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We hebben een rustige periode achter de rug. Rustig? Schijn bedriegt.  

Omdat de vereniging verder is gegaan met een bestuur van slechts drie leden konden we niet 

op de oude voet verder: het vorig bestuur deed zoveel met vijf mensen dat dit een te zware 

wissel op de nieuwe bestuursleden zou trekken. Dus: waar in de meeste muziekverenigingen 

het meeste werk verzet wordt door een paar leden is bij Werkmans Wilskracht nu bijna ieder 

lid naast actief muzikant ook betrokken bij een van de andere taken binnen de vereniging. Zo 

zijn er naast de muziek-, kleding- en evenementencommissies ook leden behulpzaam bij het 

onderhoud aan het gebouw, worden er rommelmarkten georganiseerd en wordt het gebouw 

schoongemaakt. 

Zo ook zijn er mensen die de bar verzorgen of de website bijhouden. Werk genoeg te doen 

dus. Vele handen hebben hier (licht?) werk gemaakt. 

Daarnaast  waren er ook nog optredens, rommelmarkten, een barbecue voor de leden etc. 

Hadden we vorige jaren nogal eens te kampen met verloop in het ledenbestand: het afgelopen 

halfjaar heeft niemand zijn of haar lidmaatschap opgezegd. Integendeel, we mochten zelfs een 

nieuw lid verwelkomen: Peter Ferwerda op de klarinet. 

Om de vacature van de altsaxofoon op te vullen heeft Alexandra besloten over te stappen van 

de trompet naar dit voor een harmonie onmisbare instrument. Alexandra: dank je wel. De 

instrumenten in de kast bleken verouderd en renovatie hiervan erg kostbaar dus is er een 

nieuw instrument gekocht. 

In het vorig WW-Journaal vroeg iemand zich af of de nieuwe voorzitter een man met de 

hamer of met de bezem zou worden. De hamer wordt dus letterlijk gebruikt: om het gebouw 

op te knappen. Met de bezem is het gebouw inmiddels schoongeveegd. 

Het belangrijkste is waarschijnlijk wel de hierboven beschreven reorganisatie geweest. 

Gelukkig is hierbij (met dankzegging aan een ieder  die zich hiertoe heeft ingezet) het 

belangrijkste gereedschap een denkbeeldige plumeau geweest. 

Laat mij besluiten met de wens dat de toekomst er voor Werkmans Wilskracht rooskleurig 

uitziet en dat allen hier heel veel plezier aan mogen beleven! 
 

Jaap  
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Halfjaarverslag van de secretaris 
 

Op 20 augustus zijn we, na een welverdiende zomervakantie weer begonnen met de wekelijkse 
repetities op de maandagavond. Deze eerste repetitieavond was gelijk de generale repetitie voor het 

optreden op zaterdag 25 augustus, in de kantine van de tuinvereniging Ons Buiten te Leiden. Het was 

een gezellig en muzikaal optreden. Maar wel een beetje warm.  

Op maandag 3 september hebben we kennis kunnen maken met Rianne Schrage. Rianne heeft 
gestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam, afdeling muziektheater. Daar heeft ze zang, theater 

en dans gestudeerd. Het heeft haar altijd aangetrokken om met een orkest te spelen. Zij heeft het alleen 

nog nooit gedaan. Rianne hoopt dat het bij ons erg leuk zal worden. Zij dacht eerst dat wij een 
professionele groep waren, maar dat wij een amateurgroep zijn vind zij ergens ook wel fijn. Wellicht 

is het komende jaarconcert van 2013 een mogelijkheid om gezamenlijk een paar zangnummers ten 

gehore te brengen.  
Op 3 oktober hebben we samen met Concordia opgetreden tijdens het traditionele Koraal in het Van 

der Werfpark te Leiden. Het was wat regenachtig, maar onder de bezielende leiding van Wim de Ru 

was het een goed optreden. Wim de Ru kreeg ook een boeket aangeboden, omdat hij het Koraal voor 

de 25
e
 keer dirigeerde. 

Op 10 en 25 november is een rommelmarkt georganiseerd. Beide rommelmarkten werden voorzien 

van voldoende rommel, maar vonden plaats op 2 verschillende locaties. Een rommelmarkt was in ons 

eigen verenigingsgebouw en de andere was op het terrein van volkstuinvereniging Ons Buiten te 
Leiden. Beide rommelmarkten leverde een fiks bedrag op. 

Het jaarconcert voor 2013 zal plaatsvinden op zaterdagavond 16 maart in het Arsenaal te Leiden. De 

voorbereidingen bestaan o.a. uit het kiezen van de uit te voeren muziek door de muziekcommissie in 

overleg met de dirigent.  
Een aantal leden hebben vanwege een noodzakelijk herstel na ingrijpende operaties een aantal 

repetities moeten missen. Bij mondjesmaat keren ze weer terug op de wekelijkse repetitieavond. Daar 

zijn we enorm blij en dankbaar voor.  
Via het Fonds 1818 zijn er in 2013 al een aantal concerten geregeld met diverse zorginstellingen in de 

regio Leiden/Bollenstreek en wel op zondag (middag) 17 februari bij Woonlocatie Apollotoren -  

Gemiva SVG, op donderdag (avond) 2 mei bij Stichting VTV/Centrum 58 en op zaterdag (middag) 7 
september bij Verpleeghuis Den Weeligenberg. Een vierde optreden is in de maak.  

 

Jan  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Waar zal ik beginnen? 
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Hoeveel mensen staan er eigenlijk nog bij stil? Een feit uit het verleden. Een groot en imponerend 

schip totaal verwoest en afgezonken naar de diepte. Precies 100 jaar geleden is het, maar het maakt de 
ramp niet minder erg. Velen zouden kunnen denken, wat raar dat je daar nog over nadenkt. Dat je daar 

nog een woord aan wijdt, zeg. Het is een jubileumjaar voor W.W., daar horen slingers bij en taart eten, 

geen bedrijven van rouw. Nee, dat klopt, dat hoeft ook niet, maar het is goed af en toe stil te staan bij 

vergankelijkheid. Zeker in deze tijd.  
Grootsheidwaanzin kan namelijk ook in het heden er voor zorgen dat je kopje onder gaat.  

