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MUZIEKVERENIGING CRESCENDO MUIDEN 125 JAAR

VAN 1896 NAAR 2021
HOERA! MUZIEKVERENIGING CRESCENDO MUIDEN BESTAAT 125 JAAR
EN DAT GAAT GROOTS GEVIERD WORDEN.

W

e houden dit feest niet alleen
binnen de vereniging, maar
betrekken jullie daar graag bij!
In deze jubileumkrant vind je een stukje
geschiedenis van Crescendo, de afgelopen
125 jaar in beeld, het programma van
het komende jaar en nog veel meer. Veel
leesplezier, en graag tot snel bij een van onze
concerten of andere festiviteiten!
Verder vind je in deze krant onder andere:
verhalen van leden, felicitaties van de
burgemeester en onze beschermheer, een
puzzel, foto’s van toen en nu en alle informatie
over onze vereniging en dit prachtige
jubileumjaar. Veel leesplezier en hopelijk zien
we je bij één van onze activiteiten!

A

an de monding van de Vecht staat
het Eethuys-Café Graaf Floris V
van Muyden. De gezelligheid en
bedrijvigheid in Graaf Floris V van Muyden
is sprekend en tekenend, voor Kleine en
Grote Luyden. Voel en proef de sfeer en
geschiedenis van bijna elf vervlogen eeuwen.
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JUBILEREND CRESCENDO GEEFT
KLEUR AAN HET LEVEN
BURGEMEESTER VAN GOOISE MEREN, HAN TER HEEGDE,
FELICITEERT MUZIEKVERENIGING CRESCENDO MUIDEN MET HET
125-JARIG JUBILEUM

E

en brand in een school, een dakloze
muziekvereniging die zich opheft
en een nieuw begin door een
aantal leden die op non-actief waren
gesteld. De ontstaansgeschiedenis van
muziekvereniging Crescendo, nu 125 jaar
geleden, leest als een spannend kinderboek.
Eén ding was zonneklaar: de mooie vesting
Muiden kon niet bestaan zonder fanfare. Dit
jaar vieren we dat Crescendo - de muziekterm
die aangeeft dat de muziek steeds luider
wordt - in 1896 werd opgericht, en zijn we
blij dat we in het tweede coronajaar ook
invulling kunnen geven aan dit jubileum.
De leden van Crescendo zullen zeker beamen
dat leven zonder muziek maar een droevig
bestaan is. Dat van muziek kracht uitgaat,
dat het kleur geeft aan het leven. Je fleurt er
van op. Dat hebben we ook ervaren midden
in de pandemie, toen artiesten met name bij
tehuizen verrassingsconcerten gaven. Wat
waren de bewoners blij!
En hoe fantastisch het ook is om een
muziekkorps spelend door de straten te zien
gaan, nog veel mooier is het om zelf muziek
te maken. Ik bespeel ook een instrument, wil
me zelf een enthousiaste amateur noemen,
maar het geluksgevoel als ik mijn accordeon
ombindt en de toetsen indruk, is er niet

minder om.
Ik wil alle Muidenaren, actieve en passieve
muziekliefhebbers, feliciteren met dit
jubileum. U weet, na een moeilijke
periode, gaat het altijd weer ‘’crescendo”.
Muziekvereniging Crescendo, van harte en
nog vele jaren!
Han ter Heegde
Burgemeester van Gooise Meren
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EEN JAAR CRESCENDO
Z

es weken zomervakantie zijn voorbij
gevlogen... de eerste repetitie van
het seizoen staat op het punt van
beginnen. De koffie pruttelt en de een na
de andere muzikant komt binnen. De één
bruiner dan de ander. Sommige enigszins
gespannen omdat ze tijdens de vakantie
minder gespeeld hebben dan ze eigenlijk
zouden willen, anderen zelfverzekerd
omdat ze toch wel elke week een paar keer
hun muziekinstrument ter handen hebben
genomen. Het is altijd rumoerig aan het
begin van de eerste repetitie, vooral door al
het bijpraten en de sterke vakantieverhalen,
maar zodra dirigent Peter aftelt voor het
eerste nummer is iedereen toch in volle
focus. De eerste repetitie staat altijd in het
teken van lekker doorspelen om allemaal
weer even het muzikale gevoel terug te
krijgen.
De repetities erop raken we steeds meer
ingespeeld en dat is maar goed ook. Het
najaarsconcert komt eraan. Het concert dat
traditioneel eind oktober/begin november
gehoude wordt staat in het teken van het
bedanken van alle donateurs: een vaste
groep die ons jaarlijks steunt door middel
van een financiële bijdrage. Maar elk jaar
loopt er ook een andere rode draad door het
najaarsconcert. Elk jaar is het weer spannend
wat het muzikale thema gaat worden. Of het
nou een filmconcert is of een samenwerking
met een groot koor, er wordt altijd uitgepakt.
Na een stormachtig herfstconcert verandert
het weer buiten en zo ook de muziek op onze
lessenaars. De kerstbellen worden afgestoft
en de kerstliedjes krijgen we vanaf half
november al niet meer uit ons hoofd. Het
kerstconcert vindt halverwege december
plaats, vlak voor de kerstvakantie. In
samenwerking met een koor, ensemble of
een ander orkest bereiden wij ons voor om de
bezoekers met een kerstgevoel de vakantie
in te sturen. Nadat we samen met het publiek
onder het genot van warme chocolademelk
en glühwein het jaar hebben doorgenomen,
krijgen wij ook even vrijaf om van de
feestdagen te genieten.
Na de jaarwisseling schieten we gelijk
uit de startblokken. In plaats van een
nieuwjaarsreceptie wordt er elk jaar een
nieuwjaarsrepetitie georganiseerd. Wij als
leden van het orkest mogen in de aanloop
naar deze repetitie muziekstukken aanvragen
die we zouden willen spelen, onderbouwd

