
 

WW JOURNAAL 

Juni 2009 
 

HARMONIEKAPEL  
WERKMANS  WILSKRACHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pagina | 2  

 

Colofon      Repetities 
Het WW- journaal is het officiële    Maandagavond van 20.00 tot  
Verenigingsblad van Harmoniekapel   22.00 uur 
Werkmans Wilskracht     Bij verhindering afmelden bij  
        de voorzitter, Peter Freriks 
Het WW journaal verschijnt 2 maal    
per jaar op papier          

        Repetitielokaal 
        J.C. de Rijpstraat 25, 
        Bedrijventerrein de Waard 
Tussentijds kunnen er extra bulletins    2315 WE Leiden 
verschijnen die per email worden               tel. 06- 38061860 
verzonden         

        Contributie 
Kopij kan tot 1 week voor     10 euro per maand 
verschijnen worden ingeleverd     gironummer 444248 
bij de redactie: 
        

Redactie      Internet                          
Alexandra Schoenmaker                           www.werkmanswilskracht.nl 
Dinie Craane       webmaster: Erwin van der Geer 
Jan Dijkstra 

 
Bestuursleden WW   Dirigent 
Voorzitter: Peter Freriks     Rein Quint 
Tel: 071-5321868      email: rein.quint planet.nl 
06-30759512 
email: pcfreriks@hotmail.com 
Penningmeester: Roland Wisse 
Tel: 071 5315735 
email: ronaldwisse@hetnet.nl 
Secretaris  Judith de Jong 
Tel. 071 5216799 
email :werkmanswilskracht@gmail.com 
Algemeen bestuurslid 
Alexandra Schoenmaker 
Tel. 071 5417672 
email: volkstuintje@casema.nl 
Algemeen bestuurslid 
Jennifer Stoute 
Tel. 06-15171657 
email: vingerhoedskruid@casema.nl 

 
 

 
 

mailto:pcfreriks@hotmail.com
mailto:ronaldwisse@hetnet.nl


Pagina | 3  

 

Inhoudsopgave                                            Pagina 
 
Colofon 2 
Voorwoord van de redactie 4 
Woord van de voorzitter 5 
Halfjaarverslag van de secretaris 6 
Concert Luidina 7 
Het bekieken waard 8 
WW door de jaren heen 9 
Onze jarigen 12 
Vrijdag de dertiende 13 
BaBe Smoothy 14 
Ren je rot tijdens de 34e Singelloop 14 
Rommelmarkt 16 
Boekenpret 17 
Repetitie in een kringetje 18 
Marathon Leiden 10 km hardlopen 19 
Jaarconcert WW 20 
Concert Leidse Hout 21 
De eeuwige tweede viool 
Ff voorstellen 
De W(ilde) W(orsten) BBQ 
Concert Wijckerslooth 
Concert 40-jarig Drechtstad Muziek 
Kleurplaatwedstrijd  
Concertagenda 2009 
Sfeerfoto‟s concerten 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina | 4  

 

Voorwoord van de redactie 
 
Na een korte stop tijdens de kerstvakantie zijn we  in januari weer begonnen met repeteren. 
Altijd leuk om weer te starten. 
Dit jaar hebben we een heuse  receptie met elkaar om het nieuwe jaar te verwelkomen. Eerst 
even muziek maken en na de pauze aandacht voor het nieuwe jaar. Rob had heerlijke 
zelfgemaakte oliebollen meegenomen uit Dordrecht en Jennifer en Alexandra zorgden voor 
andere lekkere hapjes. Zelfs aan bubbels was gedacht zodat we met z‟n allen konden proosten 
op het nieuwe jaar. Peter hield een korte speech en we namen ons voor er een goed muzikaal 
jaar van te maken en het volgende jaar weer op deze manier te starten.  
Voor het komende jaar staan er al weer veel optredens gepland. 
 
De redactie van het WW journaal heeft ook goede voornemens , zoals dat we bij elk optreden 
direct vragen iemand een stukje te schrijven, en zelf op tijd te beginnen met het verzamelen 
van kopij. Wat super werkt is dat Jan nu een prachtige lay-out heeft gemaakt zodat het blad 
er goed uitziet en ook steeds vlotter in elkaar gezet kan worden. Het is ook fijn dat er vaste 
rubrieken zijn. Via dit stukje wil ik graag iedereen oproepen om ook eens wat te schrijven 
voor ons blad. Het maakt niet uit wat, een verhaal over iets wat je hebt meegemaakt, iets wat 
je graag wil vertellen, een verhaal over muziek, misschien een stukje over de muziek die je 
mooi vindt, maar ook een lekker recept , alles kan. 
Deze keer heeft Maarten een aantal stukjes geleverd en hebben verschillende mensen 
geschreven over de optredens. 
Op deze manier wordt het blad afwisselend en leuk te lezen. 
Het volgende WW journaal zal omstreeks eind van het jaar weer uitkomen. Veel plezier met 
dit nummer en alvast een fijne vakantie. 
 
Namens de redactie Dinie 
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Woord van de voorzitter 
“WW is meer dan alleen de passie voor muziek” 
 
De voornaamste reden waarom je je aansluit bij een muziekvereniging is uiteraard het willen 
bespelen van een muziekinstrument in groepsverband. Je passie delen met anderen en 
samen stukken instuderen om het uiteindelijk aan anderen ten gehore te brengen.  
Als het goed is, is deze passie dan te zien en te horen op de concerten die wij geven en dat 
geeft dan weer voldoening voor de inspanning die je geleverd hebt. 
Dat het bij WW soms verder gaat dan muziek maken alleen, zult u in dit W.W.-journaal terug 
kunnen lezen.  
Mensen hebben, zo blijkt, meerdere passies dan muziek maken alleen en het is dan ook 
bijzonder te noemen dat er binnen W.W. veel raakvlakken bestaan. Tijdens de pauze of na 
afloop van de repetitie komt één en ander regelmatig ter sprake.  
Welgemeende interesse in wat de ander zoal bezighoudt naast de maandagavond.  
Wat doe jij nu eigenlijk op de dinsdagavond of op vrijdagavond? Of welke hobby‟s heb jij 
eigenlijk nog meer naast het muziek maken? Uit deze gesprekken komen veel verrassende 
afspraken voort. 
Zo zijn er mensen met dezelfde passie voor wat betreft het zelf maken van kleding.  
Een stofjesmarkt is in het verleden al eens door een aantal leden bezocht.  
Wat heeft dat met muziek te maken zult u zeggen en moet dat eigenlijk wel binnen een 
muziekvereniging, maar persoonlijk vind ik het fijn dat dat soort dingen ook kan.  
Je kent elkaar door de muziekvereniging waarop je zit, maar deelt ook nog andere interesses. 
En waarom ook niet. 
Bijvoorbeeld de passie voor tuinieren. Samen plantjes kopen of verkopen op een markt.  
Leden van WW doen het. 
Of samen hardlopen, als dat een passie is. Activiteiten waardoor de teamspirit wordt 
verstevigd. Het is gedaan en nieuwe data in de nabije toekomst zijn alweer geprikt. 
Samen naar een concert gaan of samen barbecueën. Het kan allemaal en is allemaal mogelijk. 
Heel ontspannen met elkaar omgaan. Leuke momenten willen delen. 
Vaak gerelateerd aan WW of het maken van muziek, maar heel vaak ook niet. 
Heel ongedwongen en zonder enige verplichting, want je hoeft niks anders te delen met 
anderen, maar het mag wel. 
Wellicht bent u als lezer geen muzikant, maar heeft u wel een andere passie. Laat het ons 
gerust weten en wie weet is er binnen W.W. wel iemand met wie u dat kunt delen. Of dat nu 
om kantklossen gaat, om fietsen, om wandelen of om postzegels verzamelen. Het is gewoon 
leuk dat het kan en nog leuker dat het ook gedaan wordt.  
 
