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Woord van de voorzitter                                                          

 

 
“Oude Krant” 

 

Wanneer spreek je eigenlijk van een oude krant, vroeg ik mijzelf af, toen ik afgeladen met 9 bananendozen vol 

oud papier richting het muziekgebouw reed. 

Buurman Lewis had mij, zoals wel vaker het geval is, weer voorzien van een enorme lading oude kranten. 

Lekker zwaar, omdat hij het altijd bijzonder strak in de dozen stapelt.  

Wat voor de één een oude krant is, is voor de ander hot nieuws, tenminste als je hem voor het eerst leest. Hoe 

vaak komt het niet voor, dat iemand de krant al uit heeft en vervolgens de krant aan de buurman geeft. Voor de 

eerste lezer allemaal oud nieuws, maar voor de tweede lezer nieuwe feiten en stof tot nadenken. Een krant, 

waarmee de nieuwe lezer maar al te blij is, mede vanwege het feit dat hij  hem ook vaak kosteloos heeft 

gekregen. Maar goed, eerlijk is eerlijk, uiteindelijk is het voor iedereen een oude krant en dient hij nergens meer 
toe dan om weggeworpen te worden en dat kan uiteraard het best in de papiercontainer van W.W.  

Wanneer er in de krant echter stukjes staan die leuk zijn om te bewaren, dan blijft de krant interessant, ook al is 

hij oud. Dan geldt eigenlijk hoe ouder, hoe beter, want oud nieuws, dat vindt je maar zelden. Zeker als dit ook 

nog eens het verleden van W.W. betreft.  

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het verleden en de tijd willen herbeleven dat de krant nog een duppie 

kostte, zijn oude kranten dan ook een goudmijn. Een schat aan informatie, uniek om te vinden, vaak in een 

archief, maar bevredigender nog is het om oude kranten te vinden die mensen toevallig hebben bewaard, omdat 

zij een stukje dat erin stond belangrijk genoeg vonden om de krant in zijn geheel niet weg te gooien als oud 

papier, maar goed te bewaren voor later. De oude krant is dan niet vervallen van ruim 1 euro anno 2010 tot een 

minuscuul deel van een eurocent als oud papier, maar verheven tot een “museumstuk” dat keer op keer leuk is 

om te lezen. Gelukkig bestaan die mensen nog, die kranten of stukjes uit kranten bewaren. Geen hang naar het 

verleden, toen geluk nog heel gewoon was. Ja, ook wel, maar meer nog een kans om geschiedenis te kunnen 
reconstrueren, zo blijkt vandaag de dag. 

Hoe ging het in de oude tijd? Wat was toen nieuws, wat nu al de gewoonste zaak van de wereld is? 

Vaak moet je het tegenwoordig hebben van de verhalen, omdat de kranten zijn weggegooid.  

Van mensen op leeftijd, die nog weten hoe het zat. Die erbij waren, of het ooit gelezen hebben in de krant. 

“Ik herinner het mij nog goed” is een veel gehoorde zin. “Het was in het jaar….”, getuigt van het “feil-loze” 

geheugen waarover sommige oudere mensen nog beschikken. 

Eerlijk gezegd krijg ikzelf weleens twijfels als mensen zeggen “Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren” 

en dan komt er achteraan bijvoorbeeld het feit dat zij een televisie in huis kregen. 

Ergens rond 1951, zo is op internet terug te vinden, maar de oudere mensen weten het, zo blijkt., zonder 

computer nog goed. 

Eigenlijk worden zij door deze informatie zelf een soort van oude krant. Informatie, soms gedateerd, maar wel 
heel leuk om te lezen (lees: horen).  

Oude mensen, of oneerbiedige gezegd, oude kranten, waarvan sommigen de waarde helaas niet van inzien, 

onschatbare informatie van vroeger, waarbij zij het gewoon gewonnen hebben van het papier. 

De boodschap is helder, oude kranten moet je koesteren. Ook al hoor of lees je tien keer hetzelfde verhaal. Oude 

kranten zijn goud waard, als je de waarde maar wilt inzien. 

