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PLEKKEN VAN PLEZIER
100 jaar Ons Genoegen
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Geachte lezer, 
Het landelijk thema van Open Monumentendag 2019 sluit aan bij het Europese 

thema Arts and Entertainment en heeft als titel: Plekken van Plezier. Het gaat dus 

over de plezierige kant van het leven. Over entertainment, over podiumkunsten 

maar ook over sport en spel. Over de plekken waar mensen voor hun plezier en mét 

plezier naartoe gingen en gaan. Ook in Amerongen! 

De bewoners van het Kasteel amuseerden zich o.a. met diverse huisdieren, dorpe-

lingen vonden door alle eeuwen heen hun vertier in de natuur rondom en vonden 

verbinding met elkaar in sport, vereniging, café en kerk.

Exact 100 jaar geleden werd ‘ons’ fanfarecorps Ons Genoegen opgericht. In dit 

themaboekje , geschreven door Roeland Schweitzer, staat Ons Genoegen centraal.

De in voorgaande jaren verschenen boekjes “Amerongen op een kruispunt van 

wegen”, “Meesterlijk Amerongen”, “Amerongen, Icoon van een Hollands dorp aan 

de rivier”, “Vergezichten, Dromen over Amerongen anno 2067” en “In Europa” zijn 

te downloaden op onze website. 

Het separate programmaboekje laat u zien wat ons dorp te bieden heeft op en rond 

Open Monumentendag 2019. 

We wensen u veel leesplezier en heten u welkom bij de Generatielezing  op 

6 september in de Andrieskerk en op 14 september bij Open Monumenten- 

dag in Amerongen. 

Waar komen die fanfares eigenlijk vandaan? 

De uniformen van fanfares wijzen nog op de militaire oorsprong. Al in 

de oudheid gebruikten legers trommels om beter in de maat te kunnen 

marcheren. Daar kwamen later fluitjes bij, ter afwisseling, maar ook 

om aanwijzingen te kunnen geven. Zo ontstond marsmuziek en vanaf 

de 16de eeuw begon men deze muziek op te schrijven. Tweehonderd 

jaar later ontstonden de huidige koperinstrumenten, hoorns, trompet. 

Tijdens gevechten kon men met trompetgeschal over grote afstanden 

aangeven wat er moest gebeuren. Marsmuziek werd populair, ook 

Mozart, Mahler en Beethoven begonnen stukjes marsmuziek in hun 

werk op te nemen en een flink fanfareorkest werd een statussymbool 

voor koningen en keizers. De fanfarekorpsen van Franse, Duitse en 

Engelse legers ontwikkelden een eigen stijl en ritme. De Schotten 

voegden er de doedelzak aan toe. Nog steeds was het vooral muziek 

voor soldaten die op mars waren. 

Maar toen de legers eind 19de eeuw mechaniseerden met auto’s, tanks 

en vliegtuigen was geen sturende en stimulerende marsmuziek meer 

nodig. De militaire kapellen kregen een puur ceremoniële functie.  

Notabelen met opvoedkundige bedoelingen hadden bovendien de 

heilzame werking van muziek ontdekt. Hierdoor ontstonden overal 

in Europa, in dorpen en steden fanfares en harmonieën. Net als in 

Amerongen en in Scherpenzeel en in Renswoude en in Rhenen en in 

Leersum. En veel van deze muziekgezelschappen, rondom Amerongen, 

luisteren ook naar de naam ‘Ons Genoegen’.

Stichting Open 
Monumentendag 
Amerongen: 
Theo Joosten (vz), 

Jacqueline Ruijs, 

Henny Jansen, 

Liesbeth Ruitenberg, 

Harm Tenback, 

Rene Cornelissen 

Maarten van Heest.
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Met de muziek mee

21 mei 1919. In Buitenlust komen heren bijeen. Muzikanten. Kunnen we niet weer? 

De Eerste Wereldoorlog is voorbij. Er is weer hoop, er is weer licht. Kunnen we niet 

weer muziek gaan maken? De graaf is voor en het gaat door. Ons Genoegen is weder 

opgericht. 

1959.  Zeven jaar ben ik en niet te houden. 

Hoor, papa, mamma, luister!

Kom. Trommels in de straat. Schiet op, anders zijn we te laat.

Naar buiten. Trompetten, luister, trommels en trompetten.

Even later, in mijn korte broek op straat, trappel ik op de stoep de maat. Ze komen 

eraan, de fanfare. Het zilver en koper glinstert in de zon en de reuzetrom, die zegt 

Pom pom ,pon pon.

Niet te houden was ik. Mee met de muziek wilde ik. Het circus, de wereld in, naar 

buiten. De opwinding, dat oergevoel. Die tinteling vanbinnen.

1979. Koninginnedag, nu veertig jaar geleden, het dorp vol vlaggen, vrolijk en blij.

En ik was erbij, mijn eerste zomer in Amerongen. De fanfare viert dat ze zestig jaar 

bestaan. Hoor en kijk, daar komen ze aan. Rode jasjes, zilver en koper, het glinstert in 

de zon.

Die kleine jongen, dat was ik niet meer. 

Maar die droom, die droom, die was er weer. 

Dat oergevoel, de opwinding, die tinteling vanbinnen.

Voorop marcheert de tamboer-maître met zijn dikke buik. Zijn glimmende 

stok vliegt hoog in de lucht, hij vangt hem machtig mooi. Dan de trompetten en 

achteraan die hele grote trom.  Ik herken de postbode, de melkboer en de metselaar. 

Bombedom bedom. 

1997. Ons Genoegen heeft zelf een geweldig eigen 

gebouw gebouwd, dat luistert naar de romantische 

naam MC. De muziekvereniging MV heeft een MC. 

Jazeker, de graaf is hierover meer dan tevree. Op 

maandag vergadert het muziekcomité, op dinsdag  

repeteren de trommelaars, op woensdag is het 

voetballen en op donderdag oefenen de blazers 

hun partituur. Op zaterdag staat ook de voorzitter 

achterop de vuilniswagen voor het oud papier. Ja, 

het kost je heel wat uur, spelen in de fanfare.

2019. De muzikanten zitten keurig op stoeltjes voor 

het kasteel. De dirigent heft zijn baton. De trommels 

rechts slaan nog steeds pon, pon pon, pon en de 

blazers links doen tetteretet. 

Zomerweer, kinderpret, bezoekers zitten op hun jas 

in het gras, een sprookje met een kopje thee. Het is 

net of je de graaf op het bordes ziet staan, hij kijkt, 

heel zeker, heel tevree.

Honderd jaar, Ons Genoegen, nu ook een koninklijk 

festijn. 

