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Van de Redactie 
 

Wederom is het weer gelukt om deze editie van het WW Journaal samen te stellen, zo vlak voor het 

zomerreces. Cor Braamzeel, Peter Freriks, Rob Heugens en Johan Hollebeek hebben dit keer op een  

aanstekelijke en hartverwarmende wijze over een aantal onderwerpen geschreven. Daar is de redactie 

natuurlijk ontzettend blij mee.  

 

Gelukkig verschijnt het WW Journaal 2 maal in het jaar, zodat ruimschoots tijd beschikbaar is om het 

wel en wee van de vereniging of een persoonlijke noot op schrift te zetten. Het is voor de 

Harmoniekapel Werkmans Wilskracht een druk eerste half jaar geweest, voor wat betreft de optredens. 

Hiervan vind je in het WW Journaal helaas niets van terug. Een reden zou kunnen zijn, dat de leden 

daar natuurlijk zelf bij aanwezig zijn geweest of de tijd ontbrak gewoon. Voor een buitenstaander 

echter kan een persoonlijke getint epistel over bv. een optreden heel leuk zijn om te lezen.  

 

Het volgende WW Journaal komt a.s. december uit. Op het prikbord in het verenigingsgebouw kun je 

alweer intekenen voor kopy op het inmiddels bekende formulier, voor de periode van het jaarconcert 8 

juni a.s. tot begin december. De redactie verwacht dan weer een gevarieerd aanbod aan kopy, voor het 

door ons allen in ons hart gesloten WW Journaal.  

 

Veel leesplezier, 

de  
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KUNSTLEVEN  IN  LEIDEN 
 

“Werkmans Wilskracht” in ’t goud. 

 

Ter ere van haar 50-jarig jubileum heeft de 

harmoniekapel “Werkmans Wilskracht” onder 

leiding van haar energieke kapelmeester 

Gerardus Dik een invitatieconcert gegeven, dat 

klinkt (niet als een klok) maar als een bazuin. 

Een interessant programma had de dirigent 

gekozen, waarin veel te beluisteren is wat mooi 

is en kunstzinnig. 

De frisse mooie Ververmars van de hand van 

Ger. Dik deed ’t weer geweldig. Wij hadden 

schik in de saxofoons, die zich in het Trio zo 

goed van hun taak kweten, terwijl de 

trompetten speels het thema omlijstten en het 

Tutti was overweldigend. De wilskrachtige 

dirigent, begaafd en suggestief had ’t op zich 

genomen de orkestleden de Ouverture 

“Meistersinger” van Richard Wagner (arran- 

gement Ger. Dik) in te studeren. 

Zijn bezieling kent dan geen grens, en men 

kreeg een klank te horen, tot haar hoogste punt 

opgevoerd. 

Eerlijk gezegd vonden wij deze ouverture niet 

’t beste geslaagd van dit concert. De opgave 

leek ons te zwaar. 

De clarinetten hebben het zó moeilijk, en met 

alle respect voor hun grote toewijding, was niet 

alles even duidelijk, en dit kwam de zuiverheid 

niet ten goede. De thematische doorwerking is 

bij Wagner geweldig gecompliceerd, zo dat 

men de handen er aan vol had. 

Het koper brilleerde. Het was evenwel een 

daad het werk aan te durven. Nog een kolfje 

naar de hand van Dik was de studie en 

uitvoering van het Symphonisch gedicht “Les 

Préludes” van Frans Liszt in een arrangement 

van Conway Brown. Hoewel technisch ook al 

niet te onderschatten, is er grote aandacht aan 

de voorbereiding besteed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kapelmeester houdt van een grote 

geluidsproductie en het koper klonk weer 

voortreffelijk. 

Na de pauze trof ons de Concertouverture 

“Frya” van Gottfried Mann, met de korte inzet 

van de trompetten. ’t Is een dankbaar 

geïnstrumenteerd stuk, met grote climax, wat 

Werkmans Wilskracht ligt. 

Tschaikowsky’s “Cappricio Italien” werd tot 

een groot succes. De muziek spreekt 

onmiddellijk aan, ’t was niet alleen groots, wat 

wij hoorden, maar ook iets opgewekts en 

gevoeligs. 

Zo eindigde het concert, dat imponeerde. Met 

de prettige Za-Dé-mars van Dik, alweer een 

mooi Trio met solo voor piccolo, werd 

geëindigd. 

Voor de pauze werd de kapelmeester volop in 

de bloemen gezet, waarbij voorzitter Bij het 

niet liet, maar zeer waarderend sprak over de 

paedagogische talenten en het geduld van de 

mentor. 

Namens de Kapel werd hem een prachtige 

bloemkorf aangeboden.  

De beschermheer, de heer Schrandt, liet een 

bouquet offreren en het Dameslustrumcomité 

had een mooi bloemstuk als geschenk aan te 

bieden. 

Namens de Kapel ontving Mevrouw Schrandt 

een fraaie tuil rode rozen. Onder leiding van de 

onderkapelmeester, de heer Van Dijk, werd 

tenslotte nog een mars ten afscheid gespeeld. 

