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“Een nieuwe voorzitter?!.................Stel je eens voor”
En zo wordt dan de hamer doorgegeven van de oude voorzitter naar de nieuwe.
Peter, hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan voor de vereniging.
Laat mij me eerst even voorstellen. Ik ben Jaap Buis, man, 54 jaar jong. Vrijgezel, werk fulltime bij
de Technische Dienst van een groep internaten en behandelcentra voor geestelijk en lichamelijk
gehandicapten. Ik heb veel hobby’s: o.a. het bouwen van miniatuurdorpen, het organiseren van spooken griezeltochten en vooral het bespelen van de contrabastuba (kortweg: Bes-bas) bij twee
verenigingen en geregeld ook als gastspeler bij andere orkesten. Hier is dus nu ook het besturen van
de Harmoniekapel Werkmans Wilskracht bijgekomen.
Luxe, geld en status mogen dan wel belangrijk zijn in het leven, voor mij staan Liefde, Warmte en
Vriendschap daar toch ruim boven. Zo wil ik dan ook als mens en als voorzitter zijn: een vriend voor
een ieder en een rustpunt welke voor iedereen aanspreekbaar is die problemen en/of ideeën heeft .
Waarom heb ik me kandidaat gesteld voor deze functie binnen de vereniging? Eenvoudige vraag,
lastig antwoord. Het vorig bestuur wilde eigenlijk niet verder, ieder bestuurslid om zijn/haar eigen
persoonlijke redenen. Gelukkig waren er geen ruzies in het spel, iets wat maar al te vaak voorkomt.
Niemand gaf zich op voor een bestuursfunctie waardoor een situatie dreigde te ontstaan waarin de
bestuursleden hun taak niet neer wilden leggen omdat er geen vervangers waren. Gezien mijn band
met Werkmans Wilskracht (mijn eerste muziekvereniging) en de in de loop der jaren opgedane
bestuurservaring vond ik het tijd worden me kandidaat te stellen. Ook als dit zou betekenen dat ik er
tijdelijk als een eenmansbestuur voor kwam te staan. Dat liever niet, maar nood breekt wet.
Gelukkig gaf Roland Wisse aan toch door te willen gaan als penningmeester en gaf Jan Dijkstra zich
op voor de functie van secretaris. Hoera, er is een nieuw bestuur. Toen gaf het oude bestuur aan het
nieuwe volledig bij te staan en daarmee waren de problemen opgelost.
Hoe zie ik de toekomst van de Harmoniekapel Werkmans Wilskracht?
Laten we eerlijk zijn: we zijn een kleine vereniging met een nog kleiner bestuur. Er is echter heel veel
werk te doen. Als alle werk door drie bestuursleden gedaan zou worden is het voorspelbaar dat zij het
niet volhouden. Dus verwacht ik eigenlijk van ieder lid dat hij/zij ook iets extra doet: PR, onderhoud,
bar, bladmuziek, schoonmaak etc. etc. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de Harmoniekapel
Werkmans Wilskracht. Laten we met zijn allen de schouders eronder zetten!
Jaap Buis
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Halfjaarverslag van de secretaris
Vorige keer eindigde ik met het bericht dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van een aantal
leden. Gelukkig hebben we inmiddels Johan Hollebeek mogen verwelkomen op trompet, waardoor die
sectie weer aardig aangevuld werd. We zijn natuurlijk nog altijd op zoek naar nieuwe leden en hopen
vooral op een nieuwe alt-saxofonist of wellicht een (langverwachte) slagwerker.
Voor wat betreft de concerten was het voorjaar (opnieuw) vrij rustig. Het lijkt een trend te zijn dat
onze meeste concerten in het najaar gegeven worden.
Op 10 december sloten we 2011 af met onze belofte aan ’s Heeren Loo met een vrolijk kerstconcert
voor de bewoners. Veel van de aanwezigen waren razend enthousiast en deden mee met ons concert.
Voor 2012 zijn we opnieuw uitgenodigd op voorwaarde dat we het bestand aan bekende kerstliedjes
nog iets meer uitbreiden.
In februari bestond WW alweer 110 jaar, een respectabele leeftijd! Dit vierden we op 31 maart samen
met onze donateurs en onze zustervereniging uit Dordrecht, Drechtstad Muziekvereniging. Beide
orkesten hadden een programma ingestudeerd dat in het mooie Arsenaal ten gehore werd gebracht. De
avond werd afgesloten met een aantal gezamenlijke stukken. Wat is het prachtig om met zo’n groot
orkest muziek te maken!
Tijdens het concert kreeg Peter ook een oorkonde en speldje uitgereikt. Dit had eigenlijk in 2010
moeten plaatsvinden, maar aangezien hij destijds op de geplande dag wegens ziekte niet aanwezig
was, werd het 31 maart 2012. Peter is inmiddels alweer 32 jaar (!) lid van WW waarvan hij vele jaren
in het bestuur heeft gefunctioneerd. Een vereniging moet trots zijn op zulke mensen en hij werd dan
ook hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de vereniging.
In april vond de algemene ledenvergadering plaats waarbij grotendeels een nieuw bestuur werd
gekozen. Dit was noodzakelijk, omdat een groot deel van het bestuur zich niet verkiesbaar had
gesteld. Het oude bestuur wenst Jaap Buis (voorzitter) en Jan Dijkstra (secretaris) veel succes in hun
nieuwe functie.
Judith de Jong

Waar zal ik beginnen?
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“Beschermheer of ontfermheer?”