Peter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de zomervakantie even lekker uitblazen! 
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Halfjaarverslag van de secretaris  

 
Inmiddels is 2009 alweer half voorbij. Wat gaat de tijd toch snel als er veel gebeurt! Het jaar 
werd geopend met een grote hoeveelheid nieuwe muziek die in de loop van de voorbije 
maanden door iedereen met enthousiasme is ingestudeerd. Het eerste concert viel op 
maandag 9 februari, en dat werd vanzelfsprekend nog gehouden met „oud‟ repertoire. Op een 
prachtige locatie in zorgcentrum Liduina in Warmond werd een erg goed concert neergezet, 
met hulp van Lianne op trompet en Leslie op slagwerk.  
Op 2 maart volgde de Algemene Leden Vergadering, waarin Alexandra en Judith werden 
herkozen in hun functie. Tevens werd Jennifer aan het bestuur toegevoegd. Het was een 
avond met veel discussie, en zeker vruchtbaar te noemen. Al redelijk snel vertrok klarinettist 
Jan weer uit ons midden, maar verder zijn er geen verschuivingen meer geweest. 
De volgende maanden bestonden vooral uit oefenen – heel hard oefenen. Want wanneer je 
als orkest een concertweekend (of misschien beter gezegd een concertweek) hebt, wil je 
natuurlijk je beste fluitje … beentje voor zetten. Op 6 juni werd ons jaarconcert gehouden, 
ditmaal bij onze zustervereniging. Door enorme prijsverhogingen was het niet gelukt een 
geschikte betaalbare locatie te vinden, maar gelukkig was Con Fuoco bereid ons hun zaal te 
lenen. Het was een goed concert, waarbij mooie, gedragen muziek werd afgewisseld met 
swingende popnummers. Met dank aan Lianne, Kitty, Sonja, Harry, Robbert en Leslie. 
De reeks concerten werd vervolgd met een concert in de Leidse Hout. Het weer was ons 
gelukkig tot vlak voor het einde redelijk goed gezind, en dat mocht ook wel! Door 
omstandigheden moest de dirigent het op het allerlaatste moment laten afweten, waardoor er 
veel werd gevraagd van onze eigen creativiteit en oplettendheid. Ondanks alles was het 
concert niet alleen goed bezocht, maar ook goed gespeeld, mede dankzij Lianne, Sonja, 
Harry, Robbert en Leslie. 
Gelukkig kon Rein de volgende dag weer dirigeren. De bewoners van verpleeghuis 
Wijckerslooth waren vooral onder de indruk van de valsheid van een van de muziekstukken. 
En denk nou niet dat wij ons hierom moeten schamen! Het betreffende stuk moest juist uit 
alle macht vals en hard gespeeld worden. Blijkbaar een geslaagde actie dus! Opnieuw dank 
aan onze invallers Lianne, Kitty, Harry en Leslie. 
De concertreeks werd afgesloten met een concertje bij onze zustervereniging uit Dordrecht. 
Zij bestaan dit jaar 40 jaar, en dat jubileum werd gevierd met een groots festijn. Er was 
voldoende eten en drinken voor allemaal, de jarige kreeg cadeaus, en er waren natuurlijk 
concerten. De drie aanwezige muziekverenigingen speelden eerst afzonderlijk een aantal 
nummers, en het muzikale gedeelte van de avond werd afgesloten met een viertal 
muziekstukken dat door alle musici gezamenlijk werd opgevoerd. Een bijzondere prestatie! 
De organisatie bedankte ons met de volgende woorden: “Het was ook erg leuk om  Werkmans 
Wilskracht en Excelsior Alblasserdam te horen en met hen de Grand Finale te doen. We 
zouden vaker samen moeten werken. Het was een heel geslaagde dag. (…) Werkmans 
Wilskracht schonk een bloemstuk en van Werkmans Wilskracht kregen we bovendien een 
concert fanfare mars.” 
Inmiddels komt de zomervakantie weer in zicht. De laatste maandag van juli en de eerste drie 
weken van augustus zal er niet gerepeteerd worden. Dat betekent echter niet dat wij stilzitten. 
Het volgende concert komt er alweer aan, zoals u elders kunt zien bij de Concertagenda in dit 
nummer. Ook daarna staat onze agenda al volgeboekt, en zelfs voor 2010 is het eerste concert 
reeds gepland. WW blijft een graag geziene en gehoorde gast bij verschillende gelegenheden! 
 
Bij deze wil ik tot slot iedereen een fijne zomer toewensen. 
 
Judith  
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Concert Luidina 
Een avond om nooit meer te vergeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zitten klaar, inmiddels zijn Rob en Jan ook aangeschoven! 

 
Het was een druilerige en zelfs een beetje gure, donkere avond in februari. De meeste mensen 
kwamen uit hun werk, stonden eerst een tijd in de file, maar waren met hun hoofd al bij de 
warme huiskamer en verlangden naar een knus avondje voor de buis met de verwarming aan. 
De muzikanten van werkmanswilskracht waren helemaal niet op weg naar huis of al in die 
warme huiskamer. Ze waren op weg naar Woonzorgcentrum Liduina in Warmond. Door 
wind en regen per auto of op de fiets. Het leek  niet zo‟n leuke bezigheid op de 
maandagavond, maar wat ze er voor terug kregen was het meer dan waard. Aangekomen 
wachtte mij al de warme huiskamer die ik thuis met moeite had kunnen verlaten. Dat was een 
hele geruststelling. De koffie stond klaar. De tafel nodigde je uit je instrumentkoffer neer te 
leggen en de blinkende magische inhoud aan de wereld te tonen en het te vullen met warme 
lucht. We trokken naar de kapel waar we zouden spelen, we stemde en alles leek te kloppen. 
We werden toen weer ruw naar de werkelijkheid gehaald, want de file was nog steeds 
waarheid en had twee van onze muzikanten in zijn greep. De sterke herder van het concert 
wist echter raad en zei, dat de afgedwaalde schapen hun weg wel zouden vinden en later weer 
deel van de kudde zouden uitmaken. Zo mocht het concert toch van start gaan. We werden in 
het al zo warme huis „warm‟ welkom geheten en lieten weldra de trotse klanken van de mars, 
Band Parade, horen. Het publiek was erg enthousiast, maar kon zich gelukkig inhouden om 
door de muziek heen te joelen. Het programma ging verder, maar toen de verdwaalde 
schapen het woord „rock‟ hoorden, begon hun bloed sneller te stromen en wilden ze toch weer 
bij de kudde komen en vol passie speelden ze hun bij velen geliefde noten in het tweede deel 
van „Choral en Rock-out‟. We speelden onze nummertjes door tot de pauze. Over de kwaliteit 
kan nog gediscussieerd worden, maar de sfeer zat erin. De ouderen uit het woonzorgcentrum, 
ons publiek, waren zelfs zo gewend aan „gekke‟ harmonieorkesten, dat ze niet vreemd op 
keken toen we tijdens het nummer „werkstaking der muzikanten‟ een voor een de zaal 
verlieten.  
 
In de pauze kamer leek het er niet op, dat we een concert aan het geven waren. Geen 
gespannen gezichten. Nee, er werd snel bijgepraat over de week ervoor. Het kon zo een 
gemiddelde repetitie zijn. De bar ontbrak, maar er was wel een poolbiljart. Goed gevuld met 
lekkers van het woonzorgcentrum konden we er weer tegen aan. We schudde ons publiek 
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weer wakker met de opgewekte mars Espede en de vaart zat er weer in. Het publiek had 
ondertussen door wat we waard waren en na het rappe „Lord of the Dance‟ eiste het dan ook 
een toegift en, nee, we zouden ons er niet van afbrengen met een simpele mars. Men stond 
erop dat we de klanken van het Russisch volkslied en andere bekende Russische melodieën 
nog eens door de kapel zouden laten schallen. Dat doet het orkest natuurlijk graag en het 
publiek was erg dankbaar. We mochten weer naar de gezellige huiskamer en na wat 
aangesterkt te zijn konden we tevreden op weg naar ieders zachte bed om deze mooi ervaring 
nog eens goed te overdenken. En o ja, bijna vergeten, dank aan Rein, Erwin, het bestuur, de 
invallers, de vaste orkestleden, de huisfotograaf en het publiek, Bep, Fien, Nel, Piet, Jan, Cor, 
Willie, Henk,  
Willem, Rina, Trijn, Geertruida, Elizabeth, Albert, Klaas, Nel, Jan, Rina 
 
Koen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Je hebt sierpaarden en werkpaarden” 
Deze keer heeft de archiefcommissie weer een foto gekozen uit het jubileumboek. 
Het betreft een staatsieportret van Jeremias van Leeuwen waarop hij een zogenaamde 
“schelleboom” vasthoudt. Althans, wij denken dat de stok met slingers en bellen zo heet, 
maar echt zeker weten doen wij het niet. Bij deze roepen wij dan ook mensen op zich te 
melden, die denken te weten wat het is en wat de betekenis er van was. 

