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25 jaar “Het Gilde” - een jubileum - is dat nou zoiets bijzonders?

IN DIT NUMMER :

Ja, ik denk het wel - Als je nagaat wat er in die tijd allemaal gebeurt is, hoeveel muziekstukken er
ingestudeerd zijn, hoeveel optredens en concerten er zijn uitgevoerd, maar vooral : hoeveel mensen
er in die 25 jaar ontzettend veel plezier aan hebben beleefd. Want mensen, daar gaat het in een
vereniging om. Een enorme verscheidenheid aan persoonlijkheden en karakters, die allemaal één
ding gemeen hebben : MUZIEK. Ook de verscheidenheid aan talent : vanuit “Het Gilde” zijn er mensen die naar het conservatorium zijn gegaan, die zelf een muziekschool zijn begonnen, die nu dirigent
zijn, kortom : mensen die excelleren. Daarnaast zijn er nog veel meer mensen die jarenlang aan het
oefenen, zwoegen en zweten zijn om de nummers die zij bij een optreden moeten spelen onder de
knie te krijgen. Toch hebben al deze mensen er geweldig veel plezier in, en dat is wat hen bindt :
de liefde voor de muziek! En dat is ook zeker de waarde van “Het Gilde” in deze 25 jaar geweest, dat
gelegenheid en sturing heeft geboden om dit tot uiting te brengen.
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In deze nieuwsbrief zal ik, met behulp van mensen die geïnterviewd zijn, gebruikmakend van het bestaande archief van “Het Gilde”, delen van het leerlingenarchief van “Con-Anima” en een foto-archief
van zo’n 40.000 foto’s een poging wagen om 25 jaar “Het Gilde” in vogelvlucht te belichten.
25 jaar geleden………………………………………….
Bestond er geen mogelijkheid tot samenspel voor kinderen op accordeon. Samen met de leerlingen van mijn
buurman (en collega) Aad Huygen ben ik toen gestart met wat nu het jeugdorkest Varia is.
Ongeveer dezelfde tijd kon accordeongezelschap Fortissimo door omstandigheden wel wat leden gebruiken en
stelde ik voor om een B orkest op te richten, gelijk leerlingen en moeders van leerlingen enthousiast gemaakt (en dat
waren ze, ze hadden gelijk nieuwe accordeons gekocht !) maar dit was technisch niet haalbaar bij Fortissimo en zijn
we in de huiskamer van mijn schoonzuster gestart met wat nu Corona is.
Mijn moeder (destijds orgelleerling) merkte gekscherend op wanneer er een orgelclub kwam, deze opmerking was
na 10 minuten goed om te bedenken dat op een keyboard (dit instrument was toen nog maar net op de markt en
nog door niemand gekend) ook dit mogelijk was. De week daarna had ik 16 enthousiaste leerlingen die allemaal zo’n
instrument aanschaften en zijn we gestart in een leslokaal van het Bertrand Russell College. Zij zijn begonnen met de
naam Krommenieer Orgel Groep want allen studeerden toen het elektronisch orgel, in deze tijd zijn dat alleen nog maar leden op keyboard en
is de naam zo’n 10 jaar geleden getransformeerd naar Con Amore.
Hier uit voorvloeiend is er nog het ensemble Varia en zoals de naam al doet vermoeden zijn dat oud leden van het jeugdorkest aangevuld met
de docenten.
Gezamenlijk is dit “Het Gilde”
e

