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“Kling Klokje Klingelingeling”   

 
Hebben we hier nu te maken met een bescheiden belletje of horen we nu de noodklok? 

Al eeuwen lang maken mensen gebruik van klokken/klokjes om de aandacht ergens op te vestigen. In 

religieus opzicht werd het luiden van de klok gebruikt om een menigte bijéén te brengen, waarmee niet 
alleen de blijde mare verkondigd werd, maar waarmee ook werd opgeroepen tot een moment van 

stilte, bezinning en even tot rust komen. In oorlogstijd werd de klok soms gebruikt om te attenderen op 

gevaar. Zoek een schuilplaats of vlucht. 

In een ander opzicht is het luiden van het klokje een vorm van sturing. Een herderlijk symbool waarbij 
de kudde weet waar de herder zich bevindt en de schaapjes dus mooi bij elkaar kunnen blijven. De 

warmte van de groep blijft op die manier tastbaar en dat is fijn. 

Bij de balie van het hotel kun je met behulp van het klokje/belletje bij afwezigheid van de bediening 
mooi laten weten dat je er bent en staat te wachten. Even het belletje beroeren en de mensen vliegen 

bijna voor je. 

Een uitéénlopend gebruik van het klokje dus, waarbij het uiterst belangrijk is „wanneer‟ je het klokje 

laat klingelen, maar belangrijker nog „hoelang‟. 
Er is niks irritanter dan een klokje dat te lang klinkt en de toon overgaat in één langgerekte piep dat 

pijnlijk aanvoelt in het oor en waarbij de grimas op het gezicht van de klokkenluider eerder uitnodigt 

tot agressief gedrag dan tot een lief glimlachje terug. De boodschap vervaagt en bereikt geen doel. 
In deze tijd, anno 2011, bemerk ik steeds vaker dat het moeilijker wordt om mensen bij elkaar te 

brengen. Mensen hebben steeds minder tijd, voelen zich steeds minder verbonden met anderen. Soms 

hebben ze geen zin om bij elkaar te vertoeven,  
zelfs niet om muziek te maken. 

Groepjes worden kleiner en daar helpt zelfs geen klok van 10 meter  

doorsnee bij. 

Aandacht voor het kleine klokje valt daarbij al helemaal in het niet.  
Dat lijkt in de verste verte niet te werken. Lijkt zelfs onhoorbaar. 

Maar toch ga ik het proberen en ik gebruik een papieren klokje en  

spreek de hoop uit dat veel mensen zich laten oproepen om bij elkaar  
te komen. Samen naar W.W. 

Luister maar heel goed naar het lieflijke geluid en verwonder jezelf. 

 
“Klingelingeling” 
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Halfjaarverslag van de secretaris 

 

De zomer van 2011 was een rare zomer. Waar april, mei, september en oktober geweldige 
zomermaanden waren, viel de zomer in de werkelijke zomermaanden letterlijk en figuurlijk in het 

water. Een van de twee concerten die ik in de vorige editie voor eind juni aankondigde, heeft ook last 

gehad van dat slechte weer. Op zaterdag 25 juni zouden we in een zorgcentrum spelen – heerlijk 

buiten op het gras. Helaas regende het die dag pijpenstelen en ging het concert dus niet door. In 
overleg met de organisatie maken we er nu een winters kerstconcert van op 10 december! 

Op 26 juni was het echter prima weer, dus ons concert in de Leidse Hout had eindelijk eens géén 

traditioneel WW-weer, waardoor we mochten rekenen op een talrijk publiek. Het werd een prima 
concert met behulp van Leslie, Erwin, Kitty, Gert en Dick. 

Na een welverdiende vakantie openden wij zoals elk jaar weer het Leids Kapitaal (voorheen 

Vrijwilligersinformatiemarkt). Tijdens dit festijn wordt vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet en 
kunnen mensen die op zoek zijn naar “vrijwillig werk” eens kijken welke instanties nog op zoek zijn 

naar extra hulp. Natuurlijk kan WW die extra hulp ook altijd gebruiken, dus zijn wij ook van de partij! 

Helaas kon onze dirigent Rein niet aanwezig zijn, maar Leonard wilde graag voor hem invallen 

waardoor het concert toch plaats kon vinden. Het was een heerlijk zonnige ochtend met een 
enthousiast en vooral ook jong publiek. Dank aan Harry en Kitty die dit mede mogelijk maakten. 

Net een paar dagen vóór dit concert hadden we een grote repetitie van de koraalliederen in de 

Hooglandse Kerk. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt alle koraalmuziek weer even vers in het 
geheugen van het Leidse publiek gebrand, zodat op de ochtend van 3 oktober iedereen precies weet 

hoe de melodieën gaan. De kerk zat bomvol en ook het Van der Werffpark zag op 3 oktober zwart van 

de mensen. Het was die ochtend uitzonderlijk warm en er was een paar duizend mensen naar het park 

gekomen. Concordia en Werkmans Wilskracht hebben gezorgd voor een prachtige hulde aan 
burgemeester Van der Werff tijdens het jubileum van de Drie Octobervereeniging. 

Ik beloofde u een half jaar geleden dat wij op 8 oktober ons jaarconcert zouden geven. Dit heeft helaas 

door diverse omstandigheden niet plaatsgevonden. Het concert is verschoven naar maart 2012, een 
datum waarop meteen ons 110-jarig jubileum gevierd zal gaan worden. De voorbereidingen zijn 

inmiddels in volle gang! 

Voor de vijfde keer deden we mee met Muziek in het Museum. In dat weekend zijn alle musea gratis 
toegankelijk én wordt er voor het publiek muziek verzorgd door allerlei muziekverenigingen en -

ensembles. Helaas speelden wij precies tijdens de intocht van Sinterklaas, waardoor veel mensen thuis 

achter de tv zaten en niet in het museum rondliepen, maar desondanks konden we rekenen op een 

geïnteresseerd en enthousiast publiek. De ruimte waar we speelden was in ieder geval prachtig, en met 
behulp van Hans en Leslie werd het dan ook een geweldig concert! 

Op de valreep kan ik ook nog schrijven over het concert van 19 november in een zorgcentrum in 

Hillegom. Vorig jaar speelden wij hier ook en de bewoners waren destijds enorm dankbaar voor de 
gezellige middag. Dit jaar mochten we dit nog eens herhalen, en opnieuw leverde het veel blije 

gezichten op. Het is voor ons heerlijk om zo‟n dankbaar publiek te hebben. Dat maakt de toch vaak 

lastige akoestiek weer helemaal goed. 
Helaas hebben we dit jaar ook van een aantal leden afscheid moeten nemen. Zij hebben allen om 

verschillende redenen (zoals een baan voor 4 jaar in Brunei) WW moeten verlaten. We hopen in de 

nabije toekomst weer wat nieuwe leden te kunnen aantrekken, zodat we trots de volgende 110 jaar in 

kunnen gaan. 
 