Ooit hoop ikzelf ook een oude krant te worden, maar tot op heden is dat nog niet het geval. 

Ja, ik voel mij weleens een krant, vanwege mijn inmiddels 30 jarige lidmaatschap bij W.W, maar dan een natte 

krant. Het is danook de jeugd van vroeger niet meer. 

 

Peter Freriks. 

 

P.S. Gooi uw oude kranten niet zomaar weg. Mocht u dat toch willen doen, doe dat dan in de papiercontainer 
van W.W., want iedere cent telt. 
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Halfjaarverslag van de secretaris 
 
Na de twee concerten in juni die ik in mijn vorige verslag noemde, ging WW op vakantie. De webmaster heeft 

echter niet stilgezeten, want er werd een compleet nieuwe site op internet gezet. We vonden MORO Design 

bereid om belangeloos een nieuw ontwerp te maken dat volledig aan de eisen van de moderne internetgebruiker 
voldoet. Alle informatie werd overgezet van de oude naar de nieuwe site, maar er kwam ook heel veel nieuwe 

informatie bij. Met name de fotopagina‟s zijn flink uitgebreid. Heeft u nog niet gekeken? Doe dit dan vooral 

eens binnenkort! 

In mijn vorige verslag schreef ik al dat het gros van onze concerten van dit jaar gegeven zou worden in het 

najaar. De zomervakantie eindigde definitief met een drietal concerten in september. Op 12 september speelden 

we in ‟t Huis op de Waard. Sinds de verbouwing aldaar is het zaaltje wat klein geworden, maar dat mocht de pret 

niet drukken. De bewoners hebben zichtbaar en hoorbaar genoten van ons concert, waarbij gelukkig op het 

laatste moment Timo nog aanschoof. Op 18 september volgde ons aandeel aan de opening van de vernieuwde 

Vrijwilligersinformatiemarkt, nu Leids Kapitaal genoemd. We speelden onder de klokkentoren van het Stadhuis, 

op een plein bomvol mensen, een aantal vrolijke nummers, met hulp van Gert. 

Het laatste concert in dat rijtje was ons jaarconcert. In het prachtige Atrium van het Arsenaal speelden we met 

hulp van Gert, Robbert en Leslie voor een select gezelschap van geïnteresseerden en donateurs. Bij deze 
gelegenheid zou Peter gehuldigd worden vanwege zijn 30-jarige lidmaatschap van de vereniging en zijn 

jarenlange inzet. Helaas werd hij die nacht ziek, waardoor de huldiging moest worden afgelast. Onze klarinettist 

Koen nam na dit concert afscheid, wat wij natuurlijk erg jammer vinden. 

WW kreeg tijdens het jaarconcert ook een groot geschenk aangeboden. Een van onze donateurs, D&C 

Engineering, beleefde haar 25-jarig jubileum en schonk ons daarom 25 lampjes die wij op onze lessenaars 

kunnen zetten. Hierdoor wordt het voor ons ook mogelijk om in donkere of slecht verlichte gelegenheden te 

spelen. Wij zijn natuurlijk erg blij met zo‟n genereuze gift, en danken Jan de Jong daarom ook hartelijk! 

Op 4 oktober speelden we ter gelegenheid van Leidens Ontzet (dat dit jaar op 4 oktober werd gevierd, omdat 3 

oktober op zondag viel) weer traditioneel samen met Concordia het Koraal. Dit concert was het laatste van onze 

saxofonist, presentator en webmaster Erwin. Vanwege gezinsuitbreiding hebben wij helaas afscheid van hem 

moeten nemen. Eind oktober bleek dat onze leden Jan en Bianca zich helaas niet voldoende thuisvoelden bij de 
vereniging, waardoor zij hun lidmaatschap opzegden. Daarentegen kwam Francine terug van weggeweest, 

waardoor wij weer versterking hebben gekregen in de klarinetsectie. 