Nu 25 jaar later zijn we vele ervaringen rijker, zo gaan we als Het Gilde al voor de 3 keer naar Calella en heeft het ensemble al 2 keer in
Innsbruck aan het concours meegedaan, ook Corona heeft al een aantal concoursen gedraaid en houdt onze jeugd regelmatig spectaculaire
voorstellingen.
Dat we het niveau leerling ontgroeid zijn hebben we waar kunnen maken in onze jubileumuitvoering 22 maart ’14 in het Bertrand Russell
College waar we een concert hebben laten horen met een aantal zeer lastige maar fantastisch mooie nummers.
Ik heb er zin in.
Corrie
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14-01-2014 13.00 Interview Jopie de Boer
Ik ben eigenlijk vrij laat met actief muziek spelen begonnen. Ik was 41 jaar
toen ik met accordeon begon. Orgel heb ik wel al veel langer gespeeld. Ik was
ergens in 1989 bij Annie Woudstra op de koffie, en die vroeg mij of ik geen zin
had om lid te worden van een groep die keyboard speelde.
Zij bracht mij in contact met Corrie, die ik toen nog niet kende, en die met de
vorming van een groep bezig was. Ik heb kort daarna een keyboard gekocht
en was vanaf het eerste uur lid van het K.O.G. zoals Con Amore toen heette.
Corrie was wel met de vorming en de selectie bezig maar het initiatief was van
Door Hollander, de moeder van Corrie. We oefenden in die tijd in een klaslokaal van een school in Krommenie. Dat is nogal wat keren veranderd voordat
we gebruik konden gaan maken van de Blokkendoos. Na een half jaar wilde ik
toch eigenlijk ook wel accordeon gaan spelen, dus ik ben op les gegaan. Na
een maand of drie, vier begon ik bij Corona. In die tijd gaf Joshua Prins nog
les. Toen die vertrok vroeg Corrie of ik les wilde gaan geven. Zo is alles een beetje begonnen. Ik heb mij
vanaf het eerste moment altijd heel erg betrokken bij de vereniging gevoeld. Vooral het jeugdorkest vond
ik erg leuk om daarbij te assisteren. Verder houd ik mij bezig met het muziekbeheer van alle orkesten en
ik speel in drie orkesten. Ik heb in al die jaren veel hoogtepunten meegemaakt, maat één van de mooiste
vond ik toch wel het feest dat op mijn 65e verjaardag georganiseerd werd. Al mijn leerlingen, orkestleden
en familie waren daarbij aanwezig.

14-01-2014 15.00 Interview Klaas de Haan
(Klaas is een man van weinig woorden, zoals hij zelf zegt, maar desondanks
is het mij gelukt om toch nog wat zinnige informatie op papier te krijgen.)
In 1988 heb ik mijn eerste keyboard gekocht. Dit was een Casio Mini, met de
nadruk op mini. Ik kon het instrument in mijn binnenzak stoppen, waar ik het
ook uithaalde toen ik de eerste keer op repetitie bij de K.O.G. kwam. Ik krijg
dit verhaal na 25 jaar nog regelmatig te horen.
Omdat Klazien, mijn echtgenote, samen met Door, de moeder van Corrie,
schoonmaakwerk deed, kwam ik in contact met Corrie. Klazien vond dat als
ik een keyboard kocht ook les moest nemen, dus ik ging bij Corrie, toen nog
op de Lijnbaan, op les. Corrie was toen bezig om een muziek vereniging op
te richten, en kort nadat ik op les ben gegaan werd ik al door Corrie gevraagd
of ik in de groep mee wilde spelen. Wij oefenden toen in het gymlokaal van
de Springplank, een school in Assendelft. Meer spelers uit die tijd waren Jopie en Ada Groentjes en haar
broer. In het begin voelde ik mij niet helemaal op mijn plaats, want ik was net met les begonnen en ik
moest meteen met een orkest meedoen. Ik kan mij nog herinneren dat één van onze eerste optredens in
de Noordse Balk was. Ik was op van de zenuwen. Toen zag ik de mensen die in bedden de zaal werden
binnegereden, daar schrok ik van. Maar ik werd er wel zekerder door want ik dacht als ik fouten speel, en
ik maakte fouten, dan merken ze dat toch niet. Toch ben ik door dat eerste optreden wel veranderd, want
misschien hoorden ze onze fouten inderdaad niet, maar alhoewel de meeste geen woord zeiden, zag ik
aan hun bewegingen en gebaren dat zij genoten van onze muziek.
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09-12-2013 21.15 Interview Tinie Spoelstra
Ik ben volgens mij in 1990 lid geworden. Mijn dochter Noortje had les bij
Vreeling. Corrie gaf daar toen ook les. De zoon van Anette Baars kreeg daar
ook les. Het jeugdorkest Varia bestond toen al. Noortje ging met de zoon van
Anette op Varia. Ik wilde ook graag accordeon spelen en Corrie wist nog wel
een paar mensen die dat ook wilden. Er is toen een groep gevormd die onder
leiding van Cees de Winter ging spelen. De groep werd steeds groter. We
oefenden in zaal “De Springplank” in Assendelft. Ons eerste optreden was in
zaal “De Witte Vlinder”. Onze groep bestond uit tien man. Ons repertoire bestond hoofdzakelijk uit meezingers. Ik kon best wel aardig spelen, maar mijn
probleem was dat ik altijd te snel ging. Cees moest mij altijd afremmen. Mijn
dochter Maartje nam bij een optreden haar tamme rat mee. Die liep dan los in
het Dorpshuis van Krommeniedijk. We hebben zelfs wel opgetreden in Amsterdam voor de daklozen. In de loop der tijd is mijn hele gezin lid geworden
van Het gilde. Maartje en Guurtje niet meer, maar Noortje en Willem zijn dat
nog steeds. Een van de leukste dingen die ik bij het Gilde heb meegemaakt was natuurlijk Callela 2007.
Wij waren voor die tijd nog nooit in het buitenland geweest. Dat was voor ons een geweldige ervaring.
Ook hebben wij veel plezier beleefd aan het jaarlijkse uitje met Corona op ons schip. Op een van deze
tochten viel het muziekboek van Frank Stevens in het water. Ik vind het jammer dat dit de laatste jaren
niet meer georganiseerd is.