Prachtig om te zien hoe W.W. omgaat met zulke gebeurtenissen. Bewustzijn van je eigen 

vergankelijkheid, waarvan in de toekomst blijkt dat het je helpt te blijven drijven en je kop boven 
water houdt. 

Een mooi gebaar op een dag die in 1949 uitgeroepen zal worden tot Koninginnedag. 

 
Peter Fr. 

 
- Onder toeloop van een zeer groot publiek 
speelde gisteravond de Muziekvereniging  
Werkmans  Wilskracht  ‘t eerst  op de  
Korenbeursbrug  en  daarna op  de  
Lammermarkt  het  lied,  dat door de 
muziekkapel van de Titanic ook gespeeld  zou  
zijn  toen  deze  trotsche  zeereus  in  de  
diepte  van  den  oceaan  verdween.  
   De toehoorders luisterden met grote 
aandacht naar de stemmingsvolle muziek, die 
op hen klaarblijkelijk groten indruk maakte. 
Gedurende de uitvoering was het doodstil en 
eerst  toen de laatste tonen van de muziek 
waren weggestorven, gaf men door een 
spontaan applaus zijn ingenomenheid met 
het gehoorde te kennen. 
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Welke vier dieren zijn de lievelingsdieren van elke vrouw?  

De jaguar in de garage 

De nerts in de kast. 
De tijger in bed. 

En de ezel die dat allemaal betaalt. 

      

 
************* 

 

 
Een broccoli , een walnoot en een banaan komen elkaar 

tegen. Zegt de broccoli: ik zie eruit als een boom.  

Zegt de walnoot: ik zie eruit als hersenen. Zegt de banaan: 

kunnen we misschien van thema wisselen? 
   

 

 
************* 

 

 
 

Twee mannen komen elkaar tegen in de trein. De één heeft rood haar, de andere heeft een kale 

bol.  

Zegt degene met de rode haren: Zeg, wilde de lieve heer jou geen haren schenken? Waarop de 
kale antwoordt: Jawel, rode, maar dat wilde ik niet. 

  

 
************* 

 

 
Een vrouw staat voor de spiegel en vraaagt: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de 

mooiste van het land. Daarop antwoordt de spiegel: Ga eens aan de kant, ik zie niks.  
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Leidens Ontzet 3 oktober  
 

Harmoniekapel Werkmans Wilskracht heeft wederom tijdens Het Koraalmuziek in het Van der 
Werfpark muzikale ondersteuning verleend, onder de bezielende leiding van Wim de Ru. Wim de Ru 

werd op een bloemstuk getrakteerd, omdat hij voor de 25
e
 Het Koraalmuziek heeft gedirigeerd. Voor 

mezelf waren het een paar mooie dagen in Leiden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wim de Ru in volle actie 
 

Het Leidens Ontzet begon voor mij op dinsdagavond 2 oktober al. Ik had wel weer zin in een 

ouderwets potje kijken en luisteren naar het Pleintaptoe op de Garenmarkt. Dit betekende wel, dat ik 
een slaapplaats zou moeten zoeken in Leiden. Diverse aanbiedingen hiervoor heb ik op de laatste 

repetitieavond voor het Leidens Ontzet mogen ontvangen. Hiervoor een ieder mijn hartelijke dank, 

maar ik heb het eerste aanbod van Alexandra toch maar geaccepteerd. De toezegging van een bord met 
hutspot en een bed om in te slapen heeft me gemakkelijk doen overhalen.  

Zo gezegd, zo gedaan. Op de afgesproken tijd arriveerde ik met de trein in Leiden. Na de heerlijke 

hutspot verorberd te hebben, reed ik met de OV fiets richting de binnenstad, tot een punt waar je niet 
meer kon fietsen en liep verder naar de Garenmarkt. Hier was de hoofdtribune al vol, dus nam ik 

plaats op de nog lege 2
e
 tribune. Op het Festival Plaza was de stageband van K&G al aan het inblazen.  

 

Nadat de Taptoe (hierbij lopen o.a. deelnemende korpsen door de straten van Leiden tot aan de 
Garenmarkt) afgelopen was begon na de laatste tonen van de stageband van K&G  het Pleintaptoe. 

Deelnemende korpsen waren, Amigo, K&G junioren en senioren en de Floraband uit Rijnsburg. Een 

aantal korpsen speelden hun show voor het laatst, alvorens weer een nieuwe in te studeren voor het 
komende seizoen. Elk korps speelde naar mijn idee prachtig, ieder op hun eigen wijze en stijl. Een 

tamboer van K&G senioren maakte er nog een eigen, aparte show van. Nadat hij de microfoon van de 

presentatrice kreeg, liep hij op zijn vriendin af en vroeg haar ten overstaan van het publiek ten 

huwelijk. De arme deerne kon eigenlijk niet weigeren, dus ik hoop maar dat hij haar van te voren van 
zijn snode plan op de hoogte heeft gebracht. Ik ken voorbeelden van dergelijke huwelijksaanzoeken, 

waarbij het gesloten huwelijk maar kort stand heeft gehouden. Het publiek wenste het jonge 

aanstaande paar veel geluk met een groot applaus. K&G spande naar mijn idee (als niet Leidenaar) 
toch wel de kroon met hun optreden. Zij speelden Music Moves, welke verhaald over muziek die door 

de eeuwen heen een rol heeft gespeeld in het dagelijkse leven, zo vanaf de Romeinse tijd zeg maar.  
Op mijn terugweg naar het logeeradres van Alexandra en Richard, heb ik nog enige tijd geluisterd naar 
een jong en enthousiast spelend bandje, ergens in een café langs een gracht. Het bandje bestond uit een 
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zanger, gitaarspeler, contrabasspeler en een drummer en ze speelden zeer aanstekelijk, om een beetje 

uit je dak te gaan en te dansen, wat ik dan ook een beetje deed.  

