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Inleiding
In 2018 bestaat muziekvereniging Kunst na Arbeid 100 jaar. In dit stukje geschiedenis kijken we terug
in de tijd. We zien dat muziekvereniging Kunst na Arbeid al die jaren een actieve vereniging was.
Vaak werden in Maassluis door de vereniging speciale evenementen neergezet. KNA was betrokken
bij het wel een wee van Maassluizers. Natuurlijk is dit een greep uit de rijke historie van onze mooie
vereniging. Het verhaal bevat veel over wat KNA in deze 100 jaar betekende voor haar leden en de
inwoners van Maassluis. Spectaculaire concerten, jubilea, maar ook allerlei andere zaken die horen bij
een muziekvereniging zullen voorbijkomen. Dit jaar 2018 maken we het eeuwfeest mee en zijn we als
muziekvereniging 100 jaar actief in en rond Maassluis. Onze vereniging hoort bij de geschiedenis van deze
stad. In die 100 jaar ontstonden er veel herinneringen. De schrijver van dit stuk hoorde ze en was er deels
getuige van. Hij schreef ze op en deelt ze nu met u.

Van der Lely’s Fanfare Corps Kunst na Arbeid

uit vijf heren. Voorzitter C. Groenendaal, secretaris

Op 29 juni 1918 werd door een groep werknemers

L. van de Heuvel, penningmeester J. Prins en de

van de N.V. Vereenigde Touwfabrieken een

leden H. van Ettinger en E. de Bruin. Het was

muziekvereniging opgericht. In die tijd sprak

een neutrale vereniging die is opgericht door

men in Maassluis nog van ‘Van der Lely’s

werknemers

Touwfabrieken’, een bedrijf dat toen belangrijk was

belangrijk bedrijf binnen Maassluis. Nu herinneren

voor Maassluis en waar veel Maassluizers een baan

slechts een wijknaam, een aantal straatnamen en

vonden. De oprichters van onze muziekvereniging

een kunstwerk er ons nog aan.

werden bij hun actie vast
en

zeker

geïnspireerd.

Immers op 6 mei 1918 was
voetbalvereniging
door

dezelfde

V.D.L.
fabriek

opgericht. Van het bedrijf
kreeg men in die tijd veel
medewerking. Zo werd o.a.
het eerste instrumentarium
geschonken.

Het

orkest

bestond toen uitsluitend
uit koperblazers en slagwerkers. Als naam koos
men Van der Lely’s Fanfare
Corps Kunst na Arbeid.
Het eerste bestuur bestond
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Afb. 1 Van der Lely’s Fanfare Corps Kunst na Arbeid.

van

de

Touwfabriek,

toen

een

100 JAAR KUNST NA ARBEID | 1918-2018

Afb. 2 KNA marcheert door de Goudsteen met de politie voorop rond 1925.

De mooie foto van Kunst na Arbeid op de vorige

Zittend op de voorgrond links van de grote trom

bladzijde stamt uit de beginperiode en zou on-

2 onbekende trompetspelers met boven de 2e speler

geveer genomen kunnen zijn in 1925. We zien alleen

Kees Zomer. Rechts naast de trom zit Cor Westein,

slagwerkers en koperblazers, er is nog geen vaandel.

maar van de meest rechts zittende man is de naam

Dankzij Aad Sluijter, Teun Admiraal en vooral Leen

helaas nog onbekend.

Lucardie, maar ook anderen, weten we dit en zijn

3

ook de namen van een aantal personen bekend. Op

Dat men muzikaal snel wat durfde ondernemen

de achterste rij staan 6 muzikanten. Van links naar

blijkt uit het gegeven dat KNA in 1919 het eerste

rechts zijn dat Rinus Lucardie, Louw Prins, Hannes

echte concert gaf in Maassluis. In datzelfde jaar ging

Prins, Tinus de Baat, een nog onbekende en met

men ook meteen naar een concours in Den Briel.

de trombone Gerrit Harlaar. Op de middelste rij

Helaas werd daar toen geen prijs behaald. Niet zo’n

vinden we 9 personen. Van links naar rechts: een

ramp, want uit de archieven van KNA leren wij dat

nog onbekende met de kleine trom, Bram Lucardie,

de vereniging tot aan haar zestigste verjaardag liefst

Arie de Baat, de volgende 2 zijn ook onbekend. Dan

52 maal naar een concours ging. De totale oogst was

achter de grote trom Ernst de Bruin, daarnaast een

34 maal een eerste prijs, 10 maal een tweede prijs en

onbekende, dan met de tuba Gerrit Groeneveld

7 maal een derde prijs. Ook toen timmerden ze al

en de laatste van deze rij kennen we ook nog niet.

flink aan de weg.

100 JAAR KUNST NA ARBEID | 1918-2018
Het bespelen van de instrumenten diende niet
uitsluitend het eigen genoegen van de muzikanten.
Dit blijkt wel uit het gegeven dat ook in die tijd
regelmatig werd opgetreden. Naast de concerten
die werden gegeven was Kunst na Arbeid ook
veel op straat te vinden. Hun vrolijke marsmuziek
luisterde diverse gelegenheden op.
Het brengen van serenades behoorde in die tijd tot
een van de vaste activiteiten. Als een echtpaar een
zoveel jarige trouwdag te vieren had ontboden zij
de muziek en klonken er in de straat voor het huis
vrolijke deuntjes. Natuurlijk werd na afloop het

Afb. 3 KNA gaat over de Markt in 1923.

orkest binnen of buiten uitgenodigd om de keel te
smeren. Dit laatste gegeven zorgde ervoor dat de

de kost als touwslager. De drie mannen links van

meeste muzikanten zo’n serenade best wel zagen

hem zijn zonen. Alle vier waren ze indertijd lid van

zitten.

‘Van der Lely’s Fanfare Corps Kunst na Arbeid’.
De staande man met de trombone is Louwrens
Stephanus (Louw) Prins. Dan met de bas zien we

Individuele muzikanten uit die tijd

Johannes (Hannes) Prins. En tenslotte zittend links

Deze foto van vader Prins met zijn drie zonen is

met trompet Leendert Prins. Natuurlijk komen

1922 genomen in het fotoatelier van fotograaf Coltof

we wel vaker tegen dat er meerdere personen uit

aan de Noordvliet te Maassluis.

één gezin bij KNA spelen. Muziek is nu eenmaal

Rechts zien we Johannes Prins die leefde van

besmettelijk en uiterst boeiend. Maar dit is ook wel

11 maart 1862 tot 17 oktober 1929. Hij verdiende

een hele mooie familiefoto.

Afb. 4 Vader en zijn drie zoons Prins die allemaal lid waren van KNA.
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Kunst na Arbeid bestaat 10 jaar

een onbekende en tenslotte zittend helemaal links

Toen de vereniging in 1928 alweer 10 jaar bestond

Bram Lucardie.

vond men dit een prima gelegenheid om iets groots
te organiseren. Kunst na Arbeid pakte uit door het

Op de achtergrond is het prachtige vaandel van

‘Grote Nationale Muziek Concours’ in Maassluis te

Kunst na Arbeid duidelijk in beeld. Helaas is van

laten plaatsvinden.

dat vaandel al een flink aantal jaren niet bekend of
het nog bestaat en waar het zich dan zou kunnen

Op afbeelding 5, die gemaakt is in de kantine van de

bevinden. Deze foto is gemaakt omdat KNA

Vereenigde Touwfabrieken, herkennen we een paar

inmiddels 10 jaar bestond en toen uitpakte door een

personen op de voorste rij. We zien Cees Zomer

groot concours in Maassluis te organiseren.

als tweede van links, daarnaast rechts zit Gerrit
Harlaar en daar weer rechts van Marinus Lucardie.

Afbeelding 6 moet ook in dezelfde tijd gemaakt

De vijfde van links is Louwrens Prins met rechts

zijn, want we zien op die afbeelding nog steeds een

naast hem zijn broer Johannes Prins. Dan zien we

Fanfare Corps en het zijn ook burgerkleren die men

rechts daarvan ofwel de derde van links, zittend

draagt.

met baardje, vader Prins. Rechts daarvan nu nog

Afb. 5 Dirigent, bestuur en commissie van aanbeveling bij het 10-jarig bestaan.
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Afb. 6 KNA staat hier nog als Fanfare op de foto, dus het zal ongeveer 1928 zijn.

Ook op deze foto herkennen we een aantal

KNA wordt in 1929 een Harmonie Orkest

muzikanten. Zittend op de voorste rij de 6e

Als KNA ruim tien jaar bestaat wordt in 1929 het

van af links is Koos Hollaar. Hier speelt hij nog

fanfarecorps omgezet in een harmoniebezetting.

trompet, maar later in de harmoniebezetting

Dat betekende dat er naast de koperblazers en

zal dat de klarinet worden. Daarna gaat hij

slagwerkers ook houtblazers in het orkest hun

spelen in ‘Voorwaarts’, een muziekvereniging in

plaats konden vinden. Een aantal koperblazers

Vlaardingen. Hij was een oom van de schrijver

nam de klarinet ter hand en leerde daarop spelen.

van dit artikel en werkte aanvankelijk op de

En ook voor andere houten blaasinstrumenten,

Touwfabriek in Maassluis. Rechts naast hem zien

zoals bijvoorbeeld de fluit en de hobo, was er nu

we Leendert Prins. Pal daarachter zittend op de 2e

een plaats in het orkest. Deze ingreep zorgde er

rij met saxofoon Marinus Lucardie en meteen rechts

ook voor dat meerdere verschillende muzikanten

van hem zit Cees Zomer. Op dezelfde rij, maar dan

een plaats konden vinden in het corps. Natuurlijk

4 plaatsen links van Marinus Lucardie, zien we met

veranderende dit ook iets aan de klankkleur van

baardje vader Johannes Prins (geboren op 11 maart

het orkest. Die werd mooier en ook voller. Deze

1862). Links van de vaandeldrager worden we dan

situatie is tot op de dag van vandaag aanwezig. Het

nog Johannes (Hannes) Prins, een zoon van de man

orkest zien en horen we vanaf dat moment tot aan de

met het baardje, gewaar. Deze foto is waarschijnlijk

dag van vandaag in 2018 in een harmoniebezetting.

genomen in 1928 tijdens de deelname van een

Daarom veranderde men ook de naam.

concours in Maasland.
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Afb. 7 KNA marcheert over de Markt als harmonieorkest.

Harmonievereniging der N.V. Ver. Touwfabrieken

dezelfde dag, want als we goed naar de kleding

‘Kunst na Arbeid’

kijken is het een warmere dag.

Op afbeelding 7, waar we KNA over de Markt in
Maassluis zien marcheren, herkennen we nog een

De drie op de kleine trom vooraan zijn v.l.n.r.:

paar personen. Zo is de man met het vaandel Chris

Lambrecht Warnaar, Arend Kwak en Leen Stigter.

Roodenburg, later bekend als voetbalscheidsrechter.

De agent is Klaas de Jonge. Ook hier denken we dat

Zijn vader loopt achter hem met de grote trom

deze foto van rond 1929 is.

op zijn rug die wordt geslagen door Leen Bakker
die achter de grote trom loopt. Helemaal rechts
vooraan zien we een man met hoed en dat is de
heer Speijer van de gelijknamige sigarenzaak op het
Hoofd. Links achter Leen Bakker en rechts achter
de bekkenslager zien we een man met hoed op de
kleine trom. Dat is de heer Van Beest. Terwijl daar
weer links achter Dries van Dijk met de trompet
loopt. In deze formatie zien we, als we heel
nauwkeurig kijken, ook een enkele klarinet. Dus
moet het een harmonie-bezetting zijn, waarschijnlijk
is deze foto van kort na 1929.
Op afbeelding 8 zien we KNA, in dezelfde richting
iets verder langs de andere kant, de Markt over
gaan. Het is dan ook een feestdag, want we zien
weer vlaggen van de huizen. Toch lijkt het niet op

7

Afb. 8 KNA gaat over de Markt.
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Afb. 9 KNA passeert het Havenkantoor juist over de spoorovergang naar het Hoofd.

Kunst na Arbeid heeft juist de spoorwegovergang

tromdrager dezelfde mensen als op foto 7 over de

naar het Hoofd en de Burg. De Jonghkade gepas-

Markt. Ook de man achter de grote trom herkennen

seerd. Waarschijnlijk wordt er een sportvereniging

we weer als Leen Bakker. Als we goed kijken zijn

geëscorteerd, want op de achtergrond zien we

minstens twee muzikanten met een klarinet te zien.

allemaal gelijk geklede dames. In deze opstelling

Daarom het moet ook weer na 1929 zijn.

van afbeelding 9 zien we als vaandel- en de grote

Afb. 10 KNA tijdens deelname aan een concours te Maasland in 1938.

