990) 

30 - Piet Lieftinck, Nederlands politicus (overleden 1989) 

 

oktober 
4 - Gerrit van As, Nederlands verzetsstrijder in WOII (overleden 1942) 

12 - Adriaan Paulen, Nederlands atleet, sportbestuurder en verzetsman (overleden 1985) 

16 - Willem Michiels van Kessenich, Nederlands politicus (overleden 1992)) 

 

november 

2 - Marius Holtrop, Nederlands president van De Nederlandsche Bank (overleden 1988) 

26 - Gerrit van der Veen, Nederlands verzetsheld (overleden 1944) 

 

december 

12 - Antonio José Martínez Palacios, Spaans componist (overleden 1936) 
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Het IntervieW 
 
 
Vraag 1: Wat is je volledige naam? Wat is je geboortedatum en waar ben je geboren? 

Antw. Bea: Mijn naam is Bea Fasel. Ik ben geboren op 8 december in het toenmalige Academisch Ziekenhuis in 

Leiden. 

 

Vraag 2: Hoe zou jij jezelf omschrijven? 
Antw. Bea: Vrolijk, muzikaal en spontaan. 

 

Vraag 3: Bij WW speel je tenorsaxofoon. Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 

Antw. Bea: Omdat de tenorsaxofoon dezelfde grepen heeft als de blokfluit. 

 

Vraag 4: Bespeel je nog meer muziekinstrumenten? 

Antw. Bea: Ja, de blokfluit dus! En ook altblokfluit, basblokfluit en gitaar. 

 

Vraag 5: Welk muziekinstrument zou je nog willen leren bespelen? 

Antw. Bea: Piano! 

 
Vraag 6: Op welke leeftijd ben je begonnen met muziek maken? 

Antw. Bea: Als kind op de lagere school. Daarna heb ik er heel lang nies aan gedaan en ben ik pas weer 

begonnen toen ik ongeveer 35 jaar was. 

 

Vraag 7: Welke muziek heeft jouw voorkeur? 

Antw. Bea: Discomuziek uit de jaren ’80. 

 

Vraag 8: Waar kan men je ’s nachts voor wakker maken? 

Antw. Bea: Een Big Mac!!! 

 

Vraag 9: In welk tijdperk had je graag willen leven?  
Antw. Bea: In de Oertijd; dan hoefde je niet zo na te denken, ha, ha! 

 

Vraag 10: Welk persoon, uit heden of verleden, zou je graag willen ontmoeten? 

Antw. Bea: Tina Turner. 

 

Vraag 11: Wat is je favoriete tv-programma? 

Antw. Bea: E.R. 

 

Vraag 12: Hoe zou je graag in een volgend leven willen terugkeren? 

Antw. Bea: Als kat, de hele dag lekker liggen op de bank! 

 

Vraag 13: Heb je naast WW nog andere hobby’s?  
Antw. Bea: Jazeker, genoeg zelfs! Tuinieren, computeren, lezen. 

 

Vraag 14: Hoe zou je WW willen omschrijven? 

Antw. Bea: Als een warme, gezellige club. 

 

Vraag 15: Wat betekent WW voor jou? 

Antw. Bea: Toevallig heb ik daarover de laatste tijd veel nagedacht en ik besef nu dat WW meer voor me 

betekent dan ik dacht.  

 

Vraag 16: Welke vraag heb je gemist tijdens dit interview? 

Antw. Bea: De vraag wat ik wil worden. En mijn antwoord zou zijn: een hele lieve oma! Maar misschien ben ik 
daar nog wat te jong voor, ha, ha! 

 

 

Was getekend:Bea 
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Een Schaap in het Jaar van de Draak 
 
 

 
 
 
De ongenaakbare en alom geëerde wijsgeer Confucius sprak al in zijn veelbewogen tijd: “Wie een tijger berijdt, 

is bang om af te stappen.”  Met deze wijsheid in gedachten verplaatsen we ons naar het Oude China, waar in een 

klein handelsplaatsje een Mandarijn regeerde, die in zekere zin wel “afstapte”.  Ironisch genoeg vond het 

voorval plaats in het Jaar van de Draak….. 