Oh dorp, wat is dit fijn. Oh dorp, wat zijn we rijk. Op zaterdag 25 mei 2019 gaf Ons Genoegen 

een jubileumconcert voor 250 gasten in de 

Sporthal in Amerongen. Toen is de foto op de 

omslag gemaakt en mocht ik mijn ode aan Ons 

Genoegen voordragen.
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Koninklijke erepenning

Hoornspeler Brand Rebergen had al het huiswerk 

al gedaan. Met engelengeduld heeft hij uit 15 

verschillende archieven nauwgezet alle stukjes 

geschiedenis van Ons Genoegen boven water 

gehaald. Vanaf de eerste wankele schreden tot 

het sterke jeugdbeleid anno 2019. Van de cruciale 

oprichtingsacte, tot de kosten van aanschaf van 

uniformen, alles is er. Dankzij dit puntgave archief 

kon de burgemeester op de feestelijke jubileum 

receptie van Ons Genoegen een heuse Koninklijke 

Erepenning uitreiken. Dat is hoogst bijzonder. De 

Koninklijke fanfare Ons Genoegen, dat is het nu.

Zo mag je dat officieel niet zeggen, trouwens.

Een nieuwe beschermheer

Na de dood van beschermheer Godart graaf van 

Aldenburg Bentinck op 4 januari 1940 wordt 

jonkheer D. Radermacher Schorer de nieuwe 

beschermheer tot aan zijn vertrek naar Zwitserland 

in 1962. Daarna heeft Ons Genoegen geen nieuwe 

beschermheer meer gehad, tot 2019! 

Nu, ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum, 

is deze mooie verbinding tussen kasteel en Ons 

Genoegen weer in ere hersteld. Godard von Ilsemann 

is beschermheer geworden. Bij zijn afwezig-

heid neemt Jemima de Brauwere van Landgoed 

Zuylestein deze eervolle taak over. 

Een kloppend hart in Amerongen

Boven in een hoogstamfruitboom, in het vroege 

voorjaar van 2018, vertelde Henk Bijleveld mij dat 

hij sinds kort voorzitter was van Ons Genoegen. 

Wij waren daar, boven in die boom, omdat we met 

een heel ploegje van de vereniging voor Dorp en 

Natuur Amerongen Leersum oude fruitbomen 

snoeien. We knotten ook de wilgen langs de dijk 

en soms ontstaan er op die zaterdagochtenden 

mooie gesprekken. Henk vertelde over het komende 

eeuwfeest van Ons Genoegen en hoe bijzonder dat 

was. Hij stak me aan met zijn enthousiasme en zo is 

het gekomen dat u nu mijn verhaal leest. Over een 

kloppend hart in Amerongen.

Als klein jongetje was ik niet te houden zodra er een 

muziekkorps onze straat in sloeg in de Utrechtse 

wijk Tuindorp. Ik moest en zou naar buiten. Mee 

lopen wilde ik, dansen in de maat, mee met de 

muziek.

1979, ruim 20 jaar later kwam ik rechtstreeks 

vanuit mijn studentenkamertje in Groningen in een 

prachtig dorpje terecht. Mooie huizen, fantastische 

natuur, een rivier, uiterwaarden, de dijk, bossen, een 

kasteel, een goede boekhandel en verrassend veel 

leuke mensen. Op een mooie zomeravond bracht 

mijn grote liefde me naar het Kasteel. Daar trad Ons 

Genoegen op. Opeens was dat kindergevoel weer 

helemaal terug. Mijn geluk kon niet op.  Amerongen, 

ik ben er gebleven.

21 mei 1979. 

60 jaar 

Ons Genoegen.
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Met de muziek mee
21 mei 1919 - 21 mei 2019 

Muziekvereniging Ons Genoegen 100 jaar. 

Ze geven nu liever een mooi concert, zoals een 

orkest. Zitten op een stoel en met een mooie groene 

stropdas of sjaal om. Het is veranderd. Door het dorp 

marcheren met die zware instrumenten en in dat 

warme uniform, dat is een beetje voorbij. Ze zijn 

soms ook de jongste niet meer. Hoewel, de helft 

van de leden is jeugd, jonger dan achttien. Dat komt 

doordat de kinderen op school de kans krijgen om 

een muziekinstrument te leren spelen.

‘Music was my first love.’

Zo’n 280 mensen kwamen 25 mei luisteren naar het 

jubileumconcert van Ons Genoegen in Sporthal de 

Ploeg. Het hoogtepunt van het jubileumjaar. Prachtig 

verlichte zaal. Eerst het jeugdorkest. Ontroerend 

al die kinderen die met een paar noten al samen 

kunnen optreden. Dan de fanfare, op volle sterkte, 

dankzij wat steun uit Doorn en Veenendaal. Mooi, 

afwisselend programma. Ontroerende momenten, 

zeven jubilarissen. Wim van Rhenen speelt al zestig 

jaar op de trombone. De slagwerkinstructeur droeg 

zijn baton over aan de nieuwe instructeur, een 

enthousiaste brandweerman. De Amerongse zanger 

Ray Klaassen was ingehuurd om extra kleur te geven 

aan de avond. Een man van de muziekbond kwam 

een erepenning brengen. Ik mocht mijn gedicht 

voorlezen. Er waren ontroerende solo’s en de voor-

zitter ontspande zienderogen. Applaus. ‘Music was 

my first love’. Dit was mooi allemaal. Blije gezichten 

bij het naar buiten gaan.

Veranderingen anno 2019

Marsen lopen dat is iets totaal anders dan een 

prachtig concert geven. Natuurlijk spelen ze nog op 

straat, op Koningsdag en met Sinterklaas, voor de 

kinderen, ja, daar hoort de fanfare bij, dat spreekt 

voor zich. Uniformen aan, lekker voluit. Zie ginds 

komt de stoomboot. En wat plechtiger, Wilhelmus 

van Nassauwe. Op die dagen is Amerongen 

gezellig, als het weer meezit. Een dorp zoals een 

dorp is bedoeld. Mee met de muziek, dat verbindt. 

Toch, op stoeltjes in de openlucht de klanken laten 

spelen op de wind, ja dat verbindt net zo goed. 

Er is weer hoop

Even terug naar dat begin, woensdag 21 mei 1919. 

De Eerste Wereldoorlog is voorbij, de mobilisatie is 

afgelopen, de miljoen Belgische vluchtelingen zijn 

naar huis en de Amerongse mannen zijn weer thuis. 

De rust in het land keert terug, maar niet helemaal 

in Amerongen. Het dorp is wereldberoemd omdat de 

gevluchte Duitse keizer Wilhelm II onderdak heeft 

gevonden in het kasteel. Op 28 november 1918 doet 

hij hier formeel afstand van de troon.