Judith de Jong 
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“Beschermheer of ontfermheer?” 

 
 

 

 
 

Dit keer kreeg de archiefcommissie een paar foto‟s toegemaild van Eduard Driessen. 

Het betreft een paar fraaie afbeeldingen van onze beschermheeren van het eerste uur, de heer Felix 
Driessen en de heer Carl Driessen. Beiden waren zij direkteur van de Leidsche Katoenfabriek. 

Eind 1901 kwamen de heren Noordanus en van der Kaai op het idee een muziekvereniging te 

beginnen. 

Na veel leuren onder het personeel van de fabriek vond men 20 arbeiders van de ruim 500 bereid mee 
te doen aan het idee, dat in februari 1902 gestalte kreeg. Slechts één arbeider kon noten lezen, de rest 

niet en moest dat in de avonduren en op zaterdagmiddag onder de knie zien te krijgen. 

Er waren geen instrumenten en er was geen oefenruimte. Beide broeders Driessen besloten de fana-
tieke starters een bedrag van 500 gulden te geven, waarvoor instrumenten gekocht werden. Eén van de 

fabriekshallen deed dienst als repetitie-ruimte. Daarnaast aanvaardden zij de titel beschermheer 

en vanaf dat moment deden zij dikwijls schenkingen, zo blijkt uit menig krantenartikel. 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 Felix Driessen     Carl Driessen 

 
Vermeldenswaardig is het feit dat beide heeren naast W.W. nog vele andere verenigingen steunden. 

Zo was Felix intensief betrokken bij de 3-octobervereeniging, de schutterij, een schoolcommissie, het 

toonkunstkoor, het hartebrugkoor en nog veel meer verenigingen. Niet alleen als lid, maar vaak als 
bestuurslid en zelfs als dirigent. En Carl zat o.a. bij de ijsclub, eveneens bij een koor en bij nog heel 

veel meer. Dat het de heeren niet alleen ging om mensen of groepjes van mensen die tijd en wat geld 

hadden om iets in verenigingsverband te doen blijkt wel uit het gegeven dat beide broers regelmatig 
opkwamen voor de zwakkeren in de samenleving, die weinig tot niets konden ondernemen. Zij 

steunden ze waar nodig. Voor heel arme mensen werd er geld ingezameld zodat zij de strenge winter 

door konden komen. Beschermen, maar ook ontfermen was hun levensmotto. 
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In veel oude krantenartikelen komen zegswijzen voor, die wij heden ten dage niet meer  gebruiken. 
Zoals de formulering voor wat betreft de afwezigheid van beide beschermheeren.  

De uitlandigheid zouden wij nu vertalen als verblijf in het buitenland. Lichte ongesteldheid valt wat 

moeilijker te vertalen. Wat verstond men hieronder? Want zelfs aan een griepje kon je al overlijden. 

Verder erg leuk om te lezen dat er ook een kluchtspel was. Deze keer een wel heel apart thema. 
Stotteraars en hun manier van stotteren. Waar de ene persoon behept is met een groot lichamelijk en 

psychisch probleem, waar niet zelden ook angsten van deel uitmaken, is dat voor anderen aanleiding 

om dat te imiteren en daar vervolgens met elkaar eens heel hard om te gaan lachen. Vandaag de dag 
hebben we weer een heel andere humor. Maar goed, wellicht lacht over honderd jaar daar ook 

niemand meer om. Ken je die mop van die man die naar Parijs ging? 

Nee, …..nou die ging niet. 
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Ken jij de negende van Beethoven? 

Nee, om eerlijk te zijn wist ik niet eens dat hij zo vaak getrouwd was. 

 

De muziekleraar: 'Sietse, als iemand alleen een instrument bespeelt, hoe heet dat dan?' 'Solo.' 
'Goed, en Jelle, als men met z'n tweeën speelt?' 'Een duet meneer.' 'Uitstekend.' 'En Paul, met 

z'n drieën spelen, hoe noem je dat?' 'Een trio.' 'Prachtig, En Rob, als je met zijn vieren speelt?' 

'Klaverjassen, meneer! 
 

 

 
Apen kunnen niet zingen, maar ze proberen het tenminste ook niet 

 

 

 
 

Welke leugen wordt het meest aan een drummer verteld?  

"Ik kom zo terug, dan help ik je met uitladen." 

 

 
 

Er heerst een groot misverstand onder de popmusici. Het is namelijk totaal verkeerd dat je, 

door het volume te verhogen, de waarde van de muziek vergroot.(Godfried Bomans) 
 

 

 

Het zit op het dak en het maakt muziek ?  
Een dakkapel 
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Armenië een land achter Gods rug 
 

De vorige keer heb ik het een en ander verteld over Pum en mijn trip naar de Filippijnen. De reis waar 
ik jullie nu wat over wil vertellen ging in de herfstvakantie (17/10 tot 23/10) naar Armenië.  

Er werd mij gevraagd advies te geven over het ontwikkelen van een centrum bestemd voor 

kunstenaars en ambachtslieden uit de regio rond Spitak. Spitak ligt ca. 100 kilometer noordelijk van 

Jerevan de hoofdstad van Armenië aan de verbindingsweg van Jerevan naar Tbilisi (Georgië). 
Armenië ligt ingeklemd tussen Turkije in het westen, Georgië in het noorden, Iran in het oosten en een 

afvallige provincie (Nagoro Karabach) in het zuiden. Het land heeft geen eigen haven. Alle vervoer 

gaat door de lucht of over de weg naar Georgië naar een haven daar aan de Zwarte zee. Het land is een 
zeer oude cultuur en was een van eerste landen dat zich in de derde eeuw bekeerde tot het 

christendom. Het volk ontwikkelde in die tijd een eigen alfabet en dat is nog steeds in gebruik. De 

voertaal is Armeens maar veel mensen (ouderen) spreken Russisch. De jongeren richten zich meer en 
meer op de Westerse wereld. De ontwikkeling gaat traag mede door het niet hebben van een eigen 

haven en het feit dat de relatie met Turkije erg slecht is. De grens tussen beide landen is dicht en wordt 

aan de Armeens kant bewaakt door Russische militairen. Dat is direct de reden dat de Amerikaanse 

hulp aan Armenië schaars is, ook de goede (handelsbetrekkingen) met Iran spelen daarbij een rol. Het 
Westen en met name Amerika is daar niet van gediend en laat dat op die manier wel erg duidelijk 

merken. Ik heb bijvoorbeeld ook voor Pum gewerkt in Georgië (het land dat ruzie ging maken met 

Rusland een aantal jaren geleden) daar krijgt alleen al de sector beroepsonderwijs een miljoen dollar 
per jaar te besteden aan Amerikaanse hulp. 