10-04-2014 10.00 Interview Frank Stevens van Abbe
Als 11-jarige ben ik bij muziekschool Vreeling accordeon gaan spelen.
Dit is in 1986 of 1987 geweest. Ik kreeg toen les van Corrie. Ik had hiervoor
al 4 jaar gitaarles gehad, maar omdat bij ons thuis veel naar accordeonmuziek geluisterd werd (o.a. Malando) en omdat mijn moeder ook accordeon
speelde was het bijna logisch dat ik ook in die richting ging.
In 1989 werd met het jeugdorkest begonnen. Ik was toen met Sabine,
Noortje en Guurtje één van de eerste leden. Corrie was toen al onze
dirigent. Toen ik 17 of 18 jaar was begon Corrie met het ensemble.
Ik maakte daar samen met Jopie, Tinie, Maartje en Corrie deel van uit.
Ik houd zelf erg van de echte klassieke tango, en dan met name het
Argentijnse genre, zoals Astor Piazzolla.
Ik vind het geweldig om in gelegenheidsorkesten met grote bezettingen te
spelen zoals pas in Dieren tijdens de play-in met een orkest van zo’n 150 man. Ik speel niet in Corona
omdat ik dagelijks toch zo’n twaalf uur onderweg ben. Ik heb daar helaas geen tijd voor. Voorlopig doe ik
alleen mee met het Ensemble. Verder ben ik vanaf 1999 als bestuurslid van Het Gilde werkzaam als
secretaris. Ik vind dat leuk, ik organiseer graag. Ik ben ook, zoals bekend, vrij actief in de scouting, waar
ik ook momenteel bezig ben met het organiseren van een regionaal weekend. Natuurlijk ga ik graag mee
naar het festival in Calella. Ik kan dat alleen nog niet met 100% zekerheid zeggen, dat hangt nog van
een paar factoren af, maar dat hoor je binnen korte tijd. Ook overweeg ik om binnenkort weer
accordeonles te gaan nemen. Ik ben hier zo’n twaalf jaar geleden mee gestopt, maar het lijkt me toch wel
weer leuk om dit op te pakken.

Ondanks het feit dat Daan de Groot geen deel meer uitmaakt van het Gilde ligt zijn basis wel bij Het Gilde
en Con-Anima. Daan is een voorbeeld van een natuurtalent die, begonnen
als jochie van zeven, zich nu kan meten met topaccordeonisten in zijn genre.