 

 

Het genoemde handelsplaatsje was gelegen aan de Gele Rivier en kwam in grote problemen toen op een dag één 

van de draken, die de grauwe bergen bewoonden, dreigend voor de enige stadspoort ging liggen. Het reusachtige 

roodgeschubde monster versperde al enige weken de weg voor iedereen die het stadje wilde binnengaan of 

verlaten. Iedere poging van zelfs de dapperste krijgslieden en ridders faalde jammerlijk, omdat de draak in staat 
was iedereen in een straal van 50 voet en een el met een gigantische vlam te roosteren. Uiteindelijk bleven er te 

weinig soldaten over om het beest te lijf te gaan.                                                                                                                               

Toen de voedselrantsoenen uitgeput raakten en de bevolking steeds grimmiger aandrong op draconische 

maatregelen, riep de Mandarijn zijn raadslieden  bijeen. Uren, zelfs dagen, discussieerde men over de beste 

oplossing voor dit probleem, maar uiteindelijk wist niemand raad. De Mandarijn barstte in woede uit en eiste 

binnen één etmaal een oplossing of anders zouden de heren raadslieden zélf als voedsel voor de draak dienen!                                                                                   

Toen de vertrouwelingen de pagode hadden verlaten, begonnen de meesten van hen direct een veilige 

schuilplaats te zoeken om aan de toorn van hun meester te ontkomen. De twee oudsten van hen trokken echter 

onmiddellijk de binnenstad in op zoek naar een oplossing, want dankzij hun tachtig jaar aan levenservaring 

wisten Wi Nuh en Nao Moeh dat er in zo’n kleine stad niet aan de machtige Mandarijn te ontkomen was en dat 

vluchten dus zinloos was. Wat zij zochten wist geen van beiden, maar het moest zoiets als een wonder zijn. 
Lange tijd zwierven zij door vervuilde straatjes en bouwvallige steegjes, maar een antwoord leek bij iedere stap 

verder weg te liggen.                                                                                                                                 Net op het 

moment dat Wi Nuh en Nao Moeh wilden terugkeren naar de pagode om zich te berusten in hun lot zagen zij op 

een klein binnenpleintje een wonderlijk tafereel. Te midden van enkele tientallen mensen zat een klein meisje op 

haar rietfluit een buitengewoon wiegeliedje te spelen. De melodie was zo treffend dat iedereen die het hoorde 

pardoes in slaap viel. De toehoorders lagen al enige tijd onder zeil en ook de oude raadslieden hadden moeite 

hun ogen open te houden. Onmiddellijk begrepen zij dat dit hét wiegeliedje der wiegeliedjes moest zijn en 

meteen wisten zij dat dit meisje van amper zeven  jaar daarom hét wapen was waarmee de draak bestreden kon 

worden! Gelukkig beëindigde het meisje haar spel voordat Wi Nuh en Nao Moeh in slaap vielen. Het tweetal 

stevende op haar af en leerde dat zij de dochter was van de arme zijdewever Hoe Soh en zijn mooie vrouw Asja 

M’Nouh. Het meisje zelf heette Poe Hah.                                                                                                                   

Vol enthousiasme brachten de ouden-van-dagen  Poeh Hah naar de Mandarijn, die het meisje met haar rietfluit 
argwanend bekeek; moest zij de redding van zijn stad betekenen? Maar omdat het plaatselijk garnizoen al aardig 

uitgedund was en omdat hij de Keizer onder deze omstandigheden niet meer onder ogen durfde te komen, 

besloot hij Poe Hah toch maar een kans geven. Zonder aarzeling werd Poe Hah, onder luide aanmoedigingen van 

de toegesnelde bevolking, buiten de stad gezet, waarna de poort haastig en met een harde dreun achter haar 
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dichtviel. De draak was verrast. Inmiddels was hij het gewend om het op te nemen tegen geharnaste 

