
	
 	
   

 

	
 	
 110 jaar muziek voor iedereen!
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       The Four Elements of Sugar

	
       Vincent van den Bijlaard
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Wester Harmonie: 

110 jaar muziek voor iedereen!

110 jaar, dat is al aardig kras. De Wester Harmonie is begonnen als 
personeelsorkest van de Wester Suiker Fabriek, met niet in de laatste plaats als 
doel het personeel uit de kroeg en buiten de vakbond te houden. Al vrij snel na 
de oprichting genoot het Wester Harmonie Korps landelijke bekendheid. Na de 
Eerste Wereldoorlog, waarin veel leden gemobiliseerd werden, klom het orkest al 
gauw op naar de Eerste Afdeling. In 1927 behaalde het zelfs de 1ste prijs in de Ere-
afdeling met bijzondere lof van de jury en een gouden medaille voor het hoogste 
aantal punten. Aan deze bloeiperiode kwam een eind toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak. Het zou jaren duren voor het orkest aan een nieuwe 
opmars begon, maar dirigent Herman Lureman, die ook voor de oorlog al voor 
het orkest stond, wist het oude elan terug te brengen.

In de jaren ’60 liep het ledental zodanig terug dat in 1972 werd gefuseerd met 
fanfare 'Crescendo' uit Sloterdijk. Het nieuw gevormde orkest klom direct weer 
op in de ranglijsten en in 1987 speelde het opnieuw in de klasse Uitmuntendheid.

Ook de afgelopen jaren kenden vele mooie momenten met als hoogtepunt het 
optreden in de Grote Zaal van het Concertgebouw met onze ‘eigen productie 
’Alice in Wonderland (2010).

Ook nu baart het teruglopende ledental ons zorgen en ik roep dan ook een ieder 
op om eens op de vrijdagavond mee te komen spelen. Het orkest beschikt - 
geheel in de oude, socialistische traditie van de harmonie - nog steeds over leen-
instrumenten.

Vanavond zult u zien en horen dat de Wester na 110 jaar nog steeds een 
levendige vereniging is. Het orkest dankt dat vooral aan het vermogen zich elke 
keer weer aan te passen aan de veranderende tijdgeest. Van marsen en 
operamelodieën naar jazz en moderne speciaal voor symfonisch blaasorkest 
gecomponeerde muziek. Van personeelsorkest met eigen blad naar een eigentijds 
blaasorkest met een website en social media als Twitter en FaceBook.

	
 	
 	
 	
 HANS LINGTON
	
 	
 	
 	
 voorzitter Wester Harmonie



Meer weten? Kijk op www.westerharmonie.nl of volg ons op 
Twitter: @Westerharmonie of Facebook: Westerharmonie

Meespelen? De Wester Harmonie repeteert op vrijdagavond 

van 20.00-22.30uur op de Slotermeerlaan 160, 1063 JW 
Amsterdam (met gratis parkeren op het schoolplein).

http://www.westerharmonie.nl
http://www.westerharmonie.nl


Dirigent Alida Holwerda

Geboren in het Friese Bolsward maakte zij op 
11-jarige leeftijd kennis met de plaatselijke 
fanfare waar zij bugel ging spelen. 
Na een aantal jaren kwam daar het Frysk 
Fanfare Orkest bij en werd de basis voor een 
conservatoriumstudie gelegd. 
Het werd het conservatorium te Alkmaar, 
destijds het enige conservatorium met een 
bugelopleiding. 
In december 1992 studeerde zij af op de bugel 
en een half jaar later in harmonie-fanfare 
directie, beide bij Jan Schut.

Als bugelist was zij jarenlang verbonden aan 
het Frysk Fanfare Orkest en het Noordhollands 
Fanfare Orkest.