8

100 JAAR KUNST NA ARBEID | 1918-2018

Afb. 11 De nieuwe pauken, een contrabas en twee klarinetten vormen voldoende reden voor een feestelijke bijeenkomst in de Koepel. Het is 1938 en KNA bestaat 20 jaar.

Bij het twintigjarig bestaan in 1938 ging de

‘Een warme zomermiddag, opeens muziek: ‘Kunst

vereniging niet alleen op concours in Maasland,

na Arbeid’ marcheerde over de Haven naar de trein.

maar men zorgde ook voor een groots opgezet

Ze gingen naar een concours. Wat konden die lui

Muziekfestival in Maassluis.

blazen! In Freue Fest, een mars van Feite, speelden

Daarnaast werd het slagwerk uitgebreid met

ze.

een paar prachtige pauken en werden ook twee

Aan het hek, op de Wip, stonden de vaste

klarinetten en een contrabas aangeschaft. Natuurlijk

bezoekers! Jan Pannetje, de Duivel, het Sieraad

dacht men ook aan de inkomsten en KNA hield op

en nog meer bekenden. Vergeef me, maar meestal

17, 18, en 19 februari van dat jaar een bazar om de

wisten we niet eens de juiste naam. Het waren ook

financiën weer op peil te brengen. Op afbeelding 11

geen scheldnamen, nee, het was een gewoonte

zien we helemaal links de nieuwe strijkbas die hier

om veel mensen een bijnaam te geven, wat ze ook

in handen is van ventieltrombonist Siem Sluijter.

accepteerden. Want wie kende Jan Slokkie niet?
Schutter? Manus Rumboon of de Pruimer?

Het woord is aan Leen Stigter sr.

Maar om terug te komen op KNA Het was weer even

Dan nu een stukje tekst van Leen Stigter sr. Hij

feest, ze bliezen er lustig op los. De haringkuipers

was een winkelier in Maassluis en o.a. ook een tijd

van Klinge en Poortman staakten even hun werk,

muzikant bij KNA. Deze tekst komt uit ‘Maassluis,

dan werd het weer stil.’

zoals het was’. Het gaat over Maassluis in de jaren
twintig, er zijn nog maar 9000 inwoners.
Het was er volgens Leen intiem en gezellig wonen.
Hij schrijft dat hij KNA hoorde spelen:

9
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Deze tekst kwam van Leen Stigter Sr. en was o.a.

op je kop dus laat hem iets afzakken dan zal het wel

te vinden in de Historische Schetsen nr. 1 op blz.

helderder worden.’ Onder luid gelach deed hij dat

45, dat werd uitgegeven door de Historische

en speelde daarna met het orkest de sterren van de

Vereniging Maassluis.

hemel.

Over diezelfde Leen is er nog wel een mooi

Een dapper standpunt tijdens de Tweede Wereld-

verhaal te vertellen

oorlog

Dit voorval gebeurde wel veel later in de tijd. Leen

Natuurlijk ging het ook wel eens minder goed met

was al niet meer zo jong en misschien ook wel

de vereniging. In 1943 tijdens de bezetting wilden

een beetje verstrooid. Het was lang na de Tweede

de Duitsers dat de vereniging een festival in het

Wereldoorlog en we repeteerden toen in de kantine

Feijenoordstadion te Rotterdam zou opluisteren.

van de Sociale Werkplaats aan de Industrieweg en

Echter dapper werd dit door het KNA-bestuur

hij kwam eens bij ons langs tijdens een repetitie.

geweigerd. Want dit festival stond onder auspiciën

Leen was ooit een echt lid maar nu begunstiger

van de N.S.B. Ondanks druk en bedreigingen is

van KNA. En dat laatste was hij bij veel meer

men er niet heen gegaan. Weken leefde men in

verenigingen. Hij speelde slagwerk en ook niet

angst voor wat de reactie van de bezetter zou zijn.

onverdienstelijk op de Lyra. Dit is een instrument

Gelukkig viel dat voor KNA mee, maar dat was niet

dat in drumfanfares verticaal wordt meegevoerd

te voorzien.

en het klinkt ongeveer als een xylofoon. Een grote

Wel vorderde de bezetter in 1944 een deel van de

wens van hem was het om een mars met ons te

instrumenten. Ze moesten worden gebruikt door

mogen mee spelen op die Lyra.

een stafmuziekkorps van de Wehrmacht. Natuurlijk

Op het moment suprême zat hij klaar, maar net

waren niet alle instrumenten ingeleverd. Een deel

voordat de dirigent aftikte riep Leen in paniek:

werd verstopt onder de vloer. Na de oorlog zijn ook

‘ik ben m’n bril kwijt’. De hele club keek nu naar

de gevorderde instrumenten weer teruggevonden.

hem en vrijwel iedereen zag zijn bril tussen zijn

Helaas verkeerden ze in een sterk verwaarloosde

krullen op zijn voorhoofd staan. Alleen Leen zocht

staat. Maar men moest verder en met kunst en

gehaast tussen zijn muziek, in z’n tas, op en onder

vliegwerk zagen ze kans om er mee door te spelen.

de tafel, maar vond natuurlijk nergens de bril. De

10

orkestleden genoten heimelijk wel een beetje van

Het is Henk van de Meeberg geweest die in zijn

deze situatie, maar niemand dorst er wat te zeggen.

stukje Maassluizers in de Tweede Wereldoorlog o.a.

Toen loste dirigent André Glotzbach de situatie

aandacht vroeg voor het dappere gedrag van KNA.

geweldig op met de woorden: ‘Je bril staat allang

Daaruit is bovenstaande tekst afkomstig.
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Dan is de oorlog gelukkig voorbij

bij het Telemann Ensemble speelde en toen geen lid

We zien op afbeelding 12 dat Kunst na Arbeid en

bij KNA was. Overigens was Aad Sluijter een van

de Maassluise Harmonie samen spelen. Dit was ter

de medeoprichters van dit ensemble.

gelegenheid van de bevrijding in mei 1945.

Pal achter Aad zien we Leen Stigter, de man met

Meestal waren de verenigingen niet zo close, want

de gestreepte stropdas. Links op de voorgrond de

er bestond een gezonde competentie tussen de twee

klarinettisten Cees en Henk Zomer met tussen hen

muziekverenigingen. Echter hier was er wel een

in een klarinettist van de MH.

hele bijzondere reden en iedereen was blij. Op deze
foto steekt het hoofd van Arie van Tielen er in het

Kijken we naar afbeelding 13 dan zien we daar KNA

midden duidelijk bovenuit. Rechts bijna achterin

spelend op de Markt in het centrum van Maassluis.

zien we vader Siem Sluijter met links naast hem

De dirigent bovenop de stoel is Jaap Boer. Op die

zijn zoon Aad Sluijter, die dan nog wel erg jong

manier was hij voor zijn orkest duidelijk zichtbaar.

is en luistert naar het spel van zijn vader op de

Deze foto dateert uit 1966 en op de achtergrond

ventieltrombone.

zien we een deel van de naam H. Groenewegen.

Inmiddels is Aad in 2018 wel de oudste muzikant,

Dit was toen een vrij grote kruidenierswinkel op de

maar niet de langst spelende muzikant bij KNA.

Markt. De drie klarinettisten onder de arm van Jaap

Die eer gaat naar Teun Admiraal op de bariton. Dat

Boer zijn van links naar rechts Cees Zomer, Frank

komt omdat Aad een flink aantal jaren als hoboïst

Vroombout en Henk Zomer.

Afb. 12 KNA speelt samen met de Maassluise Harmonie op de Markt i.v.m.de bevrijding in 1945.
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Afb. 13 KNA speelt op de Markt o.l.v. Jaap Boer in harmoniebezetting.

De repetitieruimten

in de centrale hal voor een deel op de statige trap

KNA repeteerde aanvankelijk in gebouw ‘Ons

gerepeteerd. Daarna verhuizen we naar de kantine

Huis’ dat te vinden was in de Goudsteen, ongeveer

van de Sociale Werkplaats aan de Talmastraat.

tegenover de wasserij. Daarna kregen we een oude

Ergens in deze volgorde zouden we ook nog in

machinekamer op het terrein van de Touwfabrieken

het gebouw van drukkerij De Groot gerepeteerd

toegewezen om te oefenen. Vervolgens verhuisden

hebben.

we naar het gebouw ‘De Koepel’, een zaaltje aan

Toen de B.G.S.W. (Sociale Werkplaats) een nieuw

einde van de Lange Boonestraat. Het was een ruimte

pand betrok aan de Industrieweg was het even

die oude Maassluizers zich wellicht nog kunnen

moeilijk om daar ook een plekje te bemachtigen,

herinneren. Toen dit werd afgebroken gingen we

maar dat gebeurde wel. We maakten daar

naar de kantine der Vereenigde Touwfabrieken die

gedurende een groot aantal jaren dankbaar gebruik

vlakbij gelegen was. De hoofdingang lag ook aan de

van hun kantine. De muziek en het slagwerk plus

Lange Boonestraat.

de reserve-instrumenten vonden in die tijd een
plaats achter in het bedrijf. Dit alles was zeker niet

Nadat de Touwfabriek in Maassluis was opgeheven

in de laatste plaats aan de geweldige inspanning

en afgebroken kwam KNA op eigen benen te staan.

van Leen Lucardie te danken.

Er werd korte tijd gerepeteerd in de Groen van

12

Prinsterenschool aan de Zuidvliet. Voornamelijk

Tussendoor

probeerden

we

ook

nog

het

werd de gymnastiekzaal die naast de school lag

zalencentrum Koningshof. Echter na slechts één

daarvoor gebruikt. Maar we hebben ook weleens

repetitie was het al helemaal duidelijk. KNA
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maakte zoveel geluid dat er verder niets kon

vereniging die aanvankelijk in het verleden als

worden verhuurd door het ontmoetingscentrum op

drumband een deel van KNA was.

die avond. De geluidsisolatie was kennelijk niet zo

Daarna werd het voor een enkel jaar de Prinses

geweldig.

Christinaschool aan de Mgr. W.M. Bekkerslaan die
leegstond en ook al zou worden gesloopt. Ook het

Helaas moesten we na lange tijd prima repeteren

Wapen van Maassluis kwam daar wegens sloop van

uit de kantine van de B.G.S.W. ook daar weer

hun gebouw repeteren. De kleinere ensembles van

vertrekken. We repeteerden toen een enkele maal in

KNA, waaronder The Dixie Snails, vonden daar

de recreatiezaal van de voormalige Schutsluis. Ooit

ook een plaats, want ook zij konden niet zonder

een verzorgingshuis voor bejaarden in Maassluis.

oefening.

Er woonden toen geen bejaarden meer in, want het
zou worden afgebroken. Tijdelijk zat daar Stichting

Tenslotte waren wij heel gelukkig toen we

Onder Eén Dak overdag in. ’s Avonds als wij daar

een plek vonden in Het Muziekgebouw. Dit is

repeteerden was het best een beetje luguber in dat

speciaal voor drie muziekverenigingen aan de

bijna lege gebouw.

Dr. Albert Schweitzerdreef in Maassluis-West door

We repeteerden daarna een aantal keer aan de Jac.

woningbouwvereniging Maas Delta neergezet.

Boezemanstraat. Daar zat het Wapen van Maassluis

Ja, en daar zitten we nu sinds 2007 nog steeds en

in een oude school. Maar helaas moesten zij, en ook

naar volle tevredenheid. Op een aparte plaats in dit

wij, die weer verlaten wegens sloop en nieuwbouw

artikel zullen we daarop wat uitgebreider ingaan.

van woonhuizen. Natuurlijk verklaart dit de goede

Het past daar beter in de tijdlijn van dit verhaal.

band tussen KNA en het Wapen. Overigens een

Afb. 14 De Koepel is het witte gebouw achter in de Lange Boonestraat.
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Afb. 15 Via een kijkje door de Wijde Koestraat zien we de voorkant van De Koepel in de Lange Boonestraat. Deze foto is waarschijnlijk in 1957 gemaakt.
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De Bevrijdingsconcerten van 5 mei

was hen best wel wat waard en met deze steun van

Mede door de gebeurtenissen in de oorlog heeft men

de gemeente lukte het precies.

bij KNA al snel na de bevrijding in 1945 besloten

Er zijn van vlak na de oorlog tot en met 2016 veel

om jaarlijks op 5 mei een Bevrijdingsconcert te

mooie en spectaculaire concerten op 5 mei door

organiseren in Maassluis. Bijna steeds vonden

KNA verzorgd. Echter nu zien we dat er plotseling

deze concerten ook echt op de bevrijdingsdag

vanaf 2017 geen concerten op de bevrijdingsdag

plaats. Een enkele keer werd uitgeweken naar een

meer zijn. De eenvoudige reden is dat de gemeente

andere datum omdat de zondagsrust toen nog

Maassluis

wat stringenter werd geëerbiedigd in Maassluis.

ondersteuning geheel heeft stopzet. Helaas zijn

Aanvankelijk stelde de gemeente dit initiatief van

de uitgaven voor een dergelijk evenement alleen

KNA op hoge prijs, maar waren alle risico’s – ook

door KNA gefinancierd zonder de steun van onze

de financiële – voor de muziekvereniging. Toen

gemeente nu niet meer op te brengen.

vanaf

dat

moment

de

financiële

de kosten stegen ging Maassluis via subsidie het
Bevrijdingsconcert meefinancieren. Immers ook

Na 1945 was Kunst na Arbeid nog steeds een

de overheid vond dat zo’n verschrikkelijke oorlog

bedrijfsmuziekvereniging. Dat bood, zoals al eerder

nooit mocht worden vergeten. Men stelde dan wel

bleek, beslist voordelen. In 1948 bij het 30-jarig

de eis dat de toegang tot dit concert voor iedereen

bestaan werd een deel van de kosten voor de echte

bereikbaar, dus gratis, moest zijn. KNA schoot er op

uniformen door De Vereenigde Touwfabrieken

die manier elk jaar wel geld bij in, maar dat hadden

gedragen. De rest moesten de leden op alle

ze er graag voor over. Een mooi concert neerzetten

mogelijke manieren zelf bijeenbrengen.