De uitvoering heeft de vele genodigden bij 

voortduring geboeid, en is met groot applaus 

ontvangen. Al maakten wij enkele 

bemerkingen, weten wij toch de veelzijdigheid 

van kunnen te appreciëren en toe te juichen. 

Lang leve “Werkmans Wilskracht”. 
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De elektriciën moet een defekt repareren. Als hij aanbelt, krijgt hij een klap die 

hem meteen gestrekt laat gaan. Een vrouw doet open en zegt: “Aha, u heeft het 

probleem gevonden?” 

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

De ouders hebben gasten en oma brengt de kleine Suzi naar bed.  Zegt Suzi:”Oma, 

dat zijn zeker belangrijke mensen, hè?” “Hoe weet je dat?” “Nou, omdat mama 

iedere keer om papa’s grappen lacht”. 

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

“Een wonder, een wonder”, lalt de man en wekt zijn vrouw. Toen ik net in de 

badkamer was, ging automatisch het licht aan, zonder dat ik de schakelaar 

ingedrukt heb. En toen ik klaar was, ging het licht weer uit – als door de hand van 

een geest. Een wonder!! “Mooi wonder”,mompelt de vrouw nog half in slaap. “Je 

hebt weer in de koelkast staan pissen”. 

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

De jonge toneelspeler verkondigt trots zijn eerste rol. “Ik speel een echtgenoot, 

die 25 jaar getrouwd is”. “Niet slecht voor het begin”, meent zijn vader. 

“Misschien krijg je de volgende keer een sprekersrol”. 

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

De arts vermaant zijn patiënte: “Lieve mevrouw, u bent 92, uw vriend is 21, dan 

kan seksueel kontakt tot de dood leiden. Antwoordt de dame: “Nouja, dan sterft 

ie maar”. 

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

De vertegenwoordiger vraagt aan de boerin: “Waar is uw man?”. “In de 

varkensstal, je herkent hem aan een blauwe muts”. 
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Dit keer toont de archiefcommissie u twee hele leuke foto’s van vroegere tijden.  

Het is in het jaar 1896 dat deze kiekjes zijn gemaakt, ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de 3-

octobervereeniging.  

Op deze wijze gaf één der bestuursleden, dhr. Felix Driessen (die in 1902 één van onze beschermheren is 

geworden) uiting aan het heugelijke feit. Samen met zijn vrouw Cornelia fietste hij vermoedelijk mee in de 

optocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aan de rijke versierselen is te zien hoeveel handwerk er is verricht. Spaak voor spaak is aangepakt. 

Correctie: ingepakt. 

Fantastisch dat dit is vastgelegd op de gevoelige plaat. 

Zouden dit de voorlopers zijn van de praalwagens die later in de optocht meededen? 
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DE GESCHIEDENIS DER TROMPET 

 

Verder waren er in de middeleeuwen en later ook in de renaiccance zinken in gebruik. Deze golden als 

de voorloper van de trompet en werden onder andere gebruikt bij het begeleiden van jongensstemmen. 

Ook deze werden in verschillende stemmingen(choren) gebouwd, met als de meest bekende de zink in 

D en A(zogenaamde kromme-of stille zink) en de rechte zink in C.Verder waren was er nog de 

serpent(baszink). De naam doet al vermoeden dat deze iets met een slang te maken heeft: deze had 

namelijk de vorm van een grote gewikkelde slang, met aan het uiteinde een slangenkop als versiering. 

 

De zinken werden vervaardigd van hout, overtrokken met leer en vaak zilveren versieringen. Ze waren 

voorzien ven toongaten zoals bij een blokfluit en werden aangeblazen met een soort metalen 

trompetmondstuk, welke altijd klein is gebleven. Het verloop van binnen hiervan was die van de vorm 

van een eikel. Tegenwoordig worden er ook copieen gebouwd van kunststof. De klank van deze 

instrumenten was nasal en werden ingezet in de kerkmuziek. Ze klonken echter nogal zacht en 

verdwenen later van het toneel. Zoals gezegd worden ze tegenwoordig - zoals andere “barokke” 

muziekinstrumenten-nagebouwd, zoals bv.  e clarino, de baroktrompet of de natuurtrompet. Deze 

worden gebruikt door speciaal hiervoor opgerichte ensembles, om hierdoor de natuurgetrouwe 

uitvoeringspraktijk weer te geven. Hier over later meer. 

 

Later, in het klassieke tijdperk kwamen componisten als Beethoven, Haydn en Mozart naar voren, die 

ook begonnen te schrijven voor de trompet, al waren dit maar spaarzame tonen(natuurtonen). Dit, 

omdat de ventieltechniek nog niet zo ver ontwikkeld was. Nog later, in de neo-romantische periode 

kwamen Mahler, Bruckner en Strauss, welke partijen voor koperen blaasinstrumenten schreven. 