zwaardvechters en bepantserde durfals. De komst van dit meisje verbaasde hem daarom des te meer en beledigde 

hem zelfs een beetje, gezien zijn reputatie als ambachtelijk vuurspuwer! Poe Hah wachtte echter niet af tot de 

draak van z’n verbazing was bekomen, nam haar fluit ter hand en floot haar wiegeliedje. Het resultaat was 

meteen zichtbaar. Het rode beest knipperde met zijn ogen, gaapte, strekte zich uit en viel prompt in een diepe 

slaap. Als de wiedeweerga snelden de stadswachten toe en maakten ter plekke saté van het monster. Het gevaar 

was definitief geweken en de Mandarijn besloot tot een groot feest, waarbij Wi Nuh en Nao Moeh in het 

zonnetje zouden worden gezet.                        

 
  

Zo lijkt dit verhaal tot een einde te zijn gekomen, maar zoals alle draken heeft deze geschiedenis ook een zeer 

spits staartje…. 

 

 

Na enige weken merkte de Mandarijn dat zijn populariteit tanende was ten gunste van Poe Hah. Haar naam lag 

op ieders lippen na haar melodieuze redding en haar heldenmoed werd bezongen in vele gedichten die op straat 

te horen waren. Wat nu als zij de macht over zou willen nemen, bedacht de Mandarijn, en wat als zij daarin zou 

slagen? Wat een figuur zou hij dan slaan bij de Keizer! Hij zou subiet gedegradeerd worden tot postwacht aan de 

Barbaarse grenzen in het kille noorden!                                                                                                                                                                                  

De Mandarijn besloot het zekere voor het onzekere te nemen en beval zijn soldaten haar te arresteren op welke 
grond dan ook en haar op te sluiten in één van zijn koude kerkers. Wi Nuh hoorde het besluit aan en het deed 

hem wreed en ondankbaar aan. Nog voordat de soldaten zich goed en wel konden formeren op het pagodeplein, 

sprong hij op een paard en snelde naar de woning van Poe Hah en haar ouders. Hij gaf hen een zak met goud en 

zorgde ervoor dat zij de stad konden verlaten om elders een nieuw bestaan op te bouwen. De Mandarijn hoorde 

later dat zijn soldaten te laat waren gekomen, maar dat deerde hem niet; Poe Hah was in ieder geval weg en geen 

gevaar meer voor zijn macht.                                                                                                                   

Het duurde nog enkele maanden tot de Mandarijn zijn vergissing inzag. Vanuit de bergen kwam een grote kudde 

rode draken die op zoek naar voedsel was en omdat het stadje zonder Poe Hah weerloos stond, werd de eens zo 

florerende handelsplaats met de grond gelijk gemaakt. Huizen vlogen ofwel in brand of werden verpletterd door 

de gigantische drakenpoten. Iedereen rende in blinde paniek heen en weer, zonder doel en zonder hoop.                                                                            

Wenend en snikkend stond de nu straatarme Mandarijn tussen de puinhopen van zijn gebroken macht. Luid 
bejammerde hij zijn besluit om Poe Hah, van wie niemand ooit meer iets hoorde, zo schandalig te behandelen.  

Stil naderde Wi Nuh hem vanachter en legde troostend een hand op z’n schouder.                                                                                                                                                                              

“Och, och,” sprak de oude man: “en dan te bedenken dat het vandaag ook nog eens de eerste dag is van het Jaar 

van de Aap.....” 

 

 

Ach weet u, vergeet gerust het moraal aan het begin van dit verhaal. De eigenlijke moraal is deze; “Als u een 

vlieg ziet op het voorhoofd van een vriend, sla deze er dan niet af met een bijl!” 

 

 

 

Maarten Buis 
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De één èn andere hobby 
Ja, u leest het goed. Het woordje “of” is vervangen door het woordje “en”. 

Waar de oude leus nog een keuzemogelijkheid overliet, of het één of het andere, is de nieuwe slogan rigoureus. 

Er valt niets meer te kiezen anno 2010. Er zal gecombineerd moeten worden. 