In november hadden wij opnieuw een kleine “concertreeks”. Op 7 november speelden wij voor een bomvolle 

zaal in Den Weeligenberg in Hillegom. Ook hier hebben de bewoners én hun familieleden weer duidelijk 

genoten van onze aanwezigheid. Tevens deden we op 13 november voor het vierde jaar mee aan “Muziek in het 

Museum”. In dit weekend zijn de Leidse musea voor het publiek gratis toegankelijk én wordt men door diverse 

muziekgroepen onthaald op vrolijke concerten. Het publiek kan daardoor van verschillende soorten kunst 

tegelijkertijd genieten. Dit jaar was ons de tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden toegewezen. Deze is 

niet alleen zeer ruim, maar heeft ook een prachtige akoestiek. Het was zeker een geslaagd concert, aangezien 

veel van de aanwezigen bleven luisteren, in plaats van hun rondgang door het museum te starten. Dank aan 

Kitty, Katinka, Erwin en Leslie voor hun aanwezigheid bij beide concerten! 

Na een klein “ledenonderonsje” eind november gaan we dan nu (het moment van schrijven) december in. Deze 
maand zal worden afgesloten met een bijzonder kerstconcert op kerstavond in het LUMC. Alle voorbereidingen 

zijn inmiddels in volle gang, onderlinge afspraken zijn gemaakt, en het belooft een sfeervolle en warme avond te 

worden waarbij alle aanwezigen in de kerstsfeer zullen worden gebracht. We zien er ontzettend naar uit! 

 

Judith de Jong, secretaris. 
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“Gedonder met de glazen”. 
Dit keer weer eens een attribuut dat de archiefcommissie kenmerkend vond voor de geschiedenis van Werkmans 

Wilskracht. 

Via één van onze oud-leden, Gerard van Goozen, kregen wij veel materiaal binnen, waaronder een doos met 

glazen. Tja, wat moet een club daarmee. Glazen die, notabene door de vereniging zelf verkocht werden in de 

jaren zestig om een deel van de nieuwe uniformen te kunnen bekostigen en vandaag de dag weer gezocht worden 

en soms zelfs teruggekocht worden door W.W., als aandenken voor later. 

Iets tastbaars waar de muzikanten in die tijd voor stonden. Nuttige en handige dingetjes aan de man brengen, 

waarmee geld gespaard kon worden. Daarbij kun je denken aan balpennen, kalenders, aanstekers en 

limonadeglazen met muzikanten erop afgebeeld. Via de limonade kregen de kinderen het muziekspelen als het 

ware naar binnen gegoten.  

Op ieder glas een muzikant met een ander instrument. Wij zouden ons voor kunnen stellen dat er onderling soms 

ruzie kon ontstaan in het gezin wie uit welk glas wilde drinken.  
Opmerkingen als: “Blijf er vanaf, ik heb altijd de trompet” of “Nu wil ik wel eens uit de saxofoon drinken” 

zouden ons niet vreemd in de oren klinken. 

Handig uitgevonden ook wel, want zelfs kinderen konden op die manier onthouden wie er uit het grote gezin 

zijn/haar glas al leeg had en het niet hoefde te proberen om het glas van zusje of broertje ook nog eens stiekem te 

legen, zodat diegene zonder drinken zat of het zelfs maar in de gaten had. 

Leuk om te weten is het feit dat er in eerste instantie zes verschillende glazen waren. Verschillend in kleur, maar 

ook verschillend qua muzikant. Maar wat bijna niemand meer weet is dat het bij de vervaardiging van die glazen 

in beginsel niet helemaal goed is gegaan. De muzikanten waren erop afgedrukt met vlak daarboven twee 

gekruiste sleutels en daar zit nu net het probleem. Bij de eerste lading glazen die binnenkwam om verkocht te 

worden bleken de sleutels, die symbool stonden voor de stad Leiden, naar beneden te zijn afgedrukt. Voor wie 

Leiden goed kent, weet dat de sleutels met de baard naar boven moeten wijzen. Gevolg was een tweede lading 
glazen, met de juiste afbeelding. Of er voor de foute lading betaald is weten wij niet.  