“De man met de hamer”
Dit keer een foto die de archiefcommissie maakte van een attribuut dat in bezit is van Peter Freriks.
Het betreft een fraaie hamer. Ooit eigendom van zijn oom Aad van Goozen en middels neef Gerard
aan hem geschonken. Door de vereniging geschonken als dank voor zijn inspanning en voor Peter
als voorbeeld en inspiratiebron met betrekking tot het voorzitterschap. Symbool voor de jaren dat
zijn oom voorzitter was en de vereniging leidde en daarmee symbolisch spijkers met koppen sloeg.
Maar liefst zeven-en-een-half jaar in de functie van eerste voorzitter. Daarnaast vervulde hij ook een
tijd de functie van tweede voorzitter, maar zette zich altijd in voor het grote werk. Privé met behulp
van een grote kraan, waarmee menig boom geveld is, tijdens het spelen met het grootste instrument
van de club, de bes-bas of de ringbas, waarmee heel wat kilometers gelopen zijn. Dat getuigt pas echt
van wilskracht.
In het bestuur hanteerde hij de hamer.

A.J. van Goozen

Zwaar en veel werk veelal, zo weet inmiddels Peter ook. Na negen jaar houdt hij het voor gezien.
Hij was weliswaar uit het juiste hout gesneden, maar kwam een andere man met een hamer tegen.
Daarmee verdwijnt de man met de hamer echter nog niet definitief van het toneel.
Einde oefening hoeft het niet te zijn, maar een stapje terug kan verstandig zijn.
Wie niet sterk is, moet soms slim zijn.
Wellicht komt het er ooit nog eens van om het hamerwerk weer eens op te pakken.
Voor dit moment draagt Peter de grote klus over aan Jaap Buis. Wederom iemand die het grote werk
gewend is. Ook hij speelt de Bes-Bas, zoals ooit Aad van Goozen dat deed, dus dat zit wel goed.
De vraag blijft echter of de verse voorzitter ook een man met de hamer wordt. Misschien is het deze
keer de tijd voor de bezem.

WW Journaal juni 2012
Pagina 5

Soms vraag je je weleens af of het opbouwend is voor een vereniging als er een krantenstukje
geplaatst wordt over een gehouden concert. Het hierboven beschreven concert in 1907 mocht
plaatsvinden bij de gratie van een welwillend bestuur. Daarnaast werkte het weer ook niet
mee. Het was niet zo mooi als verwacht, de regen bleef bij gratie uit, op enkele ogenblikken na
dan. En dat zegt ook wat, zo wordt verhaald. Nou, vroeger misschien, tegenwoordig zegt het
niets meer. Het kan vriezen, het kan dooien. Leuk om te lezen dat W.W. naast leden ook
kunstlievende leden had. Tja, dat missen we tegenwoordig, maar wat doen we eraan? We
bestaan nog wel steeds uit liefhebbers en het programma spelen we nog altijd heel aardig.
Over het algemeen dan. En wat een geluk dat er nog zeer opwekkende nummers waren bij het
druilerige weer en wat een geluk dat dat succes opleverde. Toch mooi dat de moeilijke
nummers opvielen bij het publiek en een applaus verdiende. Zo werd de dertiende uitvoering
toch nog tot een goed einde gebracht. Nou ja, zonder geluk vaart niemand wel.

WW Journaal juni 2012
Pagina 6

Op een dag besluit een drummer dat hij genoeg heeft van al die drummermoppen. Hij gaat
naar een instrumentenzaak met het vaste voornemen een paar échte instrumenten aan te
schaffen en ze te leren beheersen. Hij loopt naar de verkoper achter de toonbank en zegt:
"Oké, ik wil die rode trompet daar en ook die accordeon." Waarop de verkoper zegt: "Da's
prima, je mag de brandblusser hebben, maar de radiator zit helaas vastgelast."

