
2. 'Fidelio' en zijn dirigenten 

Wanneer men zich verdiept in de geschiede
nis van 'Fidelio', dan probeert men zich aan 
de hand van geschreven verslagen een beeld 
te vormen van het muziekgezelschap, zoals 
dat aan het eind van de vorige eeuw zich een 
plaats in het Woudenbergse leven ging ver
werven. En vooral hoe het zich in de loop der 
tijd verder ontwikkelde. Terugkijkend kan men 
de geschiedenis van 'Fidelio' globaal opdelen 
in vier ongeveer gelijke tijdvakken. 
Onvermijdelijk is die geschiedenis ook verbon
den aan personen. Omdat de dirigent één van 
de belangrijkste personen in een muziekver
eniging is, vermelden wij hieronder dan ook 
de naam van de dirigent die in elk tijdvak sterk 
zijn stempel op de gang van zaken heeft 
gedrukt. 

Een bijzonderheid bij elk van deze vier dirigen
ten is, dat zij lang tot zeer lang aan de vereni
ging verbonden waren. 

Het eerste tijdvak omvat de periode vanaf de 
oprichting van de vereniging tot ongeveer het 
einde van de Eerste Wereldoorlog (1895-
1917). De man die vooral zijn stempel in deze 
periode op 'Fidelio' drukte, was dirigent C.H. 
Stoetzer. 

Het tweede tijdvak beslaat ongeveer de 
periode tussen de eerste en de tweede 
wereldoorlog, (1917-1947). De voornaamste 
dirigent, die 'Fidelio' toen een gezicht gaf, 
was de heer J.S.van der Werf. 

1. Het eerste tijdvak 1895-1917 
'Stoetzer' 

Zoals in hoofdstuk één is beschreven, is er 
weinig bekend van het eerste tijdvak, doordat 
de jaarverslagen en notulenboeken verdwe
nen zijn. In het jaarverslag van vijf juli 1917 
staat vermeld: "Op een beleefde vraag aan de 
heer de Kroes naar de boeken kregen wij als 
antwoord, dat de boeken weg waren en 
waarheen wist hij niet." Wat we over dit eerste 
tijdvak weten, stamt uit mondelinge overleve
ring of kon gereconstrueerd worden uit latere 
jaarboeken. 

De eerste dirigent, de heer L.E. Beers, 
woonde in Amersfoort. Hij kwam elke dinsdag 
op de fiets naar Woudenberg en dronk dan 
eerst thee bij de ondervoorzitter bakker E. 
Cortus. Vervolgens gaf hij les aan de leerlin
gen van 'Fidelio' in de voorkamer van de fami
lie Cortus en daarna repeteerde hij 's avonds 
met de harmonieleden in de repetitieruimte 
van "de Harmonie". Na de repetitie ging hij 's 
avonds op de fiets weer terug naar Amers
foort. Ook andere stafmuzikanten gaven wel 
eens les aan leerlingen en/of speelden mee 
met de harmonie. Daarover zijn echter geen 
nadere bijzonderheden bekend. Bakker Cor
tus gaf zelf ook les aan jongeren in de bakke
rij. Hij bespeelde eerst de bugel, later de bas. 
In de tuin achter zijn huis werd in de zomer, 
op mooie zondagen, nog wel eens een con
certje gegeven door enkele muzikanten. 

Het derde tijdvak valt in het derde kwart van 
de twintigste eeuw, bij 'Fidelio' gekenmerkt 
door teruggang en verval van de harmonie, 
maar opkomst van de drumband. Gezichts
bepalend in deze periode was dirigent Th.Hul-
leman. 

Het vierde tijdvak, dat het honderdjarig 
bestaan van 'Fidelio' afsluit, omspant de jaren 
1974-1995, een periode waarin 'Fidelio' een 
nieuwe en sterke opleving doormaakte en 
naar een ongekende hoogte groeide. Onmis
kenbaar verbonden aan deze periode is diri
gent O Pronk. 