Wel weten wij dat hoogstwaarschijnlijk ook de foutief gedrukte glazen zijn verkocht om nog meer geld te 

genereren. Het gedonder met de glazen kreeg daarmee een gunstige wending. 

Wie niet sterk is, moet slim zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De glazen brengen ook, zo weten wij inmiddels,vaak ongeluk. Het is ons maar al te vaak overkomen dat ons 

glazen werden aangeboden, maar vlak voor overhandiging gesneuveld bleken te zijn. Of dat mensen bij 

binnenkomst op het tasje, waar de glazen in zaten, gingen zitten en op die manier de glazen braken.  

Wellicht is het een idee om een dergelijke actie nogmaals op te starten. Leuke glazen verkopen om de kas te 
kunnen spekken. Of zou dat vragen om gedonder zijn? Een ander gezegde luidt anders wel: “Scherven brengen 

geluk”. 
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                  De Krant van …. 
                   31 oktober 

1904 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooi om te lezen dat er zelfs afgevaardigden van de muziek der Leidsche Scherpschuttersvereeniging naar een 

concert van W.W. kwamen. Het lijkt hierbij te gaan om banden met het criminele circuit, maar in werkelijkheid 

ging het om muziekvereniging “Orpheus”, die uit de schuttersvereeniging ontstaan is. 

Het kluchtspel was een vast onderdeel van de concerten van Werkmans Wilskracht. Zo was er voor ieder wat 

wils en de afwisseling in muziek en spel zal zeer zeker de bezoekers hebben geamuseerd. 

Het spektakel pantomime van de brandweerman hebben we helaas niet op beeld. Dat moet ongetwijfeld een 

hilarisch geheel zijn geweest en overigens ook zeer knap uitgevoerd om zonder woorden iets wat normaliter veel 

herrie maakt, zoals een brandalarm, om te zetten in gebaren en dan ook nog op een manier waarop iedere 

toeschouwer snapt waarover het gaat. Of de toeschouwer wist van te voren dat het om een brandweerman ging 

die gewekt werd door het brandalarm en daverde de zaal dus van het lachen om de uitvoering van de 

pantomimespeler zelf. Wellicht raakte zijn spel kant nog wal. Bijzonder om te lezen dat de voorzitter van 
“Ondersteuning zij ons doel” het dankwoord deed. Uit deze ziekenvereniging, die bestond uit het personeel der 

Leidsche Katoen Maatschappij, is W.W. ontstaan. 
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 Hoe laat je de derde klarinetten vibrato spelen? Schrijf "solo" boven  
 hun partij! 

  

 Wat krijg je als een Es klarinet verbrandt? 

Een As klarinet. 

  

 Jantje komt huilend thuis en zijn moeder vraagt  

 wat er is, waarop Jantje antwoordt: 'Ik ben van de  

 toonladder gevallen.' 

      
 ''En?'' vraagt de klarinettist na een stukje gespeeld te hebben, ''Hoe vond je het klinken?'' 

''Nou,'' zegt de ander, ''geef mij maar een basklarinet!'' 

''Waarom dat?'' 

''Die branden langer...'' 

     

 Zanger van popgroep roept door zijn microfoon  

 naar het publiek : 

  "Het 1ste nummer hebben we zelf geschreven.  

 De rest is allemaal getypt!" 

    

 Wat is een overeenkomst tussen een stier en een 

 harmonieorkest? 
Ze reageren beide op iets zwaaiends! 

  

 

 

 

 

Juf zegt: "Vandaag doen we muziek instrumenten, wie kan 

er een noemen?" Ansje: "Viool juf." "Goed zo!" Karel: 

"Trompet juf." "Prima!" Jantje: "Saksosie juf." "Saksosie?! 