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

Beroependag ! De juf vraagt aan Keesje: "Wat doet jouw vader
voor de kost?" "Timmerman!" zegt Keesje. "Een mooi beroep,"
zegt de juf. Ze stelt dezelfde vraag aan Pietje. "Mijn vader is
loodgieter," zegt Pietje, "hij repareert waterleidingen en
dergelijke." "Prachtig," zegt de juf, "en wat doet jouw vader,
Jantje?" "Mijn vader is stripper in een homobar," zegt Jantje. De
juf schrikt nogal van dit antwoord, doet alsof ze niks heeft
gehoord en ze gaat door met de les. Diezelfde avond gaat ze uit
en komt in een jazzcafé waar ze een saxofonist een geweldige
solo ziet spelen. Tot haar verbazing ziet ze dat het Jantjes vader
is. De volgende dag neemt ze Jantje na de les even apart.
"Waarom zei je dat je vader een stripper is? Ik zag hem gisteren
in het café. Hij is een jazzsaxofonist!" "Ja maar," zegt Jantje,
"dáár kan ik toch niet mee aankomen in de les?"

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

Een meisje loopt door het park en ziet een kikker bij de vijver zitten. "Meisje! Meisje!" roept
de kikker, "geef mij snel een kus, want als je mij kust dan zal ik veranderen in een vreselijk
goede jazzmusicus die al een paar keer op het North Sea Jazzfestival heeft gespeeld en vijf
platen bij Blue Note heeft gemaakt..." En de kikker gaat door met het opnoemen van een hele
lijst indrukwekkende feiten die hij op zijn naam heeft staan. Het meisje denkt een hele tijd na.
Dan pakt ze de kikker op en stopt hem in haar tas. "Wat doe je nou!" roept de kikker, "Je moet
me kussen!" "Ja, ik ben daar gek," zegt het meisje, "waar denk je dat ik meer aan verdien, een
beroemde jazzmuzikant of een pratende kikker?"
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Jaarconcert 31 maart
Zoals elk jaar wilde we met Werkmans Wilskracht in 2012 weer een jaarconcert geven. En omdat het
een jubileum jaar is wilde we graag iets leuks, iets extra’s doen.
Zo ontstond het idee om samen met de Drechtstad Muziekvereniging uit Dordrecht samen een aantal
nummers te spelen. We hadden al eerder met de harmonie uit Dordrecht samen gespeeld en dat was
altijd erg leuk. Gelukkig zei Dordrecht ook gelijk ja en zo werd de muziek uit gekozen. Wij van
Werkmans Wilskracht openden het jaarconcert, en ik moet eerlijk zeggen dat was best spannend.
Ondanks het repeteren en weten dat we het wel kunnen, blijven zenuwen toch altijd wel aanwezig.
Zeker voor mij mijn eerste solo bij Werkmans Wilskracht. Ach het was maar 2 regels maar toch ik
moest het wel doen op dat moment. Maar de start begon goed, iedereen zat er goed in en speelde met
plezier . Dat gaf toch wel een enorme stimulans en daardoor ging de solo prima. De knipoog van Rein
bevestigde dat nog eens, hoe blij kan je dan zijn.

We hebben die avond goed gespeeld met z’n allen, de akoestiek was mooi in de zaal en het publiek
genoot duidelijk. Na de pauze speelde de Drechtstad Muziekvereniging, ze hadden mooie muziek
zoals Rapunzel. Het was een genot om naar te luisteren.
Uit eindelijk kwam de finale samen met de harmonie uit Dordrecht de laatste nummers spelen, en dan
ineens heb je heel veel muziek instrumenten bij elkaar, fantastisch en het klonk erg goed samen.
Kortom het was een zeer geslaagd jaar(/jubileum) concert.

Groetjes Bea Fasel
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Zondagmiddag lunchconcert met Johan Hollebeek
Op 22 april jl. was het dan eindelijk zover: Johan Hollebeek, onze trompettist zou een concert geven
samen met Patrick Hopper op het orgel in De Duif te Amsterdam. Johan had al tijdig de aankondiging
van het lunchconcert gedaan tijdens een repetitieavond. Dit evenement had ik gelijk in mijn agenda
gezet, want ik was nieuwsgierig naar het programma, de uitvoering en een uitstapje naar Amsterdam is
ook iets wat ik niet elke dag doe.
Met behulp van de computer heb ik me laten informeren over (de locatie van) De Duif en de treinreis.
Pikant detail hierbij was het feit dat De Duif een vrijwilligersgemeente is, ontstaan toen vijfendertig
jaar geleden de bisschop de kerk wilde sluiten en het parochiebestuur besloot om de kerk te kraken.
Dat is nog eens daadkrachtig optreden van het bestuur: voor en door bevlogen mensen!