Het lijkt ons, als archiefcommissie, een soort van vaandel 
dat meegedragen werd tijdens optochten. Op een aantal 
oude foto‟s staan er zelfs twee van. Wie de andere drager 
was, naast dhr. van Leeuwen, is ons onbekend. 
Maar goed, een stok dus, niet al te licht zo te zien. Voorzien 
van twee halve manen, waaraan twee kwasten hangen en op 
de punt een ster. Tussen de twee kwasten in, zitten om en 
om een sterretje en een belletje. Vermoedelijk maakten deze 
belletjes geluid. Het is echter ondenkbaar dat dit geluid te 
horen was tijdens een optocht.  
In het midden zit een harpje, wat hoogstwaarschijnlijk 
symbool staat voor de muziek. Een soortgelijke versiering 
verwijst terug naar oude gewaden. Onderaan de kledij 
bevonden zich ook belletjes en in plaats van sterretjes waren 
er appeltjes tussen geplaatst.  
Dit stond symbool voor vruchtbaarheid. De harp zou dan 
staan voor de vruchtbaarheid van de vereniging. Groeien en 
alsmaar groter worden in aantal. De ster bovenop zou 
kunnen duiden op de hoogte waarnaar het corps wenste te 
stijgen.  
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Maar wat de vier kwasten voor betekenis hadden, daarover tasten wij volledig in het duister. 
Wel is bekend dat dergelijke kwasten van paardenhaar waren gemaakt en derhalve ook 
kostbaar. Maar de vraag is dan nog steeds waar dit symbool voor stond. Waren het misschien 
de paardenkrachten, waarmee het corps vooruitging of was het alleen voor de sier? En was 
het haar dan van sierpaarden of van echte werkpaarden? Daarop denkt de commissie wel het 
antwoord te weten. Het kan onmogelijk van sierpaarden geweest zijn, want na het ontdoen 
van hun staart zouden zij veel minder fraai tonen en dat kan nooit de bedoeling van een 
sierpaard zijn. Het is dus bijna zeker van werkpaarden afkomstig. De staart zat bij deze 
dieren vaak in de weg en werd ook vaak smerig door het werk dat zij moesten doen.  
Hun staarten werden dus afgestaan en konden op een 
waardig manier elders gebruikt worden. 
Tegelijkertijd staan deze staarten van de 
werkpaarden dus symbool voor de werkkracht van 
het corps. Waar deze stokken gebleven zijn is ons een 
raadsel en nieuwe maken is ondoenlijk. Aan echt 
paardenhaar is niet meer te komen. Er wordt naarstig 
gezocht naar een oplossing en voor wie er goed op let, 
is deze eigenlijk al binnen handbereik. 
De vraag blijft echter wel: “Hoe komen we er aan 
vier?” En is dit haar dan wel van een „werkpaard‟ 
afkomstig? Want alleen dat is bruikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Ditmaal 1941. WW bestond toen 39 jaar. Dit is 
ongeveer de tijd waaruit de foto stamt die in “Het bekieken waard” is 
beschreven.  

WW door de jaren heen 

   1941 
 
 
Optredens: 

 10 februari 1941:   jaarconcert 

 Mei   1941:   onthulling monument  

 Mei  1941:   concert Plantsoen 

 Juli   1941:   Tuinconcert “Oud Hortuszicht” 

 Augustus 1941:   concert Endegeest 

 Augustus  1941:   concert Rhijngeest (2x) 
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Dirigent: 

 Gerard Dik (1923-(1952)) (Kapelmeester) (overleden 6 juli 1954) 
Oud-kapelmeester 4e Regiment- infanterie 

Leden: 

 J. Ouwerkerk      

 Jac. Koolen      

 J.van Leeuwen  (Schelleboom) 

 W. D. J. Muijzert     

 D. Selier      

 Van Beek      

 Van Stralen      

 Joh. Van Leeuwen     

 Chr. Van der Pluijm     

 Van Schie  (tuba)    

 W. Nieboer      

 Van Rooijen      

 H. Stikkelorum  Jr.     

 G. Filippo      

 B. Blijleven  (sopraan-sax)   
 

Inkomsten: 

 Saldo 16-05-1941 F-  146,922 

 25-04-1941  collecte voor krans militairen   f     8,15 

 27-05-1941  onkosten winterhulp    f   22,68 

 Er waren ook maanddonateurs 

 Leden kregen hun werkverzuim uitbetaald van WW. 

 De tambour-maître kreeg elke maand f 4,00 vergoeding 

 Het salaris van de Directeur bedroeg F 30,00, voor elk optreden kwam er f 4,00 bij. 

 De huur van de waterleiding kostte f 1,80 per kwartaal 

 In 1941 kwam er gemiddeld zo‟n f 10,00 per week aan contributie binnen. 

 Leden konden voor 0,25 cent een reglement van de vereniging kopen. 

 01-07-1941  onkosten onthulling monument  f    26,78 

 29-07-1941  Vergoeding Endegeest   f    18,00 

 09-09-1941  onkosten concert Rhijngeest   f    18,00 

 20-10-1941  subsidie gemeente concerten   f    76,00 

 06-11-1941  uniformenfonds     f  200,00 
 

Uitgaven: 
21-02-1941   Concert 10 februari    f    35,08 
01-03-1941   Bodeloon     f      3,00 
06-03-1941   Horloge J. Ouwerkerk   f     14,00 
12-03-1941   Herdenking 39-jarig bestaan   f     42,31 
01-04-1941   Salaris Directeur    f     30,00 
15-04-1941   Grafkrans Jac. Koolen   f     10,00 
02-05-1941   Insigne D. Selier    f       0,75 
09-05-1941   Advertentie Koolen    f       3,89 
29-05-1941   Bagage Plantsoen    f       1,00 
07-07-1941   Advertentie opr. Muzikanten   f       5,17  
26-07-1941   Bloemenmand Chr. Vd Pluijm  f       5,00 
31-07-1941   Onkosten Tuinconcert “Oud Hortuszicht” f       4,80 
14-08-1941   Bagage Plantsoen    f       1,00 
16-08-1941   Bagage Rhijngeest    f     10,00 
25-08-1941   Huur repetitielokaal 1e halfjaar  f     26,10 
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01-09-1941   Bagage Rhijngeest    f     7,00 
30-12-1941   Nieuwjaarsadvertentie   f     2,10 
    
Gekochte muziekstukken: 

 6 losse partijen “Pro Arte”   26-06-1941  f     0,38 

 3 partijen “Rozencavelaria”   26-11-1941  f     2,03 

 “Jubelklanken”Mars    08-12-1941  f     4,60 
 
Aangeschafte instrumenten: 

 28-04-1941  Tamboerijn     f     3,00 

 16-05-1941  6 tromvellen     f    19,69 
 

- In 1941 was de onthulling van het monument bij de huidige begraafplaats Rhijnhof. 
-Als leden op hun werk moesten verzuimen om bij WW te spelen kregen zij dit     
  vergoed door WW. Dit heette werkverzuim. 
-Leden konden voor 0,25 cent een reglement van de vereniging kopen. 
-De huur van de repetitieruimte bedroeg f 26,10 voor een half jaar. 
-De huur van de waterleiding kostte f 1,80 per kwartaal 
-Het lichtverbruik kostte f 3,40 per 10 kilowatt. 
-Per week kwam er gemiddeld zo‟n f 10,00 contributie binnen. 
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Onze jarigen: 
 

Juni                                                                       Augustus 
 18-6-1972 Alexandra Schoenmaker                            26-8-1967 Maarten Buis 
                                                                                  

