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Voorwoord van de redactie 
 
Voor jullie weer een nieuwe WW Journaal, om eens rustig voor te gaan zitten. Iedereen heeft 
weer zijn of haar uiterste best gedaan het WW Journaal op te fleuren met kopij over 
bestuurszaken, optredens en andere ontspannende verhalen. De redactie bedankt jullie 
hartelijk voor deze kopij, want deze maakt het WW Journaal tot een levendig en bruisend 
verenigingsblad.  Laten we dat gegeven lekker koesteren en volhouden tot Sint-juttemis!? 

[De benaming sint-juttemis is voor het eerst aangetroffen in de Kronieken van Roermond, in 
1577; later werd de zegswijze wel uitgebreid tot 'met sint-juttemis, als de kalveren op het ijs 
dansen'.  

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor de herkomst van de naam sint-juttemis. De eerste is 
dat dit gewoon een verzonnen heilige is, die dus geen naamdag had. Vroeger werden in plaats 
van data vaak naamdagen gebruikt om naar een dag te verwijzen. Wie zei dat iets met sint-
juttemis zou gebeuren, bedoelde dus 'nooit'.  

Waarschijnlijker is dat Jutte een verbastering is van Judith, wier naamdag op 17 augustus 
valt. De toevoeging 'als de kalveren op het ijs dansen' zorgde dan voor de betekenis 'nooit'. 
Dat kalveren op het ijs dansen, is al bijzonder onwaarschijnlijk, en dat dat op 17 augustus zou 
gebeuren is in ons land onmogelijk. Later is de zegswijze ingekort tot sint-juttemis, waarbij 
de betekenis 'nooit' behouden bleef.]  

Zo aan het einde van dit muzikale halfjaar van Werkmans Wilskracht blikken we 
onwillekeurig terug  op gedane zaken, die uiteraard geen keer nemen. De redactie is ervan 
overtuigd dat het WW Journaal jullie ruimschoots voorziet in herinneringen aan leuke, 
hectische, ontroerende en muzikale belevenissen van het afgelopen halfjaar.  
 
Veel leesplezier! 

Namens de redactie Jan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pagina | 5  

 

Woord van de voorzitter 
“Muziek is een wereldtaal” 
 
How are you? Mit mir geht‟s gut. Au revoir, met de groeten aan de buren. 
Het voert te ver om alle mogelijke talen de revue te laten passeren, alle uitdrukkingen op te 
sommen, alle spreekwoorden te noemen die spontaan naar boven komen. Maar boeiend is 
het wel. 
Wat een talen is de wereld rijk, zeg. Talen die voor ons makkelijk te ontcijferen zijn, maar ook 
talen waar we geen chocoladeletter in herkennen. Krulletjes en kriebeltjes, zoals bijvoorbeeld 
in het Arabisch en denk je een logica te hebben ontdekt, dan haalt de uitspraak van datgene 
dat er geschreven staat het weer net zo makkelijk onderuit. 
Waarom niet één taal bedenken zul je wellicht zeggen. Lekker gemakkelijk voor iedereen. 
Overal uit de voeten kunnen, de boodschappen kunnen doen en de weg vragen of je nu in 
Leiden woont of in Timboektoe.  
Met het Esperanto is jaren geleden een begin gemaakt, maar echt doorgezet is het niet.  
Misschien te weinig animo.  
Met muziek zit dat wel even anders. Daar zijn jaren geleden duidelijke afspraken voor 
gemaakt. 
En wonderlijk genoeg herkennen zeer veel landen in de wereld zich in deze taal.  
Afgesproken termen om snelheden aan te duiden, dynamiek te noteren en accenten weer te 
geven. Zelfs de manier waarop iets gespeeld dient te worden is vaak zo subliem omschreven, 
dat een muziekstuk dat door verschillende nationaliteiten of zelfs culturen gespeeld wordt, 
overal zo‟n beetje hetzelfde klinkt. 
Natuurlijk zullen er minimale verschillen hoorbaar blijven. De één zal het net iets sneller 
spelen dan de ander of net een andere omschrijving geven aan de term “dolce”, maar in grote 
lijnen zal het muziekstuk niet onherkenbaar worden. 
En dan nog maar te zwijgen over de emotie die de muziek bij de luisteraar te weeg brengt. 
Denk maar eens aan de traan van Maxima, die wereldberoemd werd naar aanleiding van het 
muziekstuk Adios Nonino gespeeld op de bandoneon. 
Fantastische weergave van muziek, waarvan ik zeker weet dat een ieder die het inmiddels 
beroemde muziekstuk heeft beluisterd bij zichzelf bedenkt wat er in het hoofd van Maxima, 
maar zeker ook in haar hart rondging. Liefde, passie, geluk, maar ook verdriet, een afscheid 
nemen van dierbaren, van je land en het verliezen van je onschuldige jeugdjaren. En nog veel 
meer. 
Ik durf zelfs te beweren dat één enkele toon meer kan losmaken bij een mens dan duizend 
woorden in welke taal dan ook en dat het spelen van één enkele noot de luisteraar een gevoel 
van kippenvel kan geven wat hij of zij zich lang kan blijven heugen. 
Om de proef op de som te nemen nodig ik u als lezer uit om eens een repetitie van W.W. bij te 
wonen en u zult versteld staan van de geluiden die daar hoorbaar zijn. Elke noot, elke toon 
maakt iets los. 
Om kippenvel van te krijgen soms. Ik laat daarbij even in het midden of er altijd sprake is van 
een juiste interpretatie van wat bedoeld is door de componist, maar er is effect. 
Ik meen zelfs aan het einde van de repetitie vaak te zien dat er mensen met tranen in hun 
ogen huiswaarts gaan. Er ontstaan ook regelmatig verliefde blikken. Harten gaan op hol. 
Uiteraard is dit gevoel het sterkst bij het spelen van ons vertrouwde Wilhelmus. Wie wordt 
daar nu niet door geraakt? Met de prachtige hymne vertellen we onze medewereldbewoners 
hoe een geweldige natie we zijn. 
En dan heb ik het nog niet eens over de Werkmans Wilskracht mars. Daar zou ik uren over 
kunnen praten en bladzijden vol over kunnen schrijven. Het beluisteren ervan is eigenlijk 
verreweg de eenvoudigste manier. Wie weet bent u nog eens getuige. 
 
 
 
 

Peter  
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Halfjaarverslag van de secretaris  