 

Om op Bach terug te komen, deze was berucht om zijn moeilijk speelbare trompetpartijen. Vooral het 

2
e
 Brandenburgs Concert, welke hoge clarinopartij ook wel op een klarinet zou zijn gespeeld. In zijn 

tijd waren de ventielen nog niet uitgevonden en bestonden er zg. natuurtrompetten, welke qua 

uiterlijke vormgeving gelijkenis vertoonden met de moderne fanfare-of signaaltrompet. Later, toen de 

ventielen werden uitgevonden zijn deze instrumenten gedegradeerd tot de bovengenoemde fanfare-of 

signaaltrompet. Ze werden in die tijd met de hand gehamerd om de speciale klank van toen te kunnen 

weergeven. Ook werd voor het materiaal een speciale legering gebruikt. In tegenstelling tot de huidige 

tijd,die van de moderne instrumenten. Deze hebben een gladder en egaler verloop. Bach had dus alleen 

de beschikking over natuurtonen, maar af en toe gebruikte hij ook wel tonen die niet  in dit arsenaal 

thuis hoorden en bij de bespelers van deze instrumenten “scheve tonen” werden genoemd, omdat deze 

niet geheel zuiver konden worden gespeeld. Meestal echter waren dit doorgangstonen die minder 

belangrijk en opvallend waren (vooral in snelle passages). Deze moest men door middel van zijn 

embouchure corrigeren (terechtbuigen) of uitgebreider gezegd: ze moesten door de techniek  van het 

drijven of vallen laten enigszins zuiver worden gespeeld. Ook het hoge register moest worden 

beheerst. Hier voor waren speciaal vervaardigde mondstukken in gebruik die groter waren als die we 

nu kennen. De rand was vlakker om  het aanspreken van de hoge tonen te vergemakkelijken.  Het 

verloop van de binnenkant was  ketelvormig met naar onder een scherp verloop  naar de ingang van de 

binnenboring.De tegenwoordige trompetmondstukken hebben een meer geleidelijk schotelvormig 

verloop. De trompettisten  bliezen vaak staand met een hand in de zij hun partijen! 

 

Toch werd er toendertijd van  de trompettisten verlangd, dat ze zuiver konden spelen! Ze 

concentreerden zich geheel op hun embouchure (lippenkracht). Deze techniek is grotendeels verloren 
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gegaan. Een in onze tijd in de 60 er jaren opgericht ensemble, nl. de “Capella Coloniensis” uit Keulen, 

maakte gebruik van nagebouwde barokinstrumenten waarmee de authentieke klank, zoals Bach het 

heeft bedoeld, werd herontdekt. De leden hier van waren allen orkestleden van bekende Duitse 

symfonieorkesten, welke eens in de zoveel tijd bij elkaar kwamen om te repeteren. De aanvoerder hier 

van was de trompettist Walther Holy, welke ook in het Keuls Clarinotrio speelde. Verdere leden waren 

de oprichter en aanvoerder Otto Steinkopf en Ingus Schmidt, welke mijn latere leeraar geworden is. 

Evenals Maurice Andre kan deze tot mijn kennissenkring worden gerekend. 

 

Over de uitvinding van de ventielen zal ik in dit boek uitvoeriger berichten. Nu 

eerst iets meer over de   het geheim van de Clarino. Walther Holy van de 

Capella Coloniensis heeft door te  experimenteren in samenwerking  met Otto 

Steinkopf en een instrumentenmaker in Herford (De),nl. Helmut Finke  een 

instrument nagebouwd welke leek op een posthoorn:  een kleine hoorn met 

veel windingen. Deze werd nagebouwd,  gereconstrueerd dus, aan de hand van 

een schilderij,welke men in een Berlijns museum had gevonden, waar op geportretteerd was de 

afbeelding van Bachs’ bekendste trompettist Gotfried Reiche(1667-1734). Op het schilderij ontdekte 

men aan de onderkant van het instrument, welke overigens werd genoemd: “Jagertrompete”, omdat zij 

de vorm van een hoorn bezat, een gat en werd later het “daumenloch”gen oemd. Door het openen en 

sluiten hier van konden bepaalde tonen zuiverder worden gespeeld, doordat ze beter aanspraken. Pas 

later heeft men door experimenteren (zie Steinkopf) er 2 verdere gaten bij gemaakt (Overblaasgaten), 

om de verdere stemming te bevorderen. Ze hadden dus niet de functie van toongaten zoals bij houten 

blaasinstrumenten, maar waren zuiver bedoeld als hulpmiddel voor het beter- en zuiver aanspreken! 

Waarschijnlijk was dit vroeger niet zo.Tegenwoordig wordt, net als vroeger geexperimenteerd en 

bewijsmateriaal te vinden is moeilijk omdat de fotografie nog niet bestond. Er speelde verdere factoren 

mee, wat betreft de klank van deze oude instrumenten: o.a. het materiaal waaruit ze werden 

vervaardigd, de verwerking hier van. Door dat het materiaal niet geheel glad was, zachter en dikker 

met een gebruikmaking van een andere legering dan tegenwoordig, soms wel uit massief zilver en ook 

geheel met de hand gemaakt. De bespelers werden vaak bediend op hun aanleg en individuele 

behoeften: de anatomie van het gezicht, de lipspieren enz. Zo werden instrumenten en mondstukken 

naar wens gebouwd. De musici uit die tijd concentreerde zich geheel op hun lichaam, lippenspanning 

en uithoudingsvermogen. Reiche was de grootste virtuoos uit die tijd en was bekend als Bachs’ eerste 

trompettist. Hij kreeg door het hof welke hem had aangesteld een extra financiele  vergoeding om te 

voorkomen dat hij elders ging spelen. 

