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Woord van de voorzitter
“Sinterklaas stopt ermee!”
Wat een slecht nieuwsbericht kregen wij onlangs te horen, zeg. Sinterklaas stopt na vele jaren trouwe
dienst. De reden, zo schijnt het althans, is dat hij het nu wel welletjes vindt. Iemand anders moet het
nu maar gaan doen. De oude Sint houdt het voor gezien. Menig schoen vulde hij, oneindig veel
verlanglijstjes las hij door. Het einde is bereikt. Iedereen mag het dak op, maar hij in ieder geval niet
meer.
Tja, en daar zitten we dan, met een enorm probleem. De oude Sint taait af. Zal de nieuwe Sint wel
komen? Zeker nu hij het weer zo lelijk vindt.
Of is het slechts iets van tijdelijke aard? Makkers staakt uw wild geraas. Schijnt achter de wolken
wellicht de zon?
Misschien is het gewoon een winterdepressie. Een nieuwe Sinterklaas, dat kan toch helemaal niet. Dat
is niet echt. Het pak klopt dan misschien wel en het paard is nog steeds even wit, maar aan zijn neus
zie je dat het niet die èchte ouwe is.
Maar goed, zo gaat het nu eenmaal. Ook in het verenigingsleven zijn er wisselingen.
Soms komt er een nieuw pak (een nieuwe baan) en soms blijft het pak wel hetzelfde, maar komt er
iemand anders, een nieuw persoon die hem aantrekt. Natuurlijk moet je dan even wennen, maar
uiteindelijk is het gewoon weer sinterklaas. Je moet aan elkaar gewend raken en na jaren weet je niet
beter. Dan is de eens nieuwe Sint weer de oude vertrouwde.
Maar voor het zover is moet er een zoektocht komen naar wie de mijter past. En dat is niet eenvoudig,
want de mijter moet wel precies passen. Niet een te groot hoofd, niet een te klein hoofd, maar precies
pas. Als gegoten zitten zij dan, de diverse mijters. Ja, ja, u leest het goed, de diverse mijters.
Want het is natuurlijk niet alleen zo dat je goede sier maakt met je mooie mijter, waarmee je het
publiek toezwaait. Heel vaak, eigenlijk bijna altijd, heb je je werkmijter op.
Wellicht minder fraai, maar wel zo efficiënt.

Peter Freriks

De mooie siermijter

De noodzakelijke werkmijter
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Halfjaarverslag van de secretaris
Zoals al aangekondigd in mijn vorige verslag eindigden we 2010 met een kerstconcert in het LUMC,
en wel op kerstavond. Het werd een gezellige avond vol traditionele én moderne kerstliedjes, waarbij
het aanwezige publiek natuurlijk ook mocht meezingen. Een paar mensen was in staat om (in bed)
naar beneden gereden te worden om naar ons te komen luisteren, maar velen zullen ook (live) van het
concert genoten hebben via het interne televisiekanaal. De avond werd afgesloten met een
samenkomst van orkestleden en publiek, onder het genot van een kopje heerlijke chocolademelk met
een stukje kerststol erbij.
In het nieuwe jaar werd geleidelijk weer een flinke hoeveelheid nieuwe muziek in de map gebracht,
die de komende maanden ingestudeerd zal gaan worden. Er is dit jaar getracht een combinatie te
maken van verschillende moeilijkheidsgraden, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen en we ook
voor het publiek een wisselend repertoire ten gehore kunnen brengen.
Op 19 maart vierde Brassband Warmond haar verjaardag en daarbij waren wij en de band B1
uitgenodigd om het jubileumconcert op te luisteren. Na enkele gezamenlijke repetities werden drie
gezamenlijke stukken opgevoerd en speelden de drie gezelschappen ook nog afzonderlijk van elkaar.
Het was een geslaagde verjaardagsavond!
Het volgende concert was met prachtig zonnig weer in een zeer druk bezochte Hortus Botanicus.
Helaas was een deel van onze muzikanten reeds bezet, dus we speelden met een vrij klein groepje. Dat
mocht echter de pret niet drukken. Naast wat “oude” muziek werd er ook al een aantal nieuwe
nummers ten gehore gebracht. Hoewel het concert bedoeld was als achtergrondmuziek voor de
bezoekers, namen toch flink wat mensen op de gereed staande stoelen plaats om uitgebreid te blijven
luisteren.
Eind juni zullen we nog twee concerten geven in één weekend. We spelen in een zorgcentrum en
natuurlijk ons traditionele concert in het Leidse Hout. Laten we hopen dat het daar net zulk mooi weer
zal zijn als in de Hortus! Ook wordt er hard gerepeteerd voor ons jaarconcert, dat zal plaatsvinden op 8
oktober. Bij dezen wil ik u allen vast van harte uitnodigen voor het bijwonen van dit concert.
Judith de Jong

WW Journaal juni 2011
Pagina 4

“De speld en de hooiberg”.
Dit keer eens een attribuut dat de archiefcommissie nog niet eerder gezien had, maar waar wel
verhalen over de ronde deden.
Via één van onze oud-leden, Gerard van Goozen, zo schreven wij al eens eerder in deze rubriek,
kregen wij veel materiaal binnen. Naast glazen en veel andere zaken die voor W.W. erg leuk zijn om
te bewaren, bevond zich ook een heel klein speldje. Ogenschijnlijk een heel normaal speldje van een
muziekharpje, wat de link met de muziek snel maakte, maar waar onderaan in een blauw balkje W.W.
staat gedrukt. En dan wordt het toch iets speciaals. Niet zo maar een speldje, zoals je die wel eens op
rommelmarkten ziet, waarop logo‟s afgebeeld staan van bedrijven of namen van producten, zoals dat
in de jaren vijftig de gewoonte was, maar iets dat met W.W. te maken heeft. Maar ja, waartoe diende
dat speldje eigenlijk? Was het bedoeld als verzamelitem, een speldje tussen de vele andere speldjes?
Was het iets dat iedere muzikant standaard op zijn revers droeg? Nou, dat geloven wij niet, want
anders zou dat op oude foto‟s te achterhalen moeten zijn.