Afb. 16 Bevrijdingsconcert op 5 mei 1978 in de Immanuelkerk.
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Oud

papier,

rommel-

markten, betaalde optredens,
schenkingen,

enz.

Ook

werden er textielpunten op
de zwarte markt gekocht.
Daarvoor is toen wel de wet
overtreden, maar zonder die
bonnen was er geen kleding
te koop.
Op afbeelding 17 zien we
Kunst na Arbeid trots voor de
minister de Visserschool in
de eerste nieuwe uniformen,
het is dan 1948. Op deze foto
zien we zittend als 2e van
rechts dirigent B.J.M. Tissen

Afb. 17 Kunst na Arbeid met de eerste echte nieuwe uniformen in 1948.

(zittend met snor). Ook zien
we daar op de voorste rij, 5e van links, de toen

Gré Lucardie. Heel lang was zij bij KNA de enige

nog plaatsvervangende dirigent Jaap Boer (ook

vrouw. Linksvoor zien we hier nog zonder uniform

zittend). De rest van die zittende voorste rij is de

Teun Admiraal en Rien Le Kluse, beide op bariton.

Slagwerkgroep. Tweede rechts van Jaap Boer is Arie

Rechts van Rien, die later trombone ging blazen,

van Tielen met zijn vrouw.

zien we zijn broer Joop Le Kluse die vrijwel altijd
besbas blies. Het is 1958.

Helemaal in het midden van afbeelding 18 zit

Afb. 18 Linksvoor zitten Teun Admiraal en Rien en Joop Le Kluse.
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Afb. 19 De trotse voorzitter M. Lucardie (links) bij de nieuwe instrumenten in 1955.

Nieuwe instrumenten

ondertussen grote behoefte aan en het spreekt

Op 29 oktober 1955 ontving de vereniging van

vanzelf dat de vereniging met dit cadeau zeer

de directie van de N.V. Ver. Touwfabrieken een

verguld was.

schitterend geschenk, namelijk een geheel nieuw
instrumentarium in lage stemming. Daar was
Een heel stuk van het gezin op de muziek
Kijken we nog een moment terug naar afbeelding 4
dan zien we daar een foto van vader Prins samen met
zijn drie zonen Louwrens, Hannes en Leendert. Alle
vier muzikant bij onze club. Deze foto is gemaakt in
het atelier van fotograaf Coltof. Vier mannen uit één
gezin en het is een hele mooie afbeelding.
Toch is het niet uniek. We zien wel vaker bij KNA
dat de muziek niet tot één persoon uit een gezin
beperkt blijft.

Afb. 20 De ‘Mackayplein-muzikanten’ in 1960.
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Kijken we nu naar afbeelding 20 dan zien daar vader

Het gezin Hollaar leverde voor onze muziek

Siem Sluijter met zijn twee zonen. Ze noemden zich

een vader (Cock) die nu inmiddels 56 jaar de

de Mackayplein-muzikanten, omdat Aad en Piet

trombone probeert te bespelen. Hij is ook nog een

Sluijter daar op het Stort, ofwel de Kapellenpolder,

poosje secretaris, en weer wat langer voorzitter,

zijn ‘groot gegroeid’. Ze zijn in het uniform van

van de club geweest. Momenteel probeert hij dit

KNA en het is 1960. Helemaal links zien we Piet

artikeltje te schrijven. Ook hij is getrouwd en voor

hier nog als hoornist, maar later werd dat een fluit.

KNA leverde dat zoon Etienne als trompettist op.

In het midden Aad met een klarinet, wat nu al heel

Daarnaast vinden we dochter Mireille samen met

lang een hobo is geworden. En links de trotse vader

haar jongere broer Jurienne als lid bij KNA. Beide

Siem Sluijter op de ventieltrombone waarop hij

doen ze dat op de klarinet.

geweldig uit de voeten kon. Op de achtergrond is
nog een stukje van de Talmastraat te zien.

Tenslotte de familie Lucardie die op zeker moment
zelfs met vijf personen tegelijk bij KNA muziek

Van de andere familiegroepen hebben we nog geen

maakte. Allereerst vader Leen op de bas en later

afbeeldingen waar ze samen op staan.

waldhoorn. Hij volgde zijn vader Marinus op als
voorzitter. Kreeg voor die tijd verkering en trouwde

Dat waren Henk en Annie van de Marel. De eerste

met Gré. Zij speelde heel goed trompet en was lang

op de grote trom en zijn vrouw Annie speelde

de enige vrouw binnen het mannenbolwerk van

hoorn. Zij hadden een klarinetspelende dochter

KNA. Gelukkig is dat nu veranderd en zijn er ook

Wilma die verkering kreeg – en later ook trouwde –

in de muziek een flink aantal vrouwen te vinden.

met Gerrit, die ook het slagwerk beroerde.

Echter, omdat de muziek de Lucardies kennelijk niet
alleen bezig hield, werden er ook nog drie muzikale

De familie Bol was vertegenwoordigd met de

kinderen geboren. Dit was zoon Mar, aanvankelijk

dochters Nel, Clementine en Coby. Respectievelijk

op trompet, wat later de hobo werd. Dan dochter

op fluit, klarinet en slagwerk leverden ze hun

Christine, ook op hobo. En jongste zoon Anne op

bijdrage aan de club.

slagwerk.
Kunst na Arbeid marcheert
hier op straat. De man met
kleine trom is Arie van
Tielen. Rechts achter hem
loopt Siem Sluijter met de
ventieltrombone. De man
met

de

schuiftrombone

is Kees Varekamp. Voor
de rest zijn ze moeilijk
te

herkennen.

Het

zal

ongeveer 1956 zijn en op
de achtergrond is het skelet
van de gashouder te zien.

Afb. 21 KNA op straat met kleine trom Arie van Tielen.
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Solistenconcoursen bij KNA

blaasbas is Leen Lucardie. Links op deze foto zien

Op 2 januari 1954 organiseert KNA een solisten-

we ook nog het mooie vaandel van KNA. Het kan

concours in de kantine van de Vereenigde

ook zijn dat de muziek door meerdere muzikanten

Touwfabrieken. Kennelijk gebeurt dat wel vaker,

wordt uitgevoerd. Natuurlijk zit de zaal vol met een

want ook op 26-12-1956 en 27-12-1958 vinden

enthousiast publiek en beoordeelt een deskundige

er daar solistenconcoursen plaats. De foto’s op

jury het geheel. Die jury zien we op de linker foto op

afbeelding 22 zijn van de laatstgenoemde datum en

de collage van afbeelding 22. Op de bovenste foto

komen uit een familiealbum van Aad Sluijter.

zien we voorzitter Marinus Lucardie die een prijs
ontvangt. De deelnemende muzikanten ontvangen

Tijdens zo’n concours treedt een muzikant op met

ook allemaal een opbouwend schriftelijk rapport

een solo voor het instrument waar hij op speelt.

van hun prestatie en een diploma. Gebruikmakend

Vaak wordt hij of zij door de piano begeleid. We

van de opmerkingen in het rapport kunnen ze hun

zien dat op de foto rechtsonder. De man op de

muzikale prestatie dan weer verbeteren.

Solistenconcours K-n-A”
“

27 december 1958

Afb. 22 Een solistenconcours in de kantine met uitreiking, jury en piano in 1958.
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De drumband en de jeugd

Uiteindelijk

resulteerde

dat

in

het

volledig

Natuurlijk is er bij KNA ook een drumband onder-

zelfstandig worden van de drumband Kunst

deel van het orkest. Bij straatoptredens zoals marsen

na Arbeid en onder de naam ‘Het Wapen van

waren zij er altijd bij aanwezig. Hun plaats was aan

Maassluis’ ging deze als zelfstandige vereniging

de kop van het orkest en op oudere foto’s zijn ze

succesvol verder. Natuurlijk werkten ze wel samen

daar ook veelvuldig te vinden. Op de afbeeldingen

als dat eens nodig was en die samenwerking is er

22 en 23 is dat in beeld. Er werd afwisselend door

gelukkig altijd gebleven.

de drumfanfare en het harmonieorkest gespeeld.
Via een signaal op de grote en kleine trom wist elk

Op afbeelding 23 zien we Kunst na Arbeid met

onderdeel al lopende wanneer het aan de buurt was

de drumband en tamboer-maître voorop. Ze

om te spelen. Op deze manier was er altijd muziek

komen hier vanuit de stationsweg en passeren het

te horen. Natuurlijk was er ook een programma en

stationsplein voor het enige station dat Maassluis

stond de muziek bij iedere muzikant op volgorde

toen rijk was. Tegenwoordig is het Maassluis-

op het harpje. De leiding van deze slagwerkgroep

Centrum, dat momenteel verbouwd wordt om

lag lange tijd in handen van Rens Nieuwhof, hun

een metrostation te worden. De muziek draait hier

onvolprezen tamboer-maître.

linksaf en gaat de Koningin Wilhelminalaan op.

Helaas groeiden de interesses van die twee groepen

Kennelijk escorteren ze hier een andere vereniging

op slot wat uit elkaar. De drumband wilde graag

tijdens een mars door Maassluis. We zien daarvan

en vaak marsen en bewegende buitenoptredens

nog juist een stukje linksboven op de foto.

uitvoeren,

terwijl

het

harmonieorkest

steeds

meer de voorkeur gaf aan zittende binnen- of
buitenconcerten.

Afb. 23 KNA met de drumband voorop passeert het station.
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Afb. 24 Hier passeert KNA de Minister de Visserschool aan de Fenacoliuslaan.

Omdat er mede voor de drumband veel slagwerkers

Hans van Velden. Dit is een jongere boer van Johan,

nodig

nieuwe

hun tamboer-maître. Rechts naast Hans herkennen

muzikanten daarvoor onontbeerlijk. Daarom werd

we Cees van den Houwen met rechts daarvan

een apart jeugdorkest van slagwerkers opgericht.

Bas v.d. Berg. Zittend op de voorste rij vanaf links

Aanvankelijk heetten zij ‘De Jeugddrumband Kunst

vinden we Jan v.d. Maarel, een man die momenteel

na Arbeid’.

ook nog weleens in het plaatselijk nieuws is, maar

waren

was

de

aanwas

van

dan wel met wat anders.
Zoals op afbeelding 25 te zien is waren onze
jeugdslagwerkers

aanvankelijk

uitgerust

met

eenvoudige metalen trommels. We zien ze hier
opgesteld buiten naar de inloop van de kantine
van de Vereenigde Touwfabrieken aan de Lange
Boonestraat in Maassluis. Op deze foto herkennen
we links staande, met de stok van de tamboermaître, Johan van Velden.
De man in het zwarte uniform en de witte pet
is Rens Nieuwhof. Hij is tamboer-maître van de
volwassenendrumband

van

KNA.

Daarnaast

leidt hij deze jeugd op als slagwerker en is ook
verantwoordelijk voor dit deel van KNA. Als
6e van links op de bovenste rij staand zien we

21

Afb. 25 De jeugddrumband van KNA voor de ingang naar de kantine.
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Afb. 26 Dezelfde jeugdband, maar in een wat later stadium met echte instrumenten, in 1960.