Neemt niet weg dat Armenië ondanks het feit dat ze het allemaal bijna alleen moeten doen 

vooruitgang boekt met hulp uit Europa bijvoorbeeld bij Pum maar ook bij NGO‟s in Scandinavië en 

Duitsland. Ook de grote groep Armeniërs in bijvoorbeeld Frankrijk steunen hun land van herkomst 
door het overmaken van geld maar ook met ontwikkelingsprojecten. 

Spitak mijn werkgebied voor deze missie werd in 1988 getroffen door een zware aardbeving die tot 

gevolg had dat alle (Russische) fabrieken in en rond de stad met de grond gelijk werden gemaakt. 
Naast enorm veel doden betekende dit ook dat de werkgelegenheid grotendeels verloren ging. De 

opbouw werd niet meer ter hand genomen en in de negentiger jaren kwam daar het ineenstorten van de 

Sovjet Unie bij, met als gevolg dat ook de landbouwactiviteit ook nog voor een groot deel verloren 
ging. De nieuwe onafhankelijke regering verdeelde de beschikbare landbouwgrond onder de boeren uit 

de kolchoz alsook de koeien. Dat dit niet zou werken kwam men snel achter. De boeren waren de 

eersten die zich gingen organiseren in een boerenbond van waaruit de individuele (kleine) boeren 

advies, hulp en veterinaire ondersteuning konden krijgen. Al snel waren ze deelnemer op de wereld 
voedsel conferentie en op dit moment is “SPITAK FARMER” ook permanent lid van de FAO. (wereld 

voedsel organisatie) 

Deze organisatie (Spitak Farmer) was de aanvrager van mijn missie. Ze willen een gebouw waarin 
bestaande kleine ambachtelijke zelfstandigen maar ook individuele kunstenaars hun activiteiten 

kunnen bundelen en hun kennis en ervaring kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Daarnaast 

ontstaat er gelegenheid hun werk aan te bieden en eventueel te verkopen aan passanten en wellicht in 
de toekomst aan toeristen. 

Na een week werken lag er een mooi plan op tafel en tevens een ontwerpschets voor het nieuwe 

gebouw. Een prachtig resultaat waar ik erg trots op ben. Dankzij de tomeloze inzet van een aantal 

jonge mensen die met hun land vooruit willen kon ik mijn missie voor die week positief afsluiten. 
 

Gijs 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

WW  Journaal december 2011 
Pagina 9  

 

De houtsnijder 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
   

 

 

 
  

 

    
 

 

 

 

Het maken van “lawas”, traditioneel brood 

 
 

 

 

         

         Ons vast restaurant 

 

   

 
 

 

 
 

 

                                                                                      Laatste vergadering op kantoor 
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Het IntervieWWWW 

 
Vraag 1: Wat is je volledige naam? Wat is je geboortedatum en waar ben je geboren? 
Antw. Maarten:  Ik ben Maarten Buis, geboren in Leiden op 26 augustus 1967. 

 

Vraag 2: Hoe zou jij jezelf omschrijven? 
Antw. Maarten:  Dit vind ik een moeilijke vraag; ik denk dat het enige wat ik met zekerheid over 

mezelf kan zeggen is dat ik weinig zelfkennis heb. Dat vind ikzelf niet zo‟n probleem, want het 

voorkomt veel frustraties en desillusies. Ik blijf me over mezelf verbazen, dat wel. Maar ook dat besef 
ik me eigenlijk nu pas. 

 

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

Antw. Maarten:  Ik had al vele jaren op andere instrumenten bij verschillende verenigingen gespeeld 
toen ik gevraagd werd om hoorn te gaan spelen bij de Sint Jan‟s Fanfare in Zoeterwoude. Sindsdien 

heb ik altijd een beetje een haat/liefde verhouding met de hoorn gehad.                                                  

 
Vraag 4: Bespeel je nog meer muziekinstrumenten? 

Antw. Maarten:  Ik heb euphonium gespeeld bij Concordia Leiden en trombone bij Brassband 

Warmond. Maar eigenlijk ben ik begonnen bij de Boerenblaaskapel De Doordouwers. 
 

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

Antw. Maarten: Ik heb een zwak voor de altblokfluit. Ooit had ik een enorm vooroordeel over 

blokfluiten tot ik een muziekleraar kreeg die me hierover echter niet terecht wees, maar mij simpelweg 
liet horen hoe mooi een blokfluit kan klinken, met name de altblokfluit. Helaas heb ik meneer 

Koningsveld hiervoor nooit bedankt… 

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

Antw. Maarten:  Echt begonnen ben ik toen ik zo‟n jaar of twaalf was. Ik sloeg daar regelmatig de 

bekkens kapot, ha ha! Op m‟n zestiende kreeg ik mijn eerste lessen op bariton van mijn broer Jaap. 

 
Vraag 7: Welke muziek heeft jouw voorkeur? 

Antw. Maarten:  Mijn smaak is eigenlijk wel breed, maar mijn voorkeur ligt toch bij de Renaissance- 

en Barokmuziek. Mijn favoriete componisten zijn Purcell, Vivaldi, Händel en Mozart. Maar ook naar 
Fauré, Ravel en de rockmuziek van Focus luister ik graag. 

 

 

Vraag 8: Waar kan men je ‟s nachts voor wakker maken? 
Antw. Maarten:  Ratjes! Ik ben dol op ratjes! Daar kun je me nou echt voor wakker maken en dan ben 

ik nog blij ook! 

 

Vraag 9: In welk tijdperk had je graag willen leven?  
Antw. Maarten:  Wat betreft stijl en muziek in de 18

e
 eeuw. De huidige tijd vind ik eerlijk gezegd erg 

oppervlakkig en weinig inspirerend. 

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

Antw. Maarten:  Eigenlijk nooit over nagedacht want ik heb nooit idolen gehad. Maar een ontmoeting 

met  Jiddu Krishnamurti lijkt me erg interessant, vanwege zijn heldere en unieke visie op het leven of 
anders Maarten van Rossum voor zijn nuchtere maar toch verfrissende kijk op de wereld. Ook 

Emmeline Pankhurst staat dan op mijn lijstje. Zij leidde de Eerste Vrouwenemancipatiegolf vanaf 

1903. Of misschien Raspoetin, gewoon zomaar… 
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Vraag 11: Wat is je favoriete tv-programma? 

Antw.  Maarten:  Ik kijk niet zoveel tv meer, maar als ik kijk dan naar „Twee voor Twaalf‟. Verder 

kijk ik naar comedyseries, maar dan wel de Amerikaanse en Britse. De Nederlandse series vind ik 
meestal oubollig en slecht geacteerd. Te vaak eindigt een aflevering aan een keukentafel… De Britse 

series daarentegen zijn spitsvondiger en hoeven niet zo nodig „herkenbaar voor het hele gezin‟ te zijn . 

Een serie als „Blackadder‟ zal in Nederland alleen daarom al niet gemaakt kunnen worden.  
 

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

Antw. Maarten: Als rattenverzorger, waar dan ook. 