Juli                                                                        September 
6-7-1939 Krijn Mourik                                                 1-9-1956 Dinie Craane 
9-7-1949 Sonja Reyken 
9-7-1954 Maria de Vocht 
13-7-1955 Bernard Nijssen 
20-7-1992 Helianne Wisse 
30-7-1948 Ineke Quint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober                                                                 December 
21-10-1948   Rein Quint                                                        8-12-1966 Bea Fasel 
24-10-1993   Elise Verschoor                                               18-12-1970 Peter Freriks                                                                    
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Vrijdag de dertiende 
 

50 jaar geleden, ook op vrijdag, werd hij geboren: Rob, onze klarinettist uit Dordrecht. Hij 
legt al jarenlang op maandag de afstand af die wij (Jaap (Bes-Bas), Daniel (Es-Bas), Maarten 
(F-Hoorn), Sonja (Trompet), Dinie (Bariton), Peter (Klarinet) en ondergetekende 
(Dwarsfluit)) nu met 2 auto‟s in omgekeerde volgorde zullen rijden. Hanneke (Bariton) komt 
rechtstreeks vanuit Zoetermeer en Jan (Trombone, ook wonend in Dordrecht) zal in de wijk 
van Rob met de fiets ons opwachten. Eerst halen we Dinie nog even op, die zowat recht uit 
haar werk komt en de rit nodig heeft  om daarvan af te kicken. 
De navigator wordt ingesteld en geeft aan dat we slechts 6 minuten later dan afgesproken de 
bestemming zullen bereiken. Ook meldt hij kans op gladheid want de buitentemperatuur is 
maar 2 graden boven nul. Gerustgesteld en gewaarschuwd gaan we op weg. 
Bij Ridderkerk is er druk mobiel contact tussen Dinie (in onze auto), Hanneke ( in een 
leenauto zonder Tomtom blijkt ) en Jan (al wachtend in de kou) en Peter (ook in onze auto), 
dit alles om de verdwaalde Hanneke op te pikken op een plek waar niemand het adres van 
weet. Toch moet dat goed gaan, want de afslag is bekend en de navigator zal ons verder de 
weg wijzen, is de verwachting. We vinden Hanneke bij een uitgestorven autobedrijf en gaan 
achter elkaar op pad. Ik, als chauffeur, negeer de aanwijzingen van Dinie, (weliswaar geboren 
Dordrechtse, maar al jaren in Leiden woonachtig) en vertrouw de navigator. Bij een rotonde 
die geen rotonde blijkt te zijn slaan we rechtsaf op aanwijzing van de navigator en Hanneke 
volgt ons in blind vertrouwen. Dan blijkt er geen weg terug en worden we over de snelweg en 
over de rivier Zwijndrecht ingeleid. Nu ben ik ook overtuigd en besluit rechtsomkeer te 
maken zodra dat kan. We bereiken alsnog de rotonde en het gaat goed. We zijn vlak bij, maar 
volgens de aanwijzing is er geen doorgaande weg naar rechts en ik ben gedwongen een rondje 
te maken. Dan ontdekken we Jan, die we dankzij de ijsmuts eerder over het hoofd hebben 
gezien. Gelukkig fietst hij ons het laatste stukje voor. 
Een half uur later dan gepland staan we blauwbekkend onder het flauwe licht van een 
lantaarnpaal “ Lang zal hij leven” te spelen. De buren komen als eersten naar buiten, dan Rob 
met gasten die blij verrast zijn. Vanwege de buren besluiten we ons eerder plan om binnen 
verder te spelen los te laten en spelen” Band parade” onder barre omstandigheden. Maar de 
buren houden het al snel voor gezien; vanwege de kou of de koude,ongestemde 
instrumenten?!? Eenmaal binnen spelen we nog een marsje en worden daarna warm 
onthaald met taart en allerlei lekkers. Rob toont ons trots zijn huis met fantastische tuin en 
laat me weten dat hij begon te trillen toen hij ons zag en hoorde spelen.  
Ik, inmiddels 5 jaar ouder dan Rob, begrijp precies wat hij bedoelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serenade voor de jarige Rob, zichtbaar genietend van de muziek! 

 
PS.  De aanwijzingen van Jan en de navigator hebben ons na een gezellige avond weer veilig 
thuis gebracht. 
Maria 
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BaBe Smoothy 

 
Op 17 juni jl. is een kleine delegatie van WW op bezoek geweest bij het Leger des  Heils in 
Den Haag. Het korps Den Haag Congreszaal gaf een Farewell Concert, for the tour to 
England. Het was knap aan de temperatuur in de concertzaal en in de pauze, kon je even op 
adem komen met frisdrank. Erg lekker natuurlijk en zonder alcohol. In de Strijdkreet die we 
meekregen vond ik het volgende recept van een drankje wat jezelf kan maken, met de 
inspirerende naam Babe Smoothy. Ik zou zeggen probeer het eens! 
 

 
 
 
Recept  
BaBe Smoothy 
Cocktail zonder alcohol 
 
Benodigdheden: 
170 ml champagneflûte 
halve banaan 
60 ml sinasappelsap 
3 grote eetlepels bessen 
aardbeien en frambozen 
 
Bereiden: 
Blenden met ijs en uitschenken 
 
Garnering: 
Plakje banaan en rietje 
 

 
Ren je rot tijdens de 34e Singelloop  

 
Op 17 mei hebben Peter, zijn vriend Dennis en ik, samen met nog 4065 deelnemers,  gerend  
tijdens de 34e editie van de Singelloop in Leiden. Het weer was uitstekend. Zon, een fris 
westenwindje en een aangename temperatuur waren de ingrediënten voor een ouderwets 
hardloopspektakel op een slingerend parcours van 6.6 km , langs de oude stadsgrens van 
Leiden. Op de finish werden we opgewacht door Jennifer, Bas en Alexandra (hartstikke 
bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). 
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Hoe kom je zo gek om 6.6 km hard te gaan rennen ( voor een goed doel weliswaar, opbrengst 
was 11.175 euro) op een parcours waar een weldenkend mens op een mooi zondagmiddag in 
slow motion gaat kuieren, hooguit in een paar minuutjes en over een veel kortere afstand? De 
reden van Peter en Dennis is voor mij gissen, maar van mezelf kan ik wel een tipje van de 
sluier lichten.  
Mede aangespoord door Peter en mijn ervaring als km vreter, stapte ik vrijdag 17 april om 
17.42 uur in de sneltrein naar Leiden alwaar ik om 18.28 uur in Leiden weer uitging. De 
singelloop zou om 19.30 uur starten, dus in een klein uurtje dat ik nog had liep ik in een 
rustig wandeltempo naar het Nuonterrein aan de Langegracht. Onderweg zag ik al meer 
mensen in sporttenue lopend, fietsend en rijdend in de auto naar het Nuonterrein gaan.  
Thuis had ik niet veel gegeten. Hooguit 1 glas Brinta Wake up (kan je ook midden op de dag 
drinken hoor), 1 bruine boterham met katenspek en jawel een appeltje voor de dorst. Bi j de 
supermarkt in het station van Dordrecht kocht ik nog 1 fles mineraalwater, 2 bananen en 2 
belegde sandwiches. Oh ja in de trein tussen twee stations heb ik nog even lekker gezeten in 
het kleinste kamertje van de trein. Daar zag ik een groot gat in de vloer en de rails wel heel 
erg hard voor bijkomen!  
Op het Nuonterrein heb ik me in een fietsenstalling (ze hadden gelukkig de fietsen en de 
rekken eruit gehaald) omgekleed in het rentenue en de overige ballast afgegeven bij weer een 
andere fietsenstalling. Hier kreeg ik 2 bonnetjes met een nummer. Even dacht ik, hé wat leuk 
een verloting in de pauze. Maar dat ging niet gebeuren. 1 bonnetje werd op mijn startnummer 
geniet en de andere bevestigd op mijn rugtas. Weldra zag ik Peter en Dennis en samen 
hebben we onder begeleiding van de broer van Penny de Jager (TopTop Yeah!!!!!!!),muziek 
en 4065 andere renners ons opgewarmd voor de singelloop. Nou daar krijg je het inderdaad 
echt warm van hoor!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitputting nabij, toch even lachen naar het vogeltje! 