Deze afbeelding 26 is binnen in de kantine

in KMD (Klein Maar Dapper). Via een naamlijst

gemaakt en nu zien we dat de eenvoudige metalen

kennen we de namen van de meeste muzikanten op

trommels van de vorige foto vervangen zijn voor

de twee foto’s van Klein Maar Dapper.

echte professionele exemplaren van verschillende
omvang. Het is dan 1960 en de naam is ook verandert

Hier zien we in kleur de outfit waarin de
jeugddrumband Klein Maar Dapper voor het
voetlicht trad. De trotse muzikant op de kleine trom
is Anne Koree. De foto waarop hij staat is gemaakt
op het Havenplein vlak naast de rookwarenkiosk
van Rien van de Berg. Rechts zien we net niet meer
de Koepaardbrug over de Haven. Die ligt nu op de
plek waar vroeger de Kippenbrug voor voetgangers
over de Haven te vinden was. Op de achtergrond
zien we een stukje van de NS-spoorverbinding
met Hoek van Holland. We zien ook een deel van
de spoorbrug die met handkracht moest worden
opengedraaid. Deze foto zal ongeveer uit 1960 zijn.
Nu in 2017-2018 wordt er heel hard gewerkt om er
een metrolijn van te maken. Helaas blijkt dat niet
te kunnen zonder forse vertraging en een flinke
verhoging van de kosten.
Achter het spoorportaal zien we net over de
overweg naar het Schanshoofd De Rode Villa. Daar
was lange tijd de gemeentesecretarie van Maassluis

Afb. 27 Anne Koree in de outfit van KMD.
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Afb. 28 In de nieuwe uniformen van 1964, met oud-dirigent Jaap Boer nu achter de pauken.

De laatste echte uniformen

tegenwoordig gaat Kunst na Arbeid wel uniform

In 1964 taste de Vereenigde Touwfabrieken

gekleed, maar het zijn geen echte uniformen meer,

andermaal in de buidel voor modernere uniformen.

meer uniforme burgerkleding.

Dit zouden de laatste echte uniformen worden, want
Op 21 mei 1964 werd
o.l.v. Guus Smeets in de
Immanuelkerk

aan

de

Lange Boonestraat met
alle
en

Maassluise
korpsen

uitvoering

koren

met

een

gevierd

dat

Maassluis toen 350 jaar
zelfstandig was.
Voor de dirigent zien we
de Maassluise Harmonie.
Links vooraan een deel
van

Kunst

na

Arbeid

en achter de Verenigde
Zangers.
Voor de pauze bracht elke
vereniging iets uit het eigen
repertoire en na de pauze
gezamenlijk
Afb. 29 Maassluis 350 jaar zelfstandig in 1964.
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‘Neemt mij in de hand’.
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KNA bestaat 50 jaar

receptie plaats in de kantine der N.V Vereenigde

De foto van afbeelding 28 is genomen in 1968 toen

Touwfabrieken aan de Lange Boonestraat in

KNA 50 jaar bestond. Ze staan hier opgesteld op het

Maassluis. ’s Avonds was er een schitterend concert

terrein van de Touwfabriek in de nieuwe uniformen

in een volle Immanuelkerk.

die in 1964 door het bedrijf aan de vereniging

Een jaar later, op 15 november 1969, ging KNA

geschonken waren.

onder leiding van dirigent André Glotzbach
op muziekconcours. Dat vond plaats in de

De vereniging bestond 50 jaar en dat mocht

Stadsgehoorzaal te Leiden en werd georganiseerd

natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Onder

door de Anum. Dit was de muziekbond waar KNA

leiding van haar nieuwe dirigent André Glotzbach

deel van uitmaakte.

werd op zaterdag 9 november het jubileumconcert

Daar promoveerde KNA met 313,5 punten naar

verzorgd. Daarbij was ook uitgenodigd het Utrechts

de Ere Afdeling. Het was een forse inspanning en

Byzantijns Koor o.l.v. Myroslau Antonowycz.

het spelen in deze hogere afdeling werd er daarna

Voorafgaande aan dit concert vond er een

bepaald niet eenvoudiger op.

Afb. 30 Kunst na Arbeid o.l.v. dirigent André Glotzbach in de Stadsgehoorzaal te Leiden.
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Kunst na Arbeid staat geheel op eigen benen

Zoals gezegd werden spullen voor deze rommel-

Door de inkrimping van de activiteiten in Maassluis

markten door leden van KNA verzameld en

en tenslotte het geheel verdwijnen van de N.V.

voor de verkoop opgeslagen in onbewoonbaar

Ver. Touwfabrieken is er sinds 1971 geen band meer

verklaarde woningen die toen in Maassluis

tussen het bedrijf en de muziekvereniging.

zeker wel te vinden waren. Echter als we grote
meubelen verkochten bezorgden we ze ook thuis.

Op 9 juni 1976 kon men lezen in de Nederlandse

Af en toe mocht de vereniging over een vrachtauto

Staatscourant dat de statuten en het bijbehorende

beschikken van de Sociale Werkplaats. Daar was

huishoudelijk reglement bij K.B. waren goedgekeurd.

Joop Le Kluse werkmeester en hij beschikte ook

De naam veranderde toen in Muziekvereniging

over een chauffeursrijbewijs. Dus Joop bestuurde

Kunst na Arbeid. Eigenlijk was het al en poosje zo,

die vrachtauto en ondergetekende mocht vaak met

maar Kunst na Arbeid kwam toen geheel op eigen

hem mee bij dat bezorgen. Daarbij troffen we soms

benen te staan. Nog veel meer dan voorheen moest

hele vreemde situaties aan bij de mensen thuis.

er gewerkt worden door het bestuur en de leden

Twee daarvan wil ik u beslist niet onthouden.

om te kunnen blijven musiceren. Verkopingen,
boterletteracties, antiek- en rommelmarkten het

Zo moest een bankstel bezorgd worden op driehoog

hoorde er allemaal gewoon bij.

in een flat aan de Bilderdijklaan. De betreffende
bewoonster had het diezelfde zaterdagmiddag

In Maassluis waren toen flink wat woningen die

gekocht op onze verkoping in gebouw De Kern aan

op afbraak wachtten. Kunst na Arbeid huurde

de P.C. Hooftlaan. Joop en ik mochten het bij haar

verschillende van dat soort panden voor de opslag

thuis brengen en dat had de nodige voeten in de

van tweedehands meubelen. Kasten, bankstellen,

aarde. Allereerst paste de grote bank niet in de lift.

kachels, bedden, je kon het zo gek niet opnoemen

Dus was het flink sjouwen over de smalle trap naar

of KNA had het te koop. Veel van de eerste

boven.

allochtonen, jongeren en studenten die zich toen

25

in Maassluis en omgeving vestigden, kochten

Maar eenmaal boven vielen onze monden wijd

volledige inventarissen bij KNA. Alles werd ook

open van verbazing. Het hele huis en werkelijk

nog eens gratis thuisbezorgd en van deze extra

alle kamers stonden bomvol met kasten, stoelen,

service werd dankbaar gebruik gemaakt.

bankstellen, bedden enz. Tot aan het plafond

Kwam een woning leeg door verhuizing of

opgestapeld. Eén pad was er opengehouden om

overlijden? Een aantal leden van KNA waren dan

van de voordeur naar de keuken te komen en

beschikbaar om in overleg met de familie het huis

halverwege was een inham tussen alle spullen waar

leeg te halen en de waar af te voeren. In de opslag

in een libertystoel een oude man zat.

vonden de aldus verkregen spullen een plek en

Omdat we nergens een plek vonden voor de nieuwe

snel een nieuwe eigenaar. De behoefte was soms zo

spullen vroegen we de mevrouw waar het moest

groot dat meteen uit de vrachtauto verkocht werd

staan. Haar antwoord luide:

en de opslag niet eens werd bereikt.

‘Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Zet het

Af en toe, als de opslag vol dreigde te raken,

maar ergens neer.’

organiseerde men in gebouw De Kern aan de P.C.

Nadat we van dit antwoord waren bekomen hebben

Hooftlaan rommelmarkten en antiekbeurzen. Het

we, om ruimte te maken, de andere bankstellen

was vooral trompettiste Gré Lucardie die dan druk

maar weer meegenomen voor de verkoop. Ook

was met de antiquiteiten. Zij werkte samen met

daarvan pasten de grote banken niet in de lift, dus

antiquairs uit Maassluis en zorgde op deze manier

we hadden het nog moeilijk genoeg. Maar het ging

voor extra inkomsten van de verenigingskas.

nu wel omlaag.
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Afb. 31 Een van onze onbewoonbaar verklaarde woningen als spullenhuis.

En natuurlijk bracht het voor de club weer geld

Toen wij na een poosje met de zware kachel in

op. Rollend van het lachen kwamen we weer bij de

de kamer arriveerden werd het allemaal een stuk

vrachtauto. Het was een onvoorstelbaar verhaal,

duidelijker. In een hoek van de kamer lag een matras

maar leuk om hier te vertellen.

op de grond, door een laken bedekt. Onder dat
laken ontwaarden wij twee figuren die, afgaande

Ons tweede avontuur was wellicht nog wel bizarder

op de geluiden en de bewegingen, heel druk met

te noemen.

elkaar en seks waren. Voor ons was er totaal geen

Op een adres in de Vlaardingse Westwijk moesten

aandacht. Wij hebben de kachel dus maar zo snel

we een kachel bezorgen. Na ons bellen deed een

mogelijk op z’n plek gezet en trokken verbijsterd de

uiterst spaarzaam gekleed manspersoon de deur

deur achter ons dicht.

open. Hij voegde ons de tekst toe: ‘Zet die kachel

Immers betaald was de kachel al, wij hoefden alleen

maar in de kamer neer, want ik ben even druk bezig’,

maar te bezorgen.

waarna hij snel weer verdween.
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Afb. 32 Huug van Buuren, Dries van Dijk en Marinus Lucardie in 1978.
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Een bijzonder driemanschap

KNA in de speelfilm ‘Spetters’ van regisseur Paul

Zonder anderen tekort te willen doen heeft Kunst

Verhoeven

na Arbeid een speciaal driemanschap gekend. Zij

Inmiddels zal u wel bekend zijn met het feit dat de

vormden jarenlang de belangrijkste steunpilaren

Nederlandse Regisseur Paul Verhoeven in 1979 de

van de vereniging. We bedoelen Rinus, Dries en

film Spetters maakte. In 1980 werd deze film, door

Huug. Vele jaren waren zij lid van het bestuur.

Joop van den Ende geproduceerd, uitgebracht.

M. Lucardie o.a. als voorzitter, A. van Dijk als

Deze film is in de bioscopen best een groot succes

penningmeester en H. van Buuren als commissaris

geweest en is tot op de dag van vandaag wereldwijd

materiaal. Ook na hun zeer lange bestuursperiode

bekend. Dit zal vast wel iets te maken hebben met

bleven zij de vereniging niet alleen muzikaal

de wijze waarop Paul Verhoeven seks en geweld in

trouw. Een bekend verschijnsel in Maassluis was

zijn films wist te verwerken.

de handwagen waarmee Rinus en Huug op pad

In Spetters gaat het over drie vrienden die zich

gingen. Zij verzamelden daarmee spullen voor de

proberen los te maken uit hun kleinsteedse milieu

verkopingen ten bate van de club. Niet altijd ging

en een meisje dat haar leven in een friteskraam wil

dat even eenvoudig, want ook Maassluis kent haar

ontvluchten. We zien de perikelen van jongeren

hellingen en hoogten zoals de Wedde, de Wip en

die vlakbij een grote stad in een klein dorp of

de Afrol. Mocht een van deze hindernissen in hun

stadje wonen. Ze rukken aan de normen die in

route zijn opgenomen dan werden er nog wel eens

hun omgeving gelden. Dit geeft soms best grote

andere dan uitsluitend muziektermen gebruikt.

problemen.
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Afb. 33 KNA op de Wip met Rudi Falkenhagen als onze filmdirigent in 1979 voor de opnamen van de film Spetters. Op de voorgrond Cock Hollaar.