met een orginele/goede reden. De avond
zelf is het voor iedereen een verrassing of
jouw stuk door de organisatie is uitgekozen
om tijdens deze speciale opening van het
kalenderjaar te spelen. Familie, vrienden
en belangstellenden zijn van harte welkom
om deze avond te komen luisteren. Na
mooie woorden van de voorzitter barst het
nieuwjaarsfeest tot in de late uurtjes los. Het
nieuwe jaar is begonnen!
Gedurende het jaar kan het op een
zaterdagochtend zomaar gebeuren dat je
wakker schrikt van een veel te vroege wekker
voor het weekend. Je slaat de wekker uit en
beseft dat het deze maand aan jou de beurt
is om oud papier op te halen. Nou klinkt dit
erger dan het is. Elke laatste zaterdag van de
maand halen we oud papier op in Muiden.
De opbrengsten komen allemaal ten goede
van de vereniging en is een onmisbare bron
van inkomsten voor de vereniging. Elk lid is
ongeveer twee keer per jaar aan de beurt. Je
loopt ongeveer twee en een half uur, met een
beetje mazzel in een lekker zonnetje, met
een medemuzikant door de oud papier wijk
heen. Soms krijg je een lekker verkoelend
drankje aangeboden en maak je hier en daar
een praatje. Als je eenmaal loopt is het ook
zo weer klaar...
Het wordt buiten alweer langer licht,
de bloemen komen langzaam uit en de
temperatuur stijgt. Ondertussen zijn
we alweer druk aan het repeteren op
de vrijdagavonden om van ons jaarlijks
benefietconcert een waar succes te maken.
Samen met diverse artiesten uit Muiden en
omstreken geven wij een concert waarvan de
opbrengsten naar een wisselend goed doel
gaan. De artiesten zijn altijd zeer gevarieerd
waardoor het programma dat automatisch
ook is. Een heel leuk maar ook een dankbaar
concert om te organiseren en te geven. Ook
logistiek vergen deze concerten natuurlijk
enige aandacht. Vaak wordt de avond ervoor
met een aantal leden de zaal al ingericht en
wordt het hele instrumentarium met een
aanhangwagen van ons muziekgebouw “Pro
Musica” naar de concertlocatie vervoerd.
Gelukkig zijn er altijd genoeg mensen vanuit
de vereniging die niet te beroerd zijn om
een handje te helpen en is de klus ook zo
geklaard.
Naarmate de lente voortschrijdt komt de
drukste periode voor de muzikanten eraan.
Eind april hult heel Muiden zich natuurlijk

in het oranje voor de verjaardag van onze
koning. Wij mogen deze dag elk jaar feestelijk
openen door middel van een aubade op de
sluis. Naast het Wilhelmus en het signaal voor
het hijsen van de vlag spelen we feestelijke
nummers die het publiek uit volle borst kan
meezingen.
Een week later spelen we in het bos bij de
begraafplaats ter gelegenheid van 4 mei.
Drie tamboers van onze muziekvereniging
begeleiden de stille tocht (met een
stille trom) van de Grote Kerk naar de
begraafplaats, waar de rest van het orkest
mooie koralen ten gehore brengt. Na de 2
minuten stilte volgt het Wilhelmus en onder
begeleiding van de koralen brengen de
mensen een bezoek aan de graven van de
piloten die hier gesneuveld zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Als de laatste mensen
voorbij zijn sluiten ook wij aan in de rij. Dit is
elk jaar weer een indrukwekkend optreden.
Eind mei is vaak de periode dat we langs de
deuren mogen om loten te verkopen voor de
jaarlijkse bliksemverloting. In groepjes lopen
de muzikanten de week voor de trekking van
deur tot deur om de loten voor 50 eurocent
per stuk te verkopen. De trekking is dan op
zaterdagmiddag om 17:00 uur. Deze is
live bij te wonen in ons clubgebouw.
Afgelopen jaren is er op deze zaterdag ook
een nieuwe traditie ontstaan. Voorafgaand
aan de trekking van de loten organiseren
we de rommelmarkt. Aan ons als leden is
gevraagd om in de maand daarvoor spullen
te verzamelen die we kunnen verkopen
ten bate van de vereniging. Hier wordt
altijd enthousiast gehoor aan gegeven.