Amerongen in 1918

In 1918 telde Amerongen 2450 bewoners en die 

woonden allemaal in het oude dorp of in de paar 

boerderijen buiten het dorp. De doorgaande weg van 

Utrecht naar Arnhem liep via de Utrechtsestraat en 

de Overstraat. De Koningin Wilhelminaweg bestond 

nog niet, het “nieuwe dorp” was nog bos en hei met 

een enkele akker, voor tabak, Wilhelmina-tarwe, 

haver, rogge en Oost Indische kers. 

Het oude dorp was toen het hele dorp. Landbouw, 

schapen. Er was wat toerisme, Oranjestein en 

Lievendael waren hotels, de Rooden Leeuw 

bood ‘goed logement te voet en te paard’. 

De Posthoorn in de Overstraat was ook een loge-

ment. Het kasteel telde op een goed moment 108 

personeelsleden, waaronder een mollenvanger. 

Amerongen kende een christelijke en een open- 

bare lagere school en de elektrische tram reed ieder 

uur van Utrecht naar Arnhem. De A12 was er ook 

nog niet. In 1919 kregen vrouwen voor het eerst 

kiesrecht.

“Nu de tijden weer normaal beginnen te worden 

en een opgewekter stemming onder de menschen 

gaat heerschen, kan er in de toekomst wel weer wat 

muziek nodig zijn.” Aldus de Amerongsche Courant. 

Op 21 november 1918 klinkt er voor het eerst weer 

muziek op straat als het dorp een hulde brengt aan 

koningin Wilhelmina. “Voorop lopen onze oude 

muzikanten, die speelden of ze, na vier jaar rust, elke 

dag geblazen hadden.” Aldus opnieuw de Amerong-

sche Krant. 

Een half jaar later, op woensdagavond 21 mei 

worden in Buitenlust spijkers met koppen geslagen. 

De nieuwe Muziekvereniging Ons Genoegen is een 

feit. Op 30 mei krijgt Ons Genoegen de muziekin-

strumenten in bruikleen van de Vereeniging tot het 

in Bruikleen geven van Instrumenten. 

Graaf Bentinck en een aantal notabelen beheren 

deze vereniging. Muziekinstrumenten zijn immers 

kostbaar en voor veel dorpsbewoners onbetaalbaar. 

Drie valse starts

‘Onze’ Muziekvereniging Ons Genoegen is de vierde 

poging om een muziekgezelschap van de grond te 

tillen. Het valt niet mee, trouwe muzikanten vinden, 

een goede dirigent, repetitieruimte, geld. 
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In 1891 is al de eerste poging om tot een 

Amerongsch Fanfarekorps te komen. Dankzij de 

graaf, zonder zijn medewerking lukt het niet. Hij 

zorgt voor de instrumenten. Als de muzikanten ruzie 

maken, slecht repeteren, of te dronken zijn, dan 

moeten de instrumenten weer terug.

Godard graaf van Aldenburg Bentinck wordt zelfs 

beschermheer en zijn vrouw maakt het eerste 

vaandel. De voorzitter van het fanfarekorps is de 

onderwijzer van de openbare lagere school en 

verder treffen we een bakker, een vleeshouwer, een 

sigarenmaker en de waagmeester in het bestuur. 

Op 3 augustus is er een feestelijke uitvoering in een 

tent bij het kasteel. Een paar weken later wordt er 

gespeeld op de hof, voor hotel Lievendael.

 Zo ongeveer gaat het gelukkig anno 2019 nog 

steeds. Deze eerste fanfare wordt vijf jaar later 

omgedoopt tot ‘harmonie Crescendo’, een muziek-

term die ‘aanzwellend’ betekend. Het verschil 

tussen een fanfare en een harmonie zit hem in de 

instrumenten. 

Een harmonie kent naast koperinstrumenten ook 

houtblazers zoals klarinet. In 1904 verandert de 

naam in het indrukwekkende “Harmonie Vereeni-

ging Semper Crescendo”, “Altijd aanzwellend.” De 

harmonie groeit. 
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Amerongse Harmonie

Tot 1910, want dan ontstaat er onenigheid in de 

vereniging. Er is sprake van slecht repetitiebe-

zoek en er zijn (zoals wel vaker) problemen met 

de financiën. De instrumenten gaan weer terug. 

Het jaar daarop willen maar liefst twee nieuwe 

gezelschappen de instrumenten lenen, waaronder 

een aantal oud leden van Semper Crescendo. Ze 

beloven ditmaal beter te repeteren en zij krijgen 

de instrumenten. Ze gaan verder onder de naam 

Amerongsche Harmonie. Tot 1914, dan houdt het 

op. Door de mobilisatie zijn de muzikanten, allemaal 

mannen, niet meer in het dorp. 

Belangrijk element in het dorp

Direct na die officiële nieuwe start op 21 mei 1919 

gaat de Muziekvereniging Ons Genoegen repeteren 

in een schoollokaal in de openbare school aan de 

Gasthuisstraat, nu de Wilhelminaschool.

Het eerste openbare optreden volgt al snel. Op 

donderdag 7 augustus krijgt Amerongen een 

schietbaan, rechts van de Kopse Laan tegenover 

Zuylestein, op de Leersumsche Eng. Zo’n honderd 

‘burgerwachten’ gaan er oefenen en het fanfa-

recorps marcheert voorop van de school naar de 

schietbaan.

Het huwelijk van Elisabeth gravin van Aldenburg 

Bentinck met de adjudant van de Duitse keizer 

Sigurd von Ilsemann in het najaar van 1920 brengt 

het dorp wekenlang in extase. Er wordt gewedijverd 

in het aanbrengen van nog grotere en mooiere 

versieringen en Amerongen telt maar liefst 34 

erebogen waar het bruidspaar in een fraaie vierwie-

lige landauer onderdoor rijdt. De feestelijkheden 

worden uiteraard opgeluisterd door de Amerong-

sche Muziekvereniging, de muzikanten gekleed met 

stropdas en netjes in het pak.

In augustus van 1924 verkeert de kas (weer eens) in 

‘desplorabele’ toestand. De instrumenten zijn met 

stopverf en pek geplakt en twee van de beste muzi-

kanten dreigen op te stappen. Ten einde raad besluit 

men al spelend een huis-aan-huiscollecte te houden 

in het dorp. Dat lukt wonderwel, de instrumenten 

worden gerepareerd en het jaar daarop behaalt 

Ons Genoegen zowaar een eerste prijs op het Groot 

Nationaal Concours voor fanfaregezelschappen. Die 

topvorm is structureel want ook het jaar erop wordt 

een eerste prijs behaald. De fanfare is intussen een 

belangrijk element in het dorp, verder was er niet 

zoveel en alleen de graaf had een auto.