Misschien was het wel bedoeld als blijk van waardering of als
bedankje voor bewezen diensten. Wellicht werd het maar af en
toe uitgereikt. Wij weten het in ieder geval niet.
Tja, en waar vind je dan zulke zeldzame speldjes.
In ons archief vonden wij een foto van een hooiberg.
Zou het gezegde dan toch kloppen?

Zoeken naar een speld in een
hooiberg. Wat een klus.

In ieder geval kunnen wij u meedelen dat de hooiberg in Zelhem stond.
Tijdens een optreden, waarschijnlijk begin jaren vijftig, werden er diverse kiekjes gemaakt om te laten
zien dat een dagje uit met het orkest ook heel ontspannend kon zijn.
Op de foto o.a. de gebroeders Ruytenbeek, de heer Muyzert en hun vrouwen.
Of er speldjes achtergebleven zijn in de hooiberg laten wij graag over aan uw eigen fantasie.
Wel zou het leuk zijn om te weten hoeveel speldjes er in omloop zijn geweest.
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De Krant van ….
11 juli 1903

Een bijzonder artikel uit de Nieuwe Leidsche Courant, waarin wel een hele mooie omschrijving staat
van ons eerste vaandel. Rood fluweel met een zilveren harp en een gouden lauwerkrans. Kan het nog
mooier? Van dit vaandel, dat overigens in bruikleen is bij de Lakenhal in Leiden, is géén kleurenfoto
beschikbaar. Alleen een zwart-wit variant in een zeer slechte conditie. Hopelijk lukt het ons een mooie
foto te maken tijdens de tentoonstelling “125 jaar 3-octobervereeniging”, die in oktober start.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen dan beide vaandels (van 1903 en die van 1927) tentoongesteld
worden.
U als lezer kunt mee doen met de prijsvraag: “Wie maakt de mooiste foto van onze vaandels?” en de
winnaar wint een overheerlijke slagroomtaart. Uiterlijke inleverdatum is 1 december.
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Wat is het bereik van een dwarsfluit?
Twintig meter als je hard gooit.
Waar is een trompet van gemaakt?
Overgebleven saxofoononderdelen.
Een man komt in een restaurant. Achter de vleugel zit een pianist bekende deuntjes te spelen
terwijl er een klein aapje bovenop de piano zit. De man gaat zitten en luistert naar de muziek
terwijl hij gebiologeerd naar het guitige aapje kijkt. Ineens staat het aapje op en - grote schrik!
- plast in het bierglas van de pianist. De man loopt naar de pianist en fluistert hem in het oor:
"Het aapje plast in uw glas." Waarop de pianist zegt: "Ken ik niet, maar als u even een paar
maten neuriet..."
Betekenis van een paar muziektermen:
INTONATIE = Door je neus zingen, was vooral populair in de middeleeuwen.
TUTTI = Gedroogd fruit
MUSICA FICTA = Als je niet meer weet waar je bent en je rommelt wat aan totdat je het
vindt.
Wat is het dynamisch bereik van een trombone?
Aan en uit.
Een man loopt een dierenwinkel in en vraagt om een papegaai. De verkoper laat hem twee
prachtige exemplaren zien. "Deze hier kost 900 euro en die andere is 1250 euro," zegt de
verkoper. "Tjee," zegt de man, "wat kan die van 900 euro dan?" "Die zingt alle aria's van
Mozart." "En die ander?" vraagt de klant. "Die zingt de complete Ring cyclus van Wagner.
Achterin heb ik er nog een voor 2000 euro." "Tjonge! Wat kan díé dan?" "Niks," zegt de
verkoper, "maar de twee andere papegaaien noemen hem "Maestro'."
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PUM missie naar de Filippijnen
Voordat ik iets ga vertellen over mijn missie op de Filippijnen is het wellicht van belang iets meer te
weten van PUM. (Programma Uitzending Managers)
PUM is een organisatie die gelinkt is aan het midden en kleinbedrijf in Nederland (VNO-NCW) die
zich inzet om in landen wereldwijd, waar het economisch minder gaat dan hier, het midden en klein
bedrijf te helpen. Zij maken daarbij gebruik van z.g. “ senior experts” die door jarenlange ervaring in
Nederland een grote expertise hebben opgebouwd in hun vakgebied. De leeftijd van deze experts is
tussen de 50 en de 70 jaar. Na het 70 ste jaar wordt je automatisch uitgeschreven bij PUM.
Ikzelf heb me, na mijn pensionering, in 2009 bij PUM aangemeld. Vrijwel direct na mijn aanmelding
werd mij gevraagd een project te doen in Georgië, april 2010. Er werd mij gevraagd daar een z.g. “
Fact-finding mission” te doen bij een school voor beroepsonderwijs. De bedoeling was om de school
met hulp uit Nederland naar een hoger niveau te tillen. Helaas is om diverse redenen een
vervolgmissie vorig jaar oktober niet doorgegaan. Dit project is voorlopig uitgesteld.
Eind februari dit jaar werd mij gevraagd een project te doen op de Filippijnen en daarover wil ik jullie
wat meer vertellen. Ik zal me wat het project betreft beperken tot de zakelijke informatie maar over het
land de bewoners en mezelf wat uitgebreider zijn.
De centrale vraag was ook hier om een, in dit geval een bedrijfsschool bij een groot bouwbedrijf, naar
een hoger plan (wereldstandaard) te brengen en de docenten onderwijskundig bij te scholen. Daarnaast
werd er gevraagd het geheel zodanig te adviseren dat ze zelfstandig zouden kunnen draaien en in
toekomst concurrent zouden zijn en blijven voor vergelijkbare opleidingen in de stad en het gehele
eiland Cebu. Een niet geringe opdracht die ik zo goed mogelijk heb uitgevoerd.
Een vervolg op deze missie staat al op stapel. In september van dit jaar komen er twee medewerkers