→
De Duif

Locatie De Duif

De treinreis naar Amsterdam verliep uiteindelijk merkwaardig. Vanwege een frontale botsing van 2
elkaar tegemoetkomende treinen op de zaterdag ervoor, ter hoogte van Amsterdam West, had ik al een
omleiding ingecalculeerd. Maar dat de NS alle treinreizigers er op het station Amsterdam Bijlmer
Arena er uit zouden gooien had ik niet gedacht. Er stond duidelijk op de borden dat het station
Amsterdam Centraal de eindhalte zou zijn. Nou ja na een halfuur wachten kwam alweer de volgende
trein, die inderdaad bij Amsterdam Centraal stil hield. Nog net op tijd kwam ik iets over 12.00 uur De
Duif binnen gerend, waar het concert op punt stond te beginnen. De dame die iets zou zeggen zei
tegen mij dat ze op mij gewacht hadden. Aardig hoor. Snel zitten en gaan met die banaan.
Toen gebeurde er iets wat ook merkwaardig was. De dame zei dat de organist er nog niet was en dat
Johan besloten had om het concert toch door te laten gaan. Ik vond dat dapper en moedig van Johan.
Blijkbaar wilde hij het toegestroomde publiek niet teleurstellen.
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Het programma dat Johan speelde bestond uit de volgende muziekstukken:
- Trumpet Tune (H.Purcell)
- Sonata Prima (G. Viniani)
- Concerto en Re (G. Tartini)
- Der Hölle Rache kocht in meinen Herzen (W.A. Mozart)
- Concerto in Fa (T. Albinoni)
Johan heeft het programma keurig gespeeld en ja met orgel zou het helemaal compleet geweest zijn,
maar dan had de organist er maar moeten wezen.
Op het afgedrukte programma stond ook een biografie van Johan. Muzikaal heeft Johan tot op heden
aardig wat in zijn mars gehad. Een korte opsomming daarvan is:
-

aanvankelijke studie typografie en reclametekenen-schilderen
trompetstudie Kon. Conservatorium Den Haag bij Theo Laanen en in Hamburg (Duitsland) bij
Ingus Schmidt

-

Ingus Schmidt kan het niet laten, elke dag pakt hij zijn trompet om in vorm te blijven

-

lessen volgen op baroktrompet bij Friedemann Immer musikhochschule Koln en Amsterdams
Sweelinckconservatorium
als orkestmusicus en solist gespeeld in Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Gran Canaria
Mallorca, Israel etc.

Dit is nog maar een kleine greep uit de biografie van Johan. Wellicht als je hem ernaar vraagt, zou hij
het bovenstaande lijstje zelf kunnen aanvullen.
Na afloop van het concert was er een groot applaus voor Johan en hij ging naar huis met 2 boeketten
( ja ook die van de organist, die niet kwam opdagen) en het publiek ruimde zelf de stoelen en tafels op
(ja zelf de handen uit de mouwen steken). Johan proficiat, ik heb erg van je trompetspel genoten. Ik
zou zeggen tot de volgende keer.
Jan Dijkstra
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Het IntervieWW
Vraag 1: Wat is je volledige naam? Wat is je geboortedatum en waar
ben je geboren?
Antw. Rein: Ik ben geboren in Haarlem. Mijn naam luidt voluit
Reindert Hendrik Lammert Quint
Vraag 2: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Antw. Rein: Ik ben een rustige man en heel plichtsgetrouw.
Vraag 3: Bij WW sta je voor het orkest. Waarom ben je ooit begonnen met dirigeren?
Antw. Rein: Eigenlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Ik ben er op 17-jarige leeftijd mee begonnen.
Vraag 4: Welke muziekinstrumenten bespeel je zoal?
Antw. Rein: Allereerst de trombone uiteraard. Daarnaast de euphonium, es-bas en piano.
Vraag 5: Welk muziekinstrument zou je nog willen leren bespelen?
Antw. Rein: Zonder twijfel klarinet. Helaas krijg ik er echter niet veel geluid uit.
Vraag 6: Op welke leeftijd ben je begonnen met muziek maken?
Antw. Rein: Ik was elf jaar toen ik bij het Leger des Heils op bariton.
Vraag 7: Welke muziek heeft jouw voorkeur?
Antw. Rein: Voornamelijk klassiek en jazz. Op klassiek gebied heb ik een voorkeur voor Mahler,
Tsjaikovski en Beethoven. Op jazz gebied zijn dat Stan Kenton, Urbie Green en Count Basie.
Vraag 8: Waar kan men je ’s nachts voor wakker maken?
Antw. Rein: Maak me niet uit, als het maar lekker is!
Vraag 9: In welk tijdperk had je graag willen leven?
Antw. Rein: Dan lijkt me de 17e eeuw me wel een mooie tijd.
Vraag 10: Welk persoon, uit heden of verleden, zou je graag willen ontmoeten?
Antw. Rein: Ik zou graag aan trombonist Urbie Green gevraagd hebben wat zijn geheim is om zo
hoog te kunnen spelen.
Vraag 11: Wat is je favoriete tv-programma?
Antw. Rein: Ik kijk graag naar het voetbal tijdens Studio Sport. Met name naar de prestaties van
Feyenoord.
Vraag 12: Hoe zou je graag in een volgend leven willen terugkeren?
Antw. Rein: Als een groot musicus, een componist.
Vraag 13: Heb je naast WW nog andere hobby’s?
Antw. Rein: Muziek en sport zijn mijn hobby’s. Naast WW ben ik kapelmeester bij het orkest van het
Leger des Heils- Haaglanden en speel ik trombone bij het Staforkest.
Vraag 14: Hoe zou je WW willen omschrijven?
Antw. Rein: WW is wat mij betreft een gezellige vereniging en ik heb met name respect voor de
diehards binnen deze club.
Vraag 15: Welke vraag heb je gemist tijdens dit intervieWW?Antw. Rein: Eigenlijk de vraag: “Hoe
lang blijf je nog bij WW?” Mijn antwoord zou daarop zijn geweest dat ik nog geen plannen had om
weg te gaan!
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In deze rubriek is wat ruimte vrijgemaakt voor de kunstlievende
leden onder ons. Uiteraard staat het ook de donateurs of andere
belangstellenden vrij iets in te dienen wat gezien mag worden.
Deze eerste keer de beurt aan Maarten Buis. Een fraaie aquarel
toont ons een trompet. Wat mooi om diverse vormen van kunst
gecombineerd te zien.
Een muzikale aquarel dus.
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COMPONIST&WERK ccccc