Bij het zien van de film is de vergelijking makkelijk

andere vereniging opnieuw beginnen zou immers

gelegd

nog veel duurder uitpakken.

tussen

het

toenmalige

gereformeerde

Maassluis dat te vinden is onder de rook van
de grote stad Rotterdam. Een paar van deze

Totaal is KNA zo’n zeven volle repetitiedagen voor

jongelui spelen, in de film, dat ze lid zijn van een

Spetters in de weer geweest en hebben we daar

Harmonievereniging uit het kleine stadje. De

met z’n allen veel plezier aan beleefd. Soms tot

dirigent in die film is Rudi Falkenhagen en ze

zeer laat in de avond. In de film is KNA dan ook op

oefenen in een achterzaal van café de Harmonie. In

verschillende plaatsen terug te vinden.

dat café aan de Haven in Maassluis werden voor de

Denk daarbij aan het binnenhalen van een van de

film ook opnames gedraaid.

hoofdrolspelers op de Wip en de Markt van Maassluis.
Ook de verbouwing van café de Harmonie aan de
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Geloof het of niet, maar ons eigen KNA speelde de

haven vlak bij de Taanstraat. Een café dat in de film

rol van het harmonieorkest in deze film Spetters.

dus met dezelfde naam was opgezadeld. Die naam

Die deelname was zeker niet in de laatste plaats

stond ook op het raam waardoorheen een spelende

aan onze toenmalige voorzitter Leen Lucardie te

tv werd gegooid. Die tv moest bij het neerkomen

danken. En ook dat KNA als een van de weinige

op de straat ook nog ontploffen. Dat gebeurde wel,

figurerende verenigingen uit Maassluis nog wat

maar veel te vroeg in de handen van de acteur die

geld overhield aan deze optredens. Nadat er

hem moest gooien. Paul Verhoeven werd daardoor

een aantal draaidagen opzaten eiste hij bij Paul

erg boos op de explosievendeskundige, die hij

Verhoeven meteen boter bij de vis, anders zou KNA

stante pede de laan uitstuurde. Overigens waren

niet meer komen opdagen. Voor de regisseur zat er

er zes nieuwe ruiten met naam beschikbaar om aan

toen niets anders op dan direct te betalen. Met een

diggelen te worden gegooid met de tv.
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En zelfs alleen met scherven in de sponningen zijn

Op een andere draaidag gingen we met het hele

er nog een paar opnamen gemaakt. Elke opname

orkest in de bus naar Rotterdam. Daar werd volgens

voor de film ging zo’n 10 keer of zelfs vaker over

het verhaal in de film een concert gegeven op een

voor Paul Verhoeven enigszins tevreden was over

muziektent. Terwijl het orkest speelde vluchtte

het resultaat. Wij hebben toen geleerd dat een film

een acteur een ingang van de metro in. Die metro

maken bepaald geen vluggertje is.

werd toen in Rotterdam net gebouwd. Daar werd
hij dan, in de film, flink te grazen genomen en

Zo werd in het café een scene opgenomen waarin

verkracht door andere acteurs. Natuurlijk wisten

tijdens een gevecht het complete interieur werd

wij daar boven allemaal niets van. Wij zaten op dat

gesloopt. Daar mochten de leden van KNA ook

moment in de film op de muziektent en gaven een

van harte aan meewerken. Zij deden dat door met

concert. Rondom de muziektent bevonden zich veel

bloempotten te gooien, aan de bar te zitten, bier

figuranten uit Maassluis die als publiek fungeerden.

te drinken en luidkeels te schreeuwen. Terwijl dat

De

allemaal plaatsvond moest een acteur door het café

metroingang in, want die was daar helemaal niet.

slingeren aan de kroonluchter die in het midden

Het was de toegang tot de kelder van het voormalige

van het café hing. Op het juiste moment moest

warenhuis Termeulen aan het Binnenwegplein

deze brandende lamp compleet met acteur van het

in Rotterdam. Pas zeer kort geleden heeft onze

plafond losraken en te pletter vallen op een tafel.

fluitiste Nel Warnaar naar eigen zeggen deze

Daarom zat er één etage hoger een medewerker met

vergissing ontdekt. Al die tijd verkeerde zij in de

een knipschaar klaar die op het juiste moment de

veronderstelling dat er wel een echte ingang van de

kroonluchter moest losknippen. Helaas bleek dat

metro gebruikt was voor deze opnamen.

juiste moment kiezen geen eenvoudige zaak. Dus

Ook op het station en aan de haven van Maassluis

deze scene ging vaak fout en moest vele malen

zijn er diverse opnamen gemaakt waar KNA bij

overnieuw. Door het bier, dat echt was, steeg de

betrokken was. Het meedoen aan deze film was

hilariteit wel. Bovendien had Rudi Falkenhagen

zeker een speciale ervaring. Voor veel leden was het

zijn eigen fles cognac achter de bar staan en werd

erg leuk om te doen en we hebben er als vereniging

daardoor op den duur moeilijk aanspreekbaar.

ook nog geld aan overgehouden.

acteur

vluchtte

in

werkelijkheid

geen

Verhoeven nam Falkenhagen dat niet in dank af.
Hij schold hem in onze aanwezigheid drie slagen

Pas tijdens de première van de film Spetters

in de rondte.

ontdekten wij van KNA en ook de andere figuranten

Datzelfde gebeurde ook toen we met KNA de Markt

uit Maassluis wat eronder in die metro gebeurde

op moesten marcheren. Daar ging het, om diezelfde

tijdens ons concert. En natuurlijk ook wat er nog

reden, na 15 keer dezelfde scene te hebben gedaan,

meer aan seks en geweld in de film te zien was.

goed fout tussen onze gelegenheidsdirigent en de

U begrijpt dat dit in het gereformeerde Maassluis

regisseur. Wij merkten dat zo’n uitbrander van

van die tijd de nodige roering gaf. Maar ja, de film

Paul Verhoeven overigens heel goed hielp en een

was inmiddels klaar en bleek ook een succes in de

duidelijk ontnuchterende uitwerking had op de

bioscopen. Trouwens later ook op de tv.

artiesten.
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De aubades en de dodenherdenkingen

volledig orkest beter gewaarborgd, ook al omdat de

Al heel lang verzorgt KNA jaarlijks de aubade op

data tegenwoordig in de vakantie vallen.

de Markt in Maassluis en de dodenherdenking
bij het monument. Dit laatste bevindt zich al

De aubade in Maassluis begint al ’s morgens om

jaren aan het Prinses Julianaplantsoen vlak bij de

9.00 uur en het wil dan op de Markt nog weleens

Algemene Begraafplaats. Daarvoor stond er een

flink koud zijn. Ook als de zon aanwezig is kan die

ander monument op het Hoofd vlak bij de oude

het orkest op de Markt door de bebouwing nog niet

veerheuvel naar Rozenburg. Daar vond toen de

bereiken. Toch is de publieke belangstelling dan

plechtigheid plaats. Het was daar op het Hoofd

erg groot. De hele Markt staat vol met inwoners

een prachtig monument waar de herdenkingen

die allemaal hun best doen om de liederen mee

werden gehouden. Na de reconstructie, waarbij

te zingen. Natuurlijk is er een toespraak van de

de veerheuvel een andere plek kreeg, kwam

burgermeester te horen. Er gaan ook felicitaties

er ook een ander monument bij het Prinses

naar het Koningshuis.

Julianaplantsoen.

Het is dan heel gezellig en Kunst na Arbeid laat

Afwisselend met de Maassluise Harmonie werden

zich natuurlijk goed horen. In de bijna 25 jaar

deze twee evenementen verzorgd. Het ene jaar deed

dat André Glotzbach onze dirigent was kwamen

KNA de aubade en de MH de dodenherdenking

veel Maassluizers alleen al om zijn uitspraken en

en het volgend jaar was het precies andersom.

opmerkingen naar onze aubade op de Markt.

Vanaf 2017 verzorgen beide verenigingen beide
plechtigheden samen en is er steeds een combinatieorkest aanwezig. Op deze manier is de kans op een

Afb. 34 Kunst na Arbeid tijdens de aubade op de Markt op 30 april 1985.
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Afb. 35 KNA tijdens de dodenherdenking in 1998 te Maassluis.

Tijdens de dodenherdenkingen is de sfeer heel

in de Immanuelkerk te Maassluis. In die tijd stond

anders.

gevallenen

KNA onder de bezielende leiding van Lucienne

herdacht die in de Tweede Wereldoorlog voor onze

de Valk, een kleine dame uit Maartensdijk die

vrijheid hun leven hebben gegeven. Natuurlijk

muzikaal veel in haar mars had. Naast dirigente

worden die nog steeds herdacht, maar helaas zijn er

van verschillende korpsen was zij ook slagwerkster

op onze wereld veel meer conflicten. Onze vrijheid

bij de harmonie van de Nederlandse Douane.

is niet altijd zo vanzelfsprekend als we wel willen

Aan het concert werkte natuurlijk KNA mee, maar

doen geloven. Ook deze nieuwe onrusthaarden

ook muziekvereniging Kunst en Genoegen uit

worden in toenemende mate in de herdenkingen

Maartensdijk waar Lucienne ook dirigent van was.

meegenomen.

Daarnaast was er de Chr. Oratoriumvereniging

Tijdens

Aanvankelijk

de

werden

herdenking

blaast

de

een

van

de

uit Hilversum o.l.v. M. de Valk en het Algemeen

trompettisten de ‘Last Post’. De keer dat Etienne

Zangkoor Maartensdijk o.l.v. J. van Huijkelom.

Hollaar dat, lang geleden, mocht doen was het

Bovendien deed er een beroeps baritonzanger mee

zo mogelijk nog spannender voor zijn moeder in

waarvan de naam garant stond voor een volle zaal.

het publiek en zijn vader in het orkest dan voor

Het was de toen goed klinkende en bekende Marco

hemzelf. Het zweet brak hen uit en stond in hun

Bakker die voor de slagroom op de taart zorgde.

schoenen, maar gelukkig ging alles goed.

De zaal was inderdaad uitverkocht en er was nog
wat korting bedongen op de prijs van Marco Bakker
omdat we hetzelfde concert ook in Maartensdijk

Het concert met Marco Bakker in 1993
In 1993 bestond KNA 75 jaar. Dat werd natuurlijk
uitgebreid gevierd. Een van de activiteiten was een
groot concert dat op 20 november 1993 plaatsvond
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speelden waar nog een jubileum te vieren was.
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De avond hier was een geweldig succes waarover

Een ander gegeven was de enorme rust die er van

in Maassluis nog lang werd nagepraat. Natuurlijk

Marco Bakker uit ging. Hij had overdag met ons

gebeurden er veel dingen die deze avond voor ons

gerepeteerd en was natuurlijk ook de hele avond

extra spannend maakte. Twee daarvan wil ik u niet

aanwezig. Echter een groot deel van de avond stond

onthouden.

hij niet voor het voetlicht in de zaal. Hij zat rustig

Allereerst was het tot op het laatste moment niet

teruggetrokken te lezen in een klein kamertje van

zeker of Lucienne wel zelf kon dirigeren. Eigenlijk

de kerk. Daar mocht ik hem af en toe als voorzitter

had ze al een paar dagen last van een zware griep

van de organiserende vereniging een kopje thee

en lag ze ziek in haar bed. Het was daarom beslist

brengen. Natuurlijk moest ik zelf ook spelen tijdens

niet zeker of ze het de hele avond wel zou kunnen

het concert, maar het programma was zo divers dat

volhouden. Leidinggeven aan twee orkesten, drie

dit prima paste. Meer wilde hij beslist niet, want

zangkoren en een beroeps bariton is bepaald geen

naar eigen zeggen bereidde hij zich daar in alle rust

sinecure. Daarom stond Frank Samson, een van

voor op zijn optredens van deze avond.

haar leraren, maar vóór haar ook dirigent van KNA,

Zoals reeds opgemerkt werd het concert een groot

de hele avond in de coulissen klaar. Hij kon op

succes waaraan Marco Bakker als bariton zeker een

elk moment de leiding van Lucienne overnemen.

groot deel heeft bijgedragen.

Gelukkig hield zij het vol en hoefde hij niet in actie
te komen.
Maar spannend was het wel.

Afb. 36 Het 75-jarig jubileumconcert met Marco Bakker in de Immanuelkerk.
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Afb. 37 KNA in de krant.

Het reclameconcert ‘De Wereld van de Ster’

in het gehoor liggend. Ze werden o.a. rondom het

Op 10 november in het jaar 2001 vond in de grote

nieuws op de tv gebruikt bij reclameboodschappen.

zaal van ontmoetingscentrum Koningshof een
heel bijzonder concert plaats. Daar zorgde KNA

Zo hoorden we o.a. ‘Also Sprach Zarathustra’ van

voor een uitverkocht huis met een spectaculair

de Liberoreclame en ‘Habanera uit Carmen’ voor

reclameconcert.

de reclame van Ajax. Maar ook ‘The Second Waltz’
om Bavaria bier aan te prijzen, ‘The Entertainer’ bij

Dit gebeurde met medewerking van de Smalfilmclub

de reclame voor Felix kattenvoer en nog veel meer

Maassluis en onder de algehele leiding van dirigent

muziek bij andere onderwerpen.

Marcel van Raaij. Met melodieën die bekend waren

Op

uit de ‘Wereld van de Ster’ veroverde KNA de

aangepaste beelden vertoond door leden van de

harten van haar publiek. Een tweetal van deze goed

video- en smalfilmclub.

in het gehoor liggende klassiekers werden speciaal

Die combinatie van beelden, soms bekend van de

voor deze avond door dirigent Marcel van Raaij

tv of ludiek aangepast door de filmers, afgewisseld

voor KNA gearrangeerd.

door livebeelden uit het orkest en de diverse

speciale

beeldschermen

werden

tegelijk

muziek, bleek een geweldige vondst. Er werd nog
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De meeste melodieën die tijdens dit concert ten

lang over nagepraat en muzikaal schreef KNA een

gehore werden gebracht waren bekende en goed

hoogtepunt in de geschiedenis van Maassluis.
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Het Circusconcert

De muzikanten begeleidden o.a. ook de act ‘Send in

Op zondagmiddag 23 november 2003 gaf KNA ter

the Clowns’, waarvan de klarinetsolo door Jurienne

gelegenheid van haar 85-jarig bestaan in de Olympia

Hollaar werd gespeeld, terwijl een danseres van

Sporthal een bijzonder concert. Dit vond plaats

balletschool Marion Schouten haar metamorfose

onder de bezielende leiding van dirigent Marcel van

via de spiegel in het beeld bracht.