Van boeken tot spelletjes, van servies tot
een technische afdeling. Voor eenieder
is er wat te vinden. Daarnaast toveren de
keukenprinsen en -prinsessen de heerlijkste
zelfgebakken taarten en gebakjes op tafel
die de bezoekers onder het genot van een
kopje koffie of thee kunnen nuttigen. Naast
dat het een goede dag voor de clubkas is, is
het vooral ook gezellig om dit met z’n allen te
organiseren en uit te voeren.
Het einde van het seizoen nadert. Het begin
van juli staat in het teken van wijkconcerten.
Op de vrijdagavond repeteren we niet
in het gebouw, maar geven we kleine
zomeravondconcerten door heel Muiden.
Elk jaar proberen we andere delen van
Muiden te bezoeken. Dit zijn hele gezellige
avonden waar verraste omwonenden met
een klapstoeltje en een glaasje rosé naar
buiten komen om te genieten van ons
concertje. Ons laatste concert van het jaar
is op een zaterdag in juli voor de ingang
van het winkelcentrum de Maxis: een
lunchconcert dat altijd veel bekijks heeft.
Dit zorgt ervoor dat veel mensen fluitend
hun boodschappen gaan doen. Als alle
instrumenten weer zijn ingepakt en zijn
opgeborgen voor de vakantie, kan het
afsluitende feest voor de leden en aanhang
beginnen. Onze trompettist Kees organiseert
altijd een heerlijke barbecue, en onder het
genot van een drankje en een muziekje is het
een heus eindfeest dat tot in de late uurtjes
gezellig is. Het moment van afscheid nemen
is aangekomen en we wensen elkaar een
heerlijke vakantie toe, maar we weten het
allemaal: deze zes weken vakantie vliegen
zo voorbij...
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FEEST! 125 JAAR
CRESCENDO MUIDEN

uziek is eigenlijk altijd vreugde.
Hoeveel inspanning het ook kost
en hoeveel er organisatorisch en
financieel moet worden geregeld. Dan is het
125-jarig bestaan van Crescendo Muiden een
prachtig moment om bij stil te staan.
Het voortbestaan en floreren van verenigingen
is bepaald niet vanzelfsprekend. Dit vraagt
veel inzet en uithoudingsvermogen. In een
steeds individueler wordende samenleving
is het verenigingsleven van grote waarde. Je
beseft hier als op weinig andere plaatsen dat
je deel bent van een groter geheel. Dat het
niet genoeg is om zelf goed muziek te maken
maar dat je het vooral samen moet doen. Het
geeft dan veel vreugde. Voor jezelf en voor
de vereniging als geheel.

M

Het geeft ook veel vreugde aan de
samenleving. Door te luisteren naar muziek
en te kijken naar een prachtig muziekkorps.
Ik heb dat als intredend burgemeester van
Muiden in oktober 1985 als warm muzikaal
welkom ervaren. De bijdrage van Crescendo
toen was het begin van een sterke band. Fijne
mensen, mooie muziek en een belangrijke
rol in de samenleving. Bij de intochten
van Sinterklaas, op Koninginnedag en bij
concerten. Ik kijk er met vreugde op terug.
Graag dank ik allen die een bijdrage leveren
en hebben geleverd aan het voortbestaan
van de vereniging. Het werk dat moet
worden gedaan is niet te onderschatten. Veel
dank en succes in de toekomst!

Het bestaan en voortbestaan van
een vereniging als Crescendo is geen
vanzelfsprekendheid. Daarom roep ik
eenieder op om mee te doen of de vereniging
anderszins te ondersteunen. Het belang
voor de gemeenschap is groot, ga daar niet
schouderophalend aan voorbij. Doe mee of
steun de vereniging!
Naast de hartelijke gelukwens met dit
125-jarig bestaan wensen mijn vrouw
Hanneke en ik Crescendo Muiden een
bruisende toekomst toe!
Bert Kuiper
Burgemeester van Muiden van 1985 tot 1990
Beschermheer van Crescendo Muiden

HISTORIE CRESCENDO

uziekvereniging “Crescendo” dankt
haar bestaan aan de opheffing
van de Harmonie-vereniging “de
Eendracht”.
We weten dat de gemeenteraad van
Muiden in september 1891 aan het bestuur
van “de Eendracht” gratis en onder een
aantal voorwaarden het buiten gebruik
zijnde schoollokaal in gebruik gaf, om één
of twee avonden per week repetities en
vergaderingen in te houden. In de nacht van
21 op 22 augustus 1893 brandde de school
af waardoor de verenigingen niet meer
over een repetitieruimte beschikten. Dit is
vermoedelijk de oorzaak van de opheffing
van de muziekvereniging “de Eendracht”.
Hierdoor kwamen de inwoners van Muiden
van 1893 tot 1896 zonder muziekkorps te
zitten.
Dit gemis aan een muziekvereniging duurde
tot januari 1896 toen enige onderofficieren en
manschappen van het garnizoen te Muiden
het fanfare-korps “Advendo” oprichtten,
uitsluitend ter muzikale ondersteuning
van militaire activiteiten. Tijdens openbare
feesten en andere plaatselijke activiteiten
trad dit korps niet op voor de burgers.
Het niet hebben van een eigen
muziekvereniging werd al spoedig als
een groot gemis gezien; er bestond voor
de lange winteravonden veel behoefte
aan gezelligheid en muzikaal genot. Ee
aantal niet meer actieve muzikanten van
“de Eendracht” besloot om een nieuwe
vereniging op te richten. Op 25 juli 1896
kwamen ze in het (Naarderveerhuis) bijeen
om een muziekvereniging op te richten
onder de naam “Crescendo”.
Het bestuur kreeg tot taak het muzikaal
gevoel van de leden door het bespelen van
instrumenten te ontwikkelen. Het reglement
van de vereniging bepaalde: “Het doel
der Vereeniging is, door onderlinge

