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Contact
Voor meer informatie over Werkmans Wilskracht kunt u contact opnemen met
de voorzitter of de secretaris.
Het bestuur van Harmoniekapel Werkmans Wilskracht bestaat uit:
Voorzitter

Jaap Buis

voorzitter@werkmanswilskracht.nl

071-5767566

Penningmeester Roland Wissepenningmeester@werkmanswilskracht.nl071-5315735
Secretaris

Jan Dijkstra secretaris@werkmanswilskracht.nl

078-6145768

Wij repeteren in het Muziekverzamelgebouw, J.C. de Rijpstraat 25, 2315 WE
Leiden. De repetities van WW zijn op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur.
Overige contactgegevens:
Dirigent

Rein Quint

dirigent@werkmanswilskracht.nl
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Van de Secretaris
Vlak voor de zomervakantie, op zaterdag 8 juni vond het jaarconcert van Werkmans
Wilskracht plaats, o.l.v. Rein Quint, in Het Arsnaal te Leiden. Het programma bestond uit 16
muziekstukken, die verhaalden van de vroege middeleeuwen tot de moderne tijd. Gesoleerd
werd er ook en wel op de dwarsfluit, de trompet en door het trombonekwartet. De
gebruikelijke invallers op percussie waren beide present en dat is toch een weldaad als ze erbij
zijn. In de pauze was er een heuse verloting, die gretig aftrek vond. Onder luid applaus van
het publiek kreeg Rein Quint na afloop van het concert als dank voor het welslagen ervan een
prachtig boeket bloemen, uit handen van een van de leden. De invallers op percussie,
dwarsfluit, tenorsax en trombone kregen een klein presentje uitgereikt. Na afloop werden er
door enkele leden, die de zaal hadden leeggeruimd en het instrumentarium in klaarstaande
auto’s hadden gepakt, nog gezellig nagepraat onder het genot van de overgebleven hapjes en
drankjes. Het was een bijzondere en muzikale avond, waar we nog lang over hebben
nagepraat en gedacht.
Op zondag 16 juni vond het concert van Werkmans Wilskracht plaats, o.l.v. Rein Quint in het
Leidse Hout te Leiden. Het programma bestond uit een aantal nummers, die we ook gespeeld
hadden tijdens het jaarconcert op 8 juni. Het weer was gunstig, dus het samengestroomde
publiek kan lekker buiten, voor de Waterlelie plaats nemen op de klaargezette stoelen. In de
pauze serveerde de organisatie weer lekkere drankjes aan de muzikanten en na het laatste
slokje speelde de harmoniekapel vlot en trefzeker richting het einde van het concert. Onder
zeer luid applaus, kreeg Rein Quint wederom een prachtig boeket bloemen uitgereikt door een
van de leden. De invallers op percussie, dwarsfluit, tenorsax en trombone kregen een klein
presentje uitgereikt. Een aantal leden ruimden samen met enkele vertegenwoordigers van de
organisatie de Waterlelie, leeg en togen voldaan huiswaarts.
Vlak na de zomervakantie op 25 augustus vond het concert van Werkmans Wilskracht plaats,
o.l.v. Rein Quint bij de plantjesmarkt van de tuinvereniging Ons Buiten te Leiden. Altijd
spannend, hoe het concert zal verlopen, zo vlak na de zomervakantie. Een aantal vaste leden
kon niet aanwezig zijn, dus de harmoniekapel deed naast de gebruikelijke invallers op
percussie nu ook een beroep op een invaller op trompet. Het programma bestond uit
muziekstukken, die voor een wat kleiner bezette harmoniekapel redelijk te behappen zou zijn.
Met soms hoorbare moeite baande de harmoniekapel zich een weg door het programma en
bereikte zonder zichtbare kleerscheuren, onder kundige leiding van de dirigent het einde van
het concert. Onder redelijk luid applaus kreeg Rein Quint een prachtig boeket bloemen
uitgereikt door een van de leden. De invallers op percussie en trompet kregen een klein
presentje uitgereikt. Op basis van de opgedane ervaring van dit concert zal, helaas voor de
tuinvereniging, de harmoniekapel geen concerten meer aan nemen vlak na de zomervakantie.
Op zaterdag 7 september vond het concert van Werkmans Wilskracht in het kader van Fonds
1818 plaats, o.l.v. Rein Quint in het verpleeghuis Den Weeligenberg te Hillegom. Aangezien
de secretaris hierbij helaas zelf niet aanwezig kon zijn vanwege verplichtingen elders in het
land, volgt hier een beeldverslag van dit concert.
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Op donderdag 3 oktober vond het concert van Werkmans Wilskracht plaats, tijdens Leiden
Ontzet in het van der Werfpark te Leiden. Klokslag 8:00 uur starten Concordia en Werkmans
Wilskracht gezamenlijk het traditionele Koraal o.l.v. de kundige dirigent, ter begeleiding van
de samenzang van het in grote getale samengestroomde publiek. Ter voorbereiding van het
Koraal hadden beide muziekverenigingen ook al met publiek geoefend in de Hooglandse
Kerk te Leiden. Ondanks het vroege tijdstip, speelden beide verenigingen vlot en behendig de
bekende Leidse liederen, inclusief de twee eigen gekozen muziekstukken. Na afloop van het
Koraal gingen enkele leden van Werkmans Wilskracht een opwarmertje halen bij het
paviljoen in het park, om op verhaal te komen. Daarna ging ieder zijns weegs en doken een
tweetal leden onder in het feestgedruis van Leiden Ontzet tot het bittere einde, het magnifieke
en meeslepende vuurwerk ten oosten van de oude stad, net buiten de vesting. Een ieder ging
wederom voldaan naar huis. Een klein beeldverslag volgt hieronder.
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Dit keer toont de archiefcommissie u een mooie foto van Gerardus Dik. Hij was de tweede dirigent
van W.W. en stond maar liefst 31 jaar als dirigent voor het orkest.
Van zijn hand zijn er diverse muziekstukken verschenen. Hij was tevens dirigent van het 4e regiment
van de infanterie. Op 1 juli 1954 overleed hij na een langdurig ziekbed op 72-jarige leeftijd.
De zieke dirigent wenste geen bezoek van leden van W.W. aan zijn ziekbed. Ook wenste hij in stilte
begraven te worden. Van W.W. was alleen de 2e voorzitter op de begrafenis. De leden hadden de
grootste moeite met de laatste wens van de overledene, die 31 jaar hun dirigent was.