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

Antw. Maarten:  Ik lees veel, schrijf graag (vaak absurdistische) verhalen. Ook ben ik van plan 

eerdaags weer te gaan tekenen en schilderen. Verder ben ik erg geïnteresseerd in Oosterse filosofieën. 
Daarnaast besteed ik graag mijn tijd aan mijn tamme ratjes. Ze blijven me boeien! 

 

Vraag 14: Hoe zou je WW willen omschrijven? 
Antw.  Maarten:  WW  is al bijna 110 jaar en daarmee voor mij de Oude Dame van Leiden. Het is 

misschien niet het beste orkest van Leiden en zeker niet de grootste, maar Leiden zonder WW  is op de 

één of andere manier niet meer hetzelfde Leiden wat mij betreft.  

 
Vraag 15: Wat betekent WW voor jou? 

Antw.  Maarten:  In de jaren ‟70 was mijn familie actief betrokken bij het wel en wee van de 

harmoniekapel.  Als kleine uk zag ik WW  vaak door de straten marcheren en concerten geven. 
Vandaar dat ik misschien een iets te nostalgische band heb met WW. Toen ik eind 2006 werd gevraagd 

om in te vallen voelde het toch een beetje als thuiskomen. Ik wist na één avond al dat ik lid zou 

worden.  

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

Antw. Maarten:  ……. eh sorry, wat zeg je? 

 
 

 WWas getekend:Maarten Buis 
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DDDeee      WWWooolllvvveeennncccaaavvvaaallleeerrriiieee   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slechts weinigen zullen tegenwoordig nog geloven dat sprookjesbossen bestaan. Eigenlijk maar goed 

ook, want anders zouden deze stukjes ongerept natuur weldra door mensenhanden worden omgetoverd 

in pretparken, industrieterreinen en parkeergelegenheden. Moeder Natuur bleek echter zo wijs om 
sprookjesbossen die magie mee te geven waardoor ze voor een eenvoudig mensenoog niet makkelijk 

zijn waar te nemen. Het is juist in zo‟n bos dat het volgende verhaal zich afspeelt.                                                                                                                                                                            

Te midden van miljoenen groene en bruine bladeren verwonderde een kleine rode eekhoorn zich over 

de verscheidene geluiden die zijn collega-dieren voortbrachten.  Het geblaat van jonge schapen, het 
schijnbaar mopperend geknor van wilde zwijnen, het piepen der muizen en het getjilp van de 

honderden vogels die het bos en de omringende landschappen rijk was vond hij allemaal zó mooi, dat 

hij niet meer wist welke hij het mooist vond. Daarop besloot hij naar de wijze Dr. Drs. Ds. Ing. Ing. 
Kol. bd. Uil te gaan om te vragen wie hij het mooiste vond zingen.                                                                                                                       

“Ha, dat zou ik zo waarachtig zelf ook niet zo snel weten.”bekende deze, terwijl hij zich op zijn 

lichtelijk geniaal uitgevallen achterhoofd krabde, en na lang peinzen sprak hij: “Misschien is het een 

goed idee om een wedstrijd te houden. Ha, een zangconcours zogezegd, met uiteraard niet minder dan 
mijzelf als juryvoorzitter. Ik ben nota bene niet voor niets tot uitzonderlijk hoogleraar in de 

Harmonieleer benoemd, ha jawel!”                                                                                                                           

Dit leek de eekhoorn een uiterst geleerd idee en al spoedig had hij een heus songfestival 
georganiseerd, waar iedereen die meende een goede stem te bezitten, aan mee mocht doen. De avond 

was al snel aangebroken en terwijl tientallen dieren nog even de kelen schraapten, nam een deskundige 

jury plaats op de breedste tak van de grootste beuk. De jury stond onder supervisie van Dr. Drs. Ds. 
Ing. Ing. Kol. bd. Uil met aan zijn linker- en rechtervleugel respectievelijk de jonge eekhoorn, die 

opvallend veel last van hoogtevrees leek te hebben en Impresario Vos, die in voorafgaande interviews 

al te kennen had gegeven dat hij vooral de Gezusters Kip een hoog  X-factor toedichtte.                                                                                                                                                                  

Na een ongelooflijk breedsprakig openingsrede van Dr. Drs. Ds. Ing. Ing. Kol. bd. Uil begon het 
festijn. De eerste bijdrage van Mejuffrouw Schaap en de vrijgezelle Heer Geit viel tegen, omdat zij 

door de zenuwen enkele bijzonder aanstootgevende dissonanten ten gehore brachten. Ook Weduwe 

Koe kon niet erg imponeren met haar a-ritmische variaties op een mezzosopraanstem . Alleen de twee 
honden van de nabijgelegen boerderij brachten enig niveau met hun humoristische vertolking van drie 

krolse katers. Verder was het niet om aan te horen.                                                                                               

Gedurende de pauze danste een zilverreiger de meest hilarische passages uit “Het Zwanenmeer” en het 

moet gezegd; niet onverdienstelijk, alhoewel eerder die maand in het plaatselijke looftheater al een 
veel betere uitvoering door een houtworm met een likdoornprobleem te zien was geweest.                                                                                                                                                                    
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Tot grote opluchting van het publiek en de jury bracht het programma na de pauze enig artistiek peil in 

het zangconcours. Zo imiteerde bankier Koekoek op werkelijk magistrale wijze een Zwitserse 

hangklok en brachten twee tortelduiven een uitermate gevoelig liefdesduet met als enige muzikale 
begeleiding een toevallig passerende vrachtwagen. Tot slot zong Freule Nachtegaal een verfrissende 

aria of tenminste iets wat op een aria leek.                                                                                                              

De Freule was nochtans voluit rondborstig bezig toen een steeds sterker wordend geluid in de donkere 
verte te horen was. Het geluid werd zelfs zó sterk dat Dr. Drs. Ds. Ing. Ing. Kol. bd. Uil de aria 

onderbrak en besloot met zijn collegae een kijkje te gaan nemen op de heuvels vanwaar het 

glaszuivere gezang vandaan kwam.                                                                                                                                                            

“Het is een h-h-horde w-w-wolven!” huiverde de jonge eekhoorn, toen hij zag wie de muzikanten 
waren.                                                                                                                                                                                            

“Super ja, buitengewoon!” prees de verbijsterde doch altijd cultuurminnende Dr. Drs. Ds. Ing. Ing. 