Multi-tasken, zoals dat met een moderne term heet. Combineren, samenvoegen van activiteiten. 

Het is dus uit met de smoezen, voor zowel jong als oud. 

Veelal gehoorde opmerkingen als “ik kan de muziek niet meer combineren met voetbal, korfbal of huiswerk” 

behoren tot de verleden tijd. “Geen tijd gehad om te oefenen deze week” mag en kan eigenlijk in de toekomst 
niet meer aangedragen worden, want de oplossing is gevonden. 

De voorzitter heeft iets geheel nieuws bedacht. Kiezen tussen muziek en iets anders is niet langer nodig.  

Je voegt het gewoon samen. En nu niet zeggen dat het niet kan, want het kan wel degelijk. 

Word één met je instrument. Houd het dicht tegen je aan. Voel dat het kan en je zult versteld staan en je 

omgeving ook. 

Als voorbeeld is op 23 april jl. de singelloop gelopen, met een lengte van 6,6 kilometer èn op de schouder een 

es-bas. Hardlopen in combinatie met muziek dus. 

Het bestuur is er zeker van dat diverse combinaties mogelijk zijn. Voetballen en muziek maken kan samen. 

Huiswerk maken en muziek maken kan prima samen. Als er een wil is, is er een weg. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

stap 1: zitten en spelen 

 

       

                                                                     stap 2: overgang naar staan 

 

 

      

                                                                                                                           stap 3: pak op en rennen geblazen 

 

Natuurlijk is het iets nieuws en verdient het nog enige uitwerking, maar de oplossing is binnen handbereik. 
Combineren is te leren. 

Hier een aantal tips om thuis te oefenen, voordat je het musiceren in het openbaar combineert met bijvoorbeeld 

sport, huiswerk, werk of een andere hobby. 

1. Neem iedere dag je instrument ter hand en betast het uitvoerig. Voel hoe mooi je instrument is. 

2. Blaas er eens op en ervaar het geluid dat er in zit, maar er ook uitkomt. Je instrument is mooi en het is 

een (verleng)stukje van jezelf. 

3. Neem het instrument eens in een andere houding dan gebruikelijk is. Ervaar dat, dat ook kan. Zet het 

eens bijvoorbeeld boven op je hoofd en loop er eens een rondje rond de tafel mee. Je zult zien dat, dat 

even wennen is, maar je leert anders naar je instrument te kijken. 

4. Houd het iedere dag even dicht tegen je aan en zeg drie keer hardop “ik kan muziek combineren met 

van alles”. Je zult zien, je gaat van je instrument houden en je wilt hem gewoonweg niet meer loslaten. 
5. Je bent klaar voor de openbaarheid. 

Na veel oefenen zal de omgeving er aan gewend zijn. Jij en je instrument zijn één en iedereen weet dat je bezig 

bent met het combineren van misiceren en iets anders. Het is niet gek meer en wellicht krijg je vanuit de 

omgeving praktische tips hoe het combineren nog beter gaat. 

Het mooiste is uiteraard de ene hobby of taak uit te voeren terwijl je ook blaast op je instrument, maar dat vergt 

veel doorzettingsvermogen en oefening. Maar…..oefening baart kunst. 
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Concertagenda 2010 
 
 

Zondag 13 juni  Optreden Leidse Hout  14:00 - 16:00  

Dinsdag 22 juni  Optreden Zorgcentrum  19:45 - 21:00  

Zondag 12 september  Optreden Zorgcentrum  14:45 - 16:00  

Zaterdag 18 september  Optreden Vrijwilligersinformatiemarkt  11:45 - 12:30  

Zondag 19 september  Jaarconcert 14:00 - 16:00  

Maandag 4 oktober  Optreden Koraal  08:00 - 09:00  

Zondag 7 november  Optreden Zorgcentrum  14:00 - 15:30 

Vrijdag 24 december  Optreden LUMC 19:45 - 20:45 

 

 

Sfeerimpressies Optreden Leidse Hout 13 juni 
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Groepsfoto juni 2010 