21-12-2013 10.00 Interview met Daan de Groot

In zijn imposante oefenruimte annex studio sprak ik met Daan de Groot.
Waarom Daan? Daan heeft als 7-jarige de beginjaren van het jeugdorkest van
Het Gilde meegemaakt. Hij speelt accordeon. Waarom wil je als 7-jarige
accordeon spelen, vraag ik mij af. Zijn moeder draaide van huis uit altijd veel
accordeonmuziek, en dat wilde hij leren. Zijn oma, die orgelles bij Corrie had,
aan de Beukestraat, kocht toen voor Daan een accordeon. Vervolgens kreeg hij les van Corrie, Cees de
Winter en vervolgens nog een aantal gerenommeerde docenten die hem op het niveau brachten waar hij
zich nu bevindt. Het leven van Daan, inmiddels 29, heeft in die 22 jaar er tussen in, hoofdzakelijk in het
teken van de muziek gestaan. Hij heeft tot voor een jaar geleden in het Nederlands Accordeon Jeugd
Orkest gespeeld, en dat bijna 15 jaar. Hij kent daar verschillende leden van Het Gilde van. Zeker voor
Jacques Noom heeft hij grote bewondering. (Jacques, dit heeft hij echt gezegd, hoor!). Als één van zijn
laatste docenten heeft hij langdurig les gehad van Jacques Willems, docent aan het conservatorium.
Daan is inmiddels ongeveer twee en een half jaar dirigent bij Fortissimo. Tijdens uitvoeringen staat hij vaak
niet voor het orkest, maar speelt mee. Bij repetities is dit natuurlijk anders. Verder speelt hij in een sextet
“Distinctivo” waar o.a. wat van zijn NJAO-vrienden in mee spelen en de zoon van Marc Belder. Daan speelt
het liefst “swing” en zijn grote voorbeeld is Johnny Meijer. In zijn studio staan verschillende accordeons,
keyboard, drumstel diverse mengpanelen en boxen. Daan zou Daan niet zijn als op een gegeven moment
de handen gaan jeuken na zoveel gepraat over accordeons. Als hij zijn accordeon pakt, (overgenomen
van Bep Hermarij) veranderd er iets in hem. Als hij gaat spelen, zie en hoor ik een virtuoos. Alle denkbare
stijlen, zowel elektronisch (midi) als akoestisch laat hij horen. Ook speelt hij bv. de muziekbanden van
“Het Kapiteinskoor” in. Overigens is hij, van moederskant, familie van onze eigen Jopie de Boer. Als ik
vertrek bedank ik een zeer bescheiden Daan, die mij heel voorzichtig een ander gevoel voor de accordeon
bijgebracht heeft.