 
De dagen worden weer korter, en waar we normaal gesproken om deze tijd hard oefenen op 
ons kerstrepertoire is dat dit jaar nu eens niet het geval. De kerstconcerten zijn niet 
afgeschaft, maar het kwam toevallig zo uit dat we dit jaar in november de laatste concerten 
hadden. Voor volgend jaar staat er echter een heel bijzonder kerstconcert gepland, zoals u in 
de Agenda kunt zien! We spelen dan op kerstavond voor de tijdelijke bewoners van het 
LUMC! 
Maar goed, dit jaar eindigde onze concertreeks dus in november, met twee geweldige 
concerten. De laatste was in de Lorentzhof, waar we met hulp van Leslie, Heleen en Katinka 
een goed concert neerzetten. De zaal heeft een mooie akoestiek en was goed gevuld met 
bewoners, dus we hadden niets te klagen. U moet weten dat het heel wat voeten in de aarde 
heeft gehad om dat concert te houden. Het is tot drie keer toe verschoven omdat er telkens 
problemen waren met de zaalreservering in het huis. Maar op zaterdag 21 november was het 
dan eindelijk zover. 
Dat concert viel precies een week na het weekeinde van Muziek in het Museum, waar wij 
traditiegetrouw aan meewerken. Dit jaar speelden we in de Hortus, waar een grote tent was 
geplaatst met een verwarmingsinstallatie, zodat we droog en warm konden spelen. Kitty, 
Timo, Gert, bedankt voor jullie inzet! 
Ook oktober was goed gevuld met concerten. Op 12 oktober speelden wij opnieuw in 
zorgcentrum Roomburgh en op 3 oktober was WW natuurlijk weer vertegenwoordigd bij het 
Koraal in het Van der Werffpark. En in september openden wij zoals elk jaar de 
Vrijwilligersinformatiemarkt. Het was gelukkig weer mooi weer, en het publiek kon dan ook 
heerlijk van onder het zonnetje naar ons luisteren. Hoewel sommigen van onze invaller wel 
heel erg op het laatste moment geregeld moesten worden beheerste ieder zijn partij goed en 
was het een prima concert. 
Ook de niet-muzikale activiteiten verliepen weer goed dit halfjaar. De zomerse barbecue was 
weer een succes. De recente rommelmarkt bracht een geweldig resultaat van 400 euro. Door 
onze kluscommissie is de zaal grondig aangepakt en opgevrolijkt. Een nieuwe bar, de 
fotolijstjes nu keurig gegroepeerd aan de muur, een balk met een stukje muziek van Purcell, 
en natuurlijk alle sfeermakers zoals bloemen, kaarsen, kleedjes en dergelijke. Het is duidelijk 
een stuk gezelliger geworden in ons repetitielokaal!  
En ook de ledenwervingsactie die door Jan werd georganiseerd binnen een van zijn andere 
verenigingen had resultaat! Vanaf 1 december konden wij Gijs verwelkomen als nieuwe 
trombonist. We hebben lange tijd moeten spelen zonder trombone; een aantal jaren geleden 
besloot Jan om mee te komen uit Dordrecht, en nu zitten we dan ineens met twee schuivers. 
Gijs, welkom! Een rijtje van drie is natuurlijk helemaal mooi, dus gaan we nu op zoek naar 
een derde trombonist. Ook andere muziekinstrumenten worden nog steeds gezocht. De 
dubbelrietsectie is niet meer, en ook een slagwerker staat bovenaan ons verlanglijstje. Dus 
mocht u nog iemand kennen die graag bij WW komt meespelen? Iedereen is welkom! 
Terugkerend naar de vooruitblik kan ik nog iets melden dat op het moment van schrijven nog 
in de toekomst ligt, maar op het moment van lezen waarschijnlijk al verleden tijd is. Een 
aantal leden heeft de voorspeelavond nieuw leven ingeblazen. Het jaar wordt vrolijk 
afgesloten met zelfingestudeerde muziek. Dat daarbij niet altijd de gebruikelijke 
instrumenten en de gangbare harmoniemuziek worden gekozen maakt het extra leuk en 
spannend. 
 
Rest mij nog iedereen fijne feestdagen te wensen en een goed begin in het nieuwe jaar! 

 
 

Judith  
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Concert Vrijwilligersmarkt 19 september 

 
Zaterdag 19 september 2009, de vrijwilligersmarkt. WW zou voor de openingzorgen een 
concert geven. Toch raar dat je zelf niet mee kunt spelen, maar staat te luisteren. Wat me 
beslist niet tegen viel. Het klonk goed. Al  hoor je toch weer andere dingen dan als je in het 
orkest mee speelt. Samen met Roel hebben we de boel beoordeeld. En kwamen tot de 
conclusie dat het geheel goed klonk. Ook merk je andere dingen op. Mensen die op de maat 
meedeinen mensen die geconcentreerd meetellen en de Dirigent die voor de groep staat te 
swingen 
Nooit geweten dat hij zo los in de heupen was. De muziek die gespeeld werd was zeer 
afwisselend. Dat bleek wel aan het aantal mensen dat bleef staan luisteren. De verzorging bij 
dit concert was ook weer top. Een mooie lunchpakket als beloning. Ik heb mij zeer vermaak, 
maar hoop er weer snel tussen te zitten want da is eigenlijk toch het leukste. Nog leuker dan 
naar jullie te luisteren is het meespelen. Nu op naar het volgende concert. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cor 
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          Concert Leiden Ontzet 3 oktober 

 
Dit jaar overtrof mijn belevenissen van Leiden Ontzet, die van andere jaren. Echt waar hoor! 
Rob ging niet mee, zat in Spanje met Drechtstad Muziekvereniging, Dinie hetzelfde liedje en 
dus stoer de kiezen op elkaar en in mijn eendje de wereldreis van Dordrecht naar Leiden en 
visa versa gemaakt. Verrassing daarbij was dat ik bij Jennifer op vrijdagavond het 
traditionele hutspot diner mocht nuttigen (ik at bijna mijn vingers erbij op, zo lekker was de 
hutspot) en de nacht van vrijdag op zaterdag alleen (echt waar hoor!) in Dinie haar huis 
mocht slapen, zodat ik op tijd de volgende ochtend bij het Koraal aanwezig zou zijn.  
Zo geschreven zo gedaan. Na het werk direct vertrokken met de trein naar Leiden en met de 
OV-fiets het huisjesterrein waar Jennifer woont gezocht, maar via een omweg uiteindelijk 
toch gevonden. Gek eigenlijk,  in de schemering of pikkedonker had ik in voorgaande uitjes 
op het huisjesterrein geen moeite de weg te vinden!?  Na de heerlijke maaltijd togen we naar 
de stad voor de taptoe op het plein. Hier zou Alexandra meedoen in de reünieband van 
Concordia. Het was even zoeken voordat Alexandra gevonden was. Ze was net als de gehele 
reünieband mooi gekleed in uniforme kledij en schreed magistraal onder de deunen van 
marsmuziek door de straat en over het plein. Opvallend was het doek, dat als een dak over 
het gehele plein gespannen was. Waarschijnlijk bedoelt als regenscherm of klankbord.  Ook 
Kunst en Genoegen gezien, die in aangepaste editie de show liep waarmee ze in hun klasse 
kampioen zijn geworden afgelopen zomer in Kerkrade tijdens het Wereld Muziek Concours. 
Op gegeven moment wilde Jennifer naar huis, heb ik haar even uitgeleidde gedaan, want ik 
wilde nog even headbangen op het plein met de Hermes Houseband. Dat heb ik even 
volgehouden, daarna even door de stad gebanjerd op weg naar het huis van Dinie voor de 
overnachting. Daar nog even een biertje gedronken (eentje maar hoor!) en het weer op de TV 
voor de volgende dag aanschouwd. De controledienst (dochter van Dinie en haar vriend) 
kwam nog even langs en daarna linea recta naar het logeerbed. De volgende ochtend op tijd 
wakker, aangekleed en ontbeten (heerlijk jam Dinie!) en op naar het van der Werffpark, 
alwaar een menigte zich aan het vormen was. Mijn mede trombonisten begroet, instrument 
opwarmen en hupsake, het koraal in goede harmonie doorlopen. Gelukkig bleef het droog en 
na afloop noch even met een aantal WW‟ers koffie of een andere warme drank genuttigd. 
Daarna teruggeslenterd naar het huis van Dinie en met de trein terug naar Dordrecht, want 
vroeg in de avond gingen we met een van mijn andere muziekclubjes naar Best, in Brabant. 
bedankt voor de gezellige uurtjes die ik bij jullie mocht doorbrengen! 