Kol. bd. Uil: “Dit wordt duidelijk een Eerste Prijs met lof van de jury, ha!”                                           
Impresario Vos benaderde één der wolven en stoorde deze  behoedzaam in zijn bloedstollend gezang.                                                                                                                                                                        

“Excuus Heer Wolf, vooral excuus,” vroeg hij bedeesd -en uiteraard voorzichtig, want het bleven 

natuurlijk wolven: “maar mag ik u vragen waar u vandaan komt?”                                                                    
De wolf keek op de kleine vos neer.  Een vriendelijke en kalme glimlach sierde zijn lippen: “Wij 

komen van ver, mijn vriend. Wij trekken door het land en iedere dag zien we waar de maan ons 

brengt. Ons enig doel is de maan te volgen en zijn pracht te eren met ons gehuil. Niets minder dan dat, 

niets minder…”                                                                                                                                              
“Is het werkelijk? Hoe bijzonder!” vond de vos, waarop de eekhoorn murmelde: “…en dan die 

verrukkelijke muzikale perfectie…..”                                                                                                                               

“Maar,”voegde Dr. Drs. Ds. Ing. Ing. Kol. bd. Uil er weifelend aan toe: “maar reglementair 
buitengewoon onjuist. De Heer Wolf vertelde duidelijk dat het hier gehuil betreft en géén gezang. 

Deze horde komt dus niet in aanmerking voor een prijs. ‟t Is spijtig, maar regels zijn regels, ha!”                                               

En terwijl de horde verder jammerde keerde het drietal terug naar het zangfestijn.   

 
Om duidelijk te maken waar dit verhaal om draait moet verteld worden dat de Eerste Prijs naar Freule 

Nachtegaal ging. De jury waardeerde haar virtuositeit  en muzikale accuratesse ten zeerste. De Tweede 

Prijs was voor de tortelduiven; zij waren zo teleurgesteld in het behaalde resultaat, dat zij hun 
verloving onmiddellijk verbraken.  

 

Maarten Buis 
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COMPONIST&WERK 
  

                                                     Jan de Haan 
 
 
Jan de Haan werd in 1951 in het Friese Warns geboren.  

Zijn eerste inspiratie kreeg hij van zijn vader, die een groot liefhebber van de  

blaasmuziek was. Al op jonge leeftijd voelde Jan de Haan zich aangetrokken tot het dirigeren. Op 
zeventienjarige leeftijd was hij al dirigent van verschillende blaasorkesten Van 1969 tot 1973 

studeerde Jan de Haan muziekpedagogie, trombone en piano aan de Muziekpedagogische Academie te 

Leeuwarden en in 1976 behaalde hij bij Henk van Lijnschooten aan het Conservatorium van Utrecht 
zijn einddiploma directie. Tot 1994 was Jan de Haan vaste dirigent van verschillende orkesten 

waaronder de bekende band Soli Brass. Hiernaast werkte hij als gastdirigent met zowel professionele 

als amateur orkesten en ensembles samen. Hierdoor bereisde Jan de Haan bijna alle West-Europese 

landen, de VS, Iran en Japan. Bekende orkesten als Tokyo Kosei Wind Orchestra, Desford Colliery 
Band, Brickhouse & Rastrick brass band, alle vier de Nederlandse militaire harmonieorkesten, het 

Frysk orkest, het Radio Blazersensemble, het Nationaal Jeugd fanfareorkest en vele andere stonden 

onder zijn leiding. Van 1978 tot 1989 was Jan de Haan tevens componist, arrangeur, producer en 
programmamaker bij de Nederlandse radio en televisie en produceerde hij in de loop der jaren onder 

andere circa 140 televisieprogramma‟s. Ook was hij enige jaren docent directie aan de Muziek 

Pedagogische Academie te Leeuwarden. Naast zijn activiteiten als gastdirigent, componist en 
internationaal jurylid was Jan de Haan werkzaam bij De Haske Publications. Hij richtte deze 

muziekuitgeverij op in 1983 om 25 jaar later, in 2008 zijn aandelen in het bedrijf te verkopen om zich 

weer helemaal te kunnen wijden aan het componeren, arrangeren en dirigeren. 

 

A Discovery Fantasy 
 

 

Werkmans Wilskracht heeft dit muziekstuk van Jan de Haan op dit moment in de map. A Discovery 
Fantasy (1993) is gebaseerd op de herkenningsmelodie van de televisieserie “Op zoek naar muziek”. 

Dit programma, dat tussen 1986 en 1988 op de Nederlandse televisie te zien was, werd mede door Jan 

de Haan samengesteld. Het nam de toeschouwer mee naar een bepaalde plaats of streek, om ze kennis 
te laten maken met de meest verschillende vormen van muziekbeoefening. Bij het schrijven van A 

Discovery Fantasy had hij dit succesvolle televisieprogramma voor ogen.  Een vijf-delig werk oftewel 

een thema met drie los van elkaar staande variaties en een finale. 

De titels omschrijven exact de delen: 
Het eerste deel: Introduction (dit is het thema van het muziekwerk)  

Het tweede deel: Bolero (De bolero ontstond in Spanje aan het eind van de 18e eeuw en wordt door 

één danser of door een paar gedanst. De dans heeft een vrij langzaam tempo en voor de kleine trom is 
een zeer  belangrijke partij toebedeelt!)  

Het derde deel: Rondeau (Dit is een uit de Middeleeuwen afkomstige vers- en muziekvorm) Het vierde 

deel: Intermezzo (Dat betekent letterlijk tussenspel. Dit tussenspel begint met een fraaie solo op de 

altsaxofoon) en gaat over naar Het vijfde deel: De Finale, het slotstuk, waarbij de herkenningstune 
weer duidelijk hoorbaar is.  
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De trompet is een instrument uit onze harmoniebezetting met een interessante geschiedenis. 

Primitieve voorlopers van de trompet bestonden al 2000 jaar v.Chr. Eén van de oudste bronnen die van 
trompetten melding maakt, is de Bijbel. Hier wordt gesproken over bazuinen of zilveren trompetten 

van zo'n 50 centimeter lang. Een rechte buis die aan het eind in een beker uitliep. De Egyptenaren 

hadden soortgelijke instrumenten, waarvan de Trompetten van Toetanchamon een voorbeeld zijn. 

De Romeinen kenden drie soorten trompetten: 

 De tuba was een rechte buis met een beker aan het eind. Het instrument was iets meer dan een 
meter lang. 

 De lituus varieerde van zo'n 75 centimeter tot anderhalve meter. Hij ontstond uit een simpele 

holle stok waarop een hoorn van een dier gestoken was. Zo zag hij er ook uit: een lange rechte 
buis met aan het eind een soort hoorntje. 

 De cornu was een lange buis die helemaal rond gebogen was, ongeveer zoals in de hoofdletter 

G. Ook de cornu liep in een beker uit. 

 

 

 

 

 

                          fig. 1.  De lituus fig. 2.  De cornu 

 

Tijdens de middeleeuwen was de trompet in het westen van Europa uitgestorven. De kruisvaarders 
kwamen echter in aanraking met de islamitische wereld, die de trompet wel kende. De Saracenen 

gebruikten hem in het leger, waarbij de hoge officieren ieder een orkestje hadden dat o.a. uit trom-

petten bestond. In deze tijd waren de vorm van de trompet – ongeveer zoals de tuba van de Romeinen 
– en van het mondstuk en de blaastechniek nog onontwikkeld zodat er niet meer dan zo'n vier 

natuurtonen konden worden gespeeld.  