Raaij en met medewerking van balletschool Marion

We hoorden Coby Bol op xylofoon, samen met het

Schouten en gymnastiekvereniging Advendo. Het

orkest. Zij speelde het zeer snelle nummer ‘Circus

geheel werd gepresenteerd door Jannette Breunis-

Renz’. Daarna waren er een viertal muzikanten op

Smits. Daarnaast zagen we de wilde beren Vera en

de bariton die niet alleen geweldig konden spelen,

Tessa die door temster Anjo Hollaar in het gareel

maar ook nog eens tijdens hun act midden in de

werden gehouden.

zaal een complete choreografie uitvoerden.

Het concert werd geopend en gesloten met de
mars ‘De Intocht der Gladiatoren’ en natuurlijk

Om alles steeds op het juiste moment op z’n plaats

paradeerde daar alles mee wat niet in het orkest

en ook weer weg te krijgen was er een complete

moest spelen. De acrobaten en de clowns, afkomstig

groep van 10 toneelknechten actief. Zij sleepten

van de gymnastiekvereniging en de balletschool,

in het donker met projectieschermen, lampen,

verzorgden deze parades, maar ook de vele

microfoons, hekwerken, vuurcirkels, stellages en

spectaculaire optredens. Dansers vlogen door de

grote kussens. Dit alles onder leiding van Etienne

lucht en clowns vermaakten het publiek. Tegelijk

Hollaar die zijn ervaring bij de Doelen Rotterdam,

klonk uit de orkestbak de muziek van het orkest,

toneelknecht bij Studio 21 in Hilversum en licht- en

dat ook af en toe dekking moest zoeken tegen de

geluidsman voor de firma ACS, hier goed wist te

confetti.

benutten.

Afb. 38 De clowns dansen er lustig op los tijdens het circusconcert.
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Dit alles om het o.a. de acrobaten van gymvereniging

belangrijkste ensemble binnen de vereniging. De

Advendo mogelijk te maken om letterlijk door

individuele muzikanten oefenen vrijwel dagelijks

de lucht te vliegen zoals dat in een echt circus

thuis om hun prestaties binnen dat orkest te

ook gebeurt. Immers het was de ambiance van

verbeteren. Immers je speelt daar niet alleen voor

een circus. Er mochten daarom beslist geen gaten

jezelf, maar je levert een gezamenlijke prestatie met

vallen in het programma. Ballet en orkest hebben

een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

de toneelknechten dan ook heel hard nodig gehad

Natuurlijk is dat gestudeer voor de omgeving, zoals

om alles tot in de perfecties te laten marcheren. Ooit

huisgenoten en buren, vaak minder aantrekkelijk. In

was Etienne zelf trompettist bij KNA, dus hij was

de beginjaren van ons bestaan werden de muzikale

goed bekend met de gang van zaken.

vaardigheden doorgegeven van de ene bekwame
muzikant naar de volgende leerling. Meestal

Voor groot en klein is het daar in de Olympiahal

gebeurde dat thuis in de vrije tijd en zo leerde

van Maassluis een hele bijzondere zondagmiddag

men van elkaar. Al snel kwamen er ook bekwame

geweest. Elke plek op de tribune en de extra

muziekleerkrachten

neergezette stoelen was verkocht. Bij binnenkomst

doorgaven.

werd men al helemaal in de circussfeer gebracht.

Bij KNA is het al lange tijd zo dat muzikale

Het was de warme ontvangst door de artiesten en

vaardigheden via goede muzikanten, docenten

een heus draaiorgel met echte circusmuziek. Binnen

of

vonden we die sfeer terug in de aangeklede zaal.

Natuurlijk horen daar ook muziek-examens bij

En toen dan het programma startte waande

en elke andere weg om het niveau te verbeteren.

men zich rondom in één groot circus. Dans- en

Meerdere malen ging de vereniging naar landelijke

acrobatische acts waren er in overvloed. Ook

muziekwedstrijden en concoursen waar zij vaak

optredens met wilde dieren en natuurlijk overal

zeer goede resultaten behaalde.

via

die

muziekscholen

deze

worden

vaardigheden

aangeleerd.

beweging en muziek. Dit alles door het 85-jarige
‘Kunst Na Arbeid’ wat zich hier weer van z’n beste

Individueel bezochten de muzikanten solisten-

kant liet zien en horen.

concoursen waar zij een of meer stukken voor het
publiek ten gehore brachten. Vaak werden ze dan
aan de piano begeleid en door een deskundige jury

De jeugdorkesten, de ensembles en de studie-

beoordeeld. Het aldus verkregen juryrapport kon

mogelijkheden bij KNA

de betreffende muzikant dan weer gebruiken om

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

het spel te verbeteren.

is een spreekwoord dat bij Kunst na Arbeid zeker

Daarnaast waren binnen onze vereniging altijd

niet wordt misverstaan. Naast de muziek, die

jeugdorkesten en ensembles actief. Vaak namen zij

inmiddels 100 jaar in en om Maassluis klinkt en

een deel van een concert voor hun rekening, maar

veelal gebracht wordt door ons Groot-Orkest,

ook zelfstandige optredens vonden regelmatig

klinken er meer noten bij KNA. Dat Groot-Orkest

plaats.

is al 90 jaar een harmonie-bezetting en is het

35

100 JAAR KUNST NA ARBEID | 1918-2018
Zeker een muzikant als Leen Lucardie heeft in dit

Maar hij ging ook en vooral met de jeugd van KNA

verband veel betekenis gehad voor KNA. Allereerst

naar muzikale evenementen. Het waren uitstapjes

het gegeven dat hij zijn vader Marinus opvolgde als

die hij veelal zelf uitkoos en de reis ernaar toe was

voorzitter van de vereniging. Daarnaast heeft hij

ook zijn organisatie.

een uiterst belangrijke rol gespeeld bij de opleiding
van onze leerlingen. In het Groot-Orkest bespeelde

Leen formeerde in die tijd ook jeugdorkesten waar

hij noodgedwongen jarenlang de besbas en

hij dan zelf vaak de directie voerde. Dat deed hij

zorgde daarmee samen met het slagwerk voor het

ook met koperensemble ‘Susato’ dat vaak te horen

fundament van het Groot-Orkest. Daarna werd het

was als er klassieke blaasmuziek gewenst was. Dit

daar de waldhoorn want daar lag eigenlijk zijn hart.

ensemble was een kopergroep blazers, kleiner en
beperkter dan een heel harmonieorkest. Daarnaast

Daarnaast gaf hij muzieklessen en zorgde dat

gaf hij ook leiding aan het ‘1 mei Orkest’ dat, zoals

er lessen te krijgen waren. Ook bezocht hij met

de naam al doet vermoeden, nogal eens te horen was

onze leerlingen muziekexamens waar zij examens

op bijeenkomsten van de plaatselijk Partij van de

aflegden die onze bond, de ANUM, landelijk

Arbeid. Bij deze laatste twee ensembles waren het

organiseerde. Het was nog voordat er een

meestal volwassenen die van zijn kennis en kunde

vestiging van de Streekmuziekschool in Maassluis

profiteerden en deze groepen van muzikanten

was. Overigens was hij een van de oprichters

voorzagen.

van de Maasssluise Muziekschool waar later de
Streekmuziekschool voor Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis uit ontstond.

Afb. 39 Leen Lucardie voor ensemble Susato in de Groote Kerk van Maassluis.
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Op afbeelding 40 zien we de
Klingerenvleugel 2 van Jeugdherberg Ockenburg bij den Haag.
Dit was met 400 bedden een van
de grootste jeugdherbergen ter
wereld. In 2010 is deze vleugel
afgebroken en de onderdelen
zijn opgeslagen. Dit bouwdeel
bevond zich achter het klassieke
witte

gebouw

waarmee

het

samen de hele herberg vormden.
Dit laatste gebouw staat er
nog en er wonen momenteel
kunstenaars die er ook exposities
organiseren van hun werk.
De Klingerenvleugel wordt weer
opgebouwd rond 2018-2019. Hij
zal z’n nieuw plek vinden in
de wijk Binckhorst in stadsdeel
Laak van onze residentie Den
Haag.

Afb. 40 De Klingerenvleugel in Ockenburg waar werd geslapen.

Veel jeugdleden van toen bewaren aan deze

Van al dat musiceren kon je flink dorstig worden en

plek geweldige herinneringen. Het was een

een droge keel was niet gewenst. Daarom namen

van de plaatsen in Nederland waar heel veel

sommige jongeren wat drank in limonadeflessen

jeugdmuziekweekenden werden georganiseerd.

mee van huis. Deze flessen moesten natuurlijk niet

In deze jeugdherberg vonden ze meestal een

worden opgemerkt door de leiding. Dus werden ze

aantal dagen voor de Kerst plaats. Veel van onze

meteen verstopt achter de kunststof platen van het

jeugdleden zijn daar vaak meerdere jaren geweest en

plafond op de slaapzaal. Echter de leiding begreep

hebben er veel geleerd. Zo zijn alledrie de kinderen,

helaas dat er clandestien sterke drank binnenkwam.

Etienne, Mireille en Jurienne, van de schrijver daar

Drank mocht wel, maar met alcohol erin beslist niet.

als jeugdige muzikant meerdere malen geweest.

Maar ja wat niet mag is juist veel leuker, dus de drank

Natuurlijk gingen de ouders en volwassen van KNA

verdween achter het plafond. Evenwel de leiding

op zondagmiddag naar hun slotconcert luisteren.

daar was natuurlijk ook niet mis. Zij organiseerde

De jeugd werd daar begeleid en gedirigeerd door

meteen na binnenkomst een eerste muziekrepetitie.

gerenommeerde beroepsmuzikanten. Daarom was

Alle jeugdmuzikanten moesten spelen en zaten, of

het leuk en interessant om te horen hoe hun niveau

ze wilden of niet, aan die speelplek gebonden. Op

door zo’n weekend verbeterde.

datzelfde moment kon die leiding samen met de

Omdat de jeugd zich daar niet uitsluitend met

bewaking de slaapzalen op het gemak inspecteren.

muziek bezighield zijn er veel anekdotes te vertellen.

Veel van de snel verstopte drank werd meteen

Een daarvan willen we u zeker niet onthouden. Al

gevonden en tot na het weekend in beslag genomen.

was het alleen maar om aan te tonen dat onze jeugd
toen ook wel van wanten wist, maar helaas ook
weleens buiten de waard rekende.
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De eigenaren waren daar natuurlijk niet blij mee,

en gevorderde spelers uit het Groot-Orkest toe. Zo

maar ja, het kan soms mee en ook wel eens tegen

ontstond een volwaardig orkest met een mooiere en

zitten. Zo is het spel en ondanks dit puntje van orde

diepere klankkleur.

bezocht onze jeugd deze weekenden graag.

Op afbeelding 41 zien we Lou Boer staan rechts
naast het orkest. Het is dan 1991 en we zijn in

Als we het over Lou Boer gaan hebben mag die bij

het Schuurkerktheater te Maassluis waar we

dit KNA-verhaal zeker niet onvermeld blijven. Als

een uitvoering gaven. Kijken we goed naar deze

soloklarinettist nam hij binnen het Groot-Orkest een

afbeelding dan komen we daarvan slechts een

belangrijke plaats in. Hij speelde daarin de sterren

enkele muzikant tegen die nu nog deel uitmaakt

van de hemel.

van Kunst na Arbeid. Dat is natuurlijk helemaal
geen probleem. Immers de jeugd zwermt uit, maar

Daarnaast zag hij kans om een groot jeugdorkest te

heeft bij onze club een prachtige basis in de muziek

formeren wat onder zijn leiding lange jaren binnen

gekregen. Waarvan ook nu onze oud-leden nog

KNA heeft bestaan. Ze gaven vaak aparte concerten

steeds profiteren.

en het leverde ook veel muzikanten voor het Groot-

En het was veelal Lou die hun daarbij een belangrijke

Orkest op. Hij voegde daaraan wat volwassenen

aanzet gaf.

Afb. 41 Het jeugdorkest o.l.v. Lou Boer (staand rechts) in de Schuurkerk op 2-3-1991.
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Afb. 42 De Vlastrekkers op 5 mei 1955 met gezellige muziek op de Markt.

Maar dit waren lang niet de enige muzikale

Dus toen Joop Le Kluse ging trouwen met Riet

activiteiten waar Lou zijn sporen mee wist te

werd de boerenkapel ‘Allemaal op de Bok’ o.l.v.

verdienen.