Jan 
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“Het geheim van den ouden stempel” 
In het jubileumboek vond de archiefcommissie een afbeelding van iets dat sterk lijkt op de 
afdruk van een stempel. 
Afkomstig in ieder geval  uit de begintijd van Werkmans Wilskracht, zo blijkt uit de 
naamgeving die te lezen valt in de rand. De  term Muziekvereeniging werd gevoerd tot het 
jaar 1927 en werd bij het 25-jarig jubileum veranderd in Harmonie-Kapel. 
Het oude lettertype en de manier waarop het woord “vereeniging” is gespeld kan zelfs duiden 
op een ontwerp dat ontstaan is vlak na de oprichting.  
In 1903 kreeg de vereeniging immers een eigen vaandel, dus is het geen gekke gedachte dat 
zij ook haar eigen stempel kreeg. 
De afdruk laat een gekruld tafereel zien, wat lijkt op perkament, waardoor het lijkt alsof de 
ondergrond driedimensionaal is. Onderaan is te zien dat de omkrulling overgaat in twee 
takjes die aan weerszijde van het geheel omhoog geleid worden. Iets dat erg lijkt op het werk 
van Escher, gezien de overgangen, waardoor de datering weer wat later zou kunnen zijn, als 
zijn manier van tekenen was gebruikt.  
Escher was tijdens de oprichting van W.W. namelijk pas vier jaar oud.  
Verder is het een eenvoudige tekening, geen strakke lijntjes en hier en daar lijkt de afbeelding 
niet helemaal te kloppen.  
Vreemd genoeg staat de oprichtingsdatum pontificaal in het midden. Alsof het daar om te 
doen zou zijn.  
De verenigingsnaam is er maar een beetje karig omheen geknutseld. Waarom is de vraag. 
Ook het woord “Leiden” is prominent aanwezig. Veel groter lettertype en zelfs bestaande uit 
alleen maar hoofdletters. Het nut hiervan is bij ons onbekend. Waarom was dat?  
Symbolisch is de afbeelding heel wat mooier volgens de archiefcommissie. Een plaatje dat 
iets weg heeft van een oude kapspiegel, waarin Leidens schoonheid te zien is. Ook 
symboliseert het iets vruchtbaars. Er komt namelijk leven uit voort. Hulst op eerste oog te 
zien, wat onder andere gebruikt werd in lauwerkransen. Geen dode takjes, maar met 
vruchten eraan. Fris en fruitig dus, wat ook vandaag de dag nog opgaat als omschrijving voor 
W.W. 

De eerste vraag die wij ons stelde was waar dit stempel 
voor gebruikt werd in die tijd.  
Was het bedoeld als merkteken voor aangeschafte 
muziek, bij wijze van markering om diefstal van 
originele partijen tegen te gaan of werd het gebruikt als 
afdruk op officiële documenten die naar gemeente of 
belangrijke instanties werden verzonden? Beide opties 
lijken ons voor de hand te liggen. 
Daarnaast vroegen wij ons af hoe groot de originele 
afdruk dan wel was. Met de huidige 
computertechnieken is de afbeelding immers te 
vergroten en te verkleinen naar wens en 
hoogstwaarschijnlijk is het eigenlijke formaat op deze 
manier verloren gegaan. 
Zekerheid omtrent de ware grootte is dus anno 2009 
niet meer te geven. 
Tevens kan de vraag gesteld worden of het misschien 
zelfs niet om een eenmalige afdruk zou gaan. Iets dat in 
opdracht voor de vereniging is gemaakt. 

In het archief is een dergelijke afdruk sowieso nergens meer opgedoken, wat een eenmalige 
versie dus heel aannemelijk maakt, want anders vragen wij ons stellig af waar het stempel 
dan is gebleven.                                                                                                                                    Peter 
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Deze rubriek geeft maar een klein gedeelte door van wat er echt in het 
betreffende jaar bij WW is gebeurd. De rede hiervan is dat wij door het 
ontbreken van informatie niet alles meer kunnen achterhalen. Wat wij 
wel weten staat hieronder.  
 

WW door de jaren heen 

   1918 
Optredens: 

 eind mei/begin juni 1918  Uitvoering in eind mei of begin juni 

 eind juli/begin augustus 1918 Er werden in juli en augustus samen 600 
programma‟s gedrukt, waarschijnlijk voor een 
concert. 

 Maandag 18 november (uit de krant) 
“WW zat op het balkon van de Stadszaal en er was een buitengewone 
ledenvergadering van de Leidsche Christelijke Oranje Vereeniging. 
Dit was georganiseerd om spontaan uiting te geven aan de vreugd en dank 
aan God, nu het Nederlandsche volk weer vrijer mag ademen. 
Het was reeds lang voor aanvangstijd dicht bezet en niemand kon en 
mocht er meer in. De politie waakte. 
De Leidsche Burgerwacht marcheerde de zaal binnen met het portret van 
H. M. de Koningin, omkranst met de nationale kleuren. Opeen klonk 
spontaan het Wilhelmus en deed men een rondedans, militairen met 
burgers.” 
 

 Donderdag 28 november (uit de krant) 
“Ter eren van het 10 jarig bestaan van de Christelijke Oranjevereeniging 
speelde WW in de Stadszaal op de galerij boven den ingang der zaal en 
bracht zij voor den aanvang vaderlandsche liederen en eenige militaire 
marschen ten gehoore.” 

 
Dirigent:  

 J. Noordanus (1902-1923) 
 
Inkomsten: 

 Saldo 29-01-1918 f 50,941/2 

 19-03 1918  Beschermheren                 f   25,- 

 04-08-1918  Entrees op Zomerzorg     f   62,41 

   De contributie bedroeg in augustus ongeveer 2,94 per week 

 15-10-1918  Van de heer C.Th. Driessen                f   20,- 
 
Uitgaven: 
 
15-02-1918   reparatie trombone                             f     0,25 
20-02-1918   fantaisie Clocken de Corneville               f     3,50 
08-06-1918   Zegelkosten uitvoering                f     1,55 
12-06-1918   Salaris uitvoering                 f     5,00 
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06-07-1918   200 programma‟s Groen  f     5,85 
10-07-1918   Lettre a Armand   f     1,25 
23-07-1918   Bezem     f     0,15 
10-08-1918   400 programma‟s Groen  f     6,65 
20-08-1918   advertentie kosten   f     5,25 
24-08-1918   concert Ouverture   f     20,00 
Leden: 

 Hensing 

 V. Welzen 

 Jozua Michiel Ouwerkerk 

 Hoos    (klarinet) 

 W. Nieboer 

 Pluijm     (saxofoon) 

 J. Ph. Van Wageningen 

 Simons    (klarinet) 

 V.d. Koning 

 Schijf 

 Bijlsma 

 J. Selier 

 Regeer 

 Stikkelorum 
 
Gekochte muziekstukken, losse partijen of methodes: 

 Fantaisie Clocken de Corneville  20-02-1918  f    3,50 

 Lettre a Armand                10-07-1918  f    1,25 

 Concert Ouverture               24-08-1918  f  20,- 

 Hourida Wals                30-10-1918  f    9,50 

 Fantaisie Carmen     24-12-1918  f    4,95 
   
Repetitieruimte: 

 Witmakerij van fabrieksgebouw van de Leidsche Katoenmaatschappij in de                              
Looierstraat repetitie op Dinsdag. 
Beschermheren:  
Felix Driessen + Christiaan Driessen 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

           Felix Driessen 
 
Overige bijzonderheden: 

 In 1918 gaven de beschermheren f 25,- per jaar aan de vereniging 

 Er werd voor een feestavond f 9,90 aan bonbons uitgegeven.  
 