Jubileumconcert – In Russische sferen
Aan het geven van een reactie op een gebeurtenis waar je zelf niet bij bent geweest zit altijd een zeker risico. Dat neem
ik dan maar voor lief. Ik heb inmiddels na enige dagen zo veel reacties, zowel persoonlijk, maar ook audio, video en
foto’s ontvangen die allemaal heel positief zijn, dat ik weinig verkeerd kan zeggen.
De aanloop, het studieweekeinde in Schoorl, had misschien wat beter gekund, de generale op zaterdagmiddag was
matig, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt, maar de uitvoering maakte alles goed. Het publiek was laaiend enthousiast.
Ook Peter Schoute, accordeon autoriteit en arrangeur, was zeer positief. Zelfs mensen uit mijn omgeving die ten
aanzien van dit genre altijd redelijk kritisch zijn, waren verrukt over dit optreden.
Zeker wil ik Jacques Noom noemen voor zijn arrangement van “Melody in F” en “Trojka” en zijn compositie van “Het
Gilde Jubileumlied”. Reindert durfde het aan om het nummer “Trojka” van Drs. P te gaan zingen. Dit is een conditioneel
zwaar nummer want het tempo wordt tot in het absurde opgevoerd. Maar Reindert haalde de snelheid waar Drs. P het
in 1974 ook mee vertolkte. Maar ook Danny Schaap die op geroutineerde wijze het publiek aanspoorde om samen met
hem het jubileumlied te zingen kwam heel goed over. Guillaume wist als rasechte entertainer de zaal goed op gang te
krijgen met de speciaal voor de jubilerende Corrie gearrangeerde versie van “Heb je even voor mij”. Dit nummer was
overigens in het diepste geheim op een niet nader te noemen locatie ingestudeerd omdat het voor Corrie als verrassing
bedoeld was. En een verrassing was het. Dit is op de foto’s duidelijk te zien. Corrie is duidelijk niet gewend dat tijdens
een uitvoering de regie wordt overgenomen en dat het draaiboek niet gevolgd wordt. Het verzoek om in de zaal plaats
te nemen, waarna Frank de zaak overnam, gaf ook een prachtige reactie. Dit was natuurlijk ook het geval bij de andere
jubilarissen. Jopie, Tinie, Klaas, Frank, Ellie, Bets en Hille. Een ieder werd op het podium gevraagd, waarbij vrijwel
iedereen verrast was dat Hille uit de zaal naar voren kwam. Het zal voor het eerst zijn geweest dat hij “zijn orkest”
vanuit de zaal heeft horen spelen. Bets was niet aanwezig maar heeft inmiddels haar speld tijdens de repetitie in
ontvangst genomen. Nadat zij bloemen kregen en het speldje door Rob voorzichtig was opgespeld was het tijd voor de
pauze.
Het optreden van Oleg Lysenko was buitengewoon goed. Oleg gaf meteen al aan dat hij in de Oekraine geboren was,
waarmee hij enige afstand nam van het feit dat “Russische sferen” mogelijk wat meer aan het huidige Rusland en de
actualiteit doet denken. Zijn spel was virtuoos en vooral gedreven. Je ziet op de foto’s dat het niet uit zijn hoofd maar
uit zijn hart komt. Ook hij kon op een daverend applaus rekenen.
Ik denk dat we allemaal terug kunnen kijken op een zeer geslaagde uitvoering en dat is zeker te danken aan de vele
vrijwilligers die op alle terreinen actief zijn geweest om deze jubileumuitvoering tot een succes te maken.
Hans.

Een van de verrassingen van deze avond was
ongetwijfeld de komst van Hille Riem die door
tussenkomst van Jopie de Boer naar Krommenie was gekomen.
Hille, we hopen allemaal dat je situatie zal
verbeteren en dat we je in de toekomst weer
vaker gaan zien.

25 jaar—foto’s en opmerkelijke, grappige en verdrietige zaken uit die 25 jaar.
Omdat ik, als samensteller van Deze digitale krant, pas sinds 2005 bij Het Gilde betrokken ben, heb ik
noodzakelijkerwijs mijn toevlucht tot het archief van Het Gilde gezocht. Gelukkig bleek een aantal jaren
geleden een commissie werkzaam te zijn geweest die dit archief op orde heeft gebracht. Jammer genoeg is er van de eerste jaren, 1989-1992, weinig bewaard gebleven. Helaas bleek er geen enkele foto
uit de periode 1989 tot 2004 in het archief aanwezig te zijn.
Gelukkig bleek Jopie de Boer deze foto’s ooit ingescand te hebben waardoor de leemte enigszins opgevuld kon worden.

In dezelfde eerste uitgave
van De Notenkraker van
1993 staat, zoals in elk
zichzelf respecterend clubblad de rubriek
“Wist U dat………..”
Hierin worden onder
andere de volgende
wetenswaardigheden
vermeld:
Wist u dat in Corona
“eigenheimers” zitten…………..
Corrie wel wat zangles
kan gebruiken
…………………
Het eerste item is denk ik
ongewijzigd. Het laatste
wordt uiteraard buiten
verantwoordelijkheid van
de samensteller vermeld.
De schrijver van de bewuste rubriek was trouwens ook zo slim om zijn
of haar naam er niet onder te zetten.