bijeenkomsten het gezellig samenzijn te
vergrootten en...”. Het gezellig samenzijn
stond voorop en pas daarna kwam het
musiceren. Voor zo’n wekelijks avondje
betaalden de leden vijf cent contributie. Eén
van de oprichters, de heer K.H. Zevering,
memoreert in zijn in 1954 geschreven
historisch verslag, dat de instrumenten van
de destijds opgeheven vereniging voor een
zacht prijsje konden worden overgenomen,
al dan niet op afbetaling.
In 1898 kreeg de heer H.V.P. Schoonderbeek
de muzikale leiding. Dat bleek een goede
keus te zijn geweest, aangezien de muzikale
prestaties snel stegen. We vinden in een
bericht in De Gooi- en Eemlander van
zaterdag 27 juli 1901 voor het eerst een
melding van een uitgevoerd concert in
Muiderberg op woensdagavond 24 juli
1901. Het werd betiteld als een uitstekend
geslaagde
uitvoering,
inclusief
een
beschrijving van het programma.
Verder zijn de eerste jaren van de vereniging
voor ons een gesloten boek, totdat de historie
in 1911 als hoogtepunt het behalen van het
hoogste aantal punten op het concours
te Landsmeer vermeldt. De jaarlijkse
concoursen en de traditionele uitvoeringen
waren niet meer weg te denken; zij maakten
een integrerend deel uit van de activiteiten
en dat bleef zo.
In de raadsvergadering van 2 maart 1926
bracht de voorzitter het volgende punt in
bespreking: Crescendo gaf haar concerten,
waar velen naar kwamen luisteren, op de
sluis. Door het steeds drukker wordende
verkeer was dat niet langer mogelijk, en
daarom werd gebruik gemaakt van de
tuinen van een paar cafés. Dat bleek geen
succes te zijn en men ging op zoek naar
een betere gelegenheid. Door het afgraven
van de vestingwallen in het jaar 1925 kwam
tussen de twee bruggen aan het eind van de
Weesperstraat een geschikte plaats voor een

muziektent vrij.
In de beginjaren van de vereniging
werden alleen mannen toegelaten. In de
bestuursvergadering van 14 november 1930
kwam voor het eerst in het bestaan van de
vereniging het toelaten van vrouwelijke
leden ter sprake. Met algemene stemmen
werd besloten dat ook vrouwen mochten
toetreden als lid van de vereniging. In 1948
werd wegens gebrek aan instrumenten een
ledenstop ingevoerd. Op 13 mei 1960 startte
het Crescendo-bestuur de goed geslaagde
uniform- en instrumentenactie. Via circulaires
en een in de etalage van een winkel in de
Sluisstraat geplaatste thermometer werd de
bevolking op de hoogte gehouden van de
resultaten. Deze actie kan worden beschouwd
als een mijlpaal in de geschiedenis van de
vereniging. Op 28 april 1961 vond de officiële
overhandiging van de nieuwe uniformen
plaats door de burgemeester in de zaal van
de uitspanning “Boschzicht” (Café Gieling).
Met een bekkenslag verscheen uit een
geïmproviseerde grote trom een jeugdig
lid van het korps, gestoken in het nieuwe
uniform. Tot die tijd werd er opgetreden in
burger kleding.
Een lang gekoesterde wens was werkelijkheid
geworden. De voorzitter verwoordde in zijn
dankwoord het streven tot verdere uitbouw

van de vereniging. Hij doelde op het plan
tot het oprichten van een tamboercorps
dat gevormd zou moeten worden. In april
1962 is het tamboercorps ook daadwerkelijk
opgericht. M.S.V. Muiden stelde haar
gebouw gratis beschikbaar voor het houden
van de repetities van het tamboercorps; de
eerste vond plaats op 23 mei 1962. Vanwege
een gebrek aan goede oefenruimte is in
1968 met hulp van de leden het huidige
verenigingsgebouw “Pro Musica” gebouwd.
Op de vanuit het tamboerkorps geuite wens
is op 4 november 1972 een Crescendomajoretten peleton opgericht. Op 30 april
1973 (Koninginnedag) marcheerden de in
een keurig uniform gestoken majoretten
voor het eerst het schoolplein op voor een
korte rondgang door Muiden.
Crescendo is een zeer levendige en actieve
vereniging. Dit blijkt zeker uit onderstaande
“wapenfeiten”: op 15 februari 1975 werd het
vergrote en verfraaide gebouw in gebruik
genomen. Na veel werk en geld inzamelen
kreeg de fanfare op 15 augustus 1986 een
nieuw instrumentarium. Op 7 maart 1989
presenteerde de slagwerkgroep zijn nieuwe
instrumentarium. Op 30 april 1994 werden
nieuwe uniformen tijdens de aubade
gepresenteerd aan het publiek.
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TOEN EN NU