Alexandra 
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Onze jarigen: 

December: 
8   Bea 
16 Bas 
18 Peter 
19 Jarle 
 
Januari: 
5    Cor 
5    Koen 
11   Rina 
20 Hanneke 
31  Judith 

 
 
 
 

   
Februari: 
5    Jan Joris 
12  Jan 
13  Rob 
28 Roland 

    
Maart: 
4  Jamie 
5  Renee 
 
April: 
16 Jennifer 
19 Okke  
20 Serma 

    
Mei: 
2   Daniel 
16 Bob 
25 Jaap 
29 Erwin 
31 Anne 
 
Juni: 
9   Floris 
18 Alexandra 
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      Concert Roomburgh 12 oktober 
 
In oktober mochten we twee keer voor publiek optreden. 
  
Natuurlijk was de eerste keer 3-oktober, met veel luid zingende mensen in het Van der Werff 
park met de koraalmuziek. 
  
De tweede keer (12 oktober)  mochten we de bewoners van Roomburgh met een muzikaal 
bezoek vereren. 
We speelden daar geen koralen (wat ze waarschijnlijk ook wel mooi zouden hebben 
gevonden!) maar een gevarieerd programma met o.a. meezingers van ABBA, marsmuziek en 
Rainbow Warrior, waar de spanning van de walvisvangst in is te horen. 
  
Gelukkig mocht onze trui uit en speelden we in de witte blouses, het was best warm in de 
zaal. 
  
Er werd geconcentreerd geluisterd: ook bij de duidelijke informatie die Erwin voor elk 
nummer gaf. 
  
Af en toe had de dirigent moeite om ons op één lijn te krijgen. We konden elkaar niet goed 
horen. 
Het plafond was erg laag. Toch hopen we dat iedereen heeft genoten. 
  
Na afloop kregen we als dank een grote doos Merci mee, die we de volgende repetitieavond 
bij koffie en thee met veel plezier leeg hebben gemaakt........mmmmmm........ 
  

                                                                                                                                         
Rina 
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Bigband Swing Express on tour in Calella 
(Spanje) 17 t/m 24 oktober 
Even een korte promo van het Oktoberfeest 2010 in Calella, in het Engels weliswaar. 

 

 

 

 

 

 

WELCOME TO THE OKTOBERFEST IN 

CALELLA!  

  

 

Everybody has heard about the Oktoberfest in Munich, but did you know that we celebrate 

an Oktoberfest in Calella, Spain???   

What started off as a typical German event 22 years ago, has turned quite international  

over the years and we are proud to say that  have participants from 10 to 15 different  

countries every year. It is an international meeting place for musicians from all over 

Europe and about 70% of the participating bands are regulars!!! 

Calella is situated 50 km north of Barcelona and in October the temperatures are still 

perfect for sunbathing or a refreshing dip in the Mediterranean. Fun, relax, new friends 

and a couple of performances during the week in the tent on the beach with capacity for 

3000 persons is waiting for you! 

Would that not be an excellent opportunity for an autumn break for the band??? You can 

choose between the following weeks: 

1st week:   2nd October  to  9th  October 2010 

2nd week:  9th  October to 16th  October 2010 

3rd week:  16th October to 23rd October 2010 

The stay is normally from Saturday to Saturday, but alternatives can be arranged. 

The  price for musicians, family, friends and fans - including 7 nights with full board in a 3 

star hotel in Calella) is 145 Euro.  Special price for Regulars: 135 Euro. 

Included in the price is also 7 pints of beer and a beer jug as well as a  gift for each band 

from the mayor of Calella – handed over personally by him during the opening ceremony 

of the festival.  

We would be pleased to welcome you and your artistic performances on our 23rd  

Oktoberfest in Calella 2010. 

 

Misschien een muziek-doe-vakantie-bestemming voor Werkmans Wilskracht? Waarom? Hier 

volgt een kort relaas van mijn ervaring in Calella van oktober jongsleden. 
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Calella =                                                                                                                                   Jan 

- ’s nachts in een materiaalbusje 15 uur heen en terug rijden; 

-  elke dag minimaal 1x optreden volgens een van te voren geregeld concertprogramma;   

-  mooi weer, onbewolkt veel zon en 20-25 graden C;  

-  lekker naar het strand om te zonnen, lol te maken en zwemmen in zee;  

- halve liters bier voor €1 drinken of andere lekkere drankjes drinken; 

- in geval van regen lekker een hele middag voor maar € 24,50 naar de sauna.  
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Garde-Kapitein Ksinitsj 

 

 

 

 
 