Eén van zijn stukken, die hij schreef in opdracht voor een leidse dekenfabrikant is getiteld: “De ZaDémars”. Een afkorting voor “Zaalberg – Dekens”. De direkteur van deze fabriek fungeerde jarenlang als
beschermheer voor Werkmans Wilskracht en werd door deze speciaal gecomponeerde mars op
passende wijze geëerd.
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In het onderstaande artikel van de Leidse Courant van 17 februari leest u hoe W.W. het
jubileumjaar afsloot. Mooi om te zien waar mensen onderling toe in staat zijn, voor wat
betreft het vergaren van geldelijke middelen. Fantastisch dat ook individuele akties, zoals
het ophalen van oud papier een belangrijke bijdrage kunnen zijn. Ook de jeugd wordt in dit
artikel met name genoemd, die volgens de voorzitter het voortbestaan moet verzekeren. Iets
waar W.W. ook vandaag de dag eigenlijk bij stil zou moeten staan.

Slot van feestelijkheden voor 60-jarig
“Werkmans Wilskracht”
Nog eens F 2300,- voor instrumenten.
Als slot van de feestelijkheden bij het 60jarig bestaan gaf het bestuur van de
Harmonie-kapel “Werkmans Wilskracht”
gisteravond een grandioze feestavond.
Nadat de kapel maandagavond bij het
invitatieconcert had getoond dat zij de
opgaande lijn te pakken heeft en
donderdagavond in een druk bezocht
receptie velen van hun belangstelling
hadden blijkgegeven, waren gisteravond
leden, donateurs en genodigden in de
Stadsgehoorzaal verenigd om in gezellige
sfeer te gast te zijn.
De heer J. Bij, die reeds jaren de
voorzittershamer voert, verwelkomde
iedereen, maar vooral de jeugd die het
verdere bestaan van Werkmans Wilskracht
moet verzekeren en tevens tot grotere bloei
moet brengen.
De voorzitter van het jubileumcomite, de
heer J. Ouwerkerk kwam hierna het
bestuur verrassen, want daar Werkmans
Wilskracht alles in’t werk stelt om het
gehele instrumentarium te vernieuwen, een
bedrag van f 25.000,- is hiervoor nodig,