Jantje, hoe kom je daar nu aan?" "Nou Juf, ik hoorde mijn 

moeder gisteravond in bed tegen mijn vader zeggen: "Kees, 

als ik je saksosie, zit er niet veel muziek meer in." 
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Het IntervieW 
 
 
Vraag 1: Wat is je volledige naam? Wat is je geboortedatum en waar ben je geboren? 

Antw. Krijn: Krijn (Querinus) van Mourik. Ik ben geboren op 6 juli 1939, hier in Leiden. 

 

2: Hoe zou jij jezelf omschrijven? 

Antw. Krijn: Ik ben heel flexibel, redelijk muzikaal, makkelijk, meegaand en sociaal. 
 

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

Antw. Krijn: Ik heb altijd graag klarinet willen spelen, omdat ik ontzettend veel van   

Dixieland hou. 

                                                  

Vraag 4: Bespeel je nog meer muziekinstrumenten? 

Antw. Krijn: Vroeger speelde ik mondorgel. Ik was toen ook lid van een mondorgelclubje. 

 

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

Antw. Krijn: De saxofoon! Zoals gezegd hou ik erg van Jazzmuziek en het geluid van een                       

saxofoon past daar erg goed bij. 
 

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

Antw. Krijn: Ongeveer 16 jaar geleden. Ik ben toen komen luisteren naar WW en eigenlijk wilde ik al meteen 

een instrument leren spelen. 

 

Vraag 7: Welke muziek heeft jouw voorkeur? 

Antw. Krijn: Jazz, Dixieland, klassieke muziek. 

 

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

Antw. Krijn: Een lekkere kop soep! 

 
Vraag 9: In welk tijdperk had je graag willen leven?  

Antw. Krijn: Deze tijd vind ik prima, maar ik zou toch ook wel graag in de toekomst willen kijken.  

 

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

Antw. Krijn: Oude vrienden van vroeger. 

 

Vraag 11: Wat is je favoriete tv-programma? 

Antw. Krijn: Actuele programma‟s, nieuws enz.. 

 

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

Antw. Krijn: Als een vogel, want dan heb je geen paspoort nodig. 

 
Vraag 13: Heb je naast WW nog andere hobby’s?  

Antw. Krijn: Ja, ik restaureer oude uurwerken en ik knutsel graag. 

 

Vraag 14: Hoe zou je WW willen omschrijven? 

Antw. Krijn: WW is klein en ontzettend gezellig. We kunnen het goed met elkaar vinden en dat vind ik het 

belangrijkste. 

 

Vraag 15: Wat betekent WW voor jou? 

Antw. Krijn: Ontspanning en afleiding. 

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

Antw. Krijn: Eigenlijk geen! 
 

 WWas getekend: Krijn 
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Op Mars 

Er zijn er die beweren dat het een verzinsel is, doch dat weiger ik te geloven. Dit verhaal is namelijk zó absurd 

dat het onmogelijk een uit de hand gelopen hersenspinsel kan zijn. Wat mij betreft is wat ik u nu ga vertellen een 

uiterst serieus verhaal; deze hele vervelende geschiedenis op de planeet Mars!   

Voordat u nu echter begint met onophoudelijk te lachen, laat mij u dan overtuigen dat er op deze planeet wel 

degelijk een redelijk intelligente levensvorm bestaat!  Mars wordt namelijk bewoond door kleine, groene, 

vredelievende wezentjes met zwemvliezen, voelsprieten en grote neuzen. Bovendien hebben zij de neiging gauw 
dik te worden, zodat zij op ons –simpele Aardlingen die we nu eenmaal zijn- een nogal koddige en naïeve indruk 

maken.  Nu had dit interstellair minivolkje één heel groot probleem;  men verveelde zich te pletter!!! Frustraties 

en ruzies waren aan de orde van de dag. Er moest een aangename afleiding komen, want de toestand op de rode 

planeet dreigde onhoudbaar te worden.  De Koning en zijn voltallige raad bekeek de situatie met gepaste 

wijsheid en na rijp beraad besloot men om een intergalactische patrouille eropuit te sturen om te bestuderen hoe 

men zich op andere planeten vermaakten.  Al spoedig vloog een team van deskundigen en avonturiers het 

zonnestelsel rond om het gedrag en vooral bezigheden van andere medeheelalbewoners grondig te observeren. 