Uit “De Notenkraker” 1e aflevering juni 1993
MAG IK EVEN VOORSTELLEN?
Accordeonclub CORONA bestaat uit 10 leden met als muzikaal leider
Cees de Winter.
De leden zijn: Tiny Spoelstra, Jeanette Andrea, Anette Baas, Monique
Baltjes, Jopie de Boer, Anneke ten Cate, Cees Hulst, Ria van Overeem,
Noriko van Veen en Piet van Veen.
K.O.G. – Wij zijn de Krommenieer Orgel Groep, opgericht in september
1990.
Ons muziekinstrument is een keyboard, het beste te vergelijken met een
orgel, alleen een stuk kleiner. De groep bestaat uit 17 mensen en ons
doel is om met elkaar gezellige muziek te maken.
Onze muzikaal leider is Corrie Baltjes. Alle leden hebben prive les gehad, of nog. En het was een uitdaging om het nu eens met elkaar te gaan
proberen. Corrie werkte het uit en de groep werd samengesteld.
Alleen één probleem: we konden niet met onze orgels over straat om te
gaan repeteren. Dit kon wel met een keyboard.
Onze eerste repetitie was een regelrechte chaos, maar na verloop van
tijd werd het steeds muzikaler. Nu, na zo’n drie jaar spelen wij met elkaar de leukste melodieën. Van populair tot licht klassiek.
Jeugdorkest VARIA – Het orkest bestaat uit twee groepen: Varia accordeon/keyboardorkest voor beginners en accordeonorkest voor gevorderden, onder leiding van Corrie Baltjes.
De leden zijn: Andre Baas, Sabine Baltjes, Lars Rol, Maartje Spoelstra
en Noortjes Spoelstra. Bij optredens worden zij muzikaal ondersteund
door onze oudleden Susanne Sinkeldam en Frank Stevens van Abbe.
Noriko van Veen zorgt voor begeleiding op het keyboard

Gedeelte van het verslag van d’Oude Raai d.d. 22 september 1993
(door “de Amateur’)
Alles ging prima tot na “Ode to Amadeus”. We moesten spelen, we waren ongeveer tien maten verder, het klonk voor geen meter. Oorzaak: de
mollen zaten er nog bij sommigen in. Het had totaal niets meer met muziek te maken (het geluid van een kist met daarin honderd jonge spreeuwen). Met live-uitzendingen kan dat gebeuren. Als je te maken krijgt met
“Ben de Rat” en met “kruizen” en “mollen” blijf je dollen. Maar wij en de
toehoorders hebben genoten. Het was gezellig

Een van de adverteerders van het eerste uur in de Notenkraker!
(Nee Willem, deze is gratis …………)

In de 3e uitgave (1993) van “De Notenkraker” staat de rubriek
“Ergens gelezen”
Algemene benamingen voor een accordeon (hier staan er ca. 20, maar ik
noem de meest originele)
Zuigspinet
Tiete-pletter
Tiete-rasp
Armeluis orgel
Scheurijzer
Spreeuwekissie
Orgel met bretels
De naam die ik, de samensteller van deze nieuwsbrief, vele jaren later
bedacht ga ik hier niet vermelden.
De oorzaak wel: Nog niet zo lang geleden kwam mijn echtgenote met
een basaccordeon thuis.
Geen probleem – iedereen heeft recht op een hobby, maar toen zij haar
partijen op dit instrument ging beoefenen werd het anders. Ik werd hier
op zijn zachtst gezegd wat onrustig van. Het geluid deed mij toen denken aan de dag, behoorlijk wat jaren geleden, toen ik met mijn gezin een
dagje in Artis was. Wij hadden toen het “geluk” om twee reuzenschildpadden te aanschouwen die de geslachtsdaad aan het beoefenen waren.
Het ene beest maakte een bijna ritmisch geluid dat op hoesten leek. Ik
was dit voorval helemaal vergeten, tot ik mijn echtgenote de partijen op
haar basaccordeon hoorde oefenen. De naam die ik toen voor dit instrument gekozen heb, wordt door mij alleen in huiselijke kring gebruikt.
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Wetens(w) aardigheden
Onder een spotprent van
een accordeonist schreef
ene Honoré Daumier in
1865: "Nog heeft men
niet het recht de mens
te doden, maar het is te
hopen dat hier snel verandering in komt". Uit
deze venijnige woorden
blijkt duidelijk hoe er
gedacht werd over dit
instrument, dat in die
tijd vooral werd gebruikt voor volksmuziek
wat heel vulgair werd
gevonden door bepaalde
mensen. Het instrument
was relatief goedkoop en
makkelijk (7) te bedienen en daardoor zeer
populair in de lagere
sociale klasse. Als er
geen geld was voor piano
of iets dergelijks was
de accordeon een mooi
alternatief. Gelukkig is
dit instrument tegenwoordig algemeen geaccepteerd. Buiten de vele accordeonorkesten wordt
de accordeon ook bij
kamermuziek en rock- en
jazzmuziek gebruikt. Op
alle conservatoria kan
accordeon als hoofdvak
worden gekozen. Toch
iets heel anders dan in
1865.
Matty Kwadijk