 

Overigens - wat de verdere ontwikkeling van de instrumenten uit die tijd betreft, het waren vaak 

kruisingen tussen hoorns en trompetten. Deze leken in het geheel niet  op de trompetten van nu. De 

composities van J.S.Bach en andere werden later, toen de ventielen waren uitgevonden, gespeeld op D 

trompetten en later toen de piccolotrompet werd uitgevonden en verder ontwikkeld (lees verder) op 

deze. Deze  werd ook wel onterecht “Bachtrompet” genoemd. Deze benaming is fout, omdat deze 

instrumenten in zijn tijd niet bestonden. Bovendien kan de naam verwisseld worden met het 

Amerikaanse trompetmerk :”Vincent Bach”. Aan de herontdekking dezer instrumenten is dus veel 

vooraf gegaan. Tegenwoordig hebben de piccolotrompetten, welke overigens net als andere koperen 

blaasinstrumenten in verschillende stemmingen worden gebouwd 4 ventielen, zodat ze een reine kwart 

beneden de grondtoon kunnen spelen. Zo kan men ook de iets lagere tonen spelen: de een gestreept D 

en C bijvoorbeeld-welke Bach heeft voorgeschreven. De meest gebruikte hoge trompet is 

tegenwoordig die in de besstemming en wordt ook wel “hoge bestrompet genoemd. De vorm van later 

teruggevonden en verbeterde instrumenten was niet in de vorm van een hoorn, maar die van een 

langgerekte fanfaretrompet. De lengte was eenmaal zo groot als die van een modern instrument, zodat 

men de beschikking had over meer natuurtonen.Verder was de klank van deze instrumenten tamelijk 

ruw,maar wel eerlijk. Ze klonken meer als de hoorn door de grotere binnenboring. Ook was het 

verloop van de klankbeker kleiner. 

 

In de tijd van Bach was de orkeststemming een halve toon lager lager dan nu en hoefde de 

trompettisten geen vingertechniek  of transpositie te oefenen, maar men concentreerde zich geheel op 

de lippentechniek. Zo ook Gotfried Reiche (zie Bachs trompettist), welke op 67 jarige leeftijd overleed 
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door overmatige inspanning tijdens de uitvoering van Bachs cantate “Preise Dein Gluck Gesegnetes 

Sachsen”. Waarschijnlijk mede veroorzaakt door de rook van de fakkels die men toen gebruikte,welke 

een  gebruik waren aan het hof in de openlucht. 

 

Vroeger werd er gecomponeerd in verschillende stemmingen en gebruikte men verschillende 

opzetbeugels en de trompettisten gingen met een koffer vol accessoires naar hun werk. Ook was het de 

gewoonte om naast de trompet hoorn te spelen. De klank resulteerde in een edele warme  eenvoudige 

jongensachtige toon. 

 

In kerkgebouwen was het niet toegestaan om op een 

langgerekte trompet te spelen, omdat dit er te uitdagend en 

werelds uitzag:te fanfareachtig! Daarom werden ze 

vervangen door een rond model (zie boven: de 

“Jagerhorn”,en in het Frans: Cor du Chassis). Een kleine 

jagd - of posthorn dus. Zeer jammer en onbegrijpelijk vind 

ik het overigens om te vermelden, dat er  in de 

tegenwoordige tijd weinig is veranderd. Mensen zijn in 

technisch opzicht zeer vooruitgegaan, maar hebben 

geestelijk nog weinig geleerd:neem bijvoorbeeld zoals 

verder beschreven,de grootste trompetvirtuoos van deze tijd, de Fransman  Maurice Andre(:1933-

2012) door wie de trompet als klassiek solo-instrument werd gewaardeerd. Dit heeft enige jaren stand 

gehouden, maar nu de laatste tijd, hoewel er verschillende andere zeer goede solisten zijn, is hier niets 

meer van terechtgekomen. Ik denk dat het grote publiek hiervan nog steeds weinig wil weten: ze 

blijven maar vasthouden aan vooral klavier en strijkinstrumenten, omdat ze dit zo gewend zijn in de 

klassieke muziek! Een grote verandering van mentaliteit dus in deze generatie. Eigenlijk een 

teruggang naar vroeger tijden, zoals met vele andere zaken in de wereld. Maar misschien komen er 

weer eens andere tijden. 