van de school naar Nederland om hier het onderwijs systeem in het algemeen, en het beroepsonderwijs
in het bijzonder te bekijken. Vooral de wijze waarop leerlingen in de bouw worden begeleidt,
onderwezen en gevolgd, zal onderwerp van de stage zijn. Daaropvolgend zal er in januari 2012 een
vervolgmissie zijn om te kijken hoe mijn voorstellen en aanbevelingen zijn opgevolgd en met welk
resultaat.
Dit was mijn eerste keer op de Filippijnen. Ik kende Azië al een beetje van bezoeken aan Nepal en
China in 2001 maar dit was toch weer heel iets anders. De hoofdzakelijk katholieke bevolking is
zachtaardig en vriendelijk en vooral de vrouwen zijn zeer ondernemend. De werktijden in het
bedrijfsleven zijn van 07.00 AM tot 06.00 PM. De werkweek is 48 uur maar omdat er op zaterdag
meestal niet wordt gewerkt maken ze zulke lange dagen. Als je geen werk hebt probeer je wat te
scharrelen op straat met van alles en nog wat. Dat varieert van mango tot Viagra verkoop en van
kralenketting tot gitaar. Er wordt ook veel gebedeld, vooral door jonge kinderen. Volgens sommigen
worden deze kinderen aangestuurd door syndicaten. Ik heb daar geen bewijzen voor gezien maar het
zijn de Filippino‟s zelf die dit zeggen. Er worden bijvoorbeeld ook arme mensen aangetrokken door
syndicaten om hele woonwijken langs de rivier te bevolken in allerlei bouwsels op palen, langs en
onder bruggen, gemaakt van plaatstaal en ander afval. Als deze gebieden vol raken of ze hebben de
grond ergens anders voor nodig gaat er een groep lounge figuren in overleg met de gemeente om voor
veel geld de groep te verplaatsen, de grond te verkopen of anderszins.
Een 25 a 30 % van de Filippijnse bevolking is hoog opgeleidt (hoger onderwijs, universitair) en bezet
de banen in het midden- en hoger kader. Ze hebben hun opleiding te danken aan het feit dat hun
ouders de (privé) school hebben betaald. De rest van de bevolking heeft lagere school met hooguit een
paar jaar voortgezet onderwijs. De meesten spreken Engels (officiële voertaal) maar velen, vooral de
ouderen, spreken hoofdzakelijk de lokale taal.
Omdat veel jongeren op de Filippijnen, in tegenstelling tot andere ontwikkelingslanden, goed Engels
spreken, zijn ze heel aantrekkelijk voor Westerse bedrijven, vooral callcenters. Er komen steeds meer
van die centra en het werk daar is voor de Filippino‟s zeer aantrekkelijk. Ze krijgen een goed salaris en
dito werkomstandigheden maar moeten helaas wel vaak „nachts werken. Naar mijn idee altijd nog
beter dan de miljoenen die in het midden oosten werken als lasser, bouwvakker, verpleegster of hulp
in de huishouding. De schatkist wordt daar wel elk jaar met 12 tot 14 % door gevuld. Neemt niet weg
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dat de schade veroorzaakt door ontwrichte gezinnen en sociale armoede, op den duur wel eens hoger
zou kunnen zijn.
Ik ben me overigens zeer wel bewust geweest van het feit dat ik door mee te werken aan een hoger
opleidingsniveau voor de bouwberoepen daar een bijdrage aan heb geleverd. Toch vond ik de balans
in positieve zin doorslaan omdat het uiteindelijk ten goede komt aan het ontwikkelingniveau van het
land in het algemeen, en het individu in het bijzonder. Ook de PUM doelstelling is er op gericht om
een hoger niveau na te streven om wereldwijde handels initiatieven te ontplooien.
Ik heb in Cebu en op Cebu eiland met verwondering om me heen gekeken en genoot van het klimaat
en de sfeer. Natuurlijk werd ik door het bedrijf waarvoor ik werkte weggehouden van allerlei lounge
plekken, daar kan ik dus niet al te veel over vertellen. Maar na drie weken hard werken had ik rond
Pasen het idee om het wat rustiger aan te doen. Ik ben toen op een trip gegaan naar het zuiden
(Malbwal) om te gaan snorkelen, zwemmen en vissen. Langs de kust is het land op z'n mooist.
Prachtige stranden en een wonderbaarlijke onderwaterwereld. De kuststreek is nog niet zo toeristisch
en daardoor heeft het een aantrekkelijke exotische uitstraling. Je kunt er heerlijk vis eten, vers uit de
zee op je bord, en als je ‟s avonds zit te eten zijn de vissers alweer bezig om met lampen op laag water,
inktvis en zee-egel te zoeken.
De meeste toeristen komen uit Japan maar ik heb ook toeristen uit Nederland ontmoet. Het
uitgaanswereldje draait op volle toeren en je kunt er tot 4 AM in de karaoke bar terecht. Heerlijk een
avond laten meeslepen langs allerlei uitgaansgelegenheden en uiteindelijk vrolijk staan meezingen met
een karaoke machine, wat ik normaal gesproken verafschuw......! Tsja...!
Onderweg terug naar de stad nog een grote paarprocessie (2 km lang) voorbij zien komen, ongelofelijk
om te zien hoe betrokken de mensen zijn. Neemt niet weg dat ook hier eigenbelang een grote rol
speelt. De grote beelden die worden meegedragen (gereden) worden gesponsord door welgestelde
Filippino‟s. De mensen die meelopen, kiezen een beeld uit en gaan daar achteraan. Als beloning
mogen ze die avond gratis eten bij de desbetreffende weldoener......
O ja onderweg ook nog rauwe zee-egel gegeten, wat een traktatie!!!!!! Heerlijk.
Terug in de stad nog wat afsluitende werkzaamheden gedaan en mijn missie afgerond. Als alles goed
gaat ben ik er in januari weer terug. Ik heb er nu al zin in.
Gijs Zevenhoven