Mijn buren vinden het leuk als ik accordeon
speel;
Laatst gooiden zij een ruit in om het beter te
kunnen horen !

VERBODEN !!! :
zich in de woonruimte’s van de Fam. Spoelstra te begeven.
(ook degene die met de familie bekend zijn !)
Indien van het toilet gebruik gemaakt moet worden doet men
dat onder begeleiding van een van de familieleden van de
Fam. Spoelstra.
Corrie
Bij het doorspitten van het archief om iets zinnigs in deze digitale Notenkraker te zetten kwam ik bovenstaande
mededeling tegen. Dit was ver voor onze tijd. Anneke en ik wisten toen nog niet eens van het bestaan van Het Gilde
af, dus wij zijn compleet onwetend:I
Ik heb een poging gedaan om mij in te leven in de bedoeling die Corrie met de tweede alinea (het onder begeleiding
van een familielid van de familie Spoelstra gebruik maken van het toilet) gehad moet hebben. Bij mijn werkgever
werd altijd veel aan teambuilding gedaan en daar gingen we soms heel ver mee, maar dit………...
Persoonlijk vind ik Willem een moordgozer en ik heb ook weinig voor hem te verbergen, en ik ben ook niet echt behoudend, maar om nou met Willem samen naar het toilet te gaan…….. ja, misschien dan met het licht uit, of als hij
met z’n rug naar me toe gaat staan………… Je leert elkaar op die manier natuurlijk wel goed kennen…….., maar
toch……….
Ik heb hier in de wandelgangen nooit iets over gehoord. Ik kwam alleen deze vermelding in het archief tegen.
Misschien dat men hier toch niet meer zo aan herinnerd wil worden………..

<<<<
Over Censuur gesproken…….
In 2000 was Het Gilde weer aan een “uitje” toe. Dit zou
in België plaats vinden. Er werd naar een geschikte locatie gezocht om te spelen en daarbij was de keus op O.L.V.
-kerk in Brugge gevallen. Kennelijk trad het reisbureau
Wenz in deze als intermediair op. Uiteraard kon en wilde
Het Gilde aan deze voorhistorische eisen niet voldoen.
Dit kon zelfs in 2000 niet meer. Uit een mailtje dat ik
stuurde bleek dat pastoor Kina kort na 2000 was overgeplaatst naar een documentatieafdeling. Kennelijk had de
leiding ook door dat de man qua ontwikkeling enigszins
stil was blijven staan.