In deze rubriek staan de (korte) verhalen van
twee leden van onze muziekvereniging. Het
gaat om Roel Samplonius (ruim 75 jaar lid)
en Krista Bogaard (ruim 4 jaar lid). De twee
verhalen zijn extra interessant wanneer je ze
leest met wat vragen in je achterhoofd: wat
zijn de overeenkomsten in hun verhalen?
Wat verbindt deze twee mensen? Wat heeft
hen gemotiveerd om lid te worden en te
blijven? Is er wat dat betreft eigenlijk veel
veranderd tussen toen en nu?

H

et verhaal van Roel Samplonius.
Het is 1945, de oorlog is voorbij.
De muziekvereniging maakt een
rondgang door Muiden. Iedereen viert de
bevrijding mee en loopt achter de muziek
aan. Mijn buurman, dhr. Schulp, is bassist bij
Crescendo en haalt mij en mijn vriend Will
Schluter over om ook lid te worden van de
vereniging.
Op een zaterdagmiddag moeten wij ons
melden in de repetitiezaal van de Openbare
School aan de Herengracht. Een strenge man
achter een lessenaar, dhr. A. de Gooijer, kijkt
op en vraagt: “Wat komen jullie doen?”. Mijn
vriend roept: “Ik wil een toeter”. Zo ging dat
toen niet, je moest eerst wat noten kunnen
lezen. Daarna kwam de toeter. De lessen
waren best wel moeilijk maar de toeters
kwamen snel, een cornet voor mij en een
bugel voor mijn vriend. Voor zover ik mij
kan herinneren waren trompetten toen
nog niet in de mode. Die lessen gingen
overigens best snel. Er is een foto waar ik
op sta met instrument bij de muziektent
ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum
(1946), ik speelde toen al mee. De repetitie
op de vrijdagavond was best gezellig. Er
werd volop gerookt, met een asbakje aan de
houten lessenaar geklemd zittend op dito
banken en krukken. Andere tijden zullen we
maar zeggen. In de beginjaren werd er alleen
bekende klassieke muziek en delen van
opera’s gespeeld. Muziekstukken speciaal
voor fanfare geschreven bestond toen nog
niet.
Crescendo ging in die tijd veel naar
concoursen. De prijzen waren geen bekers
maar medailles. Deze medailles werden aan
het vaandel gehangen. Aan het vaandel, in
de hal van ons gebouw, zijn er nog enkele
te zien. In de loop van de jaren zijn er
kisten vol medailles verdwenen. Misschien
weggegooid of achtergebleven op zolder
van een oud bestuurslid.
Als je me vraagt welk optreden voor mij een
hoogtepunt was, dan was dat het optreden
op 29 april 2004: de dag dat ik uit handen
van de Burgemeester een Koninklijke
onderscheiding mocht ontvangen met een
serenade van de voltallige vereniging. En
dan tijdens de receptie erna in ons gebouw
door de voorzitter ook nog tot erelid
benoemd worden. Deze dag staat echt in
mijn geheugen gegrift. In de loop der jaren
heb ik verschillende veranderingen mogen
meemaken. Om er een paar te noemen:
de sloop van de oude muziektent en de
bouw van ons verenigingsgebouw, de
oprichting van een tamboerkorps en een
majorettegroep.
Een leuke anekdote? De jaren na de oorlog
waren jaren van opbouw en was er niet
zoveel vertier. En als dat er wel was had je
daar het geld niet voor. Maar muziek maken
en luisteren kon wel. In de jaren ’50 ging ik
met Klaas de Gooijer en Kees van Ravenzwaai
vaak op de fiets naar zomerconcerten van
andere verenigingen. Weesp had 3 orkesten,
maar ook naar Huizen en Nigtevecht. Daar

hoorden wij dat er in Weesperkarspel
(Driemond en tegenwoordig Amsterdam
Zuid-Oost) ook een muziekvereniging was
en die gaf een concert in de gymzaal van de
school. Dus wij naar het concert van Nieuw
Leven, want zo heette die vereniging. Het was
een leuk clubje dat bestond uit veel leden die
ook lid waren van andere verenigingen. Toen
wij vertelden dat wij van Crescendo uit
Muiden waren werd gelijk gevraagd of we
ook bij hen wilden spelen. En zo gingen
wij iedere maandag op de fiets naar
Weesperkarspel. In de winter moest dat een
keer fout gaan. Klaas ging op de Hoge brug
met zijn fiets onderuit en kwam in de berm
terecht. Klaas mankeerde gelukkig niets
maar bij het uitpakken van zijn trombone,
die in een hoes op zijn rug hing, bleek deze
gebroken.
Ik weet niet hoe lang wij bij die vereniging
gespeeld hebben maar vermeldenswaardig
is wel dat ik later met één van de meisjes van
die vereniging getrouwd ben. Zo heeft 75
jaar spelen bij Crescendo mij veel plezier en
geluk gebracht.