In de Renaissance ging men gebogen buizen maken. Hierdoor was het mogelijk om de trompet korter 

en minder onhandig te maken. Ook ontstond de schuiftrompet. Dit is een heel ander instrument dan de 
trombone. Het mondstuk zat vast aan een lange pijp, die in de mondpijp stak en die heen en weer 

geschoven kon worden. Je hield dus met de ene hand het mondstuk vast en met de andere bewoog je 

de hele trompet heen en weer. Dit instrument kreeg ook toegang tot de kerkmuziek (de trompet was tot 
dan toe verbannen uit de kerk vanwege zijn gebruik in oorlogen).  

Vanaf 1600 maakte de trompet een bloeiperiode door in de barok. Men gebruikte voornamelijk een 

natuurtrompet. Maar door het gebogen ontwerp en de nauwere buis kon men meer natuurtonen in het 
hoge register voortbrengen. Voor dit instrument zijn vele concerten geschreven, bijv. het concert voor 

2 trompetten in C van Antonio Vivaldi of het Brandenburgs Concert nr. 2 van Johann Sebastian Bach.  

De klassieke periode was fataal voor de natuurtrompet. Het instrument raakte uit de mode en werd 

alleen nog ingezet in orkesten om het volume wat te verhogen of om hier en daar een fanfare te spelen. 
De kunst van het hoog spelen raakte verloren. Wel waren er pogingen om de trompet alle tonen te 

laten spelen. Niet alleen die van de toonladder maar ook die daar tussen in. De belangrijkste van deze 

pogingen is de kleptrompet. Een trompet met een paar kleppen, zoals bij een fluit. Dit instrument werd 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trompetten_van_Toetanchamon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_tuba
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lituus_(trompet)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornu_(muziekinstrument)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurtoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuiftrompet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trombone
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkmuziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barokmuziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurtrompet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi_(componist)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandenburgs_Concert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toonladder
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ontworpen door Anton Weidinger en deze heeft twee trompetconcerten besteld, bij Haydn en bij 

Hummel. Deze trompetconcerten horen nu tot het standaardrepertoire.  

 
 fig. 3. de kleptrompet  

 

 

 
 

 

 
Het eerste werkende ventiel werd door Heinrich Stölzel in 1815 uitgevonden en het ventiel zoals we 

dat nu kennen door François Perinet in 1839. De trompet moet niet verward worden met de cornet, die 

er een beetje op lijkt. Dat instrument stamt af van de posthoorn. 

De meest gangbare trompet in de jazz, pop en de harmonie- en fanfareorkesten, maar ook bij 
dweilorkesten, is de Bes-trompet. In symfonieorkesten wordt veelal de C-trompet gebruikt. Daarnaast 

bestaan ook trompetten in D, Es, F, G, hoog-A en hoog-Bes. Tot ongeveer het begin van de 20e eeuw 

bestonden er ook trompetten in A, en laag-F, maar die zijn nu alleen nog maar te bewonderen in 
musea. Behalve de C-trompet is de trompet een transponerend instrument. De hedendaagse bes-

trompet heeft een geschreven bereik van de lage fis in het klein octaaf (klinkend e) tot de hoge c 

driegestreept (klinkend bes), dus ongeveer tweeënhalf octaaf. Als men de blaastechniek goed beheerst 
kan de hoogte nog uitgebreid worden. Er zijn ook trompettisten die heel hoog kunnen spelen, 

zogenaamde „high blowers', maar om dat te kunnen moet je een goede blaastechniek en een geschikt 

embouchure hebben. 

De trompet is één van de hoogst klinkende koperen blaasinstrumenten met een heldere toon. Om 
geluid uit een trompet (en andere koperblazers) te krijgen is het niet voldoende om krachteloos door de 

buis te blazen, je moet de lucht juist met enige kracht door de buis persen met behulp van lipspanning. 

Het geluid van de trompet wordt dan geproduceerd door het vibreren van de lippen tegen het 
komvormig mondstuk.   

Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je op dit instrument verschillende tonen maken.  

Deze ventielen zorgen ervoor dat de buis van het instrument verkort (hogere tonen) of verlengd (lagere 

tonen) kan worden. Voor de rest is het oefenen geblazen.  
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Concertagenda 2012 
 

2012 

Zaterdag 31 maart  Jaarconcert  N.a.t.k. 

Zondag       juni  Optreden in Leidse Hout 14:00 -16:00 uur 

Zaterdag 22 december  Optreden Zorgcentrum (Noordwijk) 15.15- 16.15 uur 
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Voorgerecht 
  

Gevulde tomaat met zalm. 

  
Wat heb je nodig? 

1blik roze zalm 213 gram 

4 vleestomaten 
1 sjalot, gesnipperd 

1 middelgrote zoetzure augurk, fijngehakt 

1/2 eetlepel tomatenketchup 
2  eetlepels mayonaise halfvol.  

 peper, zout 

4 toefjes peterselie 

  
 Bereiding 

- Laat de zalm uitlekken verwijder de velletjes en graatjes 

- Was de tomaten, snijd van elke tomaat een kapje af en hol ze uit. Laat ze op keuken papier 
uitlekken 

- Verdeel het visvlees in stukjes en schap er de sjalot, augurk, de ketchup,de mayonaise halfvol 

en de peper en  zout er door. Peper en zout naar smaak. 
- Vul de tomaten met het mengsel en zet de kapjes er schuin op. Steek er een toefje peterselie 

tussen. 

  

 Hoofdgerecht 
  

Gevulde kipfilet. 

  

Wat heb je nodig? 
 4 enkele kipfiletjes. 

2  eetlepels mosterd 

8 plakjes Elzasser cervelaat 
3 eetlepels baki en braad vloeibaar 

  

Bereiding 
- Snij de kipfilets met een scherp mes in de lengte in. 

- Bestrijk de kipfilets aan de binnenkant met mosterd,  verdeel de cervelaat erover en vouw de 

kipfilets dicht. Steek ze vast mat cocktailprikkers. 

- Bestrooi ze met peper en zout naar maak. 
- Verhit het bakvet in een koekepen en bak de kipfilets in ongeveer 7 minuten aan beide kanten 

bruin. 

- Leg een deksel op de pan en laat de kipfilets in ongev eer 15 minuten helemaal gaar worden. 
- Lekker met gebakken aardappeltjes en worteltjes. 
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Nagerecht 
  

Pannenkoeken met kiwi en banaan. 
  

Wat heb je nodig? 

 8 kant-en-klare pannenkoeken of flensjes. 

8 eetlepels extra jam abrikozen 
rasp en sap van 1 limoen. 

3 kiwi's, in stukjes. 

1 banaan, in stukjes.. poedersuiker 
 

Bereiding 

- Verwarm de pannenkoeken of flensjes volgens de gebruiksaanwijzing. 
- Verwarm intussen de jam met de3 limoenrasp en het sap. 