Gijs 40m boven Cebu
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Het IntervieWW
Vraag 1: Wat is je volledige naam? Wat is je geboortedatum en waar ben je geboren?
Antw. Jan: Jan Keimpe Dijkstra. Ik ben geboren op 12 februari 1961 in Nagele in de Noordoostpolder.
Tegenwoordig woon ik in Dordrecht.
Vraag 2: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Antw. Jan: Spontaan, introvert, sociaal, sportief en muzikaal.
Vraag 3: Bij WW speel je trombone. Waarom heb je voor dit instrument gekozen?
Antw. Jan: Van huis uit speelde ik bij de fanfare “De Zeeschelp” uit Nagele. Daar speelde ik bariton en tuba,
maar ik ben later overgegaan op trombone toen men daar meer behoefte aan had.
Vraag 4: Bespeel je nog meer muziekinstrumenten?
Antw. Jan: Ik heb ooit op een bazuin gespeeld. Dat was een replica van een trombone uit de Renaissance. Met
die bazuin speelde ik bij de Stadspijperskapel “De Bombarde” uit Dordrecht.
Vraag 5: Welk muziekinstrument zou je nog willen leren bespelen?
Antw. Jan: De bas!
Vraag 6: Op welke leeftijd ben je begonnen met muziek maken?
Antw. Jan: Ik ben begonnen op m‟n dertiende.
Vraag 7: Welke muziek heeft jouw voorkeur?
Antw. Jan: Eigenlijk heb ik niet zo‟n voorkeur. Het belangrijkste is dat muziek je raakt.
Vraag 8: Waar kan men je ’s nachts voor wakker maken?
Antw. Jan: Nergens voor!!!
Vraag 9: In welk tijdperk had je graag willen leven?
Antw. Jan: Dan graag in de Gouden Eeuw. Lijkt me lekker eenvoudig.
Vraag 10: Welk persoon, uit heden of verleden, zou je graag willen ontmoeten?
Antw. Jan: Joop Doderer de acteur die o.a. Swiebertje speelde, omdat ik het een grappige typetje vind.
Vraag 11: Wat is je favoriete tv-programma?
Antw. Jan: Dat is “Kinderen Geen Bezwaar” van de VARA.
Vraag 12: Hoe zou je graag in een volgend leven willen terugkeren?
Antw. Jan: Als m‟n tweelingbroer.
Vraag 13: Heb je naast WW nog andere hobby’s?
Antw. Jan: Jazeker! Ik doe graag aan hardlopen en wielrennen. Verder lees ik graag.
Vraag 14: Hoe zou je WW willen omschrijven?
Antw. Jan: WW is gezellig en muzikaal.
Vraag 15: Wat betekent WW voor jou?
Antw. Jan: Veel gezelligheid en ondertussen leuk muziek maken. Bovendien kom je nog „ns ergens; ik voel me
al bijna thuis in Leiden!
Vraag 16: Welke vraag heb je gemist tijdens dit intervieWW?
Antw. Jan: Geen enkele. Het waren goede vragen!
WWas getekend: Jan Dijkstra
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De Trompetfluisteraar