De volgende ochtend 3 oktober was ik op tijd opgestaan, om te ontbijten en te vertrekken naar het Van 
der Werfpark voor Het Koraalmuziek. Met Alexandra nog even de buienradar geraadpleegd, maar dat 

voorspelde niet veel goeds. Gelukkig miezerde het tijdens Het Koraalmuziek een beetje, zodat de 

muzikanten en de zingende menigte niet door en door net werden. Na afloop hebben we met elkaar 
nog wat koffie en appelgebak met slagroom genuttigd. Lekker hoor! Hierna ging een ieder zijns of 

haar weegs. Rob en ik doken in het verdere dagprogramma van 3 oktober. Maar daarover zal Rob 

jullie nog verslag doen.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Het oefenen van de koraalliederen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De notabelen bij het monument van Van der Werf 

 
Jan  
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Leidens Ontzet 3 oktober (vervolg) 
 

Het was weer zover. De jaarlijkse Koraalzang in het Van der Werfpark om acht uur ’s morgens. 

Het weer zat deze keer niet echt mee. De trui die we bij buitenoptredens van WW dragen was dit maal 
een uitermate welkom kledingstuk. Hoewel niet geheel waterdicht was het beter dan niets. Ik was al 

vroeg op pad want deze keer ben ik niet een avond van te voren gekomen. Net terug van een heerlijke 

vakantie in de V.S. (met heel wat betere temperaturen dan hier) vond ik het toch wel prettig om op de 
dinsdagavond mezelf bij de Drechtstad te melden. We zijn daar drukdoende met ons 

Nieuwjaarsconcert en door de vakantie had ik drie repetities gemist. Kon ik gelijk de embouchure 

weer een beetje op peil brengen want die was aardig weggezakt. Natuurlijk was ik op maandag wel bij 

de repetitie in Leiden geweest waar gelukkig ook de Koraalnummers werden geoefend, maar een extra 
avondje spelen is nooit weg en een goede oefening voor de lippen. 

Maar genoeg gekletst, het was dus drie oktober en zoals eerder al gemeld vroeg op pad. Ik had de trein 

uit Dordrecht van ongeveer twintig over zes (dat was dus half zes op) en kwam zowaar zonder 
vertraging in Leiden aan om ongeveer 10 over zeven. Snel met de benenwagen via de Rapenburg (of is 

het Het Rapenburg?; nou ja dat doet er niet toe!) naar het Van der Werfpark alwaar het al een drukte 

van belang was. En wat nog veel prettige was, het was nog steeds droog. Snel alles uitgepakt en 

plaatsje gezocht. Naarmate de tijd van spelen naderde werd het ook steeds drukker maar de buienkans 
nam volgens mij ook toe. Dat uitte zich uiteindelijk in het feit dat toen we gingen spelen en het publiek 

onder de bezielende leiding van de jaarlijks terugkerende dirigent Wim de Ru zich een geoefend koor 

toonde het water traag maar gestaag uit de hemel kwam vallen. 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dat kon echter de pret niet drukken. Natuurlijk werden er nog de gebruikelijke toespraken gehouden 
waar zoals gewoonlijk ook het Leidse chauvinisme de boventoon voerde. Afgesloten werd met de 

kranslegging en het Wilhelmus, waarna een ieder zich, onder het geluid van een mars, haastte naar de 

eerste de beste gelegenheid waar koffie met appelgebak met slagroom werd geserveerd (ik geloof dat 

dat ook een Leidse traditie is). Wij zelf van WW kletsten nog wat na in het theehuis in het park wat zo 
te zien een grondige renovatie had ondergaan. Hierna ging ieder zijns weegs. 

Jan en ik begaven ons samen met Dinie naar haar huis waar we onze instrumenten konden laten zodat 

we onze handen vrij hadden voor de rest van de dag. Na het nuttigen van een aangename 
broodmaaltijd stortte Jan en ik ons in het feestgewoel. Deze keer niet de kermis maar naar de 

Garenmarkt voor het Straattheater. We hebben daar genoten van drie verschillende acts (en natuurlijk 

ook van een biertje) waarvan de touwtjesspringende jongens Planet Jump Rope afkomstig uit ons 
zuidelijke buurland op mij wel het meeste indruk heeft gemaakt.  
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We hebben ze zelfs twee maal bekeken, want het regende zo hard en we stonden zo lekker droog 

onder die enorme tent. Helaas bleek de elektriciteitsvoorziening niet helemaal bestand tegen zoveel 

hemelwater dus halverwege viel alles stil. Maar technici laten zich niet zomaar kisten, dus de 
problemen waren weer snel verholpen. 

Het werd tijd voor de Taptoe dus Jan en ik besloten een mooi plekje te zoeken waar we zowel een 

goed zicht op de optocht hadden als wel er een goede gerstenatbevoorradingsvoorziening in de 
nabijheid was. Deze was al spoedig gevonden en al snel kwamen de eerste deelnemers van de Taptoe 

in zicht. Thema dit jaar: Hollands Glorie.  

 

Nou ik kan u wel zeggen we hebben heel wat ‘hollands 
glorie’ voorbij zien komen. En niet alleen wij maar ook 

het publiek dat om ons heen stond, voornamelijk 

uitermate gedistingeerde jongelieden,  hadden het 
gezien en lieten dit blijken door luidkeels niet voor 

herhaling vatbare spreekkoren ten gehore te brengen. 

We waren ook benieuwd of dit jaar ook de traditionele 
gaten mee zouden doen. Maar tot onze teleurstelling (of 

was het toch opluchting) was dit niet het geval. We 

konden ons ook niet aan de indruk onttrekken dat de 

Taptoe korter was dan andere jaren. Het zal wel met het 
weer te maken hebben gehad. 