Omstreeks 1900 moet de daarop volgende 
dirigent, de heer C.H. Stoetzer in dienst zijn 
getreden bij 'Fidelio'. Een bijschrift van de 
oudst bewaard gebleven groepsfoto van 
'Fidelio' van vóór 1903 vermeldt namelijk de 
heer Stoetzer als kapelmeester. Op die foto 
zien we de dirigent afgebeeld als een respec
tabel manspersoon, met een streng militair 
uiterlijk en gekleed in een zwart kostuum, met 
bolhoed. De heer Stoetzer moet een goede 
dirigent, een goede leermeester, maar vooral 
ook een gerespecteerde autoriteit geweest 
zijn, want hij bleef naar schatting niet minder 
dan 17 jaar aan 'Fidelio' verbonden. Evenals 
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'Fidelio' omstreeks 1900. Uiterst links dirigent C.H. Stoetzer (met bolhoed). 

de heer Beers kwam ook de heer Stoetzer op 
dinsdagmiddag op de fiets naar Woudenberg, 
dronk eerst thee bij de familie Cortus, gaf 
daarna les aan de leerlingen en repeteerde 
's avonds met de harmonie-leden. Na de 
repetitie keerde de dirigent weer terug op de 
fiets naar Amersfoort. 

Naast dirigent van 'Fidelio' was de heer Stoet
zer, muzikaal, ook de leider van de Wouden-
bergse zangvereniging "De Lijster" opgericht 
11 november 1911. Waarschijnlijk is dat ook 
de reden, dat 'Fidelio' vanaf die "grijze oud
heid" regelmatig samenwerkte met "De Lijs
ter" en met gezamenlijke concerten in de 
openbaarheid naar buiten optrad. 

Dirigent Stoetzer stierf in 1917 als het ware in 
het harnas. Hij overleed 's avonds plotseling 
op de fiets, terwijl hij terugkeerde naar Amers
foort na een repetitie van 'Fidelio'. Als blijk van 
deelneming werd door de vereniging een 
krans naar de familie Stoetzer gezonden. 
'Fidelio' had in het eerste tijdvak nog maar 

een kleine bezetting van ongeveer 20 muzi
kanten. Het muzikale peil moet ook nog 
bescheiden zijn geweest, want tot in het mid
den der twintiger jaren speelde het orkest in 
de tweede afdeling van de federatieve 
muziekbond. De voorloper van de tegenwoor
dige landelijke organisatie KNF, de Koninklijke 
Nederlandse Federatie van muziekgezel
schappen. 

De muzikanten betaalden in die tijd een con
tributie van 15 cent per maand. Voor velen 
was dat nog een te grote uitgave, die zij niet 
van hun karige inkomen konden betalen. Het 
bestuur trof dan een regeling om het lid toch 
te kunnen laten meespelen. Die contributie 
werd dan namelijk door de oprichters betaald. 
De band van 'Fidelio' met het dorp was bui
tengewoon groot, jong en oud liep achter de 
muziek aan. Er werd ieder jaar een concert ge
geven op Geerestein voor de familie Hooft. Ieder
een uit het dorp ging daar ook naar toe. Het ge
wone publiek bleef dan voor de hekken staan. 
Behalve de summiere gegevens over de eer-
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ste dirigenten van 'Fidelio' weten we, dat de 
oprichter Jhr. J.B, de Beaufort jr. vanaf 1895 
gedurende 29 jaar president is geweest en 
rentmeester N.H. van Wieringen vanaf de 
oprichting gedurende 24 jaar het penning
meesterschap heeft bekleed. Beide heren 
waren uitsluitend bestuurslid, maar geen 
"werkend" d.w.z. meespelend lid. 

Oprichters-muzikanten waren de al eerder 
genoemde R.A. de Kroes, die ook de eerste 
secretaris was, en A. van Kolfschoten. 
Bestuursleden-muzikanten van het eerste uur 
waren verder W. Koudijs en J. Lagerwey, 
welke laatste gedurende vele jaren met veel 
allure de grote trom bespeeld moet hebben. 

Uit een krantenknipsel weten we verder, dat 
'Fidelio' in 1910 behoorde bij de oprichters 
van de landelijke muziekbond van blaasorkes-
ten, de voorganger van de huidige Koninklijke 
Nederlandse Federatie van muziekgezel
schappen (KNF). Het bestuurslid van 'Fidelio', 
de heer N.H. van Wieringen, had zitting in het 
hoofdbestuur en werd vervolgens later in 
1910 ook penningmeester van de toen juist 
opgerichte provinciale Utrechtse afdeling van 
de Federatie. 