In Ons Genoegen speelden maar liefst zeven broers Niessen. Op deze foto uit 1928 staan ze, 

Voorste rij van links naar rechts: Henk (17), Toon (15), Jacob (19). 

Achterste rij: Cees (22), Wim (23), Bart (25), Johan (27).
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Rteusachtige menschenmassa

Bij koninklijke verjaardagen zijn er openbare 

concerten op de Hof “vol schone melodieën”, 

gevolgd door een bezoek aan het kasteel en een 

rondgang door het dorp, waarbij de fanfare wordt 

“omstuwd door een reusachtige menschenmassa’. 

‘Nog wat dunnetjes”, zo meldt de Amerongsche 

Courant een keer over de muziek, meer muzikanten 

zou wenselijk zijn, maar het klonk toch niet slecht. 

Wel wordt opgemerkt dat onder het spelen veel 

kinderen ontzettend leven maakten. Ouders zouden 

die kinderen beter thuis in bed kunnen houden! 

Op de Hof verrijzen zomers maar liefst twee muziek-

tenten, mét elektrisch licht, dat toen nog een luxe 

was. In de winter worden de tenten in de kelder van 

het gemeentehuis opgeslagen.  De fanfare treedt 

inmiddels op in de wijde omgeving van Amerongen. 

Eck en Wiel, Leersum, Maurik, Doorn, Driebergen en 

in 1927 behaalt men zelfs een tweede prijs op een 

concours in Amsterdam.

Bij het tienjarige jubileum in 1929 wil men een 

groot nationaal muziekconcours organiseren. De 

Amerongse sigarenfabrikant A. Bos Gzn. is bereid 

om het feest te sponsoren, maar het plan mislukt. 

Slechts vijf corpsen melden zich aan. Amerongen 

ligt te afgelegen en is te onbekend, zo concludeert 

men.

Superieure afdeling 

Op 12 maart 1930 wordt de Betonweg in 

Amerongen feestelijk in gebruik genomen, nu de 

doorgaande provinciale weg. Bij de opening speelt 

uiteraard het fanfarecorps. Hannes van Ingen slaat 

zijn trommel stuk, Rijkswaterstaat vergoedt de 

trommel. Het fanfarecorps is intussen ontzettend 

goed geworden en behoort tot de landelijke top. 

Voortdurend worden er eerste prijzen behaald en 

medailles. Na ieder succes wordt de fanfare bij 

terugkomst in het dorp nog eens extra gehuldigd 

en ziet het zwart van het publiek. Ook de graaf 

draagt een steentje bij door een prachtige esbas te 

schenken. ‘Tot bloei en versterking van het  

vereenigingsleven.’ 

Ons Genoegen promoveert in Loenen aan de Vecht 

naar de superieure afdeling van de Koninklijke 

Nederlandse Federatie van harmonie- en fanfare-

gezelschappen. Dit bijzondere resultaat is mede te 

danken aan de dirigent en directeur Hendrik Alle van 

Dijk, die vanaf de oprichting in 1919 tot 1962 maar 

liefst 43 jaar Ons Genoegen in de vaart der volkeren 

heeft opgestuwd. Al die jaren kwam hij op de fiets 

vanuit Driebergen.

Toch zit Ons Genoegen altijd weer slecht bij kas. Men heeft te weinig 

inkomsten om de instrumenten en vooral ook de professionele dirigent 

te betalen. Zo nu en dan wordt er een loterij georganiseerd ten bate van 

het instrumentenfonds. Soms wordt er een muziek- en voordracht-

avond gegeven, met na afloop dansen. Maar daar wordt volgens de 

krant maar matig gebruik van gemaakt. Optredens zijn er ook in het 

verenigingsgebouw, het Koetshuis van het kasteel. 

Zo rond de jaren 30 behoort Ons Genoegen tot de landelijke top. Hier, in 1931, hebben ze net een Concours in 

Eemnes gewonnen. Het vaandel is behangen met zilveren en gouden erekransen.
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Jubileum in oorlogstijd 

Na de slag om de Grebbeberg in mei 1940 werd het 

verslagen Nederlandse leger ontbonden. Over-

wonnen soldaten en Duitsers trokken door het dorp. 

Er was verzet in Amerongen, het gemeentehuis 

werd bijvoorbeeld in 1943 overvallen. Er zijn toen 

1500 identiteitsbewijzen buit gemaakt. Er waren 

onderduikers en in 1944 werden Engelse piloten 

opgevangen en over de Rijn gezet naar bevrijd 

gebied. In maart 1945 werd Zuylestein gebombar-

deerd door de Engelsen. 

Op 21 mei 1944 viert Ons Genoegen het vijfentwin-

tigjarige jubileum met een concert op de Hof. 

Voor de repetities is men dan al verhuisd naar café 

‘Tramstation’ omdat de school met de bijbel door 

de weermacht is gevorderd. Vanaf september 1944 

zijn alle samenkomsten verboden en kan er helemaal 

niet meer gerepeteerd worden. Er volgt een donkere 

winter, maar op maandag 7 mei 1945 is Amerongen 

het eerste dorp op de Utrechtse Heuvelrug dat 

zonder gevechtshandelingen door Engelsen en 

Canadezen wordt bevrijd. Op 8 mei is er een groot 

bevrijdingsfeest op de Hof en kan ’Ons Genoegen’ 

eindelijk weer spelen. In Veenendaal duurt de bevrij-

ding nog tot 9 mei.
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Het vrouwe corps 

Op 18 maart 1948 wordt Pietje Rebergen het eerste 

vrouwelijke “werkende” lid van Ons Genoegen. Dat is 

iets bijzonders, vindt ook de fanfare zelf. 

In september wordt er in het dorp een grote ‘allego-

rische’ optocht georganiseerd ter gelegenheid van 

de troonsoverdracht van koningin Wilhelmina aan 

prinses Juliana. “Een duizendkoppige menigte” ziet 

twintig praalwagens vanaf het kasteel vertrekken. 

De versierde vrachtwagen van Ons Genoegen, met 

de letters W en J, krijgt een eervolle vermelding. 

Allegorisch wil zeggen dat men een thema uitbeeldt. 

Alle heren van Ons Genoegen hebben zich verkleed 

als vrouw en vormen samen met Pietje “het vrouwe 

corps voor deze dag”. Waar zit de enige vrouw in dit 

bonte gezelschap? En zou zij zich hier gemakkelijk 

bij voelen?
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De lastige financiën

Wie het geschiedenisboek van Ons Genoegen 

doorleest ziet een golfbeweging. Muzikale hoogte-

punten en dan weer een neergang, om vervolgens 

weer op te bloeien. De inkomsten zijn bescheiden, 

de kosten zijn hoog. Een bastuba kost € 10.000. Ons 

Genoegen heeft voor ruim een ton aan instrumenten 

in eigen beheer. Muzikanten kunnen hun instrument 

in bruikleen krijgen van de fanfare. Dirigent en 

oefenmeesters worden betaald. De repetitieruimte 

kost geld. Daar staat een contributie tegenover, van 

anno 2019 € 12,50 per maand. Na dertig jaar heb je 

je instrument afbetaald. 