Aangezien Jan des avonds nog andere verplichtingen 

had en het weer niet echt zorgde voor een bezoek aan 
de kermis hebben we, nadat de laatste klanken van 

slotorkest KNG om de hoek waren verdwenen, onze 

instrumenten opgehaald bij Dinie. Natuurlijk heb ik 
onderweg daarheen nog twee zakken spekkies  gehaald 

bij de beroemdste spekkies verkoper van heel de Leidse 

drie oktober kermis. Zonder kan ik de volgende dag niet 

ongestraft op het werk verschijnen. We hadden spoedig 
een trein naar Dordrecht. Het was weer een heerlijke 

dag 

 
 

 

Rob 
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Het IntervieWWWW          
  
Vraag 1: Wat is je volledige naam? Wat is je geboortedatum en waar ben je geboren?  
Antw. Hanneke:  Mijn naam is Johanna en ik ben op 20 januari 1953 geboren in Haarlem. Eigenlijk 

had men een jongetje verwacht en zou ik de naam Johannes hebben gekregen. Dat werd dus 
Johanna… 

Vraag 2: Hoe zou jij jezelf omschrijven? 

Antw. Hanneke: Ik ben een bezige bij en erg sociaal. Ik ben erg veel met muziek bezig. 

Vraag 3: Bij WW speel je euphonium. Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Antw. Hanneke:  Eigenlijk ben ik ooit begonnen op cornet, waarna ik later op althoorn ben 

overgestapt. Toen stelde Rein (red; onze dirigent) voor om bariton te gaan spelen. Het is een 

instrument met een warm geluid. 
Vraag 4: Welke muziekinstrumenten bespeel je zoal? 

Antw. Hanneke:  Drummen vind ik te gek, evenals de gitaar. Daarnaast heb ik les gehad op de djembé. 

Ook kan wel wat spelen op keyboard en op de ukelele. 

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

Antw. Hanneke: ik zou dolgraag op een drumstel willen spelen. 

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

Antw. Hanneke:  Ik denk dat ik een jaar of acht was. 

 
Vraag 7: Welke muziek heeft jouw voorkeur? 

Antw. Hanneke:  Ik hou van alle soorten muziek; klassiek, pop, jazz…
 

 

Vraag 8: Waar kan men je ’s nachts voor wakker maken? 
Antw. Hanneke:  Dat is moeilijk, want ik slaap heel graag. Wellicht ’s zomers voor ijs en laat me ’s 

winters maar liggen. 

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

Antw. Hanneke:  Ik vind het huidige prima zo! 

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

Antw. Hanneke:  Een “meet & greet” met Il Divo lijkt me wel leuk. 

 

Vraag 11: Wat is je favoriete tv-programma? 
Antw.  Hanneke:  Krimi’s en detectives! 

 

Vraag 12: Hoe zou je graag in een volgend leven willen terugkeren? 
Antw. Hanneke: Ik ben tevreden zoals ik nu leef. 

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

Antw. Hanneke:  Muziek is mijn grootste hobby. Ik zing ook in een koor en zelf dirigeer ik een 

kinderkoor. Andere hobby’s zijn lezen, breien, borduren en ook speel ik graag spelletjes op de 
computer. 

Vraag 14: Hoe zou je WW willen omschrijven? 

Antw.  Hanneke:  WW  is één grote familie. ’t Is altijd leuk om er heen te gaan en om muziek met 
elkaar te maken. 

Vraag 15: Welke vraag heb je gemist tijdens dit intervieWW? 

Antw. Hanneke:  Nee, dat zou ik niet weten. 
 

Was getekend: Hanneke Antoni
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COMPONIST&WERK 

cccc 

 Meindert Boekel 
(Amsterdam, 15 september 1915 - Hilversum, 2 mei 1989) 
 was een Nederlands componist en dirigent. 

 

Op 11-jarige leeftijd kreeg Boekel te Hoorn bij Evert Koning orgel- en 
harmonielessen. Reeds als 13-jarige werd hij aangesteld tot organist van de Herstelde 

Evangelisch Lutherse gemeente in Hoorn. Zijn studie deed hij aan 

het Amsterdamse conservatorium bij Cornelis de Wolf en Anton van der Horst in het 

vak orgel alsook bij Ernest Mulder voorharmonieleer en contrapunt. 
In 1937 werd hij organist aan de Nieuwe Waalse Kerk in Amsterdam. Na de Tweede 

Wereldoorlog dirigeerde hij het Amsterdams Vocaal Ensemble en in 1946 werd 

hij organist en koor-dirigent bij de NCRV-Radio in Hilversum. Later werd hij 
dirigent bij de Nederlandse Omroep Stichting N.O.S. in Hilversum van het Groot 

Omroepkoor en bleef daar tot zijn pensionering. Verder was hij dirigent van bekende 

andere koren zoals Soli Deo Gloria, Hoorn; Koninklijke Christelijke Oratorium 
Vereniging Excelsior (KCOV Excelsior) met als hoogtepunt uitvoeringen van 

de Mattheuspassion en de Messiah in het Concertgebouw te Amsterdam; alsmede 

HaFaBra-orkesten, en in het bijzonder, bij de Nationale brassband Nederland. Boekel 

ondervond kritiek dat hij als gerespecteerd koordirigent een symfonieorkest met koor 
tezamen minder bij machte was te dirigeren doch de bezoekers kwamen 

hoofdzakelijk voor de religieuze beleving. 

Hij had ook nog tijd om te componeren voor koren en HaFaBra-orkesten. 
In 1950 werd hij onderscheiden met de compositieprijs van de Stad Amsterdam 

en 1964 won hij deHilvarenbeekse Muziekprijs met zijn Symfonische scène Saint  

David, voor harmonieorkest. 