 

Latere pioniers van de natuurlijke trompet waren Don Smithers, die bij het principe bleef en zijn 

instrument bleef bespelen zonder gebruikmaking van hulpmiddelen (gaten). Verder Edward H. Tarr, 

de Amerikaanse musicoloog en pionier,  welke al sinds lange tijd in Zwitserland woont. Deze was 

voorstander van het gebruik van “toongaten”. Ook Friedemann Immer uit Keulen (mijn tegenwoordige 

leraar), welke les geeft op het Amsterdams Conservatorium is evenals zijn leraar Walther Holy een 

voorstander van het gebruik van gaten. Hij is vooral bekend om zijn vlekkeloze weergave van het 2
e
 

Brandenburgs Concert van J. S. Bach. Bijna niemand op de wereld kan dit correct spelen op een 

baroktrompet. 

 

Er mag niet vergeten worden, om te vermelden, dat er in vroeger tijden strenge regels bestonden, de 

muziek op bepaalde manieren te interpreterenm en wanneer men zich daar niet voldoende aan hield 

(instrumentkeuze enz.), dan kon men worden gestraft. Zelfs met gevangenisstraf. De blazers 

toentertijd waren ingedeeld in zog. Lage -en hoge blazers: trompettisten die  meer talent bezaten om de 

hoge tonen te spleen en omgekeerd die der lage tonen, wisselden elkaar af in de te spelen stukken. 

 

De trompet in de bes stemming is het instrument die tegenwoordig het meest wordt gebruikt, zowel in 

de klassieke als de jazzmuziek. De klank is een hele toon lager als ze genoteerd wordt. We zeggen: 

een sinfonieorkest staat in C en een Blaasorkest in Bes. Vingertechnisch komt de klank dus overeen 

met de C stemming, zoals een klavier en orgel en andere houten blaasinstrumenten, maar de klank is 

een toon lager(klinkend). Men spreekt ook wel van klinkend C of klinkend Bes. 

 

Vroeger werd er gecomponeerd in verschillende stemmingen omdat de ventielen nog niet waren 

uitgevonden. Daarom gebruikten trompettisten net als in de tijd van de natuurtrompetten verschillende 

opzetbeugels van verschillende lengten. Deze om de grondtoon te veranderen. Dit beinvloedde wel 

weer de zuiverheid, want wanneer men een instrument verlaagt, moeten ook de rest der ventielbuizen 

worden verlengd en niet alleen de hoofdbuis. 
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Nog kort  iets over de natuur- of boventoonreeksen(partiaaltonen): dit zijn tonen die kunnen worden 

gespeeld door het veranderen der lippenspanning. Deze techniek het  overblazen. Verder werd de 

trompet beschouwd als een edel en heilig instrument. In de tijd van Mozart en Haydn werd  gebruik 

gemaakt van z.g. kleptrompetten, dit waren instrumenten met gaten en kleppen voorzien, zoals bij 

houten blaasinstrumenten. Maar toen de ventieltechniek verder was verbeterd,verdwenen deze. In het 

begin moesten trompettisten nog wennen aan het gebruik van natuurtrompetten, om dat de 

klepinstrumenten  dus nog verre van volmaakt klonken, tamelijk dun van klank. 

Anton Weidinger(1767-1852), welke bevriend was met Josep Haydn (hofcomponist Esterhazy)  had 

succes met het bouwen van een speciale trompet met minstens 3 kleppen. Haydn schreef voor deze 

trompet in 1796 het bekende trompetconcert in Es  Dur, welk werk in onze tijd nog steeds als 

standaardrepertoire voor dit instrument geldt. 

 

Nu met de kleppen en de latere ventielen kon men in ieder geval in alle stemmingen spelen en 

transponeren. Dit vereiste wederom veel kundigheid en academische oefening. Tot op de dag van 

vandaag blijven de componisten in verschillende stemmingen schrijven en moeten trompettisten, 

evenals in mindere maten hoornisten en trombonisten het transponeren kunnen beheersen. En hier in 

zal wel geen verandering komen. 

 

De laatste paar eeuwen is de trompet een instrument, welke bestaat uit een lange koperen buis met een 

lusvorm. Ze is vanaf 1830 voorzien van drie ventielen. Dit zijn een soort drukknoppen met gaten. 

Wanneer je een ventiel indrukt komt er een gat voor een extra buis, zodat de lange koperen buis 

verlengd wordt. De toon wordt dus lager. Een aantal combinaties samen met verschillende 

lipspanningen maken dat je tenminste een bereik hebt van 2 1-2 octaa  (30 verschillende toonhoogtes).   

In de blaasmuziek kende men meer dan 100 jaar geleden 3 koperen instrumenten: de trompet, hoorn en 

bazuin (schuif-of ventieltrombone). Deze met  vier ventielen. Eigenlijk waren het er 4. Een trombone 

is  eigenlijk een soort grote trompet. In sommige orkesten was de klephoorn in gebruik. Dit was een 

soort bugel zonder pistons en had 5 kleppen, zoals bij een saxofoon. In Engeland heette hij Kenthoorn, 

zo genoemd naar de Engelse generaal Kent. Deze bezat geen mooie klank. 