Een indrukwekkend aantal van 500 donateurs, ook 

nu nog, en al vanaf vijf euro schraagt de kas een 

beetje. Soms een subsidie en soms wordt er wat 

verdiend met een uitvoering. 

Structureel belangrijk is het ophalen van het oud 

papier sinds 1955, eerst voor nieuwe uniformen, 

maar al sinds jaar en dag om de beperkte financiën 

aan te vullen. Elke maand vier flinke vuilniswagens 

vol, het schiet niet echt op, maar de prijs van het 

oud-papier is wel langere tijd door de gemeente 

gegarandeerd. 

De lastige repetitieruimte

Probleem is ook altijd de repetitieruimte. De meeste 

ruimten, dorpshuiszaaltje, klaslokaal, Koetshuis 

en het clubhuis van ondernemer Piet Schouten, 

bijgenaamd ‘Pietje Pap’, moeten na de repetitie 

weer worden leeggeruimd. Waar moeten ze de 

instrumenten laten? Mee naar huis met die grote 

toeters en trommels is niet altijd even praktisch. Er 

wordt voorgesteld om de muziektent op de Hof te 

vervangen door een wat steviger exemplaar met een 

kelder eronder voor de instrumenten. Het komt er 

niet van.

Op 8 augustus 1952 geeft Ons Genoegen een 

tuinfeest bij het Berghuis met twee landelijke 

bekendheden, conferencier Lou Bandy en zangeres 

Heintje Davids. 

Dit gaat vaker gebeuren, het inhuren van landelijk 

bekende muzikanten bij een concert blijkt een 

succesformule. In 1956 worden voor het eerst 

uniformen aangeschaft. Een hele uitgave waarvoor 

jaren moet worden gespaard. Tien jaar later zijn ze 

versleten en komen er weer nieuwe uniformen. 

Nu, juni 2019, staat op de agenda om te besluiten ze 

helemaal niet meer te dragen. Het past niet meer in 

deze tijd. Men besteedt de pakweg € 30.000 voor 

een nieuwe serie uniformen liever aan instru-

menten, de opleiding van de jeugd en het onderhoud 

van het eigen gebouw aan de Majoorsweg.

24 september 1965 Ons Genoegen laat vol trots 

de nieuwe uniformen zien voor het inmiddels 

afgebroken dorpshuis op het Dorphuisplein in 

Amerongen.
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Op weg naar een eigen gebouw

Het veertigjarige jubileum wordt in augustus 

1959 een week lang groots gevierd. Het dorp is 

fraai verlicht dankzij de winkeliersvereniging. 

Duizenden (!) mensen komen op de feestelijkheden 

af, de Engelse Cloucester BrassBand komt spelen, 

muziekvereniging Concordia uit Culemborg verzorgt 

een taptoe, er is voetballen en de Veenzangers uit 

Veenendaal zingen hun mooiste liederen. 

De jaren daarop gaat het weer regelmatig over de 

muziektent op de Hof. 

Zou de fanfare ook niet ergens een eigen gebouw 

kunnen krijgen? Allerlei sportclubs krijgen 

gebouwen aan de Burgwal, en wij dan? Zo rond 

1980 begint het idee definitief rond te gonzen. In 

1983 worden de plannen serieus, maar men komt er 

toch niet uit. 

Er wordt alvast op allerlei manieren geld ingezameld, 

een verloting van een echte auto, een marathon-

concert, verkoop van oliebollen, niets is te gek. De 

plannen nabij het dorpshuis blijken echter te kost-

baar. Een locatie aan de Majoorsweg wordt al wel 

geopperd maar er gebeurt niets. Pas in 1995 wordt 

de eerste steen gelegd. Een aannemer levert het 

casco. De muzikanten doen zelf de afbouw, inclusief 

grondige akoestische isolatie. 

Eindelijk, op 24 mei 1997, wordt het Muziek- 

centrum aan de Majoorsweg feestelijk geopend. De 

redding van Ons Genoegen, zo zeggen leden van de 

muziekvereniging nu nog. Een betaalbare eigen plek 

en nooit meer op zoek naar een repetitieruimte. Op 

maandag boven vergaderen en slagwerkles. Daarna 

oefent beneden het koor VoiceMail. Op dinsdag zijn 

er eerst lessen op de koperen blaasinstrumenten, 

daarna oefent de slagwerkgroep, op donderdag 

saxofoonlessen voor de blazers en op zaterdag is het 

vrijwilligerswerk of optreden. In 2020 is de lening 

voor het gebouw afgelost en kan de onderhoudspot 

gevuld gaan worden.

De repetities, daar draait het om

Het muziekgebouw is het huis en de wekelijkse repetities zijn het hart 
van Ons Genoegen. Natuurlijk zijn de optredens belangrijk, je moet 
ergens naar toe werken, maar de repetities, daar gebeurt Het. Als nade-
rende optredens nog ver weg zijn is er alle tijd voor soms een evergreen 
en een nieuw nummer. Sowieso is er tijd voor gezelligheid, tussen de 
nummers door, in de pauze en nog even na afloop voor wie dat wil. 
Koffie, thee en frisdrank 50 cent. 

Veel praktische zaken worden in de wandelgangen geregeld, een 
informele sfeer. De dirigent is geen meneer Van Dijk meer, maar heet 
gewoon Wilbert. Grapjes vliegen door de lucht. ‘Als ik afsla, dan mogen 
jullie stoppen met spelen, anders gaat de repetitie heel lang duren.’ 

Goed tellen en maat houden, blijkt nog een hele kunst. Voor sommigen 
is accuraat noten lezen ook een uitdaging. ‘Ja, ik ben mijn bril vergeten.’ 
De dirigent vraagt om meer dynamiek en meer articulatie. Van saai maar 
netjes, naar levendig. Na een paar keer hetzelfde stuk is er opeens de 
magie van goede muziek. Opeens gaat de muziek zingen, komt los van 
het noten lezen en neemt je mee. ‘Daar doen we het voor.’ 
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Statiefoto van de honderdjarige Fanfare Ons Genoegen bij het jubileumconcert op 25 mei 2019. 