Zo was daar ook ene zekere Kapitein Ksinitsj. Alhoewel hij zeer afgezonderd leefde, kende 
iedereen in het dorp zijn naam en reputatie. Zoals zijn naam al doet vermoeden was hij ooit 
officier geweest in het leger van de Tsaar en hier had hij het zelfs gebracht tot kapelmeester 
van het vermaarde 14e regiment in St. Petersburg, tot zijn steeds slechter wordende ogen hem 
dwongen met pensioen te gaan.                                                                                                                        
Na verloop van jaren was zijn gezichtsveld kleiner en kleiner geworden en tenslotte kon hij de 
partituren niet meer goed lezen, zodat hij niet meer in staat was de juiste aanwijzingen op tijd 
aan te geven. Nooit had Ksinitsj dit noodlottig einde van zijn dirigentenleven kunnen 
verkroppen, temeer omdat hij nog muzikale ideeën te over had. “Wat is nu een dirigent 
zonder orkest,” hoorden de mensen uit het dorp hem soms klagen: “als een bos zonder 
bomen, als een hemel zonder sterren…” Voor menig muzikant zou dit het onherroepelijke 
einde zijn geweest, wegkwijnend in een heimwee naar de betere tijden van vroeger…                                                                                                                                  
Gelukkig had Ksinitsj een goede oude vriend, Markhorwellitsj genaamd, en omdat deze bijna 
de enige was die hem regelmatig bezocht, had hij een geweldige invloed op het doen en laten 
van zijn beste kameraad.                                                                                                                                                      
“Waarom toch zo treurig, m‟n beste Grigorovitsj?” lachte hij Ksinitsj vriendelijk toe: “Je hebt 
nog zoveel talent. Waarom richt je niet zelf een orkestje op?” Ksinitsj keek weifelend op, 
peinsde even. Nam zijn vriend een grapje, nam hij een loopje met hem? Markhorwellitsj zag 
de twijfel op het door rimpels en zorgen geteisterde gezicht. “Welnu, waarom niet?” 
glunderde Markhorwellitsj. Hoog torenden de Ksinitsj‟ wenkbrauwen boven zijn schampere 
brilletje uit. Uiteindelijk brak er een glimlachje door; tja,waarom ook niet?                                                                                                               
Het duurde niet lang of de voormalige Garde-Kapitein had een bonte verzameling van 
enigszins getalenteerde en enigszins minder getalenteerde blazers en strijkers om zich heen 
verzameld.  Helaas echter duurde het niet lang of ook hier bleek dat Ksinitsj de partituren 
niet goed lezen kon, ondanks zijn nieuwe sterkere bril. Erger nog, ook zijn gehoor was 
achteruit gegaan, zodat hij de goede noten niet meer kon onderscheiden van de valse. De 
muzikanten -zoals gezegd zelf weinig toebedeeld met weinig muzikale gaven, maar dit 
terzijde- begonnen steeds meer te mopperen en uiteindelijk protesteerden de meesten van 
hen met luide stem: “Die man begrijpt niets van muziek! Stuur „m weg! We willen een andere 
dirigent!” En zo gebeurde het; Garde-Kapitein Ksinitsj had opnieuw geen orkest en eens 
temeer voelde hij zich als een bos zonder bomen, als een hemel zonder sterren… 
Nu liep de brave man op een voorjaarsdag door het bos tot hij bij een klein vijvertje 
aankwam. Dit vijvertje was versierd met vele waterbloemen en het werd omringd door 
prachtige, hoge rietstengels. Voor het eerst van zijn leven verbaasde hij zich oprecht over de 
mooie geluiden die het bos hem,  bij eerdere wandelingen , verborgen had gehouden. De zoet 
briesende wind, de vluchtende vogels maar vooral de kwakende kikkers imponeerde, 
ontroerde zelfs de muziekmeester. Het klonk als een symfonie in zijn oren en alsof hij er niets 
aan kon doen begon Ksinitsj eerst schuchter, daarna uitbundig met zijn armen te zwaaien. 
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Eens temeer was hij Kapelmeester en ditmaal van een heel bijzonder orkest; vol vrijheid, 
loepzuiver en meer dan dat, hier klaagde niemand.                                                                                                                                              
Wat hij niet bemerkte was dat hij van een afstand bespied werd door die brutale vlegel van 
een slagerszoon, die Fjodor Apreski nu eenmaal was. Op strooptocht naar marters en dassen, 
die zijn vader voor flinke prijzen als konijnen verkocht, was dit joch pardoes tegen dit 
vreemde tafereel aangelopen. Hij keek vreemd op toen hij Ksinitsj voor de vijver zag dirigeren 
zonder orkest en gierend van de lach rende hij naar het dorp. “Ksinitsj dirigeert kikkers, 
hahaha!” proestte hij uit vol vermaak en spoedig volgden alle dorpsbewoners hem naar het 
vijvertje. De hoefsmid, de kruidenier, de wijnverkoper, de roddeltantes, de veldwachter, de 
vrouw van de veldwachter, iedereen dus!                                                                                                                                                      
Eenmaal aangekomen stond de nietsvermoedende Ksinitsj nog steeds te zwaaien.                        
“Haha, een kikkerorkest!”                                                                                                                                  
“Toegift, toegift!”                                                                                                                                             
“Ksinitsj is kierewiet!”                                                                                                                                     
“Ksinitsj is gek!”                                                                                                                                                                           
De menigte joelde en lachte om zo‟n dwaas, tot plots een stem van achter hen weerklonk en 
iedereen tot stilte maande. Het was Markhorwellitsj: “Vergist u zich niet, mededorpers, want 
het is gekte noch een wonder wat u ziet.”                                                                                                                                         
De menigte zweeg even en verbaasd vroeg de kruidenier hem; “Maar, maar, maar wat doet 
Ksinitsj dan?”                                                                                                                                                         
Markhorwellitsj zweeg even en antwoordde vervolgens: “Hij leert ons de les dat niet het 
instrument of de kunde de muzikant maakt, maar het hart.” Zwijgend gingen allen toen weer 
terug naar het dorp, terwijl Ksinitsj voort dirigeerde. Alleen Markhorwellitsj bleef nog even 
staan, zag zijn vriend en fluisterde: “Arme Ksinitsj………… arme, arme vriend…..” 

 

Maarten Buis 
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Concert Hortus Botanicus Leiden  
14 november 
 
 
 

 
 
 
 

Muziek in het museum 
Op zaterdag 14 november trad Werkmans Wilskracht op in de Hortus in een speciaal 
verwarmde tent.  Het was een leuk en goed concert en na afloop verzorgde Alexandra nog een 
korte rondleiding voor een aantal WW-ers die daar tijd en interesse voor hadden. 
 

 
Brassband Warmond 

 
 
In 2010 zal Alexandra , die rondleider is in de 
Hortus daar nog een Rondleiding geven voor 
alle WW-ers met aanhang die dit leuk vinden. De datum volgt te zijner tijd. 
 
Op zondag 15 november gaf Brassband Warmond ook een concert in de Hortus . Zij speelden 
een kinderconcert, waarbij iemand een verhaal vertelde. Dit ging over Jochem en de gestolen 
muziek. De muziek was gestolen door een gemene heks en  Jochem moest toen de draak 
verslaan om de muziek weer terug te krijgen. Dit is hem gelukkig gelukt met behulp van alle 
kinderen, die heel hard hebben meegezongen met Jochem. 
 
Dit concert was tevens het allerlaatste concert dat dirigent Gerhart Drijvers deed, hij heeft 
ruim 14 jaar voor de Brassband gestaan als dirigent. 

Alexandra 
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Concert Lorentzhof 21 november  

 
Voor WW was dit najaar een echt concertseizoen. Met de twee optredens in oktober en een 
ander in november nog vers in mijn geheugen, stapte ik goedgeluimd op mijn fiets om naar 
ons vierde optreden in twee maanden tijd te gaan. De fietstocht voerde me dit keer naar 
Zorgcentrum Lorentzhof, net buiten de singel van onze thuisstad. Het was alweer twee jaar 
geleden dat we daar voor het laatst hadden gespeeld, maar het knusse zaaltje met uitzicht op 
de binnenplaats voelde meteen weer vertrouwd aan. 
Na een blik op de zaal baande ik me weer een weg naar het keukentje waar we ons eerder 
hadden verzameld. De meeste muzikanten waren ruim op tijd en stonden dan ook al klaar om 
te stemmen toen Rein arriveerde. De minuten tikte weg, waarna het toch altijd spannende 
moment kwam dat we de zaal moesten betreden. 
Het concert liep lekker, met Arsenal als opzwepende opening, Lord of the Sea met zijn lastige 
en snelle loopjes toch keurig uitgespeeld en Little Concerto weer mooi opgevoerd door onze 
soliste Alexandra. Het publiek genoot er zichtbaar van, iets dat me toch altijd een warm 
gevoel geeft als we in een zorgcentrum spelen. Dit keer kwam het voor mij meest memorabele 
moment van de middag ook uit het publiek. 
“40...” zei een stem links vóór mij. Ik had net WW aangekondigd als Leidens oudste 
muziekvereniging waarvan de naam misschien wel een belletje deed rinkelen bij het publiek. 
“Sorry?” vroeg ik een beetje beduusd, nog zoekend naar de stem die dit getal had laten vallen. 
“Mijn man heeft 40 jaar bij WW gezeten,” zei de vriendelijk knikkende vrouw die ik 
inmiddels had gelokaliseerd. 
De opmerking maakte een grote indruk op me. Sir Isaac Newton zei ooit dat hij en zijn 
collega-wetenschappers slechts dwergen waren die op schouders van reuzen stonden om 
verder te kunnen zien. Opeens had ik het gevoel dat voor ons hetzelfde gold, en dat ons 
optreden nu slechts de meest recente regel was in het inmiddels dikke geschiedenisboek van 
WW. Hoe zou deze man, die vier decennia lang bij WW zat, de repetities hebben ervaren? 
Van welke concerten genoot hij het meest? Staat hij op de foto van WW in de jaren vijftig, van 
waaruit de muzikanten van weleer als boodschappers uit een ver verleden onze repetities 
gadeslaan? 
Bij gebrek aan iets beters zei ik dat ik nog wel heel wat jaren te gaan had voordat ik 40 jaar bij 
WW zou zitten, en ik liep naar mijn stoel, klaar om te beginnen met de ritmische begeleiding 
van Little Concerto. Al spelend nam ik me voor om tijdens de pauze een praatje te maken met 
de vrouw, uit beleefdheid en nieuwsgierigheid tegelijk. 
Maar helaas, ik zag haar tijdens de pauze niet meer. Misschien was ze van plaats verwisseld, 
misschien was ze weer weg. Maar wat bleef, was het besef dat WW een rijke erfenis is die 
steeds verder blijft groeien, en dat wij toch best trots mogen zijn om daar deel van uit te 
maken! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwin 
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Kerstverhaal 