H

et verhaal van Krista Bogaard. Ik
ben begonnen met het spelen van
dwarsfluit toen ik een jaar of 9 was. Ik
zat toen bij een orkest in Bussum en heb de
dwarsfluit ongeveer 4 jaar bespeeld. Op mijn
13e stopte ik met muziek maken en toen heb
ik jarenlang niks gespeeld.
Toen ik 19 was ben ik op de trombone
begonnen en dat speel ik sindsdien. Ik ben
meteen lid geworden van Crescendo en ben
daar ook gestart met mijn trombonelessen.
Anderhalf jaar later ben ik ook bij de fanfare
gekomen en sindsdien speel ik ook met hen
mee. Allebei mijn ouders (en toentertijd
ook mijn broer) zijn lid van Crescendo. Toen
ik aangaf graag trombone te willen leren
spelen, zeiden zij dat ik dan les kon nemen bij
de dirigent van Crescendo. Toen heb ik daar
eerst proeflessen gehad, en was daarna zo
enthousiast dat ik ben gebleven en officieel
lid ben geworden.
Naast het maken van muziek vind ik de
gezelligheid bij Crescendo super. Het is een
leuke club met mensen die allemaal van
gezelligheid houden! Op de vrijdagavond
na de repetitie doen we nog een drankje en
daar komt veel gezelligheid bij kijken.
Tot nu toe was mijn eerste optreden, het
kerstconcert (2019), het hoogtepunt van mijn
lidmaatschap bij Crescendo. Ik heb vanwege
de coronaperiode nog niet veel optredens
meegemaakt. Ik heb twee kerstconcerten
meegemaakt waarvan er eentje (2020) in het
muziekgebouw
was
en
met
een
geluidsopname werd opgenomen. Die
geluidsopname was via de site van Crescendo
te beluisteren zodat publiek op afstand toch
nog een beetje in de kerstsfeer kon komen.
Echt in de kerk spelen is toch een stuk leuker
om te doen en daarom was dat tot nu toe het
hoogtepunt.
Wat de grootste verandering is geweest
tijdens mijn lidmaatschap, is de wisseling
van dirigent (en daarbij ook voor mij de
wisseling van tromboneleraar). De dirigent
ging weg en toen kwamen er een aantal
proefdirigenten langs. In die periode had
ik een tijdelijke leraar voor mijn lessen, die
gelukkig steeds gewoon (ook online) door
zijn gegaan. Na het stemmen door de leden
is er een nieuwe dirigent gekomen en daarbij
ook een nieuwe tromboneleraar voor mij.
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ALLE INFORMATIE VOOR JOU
I

VERHUUR VERENIGINGSGEBOUW
PRO MUSICA

n het verleden repeteerde de fanfare van
Crescendo in gehuurde schoollokalen in
Muiden. Met name na het oprichten van
de drumband ontstond de behoefte aan een
eigen verenigingsgebouw om in te repeteren.
Op de plaats waar vroeger de muziektent
stond kon met medewerking van de eigen
leden en de plaatselijke middenstand een
gebouw worden gerealiseerd. Ook de
bewoners van Muiden hebben door het
steunen van de georganiseerde acties een
belangrijke financiële bijdrage geleverd (en
dat doen zij nu nog steeds).

Het muziekgebouw Pro Musica staat op
een unieke locatie in Muiden, namelijk op
het Fermanplantsoen aan het einde van de
Weesperstraat. Het plantsoen is op initiatief
van de vereniging vernoemd naar haar
voormalige beschermheer de heer B. Ferman.

en prijzen kun je een mailtje sturen naar
verhuur@crescendo-muiden.nl.
Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.crescendo-muiden.nl.

Het muziekgebouw is een ideale locatie
voor feesten en partijen. Het is te huur
voor jouw verjaardag, verrassingsfeest,
jubileum, trouwfeest of andere bijzondere
gelegenheden. Voor meer informatie over
het gebouw zoals tijden, voorwaarden

ONZE NIEUWSTE LEERLING,
ORKESTLID EN/OF DONATEUR
Het muziekgebouw is een ideale locatie
voor feesten en partijen. Het is te huur
voor jouw verjaardag, verrassingsfeest,
jubileum, trouwfeest of andere bijzondere
gelegenheden. Voor meer informatie over
(de verhuur van) het gebouw zoals tijden,
voorwaarden en prijzen kun je een mailtje
sturen naar verhuur@crescendo-muiden.
nl. Neem ook eens een kijkje op de website:
www.crescendo-muiden.nl.