2. Het tijdvak 1917-1947 'Van der Werf' 
Na het overlijden van de heer Stoetzer in 
1917 volgde een periode van tien jaar met 
veel wisselende muzikale leiders, (zie hoofd
stuk 3: "Dirigenten"). Zij bleven allen slechts 
enkele jaren bij 'Fidelio' als dirigent. Hoewel 
het bekwame muziekmensen waren, is zoiets 
toch nooit goed voor de ontwikkeling van een 
muziekvereniging. Uit die periode zijn dan ook 
weinig opzienbarende dingen te vermelden. 
Het enige wapenfeit was eigenlijk het succes 
op een concours te 's Gravenland in 1925, 
waar een eerste prijs in de tweede afdeling 
werd behaald, met promotie naar de eerste 
afdeling. 

Aan die situatie van wisselende dirigenten 
kwam een einde toen in 1928 de heer J.C. 
van der Werf werd benoemd tot directeur. Met 
de aanstelling van deze dirigent brak voor 
'Fidelio' een lange periode van groei, orde en 

degelijkheid aan; hij bleef niet minder dan 19 
jaar bij de vereniging dirigeren. De heer Van 
der Werf was een beminnelijk man, die zich al 
snel geliefd maakte bij de harmonie-leden. 
Ook had hij er slag van jeugdige muzikanten 
op te leiden en verder had hij grote muzikale 
kwaliteiten, want hij wist de muzikanten tot 
grotere prestaties te brengen en daarmee het 
muzikale peil in betrekkelijk korte tijd aanzien
lijk te verhogen. Onder zijn stimulerende lei
ding groeide de harmonie via de afdeling Uit
muntendheid naar de Ere-afdeling. Niet alleen 
op muzikaal gebied groeide de harmonie, 
maar de nieuwe dirigent had ook een onmis
kenbaar gunstige invloed op het hele verdere 
verenigingsleven bij 'Fidelio'. Er tekenden zich 
wezenlijke veranderingen af en er werden ini
tiatieven voor nieuwe activiteiten genomen. 

De leden van de harmonie kwamen geleidelijk 
anders te staan tegenover hun bestuurders 
en begunstigers. Er was een tendens ont
staan om zich onafhankelijker op te stellen 
tegenover de notabelen. Na het overlijden in 
1924 van beschermheer Jhr. J.B. de Beaufort 
Sr en het bedanken van zijn zoon als voorzit
ter van 'Fidelio', werd er op wens van de 
leden een werkend lid uit de eigen gelederen 
gekozen als voorzitter. De nieuwe voorzitter 
werd bakker E. Cortus, één van de mede
oprichters van de vereniging en actief spelend 
lid in de harmonie. De functies van secretaris 
en penningmeester waren trouwens reeds 
eerder door meespelende leden bekleed, 
respectievelijk in 1921 en 1919. 
Dat het toen echter niet meeviel om op eigen 
benen te staan, was al eens een paar keer 
eerder gebleken. In de tijd, dat voorzitter Jhr. 
de Beaufort nog in functie was en bij 
bepaalde optredens niet aanwezig kon zijn, 
was er niemand van de harmonieleden in 
staat geweest, 'op gepaste wijze het woord 
namens de vereniging te voeren'. Om in die 
leemte te voorzien, benoemde men in 1922 
de kolonel b.d. J.W. van Alphen tot buitenge
woon bestuurslid. Hij nam de taak op zich om 
namens 'Fidelio' naar buiten te treden en toe
spraken te houden als de voorzitter verhin
derd was. 

De kolonel Van Alphen deed veel voor de ver
eniging nadat hij in Woudenberg was komen 
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'Fidelio' in 1930. Tweede rij zittend derde van rechts met snor: kolonel J. W. van Alphen. 
Links daarnaast dirigent J.C. van der Werf. 

wonen na zijn pensionering uit de actieve 
dienst bij het leger. Hij is o.a. ook nog jaren
lang wethouder van Woudenberg geweest in 
de tijd van burgemeester P.A.G. Baron van 
Heeckeren van Brandsenburg en had in die 
functie namens het gemeentebestuur ook 
contact met de vereniging. 