- Schap de kiwi- en banaanstukjes erdoor en verwarm alles heel kort. LET OP DE KIWI MAG 

ZIJN KLEUR NIET VERLIEZEN. 

- Verdeel het fruitmengsel over de pannenkoeken en vouw ze dubbel. Bestuif ze met 
poedersuiker en serveer direct. 

  

  
Alle recepten voor 4 personen. 

 

Eet smakelijk 

Cor Braamzeel 
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Barbecue   

 
ONZE JAARLIJKSE BBQ OP 18 JUNI WAS WEER IN AANTOCHT.  
GEWAPEND MET TASSEN OP PAD NAAR DE SUPERMARKT EN DE 

SLAGER. TOEN ONZE BOOSCHAPPEN BINNEN WAREN 

BEGONNEN WE MET VERSIEREN, MAAR WAAR MOEST IK DIE SLINGERS NOU  
OPHANGEN? DE WEERGODEN REGENTA EN STORMA ZATEN ONS WEER FLINK TEGEN. 

HELAAS WERD ER BUITEN IN DE TUIN NIETS VERSIERD,  DAN MAAR BINNEN. DE BQQ 

MOCHT WEL NAAR BUITEN AL WAS HET ONDER DE PARASOL. ZO, DE 
VOORBEREIDINGEN WAREN KLAAR .  

 

TOEN KWAMEN DE WW‟ERS EEN VOOR EEN BINNEN DRUPPELEN , NET ALS DE REGEN. 

DE EEN OF ANDERE DAPPERE WW‟ER PROBEERDE NOG BUITEN TE GAAN ZITTEN OOK 
AL WAS HET  MET JAS AAN. IEDEREEN HAD WEER WAT LEKKERS MEEGENOMEN. ER 

WERD DAN OOK GOED GESMULD. 

IIN MIJN KLEINE DOCH SFEERVOLLE TUINHUISJE HAD IEDEREEN EEN  PLEKJE 
GEVONDEN TOCH WEL EEN KNUS TAFEREELTJE. ONZE DORDTENAREN WAREN OOK 

AANWEZIG. HELAAS HADDEN DIE OP DE TRUGWEG NAAR DORDT DE PECH DAT DE 

BLIKSEM IN DE TREINLEIDING GESLAGEN WAS EN ZE EEN EINDJE OM MOESTEN 
RIJDEN, MAAR OOK ZEI ZIJN VEILIG IN DORDT AANGEKOMEN HOPELIJK  VOLGEND 

JAAR, DROOG WEER EN VEEL WW‟ERS. 

 

 EEN WW‟ENDE GROET VAN JENNIFER                                                                     
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Optreden Verpleeghuis Den Weeligenberg 
 

Het is zaterdag 19 november 2011 vroeg in de middag als we richting Hillegom gaan. Het 
psychogeriatrisch centrum, later wordt me duidelijk wat dat inhoudt, ligt aan de rand van Hillegom, 

met een nogal saai uitzicht op een immens grote schuur van een bloembollenbedrijf. 

Ik vind het een wat trieste aanblik, maar zodra ik binnen ben wordt dit beeld verdrongen door de 

warme uitstraling van het tehuis. De recreatiezaal, erg ruim en licht door de invallende najaarszon, is 
aangekleed met Sinterklaasversiering en vrolijk Tiroolse muziek probeert de sfeer er al in te brengen.  

 

Het is de tweede keer dat we hier mogen optreden en we worden zeer hartelijk aangekondigd. 
De zaal is goed gevuld met veel stoelen, maar ook bewoners in rolstoelen en zelfs enkele bedden. Het 

is een bont gezelschap. En de muziek heeft op de mensen een bijzondere uitwerking. Er wordt mee 

gedirigeerd, er wordt geglimlacht, er wordt uitbundig geklapt na elk muziekstuk, sommige ogen 
blijven dicht, anderen staren naar iets in de verre verte of gaan terug naar het verleden, wie zal het 

weten.  

 

Omdat ik benieuwd ben naar onze 
toehoorders, neem ik bij enkele mensen 

een klein interviewtje af. Ik spreek met 

Alie die het een goed concert vindt, met 
Bertoen, die het daarmee eens is en die als 

ik daarnaar vraag zegt geen enkel foutje 

gehoord te hebben, met Herman van 80, 

die het ook goed vindt klinken. Gré uit 
Hogezand vraag ik naar haar leeftijd, maar 

die blijft ze me schuldig. Rosette uit 

Brussel vond het leuk. Ze vertelt dat haar 
man is overleden, ze spreekt naast 

Nederlands ook vlot Frans, maar haar 

leeftijd is haar ontgaan.  Jan uit 
Amsterdam, heeft bij Fokker gewerkt. 

Corrie weet wat muziekspelen is, want heeft zelf een gitaar, accordeon, orgel en mondharmonica 

gehad. Dan spreek ik Maud aan die blijkt net binnen te zijn en heeft pas één nummer van ons heeft 

gehoord. Ze is de vriendin van Willemijn (75 en niet meer in staat tot praten maar wel glimlachen), en 
is zelf pianolerares. Ze vindt het voor zichzelf en ze schat in ook voor Willemijn, een verademing dat 

wij spelen, want van die Tiroolse muziek krijgen zij en Willemijn kippenvel. Willemijn, vertelt Maud, 

was zeer muzikaal, ze speelde vroeger klarinet en tenorsax. Ze heeft in het muziekkamerorkest van 
Haarlem gespeeld, o.a. het pianoconcert van Mozart. Het oordeel van Maud, bezoekster van het tehuis, 

schat ik na deze informatie hoog in en gelukkig zegt ze ook dat ze het heel goed vindt en dat we 

behoorlijk zuiver spelen. Na de pauze pakt ze de hand van Willemijn en bewegen ze zachtjes samen 
met de muziek mee.  

Ans, uit Hoofddorp, spreek ik na het concert, zij vond het hartstikke gezellig, en kan vertellen dat ze 

zelf vroeger blokfluit heeft gespeeld. Donojan, van 72, geboren in Irak, en weduwnaar van een vrouw 

uit Friesland, vindt de muziek interessant en leuk. Hij heeft altijd veel naar muziek geluisterd maar 
nooit zelf iets gespeeld. 

Als laatste spreek ik Eibertje, die eigenlijk wel wat boos is, want ze had het concert gemist, terwijl ze 

er altijd bij is als er iets met muziek is. Ze heeft zelf gitaar, banjo en citer gespeeld. Ze was haar bed 
aan het opmaken en had er geen erg in. Ze is in 1933 geboren, en houdt van alle soorten muziek en 

danst alle dansen. Jammer, jammer dus, want van Rein, onze dirigent mocht er gedanst worden. 

Gelukkig is het hele concert opgenomen en belooft degene die dat ook vorig jaar heeft gedaan van 

beide optredens een mix te maken en deze komende tijd af te spelen voor de bewoners. 
 