M

uzieklessen. Binnen onze vereniging
worden individuele muzieklessen
gegeven
door
professionele
docenten op de verschillende fanfareinstrumenten: trompet, hoorn, trombone,
bugel, bas, bariton, saxofoon en slagwerk.
Muziekliefhebbers van alle leeftijden kunnen
zich aanmelden om lessen te gaan volgen:
jong en volwassen, met of zonder ervaring of
muzikale kennis.
Omdat we 125 jaar bestaan trakteren we. Onze
lessen door professionele docenten zijn altijd
al voordelig, maar tijdens ons jubileumjaar
hebben we een nog aantrekkelijkere speciale
jubileumaanbieding: een heel jaar wekelijks
les op een fanfare-instrument naar keuze
kost nu maar €125,- per 4 maanden. Hier
komen geen extra kosten zoals inschrijfgeld
of contributie bij kijken. Heb je zelf geen
instrument? Dat is geen probleem! Een
instrument van de vereniging heb je in
bruikleen, zolang je lessen bij ons volgt.
Twijfel je nog? Eerst vier proeflessen volgen
kan ook. De tijden van de lessen worden
vastgesteld in overleg tussen leerling en
docent.

F

anfare-orkest. Heb je geen lessen
nodig, bespeel je al een instrument
en zoek je een heel leuk orkest om je
bij aan te sluiten? Ook dan zit je goed. Het
fanfare-orkest van Crescendo repeteert op

de vrijdagavond onder leiding van dirigent
Peter Goosensen. Samen werken we aan
verschillende muziekstukken van allerlei
genres (fanfare, klassiek, lichte muziek
(“pop”), etc.) ter voorbereiding op een aantal
concerten per jaar: het benefietconcert,
het kerstconcert, het donateursconcert
en de zomerse wijkconcerten. Daarnaast
is het fanfare-orkest een gezellige groep
mensen van verschillende leeftijden die
graag nieuwe leden verwelkomt. Ook een
jaar lidmaatschap van de fanfare is nu in de
aanbieding voor slechts €125,-.

D

onateurs. Onze muziekvereniging
heeft een liefhebbende “familie”
van donateurs die de vereniging
ondersteunen met een financiële bijdrage.
Wij zijn de donateurs daar zeer dankbaar
voor. Jaarlijks geven wij een concert speciaal
om onze donateurs te bedanken. Wil je graag
een bijdrage leveren aan onze vereniging
maar zie je het niet zitten om zelf muzikaal
actief te zijn? Meld je dan nu aan als donateur.
De leden van Crescendo zijn ontzettend blij
met jouw bijdrage.
Om je aan te melden als leerling, orkestlid
of donateur stuur je een mailtje naar
info@crescendo-muiden.nl. Ben je er nog
niet uit wat je precies wil? Geen probleem.
Kom vrijblijvend een keer kijken tijdens
een repetitieavond (elke vrijdagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur, behalve tijdens
de schoolvakanties) en neem de tijd om
je verder in te lezen op onze website:
www.crescendo-muiden.nl.
Daarnaast zien we je heel graag bij onze
(gratis) concerten en andere activiteiten van
dit jaar die in de planning op de achterzijde
van deze krant terug te vinden zijn. Tot snel!

Het eigen bier van muziekvereniging Crescendo is een feit!
Hopmaat is een pale ale met een frisse smaak. Een uitgebalanceerde
compositie van hop, gerst, gist, water en een toon van limoen als fruitig
intermezzo. De perfecte opmaat naar sfeer en gezelligheid. Te serveren
bij 7 graden en goede muziek!
Nu voor de feestprijs van €8,- voor 4 flesjes hopmaat!
Te verkrijgen bij al onze activiteiten. Ook mogelijk te bestellen door een
mailtje te sturen naar jubileum@crescendo-muiden.nl.
Contactgegevens Muziekvereniging Crescendo Muiden
Postadres: Postbus 1010, 1398 ZJ Muiden
Verenigingsgebouw “Pro Musica”
Fermanplantsoen 1
1398 GE Muiden
Email: info@crescendo-muiden.nl
Internet: www.crescendo-muiden.nl
Facebook: Muziekvereniging Crescendo Muiden
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TOT SLOT
O

nze gewaardeerde beschermheer
dhr Kuiper, heeft het uitstekend
beschreven:
het
bestaan
en
voortbestaan van een vereniging is geen
vanzelfsprekendheid. Mooi gezegd en ik
denk herkenbaar voor veel verenigingen.
Wij geloven dat we met Crescendo Muiden
een prachtige vereniging hebben en zijn er
uiteraard trots op dat we al 125 jaar bestaan.
Al sinds 1896 zijn we onderdeel van Muiden.
Een stukje ‘cultureel erfgoed’ van Muiden
dat bewaard moet blijven voor volgende
generaties.
1896 is het jaar waarin de eerste auto in
Nederland kwam (de Benz Victoria), en het
IJsselmeer was nog de Zuiderzee. 1896
was het jaar dat Tsaar Nicolaas de 2e werd
gekroond in Rusland en ze in Amerika nog
in het Wilde Westen leefden. Crescendo
bestond al voordat de gebroeders Wright de
eerste vlucht maakten met hun vliegtuig, en
lang voordat de eerste radio’s en tv’s in de
Nederlandse huishoudens verschenen. Er is
veel gebeurd in die 125 jaar, maar Crescendo
is gebleven.
We hebben deze mijlpaal uiteraard gehaald
dankzij onze leden, voor wie Crescendo niet
weg te denken is uit hun leven. Leden met
25, 40, 50 en zelfs 75 (!) jaar lidmaatschap,
maar ook met jonge leden. En natuurlijk
onze ereleden, zoals Roel Samplonius en
Joop en Anja van Capelle, die door hun
langdurige inzet en betrokkenheid veel
voor de vereniging hebben betekend. We
zijn een muzikale familie die graag serieus
muziek maakt, maar waar ook gezelligheid
belangrijk is. Uit de historie blijkt ook dat bij
de start van onze vereniging de muzikale
vorming zelfs secundair was, aangezien het
reglement van de vereniging bepaalde: “Het
doel der Vereeniging is, door onderlinge
bijeenkomsten het gezellig samenzijn te
vergrooten en...”. Anno 2021 hebben we
een hele mooie mix gecreëerd van serieus
muziek maken én gezelligheid. En we staan
altijd open voor nieuwe leden. Muziek
maken maakt gelukkig, en samen muziek
maken versterkt dat.
Als je zo’n mooi jubileum hebt dan wordt
dat uiteraard gevierd met activiteiten,
zoals u heeft kunnen lezen in dit blad.
Ons jubileumcommissie heeft een zeer
gevarieerd programma in elkaar gezet, zodat
iedereen dit jubileum met ons kan meevieren,
met activiteiten en natuurlijk met muziek.