De Fluit van de Herdersjongen 

Door : Dan Lindholm  

In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen over de heuvels bij 
Bethlehem om één van zijn schapen te zoeken. En zo gebeurde het, dat hij niet bij de herders 
was, waarover de bijbel ons vertelt. Deze jongen diende bij een strenge heer – wie weet 
misschien wel bij een van de waarden in Bethlehem – en als hij zou thuiskomen en er een 
schaap van zijn kudde ontbrak, dan kreeg hij slaag. Daarom lette hij nauwelijks op de 
wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeurden. Hij merkte niet dat de wind ging liggen; 
hij hoorde niet hoe de vogels begonnen te zingen en hij zag niet dat alle sterren plotseling met 
dubbele glans straalden. Zijn weg voerde hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik, tot 
hij ten slotte boven op de berg stond. Van hier kon hij ver in het rond over de velden zien, 
helemaal tot de stad Bethlehem. 

Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de hemel zich opende en dat de nacht zo 
licht werd als de dag. Een ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over de 
aarde. Hoe groot dit wonder was, dat in die nacht geschiedde, heeft tot op de dag van 
vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom kunnen we het een kleine herdersjongen 
ook vergeven, dat hij deze boodschap niet meteen begreep. Hij dacht alleen maar aan het 
schaap, dat ervandoor gegaan was en hij wilde verder zoeken. 

Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: “Maak je geen zorgen meer om het 
schaap, op dit uur is een veel grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het 
Christuskind, de Verlosser van de wereld, in de kribbe ligt.” – “Voor de Verlosser van de 
wereld,” zei de jongen, “voor Hem mag ik toch niet verschijnen, als ik hem geen geschenk kan 
geven?” – “Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het kind,” sprak de engel, en was op 
hetzelfde ogenblik verdwenen. Zeven tonen had die fluit en toen de jongen haar aan zijn 
lippen zette, speelde ze als vanzelf. 

Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje springen, maar struikelde en lag 
languit zo groot als hij was, tussen de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn mond 
ontglipte een woord, dat misschien wel eens onder de herders gebruikt wordt, maar dat men 
beter niet gebruiken kan. Mooi was het niet! Én toen hij de fluit weer in de hand hield was er 
één toon verloren gegaan. Nog zes tonen kon de fluit spelen. 

Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam beter; dus liep hij zo snel 
mogelijk door. Ineens bleef hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten met ontblote 
tanden, klaar om te bijten. Het was de lammetjesverslinder zelf. De jongen werd woedend. 
“Maak dat je wegkomt,” riep hij, en voor hij er erg in had, had hij de fluit naar de al 
wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar weer vond, kon de fluit nog maar vijf tonen laten 
horen. 

De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kudden steeds waren. Rustig lagen 
daar alle schapen en er heerste diepe stilte, slechts één schaap liep blatend rond. De jongen 
wilde het binnen de omheining brengen. Hij rende er achter aan en omdat het schaap hem 
ontweek gooide hij met wat hij juist in zijn hand hield. Het was de fluit, die weer een toon 
verloren had. 
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Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon immers niet weten dat zij 
voor het kindje in de stal knielden. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de herberg 
zaten en dat hij als jongste weer de wacht moest houden. Boos schopte hij met zijn voet tegen 
een kruik met water, die dicht bij het vuur stond. Toen was het of een onzichtbare macht hem 
de fluit uit zijn hand sloeg, en toen hij haar weer opraapte had zij nog maar drie tonen over. 

Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij door de stadspoort wilde 
gaan. Daar zag hij zich plotseling omringd door een groep straatjongens die hem zijn fluit 
wilden afnemen, maar hij wilde haar niet geven. Er vielen klappen over en weer. De fluit had 
hij weliswaar behouden, maar weer was een toon verloren gegaan. 

Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven het dak straalde de wonderbaarlijke ster en 
in de kribbe lag de Verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de fluit nog 
maar één toon overhad, toen hij de stal binnenging. Want juist wilde hij langs de huisdeur 
lopen, toen de bitse hond van de waard op hem af schoot. Hij wist zich niet anders te 
verweren dan met wat hij in zijn hand hield en dat was de fluit. 

Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel 
diep, dat er zo weinig van zijn geschenk overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet 
weten, dat de weg die iedere mens tot de Verlosser voert vol hindernissen is. 

Maar de moeder van het Christuskind wenkte hem binnen te komen. En heel stil kwam de  
Jongen uit zijn hoekje tevoorschijn en hij speelde op zijn fluit de laatste, nog overgebleven 
Toon. Wat klonk die prachtig. Het Kind luisterde en iedereen in de stal luisterde. 
Maria en Jozef, de os en de ezel. Het Kerstkind strekte zijn goddelijke hand uit en raakte de 
fluit aan.  
En zie: op hetzelfde ogenblik was de fluit weer heel, en haar zeven tonen weer zo mooi en 
heerlijk,  
zoals ze al in de hemel geklonken hadden.  
 

Alexandra 
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Tema e variazione 
 