had ’t comite gemeend hier de eerste stoot
aan te moeten geven en bood de voorzitter
een enveloppe aan met f 2300,- en een
enveloppe met f 200,- bijeengebracht door
de moeder van de heer Ouwerkerk met het
sparen van oude kranten.
De heer Bij bedankte het comite en
speciaal de vier dames voor hun noeste
arbeid en over hun hoofden heen allen , die
hieraan hadden meegewerkt.
Rens van Dorth had het publiek met zijn
cabaret weldra in zijn greep. Als
conferencier en zanger reeds zeer
verdienstlijk, is hij er verder in geslaagd
om het ballet op een prettige wijze door de
show heen te weven, terwijl het oog
gestreeld wordt door bijzonder fraaie
costuums en met prachtige decors het
geheel tot een zeer verdienstelijke show is
uitgegroeid. Nadat de voorzitter iedereen
uitbundig had bedankt, temeer daar ’t
instrumentariumgeld alweer met enkele
honderden guldens was verstevigd, werden
de blijvers tot ver na het middernachtelijk
uur gezellig beziggehouden door balleider
van Wijk, met medewerking van het
dansorkest The Rhytm Boys.
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Van Toeters & Blazers deel 4: de trompet (slot)
DE GESCHIEDENIS DER TROMPET
Naast zijn Koninklijke zuster, het orgel, geldt de trompet als een bijzonder muziekinstrument
sinds mensenheugenis. Ze symboliseert heerszucht, zelfs het goddelijke. De trompet dient
sinds eeuwen bij religieuze en wereldlijke rituelen als signaalinstrument der stadstorenblazers
en in de oorlogsvoering. Hierbij waren ze vaak het eerste doelwit van de vijand, omdat ze
voor de troepen uitgingen. Oogknipperend meent daartoe de trompettist Wolfgang Huhn, dat
de trompet, vanwege zijn bijzonder klank en timbre, tegenwoordig in het orkest nog steeds
een toegevoegde waarde heeft.
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IntervieWW
Vraag 1 Wat is je volledige naam? Wat is je geboortedatum en waar ben je geboren?
Mijn volledige naam is Antonia Cornelia van 't Hof. Ik ben geboren op 11 augustus 1958 te
Dordrecht.
Vraag 2 Hoe zou jij jezelf willen omschrijven?
Ik ben iemand met een positieve kijk op het leven en probeer dat ook uit
te stralen.
Ik ben al 38 jaar getrouwd met Piet en samen hebben wij twee kinderen
en twee kleinkinderen (bijna 3). Ik heb 18 jaar in een slagerij gewerkt,
daarna 7 jaar als gastvrouw in een koffiebranderij en momenteel werk
ik alweer 15 jaar in een penitentiaire inrichting in Dordrecht. Daarvan
heb ik eerst 8 jaar als penitentiair inrichtingswerker gewerkt op een
bijzondere zorgafdeling en ik ben nu werkzaam als medisch
secretaresse op de medische dienst.
Vraag 3 Bij WW speel je …altsaxofoon ……….. Waarom heb je voor dit instrument
gekozen?
Er is mij gevraagd of ik altsaxofoon wilde gaan spelen.
Vraag 4 Welke muziekinstrumenten bespeel je verder zoal?
In een ver verleden heb ik trompet gespeeld maar ik was en ben nog steeds allergisch voor
trompetgeschal. Verder speel ik tenorsaxofoon.
Vraag 5 Welk muziekinstrument zou je nog willen leren spelen?
Het allermooiste instrument vind ik een cello en dat zou ik graag willen leren maar
waarschijnlijk gaat dat nooit gebeuren.