We gaan er van uit dat we ook na het
jubileumjaar nog heel lang muziek
blijven maken in Muiden, zoals bij de
aubade, dodenherdenking, de concerten
en wijkconcerten. En de festiviteiten in
ons jubileumjaar zijn een uitstekende
gelegenheid om eens te komen kijken en
luisteren. En misschien laat u zich verleiden
om het ook te leren of om mee te spelen.
U bent van harte welkom, en misschien
bent u straks wel muzikant bij een volgend
jubileum.
Want er is veel veranderd in de afgelopen
jaren, we gaan (en moeten) met onze tijd
mee. Daar zijn we niet bang voor. Wat niet
verandert is om het leren bespelen van een
instrument toegankelijk te houden, voor
iedereen die geïnteresseerd is, je bent nooit
te oud. We hebben zelfs een hele speciale
jubileumaanbieding (zie de aanbieding in
deze krant en op onze website).
‘Crescendo’ is als naam misschien niet zo
heel uniek in de wereld van de muziek.
Talloze harmonieën, koren, en andere
fanfares dragen deze naam. Toch vinden wij
dat we uniek zijn. Uniek in onze leden, onze
vrijwilligers, en natuurlijk onze donateurs.
Dankzij hen kunnen we blijven bestaan en
voortbestaan. Dank daarvoor!
Ik hoop u te mogen treffen bij één van onze
jubileumactiviteiten.

AGENDA JUBILEUMJAAR
2021/2022
2021
17 december

2022
9 april 		

Een hartelijke en muzikale groet,
Martin van de Beld
Voorzitter Crescendo Muiden
P.S. bent u nog niet zo lang woonachtig in
Muiden en kent u ons niet? Kijk dan op onze
website www.crescendo-muiden.nl en wordt
lid van onze Facebook groep.

Kerstconcert in de Grote Kerk in Muiden		
De grote kerstshow van muziekvereniging Crescendo i.s.m. Maarten
Peters. Maarten Peters is onder andere bekend van de Frank Boeijen
Groep en als singer songwriter schrijft hij voor artiesten als Rob
de Nijs en Willeke Alberti. Aan de hand van een oud kerstverhaal
presenteren wij samen met Maarten een verrassende show, die vol zit
met zowel oude als nieuwe kerstklassiekers. Laat je verrassen tijdens dit
spectaculaire kerstconcert!

Jubileumconcert in de Grote Kerk in Muiden
Het hoogtepunt van ons jubileum jaar i.s.m. met Guido Spek. Guido
Spek is onder andere bekend van GTST en heeft in 2019 deelgenomen
aan The Masked Singer. Samen met Guido nemen wij jullie mee op een
muzikale tijdreis van de oprichting van Crescendo tot het Crescendo
van nu. Voor elk wat wils, van prachtige fanfare stukken tot bekende
popnummers van toen tot nu. Het concert is gratis te bezoeken en start
om 20:00. Dames en heren, jongens en meisjes… komt dat horen en
zien!

27 april
4 mei
7 mei 		
25 juni 		

Aubade Koningsdag
Dodenherdenking
Reünie (oud)leden
Fancy Fair
Deze dag toveren wij het Fermanplantsoen om tot een gezellige markt!
Verscheidene kramen, muziek, lekkernijen en nog veel meer. Vier met
ons de zomer en kom gezellig langs!

1 juli
8 juli
9 juli

Wijkconcert
Wijkconcert
Maxisconcert

juli t/m september

Expositie 125 jaar Crescendo Muiden in de Grote Kerk in Muiden

Houdt onze website www.crescendo-muiden.nl in de gaten voor meer informatie over de
activiteiten en de laatste updates n.a.v. de corona maatregelen.

Maarten Peters
Foto: Rudi Huisman

Guido Spek
Foto: Monique Mathijssen