Werken voor Harmonie- en fanfareorkest en brassband 

 1947 Scherzo 

 1947-1948 Suite Classique 

o Intrada 

o Air 

o Finale 

 1953 New Orleans 

 1954 Tableaux des Vosges 

o Le lac de Retournemer 

o Le Saut des Cuves 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/15_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1915
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilversum
http://nl.wikipedia.org/wiki/2_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1989
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirigent
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoorn_(Noord-Holland)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evert_Koning&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Conservatorium
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornelis_de_Wolf&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_van_der_Horst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Mulder&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonieleer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contrapunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/1937
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Waalse_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/1946
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirigent
http://nl.wikipedia.org/wiki/NCRV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilversum
http://nl.wikipedia.org/wiki/N.O.S.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilversum
http://nl.wikipedia.org/wiki/KCOV_Excelsior
http://nl.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us-Passion_(J.S._Bach)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Messiah
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nationale_brassband_Nederland&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/HaFaBra
http://nl.wikipedia.org/wiki/1950
http://nl.wikipedia.org/wiki/1964
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilvarenbeekse_Muziekprijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/1947
http://nl.wikipedia.org/wiki/1947
http://nl.wikipedia.org/wiki/1948
http://nl.wikipedia.org/wiki/1953
http://nl.wikipedia.org/wiki/1954
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o La chapelle de Labaroche 

o La Roche du Diable 

 1956 Harlem Shadows, ouverture 

 1957 Concertino, voor piano en harmonieorkest 

o Moderato 

o Larghetto-quasi recitativo 

o Allegro spirituoso 

 1958 Fantasie sur trois Noëls 

 1963 Grand Cañon du Verdon 

 1964 Valerius Suite 

o Hoe groot en hoe vervaerlic Staet nu ons leven vol verdriet 

o Heer ! als ick denck aen't goet Dat ghy ons menschen doet 

o Com nu met sangh van soete tonen, En u met snarenspel verblyt 

o Merck toch hoe nu int werck sich al steld 

 1964 Saint David, Symfonische scène 

 1965 Marcia Funèbre 

 1968 Die Koppenbrüllerhöhle Suite 

 1971 Three Motions 

o Maestoso ma moderato 

o Allegretto 

o Allegro vivace 

 1971 The Spirit of Life 

 1977 Two Sinfonic Interludes 

o Andante espressivo 

o Allegro con spirito 

 1980 Lamento Pacis voor fanfare-orkest 

 1980 Suite Romantique, voor harmonieorkest 

o Prélude 

o Sérénade 

o Nocturne 

o Rondo 

 1980 Noëls de France 

 1984 Veni Creator Spiritus voor mannenkoor en harmonie- of fanfare-

orkest 

 1986 Te Deum voor koor en harmonie- of fanfare-orkest 

 A Simple Serenade 

o Moderato 

o Allegretto 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1956
http://nl.wikipedia.org/wiki/1957
http://nl.wikipedia.org/wiki/1958
http://nl.wikipedia.org/wiki/1963
http://nl.wikipedia.org/wiki/1964
http://nl.wikipedia.org/wiki/1964
http://nl.wikipedia.org/wiki/1965
http://nl.wikipedia.org/wiki/1968
http://nl.wikipedia.org/wiki/1971
http://nl.wikipedia.org/wiki/1971
http://nl.wikipedia.org/wiki/1977
http://nl.wikipedia.org/wiki/1980
http://nl.wikipedia.org/wiki/1980
http://nl.wikipedia.org/wiki/Suite_Romantique_(Boekel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1980
http://nl.wikipedia.org/wiki/1984
http://nl.wikipedia.org/wiki/1986
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DE GESCHIEDENIS DER TROMPET 

 

DOOR JOHAN HOLLEBEEK 

 
Muziek heeft altijd een bijzondere plaats in ons leven ingenomen. Zo ook het gebruik van koperen 

blaasinstrumenten. Hier van hebben er zich in de loop der eeuwen steeds meer varianten ontwikkeld. 
De trompet heeft zijn naam te danken aan het woord “Trumphare”. Al 50.000 jaar  geleden maakte 

men gebruik van dierhoorns, waarvan het uiteinde werd opengewerkt en zo een soort mondstuk 

ontstond. Ook werden er schelpen gebruikt om op te blazen en uitgeholde boomstammen. 10.000 jaar 
geleden speelde men al op houten trompetten trompetten. Primitieve voorlopers van de trompet 

bestonden al 2.000 v. Chr. De trompet zal zijn ontstaan, toen mensen er achter kwamen dat zij geluid 

op materialen als schelpen of holle buizen konden voortbrengen. De oudste meldingen komen uit de 
Bijbel. Hier word gesproken over bazuinen en zilveren trompetten van ongeveer 50 cm lengte. Terwijl 

er in de prehistorie vormen van instrumenten waren die uit stenen gemaakt waren (2500 v.Chr.). De 

vroegste trompetten (476 na Chr.), tot de val van Rome hadden geen mondstukken en geluidsbeker. 

Het waren megafonen en dienden om de menselijke stem van de bespelers te vervormen. Ze was een 
heilig instrument die Gods stem moest weergeven. Ze moesten de boze geesten verdrijven bij 

religieuze en magische rituelen. Ook werden ze geidentificeerd met het mannelijke geslacht. De eerste 

trompetten, die we hebben gezien waren gemaakt in Egypte, 4.000 jaar geleden.  
 

Een voorbeeld hier van zijn de 

trompetten van Toetanchamon. 
Later ook bronzen hoorns(800-

1500 v.Chr.),genaamd Ardharc 

en Dordard. Daarna kwam in 

Griekenland de Griekse 
Salphinx(2

e
 helft 15

e
 eeuw 

v.Chr.)Later,in de 18
e
 eeuw 

(barokperiode) werd het 
instrument bekend als gebruikt 

in de kunstmuziek, dus voor 

concertdoeleinden.De 

zogenaamde “natuurlijke 
trompet”(baroktrompet).  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Baroktrompet 
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Om een goed overzicht van de verdere ontwikkeling te krijgen, moeten we teruggaan naar zo’n 1000 

jaar voor het Christelijke tijdperk. Toen waren er dus al metalen hoorns in gebruik. In Rome was het 

meest voorkomende instrument de z.g.Lituus. Deze had de vorm van een J-vormige jachthoorn en 
behoorde bij de cavalerie van het Romeinse leger. In het leger en de amfitheaters waren slakvormige 

trompetten in gebruik en ook kende men Tubas. Deze waren gevormd uit lange rechte buizen van hout 

of metaal, met aan het uiteinde een conisch verloop. Verdere instrumentvormen waren de Bazuin en 
Romeinse Cornu(rond gebogen instrumenten). Verder de Keltische Carnyx en Germaanse Lure. 