Aanvankelijk dreigde de expeditie te mislukken; op de Maan lag men voortdurend te zonnen en op Venus hield 

men zich uitsluitend bezig met de liefde. Niets voor een gemiddeld Marsmannetje, die de zon het liefst schuwde 

en van de liefde niets begreep. Op Jupiter telde men de hele dag kraters, op Uranus deed men gewoonweg niets 

en op Pluto hoorde men het agressief geblaf van opgefokte waakhonden, zodat men deze planeet wijselijk liet 

voor wat het was. Mercurius was simpelweg te saai voor woorden, gaap…..                                                                                                                                                           
Toen alle hoop verloren leek kreeg men planeet Aarde in het vizier. En waarachtig, hier bestond iets wat men op 

Mars niet kende: muziek! Dit was de vondst waarnaar zo lang gezocht werd. Natuurlijk hadden de Martianen in 

vroegere oertijden naar hartenlust gezongen,  maar net zoals de stem der mensen verveelt zodra die teveel 

roddelt, was de nasale neusstem der Martianen erg irritant voor de oren geworden. De Aardling had echter niet 

alleen een veel beter ontwikkeld stemorgaan, maar bovendien ook instrumentale muziek en het briljante was dat 

men beide mogelijkheden  ook tegelijk kon beoefenen! Geniaal!!! Dát wilden ze thuis op Mars ook wel hebben 

en dus bemachtigden zij een trompet, een harp, een Jamaicaanse mondharmonica en zelfs wat bladmuziek om 

voldaan naar Moeder Mars terug te keren. De vreugde bij thuiskomst kende geen grenzen. De expeditieleden 

werden geëerd, geknuffeld en als bevrijders op de schouders gedragen. Hulde, hulde,  hulde aan de 

ontdekkingsreizigers! Missie geslaagd! Jammer genoeg bleek, na intensief wetenschappelijke studie en 

onderzoek, dat men zich op de veroverde instrumenten geen raad wist. Het klonk buitenaards vals! En ook het 
notenschrift was door de geleerden niet te ontcijferen. De teleurstelling was dan ook groot en de duizenden 

Marsbewoners begonnen zich groen en geel te ergeren aan de onverwachte tegenvaller.  

Hierop beraadde de Koning en zijn raad zich opnieuw en het drastische besluit werd genomen om terug naar de 

Aarde te gaan en daar enkele musici te ontvoeren.                                                                                                         

Zo gezegd, zo gedaan; in enkele dagen tijd waren vijf Aardse muzikanten op Martiaanse bodem geland. 

Verbolgen en verward over hun ontvoering protesteerden zij bij de Koning.                                      “Het is een 

schande en bovendien uitermate muzikaal onverantwoord!”beklaagde één van hen.  De Koning betuigde oprecht 

zijn spijt en verklaarde het hoe en waarom van deze daad in enkele Aardse bewoordingen.                                                                                                                                                     

“Hmmm, goed dan.” bromden de muzikanten nog altijd een beetje ontdaan en ten langen leste  beloofden zij het 

volk van Mars te onderwijzen in het maken van instrumenten en het beoefenen van muziek in ruil voor hun 

vrijlating. De Koning glimlachte; het doel was eindelijk bereikt! 

Mocht u dus ‟s avonds het fluiten van de wind horen of het ruisen van boomgebladerte of het donderen van 
onweer, bedenk dan goed dat het fluiten wellicht het oefenen van de Marsmannetjes op de blokfluiten is. Heel 

goed mogelijk zijn het niet de bladeren aan de bomen die ruisen maar trommels, die lichtjaren ver van hier 

onregelmatig roffelen en waarschijnlijk is het onweer wat dondert zelfs minder moeilijk te duiden, want 

herkennen wij hierin niet het afstemmen van pauken en contrabassen?                                                                                                             

Wie de oren spitst hoort in de natuur de mooiste symfonieën….                                                                                                               

Maarten Buis 
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Leidens Ontzet 2010: ontzettend leuk! 
  