Rechts van de staart van de ster staat dirigent Wilbert van Arendonk.
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Sociale functie

We zien Ons Genoegen voortdurend bij allerlei 

gelegenheden. Tijdens Sinterklaas en koninklijke 

feesten. Bij dorpsjubilea, bij de toertocht voor 

de bejaarden die vroeger in Amerongen werd 

gehouden, bij het Bloemencorso in Leersum, bij 

de lampionnenoptocht en de palmpaasoptocht. 

De Lampegiet optocht in Overberg. Tijdens de 

avondvierdaagse, bij sportkampioenschappen en 

op bevrijdingsdagen, bij de wandeltochten van 

de Amerongse Woudlopers die soms wel 2000 

wandelaars uit heel Nederland trokken. Er zijn 

zomerconcerten en najaarsconcerten, in het dorp 

en op het kasteel. Er zijn open dagen en soms wordt 

of werd er een Ameronger in het zonnetje gezet 

met een aubade voor het eigen huis. Er zijn ook nog 

diverse kleinere bezettingen geweest, zoals het 

dweilorkest ‘Bendé Gék’ en het koperensemble ‘Jolly 

Brass’.

De onvermijdelijke Muziekbond

Ons Genoegen is in 1942 lid geworden van de 

Koninklijke Nederlandse Federatie van harmonie- en 

fanfareorkesten. Zo heette het toen. Na samenvoe-

gingen is het de Koninklijke Nederlandse Federatie 

van Muziekverenigingen, de KNFM geworden. 

Nu heet het KNMO, de Koninklijke Nederlandse 

Muziek Organisatie. De KNMO regelt van alles. De 

concoursen, waar fanfares prijzen kunnen winnen 

en promoveren, of degraderen. Reglementen voor 

die concoursen, juryleden, repertoire, afdracht 

van BUMA/Stemra, speldjes voor jubilarissen, 

subsidiebeleid, kortom onmisbaar, maar niet 

geliefd, want ver ons bed en van alles bepalend. Zo 

moeten aangesloten fanfares iedere vijf jaar aan 

een concours deelnemen. De afgelopen keer is dat 

Ons Genoegen niet gelukt, want er waren te weinig 

muzikanten. Dan krijg je uitstel, maar het is voor alle 

fanfares toenemend lastig om de bezetting op peil 

te houden. Met slechts een of twee trommels kun 

je niet marcheren en zonder trompetten kun je ook 

niet spelen. Samenwerking tussen harmonieën en 

fanfares is dus onvermijdelijk en dat gebeurt ook al 

op grote schaal. Sommige muzikanten spelen iedere 

keer wel ergens, dan weer bij in Doorn, Leersum, 

Elst of Veenendaal en tot slot ook nog eens bij Ons 

Genoegen. De bond levert begeleiding.

Ons Genoegen had vanaf 2000 ook een aantal jaren een eigen dweilorkest ‘Bènde Gèk.

Op de volgende pagina’s treft u in negen  portretjes een dwarsdoorsnede van Ons Genoegen anno 2019.
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Jong geleerd is …

Mariska Rebergen is zelf geen muzikant, maar als vrouw van Brand 

en moeder van drie bugel spelende zonen is ze nauw betrokken bij 

het reilen en zeilen van Ons Genoegen. Zij is leerlingencoördinator 

geworden en zorgt in Amerongen voor de uitvoering van het jeugdbe-

leid. ‘Als een liefdevolle moeder’. Op alle scholen krijgen de leerlingen 

de kans om kennis te maken met meerdere muziekinstrumenten. 

‘Impuls Muziekonderwijs’ zo heet het samenwerkingsproject. Als 

kinderen enthousiast worden, kunnen ze deelnemen aan de muziek-

cursussen ‘Blaas Maar Raak’ en ‘Try’. Daarna kunnen ze lessen volgen 

bij Ons Genoegen en zo gaan ze op weg in de muziek. Ook als je al zeker 

weet dat je trompet, saxofoon of trommel wilt leren spelen, kun je een 

paar gratis proeflessen komen volgen. Het jeugdbeleid is een groot 

succes. De helft van de leden van Ons Genoegen is inmiddels jeugd. 

Zodra ze hun A-diploma hebben mogen ze meespelen in het orkest 

en soms als eerder. Op het jubileumconcert speelde het jeugdorkest 

de sterren van de hemel. Geweldig om te zien en te horen. Dus het kan, 

ieder kind in Amerongen en omgeving kan bij Ons Genoegen muziek 

leren spelen. Aanmelden via de website, zo simpel is het. Of even bellen 

met leerlingencoördinator Mariska Rebergen.

 

Mariska Rebergen
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‘Toe maar’

Leendert Cornelisse (71) is in Leersum geboren. En daar heeft hij ook 

slagwerk leren spelen. Dat stelde niet veel voor. ‘Als je er maar zo’n 

beetje langs veegt, dan komt het altijd goed.’ Ja, je moet natuurlijk wel 

ritmegevoel hebben. Hij is automonteur geworden bij Reede. Zo kwam 

hij ook in Amerongen te wonen en toen is hij bij Ons Genoegen gaan 

spelen. Vanaf 2000 is hij 15 jaar voorzitter geweest. Nu moet de jongere 

generatie het maar doen, hij is 70, het is mooi zo. Hij hield van kort 

vergaderen. Hoogtepunt voor hem is de bouw van het Muziekcentrum 

aan de Majoorsweg. Dat is de redding van de Fanfare, dat scheelt alles. 

Je kunt de instrumenten laten staan en doordat het koor VoiceMail 

er ook oefent zijn er wat inkomsten. Twee jaar hebben ze er zelf aan 

gebouwd, iedere zaterdag, vele avonden. Het is casco opgeleverd. De 

rest is eigen werk van de leden. Hij vindt de sfeer ‘heel best’. Overal is 

wel eens wat, maar je moet het meteen uitspreken. En soms moet je 

denken ‘toe maar’.  Uiteindelijk gaat het om samen muziek maken, als 

we lekker spelen, dan is het jouw avond.

 

Leendert Cornelisse
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‘Zo lang mogelijk blijven spelen’

Job van Rijswijk (76) speelt besbas in de fanfare, sinds 1955, toen was 

hij 12. Boerenzoon uit Eck en Wiel. De hoofdonderwijzer, meester Van 

Eck, sleepte de hele jeugd naar de fanfare. Omdat Job een grote kerel 

was kreeg hij de besbas. Nooit iets anders gespeeld. En nog steeds 

iedere week naar de repetities. Het is gezellig, goede contacten, je kent 

elkaar al lang. In militaire dienst is Job chauffeur geworden en na dienst 

kwam hij bij wegenbouwbedrijf Henzen in Elst, als chauffeur. Toen 

heeft hij nog even in twee fanfares gespeld maar met Koninginnedag 

en Sinterklaas en zo was dat geen doen. Toen hij met zijn vrouw in 

Amerongen ging wonen is het Ons Genoegen geworden. Later werd hij 

chauffeur op de ambulance van Amerongen. Best een zware baan want 

een brancard droeg je met een riem om je nek. Mooi werk, je kwam 

overal. De gravin, mevrouw Bentinck, had een keer haar heup gebroken, 

toen heeft hij haar wel drie keer alle trappen van het kasteel op en af 

getild. Met 55 ging je met pensioen. Daar dacht je niet echt over na. Hij 

doet allerlei vrijwilligerswerk voor de muziekvereniging, vroeger oud 

papier ophalen, bardienst, het pand schoonmaken iedere maand. Hij 

heeft ook nog een periode in het bestuur gezeten, maar dat is al 40 of 

50 jaar geleden.