 

Daarna, in het begin van onze Christelijke jaartelling bestond er een zilveren trompet met een rechte 

vorm, welke door de Grieken werd gebruikt. 1000 jaar geleden speelde men al op houten trompetten, 
maar later werden deze van zink gemaakt. De laatste paar eeuwen is de trompet een lange koperen 

buis in de vorm van een lus. Verder materialen waar ze uit werden vervaardigd waren brons, ivoor, riet 

en klei. De beroemde trompet van Jericho uit de bijbel, die onder deze valse naam werd genoemd in de 
oertekst der bijbel was er alleen sprake van “Widderhorner”, die van de zeven offerpriesters van de 

muren van de stad werden geblazen. 

 
Zo laat het oude testament het instrument in een passage onder zijn ware naam klinken.Hoort men niet 

het heldere schmettern van de trompet, die genoemd werd in het tweede boek van Moses (Exodes, 

hoofdstuk XIX). Deze verschrikkelijke trompet, die te midden van bliksem en donder op de Sinai 

klinkt en spreekt men niet in het vierde boek (Numeri,hoofdstuk X) van Drometen uit gedreven zilver,  
die op Gods bevel met de hand gehamerd werden gesmeed. Zoals we hebben gezien, werd de trompet 

aanvankelijk gebruikt voor het overbrengen van eenvoudige signalen en diende ze zowel 

oorlogsdoeleinden als feestelijke gelegenheden bij vorstenhuizen, zoals staatsbanketten en dergelijke. 
 

Over de ontwikkeling in de middeleeuwen is minder bekend. In Italie vond men schilderijen uit de 15
e
 

eeuw met afbeeldingen van engelen met gebogen blaasinstrumenten. Vervolgens waren er 

cirkelvormige trompetten in Frankrijk en Italie bekend. In Duitsland nam de ontwikkeling een groot 
verloop. Hier was er sprake van de z.g.”Feldtrummet en Claretta” en ook de “Thurmerhorn”. De 

Feldtrummet werd gebruikt in het leger en was gebouwd in een lage stemming. Dit in tegenstelling 

van de Claretta. Deze was overigens de voorloper van de Clarino. Ze werd gebouwd met een hoge 
stemming. De Thurmerhorn bezat een heldere klank en werd ingezet op verdedigingstorens. Ook zijn 

ze nog onderverdeeld in z.g.families: 

1.Hoornfamilie, 
2.Trompetfamilie, 

3.Trombonefamilie, 

4.Tuba-en Saxhoornfamilie, Serpenten, Zinken en Alpenhoorn. 

 

 
                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              Zinken 
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Groeten uit Brunei!   
 

Het is inmiddels alweer een ruim jaar 

geleden dat mijn vrouw Vicky, mijn 
zoontje Daniel en ik het mooie, koele 

Leiden verruilden voor het eveneens 

prachtige maar broeierige Borneo.  De 
naam van dit eiland roept bij mij al vanaf 

mijn vroege jeugd beelden op van 

ondoordringbare, woeste landschappen 

boordevol orang-oetans, neushoornvogels 
en krijgslustige inboorlingen.  Gelukkig 

valt het met de inboorlingen wel mee, 

maar het leven hier is wel een mooi 
avontuur gebleken!  

Nadat we naar Brunei waren verhuisd voor mijn nieuwe baan op de lokale olieterminal van Shell, 
duurden het even een paar maanden voor we konden verhuizen naar ons “permanente” huis en echt 

konden gaan settelen.  Inmiddels wonen we sinds januari in ons huis in de Shell-wijk en voelen ons 

hier goed thuis.  Er is een zwembad dichtbij, mijn werk ligt op nog geen kwartiertje rijden en er is een 

stadje in de buurt met wat winkels, restaurantjes en supermarkten (die behalve nasi, bami en kroepoek 
ook heel wat Westerse producten verkopen).   

Brunei is een mooi land met vriendelijke mensen.  Het is een Islamitische staat met een alleen 
heersende sultan, maar de mensen zijn open, tolerant, vreedzaam en behulpzaam.  Wat ook fijn is 

(vooral als je met een gezin verhuist), is dat Brunei een heel veilig land is, dus we kunnen gaan en 

staan waar we willen. 

De mensen zijn dus tolerant, maar 

uiteraard willen we ons ook zo goed 

mogelijk aanpassen.  Al doende leer je 
dan ook heel wat van de lokale cultuur 

kennen, ook gebruiken die je nooit had 

verwacht!  Zo eet je hier niet met stokjes 
maar met vork en lepel.  Het is de 

bedoeling dat je je lepel in je rechterhand 

houdt en ook alleen met je rechterhand 
eet, mensen begroet, dingen aangeeft, 

enz.  Je hoort ook niet zodanig te gaan 

zitten dat iemand de onderkant van je voet 

of schoenzool ziet en als je bij iemand 
naar binnen gaat, doe je eerst je schoenen 

uit en laat je die buiten staan.  Verder 

moet je voor iedereen de juiste titel 
gebruiken, en dat kan ingewikkeld zijn (“haji” voor mannen die naar Mekka zijn geweest, “hajiah” 

voor vrouwen die naar Mekka zijn geweest, “pengiran” voor familieleden van de sultan (en dat zijn er 

een hoop, achter-achter-achter-neven tellen ook mee!), “dayangku” voor ongetrouwde dochters van 

pengirans, enz.).  Maar gelukkig mag je als “orang puti” (blanke man/vrouw) best een foutje maken en 
heb je eerder kans dat er om wordt gelachen dan dat je iemand ermee beledigt! 