 
Ja en toen was het nog 15 minuten  wachten, kletsen en om je heen kijken in de startstraat, 
onder de vrolijke klanken van de partyband van Concordia. Ik vond het wel jammer dat de 
partyband niet mee is gaan lopen, want van muziek word je toch wel vrolijk en ga je vliegen. 
Nou ja na het startschot van een BNer is de hele meute gaan lopen en Peter, Dennis en ik ook. 
Na ongeveer 2 minuten bereikten we de startstreep en toen begon het rennen echt zeg maar.  
Ja, wat gebeurt er allemaal onderweg? Nou niet veel soeps. Het is rennen, rennen en nog 
eens rennen en proberen te blijven rennen en vol zien te houden tot de finish. Net na de start 
is het even druk op het parcours, haantjes-de-voorsten proberen allerlei hoeken en gaten te 
vinden om in te halen en dat gaat natuurlijk niet. In de eerste km spreid het deelnemersveld 
zich behoorlijk uit en dan heb je wel wat meer ruimte om je eigen race te rennen. 
Onderweg zie, hoor of ruik (zelfs mijn eigen zweetlucht) ik niet veel, want dan concentreer ik 
me op het rennen en de dingen die komen gaan. Ik hoorde nog wel een vader tegen zijn 
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dochtertje te keer gaan, zo van: “Je gaat nu niet stoppen, dat kan (lees: wil ik) niet, gewoon 5 
keer diep ademhalen en doorlopen”! Dit tafereeltje speelde zich af halverwege de singelloop 
en ik dacht bij mezelf: arm kind zou ze het wel leuk vinden? Toch liep ze met haar vader door 
en gooide het bijltje er niet bij neer. Na de finish even lekker uithijgen met een gratis 
verstrekt flesje mineraalwater en op vertoon van het startnummer de medaille ontvangen. 
Peter, Dennis en ik hadden afgesproken om na de finish op elkaar te wachten en dan nog 
even de stad in te gaan voor een toast op de goede afloop. Even was ik Peter en Dennis kwijt, 
maar toen zag ik Alexandra opdoemen en zo zijn we weer bij elkaar gekomen. Jennifer, Bas 
en Alexandra hebben nog enkele foto‟s van de laureaten genomen en toen was het loopfestijn 
afgelopen.  Met een voldaan gevoel stak ik om 23.00 uur het sleutel in het slot van mijn 
huisje in Dordrecht. Peter, Dennis en ik zijn op 17 mei a.s. weer van de partij tijdens de 
marathon van Leiden. Dan lopen we 10 km hoor! En dit hebben we afgesproken voordat we 
aan het bier gingen! 
 
Jan  

 
 
 
 
 
Rommelmarkt  
 
Het wordt zo langzamerhand een gesmeerde machine. Rina, Krijn, Cor en ondergetekende 
plannen in overleg met het bestuur een datum voor de rommelmarkt, er worden zonodig 
bands afgebeld er gaat een stukje naar de kranten en iedereen wordt opgeroepen spullen mee 
te nemen. Het is elke keer weer een verrassing wat iedereen meeneemt. Ik denk elke keer als 
we alles uitstallen `jeetje, wat een toestand, wie gaat dat nou kopen` maar elke keer blijkt dat 
ik ongelijk heb want er word steeds genoeg verkocht. 
Vrijdagmiddag de 17 de april hebben we alles uitgepakt en alvast op tafels en in dozen gezet. 
Het is altijd een hele toer om alle boeken naar het gebouw te krijgen, maar toch ook zonde 
om het niet te doen want de boeken vinden altijd veel aftrek. Inmiddels heeft Judith wel een 
selectie gemaakt, er zijn een aantal rommelmarkten gepasseerd en boeken die steeds niet 
worden verkocht zijn nu weggedaan zodat er een kleiner aantal over is.(elders in dit blad 
staat daar nog een leuk verhaal over trouwens) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 18 de april om 7.00 uur zijn we alweer met z‟n vieren van de partij om alles goed neer te 
zetten en nog de laatste spullen uit te pakken. Er komen altijd ook op het laatste moment 
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mensen spullen brengen. Meestal staan er al ruim voordat we open gaan mensen voor de 
deur die er eerder in willen, deze keer blijft het echter erg rustig.  
Al snel wordt duidelijk dat het vandaag rustig blijft. Naar de reden blijft het raden. Geen 
publiciteit, veel evenementen in de stad, mooi weer, een slechte datum, we weten het niet. De 
buren die ook een rommelmarkt houden hebben hetzelfde probleem. Het blijft rustig de hele 
dag. We besluiten iets eerder te stoppen en van de gelegenheid gebruik te maken om de zaal, 
de gang en de bestuurskamer goed op te ruimen en schoon te maken. We maken een selectie 
van de spullen die we willen bewaren voor de volgende rommelmarkt en de rest brengen we 
direct naar de kringloop. 
Uiteindelijk tellen we het geld en blijken we toch voor € 200,- aan rommel verkocht te 
hebben. 
 
Ondanks de tegenvallende opkomst een mooi bedrag wat het de moeite waard maakt. 
Iedereen die heeft geholpen natuurlijk ook bedankt het maakt het een stuk gezelliger als 
iedereen even langs komt en een handje meehelpt al is het een half uurtje. 
 
Namens de rommelmarktcommissie, 
Dinie 
 

 
 
 
 
 
 
 

Boekenpret 
 
Op een maandagavond had Judith een hele lading oude boeken in de oud-papierbak  gegooid.  
Hij zat echt supervol.  Peter en ik waren er nog als laatste en gingen nog ff snuffelen tussen de 
oude boeken.  
En opeens stopte er een auto en er kwam een man aanlopen, die rechtstreeks op de oud-
papierbak af kwam lopen. 
Dit was bij nader inzien de man van Bea.  
Ze hadden thuis een afstandsbedieningcrisis en Bea had net vroeg in de avond (voordat alle 
boeken erin gingen) een tas met oud papier erin geleegd. 
Misschien zat daar wel hun afstandsbediening tussen.  Ja, dus alle boeken moesten er weer  
uit om bij dat ene stapeltje onderop te komen.  
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Ondertussen was het al kwart over 12 geloof ik en wij hadden net alle boeken eruit, toen zijn 
telefoon ging.  
He, dat was Bea en gelukkig ze had thuis haar afstandsbediening gevonden. 
Echt een superleuke actie dus, alle boeken eruit en toen weer erin  op middernachtse tijden. 
En nog bedankt hè, wij hebben genoten……… 
 
 
 
Alexandra 

 

 
 
Repetitie in een kringetje 
 
Op maandag 4 mei was het dodenherdenking, dus ging de repetitie niet door. 
Een aantal leden die toch zin hadden om even te spelen kwamen na half negen bij elkaar en 
gingen gezellig in een kringetje een aantal nummers doorspelen. 
Ik kwam iets later binnen omdat ik bij de Dodenherdenking bij Molen de Valk met Brassband 
Warmond moest spelen. Toen was dat kringetje al gevormd en heb ik mij er nog ergens 
tussen geworsteld. 
Ik moet zeggen dat dit heel anders klonk als in een gewone repetitie opstelling. 
Heel verhelderend, want je kunt alle instrumenten even goed horen.  
Een aanrader dus om vaker mocht dat zo uitkomen. 
  
Alexandra 
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Marathon Leiden 10 km hardlopen 
Drie Maten Vooruit 
 
Zondag 17 mei sta ik met twee andere WW‟ers op de Breestraat in Leiden. Zonder 
instrument, zonder muziek en zelfs zonder WW trui, ook al had die bij het kille briesje van 
die bewolkte zondag best van pas gekomen. We hadden dan ook een missie. Dit keer geen 
repetitie en geen concert, maar toch een optreden: 10 lange kilometers in en om Leiden 
lopen, samen met bijna 3000 anderen die zich voor deze afstand hadden ingeschreven voor 
de jaarlijkse Leiden Marathon! Jan en Peter hadden bij de start afgesproken en vonden 
elkaar daar wonder boven wonder. Ik heb ze volkomen gemist, dus het werd voor mij een 
solo… en al gauw bleek dat er in hardlopen ook een hoop muziek zit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De start! 