De kolonel was een kleurrijke persoonlijkheid, 
waarover nog diverse anecdotes bekend zijn. 
Hij was klein van stuk en als hij zich voor een 
toespraak tot de omstanders moest richten, 
bijvoorbeeld bij een optreden aan De Poort, 
dan klom hij op een meegenomen ladder om 
zich beter zichtbaar en verstaanbaar voor de 
mensen te maken. Ook had hij de gewoonte 
om de vrouwen van de leden op hun verjaar
dag te verrassen met een tulband, die hij 
kocht bij bakker Van Zalingen aan de Voor
straat. Hij nam dan altijd een exemplaar, die al 
wat langer in de etalage had gestaan. Die tul
band was al wat ouder en daardoor goedkoper! 

Verder deelde hij in het dorp nog wel eens 
een sigaar uit aan mensen die hij goed gezind 
was. Mensen, die hij niet mocht lijden, wist hij 
op een speciale manier duidelijk te maken, 
dat zij van hem geen sigaar kregen. 
De kolonel was in de loop der jaren zo inge
burgerd geraakt bij 'Fidelio', dat de leden hem 
in 1929 tot voorzitter kozen als opvolger van 
oprichter E. Cortus, die om gezondheidsrede
nen het voorzitterschap had moeten opgeven. 
De heer Van Alphen bleef tot grote tevreden
heid van alle leden in functie tot zijn overlijden 
in 1938. Zijn dood werd alom betreurd, want 
hij had zich bij 'Fidelio' zeer bemind en ver
dienstelijk gemaakt, alhoewel hij zelf geen 
muzikant was. 
Weer terug naar dirigent Van der Werf die 
door zijn stimulerende werk en inspirerende 
muzikale leiding er in belangrijke mate aan bij
droeg, dat de vereniging tot grotere bloei 
kwam. De harmonie groeide in omvang van 
ongeveer 25 leden in het begin van de twinti-
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ger jaren naar 30 à 35 muzikanten in de derti
ger en veertiger jaren. 

Er werden ongekende successen geboekt op 
concoursen (zie hoofdstuk 10: "Concoursen") 
en voorts organiseerde 'Fidelio' zelf een groot 
concours in het Voorbos (zie hoofdstuk 5: 
"Bijzondere gebeurtenissen"). De Wouden-
bergse gemeenschap leefde volop mee en 
toonde op grote schaal haar belangstelling. 
Nadat er in 1929 een eerste en een ereprijs 
was gehaald bij een concertconcours in Ren-
kum, werd er een huldigingscomité opgericht 
om gelden bijeen te brengen voor het aanbie
den van een nieuw vaandel aan 'Fidelio'. Het 
vaandel werd voor deze gelegenheid speciaal 
geborduurd door freule Willemien de Beaufort, 
dochter van de burgemeester van Wouden
berg. Dit curieuze stuk handwerk is gelukkig 
bewaard gebleven en hangt nu nog als een 
kostbaar trofee aan de wand in de grote zaal 
van het verenigingsgebouw 'de Harmonie'. 

Samen met het bestuur richtte de heer Van 
der Werf in 1936 een jeugdorkest op, dat uit 
16 jonge muzikanten bestond. De jeugd 
betaalde vijf cent contributie per week. Net als 
zijn voorgangers kwam de dirigent op dins
dagmiddag een paar uur eerder op de fiets 
naar Woudenberg om de leerlingen les te 
geven en daarna de repetitie van het jeugdor
kest te leiden. 
De oprichting van het jeugdorkest was een 
unicum in die tijd en getuigde van een mo
derne en vooruitziende aanpak, waarvan wij 
nu kunnen zeggen dat dirigent Van der Werf 
zijn tijd ver vooruit was. Een dergelijk initiatief 
zou zelfs in de huidige tijd niet hebben mis
staan en veel waardering hebben opgeleverd. 

In 1937 was er een eerste optreden van het 
jeugdorkest in het openbaar. Er kwam een 
actie op gang om geld in te zamelen voor uni
formen voor de jeugd. Door de grote belang
stelling hiervoor in het dorp werd deze actie 
een groot succes, mede door de inzet van het 
actie-comité bestaande uit de leden M. Moes-
bergen, J. Vink en erelid J.W. van Egdom. Bij 
nadere beschouwing was deze gebeurtenis in 
feite een grote bijzonderheid, omdat het har
monie-orkest van 'Fidelio' nog niet eens geü

niformeerd gekleed ging. Dat ook de muzikale 
klank van het jeugdkorps al veelbelovend 
was, bleek in augustus 1938 op een con
cours in Woudenberg, georganiseerd door de 
zangvereniging 'de Lijster'. De jonge muzikan
ten behaalden in de vierde afdeling een eerste 
prijs, een extra prijs en een ere-prijs. Dirigent 
Van der Werf werd beloond met een direc-
teursprijs voor de vele opofferingen die hij zich 
getroost had. 
In die tijd was men klaarblijkelijk niet zuinig 
met het toekennen van prijzen bij een con
cours. 