Jan Van der Roost
Jan Van der Roost is een Belgische componist en dirigent
Zijn algemene opleiding kreeg hij op het Sint-Gummaruscollege te Lier. Daarna ging
hij naar het Lemmensinstituut in Leuven en studeerde de vakken trombone,
muziekgeschiedenis en muziekopvoeding. Verder studeerde hij aan het Koninklijk
Muziek-Conservatorium van Gent en aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te
Antwerpen.
Hij is docent schriftuur aan het Leuvense Lemmensinstituut en dirigent van het
harmonieorkest van deze instelling. Hij is tevens gastprofessor aan het Shobi
Institute of Music in Tokio en aan de Nagoya University of Arts, Japan. Hij werd
door hogere muziekinstituten uitgenodigd o.a. vanuit Italië, Finland, Nederland,
Oostenrijk, Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Duitsland, Schotland,
Venezuela, Letland, Luxemburg en Japan. Verder is hij een jurylid en gastdirigent in
binnen- en buitenland.
Tot nu toe heeft hij meer dan 100 werken gepubliceerd die over de hele wereld
worden gespeeld.
W.W. heeft al heel wat werken van deze componist uitgevoerd, o.a.: Orion,
Condacum, Puszta, Singapura Suite, Suite Provençale en Hymnus Antverpiae. De
laatste tijd speelde W.W. de nummers Arsenal en Four Old Dances.

Arsenal werd geschreven t.g.v. het 50-jarig jubileum van de "Harmonie van het
Spoorwegarsenaal", gevestigd te Mechelen - wat meteen ook de titel verklaart. Het
is een eerder statige concertmars, aansluitend bij de Britse traditie. Ze bevat een paar
hele fraaie thema's en een brede triomelodie. Hout, koper en slagwerk krijgen elk
hun deel, zodat deze mars voor alle muzikanten even aangenaam om spelen is.
De eerste uitvoering vond plaats in het Cultureel Centrum "A. Spinoy" in Mechelen
op 11 mei 1996 tijdens de plechtige openingsmanifestatie van het jubileumjaar.
Uitvoerders waren de opdrachtgevende vereniging o.l.v. de componist. Sindsdien
wordt deze mars overal ter wereld gespeeld en werd ze eveneens diverse keren maal
op CD gezet (o.m. door het prestigieuze "Tokyo Kosei Wind Orchestra" - Japan - en
door de befaamde "Black Dyke Mills Brass Band" - Engeland)
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De trombone is een instrument uit onze harmoniebezetting en kent een boeiende
achtergrond. Reden genoeg om het instrument eens wat nader te bespreken.
De trombone (in de volksmond ook wel foutief schuiftrompet genoemd) is een blaasinstrument en
wordt tot het scherpe koper gerekend.
Een trombone bestaat uit drie onderdelen; Een ketelvormig of V-vormig mondstuk. Dit steekt in een
lange cilindrische metalen u-vormige uitschuifbare buis (de coulisse). Hierna volgt de bekersectie, die
wel conisch uitloopt. Door het uitschuiven kan de bespeler de effectieve buislengte verkorten of
verlengen, waarmee ook de toonhoogte verandert.
Het geluid ontstaat ter plaatse van het mondstuk.
Hier wordt de lucht door liptrillingen in
beweging gebracht en ontstaat een staande golf in
de buis. Omdat in een gegeven buislengte
meerdere gehele staande golven passen, is het
mogelijk bij gelijkblijvende buislengte meerdere
tonen te produceren (overblazen), de zogeheten
boventonen: 1 golf met lengte X (de grondtoon),
2 golven met lengte 1/2 X (eerste boventoon), 3
golven met lengte 1/3 X (tweede boventoon) enz.
In de verst uitgeschoven positie is de buislengte
bijna anderhalf keer zo lang als in de meest
ingeschoven stand. Door de schuif in te trekken
ontstaat een staande golf met een kortere
golflengte en wordt de toon hoger.
Van alle mogelijke schuifposities worden er doorgaans 7 gebruikt die overeenkomen met 7
opeenvolgende halve tonen. Alle tussenliggende posities worden vooral gebruikt voor glissandi.
De klank van de trombone is wat plechtig.
De familie van trombones bestaat uit de volgende varianten:









Piccolo of Sopranissimotrombone in Bb
Sopraninotrombone in Es
Sopraantrombone in Bb
Quadrotrombone (dubbele schuif)
Alttrombone in Es of F
Tenortrombone in Bb (zonder ventiel) of Bb/F (met ventiel)
Bastrombone in Bb/F (met één ventiel) of Bb/F/D(Des) (met twee ventielen)
Contrabastrombone in F en Bb (F versie meestal met twee ventielen, Bb versie met één
ventiel)

Van al deze varianten zal men in het dagelijks leven waarschijnlijk alleen de tenor- en bastrombone
tegenkomen en in een enkel geval de alttrombone. In vergelijking met bijvoorbeeld
ventielinstrumenten en houtblaas instrumenten maakt dit het overschakelen op andere trombones (alt
bv) lastiger omdat men zich voor de verschillende stemmingen telkens een andere grepentabel moet
eigen maken. Ter vergelijking: Op een Bb- Eb- of Basklarinet kun je grofweg met één grepentabel
alles spelen.
Historisch gezien bestaan er in een aantal landen tradities aangaande de bouw en het gebruik van de
trombone. In Duitsland (tevens Oostenrijk en nog een aantal Oost-Europese landen) worden van
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oudsher drie trombones gebruikt in de symfonieorkesten. Een alttrombone (in Es of F), een
tenortrombone (in Bes) en een bastrombone (in F of Es). In Frankrijk wordt van oudsher
gebruikgemaakt van drie tenortrombones. Deze tradities komen ook tot uiting in de bouw van de
trombone. Er is een duidelijk onderscheid in bouw en klank tussen de Duitse en Franse trombone.
De tenortrombone is veruit de meest gebruikte variant. Vanwege zijn formaat is dit lid van de
trombone familie het best te hanteren. Een arm van een volwassen persoon van normaal postuur is
precies de benodigde lengte voor de schuif van deze trombone. De bastrombone bestond van
oorsprong alleen in een model in de stemming F (soms Es). Het instrument is hierdoor de helft langer
dan de tenortrombone. Daardoor is de schuif te lang om volledig met de menselijke arm te worden
benut. Een verlengstuk (pookje) werd daarom aangebracht. Dit bracht met zich mee, dat het instrument
bepaald niet handig is te noemen. Na de uitvinding van het ventiel, is dit instrument langzaam
vervangen door een ruimer gebouwde variant van de tenortrombone voorzien van één of twee
ventielen. Hierdoor ontstond een zeer flexibele bastrombone met de voordelen van de tenortrombone
aangaande hanteerbaarheid en de donkere klank van de oude bastrombone. Hetzelfde is gebeurd met
de contrabastrombone. Van oorsprong is dit instrument dubbel zolang als de tenortrombone. Door
toepassing van de eerder genoemde ventielen wordt dit instrument heden ten dage bijna uitsluitend
nog gebouwd als contrabastrombone in F met
toevoeging van twee ventielen. omdat dan nog steeds
de schuif te lang is voor de arm van de trombonist
wordt er gebruikgemaakt van een ingekorte schuif.
binnen de licht muziek wordt alleen gebruikgemaakt
van tenor- en bastrombone. In de moderne symfonische
orkesten wordt voornamelijk gebruikgemaakt van een
drievoudige
bezetting
bestaande
uit
twee
tenortrombones en één bastrombone. Sporadisch wordt
er dan een alt- of contrabastrombone gebruikt.
In de huidige tijd bestaan er drie scholen van trombone
bouw. Namelijk de Duitse, de Franse en de
Amerikaanse bouw. De Duitse bouwstijl is een
historisch gevolg van de trombone zoals die begon in
de 15e eeuw en is te herkennen aan de bekerkrans
(Schmetterkranz in het Duits). Deze wordt nog gebruikt