Waarom, ach waarom is de Hoorn toch zoveel mooier dan een trompet???
Waarom zijn de vormen en de klank van de Hoorn zoveel eleganter en zoveel verfijnder dan die van
die overgeëvolueerde bazuin? Hoe komt het dat de Hoorn met haar weidse tonen een vreedzaam
uitzicht kan bieden aan alle denkbare landschappen van om het even welk continent dan ook, maar ook
even zo vanzelfsprekend mensenmenigten kan ophitsen tot strijd en oorlog? Met haar natuurlijke
souplesse maakt zij moeiteloos het onmetelijke Universum inzichtelijk.
Maar eveneens geeft zij de Liefde, hoe groot of klein ook, die ontroering en verleidelijkheid mee
waardoor deze van oudsher begeerd maar ook berucht is. Waardoor komt het dat de Hoorn met speels
gemak de entree van de machtigste koningen aankondigt en dat een trompet slechts dient om
‟s morgensvroeg de komst van de stadsomroeper de straten in te tetteren? Het antwoord is niet simpel,
maar misschien is het wel zo dat de Hoorn nu eenmaal de Hoorn is en dat een trompet……. een
trompet, tja………ach, een trompet blijft tenslotte toch maar gewoon een trompet, nietwaar?
Daarom is het wellicht des te opmerkelijker dat er altijd mensen zijn geweest die meer in een trompet
zagen dan het feitelijk was. Één van die personen was Jozias B. Van Heuchtem de Looij. Wie speurt in
de gemeentelijke archieven komt tot de conclusie dat er weinig tot niets over hem bekend is. Zijn
geboortedatum en geboorteplaats zijn niet nader te bepalen en ook is niet bekend gebleven wat zijn
dagelijkse beroep was. Het weinige wat met enig voorbehoud stellig kan worden vastgesteld is dat hij
op 11 april 1954 ontdekte over een wel zeer opmerkelijke gave te beschikken. Het was op deze zondag
dat hij een concert van een plaatselijke harmonieorkest in het park bezocht en het was vlak voor de
pauze dat het hem opviel. Even tevoren had hij nog getwijfeld, maar toen hij zijn oren nog wat meer
wist te spitsen drong het toch echt tot hem door; de trompetten klonken beter wanneer hij ernaar
luisterde dan wanneer hij dit niet deed!
In de weken die volgden bezocht Van Heuchtem de Looij talloze muziekevenementen van
verschillende orkesten en bandjes, zolang er maar één of meerdere trompettisten in meespeelde, en
iedere keer viel het hem op dat zijn talent bevestigd werd en dat de concerten en jamsessies waarbij
hij in de zaal zat kwalitatief beduidend beter waren dan degene waarbij dat niet zo was.
Vol enthousiasme begon Van Heuchtem de Looij verschillende boeken te schrijven en probeerde zijn
gave op wetenschappelijke, psychologische en soms zelfs spirituele argumenten te onderbouwen. Om
zijn boeken te promoten hield hij lezingen en workshops door het hele land en soms zelfs daarbuiten.
Al spoedig meende menig trompettist dat hij inderdaad beter speelde als Van Heuchtem de Looij naar
hem luisterde dan wanneer deze dat niet zou hebben gedaan en daarom werd de nieuwe muziekgoeroe
een graag geziene eregast bij vele concerten van symfonieorkesten, zigeunerensembles, jazzcombo‟s,
fanfareverenigingen en andere muziekgezelschappen. Men vond een concert waarbij dé Van
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Heuchtem de Looij aanwezig was al bij voorbaat geslaagd en dus de moeite van het bezoeken waard!
Dit tot grote verbazing van zijn vrouw, die nooit iets van enig talent bij haar man had bespeurd; hij
kon niet eens het notenschrift ontcijferen, dacht ze meer dan eens tijdens het aardappelschillen. Maar
evenredig aan de eerste geldstromen die binnenstroomden ebde haar scepticisme weg .
Inmiddels was Van Heuchtem de Looij ook begonnen in diverse weekbladen en kranten advertenties
te plaatsen waarin hij aanbood trompettisten intensief te begeleiden. Hij ontving privé mensen die
hun problemen met hun trompet aan hem voorlegden. Gewoonlijk trok hij zich dan met het instrument
in een bijkamertje terug om na verloop van tijd bezweet en vermoeid weer te verschijnen en een
grondige analyse te geven van het probleem, welke therapeutisch met “een gebrek aan een stukje
welbewuste trompetbeleving” te maken had, maar praktisch gezien slechts met een welgemikt
druppeltje olie. Meestal slaakte de klant dan een zucht van verlichting, betaalde de afgesproken
vergoeding en keerde opgelucht huiswaarts in de wetenschap voortaan een betere verstandhouding tot
z‟n trompet te hebben. Een grote golf van zelfverzekerde trompettisten overspoelde het land. Eeuwen
van miskenning leken voor hen voorgoed voorbij!
Uiteraard ontgingen de meer op winst beluste lieden deze nieuwe lucratieve business niet en al snel
ontpopte zich de één na de andere specialist op bijvoorbeeld fagot, fluit, kerkorgel en ocarina, maar
geen van allen behaalden het resultaat dat Van Heuchtem de Looij zo moeiteloos bereikte. Saillant
detail is dat in deze tijd niemand zich waagde de Hoorn aan de theorieën van Van Heuchtem de Looij
bloot te stellen; stilzwijgend was men het erover eens dat de hoorn al van nature briljant klonk en
verder geen psychologische ondersteuning behoefde. Tevens geloofde men dat hoornisten al genoeg
van zichzelf vervuld waren en dat het wijs was dit vooral niet verder aan te moedigen.
Het is echter opvallend dat juist op het hoogtepunt van zijn roem Van Heuchtem de Looij spoorloos
uit de archieven en geschriften verdween. Vadertje Tijd lijkt geen minuut meer te willen verspillen aan
zijn wel en wee; zijn naam en daden werden doeltreffend uit het collectief geheugen gewist en alleen
een enkele trompettist voelt tijdens het bespelen van zijn instrument misschien nog een enigszins
geruststellende schaduw uit een anoniem verleden over z‟n schouder meekijken. Als men nu nog iets
van deze voormalige legende wenst te vinden zal men heel goed moeten zoeken!
Wie tegenwoordig goed naar een trompettist kijkt – of het in een groep is of alleen - ziet ongetwijfeld
in zijn of haar ogen eenzelfde wanhopige blik. Het is juist die aangrijpende hulpeloosheid die zo
ontroert: zij missen iemand die naar hen luistert!

Het tragische van dit alles is echter dat dit voor een ieder heel goed te begrijpen valt;
want wie wenst zichzelf niet, al is het maar zo nu en dan, een fluisteraar toe…?