Maria, fluitiste. 
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1
e
 Zuid-Hollandse Brassband Festival 

 

Op zaterdagavond 19 november was het 
dan eindelijk zover: 5 top brassbands uit 

Zuid-Holland lieten van zich horen in 

Het Trefpunt te Warmond,  tijdens de 

try-out concerten voor de Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen. Het was 

niet alleen netjes zitten en luisteren op 

deze avond, maar ook de handen laten 
wapperen. Dinie had Rob Heugens en 

mij gevraagd elk een brassband te 

begeleiden en de toegang was gratis. 
 

 

 
                                                    Brassband Warmond o.l.v. Xander van der Ploeg 

                        openden het Brassband festival 
 

Na het optreden van Harmoniekapel Werkmanswilskracht in Den Weeligenberg te Hillegom, hadden 

Rob en ik (Gijs wilde wel maar kon er helaas niet bij zijn vanwege hevige rugpijn) een maaltijd 

gepland in Warmond. We zouden dan voldoende tijd hebben om het eten ons goed te laten smaken en 
eens rustig aan te doen. Ook wel eens lekker hoor! Maar Alexander en Jennifer zorgden voor een 

verrassing: Alexandra nodigde ons uit om bij haar thuis te eten. Nou dat hoefde ze niet twee keer te 

vragen. Rob en ik antwoorden in koor:” Ja leuk, doen we”! Het was even een gedoe hoe we bij de 

woning van Alexandra moesten komen, maar we zouden achter Peter zijn auto aanrijden, met daarin 
uiteraard Peter als chauffeur.  Peter zou Alexandra thuis brengen na het concert, dus Rob en ik achter 

de auto van Peter aan. Spoedig arriveerden we bij de prachtige woning van Alexandra. Nadat de auto 

in een afgesloten parkeerplaats gezet was, konden we de woning betreden waar wij Jennifer hielpen 
om de gemaakte foto‟s van het optreden in Den Weeligenberg van het mobieltje naar de computer 

over te zetten. Nou dat viel niet mee. Die providers zijn lekker klantvriendelijk bezig zeg. Volgens mij 

weten zij alleen  hoe je zo‟n klus moet klaren en houden ons, de klant dom. Uiteindelijk was ik bijna 
geslaagd met de operatie, maar toen drukte ik op een verkeerd knopje en toen had ik nog maar 4 foto‟s 

overgezet. De rest lukte niet meer temeer Alexandra de maaltijd wilde opdienen. Dus alles aan de kant, 

tafel dekken en smullen maar. Ondertussen was Richard ook van het werk thuisgekomen en konden 

we allemaal aan tafel en hebben heerlijk gesmuld van de rijst, het prutje en diverse hapjes. Bedankt 
Alexandra, je maaltijd was heerlijk. 

Na het eten zijn Rob en ik vertrokken naar Warmond, want we hadden Dinie beloofd om 18.45 uur 

aanwezig te zijn. Ruim op tijd voor het doorspreken van de instructies voor de begeleiders van de 

brassbands en een heerlijk kopje koffie. Ik zou Brassband Schoonhoven B begeleiden. Dit betekende 

bij de ingang staan en vanaf 19.00 uur de muzikanten ontvangen en verwijzen naar de kleedkamer, 

zorgen dat de hele band om 19.45 uur in de inspeelruimte kon inspelen, zorgen dat de hele band om 

19.55 uur in de wisselruimte aanwezig was, zorgen dat de hele band om 20.00 uur naar het podium 

ging, zodat het optreden om 20.05 uur van start kon gaan en eindigde om 20.30 uur. Nou het zweet 

breekt me nu weer een beetje uit bij het intikken van deze woorden. Echt hoor het geeft wel een kick 

dat de hele band ook echt om 20.05 uur begint. De band is natuurlijk wel wat gewend. Ze kennen het 

programma ook ,  hebben aan een half woord genoeg en zijn professioneel genoeg om niet te laat te 

komen. Een aantal zaken viel me wel op. Tijdens het ontvangen van de muzikanten van 19.00 uur viel 

het niet altijd mee om de juiste muzikant aan te spreken, die ik moest begeleiden. Sommigen kwamen 

in burgerkloffie binnen, ook kwamen bijvoorbeeld eerst de ouders binnen met het instrument van 

zoon- of dochterlief, probeer die maar eens te rangschikken bij een brassband en er waren ook 

muzikanten die met meerdere uniforms in de hand binnenkwamen. Mijn band was ook eerder in de 
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inspeelruimte dan ik had aangegeven. Is dat erg? Nee uiteindelijk hadden ze meer tijd nodig om in te 

spelen en de inspeelruimte was nog leeg, omdat zij de eerste waren die hiervan gebruik konden maken. 

Uiteindelijk zat mijn brassband om 20.05 uur op het podium om te starten en dat is het belangrijkste! 

Rob begeleidde Brassband Schoonhoven A, die als laatste moest spelen om 21.50 uur.  

Mede ook dankzij de begeleiders van de top 

brassbands  is de 1
e
 Zuid-Hollandse Brassband 

Festival een geslaagde avond geweest en voor 

herhaling vatbaar. Dit bleek ook uit het feit dat de 

twee begeleiders uit Dordrecht zich de 

consumpties welgevallig lieten smaken en bijna 

als laatste Het Trefpunt verlieten.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Erik Janssen, dirigent van Brassband Schoonhoven B 

complimenteert  es-bas solist Jacob Hiemstra met zijn 

voortreffelijke uitvoering van „Largo al factorum‟ 

 

 

De deelnemende brassbands waren in volgorde van optreden: Brassband Warmond, Backum Brass 

(Ned. Kampioen 4
e
 divisie; waren niet aanwezig), Brassband Schoonhoven B, Brassband Breukelen 

(Ned. Kampioen 1
e
 divisie), Brassband Schoonhoven A (Ned. Kampioen, Kampioensdivisie). 

  

Jan Dijkstra 
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Project in Indonesië 

 
Voor mijn werk ben ik nu drie keer naar Indonesië geweest. We hebben daar een project gestart om 

artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, leraren les te geven over kinderpsychiatrie. Het doel van het 
project is de bewustwording vergroten en het stigma op kinderpsychiatrie te verlagen. De plaats waar 

we heen gaan is Manado, Sulawesi ( het vroegere Celebes). Op een van mijn bezoeken woonden we 

een grote bijeenkomst bij waar allemaal gezondheidszorgwerkers bijeenkwamen. Op die bijeenkomst 
werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen onze organisatie GGZ Kinderen en Jeugd 

Rivierduinen en het departement van onderwijs en gezondheidszorg in Manado. In die overeenkomst 

verbinden we ons aan het project. Tijdens deze bijeenkomst speelde een blaasorkest en ik kon mijn 
ogen niet van de instrumenten afhouden.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dinie 
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