Contrabastrombone

in de grote Duitse en Oostenrijkse orkesten. Ook in Nederlandse en Amerikaanse orkesten wordt dit
soort instrumenten gebruikt, zij het meestal alleen voor muziek die bij deze instrumenten hoort, zoals
de symfonieën van Anton Bruckner, Gustav Mahler en Robert Schumann. In genoemde Duitse
orkesten worden deze instrumenten voor alle muzieksoorten gebruikt. Hieruit blijkt dan ook dat een
aantal orkesten hun klank wil en durft aanpassen aan de muziek en een aantal orkesten juist vasthoudt
aan hun traditionele eigen geluid. De musici gebruiken vaak nog trombones die rond 1900 gebouwd
zijn. In alle andere landen van de wereld wordt bijna uitsluitend gebruikgemaakt van trombones van
Amerikaanse bouw. Deze is een bouwstijl die meer uit de Franse bouwstijl voort is gekomen en door
invloeden van de jazz. De Amerikaanse en Franse trombones hebben geen bekerkrans, mede omdat de
bekers uit twee delen bestaan die onderling gelast worden alvorens te worden uitgesmeerd over de
matrijs. In Franse orkesten wordt ook wel gebruikgemaakt van de Amerikaanse trombones, maar ze
proberen ook daar om hun nationale helderdere klankstijl vast te houden.
Behalve de
(schuif)trombone bestaan er ook ventieltrombones.
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Concert Leidse Hout 3 juni (1)
Na een paar keer samen repeteren was
het weer zover. Een gezamenlijk
optreden met WW.
Altijd gezellig om samen te spelen.
Traditioneel was het koud en vochtig
in Leiden.
De regen viel mee. Met vereende
krachten hebben we een grote tent bij
de muziektent gezet voor onze trouwe
fans. Voor die dappere mensen die
toch weer bijna twee uur naar ons
hebben geluisterd.
Een lekker groot orkest zat er. In
principe zouden Xandra en Rein elk een deel dirigeren, maar helaas was het voor Rein niet mogelijk te
komen i.v.m. ziekte van Ineke. Jammer want hij had zich verheugd (vooral op Three bites of the
Apple) op dit optreden samen met de Dordtenaren.
Na een ongeëvenaarde toonladder speelden we het eerste muziekstuk. Volgens mij lukte het allemaal
aardig. Een leuke locatie om te spelen en voor en na elk muziekstuk was er commentaar van de
pauwen. Ook andere kleine vogeltjes werden door ons geïnspireerd; regelmatig hoorde ik trillers die
wij als fluiters niet voor elkaar kregen.
Sommige stukken klonken best mooi, af en toe miste er iets of was er iemand te laat, maar we waren
steeds tegelijk aan het eind. Zelfs waren de inzetten ook niet altijd slecht.
We begonnen met de Unity Fanfare en dat is echt een prachtig begin van de trompetters.
Er waren twee prima slagwerkers (hoera Wilco is terug van zijn vakantiereis), maar helaas konden ze
alleen om de beurt spelen want er waren geen extra percussie-instrumenten meegekomen.
Xandra had aangekondigd in de loop van het concert haar jas en andere lagen uit te doen, maar
gelukkig bleef het koud en hield ze alles aan.
Voor veel mensen gelukkig (misschien ook voor het publiek) hadden we geen tijd meer voor de
Miner’s March. Dat is toch echt best een lastige mars om in korte tijd in te studeren.
Willy Wonka ging goed, Wilco’s Aviation Mars verliep vlot, Utopia werd in een pittig tempo
gedirigeerd (ik heb hiervan niet alles even goed meegespeeld) 3 minuten Notenkraker duurde 3
minuut 15 sec., Rapunzel klonk volgens mij ook best, A Disneyland Celebration is wel eens beter
gegaan.
Na een kop koffie snel verder met de rest van het programma.
Paso Dorada ( een paso doble) leuk stuk om te spelen, A Discovery Fantasy klonk soms erg mooi,
De Japanse of Chinese Jeugdmijmering was in orde, Spiritual Moments klonken niet al te spiritueel,
Grand Canyon is mooier gespeeld, Moments for Moricone, geweldige fladderzunge van Judith zaten
mooie stukken in (vonden de vogeltjes ook, die wilden meedoen) en tot slot hebben we de Tulpen uit
Amsterdam nog gespeeld als afsluiter.
Het was een leuk concert en laten we als muziekverenigingen maar bevriend blijven en af en toe
samen een concertje spelen hier of daar.
Greet Craane
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Concert Leidse Hout 3 juni (2)
Eerst maar eens wat informatie over de Leidse Hout
In 2006 bestond de Leidse Hout 75
jaar. Het park werd in de jaren twintig
van de vorige eeuw als een
werkverschaffingsproject aangelegd.
In vele steden ontstonden toen dit
soort
'volksparken',
zoals
het
Zuiderpark in Den Haag en het
Amsterdamse Bos.
De Leidse Hout is een oase van rust,
een stukje stadsnatuur naast de deur.
Het park maakt onderdeel uit van een
'dragende ecologische groenstructuur'
en vormt samen met Endegeest, het Bos van Bosman en de begraafplaats Rhijnhof een
landgoederenzone. Met het verstrijken van de jaren, begint de natuur in de Leidse Hout steeds meer op
die van veel oudere parken zoals Oud Poelgeest te lijken. Dit kenmerkt zich door uitbundig bloeiende
stinseplanten, zoals de wilde hyacint en de bosanemoon op de zandgrond en het daslook op de
kleibodem. Broedende bosvogels zoals de bonte specht vinden bomen langzamerhand dik genoeg om
in te nestelen.
Het park is ook een podium voor allerlei activiteiten. Het is een geliefd wandelgebied, voor jong en
oud, mèt of zonder hond. En vooral in het weekend wordt er veel gehold, is er muziek te horen in de
fraaie muziektent en kunnen de kleine kinderen zich vermaken in de speeltuin, terwijl de ouders op het
terras van het theehuis zitten.
Vrienden van de Leidse Hout
Sinds haar oprichting in 1986 zet onze vereniging zich in voor het behoud en de verbetering van het
park en met het organiseren en bevorderen van allerlei activiteiten die passen in het park. Ook zijn wij
gesprekspartner voor de gemeente Leiden voor wat betreft de inrichting en het beheer van het park.
Ik weet niet hoelang Werkmans Wilskracht al deelneemt aan de zondagmiddag zomerconcerten in de
Leidse Hout. Al lang ,dat weet ik wel. Binnen Werkmans Wilskracht is het ook een bekend fenomeen
dat als wij spelen het weer niet is om over naar huis te schrijven.
Gisteren was het wel volgens mij echt het meest koude concert ooit. Vanochtend in de Volkskrant las
ik dat mijn gevoel gisteren waarschijnlijk wel klopte, sinds 1975 niet meer zo’n koude zomerdag
gemeten!
Maar ja, naar mijn idee hebben we een leuk concert gegeven, in het artikel van Greet lees je de
muzikale wetenswaardigheden. Wat ik nou zo leuk vindt. De orkesten mengen zo wonderwel.
Grappig echt. Een voorbeeld de trompettisten van Dordrecht staan als ze een concert geven, wist ik
niet. Johan een van onze trompettisten ging er lekker bij staan, zo niet Sonja die kwam lekker naast
mij zitten, “ik ga echt niet staan”. Geen probleem in deze combinatie van orkesten, niemand maakt
zich druk, lekker informeel en toch lekker spelen. Wilco die net terug is van een lange reis overlegt
broederlijk met “onze drummer” Lesley. Alles gaat soepel en zonder dat veel woorden nodig zijn. De
desbetreffende solo’s worden zonder morren verdeeld en iedereen zet zijn beste beentje voor.
Kortom een leuke samenwerking. Tot de volgende keer.
Dinie
( heerlijk met 5 euphoniums spelen en zo’n batterij trombones erachter)
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Concertagenda 2012
2012
Zondag