Vraag 6 Op welke leeftijd ben je begonnen met muziek maken?
Ik ben rond mijn vijfendertigste pas begonnen met muziek. Mijn dochter was majorette bij
een drumfanfare en al snel werd ik benaderd om lid te worden van de fanfare. Daar heb ik
trompet en tenorsax leren spelen. Ik vond en vind het musiceren erg leuk maar in zo'n uniform
op straat huppelen vond ik verschrikkelijk. Uiteindelijk bleek ik een vervelende vorm van
reuma te hebben, SLE genaamd, en werd het lopen op straat te belastend. Na een jaar of 7 niet
gespeeld te hebben begon het toch weer te kriebelen en ben ik op zoek gegaan naar een
zittend cluppie. Ik ben toen bij de Drechtstad muziekvereniging gaan spelen.
Vraag 7 Welke muziek heeft jouw voorkeur?
Eigenlijk hou ik van veel soorten muziek maar dat is afhankelijk van de stemming waar ik op
dat moment in zit. Ik kan enorm ontroerd raken van bepaalde muziekstukken. Ik begrijp
alleen niks van techno, trance en andere hedendaagse herrie.. Wat ik ook niet leuk vind is
carnavalsmuziek. Brrrrr.
Vraag 8 Waar kan men je ’s nachts voor wakker maken?
Italiaans ijs. Jammie!!
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Vraag 9 In welk tijdperk had je graag willen leven?
Nou, eigenlijk ben ik erg tevreden met dit tijdperk.
Vraag 10 Welk persoon, uit het heden of verleden, zou je graag willen ontmoeten?
Ik zou nog heel graag een keertje mijn oma willen ontmoeten, zij is 30 jaar geleden overleden
maar ik zou haar graag nog eens willen spreken.
Vraag 11 Wat is je favoriete tv programma?
Wie is de mol en ik vind kookprogramma's erg leuk.
Vraag 12 Hoe zou je graag in een volgend leven willen terugkeren?
Gezond!!!!
Vraag 13 Heb je naast WW nog ander hobby’s?
Koken, fietsen, lezen.
Vraag 14 Hoe zou je WW willen omschrijven?
Een gezellig cluppie waarin mensen spelen, die naast muziek maken ook belangstelling
hebben voor elkaar. De muziekkeuze vind ik trouwens ook erg mooi. Ik kom tenslotte iedere
week uit Zwijndrecht naar Leiden.
(Kunnen ze Leiden trouwens niet iets dichterbij Zwijndrecht brengen?)
Vraag 15 Welke vraag heb je gemist tijdens dit intervieWW?
Geen enkele.
Was getekend:
Tonnie van der Waal
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Een reisgezelschap bezoekt Loch Ness in Schotland en wacht vol spanning op het
verschijnen van het monster.
Vraagt een toerist aan de reisleider: “Wanneer komt Nessie tevoorschijn?”
De reisleider: “Nou, meestal na de vierde whisky”.
************
De kleine Paul is ziek en krijgt van de arts een medicijn voorgeschreven. “Heeft
het middel nog bijwerkingen?, vraagt Paul”. “Ja”, zegt de arts. Vanaf morgen moet
je helaas weer naar school.
*************
De kleine David wandelt met opa door het park. De oude man trekt een
grashalmpje uit en steekt het gedachtenloos in de mond. “Opa, zegt David, wij
krijgen een nieuwe auto”. “Hoe kom je daar nu bij”, zegt opa. “Nou, papa heeft
gezegd, wanneer opa in het gras bijt, dan krijgen wij een nieuwe auto”.
*************
Tom komt huilend thuis van de
gebeurd?”. Waarop Tom:”Alle
ooievaar de baby’s brengt. En
vanwege dat stomme verhaal
omarming.