Lou opgericht. Juist in die tijd waren er veel goed
in het gehoor liggende meezingers hoorbaar op de

Ooit in het verleden bestond er bij KNA een

radio die Ria, de vrouw van Lou, overnam. Lou

blaasorkest ‘De Vlastrekkers’ die we op afbeelding

luisterde daar dan eens goed naar en arrangeerde

42 zien. Ze speelden hier op de Markt tijdens

zo’n nummer vervolgens voor de leden van onze

de bevrijdingsdag op 5 mei 1955. We herkennen

boerenkapel.

zittend Arie van Tielen op slagwerk. Dan worden
de

herkenningen

wat

minder

betrouwbaar.

Natuurlijk moesten we nog wel wat oefenen, maar

Waarschijnlijk zien we staande met klarinet en bril

op deze manier speelden wij al tophits als ze nog

iets rechts van het midden Karel Zwaard. En zittend

nergens anders bij amateurs te horen waren.

met trompet en bril als 2e links van voren Dries van
Dijk. Voor de rest wordt herkennen echt te lastig,

Op deze manier wisten we veel geld binnen te

maar publiek is er in overvloed. En de stemming zit

brengen voor onze moedervereniging KNA.

er goed in.
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We speelden op bruiloften, partijen, in winkelcentra,

verder op zijn elektronisch orgel. Er was dus

op braderieën en bij carnavalsverenigingen. Was

gewoon heel de avond muziek. Natuurlijk werd

er tijdens zo’n optreden een pauze, dan ging Lou,

er bij hem ook wel wat gebracht, maar eigenlijk

terwijl wij iets nuttigden om de kelen te smeren,

voedde hij zich met muziek.

De boerenkapel
“Allemaal op de bok”

Afb. 43 Allemaal op de Bok, uit een fotoalbum van Aad Sluijter.
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Na ruim 12 jaar is deze bezetting
omgezet in een heuse Dixieland
Formatie. Ook deze groep viel
binnen KNA onder de bekwame
leiding van Lou Boer en heette
‘The Dixie Snails’. Het was zoals
gezegd

een

Dixielandorkest

en een onderdeel van KNA uit
Maassluis.
Hoe we aan die naam kwamen?
Wel,

de

Maassluizer

bijnaam

van

een

luidt:

slak.

Het

Engelse woord voor een slak is
snail, dus daarmee is de naam
van

deze

formatie

verklaard.

duidelijk
Afb. 44 The Dixie Snails.

Lou arrangeerde veel dixielandmuziek persoonlijk

Spanje en The Dixie Snails werden omgezet in ‘The

voor zijn muzikanten uit die groep. Dat was

Swinging Snail’. Nog steeds waren het Snails, want

geweldig want hij wist als geen ander wat ze wel

de meesten kwamen uit Maassluis en dat zijn nu

en niet konden brengen. Zelf speelde hij naast de

eenmaal slakken.

klarinet ook uitstekend de tenorsax, wat een mooie
aanvulling voor dit ensemble betekende.

Het repertoire was zeer uitgebreid. De soort
muziek die ze brachten was algemeen. De groep

Zoals alles een begin heeft, zo stopt het ook wel

noemde zich een dansorkest. Er volgden veel

weer een keer. Lou Boer zocht de warmte in

optredens die ook nu weer best geld opbrachten
voor het moederorkest van KNA.
Daarin speelden ze ook en ze waren er
allemaal uit afkomstig.
Het was vooral René ter Woerd die
leiding gaf aan deze groep. Soms was
het Han Stokhof die aangaf dat een
bepaalde frase net een beetje anders
geblazen moest worden.
Er was over het algemeen een wat
grotere bezetting dan bij de The Dixie
Snails. De gedachte was dat een
muzikant uit het Groot-Orkest hier
wat extra ontspanning kon vinden en
dat lukte best. Er werd ook wat meer
gediscussieerd dan wanneer de leiding
strak bij één man of vrouw lag.

Afb. 45 The Dixie Snails in de haven.
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Afb. 46 The Swinging Snails in 2008 spelen op de Culturele Dag in Maassluis.

Leerlingen waren er ook en we zien hier op

Groot-Orkest op 30 november 1996. Ze speelden

afbeelding 47 het optreden van een klein groepje,

toen in de grote zaal van de Koningshof, nog voor

als intermezzo tijdens het Najaarsconcert van het

de verbouwing daarvan.

Afb. 47 Een leerlingengroepje bij het Najaarsconcert in 1996 in Koningshof.
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Het zijn op afbeelding 47 een klarinettist en een

concerten van KNA optreden. Ook dirigeert zij

fluitiste terwijl Jurienne Hollaar de twee in goede

‘Music for Fun’. Dit is een gezamenlijk project

banen probeert te leiden. De rest van het orkest

van Kunst na Arbeid en het Wapen van Maasluis,

hoort het nieuwe talent in alle rust aan terwijl de

bedoeld om jonge kinderen op te leiden voor het

ouders, oma’s en opa’s zenuwachtig in de zaal

spelen bij een van deze verenigingen.

zitten te luisteren. Hij dirigeerde toen een van de
vele leerlingengroepen die in deze 100 jaar deel
uit maakten van KNA. Natuurlijk was deze groep
groter, maar jammergenoeg waren er net een paar
met vakantie.
Cindy van der Zee gaf en geeft leiding aan diverse
jeugdorkesten en groepen met leerlingen die
uiteindelijk bedoeld zijn om het Groot-Orkest te
versterken. Zelf is zij al heel jong bij KNA op de
klarinet begonnen, in 1990. Momenteel speelt zij
daar op soloklarinet en ligt haar carrière volledig in
de muziek. Ze volgde daarin een beroepsopleiding
en geeft o.a. muziekles bij KNA en verschillende
andere verenigingen. Ook leerlingen van de
muziekschool hebben haar talenten inmiddels
mogen ervaren. Bij KNA is zij de dirigente van
‘Kunst na School’ en ‘The Music Kids’. Dit zijn
groepen die regelmatig zelfstandig en tijdens

Afb. 49 Een van de jeugdorkesten waarvan Cindy de directie voerde.
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Al deze jeugd maakt het heel gezellig en is voor

produceerden die weer iets met Kerstmis te maken

KNA een belofte voor de toekomst. Muziek blijft

had. Koren hadden een muziekgroep nodig om

immers een heel leven leuk om op de een of andere

hun Kerstconcert meer luister bij te zetten. Bij

wijze mee bezig te zijn.

de katholieke gemeente werkten we een aantal

Natuurlijk zoeken veel jongeren hun weg over de

keer mee aan de nachtmis. Zelfs kerkdiensten

hele wereld en constateren we bij KNA best veel

in Maassluis, maar ook in de Noorderkerk te

verloop, maar dat is eigenlijk heel normaal.

Rotterdam (inmiddels helaas alweer langgeleden
afgebroken), luisterden wij op kerstmorgen op met

Je vergeet nooit meer wat geleerd is en het komt

onze muziek.

altijd weer ergens van pas. Tot op hoge leeftijd
zijn we daarom bij KNA met muziek bezig en

Wat vroeger in de maand december, was het op

ondertussen heeft zelfs de wetenschap vastgesteld

de 5e pakjesavond, de viering van de verjaardag

dat dit voor een mens nog gezond is ook. Vooral het

van onze Sint-Nicolaas. Een volksfeest van de

spelen in groepen en orkesten levert veel meer op

bovenste plank waaraan ook een deel van KNA

dan alleen muziek.

niet ontkwam. Natuurlijk weten we nu dat onze
huidige voorzitter Anton Wesselius er duidelijk
iets mee te maken heeft. Maar ook langer geleden

Met Sint-Nicolaas en rond de kerstdagen is het

zorgden onze Zwarte Pieten Bands wel dat we de

extra druk

Goed Heilig Man niet vergaten. De koopcentra in

Rond de maand december is en was het ook altijd

Maassluis en omgeving bezochten we en voorzagen

een drukte van belang voor sommige muzikanten.

die van heerlijke Sinterklaasdeuntjes. En natuurlijk

KNA is een neutrale vereniging, maar er waren

werd de penningmeester van KNA niet vergeten.

altijd wel gelegenheidsensembles die muziek

Afb. 50 Een van onze Zwarte Pieten Bands op het Vlaardingse Liesveld.

44

100 JAAR KUNST NA ARBEID | 1918-2018
Het Muziekgebouw

Zoals

Een stukje terug in dit verhaal kwam ter sprake op

de kantine van de Sociale Werkplaats aan de

welke locaties KNA in de achter ons liggende 100

Industrieweg verlaten. Die dreiging hing al flink wat

jaar zoal repeteerde. Voor zover mij bekend was

jaren boven ons hoofd. In december 2006 was het

onze vaste avond daarvoor die van de donderdag.

zover en repeteerden we in de af te breken Prinses

Uit eigen ervaring weet ik dat voor de laatste 56 jaar

Christinaschool aan de Mgr. W.M. Bekkerslaan.

in ieder geval heel zeker. Dat lag vast en daar kwam

Met B & W van de gemeente Maassluis en het

vrijwel niets tussen. Voorzitter Marinus Lucardie

bedrijf van de Woningstichting werd daarom ruim

droeg in zijn tijd al uit dat er wel een heel ernstige

voor die tijd al veel onderhandeld over waar we

reden moest zijn als je op de donderdagavond niet

konden repeteren met KNA. Dat gold overigens

bij KNA speelde. Natuurlijk had hij groot gelijk,

ook voor drumfanfare het Wapen van Maassluis,

want jij mist uitleg van de dirigent en de rest van

die zijn gebouw aan de Jac. Boezemanstraat voor

het orkest mist jou.

nieuwbouw van de Woningstichting moest afstaan,

Het Muziekgebouw betrokken we midden 2007 en

en de Kleine Band die net als KNA uit de kantine

de officiële opening vond plaats op 16 november

van de Sociale Werkplaats was gezet. Ook zij waren

van dat jaar. Als begunstigde vereniging moesten

zoekende en repeteerden o.a. ook in de Prinses

we ook zelf mee klussen en dat koste ook wat tijd.

Christinaschool en net als KNA een enkele maal in

Omdat we het daar nu heel goed naar ons zin hebben

de leegstaande Schutsluis. Een voormalig bejaarden

vertellen we er hier wat meer over. Natuurlijk

verzorgingshuis waar overdag tijdelijk de stichting

onderstrepen we dat met een enkele foto.

‘Onder Eén Dak’ in was ondergebracht.

Afb. 51 Het mooie Muziekgebouw waar we momenteel repeteren.
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Afb. 52 De eerste repetitie van KNA in het Muziekgebouw o.l.v. Ellen van den Berg.

Omdat de genoemde onderhandelingen meestal

Gelukkig ging die kas ook niet door en kwam na

overdag plaatsvonden vroeg voorzitter Frank

veel praten het huidige muziekgebouw aan de

Warnaar mij om dat namens KNA voor mijn rekening

Dr. Albert Schweitzerdreef in zicht. Aanvankelijk

te nemen. Namens het Wapen van Maassluis trad

zou de Woning Stichting het voor ons realiseren.

meester-onderhandelaar Carel van Happen op.

Maar helaas wilde de belastingdienst via de

Wij vormden meestal samen het duo voor de vele

successierechten

vergaderingen en gesprekken tijdens een groot

voor een andere en betere vorm gekozen. De drie

aantal jaren voorafgaande aan het realiseren en

verenigingen richtten voor het beheer van het

betrekken van het Muziekgebouw in 2007.

gebouw een stichting op. Dat is ook echt nodig, want

meegenieten.

Daarom

werd

deze stichting moet voor het Muziekgebouw verder
Natuurlijk was het muziekgebouw niet meteen

wel zelf de broek ophouden. En dat is bepaald nog

aan de orde. De onderhandelingen gingen o.a. een

niet zo erg eenvoudig, daar zijn we inmiddels wel

tijdlang over het realiseren van een glazen kas aan

achter.

de Dr. Jan Schoutenlaan. Er zijn op die plek zelfs al
bomen gerooid en daar werden weer vragen over

We beschikken met het Muziekgebouw over een

gesteld in de Maassluise gemeenteraad. Zelf zagen

prachtige locatie waar de meeste verenigingen

we de stookkosten en gebroken ruiten van zo’n

terecht stinkend jaloers op zijn.

glazen gevaarte niet zitten.
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De optredens met Gé Reinders

zijn afkomst uit een streek van katholicisme en

Zaterdag 2 juni 2007 trad Kunst na Arbeid samen

blaasmuziek daar alles mee te maken. De avond

met deze Limburgse zanger en entertainer in

voor een uitverkocht huis was een groot succes.

de Koningshof voor het voetlicht. Hij is bekend

En omdat deze formule een gouden greep bleek te

geworden

‘Blaosmuziek’

zijn kwam hij op eigen verzoek drie jaar later weer

uit 1999. Deze avond bracht hij samen met ons

naar Maassluis. Op 4 juni 2010 werd andermaal

nummers van zijn cd ‘Blaos mich nao hoes’.

voor een uitverkochte grote zaal van de Koningshof

Kunst na Arbeid o.l.v. Ellen van den Berg verzorgde

samen met KNA en weer met Ellen van den Berg op

de begeleiding met arrangementen van Steven

de bok een geweldige avond verzorgd.

met

het

geweldige

Walker en Hardy Merten.
Op afbeelding 53 zien we Gé Reinders die zeer
Tussen de verschillende nummers wist de artiest

ontspannen is tijdens de middagrepetitie in de

de muziek aan elkaar te praten met grappig-

Koningshof. Het is hard werken, want ’s avonds

melancholieke verhalen uit zijn jeugd. Dit alles

moet het allemaal kloppen. Helemaal rechts zien

doorspekt met grappen en grollen die hem, zo lijkt

we op de rug dirigente Ellen van den Berg die KNA

het, spontaan te binnen schoten. Natuurlijk heeft

in goede banen zal moeten leiden.