Maarten Buis
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COMPONIST&WERK
Jacob de Haan
Jacob de Haan, geboren op 28 maart 1959 te Heerenveen, behoort tot een van de meest populaire en
meest gespeelde componisten van deze tijd, met name in de wereld van harmonie en fanfare.
Daarnaast publiceerde hij diverse koorwerken, waaronder een mis.
In langdurige
samenwerking met zijn uitgever De Haske Publications publiceerde hij sinds 1983 talloze composities
en arrangementen voor diverse bezettingen. Zijn composities, die meestal in opdracht zijn geschreven,
genieten in alle windstreken van de wereld bekendheid. Heel bekend werden zijn werken gebaseerd op
filmmuziekachtige combinaties van stijlen. Zijn meest uitgevoerde compositie 'Oregon' betekende zijn
internationale doorbraak.
In Amerika werd zijn naam vooral gevestigd met het zeer succesvolle
werk 'Ammerland'.
Zijn oeuvre voor blaasorkest bestaat verder uit meeslepende concertwerken in diverse
moeilijkheidsgraden, kortere concertante werken, didactisch materiaal voor beginners, lichte muziek
en marsen. Ook schrijft hij diverse arrangementen van bestaande klassieke werken en koralen (vaak
met ad libitum koorstemmen).
Jacob de Haan studeerde orgel aan het Stedelijk Conservatorium te Leeuwarden bij Piet Post, Jan
Jongepier en Jos van der Kooy. Hij studeerde daar tevens af op het hoofdvak Schoolmuziek. In 2003
ontving Jacob de Haan een muziekprijs voor zijn gehele oeuvre uit handen van de regionale omroep
„Omrop Fryslân‟.
Jacob de Haan ontvangt regelmatig uitnodigingen als gastdirigent bij uitvoeringen van eigen werken
en als jurylid bij internationale concoursen. Hij dirigeerde en jureerde in vele Europese landen, maar
ook in Australië en in de USA, waar hij o.a gastdirigent was bij de Western International Band Clinic
in Seattle. Verder geeft hij workshops voor dirigenten, muzikanten, koorzangers.

„OREGON‟
Dit muziekstuk heeft WW in de map en hebben we al diverse malen ten gehore gebracht.
Deze muzikale fantasie vertelt het verhaal van Oregon, één van de noordwestelijke staten van de
Verenigde Staten. Aan de hand van een treinreis over de Northern Pacific Railroad wordt de luisteraar
meegevoerd door het boeiende landschap van Oregon. Men ontkomt er tijdens deze avontuurlijke reis
niet aan, om af en toe weg te dromen in het verleden, waarbij indianen, cowboys, goudzoekers en
paarden met huifkarren de revue passeren.
Het werk begint in een langzaam tempo. In het daarna volgende allegro horen we de imitatie van de
fluit van de stoomtrein, gespeeld door de trombones. De ritmische structuur van westernmuziek en
rock wisselen elkaar af. Dit leidt naar het adagio, waar de signalen van hoorns en trompetten een
prachtige vocale melodie introduceren. Na deze karakteristieke melodie, komt het allegro kort terug.
Ook hier weer de trombones die de stoomfluit imiteren. Ook komen hier enkele thematische
elementen voorbij die een rol spelen in het navolgende Presto. Maatwisselingen, jazzy akkoorden,
interessante ritmische patronen (met bongo's) en een verrassend origineel thema vormen de
karakteristieken van dit presto. Daarna kondigen de hoorns het laatste gedeelte van de compositie aan.
Interessant is het feit dat we in dit allegrogedeelte een variant horen van de vocale melodie in het
langzame gedeelte. Ook het presto-thema keert kort terug, gevolgd door het allargando, dat waarachtig
klinkt als een groots karakteristiek einde van een soundtrack. De film van onze reizende fantasie is tot
een einde gekomen.
Andere muziekstukken van Jacob de Haan, die wij op dit moment in onze map hebben zijn:
„Ross Roy‟ en „Utopia‟.
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„Ross Roy‟
Dit concertwerk componeerde Jacob de Haan in opdracht van de 'St. Peters Wind Symphony' uit
Brisbane (Australie). 'Ross Roy' is de naam van de laat 19e eeuwse monumentale villa, waar in 1945
het 'St. Peters Lutheran College' is gesticht. De villa is altijd het symbool voor de school gebleven.
Jacob de Haan beschouwt het monument 'Ross Roy' in de hele compositie als een metafoor voor de
jaren (een 'monument in de tijd') die je doorbrengt op school, waarin je persoonlijkheid voor een groot
deel wordt gevormd. Vandaar dat het beginthema, door hem het 'Ross Roy-thema' genoemd,
aanvankelijk een 'monumentaal' karakter heeft. Karakteristiek is de voortschrijdende ritmische
beweging in basregister en slagwerk waarmee het navolgende 'Tempo di Marcia' begint. De met
toonherhalingen gepaard gaande beweging is een metafoor voor de structuur en discipline van de
school. Dit vormt de inleiding tot een marciaal thema, symbool voor het 'doorlopen' van de klassen tot
aan het eindexamen. Vervolgens komt opnieuw de 'Ross Roy- melodie' aan bod, ditmaal in een
schertsende, humoristische versie. Op school moet namelijk ook tijd zijn voor een glimlach, met
andere woorden: 'the bright side of life'. Daarna horen we hetzelfde thema in de majeurvariant in een
langzaam tempo, waarbij trots en zelfvertrouwen tot uitdrukking komen. Dit vormt tevens de inleiding
tot het expressieve tussendeel dat liefde, vriendschap en begrip uitdrukt. Daarna keren we terug naar
het marciale deel, maar nu in een iets andere conceptie. De oriëntale klanken, die de overgang vormen
naar het slotthema, zijn symbolisch voor de diversiteit van culturen op school. Het karakteristieke
slotthema klinkt aanvankelijk gedragen, maar mondt uit in een feestelijke apotheose, waarvan de
slotmaten niet toevallig doen denken aan het einde van een klassieke ouverture. Want de schooljaren
kunnen worden beschouwd als de 'ouverture' voor de rest van het leven en zullen in de herinnering
blijven als een monument. De premiere van 'Ross Roy' werd door Jacob de Haan gedirigeerd op 22
augustus 1997 in Brisbane.