peuterspeelzaal. Mama vraagt bezorgd “Wat is er
kinderen op de peuterspeelzaal weten dat de
ze hebben mij allemaal heel vreemd aangekeken
over een man en een vrouw en een bijzondere

*************
Een oude schlager-zanger wil het nog een keer weten en gaat na een lange tijd
weer op tournee. Bij het eerste concert in een klein stadje zit er slechts één
vrouw. “Vandaag, mijn liefste, zing ik speciaal voor jou”, zwijmeld de zanger. “Dan,
moet je wel opschieten”, zegt de vrouw, want aansluitend moet ik nog
schoonmaken.”
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Concert Amsterdam Staff Band
Voor zondag 24 november jl. nodigde Rein Quint ons uit om
het concert van de Amsterdam Staff Band in de Petruskerk te
Leiden bij te wonen. Het concert begon om 14:30 uur o.l.v.
Kapelmeester Olaf Ritman en Algemeen leider Majoor Mieke
Kuijpers en was bedoelt als dankconcert voor alle vrijwilligers,
die namens het Leger Heils in Leiden zouden collecteren voor
een goed doel. Piet en Tonnie van der Waal, Jan Dijkstra hadden
wel zin in dit concert en togen in de auto naar Leiden. Bij
binnenkomst bleken ook andere WW’ers als Peter Freriks, Peter
Ferwerda, Daniel Gunst, Johan Hollebeek hier wel oren naar te
hebben. Het was een gedenkwaardig, gezellig en oorstrelend
dankconcert. Proficiat Amsterdam Staff Band!
2013 is voor de Amsterdam Staff Band van het Leger des Heils
een jubileumjaar: ze bestaan 50 jaar. In mei dit jaar zijn ze ca. 2
weken on tour in Canada geweest en tevens brachten ze dit jaar een nieuwe CD uit, Escape
Velocity.

Behalve Rein Quint op trombone, speelden ook Robbert Marseille en Leslie Stastra mee op
percussie. Beide zijn de invallers op percussie bij Werkmans Wilskracht. Tijdens het
dankconcert speelde de Amsterdam Staff Band een aantal muziekstukken, die gevarieerd,
mooi van klank en dynamiek waren en je soms ook meepakten in het verhaal. Nogmaals
hartelijk bedankt voor de uitnodiging en het zeer fraaie concert Rein, Robbert en Leslie!
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Nieuwsflits fusie KNFM/VNM

Op 29 juni besloten de besturen van KNFM en VNM in gelijktijdige vergaderingen definitief
tot de langverwachte fusie van beide organisaties! In periodieke Nieuwsflitsen houdt de
fusiewerkgroep verenigingen, bestuurders, muzikanten en externe relaties op de hoogte van de
voorbereidingen hierop. Werknaam NMO De nieuwe organisatie (met werknaam
“Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie” kortweg KNMO*) is een vereniging. KNMO
biedt verenigingen en muzikanten een toekomstvast platform voor verdere ontwikkeling en
profilering van de amateur muziekkunst in verenigingsverband. KNMO richt zich op gezamenlijke vertegenwoordiging, belangenbehartiging en benutting van schaalgrootte.
Bestuurstructuur De bestuurstructuur van KNMO m.i.v. 1 januari 2014 laat zich als volgt
schetsen: 1- Iedere vereniging is lid van een provinciale bond 2- Iedere bond is lid van de
landelijke vereniging KNMO 3- Vertegenwoordigers van bonden en doelgroepen vormen het
Algemeen Bestuur van KNMO 4- Vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden
voorbereid door het Dagelijks Bestuur 5- Doelgroepen werken landelijk beleid uit voor 4
onderscheiden activiteiten Hafabra, Show-Mars-Percussie, Majorette-Twirl en Color Guard 6Landelijk beleid t.a.v. jeugd&educatie wordt ontwikkeld in de generieke commissie Educatie
7- Het Dagelijks Bestuur verzorgt aansturing van het kantoor Vorming provinciale bonden
Op dit moment ontmoeten provinciale bestuurders van KNFM en de bonden van VNM elkaar
om te komen tot voorstellen tot clustering van verenigingen. Hierbij wordt pragmatisch te
werk gegaan, d.w.z. dat in principe uitgegaan wordt van begrenzing door provinciegrenzen,
tenzij er redenen zijn om hier vanaf te wijken. De juridische uitwerking van het oprichten dan
wel statutair wijzigen van provinciale bonden wordt begeleid door een notaris.
Contributies en begroting De hoogte van de contributieafdracht aan de landelijke vereniging
blijft op het (lage) niveau van VNM. Op basis van dit contributieniveau wordt een concept
begroting 2014 NMO gemaakt. Communicatie ook via Facebook en Twitter De
fusiewerkgroep richt een tijdelijke digitale communicatieomgeving in t.b.v. interne en externe
berichtgeving. Daarnaast worden ook de reguliere KNFM- en VNM-communicatiekanalen
gebruikt (website-updates, vergaderverslagen, etc.).
Facebookprofiel: Fusie knfmvnm https://www.facebook.com/fusie.knfmvnm
Twitteraccount: KNMO in oprichting https://twitter.com/VNMnederland
De fusiewerkgroep is bereikbaar per mail: fusielmo@ziggo.nl
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