3 juni

Optreden in Leidse Hout

Woensdag

3 oktober

Optreden Het Koraal

Zaterdag

22 december

Optreden Zorgcentrum (Noordwijk)

14:00 -16:00 uur
8.00 -

uur

15.15 - 16.15 uur
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Deze keer iets Spaans.

Paella
Deze paella is erg makkelijk en op een Hollandse manier te bereiden. Paella kan ook met kip, maar dit
recept is met vis, zoals het hoort.

Ingrediënten
-

rijst, jouw favoriete
1 Ui
knoflook
potje doperwten met worteltjes
1 Paprika
olijfolie
eetlepel koenjit, gebruiken we als natuurlijke kleurstof
theelepel kerrie poeder
kleine of grote garnalen
witvis, zoals kabeljauw of Tallipia
inktvisringen
mosselen

Bereiding
Kook de Rijst als beschreven op de verpakking, eventueel met een bouillon blokje
Mosselen koken, of koop een zak gebakken mosselen bij de betere supermarkt
Snipper de UI en de paprika in kleine blokjes. Deze met wat olijfolie en de eetlepel Koenjit opbakken
in een wok.
Knoflook uitpersen en potje doperwten en worteltjes ZONDER VOCHT bij voegen in de wok
Eventueel wat Spaanse peper ringetjes voor de extra bite.
Rijst afgieten en doe de witte rijst in de wok. Waarna je het nog even goed moet door roeren, de Rijst
krijgt dan zijn gele kleur.

Eet smakelijk
Cor Braamzeel
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