Optreden van K.O.G. op 18 mei 1994 voor de plattelandsvrouwen te Akersloot
Een week of wat terug werd ik opgebeld of wij die avond een bepaald liedje wilden spelen. Hoe het heette
wist ze niet, maar ze neuriede het wel even. Het kwam me heel bekend voor, maar ook ik wist geen titel.
Twee dagen lang ben ik het blijven neuriën, bang dat ik het kwijt zou raken, en niemand die het wist.
Op de club eindelijk voor-geneuried en heel langzaam kwamen er regeltjes tekst. De een wist “waar de
meeuwen schreeuwen” en een ander “daar ben ik geboren’ en eindelijk hoor, we wisten het: “Het Noordzeestrand”. Een week voor ons optreden heeft Jopie ‘s-nachts de muziek op papier gezet. Overdag heeft
ze daar geen tijd voor, want dan moet ze muziek spelen en ‘s-avonds moet ze bakken dus dan doet ze
dat gewoon ‘s-nachts. Op woensdagmiddag de nummers doorgenomen en om half vier gingen we met z’n
allen naar Egmond aan Zee. Wat we daar gingen doen? Potverteren!!! Jazeker, we gingen eerste “de
bloemetjes eens buiten zetten”. In een cafeetje gezellig wat gezeten en gedronken en om vijf uur zaten
we in ‘t Lido aan een lange tafel. Uitzicht op zee, althans voor zo lang als het duurde, want een persoon
kreeg last van de zon (ik zal de naam niet noemen) en dus ging de luxaflex naar beneden. Weg uitzicht
op zee. Maar het eten was er fantastisch en de stemming werd steeds vrolijker. Na afloop weer naar de
auto’s. Iedereen liep nog aardig recht, alleen Corrie zag ik op een schoen lopen. In Akersloot gingen we
spelen in een stolpboerderij die omgebouwd was tot een gezellig café ’t Achterom. De voorzitster verwelkomde ons en om 20.30 uur begonnen we te spelen. Na de pauze werden er dia’s vertoond van Akersloot, waarna wij de avond afsloten met nog een paar nummers. Als laatste ons nieuwe nummer “Het
Noordzeestrand”. De Plattelandsvrouwen hadden op dit nummer hun eigen tekst gemaakt en zongen uit
volle borst hun strijdlied mee. Helaas waren enkelen van ons vergeten de mollen in te toetsen met het
gevolg dat we zo verschrikkelijk vals speelden. We deden heel geroutineerd alsof we niets hoorden en de
vrouwen zongen gewoon door. En dat nog wel vier coupletten lang. Al met al hebben we die avond heel
leuk gespeeld en dat het publiek het ook gezellig vond bleek wel na afloop. Een vrouw kwam nog naar
ons toe en vertelde dat ze zo genoten had, het was weer eens iets anders als anders. En inderdaad, wij
van het K.O.G. zijn gewoon anders dan anderen.,

Elly

Misschien verrast het jullie dat ik aan het eind van deze Digitale Notenkraker
bovenstaand bericht plaats. Een jubileum is natuurlijk in eerste plaats een
feestelijk gebeuren. Maar binnen een vereniging waar in de afgelopen 25 jaar, in
wisselende samenstellingen gemiddeld zestig leden waren, zijn natuurlijk niet
alleen feestelijke en hilarische gebeurtenissen geweest. Nee, van een aantal leden
hebben wij in de afgelopen periode, door overlijden, definitief afscheid moeten
nemen. Zonder alle namen te gaan noemen heb ik hier alleen de laatste en
misschien in mijn ogen, door zijn jonge leeftijd, de meest trieste genoemd.
Juist dan merk je ook weer dat binnen het Gilde niet alleen een muzikale band
bestaat. Natuurlijk is de muziek wel essentieel, maar daarnaast bestaat er een
sterke sociale band. Ik heb dat persoonlijk ondervonden (als “aanhang”) tijdens
en na een ziekenhuisopname in de enorme hoeveelheid reacties die ik, in wat voor
vorm dan ook, ontvangen heb. Er bestaat binnen Het Gilde een sterke betrokkenheid, die misschien door sommigen wel eens als bemoeizucht ervaren wordt,
maar beter iets te veel als net iets te weinig.
Ten slotte heb ik bij de samenstelling veelal gebruikgemaakt van scans uit de
“papieren Notenkraker” waar Henk & Jellien een groot aandeel in hebben gehad en
van de ingescande foto’s uit een grijs verleden die van Jopie de Boer afkomstig zijn.
Overigens staan een grote hoeveelheid van deze foto’s uit de eerste vijftien jaar,
maar ook van de laatste 10 jaar van Het Gilde op mijn website
rheaan.magix.net of via www.hetgildekrommnie.nl via tabblad Het Gilde.
Hans Reijgwart