Zondag 3 oktober 2010 heb ik samen met Jan de trein richting Leiden genomen alwaar we ons in de 
festiviteiten rond de 3 oktoberviering zouden storten. We hadden met Dinie afgesproken, waar we ook 

zouden overnachten, om samen naar de pleintaptoe te gaan, waar, naast KNG, ook een aantal andere 

korpsen zou optreden. Zo rond een uur of half een kwamen we bij Dinie aan om onze spullen neer te 

zetten. Maar Dinie zou Dinie niet zijn als ze niet eerst voor een verrukkelijke maaltijd met 
zelfgebakken brood, haring en paling gezorgd had. En aangezien het weer deze keer meezat kon deze 

uitgebreide lunch genuttigd worden buiten in de tuin. Aanmerkelijk aangedikt gingen we op pad gelijk 

maar even kijken welke dodenrit we zouden ondernemen op de kermis de volgende dag. Keuze te 
over. Wordt het het reuzenrad of toch die hoge zweefmolen. We zien morgen wel. Aangekomen op de 

Garenmarkt bleek de taptoe net begonnen. Een drukte van belang en geen plek meer om te zitten. We 

hebben van 4 orkesten (Jeane d‟Arc ; Joost mag weten waar die naam vandaan komt, de 
Rijnmondband ;jeugd en groot, een militaire band; iets met Grace, meer weet ik niet meer en KNG 

zowel jeugd als groot kunnen genieten en aangezien vis moet zwemmen heeft Jan voor ons 

halverwege de voorstelling een biertje gehaald. De eerste maar zeker niet de laatste van dit weekend. 

Na afloop eerst maar een ander evenement gezocht waar we zouden kunnen zitten, maar dat viel toch 
tegen. Bij de Hooglandse kerk een laatste deel van een optreden van een Big Band meegenomen 

(naam weet Jan nog wel) waarna we een klein stukje verder bij de Burcht nog een andere Big Band 

(weer Jan die voor de naam zorgt, hij heeft tenslotte al de kaartjes verzameld) hebben beluisterd. En 
telkens stonden we vanwege het fantastische weer droog maar de inwendige mens werd natuurlijk we 

vochtig gehouden. Tijd voor een hapje eten, het was tenslotte al tegen zevenen. En wat is drie oktober 

zonder hutspot met stoofvlees. Super kokkin Dinie had alles voor elkaar. Thuis stond een grote pan 

klaar, dus op naar de Marislaan voor een overheerlijke maaltijd. En zoals altijd als het gezellig is en 
temperatuur meezit en het eten lekker is, dan vliegt de tijd. Voor dat we er erg in hadden was het over 

tienen. Toch nog maar even een afzakkertje in de stad halen. Maar wat schetst onze verbazing: 

relatieve stilte alom. Delen van de kermis al gesloten, geen muziek meer op de legio podia, maar nog 
wel veel mensen op straat. Langs de Rijn toch nog een biertentje gevonden die ons wat kon of wilde 

verkopen. Genietend van onze laatste consumptie die dag bekeken we van het uitgetapte personeel dat 

in grote blauwe vuilniszakken de grote hoeveelheden plastic bekertjes probeerden te vegen. ‟t Was 
tegen elven dus tijd voor nachtrust. De volgende dag vroeg op voor de Koraalzang. 
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Concertagenda 2011 
 