Sommige mensen zijn koperblazers, andere mensen bespelen liever een houtinstrument. 
Sommigen spelen liever moderne muziek (zoiets als Abba Gold), anderen juist liever iets 
klassiekers (zoals Ross Roy). Of je houdt helemaal niet van het spelen van muziek maar wel 
van luisteren, dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel niet te zeggen dat de hele wereld in twee is 
gedeeld met mensen die iets wel of juist iets niet leuk vinden. Maar feit is dat wat de één 
geweldig vindt, de ander echter werkelijk helemaal niet leuk vindt. 
Neem nou honden. De één wil zo‟n heel kleintje, om lekker mee op schoot te zitten en in een 
tas mee te kunnen nemen. De ander wil juist zo‟n hele grote, omdat ze over die kleintjes 
alleen maar zouden struikelen. Of je houdt helemaal niet van honden, maar van katten, dat 
kan natuurlijk ook. Van die laatste categorie ben ik er eentje. 
Iets meer dan een jaar geleden adopteerde ik twee katten bij een zwerfkattenopvang. Twee 
ontzettend lieve scheetjes die op de dag van geboorte bij hun moeder waren weggehaald, in 
een plastic zak waren gestopt, en op straat waren gegooid. Nou zul je denken dat dit te bizar 
voor woorden is, maar er is niets van gelogen. Sommige mensen blijken echt zo wreed te zijn.  
Bij het opvanggezin zat nog een katje en die is een paar maanden later ook nog naar mij 
toegekomen. Zo, gezin compleet, dacht ik. Maar ergens begon het toch te knagen. Er waren 
nog veel meer van die wegwerpkatjes, en ik had er nu wel drie een beter leven gegeven, maar 
hoe moest het met de rest? Oké, je kunt natuurlijk nooit in je eentje de hele wereld redden, en 
er zijn nog veel meer mensen die zo‟n katje uit het asiel of de opvang adopteren. Maar toch 
vond ik dat ik meer kon en moest betekenen voor die kleine stumpertjes die door wrede 
mensen zomaar bij hun lieve mama werden weggehaald en op straat werden gezet. 
Terwijl ik daar zo over aan het nadenken was, werd ik juist gebeld door het gezin waar mijn 
eigen katjes in opvang hadden gezeten. Of ik ook gastgezin wilde worden. Grappig, hè, hoe 
sommige dingen ineens op je pad komen. Na wat heen en weer mailen en de benodigde 
voorzorgsmaatregelen was het dan zover: er kwamen twee katjes bij mij logeren. De ene was 
gedumpt onder de boodschappenkarretjes in een winkelcentrum, de ander uit de auto 
gegooid in een bos. 
Ze zijn beschadigd, moeten mensen weer leren vertrouwen na alles wat ze hebben 
meegemaakt. Maar wat is er mooier dan zo‟n kleintje langzaam weer te zien open bloeien 
door de aandacht en liefde die je hem of haar geeft. Van schuw en angstig kleintje naar een 
lieve knuffelbeer. En dan is het wachten op een telefoontje van mensen die ze graag een eigen 
mandje willen geven. De eerste mensen die geïnteresseerd zijn, zijn niet altijd de besten. 
Maar op een dag zijn ze er toch: de perfecte baasjes. 
Je kleine beschermelingetjes verlaten je huis, je draagt de zorg over aan anderen. Een 
moeilijke stap, maar de mooie herinneringen worden nooit vergeten. En nu is er weer een 
plekje vrij voor nieuwe aanwas – want het werk gaat door, er worden telkens nieuwe 
dumpkatjes gevonden die ook recht hebben op een beter leven. 
En zo probeer je dan je steentje bij te dragen aan een iets betere wereld. Dat kan op allerlei 
manieren. WW draagt daar ook aan bij: wij spelen immers regelmatig in een verzorgingshuis. 
Door een mooi concert hebben de bewoners een heerlijk ontspannen middag of avond waar 
ze nog tijden van kunnen nagenieten. Tijdens zo‟n concert zie je velen echt genieten. Zo‟n 
glimlach, daar doe je het voor. 
 
 

Judith 
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BIER UND BRATWURST 
( und natürlich schöne musik) 

 
 
Wie bij zichzelf denkt dat de voorzitter, na 11 maanden W.W., geen nootje meer kan horen heeft 
het mis. 
Ieder jaar zoek ik, ook gedurende de W.W.-vakantiestop, naar andere muziekactiviteiten waar ik van 
kan genieten.  
Bijna altijd is de bestemming het Zwarte Woud. Een fantastische omgeving, waarin je ‟s morgens 
eigenlijk wakker zou moeten worden met hoorngeschal. Mooie echo‟s door berg en dal. Regelmatig 
wordt dit gedaan bij het bergmeer, waar de kleine Kinzig ontspringt. Mooie bergen als achtergrond, 
een helder meer en dan een hoornspeler die lekker galmt over het water en de klanken die een 
tweede stem lijken te krijgen als je goed luistert. 
Zuid Duitsland dus, waar we gek genoeg ieder jaar op muziekgebied weer wat nieuws zien en 
horen. 
Soms is het wel even rijden, door weer en wind, maar het is de moeite meer dan waard. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 22 juli bezocht ik een accordeonensemble. Nog geen 700 km van Leiden vandaan dus eigenlijk en 
een muziekwereld van verschil, zeg.  Ik zag jong en oud naast elkaar, alsof het al jaren zo gaat en de 
gewoonste zaak van de wereld is. 
Maar wel met nummers als “The Cream of Clapton” in een arrangement die wij ook spelen. 
Een paar dagen later een echt uitziende egerländerkapel, vlak voor een verzorgingstehuis. 
Lekker in de buitenlucht met de verzorgenden in bedden en rolstoelen op de veranda van het 
tehuis. Kuuroord ten top. 
Tussendoor nog even een doedelzakspeler tegengekomen in het bos en later op de camping zelf, die 
zich nog even ging omkleden om in mooi tenue over de gehele camping te paraderen. 
En tot slot bezocht ik op 2 augustus een festival van wederom een aantal accordeonensembles. 
Geweldig om te zien en te horen wat deze mensen op de accordeon ten gehore brengen. 
Swing, Pop, Volksmuziek en zelfs Klassiek. 
Mocht je ooit eens in het zuiden van Duitsland zijn, zoek dan gewoon eens iets op en je zult 
versteld staan. 

 

 

 
 
 

Peter 
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Werkmans Whisky 
 
Soms heb je echt mazzel in het leven, en dit gold op 15 november zeker voor mij. Mijn WW-
collega Peter bleek een kaartje over te hebben voor het Whisky Festival in Leiden, en 
aangezien hij wist dat ik ook wel graag een drammetje dronk op zijn tijd, had hij mij 
uitgenodigd om mee te gaan. Het waren nog bijzondere kaartjes ook, want de 
zondagochtendsessie waarvoor we toegang hadden, was exclusief bedoeld voor 
horecaprofessionals en slijterijhouders! 
 
Vol verwachting fietsten we daarom door de stromende regen (het leek Schotland wel!) naar 
de Pieterskerk. We waren ruim op tijd gekomen; zo op tijd zelfs, dat we alleen door de strenge 
blikken van de nog strengere garderobedames te ontwijken, vrij door de ruimte konden 
lopen. Deze dames maakten ons ook nog eens duidelijk dat onze kaartjes geldig waren van elf 
tot één, en dat ons daarna dan ook vriendelijk zou worden verzocht de kerk weer te verlaten. 
 
Het was dus plannen geblazen, want we wilden toch wel alle standjes bezoeken in de twee uur 
die ons gegund waren. Met proefglazen om de nek hangend gingen we daarom klokslag elf 
uur gauw naar het eerste standje, waar we een praatje maakten en meteen al mooie whisky‟s 
mochten proeven. En niet zomaar whisky‟s, nee: prachtige, lang-gerijpte, exclusief 
geselecteerde malts waarvoor de gewone bezoeker ‟s middags een aardig bedragje voor op 
tafel zou moeten leggen. Dit zagen we wel zitten! 
 
En zo gebeurde het dus dat we een half uur later beseften dat we pas ongeveer tien 
Pieterskerk-grafstenen verder waren gekomen en zo ongeveer vijf standjes hadden gehad. We 
besloten om iets meer de pas erin te zetten, maar dat ging al gauw mis toen de standhouder 
van de Ierse Wild Geese whiskey ons overhaalde (en ik beken dat dat niet moeilijk was) om 
zijn vier varianten te proeven. We namen er wel wat stokbrood bij, want we begonnen toch 
een beetje te merken dat er wat van dit levenswater door onze aderen begon te stromen... 
 
Tja, toen nog wat Nederlandse whisky van Zuidam, een hele reeks mooie Schotse whisky‟s 
aan de oostzijde van de kerk, en toen was het tien voor één. We hadden nog maar tien 
minuten, en pas de helft van de standjes gehad! 
 