Behalve de lokale cultuur, is het ontdekken van de lokale natuur een andere leuke ervaring van het 
wonen in een ander land.  We hoeven er ook weinig voor te doen: in onze tuin hebben we inmiddels 

boomslangen, een giftige reuzenduizendpoot en een schorpioen gezien!  Gelukkig zijn er ook wat 

minder angstaanjagende dieren.  Zo hebben we regelmatig neushoornvogels in de tuin, mutslangoeren 
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(prachtige grijze apen met oranje baby’s) 

en Java-apen (kleine brutale apen die ik 

regelmatig weg moet jagen uit onze 
prullenbakken).  Een van mijn grootste 

hobby’s hier is tuinieren en ontdekken 

wat hier wel en niet wil groeien.  De mij 
bekende planten (tomaten en paprika’s 

bijvoorbeeld) hebben het hier moeilijk, 

maar mijn ananassen en gember doen het 

fantastisch! Kortom, er is hier veel te 
zien, veel te beleven en veel te genieten.   

De keerzijde is dat onze familie en 
vrienden wel erg ver weg zijn.  Skype en 

e-mail maken wat goed, maar het blijft 

toch moeilijk om echt het wel en wee met 
elkaar te kunnen delen.  En dan zijn er uiteraard andere zaken die ik mis, zoals de optredens van WW!  

Zo te zien op de website en zo te lezen in de e-mails die ik nog wel eens krijg gaat het jullie goed, en 

dat is erg leuk om te horen.  Wanneer we weer in Nederland zijn kom ik graag weer eens koffie 

drinken bij de repetitie (tenzij er tijdens mijn vakantie een optreden is, dan kom ik uiteraard 
luisteren!).  Als jullie het leuk vinden kan ik stukjes blijven schrijven voor het WW Journaal, over zelf 

bedachte onderwerpen (de lokale muziek bijvoorbeeld?) of onderwerpen die jullie aandragen.  In de 

tussentijd kunnen jullie ook op de hoogte blijven van onze belevenissen op Vicky’s weblog: 
http://erwinenvicky.waarbenjij.nu/.  Het wachtwoord is “shell”. En uiteraard hoor ik graag hoe het 

jullie vergaat!   

Erwin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erwinenvicky.waarbenjij.nu/
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De Alpe d`Hues 
 

Het lijkt nog vroeg, want Kerstman moeten nog komen. Toch gaat de tijd snel en wil ik al vast een 
aankondiging doen van een uitdaging die ik (en 9 mensen met mij) willen aangaan in juni 2013. 

 

Wie kent deze berg niet van de Tour de France?  Komend jaar zal hij zelfs 2x gereden worden in de 

Tour. Maar wie niets van wielrennen weet heeft waarschijnlijk toch wel van de Alpe d´HuZes 
gehoord. Dit gaat over dezelfde berg en 

over een typisch Nederlandse happening.  

Het begon als een klein initiatief waarin 
een clubje Nederlanders op 6 juni 2006 6x 

deze berg wilde berijden. Zij wilde 

daarmee geld  inzamelen voor het KWF ( 
Koningin Wilhelmina Fonds ofwel het 

Nederlands kankerfonds). 

Inmiddels is het uitgegroeid tot een 

geweldige 2 daagse happening waaraan 
zowel gezonde mensen als 

(ex)kankerpatiënten meedoen, ieder met 

hun eigen motieven om dit goede doel te 
steunen met als motto : ´Opgeven is geen 

optie .́ 

 

Ook ik heb meerdere redenen om komend jaar mee te willen doen: 
1. Afgelopen jaar zijn 2 dierbaren van mij aan deze ziekte overleden; Eerst mijn vriendin 

Hanneke, ze was een trouwe gast bij onze jaarconcerten, en naar haar wordt ons Alpe d`HuZes 

team (Team Hanneke) genoemd. Een maand later verloor mijn buurvrouw Janet de strijd.  
2. Het is dan tien jaar geleden dat Albertine, onze klarinettiste, die mij wist te enthousiasmeren 

voor WW aan borstkanker gestorven is.  

3. Het positieve verhaal is dat  ik dan 10 jaar overlever van borstkanker ben ! 
Zo zijn er nog meer redenen: in zowel mijn familie als die van Pieterjan, mijn partner, zijn er velen 

overleden aan deze ziekte. Ik denk dat jullie vergelijkbare verhalen hebben. 

 

Reden te meer om het KWF via ons team te steunen, want Opgeven is geen optie!! 
 

Ik ga het komend half jaar alles doen om samen met mijn team deze prestatie te kunnen leveren. Ik ga 

fietsen, maar er zijn er zelfs 3 van ons die hollend de berg op willen gaan. We zullen veel activiteiten 
ontplooien om zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te krijgen. Ieder op zijn/haar eigen manier.  

Ik houd jullie daarvan op de hoogte. We zijn ook te volgen op de website van Alpe d´HuZes: zodra 

onze site is aangemaakt laat ik het jullie weten.  
Belangrijk om te vertellen is dat er geen euro aan de strijkstok blijft hangen. Wij betalen onze eigen 

kosten: alle sponsorgeld gaat rechtstreeks naar het KWF! 

Als jullie willen sponsoren en/of meer willen weten nodig ik jullie bij deze uit daarnaar te vragen bij 

de repetities. Ook kun je naar de website gaan www. opgevenisgeenoptie.nl voor meer achtergrond 
informatie, filmpjes etc..  

 

N.B.: Als je mij wilt sponsoren, wacht dan even totdat er meer bekend is. Anders gaat het geld 

niet naar ons team. 

 

Maria  

 



 
 

WW  Journaal December 2012 
Pagina 19  

 

Dinie en de Alphoorn 
 

De alphoorn werd oorspronkelijk in het alpengebied gebruikt bij het hoeden van koeien en schapen. 

Met het instrument maakte men het vee voor het melken rustig door het te laten luisteren naar de 
klanken van de alphoorn. Ook gaf men hiermee boodschappen aan elkaar en aan thuis door. 