Ze dirigeerde bij verschillende 
verenigingen in Noord-Holland, 
momenteel is ze als dirigent 
verbonden aan Heilooër 
Harmonie Caecilia en de 
Wester Harmonie in Amsterdam.

http://www.westerharmonie.nl/wp-content/uploads/Alida-Holwerda2-e1392927406170.jpg
http://www.westerharmonie.nl/wp-content/uploads/Alida-Holwerda2-e1392927406170.jpg
http://www.westerharmonie.nl/wp-content/uploads/Alida-Holwerda2-e1392927406170.jpg


Programma Jubileumconcert

Ouverture Nabucco 	
 Giuseppe Verdi (arr. Alyre Delhaye)

Sheep May Safely Graze 	
 J.S. Bach ( arr. Philip Sparke)

Künstler Quadrille 	
 Johann Strauss Jr. (arr. Vincent van den Bijlaard)

Wat, Hoe en Waarom 	
 Dirk van der Niet

	
 	
 Geschreven bij het 90-jarig bestaan van de 
	
 	
 Wester Harmonie

	
 	
 Dirk van der Niet was van 1979 tot 1999 
	
 	
 dirigent van de Wester Harmonie. In het stuk 
	
 	
 komt de eigenzinnigheid van de orkestleden tot 

	
 	
 uiting, die op de aanwijzingen van de dirigent 
	
 	
 maar al te graag reageren met
	
 	
 - wat zegt 'íe?

	
 	
 - hoe wil hij het hebben?	

- waarom dat nou weer?

Marsch oder ‘Die Versuchung‘    	
 Marcel Wengler

Benny Goodman Goodies 	
 (arr. Piet Engels)

	
 Pauze



A sweet suite

Een muzikale vertelling

	
 	
 	
 	
 Verteller : Femke Lington

	
 	
 	
 	
 Verhaal: Geralda Jurriaans-Helle

Muziek tijdens de vertelling:

Sugar  	
 	
 	
 	
 Ruud Bos

The Blues Factory  	
 	
 Jacob de Haan

Dans van de Suikerfee  	
 	
 Peter I. Tchaikovski (arr. Paul Lavender)

A Son of a Gambolier  	
 	
 Charles E. Ives

Just a Closer Walk with Thee  	
 Traditional (arr. Jerôme Thomas)

Goudsiroop, concertwals 	
	
 Herman Lureman 

	
 	
 	
 	
 Geschreven bij het 50-jarig bestaan van 
	
 	
 	
 	
 de Wester Harmonie

	
 	
 	
 	


Wereldpremière:

Riet & Biet Suite 	
         Vincent van den Bijlaard

The Four Elements of Sugar

1 De herkomst van suiker.  Vuur en zoet.

2 De plantage.  Aarde en bitter.

3 Handel over zee.  Water en zout.

4 Jam-session.  Lucht en zuur.



Vincent van den Bijlaard

De Riet & Biet Suite, de Jubileumcompositie 
ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van 
de Wester Harmonie, is gecomponeerd door 
Vincent van den Bijlaard.

Van den Bijlaard studeerde, naast klarinet en 
directie, theorie der muziek aan het 
Conservatorium Van Amsterdam, bij Lourens 
Stuifbergen. Zijn vele composities en 
arrangementen voor uiteenlopende 
bezettingen zitten vol verrassende wendingen 
en originele keuzes, waarin hij de 
mogelijkheden van een orkest volledig uitbuit.

Zijn verfrissende kijk op harmoniemuziek was 
een van de redenen om hem te vragen de 
jubileumcompositie te maken. Daarbij heeft hij 
bijna 12 jaar lang als dirigent voor de Wester 
Harmonie gestaan, waardoor hij onze 
mogelijkheden en wensen door en door kent. 

Onder zijn leiding heeft het orkest 
verschillende uitvoeringen met 
vertellers en kinderquizzen tot 
stand gebracht en het voortzetten 
van deze traditie was ook het 
uitgangspunt bij het maken van de 
jubileumcompositie.

Riet & Biet Suite, The Four Elements Of Sugar
De Riet & Biet Suite is een vierdelige suite die op verschillende manieren het thema 
‘suiker’ belicht. Dit onderwerp is gekozen gezien de historische achtergrond als 
personeelsorkest van de Wester Suiker Fabriek. Naast een historische rode draad die 
door het stuk loopt, komen ook de vier elementen en de vier hoofdsmaken aan bod. 
Het stuk is niet alleen als concertmuziek te gebruiken; het is tevens vormgegeven als 
basis voor een educatieve quiz voor kinderconcerten, met mogelijkheden voor vragen 
over instrumenten, tempo, maat-soorten en diverse andere muzikale ingrediënten. 