De volgende keer dat ik op mijn horloge keek, was het half vier. We hadden alle standjes 
bezocht, waren op de foto geweest met de prijswinnende Ice Grouse, whisky-gevulde 
chocoladeballen gegeten, praatjes gemaakt met doedelzakspeler Steve (en zijn dochter), en 
“Een beetje als spiritus!” geroepen toen iemand vroeg hoe mijn op één na laatste whisky van 
de dag me smaakte (een uitroep waar ik me nog een beetje voor schaam!). 
 
In opperbest humeur, met glazen nog om de nek, slalomden Peter en ik weer naar huis. Maar 
hoe er nou precies twee-en-een-half uur voorbij konden zijn gegaan tussen de twee 
momenten dat ik op mijn horloge keek, is me nog steeds niet helemaal duidelijk... 
 
 
 
 
 
 
 
Sláinte mhath! (Proost!) 
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De lijst geproefde whisk(e)y‟s (met dank aan Peter, die hiermee bewijst dat hij op het eind 
nog wel goed oplette): 
 
Whisky 1: Bunnahabhain van Douglas 
Whisky 2: Belgische whisky (naam onbekend), bourbonversie 
Whisky 3: Sheep Dip 
Whiskey 4: The Wild Geese (fles 1) 
Whiskey 5: The Wild Geese (fles 2) 
Whiskey 6: The Wild Geese (fles 3) 
Whiskey 7: The Wild Geest (fles 4) 
Whisky 8: Old Pulteney 
Whisky 9: Balblair 1975 
Whisky 10: Milstone 8 jaar 
Whisky 11: Milstone rye whisky 
Whisky 12: Scapa 16 jaar (Peter), Strathisla (Erwin) 
Whisky 13: Ben Nevis (Erwin) 
Whisky 14: Tullibardine 8 jaar 
Whisky 15: Glenmorangie Signet 
Whisky 16: Snow Grouse 
Whisky 17: Black Grouse 
Whisky 17,5: Chocolaatjes gevuld met The Balvenie Whisky. 
Whisky 18: The Glenlivet van Signatory 
Whisky 19: Talisker Distillers Edition 
Whisky 20: Auchentoshan Classic 
Whisky 21: Auchentoshan Three Wood 
Whisky 22: Dalmore 
Whisky 23: Ledaig 
Whisky 24: Black Bottle 
                                                                                              

                                                                   Erwin 
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12  JULI 2009  
 
Was  voor mij een dag om niet meer te vergeten.  Zoals eigenlijk altijd vierde ik mijn 
verjaardag op de zondag na mijn echte verjaardag op 9 juli. Op die dag 60 jaar terug was ik 
geboren. 
Op mijn verjaardag is het de laatste jaren de gewoonte dat ik met een  groepje van 20 
familieleden en vrienden een fietstocht organiseer. Dat lukt niet altijd omdat de 
weersomstandigheden nogal eens roet in het eten gooien of wel het plenst dan van de regen. 
Ook dit jaar was 12 juli een zeg maar zeer regenachtige dag en hoewel de gasten al rond 10.00 
uur aanwezig waren werd na veel  tegenstribbelen mijnerzijds besloten de fietstocht niet te 
laten doorgaan. 
De fietstocht is altijd een verrassing voor de deelnemers en hebben Jan en ik vooruit een 
route uitgezet met een aantal vragen over molens, geschiedenis, vogels, landschappen enz. 
enz. Zo ook dit keer en voor de deelnemers waren er tassen met lekkere hapjes en drankjes 
om tussendoor te nuttigen. Dat was dus allemaal vergeefs geweest, maar ik heb de tasjes 
natuurlijk wel uitgedeeld. Tijdens de fietstocht zouden wij voor een lunch aanleggen bij De 
Hanepoel aan de Huigsloterdijk te Abbenes. Ons gezin had daar heel wat keren in het 
verleden gedineerd, geluncht of zomaar wat gedronken en het geeft ons altijd een fijn gevoel 
daar binnen te komen. Leuke mensen, gezellige entourage (ook na de verbouwing) en heel 
goed eten en drinken. We besloten met de auto naar de Hanepoel  te gaan en daar zo wie zo 
de lunch te gebruiken.  
Jan was allang blij, dat de fietstocht niet door ging. Hij en mijn kinderen hadden daar erg 
naar toegewerkt, zoals achteraf bleek. Wij gingen als laatste met de auto rond 12.00 uur de 
deur uit en Jan maakte nog een rondje via een verkeerde afslag om een beetje de tijd te 
rekken en zo gebeurde het dat wij als laatste bij de Hanepoel aankwamen.  En toen….. 
Het was een beetje schemerig in de zaal waar de lunch zou worden gehouden en de eerste die 
ik tegenkwam was een vriendin van mij die evenwel niet aan de fietstocht zou meedoen.  
Vragend wast zij hier deed zag ik vervolgens een goede vriend van ons die helemaal in Axel in 
Zeeland woont en nog viel het kwartje niet.  Ik was stomverbaasd over zoveel toevalligheden 
maar had pas door wat er aan de hand was toen mijn ogen aan het schaarse licht gingen 
wennen en ik een groep van naar later bleek 50 personen van allemaal goede vrienden  en 
familieleden ontdekte. Ik was heel verrast en kon niet eens boos op Jan en de kinderen 
worden over het feit dat er dingen achter mijn rug om waren georganiseerd. Het waren vaak 
heel bijzondere vrienden en vriendinnen waarvan ik sommigen lange tijd niet gezien had, die 
waren genodigd voor dit feestje met later op de middag een enorm diner buffet  dat door de 
kok van de Hanepoel  was bereid.  
Ik was nog niet van mijn verbazing bekomen maar toch al helemaal in mijn element , toen ik 
door mijn kinderen meegenomen werd naar buiten aan de achterzijde (de parkeerplaats van 
de Hanepoel) en …….. 
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Jawel  …..WW gaf als extra verrassing voor mij acte de presence.  Ik weet niet meer wie er 
allemaal voor mij gespeel d hebben, maar ik vond het heerlijk ook Ineke er bij te zien en te 
gek om  Rob op zijn blote voeten te zien spelen.  Het was gelukkig op dat moment een beetje 
droog en een paar druppels regen er tussendoor kon de pret niet drukken. Het was geweldig 
om de zo vertrouwde muziek te horen en te zien hoe ook mijn gasten van dit alles genoten.  
Na de muziek was er voor de muzikanten en aanhang gelukkig wel een drankje geregeld en 
hebben we in de ruimte naast de bar nog behoorlijk wat kunnen afkletsen.  Ik was helemaal 
gelukkig dat kan ik jullie verzekeren. 
Dat was dagen na deze onvergetelijke verjaardag nog zo,  omdat het diner werkelijk 
voortreffelijk was en ik alle tijd kreeg om met alle genodigden te praten (toch veel  te kort 
nog) maar dat hebben we met de meeste later nog wel ingehaald. Jan hield nog een leuke 
speech  en  mijn dag kon nooit meer stuk en vooral ook dankzij de medewerking van WW. 
Geweldig vond ik het en ik ben daar dan ook heel dankbaar voor.  
 

Sonja  
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Concertagenda 2010 

 
 

13 juni 2010 14.00-16.00 Leidse Hout (Leiden) 
 

22 juni 2010 19.45-21.00 zorgcentrum (Sassenheim) 
 

12 september 2010 14.45-16.00 zorgcentrum (Leiden) 
 

18 september 2010 11.45-12.30 vrijwilligersmarkt (Leiden) 
 

4 oktober 2010 08.00-09.00 koraal (Leiden) 
 

24 december 2010 19.45-20.45 LUMC (Leiden) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                  

                                    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