 

De latere uitvinding van de drie ventielen en cylinders in de 19
e
 eeuw werd in 1817  door de Duitse 

uitvinder Stolzel in samenwerking met de trompettist Blohmel gedaan. Na 15 jaar (na de 1
e
 en 2

e
 

piston) werd er een 3
e
 piston aangebracht. In Duitsland bestonden er combinaties trombone-zink 

(poaunen-en zinkenchore). De trompet bestaat uit 60 % koper en 40 % zink. Door de eeuwen heen 

hadden de meeste volkeren hun eigen trompetten. In Tibet was verder de “Dung” bekend. In de 

middeleeuwen deed tijdens de kruistochten de “Busine” haar intrede. 

 

In Frankrijk  met name Parijs, dat toch al een bloeiperiode van blaasmuziek kent en waar heden ten 

dage nog altijd veel interesse voor deze muziek bestaat, weten we bijvoorbeeld dat hier de saxofoon 

werd uitgevonden door Adolf Sax. Ook de trompet en vooral cornet a pistons en de bugel (in 

Duits:Flugelhorn) zijn hier bekend geworden. In die tijd waren er een aantal virtuozen bekend die de 

cornet bespeelden. Een hiervan is Jean Baptiste Arban welke ook beroemd werd door de door hem 

geschreven complete methode voor koperen blaasinstrumenten. 

 

De in die tijd uitgevoerde werken waren polkas welke waren gebaseerd op 

een thema met variaties. Deze werden uitgevoerd met enkelvoudige-

dubbele en driedubbele tongslag. Dit waren de zg. cornetpolkas. De 

muzikale waarde hiervan was niet bijzonder hoog,en later verdwenen ze. 

Verder zijn er in de loop de tijd talloze ensembles opgericht: speciaal voor 

koperen blaasinstrumenten. Een er van wil ik noemen: het Ensemble du 

Cuivres du Roi. Deze heeft vele grammofoonopnamen gemaakt. 

 

In de loop der tijd zijn er verschillende grote namen van trompettisten naar voren gekomen, waarvan 

ik enkele zal noemen:  Merri Franquin(1849-1925). Deze was professor aan het Conservatoire 

Superieur te Parijs en bespeelde een trompet van het merk Thibouville Lamy en in 1912 een vier-en 

1961 een vijfventielige C/D trompet. Eugene Foveau, zijn leerling (professor tussen 1943 en 1975)  
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die op een Couesnon trompet speelde en algemeen als de grootste Franse orkesttrompettist wordt 

gezien. 

 

Daarna kwam Raymond Sabarich (professor tussen 1948 en 1966), welke de leraar was van Maurice 

Andre. Hij gaf de voorkeur aan het merk Selmer. Verder Ludovic Vaillant(gest. 1975), welke een 

leerling van Foveau was en professor in de tijd van 1957, die Couesnon trouw bleef. Hij heeft in het 

jaar 1951 als een der eersten een langspeelplaat gemaakt van Bachs 2
e
 brandenburgs concert. Maurice 

Andre(1933-2012), welke tot opvolger van Sabarich werd benoemd, speelde een Vincent Bach C 

trompet en een Selmer Es-D en hoogBes-A trompet. Hij wordt algemeen gezien als de grootste 

(klassieke-barokke) trompetsolist van deze tijd. Als solist en “koning der trompet” werd hij over de 

hele wereld gevierd om zijn bovennatuurlijke gave, de trompet volledig te beheersen. 

 

Zijn muzikaliteit en coloratuurtechniek, schitterende toon, lichtheid, adembeheersing, 

uithoudingsvermogen en stralende en warme toon, vooral op de piccolotrompet werken bij velen als 

een wonder. Zo ook zijn buitengewone sympathieke en menselijke-artistieke uitstraling, welke hem in 

gezelschap onmiddelijk in het middelpunt deed staan. Hij heeft per jaar meer als 200 concerten 

gegeven over de gehele wereld en ook meegewerkt aan 300 grammofoonplaat-opnamen. 

 

In Frankrijk zijn in de orkesten over het algemeen C trompetten in gebruik en wat de piccolo-of hoog 

bestrompet betreft (sopranino-discanttrompet) betreft verwijs ik ook naar Maurice Andre, omdat hij 

als een der eersten hiervan gebruik maakte en wel in de 60 er jaren toen hij woonachtig in Parijs de 

fabriek van Henri Selmer bezocht met de vraag of deze een speciaal voor hem aangepaste kleine 

piccolotrompet wilde bouwen om de moeilijke hoge tonen en speciaal vereiste geluid welke 

noodzakelijk waren om de barokke werken gemakkelijker te kunnen spelen.  Dit instrument zou later 

wereldberoemd worden. 