 
Het startschot klonk, maar het was nog veel te druk om meteen te gaan rennen. We begonnen 
dus  met een mars, maar al gauw kwam er een sneller ritme op gang. Pianissimo beginnen, 
dacht ik bij mezelf, want er moest genoeg ademsteun overblijven om het einde te halen. 
Concentratie was de sleutel. Géén sforzando in het begin, daar zou ik spijt van krijgen. In de 
maat lopen dan maar? Nee, want daar zou ik geen mooie tijd mee neerzetten, en ik wilde toch 
wel poco veloce het einde halen! De Lammenschanseweg op, langs de Stevenshof, terug door 
de Mors en triomfantelijk de Morspoort onderdoor. Het ritme van de duizenden hardlopers 
werd daar ondersteund met gejuich, radiomuziek en geklap. De Morspoort… dan waren we er 
bijna! Het werd tijd voor de accelerando. De spierpijn ging meteen crescendo. Had ik teveel 
noten op mijn zang gehad? Ben tenuto nu, dacht ik, terwijl het staccato van mijn op de 
Galgewater neerploffende schoenen nog amper tot me doordrong. Nog maar 500 meter! Met 
de wilskracht van een echte werkman begon ik aan de coda. Fortissimo, want uitrusten kon 
later wel. 
 
De finishstreep achter me latend wist ik, uitgeput maar gelukkig, dat het stuk erop zat. Jan en 
Peter had ik nog steeds niet gezien, en ze bleken elkaar ook tijdens de loop te zijn 
kwijtgeraakt. Maar op het Internet kijkend bleek al gauw dat we alle drie prestaties hadden 
neergezet om trots op te zijn. Met andere woorden: een mooie symfonie! 
 
Erwin 
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Jaarconcert WW 
 
Werkmans Wilskracht heeft het jaarconcert iets later (6 juni) georganiseerd dan andere 
jaren, maar toen het uiteindelijk zover was, leek het net of tijd, plaats en andere feiten er niet 
toe deden. Want WW heeft op een ontspannen en gezellige wijze het jaarconcert 
vormgegeven en uitgevoerd. En het resultaat mocht er wezen hoor. Alle lof gaat wat mij 
betreft naar het bestuur en uiteraard de leden van WW, inclusief de invallers. Van harte 
gefeliciteerd WW met het behaalde resultaat. 
Voor mij, en ja misschien voor Rob ook wel, geen idee eigenlijk, bracht de avond nog een 
extra vleugje spanning met zich mee. Wij zouden uit logeren gaan bij Jennifer, zodat wij de 
volgende dag uitgeslapen en op tijd aanwezig zouden zijn voor het Leidse Houtconcert. Nou 
hier volgt het relaas van 2 mannen van de wereld, die nog nooit in een huisje op een 
volkstuinencomplex hadden gelogeerd, laat staan in Leiden.  
Voor de zekerheid had ik van te voren een aantal keren gevraagd: “Hoe ziet je huisje er 
eigenlijk uit Jennifer? Kun je wat foto‟s opsturen, dat maakt het boeken wat gemakkelijker!” 
Nou daar lusten de honden geen droog brood van. Ik was er niet gerust op. Kijk zelf maar. 

 
 

De badkamer!                                                                          De slaapkamer! 

 
Bij aankomst bleek het huisje er prachtig uit te zien. Dit kwam ook denk ik, door de 
weelderige groene tuin om het huisje. Na wat gezellig kletsen, met een hapje en een drankje 
en heel mooi gitaarspel, gingen we ruim na middernacht te bedde na een welbestede dag. 
Jennifer waarschuwde nog voor de cavia. Daarbij moest ik gelijk denken aan de cavia van 
Marc-Marie Huijbregts en die van Fred Oster van de AVRO‟s Weekend Quiz. Wat deed die 
cavia nou? Hij liep geregeld door het Rad van Avontuur en dat maakte een ratelend geluid. 
Achteraf heb ik er niets van gehoord en ook Rob heb ik niet horen snurken. ‟s Morgens lekker 
ontbeten en toen kwam Alexandra met een verrassing: “Hebben jullie zin in een rondleiding 
door de Hortus?” Dat lieten we ons geen twee keer zeggen dus snel even douchen (ik dacht 
dat ik mijn toilettas had vergeten, dus ik allerlei snuisterijtjes van Jennifer uitgeprobeerd in 
de badkamer, maar ik had mijn toilettas na het inboeken gelijk uit de tas gehaald en ergens in 
het huisje gezet, om mijn tandpastatube op zijn kop te zetten, anders kun je de pasta er niet 
uit knijpen) en op naar de Hortus. Onderweg nog even het huisje en tuin van Alexandra 
bewonderd en toen samen met Richard een rondleiding gehad door de Hortus. Dit was echt 
geweldig zeg! De Clusiustuin was net klaar en mooi om te zien. 
Ja het logeerpartijtje bij Jennifer kan met het grootste gemak de concurrentie aan met het 
Hilton, Novotel, Van der Valk en al die andere mega hotels, die denken hun gasten te kunnen 
behagen. Jennifer bedankt voor de gastvrijheid en je goede zorgen.  
 
Jan 
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Concert Leidse Hout 

 
Uitgeslapen en wel fietsten Jennifer, Rob en ik naar het Leidse Hout voor het concert van 
WW. We speelden hetzelfde programma als het jaarconcert van de vorige avond. Ook de 
invallers waren weer van de partij. Het was niet echt zonnig weer, maar wel droog. Tegen het 
einde van het concert begon het toch weer lichtjes te regenen en nam toe tot een fikse 
regenbui. 
Rein kon helaas niet dirigeren, omdat Ineke onwel was geworden. Rein bleef natuurlijk bij 
Ineke, die opgenomen was in het ziekenhuis. WW was hier toch wel erg van geschrokken, 
want haar beroerte van vorig jaar lag nog vers in het geheugen. Hanneke was wel gekomen, 
wat natuurlijk een hart onder de riem voor WW was. Peter ging voor het orkest staan en WW 
speelde kranig het programma door. Ook de solo van Alexandra klonk erg mooi! Van harte 
gelukgewenst WW met dit toch wel in alle opzichten een bijzonder concert. Bravo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen: Peter de dirigent! 

 
Na afloop van het concert hebben Rob en ik in het theehuis wat gegeten en gewacht tot het 
droog werd. Hierbij werden we verrast door de band, die eigenlijk buiten zouden optreden. 
Door de regen trad de band binnen op met een afgeslankte samenstelling. Alleen de twee 
gitaristen en de zanger lieten van zich horen en hoe! De zanger kon behalve zingen ook 
mondharmonica spelen. Echt mooi hoor en wat een techniek, blazen en dan weer zuigen om 
de juiste noten te laten klinken. Dit was ook weer een van die onverwachte verrassingen, die 
een weekendje Leiden in petto had. Het waren twee fantastische dagen! 
 
Jan 

 
 
 
 
 
 
 