Bij de suite is bovendien een verhaal geschreven zodat het stuk ook met verteller kan 
worden uitgevoerd.



1 De herkomst van suiker.  Vuur en zoet.
Rietsuiker komt oorspronkelijk uit Indonesië en China. De teelt ervan komt vervolgens 
in met name Brazilië tot bloei. Dit vertaalt zich muzikaal in een langzame inleiding 
waarin Indonesische toonladders een belangrijke plaats innemen, gevolgd door een 
vurige Braziliaanse samba. 

2 De plantage.  Aarde en bitter.

De slavenarbeid op de suikerrietplantages is één van de duistere kanten aan de 
geschiedenis van suiker. Dit deel begint met een klaagzang grotendeels gebaseerd op 
een pentatonische ladder, die zo kenmerkend is voor veel Negro-spirituals. Hierna 
volgt een monotone ‘working song’ waarin het harde bestaan op de plantages tot 
uitdrukking komt. 

3 Handel over zee. Water en zout.

Aan de overzeese handel van rietsuiker kwam abrupt een einde door de Engelse 
blokkade in de oorlog met de Fransen. Op bevel van Napoleon werd in Europa 
daarom snel werk gemaakt van de teelt van bietsuiker. In de muziek wordt een kalm 
op de golven voortkabbelende melodie door “Rule Brittannia” onderbroken, gevolgd 
door een parafrase in een 9/8 maat van het Franse volkslied.

4 Jam-session. Lucht en zuur.
Bij de tegenwoordige productie van suiker wordt zowel riet- als bietsuiker gemaakt. 
De verschillende culturen versmelten, zoals ook bij het maken van jam en chutney de 
suiker, toegevoegd als zoetstof en conserveringsmiddel, versmelt met de vruchten 
maar tevens de smaak van de verschillende vruchten tot hun recht laat komen. 
Dit vertaalt zich in een muzikale ‘jam-session’, waarin verscheidene instrumenten de 
ruimte krijgen voor vrije solo’s. 

De Jubileumcompositie is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van 

het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland en Corbion.



Samenstelling van het orkest

            dirigent:	
	
 Alida Holwerda

              klarinet: 	
 Karel Kuypers, Esther Mende, Mariette Höppener, Frieda Krul, 
	
 Georges Dollé, Carlo Huffener, Nienke Sikkema, Erica Biemond, 
	
 *Ammetje Schook, *Sonja Janssen

          es-klarinet:	
	
 Eva Pastoor
          basklarinet: 	
 Lonnie Stegink

                    fluit: 	
 Gemmie Janssen, Dennis van der Coelen, Carla van  Wier-Colijn, 
	
 Maggie Wissink, Rosemarijn de Leeuw (piccolo)

      hobo, althobo: 	
 Geralda Jurriaans-Helle
                  fagot: 	
 *Joke Harte

         altsaxofoon:  	
 JeanLuc Panier, Hilma van der Stok, Wendolien Krul, 
	
 *Christine Henfling

    tenorsaxofoon: 	
 Jeanne Visser,  Bernadette Tordoir
  baritonsaxofoon:	
 Miriam van der Pol

                 hoorn: 	
 Renske de Haan, *Hans Prüszner
               trompet: 	
 Nettie van der Bijl, *Hein van Leeuwen
           trombone: 	
 Hans Lington, Erik Lute, *Jan van Herp
          tenor tuba: 	
 Piet Bakker, Hans van der Poel
               bastuba: 	
 Hans de Haan
  
             xylofoon: 	
 Mia Bos
             slagwerk: 	
 Pierre Verduin, *Vincent van den Bijlaard, *Anja Hoog Antink

  koffie en koeken:	
 Luise Bosma

   	
 * reünisten en gastspelers



Confuciusplein 12, 1064 LG Amsterdam
Telefoon: 020 613 3933

www.grieksrestaurantplato.nl
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       TRANSFORMATIE 
              RESTAURATIE 
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