Inmiddels zaten op andere gebieden het 
bestuur en de leden ook niet stil. Er werden 
acties opgezet om aan ruimere geldelijke mid
delen te komen zoals bazars en verlotingen. 
(zie hoofdstuk 8: 'Activiteiten voor financiële 
ondersteuning'. Men wilde minder afhankelijk 
zijn van de goedgeefsheid van de bescherm
heer of giften van derden. Men streefde 
ernaar dat de vereniging zichzelf financieel 
beter kon gaan bedruipen. 
's Zomers waren er volop activiteiten met ruil-
concerten in de buitentent en straatoptre
dens. In het winterseizoen concerteerde het 
korps in het gebouw 'de Harmonie'. 
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De ruilconcerten vonden plaats in samenwer
king met de verenigingen uit de dorpen in de 
omgeving, (zie hoofdstuk 6: 'Zomerconcer-
ten'). 

Helaas werd het rustige dorpsleven van Wou
denberg en dat van 'Fidelio' in 1939 wreed 
verstoord door de voortekenen van de 
Tweede Wereldoorlog. In augustus werd 'de 
Harmonie' voor militaire doeleinden door het 
Nederlandse leger gevorderd en was 'Fidelio' 
zijn repetitieruimte kwijt, (zie hoofdstuk 6: 
'Repetitielokalen'). Toen wisten de 'Fidelio'-
leden nog niet, wat wij nu wel weten: het zou 
tot 1981 duren totdat de vereniging, na veel 
omzwervingen, weer in een eigen clubge
bouw een passend onderdak zou vinden. 

De oorlogsjaren van 1939 tot 1945 veroor
zaakten onvoorstelbaar veel leed en ellende 
over de hele wereld. Deze zwarte periode 
bracht ook 'Fidelio' grote zorgen, waarbij het 
voortbestaan van de vereniging ernstig op het 
spel kwam te staan. Wegens het ontbreken 
van een repetitieruimte en door de oorlogs
handelingen waren er in 1939 en in 1940 
enkele perioden, dat er maandenlang niet 
gerepeteerd kon worden. Door de onzekere 
tijden trad er een geweldig ledenverlies op, 
met als gevolg dat de harmonie terugliep naar 
24 leden. Het verenigingsleven raakte totaal 
uit balans, zoals trouwens de hele Neder
landse samenleving. Het duurde tot mei, juni 
1941, voordat er in 'de Harmonie' gerepe
teerd kon worden, er weer oud-leden terug
keerden, en het korps op het oude aantal van 
36 leden kon worden gebracht. 

Maar in 1943 ging het alweer mis en werden 
er drie leden door de bezetters gedwongen 
om in Duitsland te gaan werken. 
In 1944 vond één van deze jonge leden, 
namelijk H. Vermeulen, in Duitsland de dood. 
Het bestuur besloot, na ontvangst van dit 
droeve bericht een concert op 22 juli 1944 af 
te gelasten en ook een uitvoering bij Geere-
stein, die op 25 juli zou worden gehouden, uit 
te stellen. 

In juni 1944 werd ook 'de Harmonie' weer 
gevorderd, dit keer door de Duitse bezetters. 

Hals over kop moest het gebouw ontruimd 
worden. Alle bezittingen van de vereniging 
werden thuis bij enkele vertrouwde leden 
ondergebracht. 
Vanaf augustus 1944 was het ook niet meer 
mogelijk om de wekelijkse repetities in de 
nood-oefenruimte bij "De Kruif" (een bijzaaltje 
aan de Stationsweg, waar later restaurant 
"Bellevue" gevestigd was en tegenwoordig 
Ribhouse Texas") te houden, omdat de 
Duitse autoriteiten voor de avonduren een uit
gaansverbod hadden ingesteld. Na 20.00 uur 
was het de burgerij verboden zich op de 
openbare weg te begeven, 