„Utopia‟
Utopia is de naam waaronder een in 1516 door de Engelse schrijver Thomas More gepubliceerd boek
bekend is geworden. Utopia is een door More zelf naar het Grieks gemaakt woord dat "Nergensland"
betekent en de woorden utopie en utopisme heeft doen ontstaan. Utopia schildert een ideale staat op
een ver van de bewoonde wereld gelegen eiland. Dit idee vormde de inspiratiebron voor deze
compositie. Qua variatie in thematiek en stijl doet het werk denken aan Oregon. Ook Utopia bestaat uit
een combinatie van stijlen die de atmosfeer ademen van filmmuziek. Toch klinkt Utopia minder
Amerikaans. Het langzame, meeslepende middendeel bijvoorbeeld komt dichter in de buurt van de
Europese romantiek; de drieklanksignalen in het koper herinneren aan de muziek van Wagner
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De klarinet is een muziekinstrument uit onze harmoniebezetting en kent een lange geschiedenis. Zo lijkt het
althans. Genoeg reden in ieder geval om ons eens wat meer in dit instrument te verdiepen.
De oudste geschiedenis van de klarinet is vrij vaag. Zo'n 3000 jaar geleden waren er in het oude Egypte al
instrumenten met een enkel riet. Het "mondstuk" van deze instrumenten werd waarschijnlijk helemaal in de
mond genomen, zodat het riet niet beïnvloed kon worden. Je kunt met je eigen klarinet of dat van een
(mede)muzikant uitproberen hoe fraai dat klinkt (wel even vragen van te voren natuurlijk).
In de middeleeuwen bestond er een volksinstrument, de Chalumeau, waarvan algemeen wordt aangenomen
dat dit de voorloper van de klarinet is.
Op internet vindt je echter deze afbeelding als je zoekt naar een Chalumeau.
Een pijp met gaten en hier en daar een klepje erop, wat eerder lijkt op een
blokfluit, zoals wij hem tegenwoordig kennen en dus niet per definitie op een
klarinet. Maar goed, het kán een voorloper zijn.
Omstreeks 1700 bouwde Johann Christoph Denner de eerste echte
(tweekleppige) klarinet. Deze Denner bouwde eigenlijk blokfluiten en daar
leek deze klarinet ook 't meest op. De klank schijnt nogal "trompetachtig" te
zijn geweest.
Het Italiaanse woord voor trompet is clarino, en clarinetto zou dan betekenen
kleine of hoge trompet. Hier heeft de klarinet waarschijnlijk zijn naam aan te
danken.

Rond 1760 had de klarinet 5 kleppen. Omdat er zo weinig kleppen op deze instrumenten zaten, was het heel
lastig om mollen of kruizen te spelen. De oplossing was heel "eenvoudig": bouw voor iedere toonsoort een
andere klarinet !!! Hierdoor ontstonden er klarinetten in bijna iedere stemming.
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De namen van links naar rechts:
 As-klarinet
 Es-klarinet
 D-klarinet
 C-klarinet
 Bes-klarinet
 A-klarinet
 A-bassetklarinet
 F-bassethoorn
 Alt-klarinet
 Bas-klarinet
 Contra-alt-klarinet
 Contra-bas-klarinet

Wetenswaardigheidje:
De ‘gewone’ klarinet (Bes) is ongeveer 63 cm lang. De
contra-alt-klarinet is ruim 270 cm lang.

Van de 2 kleppen op Denners klarinet tot de 17 kleppen op een moderne klarinet was een ontwikkeling die
bijna 150 jaar duurde. Twee mensen hebben belangrijke verbeteringen aangebracht.
Als eerste de rus
Ivan Müller, die de kleppen en polsters sterk verbeterde. Later was er nog de fransman Hyacinthe Klosé, die
de zgn. brilkleppen op de klarinet bouwde. Hierdoor konden lastige "vorkgrepen" weggelaten worden.
In onze tijd komen de klarinetten nog steeds voor in verschillende stemmingen.
De As-klarinet, D-klarinet, C-klarinet, Altklarinet in F en de Contra-Altklarinet in Es zie je maar zeer
zelden. In symfonieorkesten horen thuis: Bes-/A-klarinetten, Es-klarinet, Basklarinet en soms de Contrabasklarinet.
In harmonie-orkesten, zoals W.W., spelen de meeste klarinettisten op Bes-klarinetten. Verder zie je nog:
Es-klarinet, Basklarinet en soms Alt-klarinet (Es) en Contrabas-klarinet (Bes).
Naast klarinetten in verschillende stemmingen zijn er ook verschillende klepsystemen in omloop. De meest
gebruikte zijn Böhm- of Frans systeem en het Albert- of Duits systeem. Het Franse systeem komt verreweg
't meest voor. Door al deze kleppen is het mogelijk in iedere toonsoort te spelen. Het enige dat nog van de
speler gevraagd wordt is tijd en aandacht.

WW Journaal juni 2011
Pagina 16

Concertagenda 2011
2011
Zaterdag

25 juni

Optreden Zorgcentrum (Noordwijk)

14:00 - 15:00

Zondag

26 juni

Optreden in Leidse Hout

14:00 - 16:00

Zaterdag

8 oktober (optie)

Jaarconcert

n.a.t.k.

Zaterdag

19 november

Optreden Zorgcentrum (Hillegom)

14:00 - 15:30
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Gezonde raapstelenstamppot met gekruide zalm

Wat heb je nodig:
1,5 kg kruimige aardappels geschild in grove stukken, zout,4 zalmmoten, 2 tl gedroogde Italiaanse
kruiden, peper, 4 el olijfolie, 1 el boter of margarine, 3 bossen raapstelen grof gesneden, 4 el basilicum
grof gehakt.
zo maak je het.
kook de aardappelen in weinig water met zout in ca 20 min gaar. Bestrooi de zalmmootjes met de
Italiaanse kruiden zout en peper. Verhit in een koekenpan 2 el olie met boter en bak de zalmmootjes in
3 tot 5 min lichtbruin. Giet de aardappelen boven een kom af, stamp ze met de rest van de olie en
zoveel kookvocht als nodig tot een grove puree. Stamp de raapstelen en basilicum er snel en luchtig
doorheen en zet de pan nog even terug op het vuur warm het goed door.
Verdeel de stamppot over 4 boorden en leg de zalmmootjes erop.