Afb. 53 Gé Reinders repeteert met KNA o.l.v. Ellen van den Berg in de Koningshof.
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Muziekweekends in kasteel Assumberg

Dan na het ontbijt de eerste repetitie en na de lunch

Natuurlijk is het allemaal muziek wat de klok slaat

de opdracht voor het theater- of compositiespel.

bij KNA, maar op 31 augustus 2007 kwam daar toch

Groepjes moesten zonder een bestaande melodie en

nog wat bij. Die vrijdag ging men voor een heel

noten een muziekstukje bedenken en dat uitvoeren.

weekend naar Heemstede.

Ook repeteerden en oefenden we o.l.v. Ellen. Na het
avondeten kwam alles samen in een concertje met

We logeerden in de Stay Okay ‘Aan Den Slot

ook muziek uit onze witte map. Daarnaast was er de

Assumburg’ en dat is een echt kasteel. Daar

uitkomst van het spel waarvan we niet meer weten

verzamelden de muzikanten van KNA zich

wie er beste was. Wel herinneren we ons dat Rob

deze keer voor het muziekweekend. De altijd

via transformatie erg veel weg had van een vrouw.

enthousiaste dirigente Ellen van den Berg was er

Echter wel zo dat er muzikanten traumatische

natuurlijk primair voor de muziek.

ervaringen aan over hebben gehouden.

Maar er was veel meer te beleven.

Na dit alles, dat behoorlijk intensief was, kwam
de opdracht voor het Draculaspel. De avond werd

Op vrijdagavond kwamen de meesten al aan en

uitputtend gebruikt en na een uiterst korte nacht

zij misbruikten de avond en een deel van de nacht

werden we de volgende zondag al vroeg uit bed

om te pokeren. Voor sommigen ging dat zelfs door

geschopt. Natuurlijk een stevig ontbijt en dan een

tot ’s morgens vroeg. De volgende ochtend was er

fotospel wat erg leuk was.

natuurlijk op het gras voor het kasteel de beruchte
fitness o.l.v. Anjo.

Afb. 54 Kunst na Arbeid op muziekweekend voor het kasteel in Heemstede.
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Na dit alles en het middageten gevolgd door de

weer helder werden. En ook dat diezelfde Anjo

prijsuitreiking van het fotospel ging iedereen

samen met Cock dit uitstapje beleefde als het slot

doodmoe terug naar huis. Voor de meesten was dat

van hun fietsvakantie naar Spanje. Ze kwamen

Maassluis. Voorwaar een heel bijzonder weekend.

via Antwerpen op de fiets doodmoe en vrij laat
op vrijdagavond aan bij de jeugdherberg waar het

Het was daar in Heemstede zeker niet de eerste keer

grootste deel van KNA toen al was. Het was flink

dat KNA voor een muziekweekend op stap was. Zo

zoeken geweest voor deze fietsers, maar ja, voor je

was men Dordrecht een weekend in de Biesbosch.

club doe je wel wat.

Ook Elspeet zullen we niet snel vergeten. Daar
zaten we gezellig rond het warme kampvuur. De

In die tijd werden al die uitstapjes georganiseerd

plaats Chaam staat in onze herinnering gebrand

door ACNA (Activiteitencommissie KNA). Daarin

als een heel mooi en bijzondere uitstapje van

vonden we altijd een paar actieve leden terug die

KNA. Daar speelde Rob compleet met ambsketting

als verlengstuk van het bestuur deze activiteiten

perfect de rol van de burgemeester. Wij wandelden

waarmaakten. Tijdens het weekend op kasteel

er verkleed door het dorp.

Assumburg in Heemstede waren dat Cindy en
Jurienne. Zij zorgden voor veel lol en muziek en dat

We zijn ook in Bergen op Zoom voor een weekend
in de Stay Okay geweest. Natuurlijk hebben we
daar ook geoefend, maar het meeste staat ons bij dat
we ’s morgens door Anjo via de ochtendgymnastiek

Afb. 55 In Bergen op Zoom geeft Jurienne aanwijzingen voor de speurtocht.
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The Fantasyshow ter gelegenheid van 90 jaar KNA

Simply Six garant stond voor de vocale bijdragen.

Op 15 november van het jaar 2008 vond er een

Gymnastiek Vereniging Maassluis, ontstaan uit de

speciaal en bijzonder muzikaal gebeuren plaats.

fusie van de verenigingen Advendo en Sparta, werd

Kunst na Arbeid vierde zoals gezegd dat de

ingezet voor de meer spectaculaire bewegingsacts

vereniging 90 jaar muzikaal actief was in Maassluis.

die je kan bedenken bij deze titel. Het geheel leek een

Het is bepaald geen gewoon concert geworden.

oosters sprookje uit 1000 en 1 nacht. Bij het betreden

‘The Fantasyshow’ werd samen met zanggroep

van de zaal passeerde het publiek de sultans aan de

‘Simply Six’, toneelgroep ‘Schater’ en ‘Gymnastiek

poort waardoor de sfeer meteen gezet werd. Zelfs

Vereniging Maassluis’ in de Wethouder Smithal

de extra stoelen vlak voor het toneel bleken hard

neergezet. Voor een uitzinnig publiek en een

nodig.

uitverkochte

zaal

ontrolde

zich

onder

presentatie van Jannette Breunis-Smits een beeld

Muziekvereniging KNA en haar jeugd van de

en muziekspektakel dat zijn weerga niet kende. Als

Music-Kids en de allerjongste KNA’ers waren van

Aladin zorgde zij ervoor dat de grondploeg tijdens

de partij. Er kwamen daar titels voorbij als ‘In A

haar voordrachten de vloer kon omtoveren voor het

Persian Market’, ‘Fantasia’ uit de gelijknamige

volgende nummer.

musical van Disney, ‘The Highlights’ uit de Efteling,

Jacqueline Jansen zagen en hoorden we daar

‘Pirates of the Carribean’ en ‘The Lion King’. Ook

als soliste op de viool. Voor oosterse sferen

burgemeester Koos Karssen nam het woord en prees

zorgde Cammy Kempke met haar buikdansact.

KNA voor haar prestaties. Daarnaast overhandigde

Natuurlijk was Schater er voor het uitbeelden van

hij voorzitter Frank Warnaar de prachtige ‘Schaal

de personages en de verschillende situaties terwijl

van Maassluis’.

Afb. 56 De Fantasyshow als KNA 90 jaar bestaat in de Wedhouder Smithal.
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Daarna klonk muziek uit ‘Tarzan’, ‘The Phantom

Natuurlijk speelde KNA ook alleen. Zo hoorden

of the Opera’, ‘Aladin’ en de rest van de sprookjes

we ‘Coldplay on Stage’, ‘Over the Rainbow’, ‘The

werden in beeld gebracht. Afsluiting gebeurde met

Godfather Waltz’ en meer. De jeugd van Kunst na

de muziek van ‘Harry Potter’ en een finale waarin

School o.l.v. Cindy van der Zee tekende o.a. voor

alle deelnemers zich andermaal aan het publiek

‘Meet the Flint Stones’, ‘Heal the Word’ en ‘I Gotta

presenteerden. Kortom een grandioze climax en een

Feeling’.

geweldig concert.
Als slot een gezamenlijk toetje voor Margriet en
alle muzikanten inclusief haar begeleiders en onze
Najaarsconcert van KNA samen met Margriet

jeugd met ‘Stand by Me’.

Eshuijs
Op 17 november 2012 hadden we een concert samen

De geheel gevulde zaal vond het prachtig en ook op

met Margriet Eshuijs en haar twee vaste begeleiders

het toneel zat de stemming er geweldig in.

Co Vergouwen en Maarten Peters op piano en
gitaar. In de grote zaal van ontmoetingscentrum

Van tevoren kwam Margriet voor dit concert met

Koningshoek bracht KNA o.l.v. dirigente Ellen van

ons repeteren. Tijdens die repetitie bracht ze haar

den Berg samen met Margriet een aantal nummers

zwarte labrador mee. Dat beest liep tussen de

die goed in het gehoor lagen. Er klonk ‘Come in

muzikanten te paraderen of hij dat elke dag gewend

from the Rain’, ‘Lucky Day’ en ‘Gos is Asleep’.

was. Het was een lieve hond en z’n bazin was over

Daarnaast hoorden we Margriet ook met haar vaste

alles zeer content.

begeleiders. Ook waren o.a. te horen ‘Take Me’,
‘Trouble in Paradise’ en ‘You take my breath Away’.

Afb. 57 Samen met Margriet Eshuijs in 2012.
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Een Zondagmiddagconcert o.l.v. Roel van Raaij

King’, en ‘Harry Potter and the Philosoher’s Stone’.

Een van de laatste muzikale prestaties, voordat

Daarnaast bracht Roel van Raaij met zijn Groot-

KNA op 7 april 2018 haar jubileum vierde, was een

Orkest o.a. werken als ‘The Saint and the City’, ‘A

concert overdag. Dirigent Roel van Raaij trad met

Klezmer Karnival’, ‘Pixar Movie Favourites’ en nog

KNA op in ontmoetingscentrum de Koningshof op

meer mooie muziek.

de zondagmiddag van 9 april 2017.
Naast het Groot-Orkest liet Kunst na School o.l.v.

De vereniging en de jeugd werden hier duidelijk

Cindy van der Zee van zich horen. Ook samen

geëtaleerd. Deze geheel nieuwe opzet bleek

met het Groot-Orkest en alleen als jeugdorkest

bij het publiek goed in de smaak te vallen. Een

gaven ze acte de présance. Het publiek genoot van

middagconcert op deze manier was informeler en

werken als ‘The Baby Elephant Walk’, ‘The Lion

weer eens wat anders.

Afb. 58 Een zondagmiddagconcert, heel leuk.

Dirigenten en voorzitters die er waren in die 100 jaar
Tot nu toe heeft Kunst na Arbeid 12 dirigenten gekend.
Achtereenvolgens zijn dat de heren N. van Gent, P.J. Wiest, B.J.M. Tisse, J. Boer, André Glotzbach,
Frank Samson. Dan komt de eerste vrouw en dat is Lucienne de Valk. Na haar weer een man,
Marcel van Raay, dan de tweede vrouw Ellen van den Berg, daarna weer mannen. Eerst heel kort
Rob Kerkdijk en dan iets langer Roel van Raaij en nu Richard Vrijhoef.
Het aantal voorzitters is 9 tot op dit moment, het zijn steeds heren.
C. Groenendaal, L.S. Prins, M. Lucardie, Leen Lucardie, Willem Wolzak, Cock Hollaar, T.F. Jonkman,
Frank Warnaar en momenteel Anton Wesselius.
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Slotwoord
U merkt wel, dit gaat over 100 jaar geschiedenis van Kunst na Arbeid. Echter u treft lang niet alles aan van
wat er in die eeuw met KNA gebeurde. Het is slechts een greep. Natuurlijk is er veel meer en beschrijven we
graag veel meer. Kunst na Arbeid bestaat nu 100 jaar en is springlevend. Steeds bezig om mooie geschiedenis
te schrijven in en om ons stadje Maassluis.
Cock Hollaar
Maassluis, april 2018

CENTENNIUM CONCERT

KUNST NA ARBEID | 1918 - 2018
HARMONIEORKEST O.L.V. DIRIGENT RICHARD VRIJHOEF

VANAF 21 APRIL

TENTOONSTELLING

KNA | 1918 - 2018
MUSEUM MAASSLUIS

ZATERDAG 7 APRIL 2018 | GROOTE KERK
SPECIALE GAST

SIMON STOKVIS
KERKPLEIN 2 - MAASSLUISS
DEUREN 19.30 UUR
AANVANG 20.00 UUR
ENTREE GRATIS
www.knamaassluis.nl

Afb. 59 100 jaar KNA.
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