In verband met de gespannen oorlogstoe
stand werd op 5 maart 1945 het 50-jarig jubi
leum in zeer beperkte kring in stilte herdacht 
en op bescheiden wijze gevierd. De benarde 
oorlogstoestanden lieten helaas niets anders 
toe. 
Maar op 7 mei 1945 kwam dan toch eindelijk 
de lang verwachte bevrijding van Wouden
berg door de Canadese troepen. Een domper 
op de feestvreugde was de vernietiging van 
het repetitiegebouw 'de Harmonie' dat tegelij
kertijd met vele gebouwen rond 'De Poort' ten 
prooi 

Het ontbrak de inmiddels 50-jarige vereniging 
toen echter geenszins aan slagvaardigheid en 
improvisatievermogen, want reeds op 11 mei 
vond de eerste repetitie plaats in een nood
ruimte en op 14 mei was er alweer een open
bare uitvoering in de buitentent. Op het pro
gramma stonden marsen en de traditionele 
vaderlandse liederen welke de voorafgaande 
vijf jaren niet gespeeld of gezongen mochten 
worden. Daarna volgden nog vele optredens 
bij bevrijdingsfeesten, herdenkingen en ver
jaardagen van de leden van het koninklijk 
huis. De bevolking was uitgelaten en 'Fidelio' 
deed volop mee om de uitgelaten stemming 
met haar muzikale bijdrage nog verder op te 
vrolijken. 
In de loop van dat jaar was er ook de verheu
gende terugkomst van oud-leden en kwam 
de bezetting van de harmonie weer op 36 
muzikanten. 

Een jaar na de bevrijding hervatte 'Fidelio' in 
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Bevrijdingsoptocht mei 1945. De leden van "Fidelio" droegen deels geleende Canadese militaire 
kleding. 

de zomermaanden de organisatie van ruilcon-
certen, zoals die voor de oorlog ook hadden 
plaatsgevonden. 
"Erica" Austerlitz en "Astra" Maarn waren de 
eerste korpsen die samen met 'Fidelio' de 
draad weer oppakten. 
In 1947 ging 'Fidelio' voor het eerst na lange 
tijd weer op concours. Dat de harmonie in de 
oorlogsjaren belangrijk aan muzikale kwalitei
ten had ingeboet, bleek wel uit het feit dat 
men in de tweede afdeling (in plaats van de 
voorheen bereikte ere-afdeling) slechts een 
tweede prijs behaalde. Het matige resultaat bij 
dat concours in Brummen werd mede veroor
zaakt door de afwezigheid van dirigent Van 
der Werf. Deze werd de dag voor het con
cours plotseling ziek en totaal onverwachts 
moest 'Fidelio' onder leiding van een inder
haast opgetrommelde vervangende dirigent, 
de heer J. Wakelkamp spelen. 

Kort daarna moest dirigent Van der Werf het 
besluit nemen om wegens zijn gevorderde 

leeftijd en zijn wankele gezondheidstoestand 
het muzikale leiderschap bij 'Fidelio' te beëin
digen. 
Met pijn in het hart namen dirigent en harmo-
nieleden afscheid van elkaar. De heer Van der 
Werf was een zeer geliefd dirigent en hij had 
een kundig en tactvol beleid gevoerd. Doordat 
hij bijna 20 jaar bij 'Fidelio' was geweest en in 
die lange periode vele muzikale successen 
had weten te boeken, kan de heer Van der 
Werf met recht één van de belangrijkste figu
ren in de geschiedenis van 'Fidelio' worden 
genoemd. 

3. Tijdvak 1947-1974 'Hulleman' 
Net als in de twintiger jaren volgde ook nu 
weer een periode dat er voortdurend verschil
lende dirigenten voor de harmonie 'Fidelio' 
stonden. In een tijdsbestek van 12 jaar wissel
den niet minder dan 4 dirigenten elkaar af. 
Deze snelle wisseling van muzikale leiders is 
mede één van de oorzaken geweest dat het 
derde tijdvak uit de geschiedenis van 'Fidelio' 



zich zou ontwikkelen als een periode van val
len en opstaan, van achteruitgang van muzi
kaliteit en kwaliteit en een gestadige inkrim
ping van het ledental van 'Fidelio'. 
Een tweede oorzaak is ongetwijfeld het ont
breken van een geschikte repetitieruimte (zie 
hoofdstuk 6: 'Repetitielokalen'). Dit beïn
vloedde niet alleen het spelpeil in ongunstige 
zin, maar deed ook ernstig afbreuk aan het 
verenigingsleven. 