Gezond tussendoortje of toetje
Eierkoek met fruit.
Besmeer een eierkoek met Griekse Yoghurt vermeng met 1 theelepel lichte vruchtensiroop. Beleg dit
met een mengsel van plakjes aardbei en kiwi, druppel er wat vloeibare honing over en bestrooi het met
verse reepjes munt.
Eet smakelijk
Cor
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Een 65 jarige muzikant van WW
Ja die zijn er ook nog en gelukkig maar ook……………. Ik ben
al enige jaren lid bij deze vereniging en met heel veel plezier.
Het gaat niet alleen om de muziek, maar ook hoe wij met elkaar
omgaan als mensen. Daardoor ga je ook (proberen) beter muziek
te maken. Daar gaat het toch om. En dat in de oudste
muziekvereniging die Leiden rijk is. Ik heb dat ook wel gemerkt
op de dag dat ik 65 werd, er was een heuse serenade gehouden
voor mijn huis, waar ik niets van af wist! En alle muzikanten
probeerden hun beste beentje voor te zetten. Geweldig was dat,
een grote verrassing voor mij. Ik was ook best een beetje trots,
vooral ook mijn familie en vrienden, die er ook bij waren. Wie
zou de serenade bedacht hebben? Ik denk mijn vrouw Gerda, mijn collega en vriend Jaap Buis (Bes
bassist). Dat is toch ware vriendschap!

Serenade voor de jarige Daniel
Muziek maken deed ik allang vanaf mijn 9e jaar. Een talent van mijn vader, die ook muzikaal was en
ook kerkorganist was in diverse kerken. Mijn vader was ook een hele goede koperblaas muzikant bij
het Leger des Heils. Helaas was verder niemand muzikaal in de familie, al probeerden ze het wel,
helaas zonder resultaat.
Muziek heb ik leren spelen in het Leger des Heils. Daar kon ook iedereen meespelen, als je maar goed
of redelijk muziek kon spelen. Ik heb bijna alle koperinstrumenten bespeeld, alleen de trombone niet
………. komt misschien nog? Ha, ha, ha.
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Waar ik zoal gespeeld heb met mijn muzikale kwaliteiten?:
- Leger des Heils muziekkorps te Leiden
- Nationale Jeugd muziekkorps van het Leger des Heils
- Christelijke Brassband Visnet te Rotterdam
- Brassband Rotterdam
- Brassband Alkmaar
- Brassband Felison te Beverwijk
- Brassband Warmond
- Harmonie Nieuw Leven
- Fanfare FBL
- Harmonie Werkmans Wilskracht.
Zoals je ziet een hele verzameling van muziekverenigingen. En nu al dus al enige jaren op de Es Bas
en hoop dit nog enige jaren te blijven doen, dus ook bij WW. De kameraadschap is daar erg leuk.
Alleen??? Ha, ha, ha een echte goede Es bas, daar wacht ik nog op. Ik hoop dat hij er eens ook komt of
zal het toch aan mij liggen? Ha, ha, ha.
Maar iedere muzikant of leerling-muzikant is altijd welkom bij ons op WW of je nu jong of oud bent.
Dat maakt helemaal niets uit. Voor iedereen is er een plaats in ons muzikale vrienden vereniging.
Mensen bedankt voor dit alles, met een muzikale noot,
Daniel de Gunst
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Jantje ziet Abraham (50 jaar)

hier is, zei hij, noch mijn vader
noch de tuinman die het ziet
aan een boom, zoo vol geladen
mist men vijf, zes pruimen niet
maar ik wil gehoorzaam wezen
en niet plukken, ik loop heen
zou ik om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen? Neen!
voort ging Jantje naar zijn vader
die hem stil beluisterd had
kwam hem in 't loopen tegen
vooraan op het middenpad
kom mijn jantje, zei de vader
kom mijn kleine hartedief
nu zal ik pruimen plukken
nu heeft vader Jantje lief
daarop ging vader aan het schudden
jantje raapte schielijks op
jantje kreeg zijn hoed vol pruimen
en liep heen op een galop

(Hieronymus van Alphen)
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Optreden Hortus Botanicus Leiden 7 mei

Plantjes markt in de hortus. WW onze club moest daar een middagconcert verzorgen.
Het was zeer warm en de zon scheen flink. Wat voor sommige leden een probleem werd omdat de zon
weerkaatste op hun muziek. Maar na veelgeschuif en gedoe werd en door Rein gestart. De te bespelen
stukken waren nog vrij nieuw. Maar eenmaal aan het spelen liep het toch goed. Er was toch nog
publiek dat de moeite nam om te blijven zitten om te luisteren. Wat ik persoonlijk toch zeer plezierig
vind. Na zo‟n 45 minuten was er pauze. Gelukkig even wat drinken met deze warmte kregen veel
rietblazers een droge mond. Het geheel werd na de pauze nog een overgedaan. En na afloop kon
iedereen nog even rustig deze plantjes markt bekijken. Wat door verschillende leden ook werd gedaan.
Het was er gezellig druk.
Cor Braamzeel

Sfeerimpressies Serenade Daniel en repetitie 2 mei

WW Journaal juni 2011
Pagina 24

WW Journaal juni 2011
Pagina 25

WW Journaal juni 2011
Pagina 26

Prettige zomervakantie!
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