2011 

Zaterdag 19 maart  Optreden bij Brassband Warmond 20:00 - 22:30  

Zaterdag 25 juni  Optreden Zorgcentrum (Noordwijk)  14:00 - 15:00  
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Kookmuziek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een domme commerciële track van Benny Benassi om veel groenten te hakken, Dolly Parton als je twee enorme 

trifles moet modelleren. Serge Gainsbourg tijdens het pruttelen van de uiensoep, old skool Rappers Delight bij 
het opmaken van je hamburger, Salah Edin bij de couscous en ruige riffs en snoeiende gitaren bij het hakken van 

je steak tartaar. Koken doe je met muziek, althans wij. In professionele keukens is het taboe, Ginger‟s nieuwe 

chef tolereert inderdaad nog geen ieniemiene nanoPod in de keuken, maar reken maar dat er muziek aan te pas 

komt als wij koken voor eigen rekening. Bij elk denkbaar gerecht past een geschikt lied, een ballade of een 

eclectisch in elkaar gedraaide elektronische deun. Allemaal leuk en aardig, maar wat zet je nou op als je penne 

al brucio wilt maken? En wat zijn 'penne al brucio' eigenlijk? 

Bij pasta koken hoort Italiaanse muziek. Onze collectie van Riccardo Cocciante‟s, Tiziano Ferro‟s en 

grijsgedraaide Gipsy-koningen was drastisch aan vernieuwing toe en daarom waren we blij met de CD van 

Putumayo, een folkloristisch feel good platenlabel dat wereldmuziek uitgeeft. Van Keltische doedelzakken en 

hysterische Bollywood tot rustgevende Peruaanse panfluit. Onlangs was Italië aan de beurt. Een aardige CD, iets 

te braaf naar mijn idee, maar wel lekkere eetmuziek. Het leukste vond ik het recept dat Putumayo blijkbaar bij 
iedere CD levert, in dit geval „penne al brucio‟ van een bekende New Yorkse chef, Nicotra Fortunato. Nicotra is 

chef bij het met drie sterren bekroonde Felidia in het chique Upper East van Manhattan. Deze Italiaanse New 

Yorkees bewijst maar weer eens dat goed koken niet uren hoeft te duren met zijn penne al brucio.  

„Al brucio‟ is jaren tachtig Italo-slang voor iets heel snel klaren, in dit geval pasta maken. Ik zou dan ook eerder 

foute italo-house uit diezelfde tachtiger jaren opzetten bij het maken van dit gerecht, maar de CD van Putumayo 

heb ik toch maar toegevoegd aan mijn verzameling kookmuziek (de CD‟s kun je bestellen via de website: 

www.putumayo.com).  

Het recept van chef Nicotra‟s Penne al Brucio krijg je van ons kado. Ga snel te werk en luister naar Jovanotti, 

Dean Martin of Putumayo, wat jij wilt.  

Ingrediënten 

400 gr pasta 

extra vergine olijfolie 
cherrytomaatjes 

2 teentjes knoflook 

3 takjes verse rozemarijn 

beetje suiker 

verse ricotta 

twee gedroogde chilipepertjes 

geraspte parmezaan 

Kook pasta zoals je gewend bent. 

Verhit wat olijfolie in een koekenpan en voeg knoflook en rozemarijn toe en laat de knoflook goud kleuren. 

Voeg tomaatjes en suiker toe en kook zo‟n vijf minuten, voeg het pepertje aan het einde toe.  

Doe de al dente gekookte pasta over in de pan met de tomaatjes en mix het geheel ongeveer een minuutje. Zet 
het vuur dan uit, voeg nog wat olie toe en de geraspte parmezaan. Verdeel de pasta over vier borden en schep een 

flinke dot ricotta op ieder bord. Maak af met verse peper en een takje rozemarijn.  

Overigens en nota bene zoals Italianen plegen te zeggen, met andere woorden LET OP: er bestaan GEEN 

geschikte gerechten voor de muziek van Laura Pausini.  

http://www.cheffen.nl/2009/05/www.putumayo.com
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Sfeerimpressies Optredens 2
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Jennifer bedankt voor de mooie foto’s! 



WW  Journaal december 2010 
Pagina 15  

 

 
 

 

Prettige Kerstdagen 

en 

een voorspoedig 2011 