Als derde oorzaak en misschien wel de 
belangrijkste, is er het feit dat de samenleving 
na de tweede wereldoorlog grondig was 
gewijzigd. 

Dit proces van veranderingen zette zich in de 
periode 1950-1970 nog versterkt door. De 
gesloten Woudenbergse gemeenschap werd 
opener, de welvaart steeg, de vrije tijd nam 
toe, de mobiliteit werd groter. De mensen 
kwamen in de gelegenheid om met vakantie 
te gaan, andere plaatsen te bezoeken en 
theatervoorstellingen bij te wonen. Andere 
zaken ter verstrooiing en ontspanning trokken 
de aandacht, zoals sport, hobby's en niet te 
vergeten de komst van de televisie. Kortom, 
de afleiding voor de aangename dingen des 
levens werd enorm veel groter. 
De harmonie was bij lange na niet meer het 
enige medium waardoor men met muziek in 
aanraking kwam. Bovendien raakte de smaak 
van de mensen in cultureel opzicht nogal ver
wend door het zien en horen van uitvoeringen 
door professionele gezelschappen, zowel in 
het theater als op de televisie. Een andere 
factor was, dat in die periode door de grotere 
passieve recreatie de animo om zelf muziek te 
maken, afnam. 

De instroom van nieuwe leden bij 'Fidelio' was 
niet voldoende om de vereniging op peil te 
houden. Bestuur en muzikale leiding wisten 
niet op tijd in te spelen op de nieuwe verande
ringen. Zij wisten de jeugd niet te boeien, met 
als gevolg dat de harmonie vergrijsde. Vele 
muziekverenigingen in Nederland, vooral in de 
grote steden, zijn in die jaren aan deze ten-
denzen ten onder gegaan. Ook bij 'Fidelio' 
heeft het niet veel gescheeld, zoals we verder 
in dit hoofdstuk zullen zien. 
Toen in 1959 de heer Th. Hulleman aantrad 

als nieuwe dirigent, gebeurde dat niet onder 
een gelukkig gesternte. Reeds in 1955 was 
de bezetting van de harmonie eigenlijk al niet 
meer toereikend om met kans op succes aan 
een concours deel te nemen. Sinds die tijd 
ging 'Fidelio' niet meer regelmatig op con
cours. Men was in feite in een vicieuze cirkel 
terecht gekomen. Omdat de bezetting te klein 
was, kon men niet meer naar een concours 
gaan. Als gevolg daarvan was de noodzaak 
om intensief te studeren en extra te repeteren 
niet meer aanwezig. Een logisch gevolg is dan 
dat het repetitiebezoek afneemt, het spelpeil 
daalt en de animo van de leden vermindert. 
Tenslotte gaat de aantrekkelijkheid voor 
nieuwe aanwas van leden dan praktisch 
geheel verloren. 

Het was in die tijd eigenlijk voortdurend kom
mer en kwel. Door het lage ledental en het 
geringe repetitiebezoek, ging de sfeer op de 
oefenavonden teloor. Goedwillende leden gin
gen zich ergeren aan de leden die in de pauze 
naar huis gingen om een film op televisie (het 
nieuwe medium!) te zien. Al in 1953 had diri
gent Torenspitz om deze reden - te weinig 
motivatie bij de leden - zijn ontslag aangebo
den. 

In 1962 ging ook nog de buitentent voor de 
zomeruitvoeringen verloren, omdat het 
wegens bouwvalligheid van de tent niet langer 
verantwoord was hierin te concerteren. Voor 
de winteruitvoeringen was er al sinds 1945 
geen geschikte zaal meer in Woudenberg om 
er een uitvoering in te geven. Het zou nog tot 
1966 duren, voordat het Verenigingsgebouw 
aan De Schans ter beschikking kwam voor 
het geven van concerten en andere voorstel
lingen van de Woudenbergse verenigingen. 