 

In Rusland, Polen, Tschecoslowakije en Duitsland waren bestrompetten in de symfonieorkesten in 

gebruik. Deze Duitse Concerttrompetten, die in tegenstelling tot de Amerikaanse pomp-of 

ventieltrompetten, waren voorzien van draaicylinder ventielen. De Amerikaanse modellen werden ook 

wel Jazz trompetten genoemd, omdat de klank hiervan scherper en helderder was. De Duitse 

trompetten waren donkerder van toon. Dit wordt de typische Teutonische concerttoon genoemd. Ze 

mengen dan ook beter in een groot symfonieorkest, welke meestal in grotere concertzalen spelen. 

Nog even naar de trompettisten: verder wil ik hier nog noemen: Roger Delmotte (geb.1925), die als 

eerste solotrompettist aan de Parijse Opera was verbonden en professor aan het Conservatorium te 

Versailles was. Ook Adolf Scherbaum(23.08.1909-?) was voor het verschijnen van Maurice Andre de 

belangrijkste, die de trompet als solo-instrument weer nieuw leven inblies. Hij kon zo gemakkelijk de 

allerhoogste tonen spelen, dat hij wereldberoemd werd voor zijn vertolkingen van het 2
e
 Brandenburgs 

Concert van Bach. Hij speelde op speciale hoge trompetten, welke hij voor hem zelf liet bouwen bij de 

firma Leistner in Hamburg. De voor hem gebouwde instrumenten waren gemaakt uit massief zilver. 

 

In bovengenoemde stad in Duitsland heeft hij gewoond en 

gewerkt als eerste trompettist in het NDR symfonieorkest. 

Overal ter wereld waar hij optrad, heeft hij vele malen het 

Brandenburgs concert gespeeld. Eigenlijk was hij de 

voorloper van Maurice Andre. Deze zou eens hebben 

gezegd, dat wanneer hij er niet was geweest, ik ook niet 

bekend zou zijn geworden. Het zou eenvoudig te veel 

worden , om in deze methode alle musici en firmas op te 

sommen, maar toch wil ik nog een fabriek noemen en dat is 

de Franse firma Antoine Courtois. Dit sympathieke familie-

ondernemen uit Parijs  was een der eersten die aan de ontwikkeling van het instrument heeft 

meegewerkt. De bloeiperiode was dus het baroktijdperk waarvan ik noem de Italiaanse, Franse en 

Duitse, met grote componisten zoals Johann Sebastian Bach, Georg Friederich Handel. Tomasso 

Albinoni, Friederich Telemann en verschillende anderen hebben eveneens voor de trompet 

geschreven. 
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Kennedymars Dordrecht-Ridderkerk-Dordrecht  

26 en 27 april 2013 
 

Wij, Rob Heugens en Johan van de Velde, zijn twee atypische wandelaars die het leuk vinden af en toe 

een nachtwandeling te lopen. Elk jaar lopen we één of twee nachtwandelingen en dit keer staat de 

Kennedymars van Dordrecht op het programma. 

Omdat wij in Dordrecht wonen is het eigenlijk bijzonder dat wij nu pas meedoen, maar blijkbaar lijkt 

het gras aan de andere kant van de heuvel altijd groener. Het parcours kennen we voor een groot 

gedeelte en de omgeving is meer dan bekend. 

Omdat we door een verstedelijkt gebied lopen en verschillende grote snelwegen en spoorlijnen over- 

en onderdoorsteken lijkt het op het eerste gezicht een wat saaie tocht te kunnen worden. Alleen de A15 

passeren we al zes keer tijdens onze tocht, maar het is de organisatie gelukt een prachtig parcours uit te 

stippelen. 

We hebben tijdens andere tochten al menig positief geluid mogen horen over de verzorging tijdens 

deze tocht en we staan dan ook om 23:00 uur in blijde verwachting aan de start van deze tocht. 

Wij beginnen volgens de omroeper met 135 wandelaars, later lezen we op de site dat dit er 131 zijn 

geweest, waarvan er uiteindelijk 128 over de finish zijn gelopen. Dat er zoveel mensen gefinisht zijn 

verbaast ons, gezien de geweldige verzorging, niet echt. 

De eerste kilometers leggen we af in Dordrecht, waar we over enkele dijken gestuurd worden. Het is 

een prachtig landschap, waar we door de duisternis niet van kunnen genieten en als het aan het 

gemeentebestuur ligt over een aantal jaar ook niet overdag. De politiek in Dordrecht heeft blijkbaar 

een hekel aan mooie vergezichten en ziet liever golfbanen en woonwijken. 

Via Sliedrecht lopen we naar Papendrecht waar we diep in de nacht voetbalvereniging Drechtstreek 

passeren. Een uur of zeven later zal Steven van de Velde, de dertienjarige zoon van Johan, hier een 

voetbalwedstrijd spelen. Ook hij volgt enkele tientallen meters de pijlen van de Kennedymars. 

Hierna passeren we voor het eerst de A15 om terecht te komen in de Alblasserwaard, waar het heerlijk 

toeven is. Hoewel we hier menig meter gewandeld hebben, blijft het meer dan de moeite waard. 

Via Oud-Alblas lopen we door Alblasserdam dan over de A15 naar de brug die ons leidt naar 

Ridderkerk. We laten ons van een talud afglijden om wederom de A15 over te steken op weg naar De 

Fakkel, een binnenrust bijna halverwege. 