Zo lang mogelijk blijven spelen, dat is zijn motto. Het is wel veranderd. 

Eerst repeteerde hij in het lokaal van de gemeente op het Lieven-

dael, toen op het dorpshuisplein, nu het eigen muziekcentrum. Dat is 

geweldig, maar als ze in het oude dorp moeten spelen, dan beginnen ze 

toch altijd bij café de Tram, en na afloop ook naar de Tram. Om het biljart 

een serenade voor Gerard Kruijer die op 30 april jarig is. 

Dat was gezellig, dat heb je niet aan de Majoorsweg.

 Job van Rijswijk
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‘Een leven met de muziek’

De opa van Brand Rebergen was één van de oprichters van Ons 

Genoegen en de drie zonen van Brand vormen nu de vierde generatie 

muzikanten bij Ons Genoegen. Opa speelde tuba, vader blies de 

besbas, Brand (61) speelt hoorn en de zonen spelen bugel. Ja, als kind 

groei je erin. Toen hij in dienst moest kwam hij bij het fanfarekorps 

van de genie. Dan leer je echt wel spelen, maar conservatorium, hij 

heeft erover gedacht. Niet goed genoeg, schudt hij zijn hoofd. Brand 

is enthousiast. De laatste jaren is Ons Genoegen met een enorme slag 

vooruit bezig. De opleiding is veel beter geworden. Vroeger leerde je 

spelen van een oudere muzikant, inclusief fouten en beperkingen. Nu 

krijg je heel degelijk muziekles. Samen met De Sesam academie is er 

een Muzikale Toekomstvisie 2019 – 2022 gemaakt, met subsidie van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Utrecht. 

Nog honderd jaar? Brand lacht, dat gaat hij niet meer meemaken, 

maar misschien zijn kleinkinderen. “Je moet het zelf leuk vinden”, dat 

zei zijn vader en zo is het ook. Een leven met de muziek, daar komt 

het op neer. Meestal leuk, soms wat minder. Het laatste is goed voor 

je incasseringsvermogen en voor je doorzettingsvermogen. Brand 

roemt ook het vrijwilligerswerk. Dat moet wel, voor de inkomsten, 

maar het is ook gewoon leuk om te doen. Hij is bovendien archivaris 

en verantwoordelijk voor het muziekarchief. Ja, ook dat is leuk. Maar 

het leukste is toch gewoon samen muziek maken.

 

Brand Rebergen
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Solo op de sopraansax

Op het jubileumconcert in mei speelde Wendy Leewis (34) de 

sopraansaxofoonsolo uit ‘An Englishman in New York’. Ja, ze was best 

zenuwachtig, maar het ging goed. Het is ook wel een uitdaging, die solo 

kent zowat iedereen, gespeeld door een absolute topmuzikant. En nu 

mocht zij het doen. Daar had ze flink voor geoefend. Normaal doet ze 

dat te weinig. Een gezin, een baan, secretaris van Ons Genoegen, de 

muziekcommissie, meer tijd zit er niet in een dag. Ze woont boven-

dien in Veenendaal en niet meer in Amerongen waar ze is opgegroeid. 

Wendy’s vader speelt bariton in Ons Genoegen. Hij heeft haar als klein 

meisje vaak meegenomen naar concerten. Zij wilde dat ook, in het 

orkest spelen. Op haar achtste is ze begonnen. Eerst hoorn, later is ze 

overgestapt op de sopraansax. Ja, ze was een van de jubilarissen uit het 

afgelopen jaar, alweer vijfentwintig jaar bij Ons Genoegen. Het leukste 

vindt zij om samen naar een groot optreden toe te werken. Het negentig 

jarige jubileum met Linda Wagenmakers en nu het concert in mei. De 

grote zaal, het licht, die bijzondere sfeer. Dat je je plaats inneemt. Je 

ziet en hoort het publiek binnenkomen, het geroezemoes en dan begint 

het, het wordt stil. Als het goed gaat valt alles precies op zijn plek. Iedere 

noot klinkt mooi, ja daar krijg je kippenvel van. 

Wendy Leewis
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Het geluid van de ‘snares’

Clemens de Ruiter (20) is zoon van de dominee en kwam op zijn derde 

in Amerongen. Hun prachtige huis kijkt uit op een wei met koeien en 

soms lopen daar ook zijn eigen schapen. Hij wil het liefst boer worden. 

Daarom zit hij in Dronten op de Hogere Landbouw School. Clemens 

maakt deel uit van de kleine slagwerkgroep van Ons Genoegen. Dat 

geluid van de ‘snares’, de trommels met snaren eronder, als de fanfare 

door de straat kwam, dat vond hij geweldig. Via René van Barneveld 

kwam hij bij Ons Genoegen, ook alweer een jaar of twaalf geleden. Na 

twee jaar op les had hij zijn A diploma en drie jaar later liep hij mee op 

straat. Piepjong. Hij linksaf als de rest rechts afsloeg. Je leert het vanzelf. 

Ze hebben wel meer mensen nodig, nu zijn ze vaak met te weinig. Als 

iemand niet kan, dan kunnen ze niet spelen. Vorig jaar is hij ook orgel 

gaan spelen, maar nu heeft hij het te druk met zijn schapen, de school en 

de muziek, hij onderhoudt ook nog een flinke tuin. Clemens houdt van 

de repetities, serieus met een vrolijke noot. Bij concerten gaan ze vaak 

eten in cafetaria de Brabander. Om vier uur repeteren, dan gezellig eten 

en dan het concert. Het probleem is dat jongeren weggaan uit het dorp 

zodra ze uit huis gaan en dan gaan ze ook weg bij Ons Genoegen. Dat 

gaat hij niet doen, hij wil in de buurt blijven wonen.

Clemens de Ruiter
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‘Samen spelen, dat is geweldig.’