De alpenhoorn is ontstaan uit de midwinterhoorn. Het grote verschil is dat hij veel langer is. Een 

midwinterhoorn is ongeveer 1,40m lang (varieert van streek tot streek) en een alpenhoorn is 
minstens 3 meter lang. De Alpenhoorn is helemaal van hout gemaakt, waardoor het geluid zacht is. 

Hij wordt staand bespeeld met de hoorn voor zich uit, en de klankbeker op de grond. Hij heeft een 

conische bouw. Hij wordt dus breder en breder naar het einde toe. Op het laatst heeft hij een lichte 
draaiing naar boven zodat het geluid goed verspreid wordt. 

Die kromming zit er waarschijnlijk in omdat de blazer de hoornlengte en het bijbehorende gewicht 

niet opgetild vast kan houden en hij het geluid ook niet de grond in wil blazen.  

Onder de eindkromming zit nog een klein steuntje om te voorkomen dat de Alpenhoorn beschadigd 
wordt. Meestal wordt deze kromming versierd. De hele hoorn is meestal in drie stukken verdeeld om 

het vervoer eenvoudiger te maken. De aansluitingen zijn veelal van messingbussen.  

Het hout van de hoorn kwam vroeger meestal van één (dennen)boom die onderaan een natuurlijke 
kromming had omdat ie in de helling had gestaan tijdens zijn groei.. Tegenwoordig met de 

computerfrezen is dat niet meer nodig. 

 

De huidige Alpenhoorn bestaat uit een houten mondstuk, een conisch stuk buis en de gebogen 
uitgang. Het mondstuk brengt de lucht in de buis in trilling en veroorzaakt zo de toon. De buis is de 

versterker van de trilling van de toon dat via het mondstuk wordt veroorzaakt.  

Het mondstuk wordt tegenwoordig op de draaibank gemaakt en de buis en de gebogen uitgang uit 
een in tweeën gesplitst stuk hout dat eerst verder op maat wordt gesneden – nu veelal met behulp 

van de frees en de computer - en daarna weer samengevoegd wordt tot de buis respectievelijk de 

uitgang. De buis krijgt een omwikkeling; de uitgang wordt veelal beschilderd met een mooi motief 
of versierd met houtsnijwerk. Veelal met Zwitserse motieven, een almhut, koeien, gentianen en een 

Zwitserse vlag of kantonvlag. 

 

 

BLAZEN 
Geblazen wordt veelal in de buitenlucht. Er zijn hiervoor allerlei motieven te noemen, variërend van 

harmonie met de natuur of in balans zijn met die natuur; het blazen als een vorm van meditatie of als 
levensstijl dan wel ter compensatie van het snelle leven van alledag.  
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Voordat mijn dochter in Zwitserland ging wonen heb ik nooit aan de alphoorn gedacht als serieus 

blaasinstrument, Meer iets voor de toeristen dacht ik en een beetje achterhaald.. Afgelopen zomer is 

mijn mening hierover veranderd. Ik ben echt onder de indruk geraakt van de prachtige klank en de 
vaardigheid van de blazers die ik heb horen spelen in Zermatt. Op een dag hoog in de bergen ( 2800 

meter) zei mijn dochter tegen mij, “Kijk mama, het is jouw dag” Er kwamen 4 mannen uit de skilift 

met grote pakken op hun rug, ze pakten de pakken uit , er kwamen prachtige instrumenten uit en 
gingen oefenen, echt geweldig, de klank is warm en vol en draagt ver zeker natuurlijk in die 

omgeving. 

Na wat twijfel en enige schroom te hebben overwonnen hebben we gevraagd of ik het mocht proberen. 

Een van de vier mannen vond het wel leuk en liet me op zijn instrument spelen, na enige proberen 
kreeg ik er de tonen uit zoals ze bedoeld zijn. Na de uitdaging van de blazers dat de lage klanken 

waarschijnlijk te moeilijk waren kreeg ik er die ook uit. Hartstikke leuk!  

Een hele leuke vakantie-ervaring 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dinie alleen op de Alphoorn…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
……..misschien de volgende keer met begeleiding  
van de piano? 

 
Dinie 
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Concertagenda 2012/2013 

 

2012/2013 

Zaterdag 22 december 2012 Optreden Zorgcentrum  

Noordwijk 
15.15 - 16.15 uur 

Zondag  17 februari 2013 Woonlocatie Apollotoren Gemiva SVG 

Leiden (restaurant De Lepelaar) 

14:00-16.00 uur 

Zaterdag  16 maart 2013 Jaarconcert 

Arsenaal Leiden 

Avond 

Donderdag 2 mei 2013 Stichting VTV/Centrum Club 58 

Leiden 

Avond 

Zondag  16 of 30 juni 2013 Leidse Hout Middag 

Zaterdag 7 september 2013 Verpleeghuis Den Weeligenberg 

Hillegom 

Middag 

 

 

 

 
 

   

    

    

   

 

 

\ 
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Deze keer weer iets Spaans. 

Tapas 

 

Hierna enkel simpele Tapas gerechten. 

Kaas duivels 

Ingrediënten 

 

- 100 gram geraspte kaas 

-1 ei 

-1 eetlepel worcestershire saus 
-1 eetlepel zachte roomboter 

-8 sneetjes wit casinobrood 

-3 plakken bacon 
-peper en zout 

Bereiding 

Breek het ei in een kommetje en klop het los. Voegde geraspte kaas en worcestershiresaus 

toe en meng dit goed door elkaar. Meng de roomboter er doorheen tot het een mooi glad mengsel is. 

Verwarm de oven voor naar 200 graden. 
Verdeel de duvel mengsel over de 8 sneetjes casinobrood. 

Snij de bacon en dunne reepjes. En verdeel deze over de broodjes. 

Kaas duivels in 10 minuten lichtbruin bakken in de oven. 

Klein snijden voor serveren. 

Eet smakelijk 

Cor  
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