Dan slaat het noodlot toe, Johan krijgt last van zijn rechterlies en kan zijn rechterbeen bijna niet meer 

buigen. Lopen gaat nog goed, maar zitten en klimmen wordt een onmogelijke opgave. Half staand op 

een hoge barkruk wil Johan bijna de Fakkel aan Maarten geven, maar hij besluit door te lopen op weg 

naar de A15, die we tegelijkertijd met de A16 oversteken. 

Direct na deze oversteek volgen we een voetpad dat onder de A15 doorloopt en we slaan linksaf om de 

befaamde A15 te blijven volgen. We lopen door een mooi aangelegd park, dat gezien de 

graafwerkzaamheden nog mooier moet worden. Onder het motto “Gij zult recreëren” wordt in 

Nederland veel natuur gemaakt. Aangelegd of niet, het park is mooi om doorheen te lopen en het 

zonnetje dat zich langzaam maar zeker laat zien, voelt heerlijk warm aan. 

Voor de laatste keer deze tocht steken we onder de A15 door en in Smitshoek worden we opgewacht 

door een van de dertig (30!) vrijwilligers die ons voorziet van een bekertje vla. Wat een weelde zo 

vroeg op de dag, een heerlijk ontbijt. Gesterkt lopen we door, op weg naar de Oude Maas. 

Vlak voor de Oude Maas moeten we nog een korte, steile klim bedwingen. Vooral voor Johan is dit 

een kwelling, maar onversaagd wandelen we door om even later door de prachtige grienden: het 

mooiste deel van deze Kennedymars. 

In de kantine van de hockeyvereniging Barendrecht gaan onze helden even liggen om bij te komen; 

zonder hulp van Rob komt Johan niet meer overeind, maar het einde begint te naderen en zo gaan we 

weer vrolijk op weg naar de brug van Zwijndrecht. 

We lopen over de Heinenoordtunnel naar een mooi park langs de Oude Maas en komen uiteindelijk bij 

’t Weetpunt. Bij de opening van dit bezoekerscentrum heeft ’t Zo’tje nog gespeeld een inmiddels 

opgeheven ensemble waar de wandelaars van vandaag in gespeeld hebben. Op dit moment zouden we 

hier de kracht niet meer voor hebben, we zijn allang blij dat we het bakje fruit kunnen vasthouden. We 
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genieten ook hier weer van de gastvrijheid en lopen verder naar de brug naar Dordrecht, waar we 

opgewacht zullen worden door Linda, Steven en Marco van de Velde. 

De trap bij de brug is een laatste grote hindernis voor Johan en hoewel hij zijn huis bijna kan aanraken 

vanaf de brug, besluit hij de tocht te vervolgen en geëscorteerd door vrouw en kinderen wandelt hij 

samen met Rob naar het Weizigtpark.  

Al snel worden we weer in de steek gelaten, maar wetende dat de finish nabij is, lopen we kwiek door 

om uiteindelijk exact op 15:00 uur de kantine van korfbalvereniging Delta binnen te stappen. 

Zo zit onze tocht van 2013 er weer op. Omdat het nog vroeg in het seizoen bestaat de kans dat we nog 

te bewonderen zijn tijdens een van de andere nachtwandelingen dit jaar. Er wordt nog getwijfeld 

tussen de Dodentocht en de Omloop. 

Deze tocht was in elk geval meer dan de moeite waard: een mooie route, geweldige verzorging en een 

gezellige sfeer, zowel bij de vrijwilligers als bij de lopers. Voor elke wandelaar een aanrader. 

In de kantine van Delta drinken Rob en Johan nog even op de goede afloop. Johan wordt op de 

achterbank geschoven en kan de rest van de dag zijn rechterbeen niet meer buigen. De volgende dag 

wordt hij gelukkig al weer wandelend buiten gesignaleerd.  
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Concertagenda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

Zaterdag  8 juni  Jaarconcert 

Arsenaal Leiden 

20:00-22:30 uur 

Zondag  16 juni  Leidse Hout 

Leiden 

14:00-16:00 uur 

Zondag 25 augustus Tuinvereniging Ons Buiten 

Leiden 

11:30 - 12:30 

Zaterdag 7 september  Verpleeghuis Den Weeligenberg 

Hillegom 

Middag 
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Haring met Roomkaas 

Ingrediënten 

 6 zure haringen 

 1 pakje verse roomkaas 

 halve eetlepel mosterd 

 halve eetlepel kerriepoeder 

 3 grote augurken 

 1 bosui 

 handje taugé 

Bereiding 

Halveer de zure haringen over de lengte. 

Meng de roomkaas met de mosterd en kerriepoeder 

Smeer een theelepel roomkaas over een haring helft. 

Snij de augurken in dunne reepjes en leg een paar reepjes op een haring helft. 

Afmaken met een paar ringetjes bosui en een beetje taugé. 

Haring oprollen en vast zetten met een Cocktailprikker. 

 

Eet smakelijk 

Cor  
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