Little Concerto met Alexandra op trompet en……….!   
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De Eeuwige Tweede Viool 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tijd dat keizer Joseph met straffe hand zijn scepter over het Groot-Habsburgse Rijk 
zwaaide, woonde er in Salzburg een jongen die veel opzien baarde; Wolfgang Amadeus 
Mozart. Over hem zijn sindsdien vele boeken geschreven, vol met diepzinnige analyses van 
zijn leven en muziek. Het lijkt dan ook volkomen onbenullig om hier opnieuw verslag te doen 
van zijn Händel en wandel. Bovendien zijn hiervoor musicologen en historici  met betere 
kennis van zaken dan ik, zodat ik mij niet hoef te vermoeien met het eindeloos oprakelen van 
feitjes en data.                                                     Mooi, einde verhaal, zult u nu denken, doch dan 
heeft u het mooi mis, want dit verhaal gaat niet zozeer over Wolfgang Amadeus, maar over 
zijn –door historici straal genegeerde- broer.                                                                                    
Mag ik u voorstellen; Janus Ridiculus Mozart!                                
Aanvankelijk had Janus Ridiculus een gelukkig leven. Dit veranderde al snel toen Wolfgang  
Amadeus  geboren werd; terwijl de drie jaar oude Janus nog onverstaanbare klanken 
uitstootte                –waarvan “doegoe ga dada” de meest intelligente was-, bouwde 
zijn broertje van amper zes maanden van zijn houten blokkendoos een heus klavier, waarop 
deze bovendien uit de losse pols enkele briljante variaties op de Vlooienmars improviseerde. 
Deze ontwikkeling ging verder; terwijl Wolfgang Amadeus  de mooiste symfonieën en 
koorwerken uit zijn barokke mouw schudde, uitte Janus Ridiculus‟ enige talent zich in 
figuurzagen.                                                                                                                                                                           
Het mag niet verbazen dat jaloezie en frustraties niet uit konden blijven en dit leidde tot de 
belangrijkste -zij het fataalste- beslissing uit het simpele leven van Janus Ridiculus; ook hij 
zou een beroemd en erkend componist worden en meer dan dat zelfs; hij zou zijn broer 
evenaren!                                                           Dit bleek echter nog niet zo eenvoudig. In 
tegenstelling tot de edele muziek waarmee de inmiddels zesjarige Wolfgang Amadeus  furore 
maakte op alle Europese concertpodia en in Koninklijke paleizen, werden de muzikale 
pennenvruchten van Janus Ridiculus gebruikt om de kraaien voorgoed van menig korenveld 
te verjagen. Alhoewel hij in deze tijd zijn zwaar overschatte “Duet in Bes Teneur voor 
wasknijper en blindengeleidehond” componeerde, wilde zijn carrière nog niet vlotten.                                                                                                                                                                               
Toen Wolfgang Amadeus  enorm succes boekte met zijn fenomenale “La Nozze di Figaro” was 
voor Janus Ridiculus de vierkwartsmaat vol. Niet langer zou hij tweede viool spelen en dus 
spoedde hij zich naar de eerste de beste muziekschool. Tot zijn grote geluk –en in mindere 
mate van zijn leraar- kreeg hij hier les van de wereldvermaarde Ludwig von Beethoven.  Deze 
doorgaans sympathieke en  uitbundige bon vivant beluisterde de composities van Janus 
Ridiculus aandachtig en veranderde terstond voor de rest van zijn leven in een hardhorende, 
misantropische chagrijn. Terwijl de naam en faam van Wolfgang Amadeus  zich als een 
lopend vuurtje over de ganse wereld verspreidde, bleef Janus Ridiculus‟ kunde en expertise 
beperkt tot behangen, grasmaaien en het uitlaten van een chagrijnige blindengeleidehond. 
Het was nu dat hij er toe kwam zijn ”Pavane voor een Geknakte Braadworst”  te schrijven. Dit 
werk was de directe aanleiding om hem en zijn composities voor eens en altijd  van alle podia 
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te weren. Bovendien werd Janus Ridiculus Mozart de eerste componist in de geschiedenis die 
vanwege zijn oeuvre werd gearresteerd wegens het schenden van de mensenrechten. Pikant 
detail is hierbij dat de mensenrechten pas twee eeuwen later zouden worden opgesteld.                                                                                                                                      
Toen Wolfgang Amadeus  een kroon op z‟n werk plaatste door in één jaar tijd de twee 
magistrale opera‟s “Cosi Fan Tutte”en “Die Zauberflöte”, en daarnaast zijn schitterende 40e 
symfonie alsmede het adembenemende “Klarinetconcert”  en het intense “Requiem”  eruit te 
persen, voelde Janus Ridiculus feilloos aan dat hij kon fluiten naar zijn ideaal Wolfgang 
Amadeus  voorbij te streven.                                 Het bleek helaas Wolfgang Amadeus‟  laatste 
jaar geweest te zijn; voortgedreven en uitgeput door stress, deadlines en torenhoge 
verwachtingen van publiek en opdrachtgevers stierf hij op 5 december 1791 in Wenen. Hij 
werd naamloos begraven in een armengraf…. 
Janus Ridiculus leefde nog ruimschoots langer dan zijn broer en wat belangrijker is; hij 
leefde gelukkig. Hij was tevreden geworden met het behangen van goedkope woningen, het 
grasmaaien van grote grasvelden en zelfs aan het uitlaten van de blindengeleidehond 
ontleende hij een ondefinieerbaar genoegen. Hij had nooit het talent gehad van zijn broer, 
maar deze was op zijn beurt  nooit zo gelukkig en onbekommerd geweest als Janus Ridiculus 
nu. 
 
Dus als u ooit nog eens een muziekstuk hoort van Wolfgang Amadeus, geniet ervan, maar…..               
denkt u dan ook eens aan dit verhaal en zijn –dan toch niet geheel vergeten- broer ….. 

 

Maarten Buis 

 
Ff voorstellen                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo, mag ik me ff voorstellen. 
 
Mijn  naam is Jennifer  Stoute.  Ik ben geboren op 16 April 1966 in leiden. Ik ben de jongste 
van 3 telgen, en de knapste, al zeg ik het zelf ha ha. Ik ben moeder van Daan en Bas. Bas zit 
ook op WW en krijgt daar drumles. Ikzelf vecht elke week met de hoorn en heb ook nog ff een 
zijdelinkse worsteling met een dwarsfluit gehad, maar die had mij te veel knopjes, je begrijpt, 
een oneerlijke strijd dus. Behalve mijn uitblinkende muzikaliteit  heb ik als hobby's nog wat 
knoeien met potlood en soms verf. Ook tuinieren vind ik heerlijk om te doen, hier kan ik een 
enorme rust in vinden.  s' Winters ben ik weer wat meer te vinden in het  Leidse Archief om 
uit te zoeken of ik nog een rijke suikeroom of bekende voorvader heb, tot nog toe geen succes. 
Iedere maandag ben ik bij W.W. te vinden en mag ik gratis meegenieten van jullie mooie 
muziek. Ik vind het echt ontzettend leuk dat ik deel uit mag maken van jullie club en hoop 
nog veel voor jullie te kunnen  betekenen. Ik heb er in ieder geval veel vrienden bij gekregen 
en geniet van jullie optredens. Was het maar zover dat ik mee kon spelen, maar daar mogen 
jullie... en ik nog ff op wachten. Dit was in een muzieknotendop mijn race door m'n leven,en 
verder rest me nog te zeggen, dat ik enorm trots ben op jullie als orkest en geef een dikke kus 
aan m'n muzikale duizendpoot Alexandra, beter bekent als hyacint.                                                                                                               
Muzikale groetjes, 
 
Jennifer  



Pagina | 24  

 

De W(ilde) W(orsten) BBQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 20 juni is weer onze jaarlijks terugkerende bbq  gehouden. Dit keer op de nieuwe 
volkstuin van  Alexandra. Deze was redelijk makkelijk te vinden voor diegene die vorig jaar 
waren geweest,daar het 3 tuinen terug ligt. Voor  diegene die niet vorig jaar geweest 
waren,waren er professionele pijlen getekend door  Rob en Elise. Gelukkig was Elise een uur 
te vroeg en omdat er nog wel het een en ander te doen was, was zij van harte welkom en werd 
zij begroet met slingers en ballonnen  (om op te hangen natuurlijk).Dus Elise kon direct aan 
de slag,wat zij in het geheel niet erg vond. Bea kwam met een heerlijke pan pindasaus, die 
nogal een vreemde structuur had. Maar desalniettemin toch heerlijk smaakte. Ook had ze een 
lekker sausje,waar ik de naam niet meer van weet. Het was alleen verboden te zoenen na het 
eten van het sausje??????Alsof wij dat doen haha. Bij binnenkomst werd iedereen kakelend 
begroet door de kippen en haan (genaamd Pavarotti). In het begin leek het niet zo heel druk 
te worden maar  uiteindelijk zijn toch aardig wat WW‟ers  gekomen. Er was overigens voor 
die dag onweer en narigheid voorspeld, maar dat bleef gelukkig uit. Koen en Elise hadden 
besloten om Rob maar eens na te doen en gingen op blote voeten lopen, toen ze echter op het 
grindpad beland waren kwamen ze hier snel op terug, en laten het blote voetenwerk maar aan 
de echte DIE-HARD over. n.l. Rob.  Er zijn de hele avond behoorlijk wat wilde worsten over 
de bbq gegaan, zo ook speklappen, hamburgers, kip en vis. Ja ja, ook aan de vega's onder ons 
was gedacht. Als toetje werd de tuin van Alexandra leeg gegeten. Vele aalbessen, frambozen 
en radijzen heb ik voorbij zien gaan. Ook had Rob voor bij de koffie een heerlijke cake met 
slagroom  (in mijn geval slagroom met cake) zelf gebakken. Dit hebben wij allen zeer 
gewaardeerd. Al met al was het een geslaagde bbq en verheugen  wij ons op het volgend jaar 
met weer zo'n gezellige WW bbq met hopelijk nog meer leden. Met dank aan Alex voor het 
gebruik van haar tuin.  
  