Henk Bijleveld (67) is pas twaalf jaar lid van Ons Genoegen. Daarvoor 

heeft hij ruim zevenentwintig jaar bij Caecilia in Veenendaal gespeeld. Ja, 

hij is zijn hele leven muzikant, en wiskundeleraar. Als jongetje vond hij het 

al prachtig als er een muziekkorps door de straat liep. Dat was in Zwolle. 

Van allerlei pijpen probeerde hij blaasinstrumenten te maken. Pas op 

zijn tiende kreeg hij de kans op een trompet te gaan spelen. En het klikte 

meteen. Dat vond zijn muziekleraar ook. Hij kwam bij harmonie de Bazuin 

in Zwolle terecht, ging naar de muziekschool en begon trompet te spelen. 

Na vier jaar was hij ontevreden over het in bruikleen gegeven instrument, 

Chinese rommel. Op afbetaling kocht hij voor fl 475,- zijn eerste cornet 

bij muziekhandel Ansingh. Voor zijn baan als wiskundeleraar verhuisde 

hij later naar Veenendaal en uiteindelijk ging hij in Amerongen wonen. 

Op een goed moment is hij bij ons Genoegen gaan spelen, bugel. Hij is 

ook concertmeester van de bugels, daar heeft een fanfare er veel van 

nodig. Henk ziet zichzelf niet als een technisch extreem goede muzikant, 

maar hij heeft wel een mooie toon. En hij vindt het heerlijk. Lekker spelen, 

even geen dingen aan je hoofd. Ontspannend. Muziek maken heeft hem 

zelfs over een overspannen periode heen geholpen. Hij heeft altijd zin in 

repeteren, nou eigenlijk in samen spelen. 

Ja, voorzitter, dat wilde hij eigenlijk niet, maar het is toch gebeurd. Ook 

wel leuk, vindt hij het. Nu. Veel werk, dat zeker, maar het lukt en dit  

bijzondere jaar, tja, dat komt maar eens in de honderd jaar.

Henk Bijleveld
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In twee fanfares spelen, dat kan ook.

Een vriendinnetje van Edith Woesthoff (56) op de Wilhelminaschool 

in Amerongen speelde bugel en dat wilde zij ook. Zo is het begonnen. 

Les op zaterdag van Ben Brinkman en van Arie Meijer. Later speelde ze 

Waldhoorn. Op een goed moment is ze met haar man naar Eck en Wiel 

verhuisd. Andere wereld, andere tijden. Kinderen, een baan als dokter-

sassistente in Nieuwegein. De Waldhoorn was inmiddels een kapotte 

trompet en een patiënt repareerde het ding voor haar. Ze kreeg ook een 

mondstuk op maat. Ze ging privélessen volgen in Soest en ze speelde 

ook al een aantal jaren bij de fanfare van Eck en Wiel, Prinses Juliana. 

Daar is ze nu secretaris en ze speelt er in een dweilorkest. Toch is ze 

sinds kort ook weer lid van Ons Genoegen, gezellig terug in Amerongen. 

Er waren te weinig baritonspelers en toen is ze gevraagd voor de 

repetities voor het jubileumconcert. Dat beviel heel goed, het samen 

spelen, al die totaal verschillende mensen bij elkaar. De derde stem is 

niet altijd de leukste, maar wel belangrijk voor de broodnodige accenten 

in de muziek, dus het gaat ook om samen een mooi stukje muziek 

maken. 

Ja, ze blijft ook bij Prinses Juliana. In twee fanfares spelen, dat kan best. 

Met sinterklaas en koningsdag speelt ze in Eck en Wiel, je kunt maar op 

een plek tegelijk zijn, dat heeft ze er wel meteen bij gezegd. Dat was 

prima, het gaat om het muziek maken. En om iets leuks van het leven 

maken. Nu heeft ze bijvoorbeeld ook motorles.

Edith Woesthoff
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Het ritme bepaalt de muziek.

Suzanne Feld (15) ontdekte het drumstel bij muziekles op het Revius. 

Toen kon ze een proefles volgen bij Ons Genoegen en dat ging goed. Ze 

vond het leuk. Sinds drie jaar drumt ze nu bij Ons Genoegen. Ze wil haar 

A diploma halen. Dat heeft ze helaas uit moeten stellen tot het najaar, 

want  ze is in januari aangereden op de rotonde bij de Galak. Zware 

hersenschudding, botbreuken. Maanden niet naar school en ook niet 

naar drumles. Intussen is ook haar drumleraar overleden, Dave Erken. Hij 

heeft haar echt leren spelen. Inmiddels weet ze hoeveel drumstijlen er 

zijn, ritmes, genres. Ze heeft gelukkig al wel weer meegedaan met het 

jubileumconcert en ze speelt soms ook mee met de slagwerkgroep.

Suzanne houdt van nieuwe popmuziek en ook van oudere popmu-

ziek zoals Queen. Haar vader wees haar op de vrouwelijke drummer 

van de Velvet Underground, Maureen Tucker. Nog meer vrouwelijke 

drummers? Nee, die kent ze niet, ja toch, Anita, die speelt ook bij Ons 

Genoegen. De drums zijn de basis van de muziek. Je leidt met het ritme. 

Dat vindt ze het leukste aan drummen. En al die verschillende stijlen 

en ritmes en verschillende trommels, zoals een djembé uit Afrika. Het 

bevalt haar goed bij Ons Genoegen, de sfeer. Het voelt bijzonder, alle-

maal verschillende mensen die samen muziek maken.

Suzanne Feld
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Tekst: Roeland Schweitzer

Roeland Schweitzer is schrijver, 

kunstenaar en trainer/coach in 

Amerongen en wijde omgeving.

Fanfare-corps
M. Vasalis

De lucht scheen blinkend door de blaren,
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels, zonder enig schromen
spoot de muziek tussen de bomen;
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.

En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden...
- over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort –
De horens, smekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen,
hen volgend met haast menslijk klagen.

Een warm en onverwacht verdriet,
eerbied voor de gewoonste dingen,
neiging om hardop mee te zingen,
en dan te huilen om dit lied
ontstond in mijn verwend gemoed.
Ik voelde me bedroefd en goed.

Colofon

Deze publicaties kwam tot stand met steun van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank Rijn en 

Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, Goed Zo en 

vele andere lokale en regionale sponsoren. 

Door al deze onmisbare bijdragen kan de Stichting  

Openbare Monumentendag Amerongen dit  

boekje huis aan huis verspreiden. 

Portretfoto’s: Harry van Emden

Harry van Emden is natuurfotograaf met 

een passie voor vogels.

Omslagfoto en middenpagina: Dewi van Dreven 

Overige foto’s: Archief Ons Genoegen.

Research: Brand Rebergen 

Vormgeving en realisatie: Novad Creatieve Merkversterkers

www.onsgenoegenamerongen.nl

Sponsoren
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