Jennifer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           Smikkelen, smullen en lekker keuvelen! 
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Concert Wijckerslooth 

 
Na een nogal druk weekend bij WW (een jaarconcert, een woeste nacht met Jan op het 
tuinpark bij Jennifer, het Leidse Hout concert met aansluitend een stortbui en een heerlijke 
maaltijd onder het genot van live muziek in het theehuis) op voor een volgend optreden, deze 
keer in Oegstgeest. 
Aangezien mijn auto het de vrijdag ervoor even voor gezien hield zat er niets anders op dan 
met de trein te komen. We moesten echter vroeg aanwezig zijn. Ik ben normaal ongeveer om 
17:15 uur pas thuis (mits er geen files zijn) en zou om 18:12 uur de trein moeten hebben om 
op tijd te zijn. Geen tijd om een maaltijd naar binnen te werken. Dus een collega die in 
Schiedam woont lief aangekeken en gevraagd of hij mij in Schiedam op het station kon 
afzetten. Dat was geen probleem. Ik had al mijn spullen en kleren meegenomen naar mijn 
werk (een heel gesjouw). Om ongeveer 17:15 uur had ik een trein naar Leiden waar ik om 
ongeveer 17:45 uur arriveerde. Een zee van tijd dus en daar het buiten zeer aangenaam 
toeven was een maaltijd bij Lebkov op het terras verorberd. Ik zou Jan daar aan de LUMC-
zijde van het station ontmoeten. En ja hoor, ik had het brood net achter de kiezen en daar 
kwam hij al. Met een OV-fiets al aan de hand. Terwijl Jan nog iets te drinken nam ben ik ook 
een fiets gaan huren en heb ik alvast een kaartje Leiden-Dordrecht uit de automaat 
getrokken. 
Jan had thuis de kaart bestudeerd en wist precies waar we heen moesten. Het bleek niet ver 
en bijna helemaal rechtdoor. Bij het Verpleeghuis aangekomen bleken al meerdere leden van 
het orkest gearriveerd te zijn. Jan ging op inspectie naar de zaal. Die bleek redelijk groot en er 
waren zelfs al toehoorders gearriveerd. Samen met een aantal orkestleden hebben we de 
benodigde stoelen op het podium (niet al te groot) geplaatst en ook nog een aantal ervoor. Nu 
was het wachten op Peter en Judith met het slagwerk. Dit liet gelukkig niet lang op zich 
wachten. En wat ook een hele opluchting was, was dat Rein zou komen om te dirigeren, want 
de dag ervoor hadden we hem wel erg gemist. 
Hij was wel wat aan de late kant maar dat kon de pret niet drukken. En ook Erwin was weer 
van de partij zodat hij de presentatie weer kon doen. 
Omdat dit concert de derde op een rij was verliep het als een zonnetje. Zo zie je maar dat een 
beetje routine in het geven van concerten met de zelfde stukken zijn vruchten afwerpt. 
Het publiek genoot zichtbaar en hoorbaar van het repertoire. Zelfs de nachtmerrie van Rein 
werd bijna een zoete droom.  
Na een zinderende finale met de Eurovisie mars ging iedereen (zowel de luisteraars als de 
spelers) met een goed gevoel naar huis. Al met al een geslaagde avond. Op naar het volgende 
concert nog geen week later bij de Drechtstad Muziekvereniging in Dordrecht voor een 
feestelijke Jubileumviering. 
 
Rob 
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Concert 40 jarig DrechtstadMuziek  

Gezellige Boel Dordrecht 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leidse klanken in Dordrecht! 

 
Zaterdag 13 juni hadden we een concert in Dordrecht, het begon om 16.00 maar natuurlijk 
kwamen wij een uur later aanzetten. Maar we hadden een goede vrouw-vrouw*, dus de weg 
vonden we wel. Toen we aankwamen was het super mooi weer, het concert zou buiten 
plaatsvinden dus dat kwam goed uit. We zetten al onze spullen weg en gingen gezellig wat 
praten en drinken. 
Toen werd het buffet geopend, er was veel en lekker eten (genoeg voor iedereen). Ook voor de 
vegetariërs was er genoeg, kortom het was goed geregeld. Onder het eten kon je naar allemaal 
prachtige foto‟s op de beamer  kijken (volgends Peter zaten er heel wat „knappe‟ mannen 
tussen). 
Uiteindelijk was het dan zover „het concert‟ kon beginnen. Eerst speelde Excelsior uit 
Alblasserdam daarna speelde wij (Werksmans Wilskracht), ons programma was: 
Puppet on a String, Friends for life,Without Words, Abba Gold en Romeo and Juliet. 
Vervolgens speelde Drechtstad Muziekvereniging. Uiteindelijk was het dan zover „het 
samenspel‟. Alles muziekvereniging speelden samen de nummers: Arsenal, Music, Pirates of 
the Caribbean en Ross Roy. Het was een mooi concert en volgens mij had iedereen het naar 
zijn zin. 
Na het concert begon het al wat te schemeren, iedereen nam nog een drankje. Daarna het 
hoogte punt van de avond de disco. Sommige van WW waren al weg maar het bleef een 
gezellige boel in Dordrecht. Zelf heb in nog salsa gedanst met Rob (kan ook een ander soort 
dans geweest zijn). Ook Jan was the dance king van de avond, de laatste energie van de dag 
had iedereen eruit gedanst. Toen ging iedereen weer naar huis, behalve Peter‟s auto. Peter 
dacht: „laten we nog even een ritje Antwerpen doen‟. De vrouw-vrouw* letten even niet op en 
ja hoor daar scheurde we al over de snelweg richting Antwerpen. Uiteindelijk keek de vrouw-
vrouw* om zich heen en zei: „Peet volgends mij rijd je verkeerd, keer maar weer om‟. 
Zodoende stak ik om 01.15 de sleutel in het slot. Na een mooie, muzikale dag.  
*Een „vrouw-vrouw‟ is een slimme „tom-tom‟ die u helpt in het verkeer.  

 

Ad    wjekhuihurwbuerhtforeqtklbnrlknipeutiqiwpuriojhfe  
Elise  
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Kleurplaat wedstrijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: ……………………………………………………………………………………… 
Leeftijd: ……………………………………………………………………………………. 
 
Kleur de tekening in en lever hem in bij Alexandra, Dinie of Jan. De winnaar krijgt een leuke 
verrassing. Uiteraard krijg je de tekening weer terug! 
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Concertagenda 2009 

 
 

Zaterdag 19 september   Vrijwilligersmarkt                                              aanvang 11.45 uur 

 

Zaterdag 3 oktober          Koraal                                                                   aanvang 08.00 uur 

 

Maandag 12 oktober         Zorgcentrum Roomburgh                               aanvang 19.45 uur 

 

Zaterdag           7 november      Stichting Opkikker                                            optie 

 

Maandag 9 november      Zorgcentrum Lorentzhof                                  aanvang 19.45 uur 

 

Zaterdag of     14 of 15               Museumweekend                                                optie   

Zondag            november 

 

Maandag of     14 of 15               LUMC (Leiden)                                                  aanvang 20.00 uur 

Dinsdag          december 
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Sfeerfoto’s concerten 
 

Kerstconcert Rijnvliet 21 december 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert Luidina 9 februari 2009 
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Jaarconcert 6 juni 2009 
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Concert 40-jarig Drechtstad Muziek 13 juni 2009 

 
       De W(ilde) W(orsten) BBQ 20 juni 2009 

 
 
 