De bezetting van 'Fidelio' was in 1962 al zo 
ver uitgedund en vergrijsd, dat men bij een 
rondgang door het dorp niet meer zelfstandig 
kon optreden. Slechts met hulp van muzikan
ten uit Ermelo en Leusden of andere dorpen 
uit de omgeving, kon er af en toe nog op 
straat opgetreden worden. Meerdere malen 
was het een povere vertoning zoals 'Fidelio' 
toen met een klein groepje aan de weg tim
merde. 
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In november 1966 moest 'Fideüo' zelfs de 
medewerking aan de intocht van Sint Nico-
laas afzeggen, omdat er niet voldoende leden 
in staat waren een mars door het dorp te 
maken. Vanwege hun ouderdom konden 
meerdere muzikanten dit niet meer aan. 
Omdat 'Fidelio' zich dus minder op straat 
ging vertonen, verminderde ook de bekend
heid en populariteit bij de bevolking van Wou
denberg, evenals de bereidheid om 'de 
muziek' te steunen. 
Daarbij kwam dat dirigent Hulleman en het 
bestuur de feeling bleken te missen om de 
vereniging voor de jeugd aantrekkelijk te 
maken. Als er al eens een aantal jeugdige 
Woudenbergers zich aanmeldde voor de 
opleiding tot muzikant, dan verdwenen ze 
meestal weer na korte tijd omdat met hun 
wensen en ideeën weinig rekening werd 
gehouden. 

Ook aan actieve ledenwerving onder de jeugd 
deed het bestuur bijna niets. Men wachtte in 
feite af of er zich nieuwe leden uit eigen bewe
ging kwamen aanmelden. Ondanks al deze 
negatieve feiten en omstandigheden bleef het 
bestuur toch nog moed houden om de ver
eniging overeind te houden. Men bracht het 
op om in 1956 te starten met een oud-papier-
actie ten bate van de vorming van een uni
formfonds. In 1958 werden zelfs de eerste 
plannen ontwikkeld voor de bouw van een 
eigen repetitieruimte, eventueel gecombineerd 
met een nieuwe buitentent. 
De weinige verdere hoogtepunten uit het min
der bloeiende derde tijdvak waren: 

- In 1950 een eerste prijs op een KNF con
cours in Apeldoorn en herplaatsing in de 
eerste afdeling. 

- In 1951 nieuwe instrumenten met lage 
stemming (zie hoofdstuk 8: 'Activiteiten 
voor financiële ondersteuning') 

- In 1958 uniformen voor de harmonieleden 
(zie hoofdstuk 6: 'Uniformen') 

- In 1963 een koninklijke onderscheiding 
voor bassist K. de Bree en in 1968 voor 
secretaris Jac. Methorst en W. Moesber-
gen, vanwege 50 jaar respectievelijk 45 
jaar lidmaatschap en het langdurig vervul
len van bestuursfuncties. 

- In 1964 opening van de nieuwe buitentent 
(zie hoofdstuk 6: 'Muziektenten'). 

Het inmiddels merendeels vergrijsde bestuur 
bleek niet in staat de berustende stemming, 
die er onder de leden heerste op te heffen, en 
de negatieve spiraal te doorbreken. Iedereen 
voelde wel dat het eigenlijk niet goed ging, 
maar niemand wist een oplossing of nam 
wezenlijk het initiatief om veranderingen in de 
toestand aan te brengen. 
Vanaf 1968 waren er vele bestuurswisselingen 
als gevolg van de algemene ontevredenheid 
over de gang van zaken bij 'Fidelio'. Een 
kleine meevaller was dat er in 1969 enige 
aanwas kwam van 'import'-muzikanten uit 
andere plaatsen, die in Woudenberg waren 
komen wonen. 

Dit gaf weer even een positieve impuls, maar 
rooskleurig werd de toestand daardoor aller
minst. Merkwaardig is, dat het in die tijd juist 
wel goed ging met de ledenaanwas van de 
drumband (zie hoofdstuk 9: 'Drumband'), 
maar die groep was toch niet in staat het tij 
voor de harmonie te keren, evenmin als de 
nieuwbenoemde bestuursleden. Uiteindelijk 
was de toestand in 1970 dusdanig verslech
terd dat het voortbestaan van de vereniging 
serieus op het spel kwam te staan. Het is 
toen mede te danken geweest aan de vast
houdendheid van dirigent Hulleman en aan de 
trouw en toewijding van enkele verstokte 
'Fidelio'-leden, dat de harmonie toch op de 
been bleef. Door de jaren heen hield de heer 
Hulleman het vol om plichtsgetrouw de weke
lijkse repetities te leiden, hoewel het repetitie-
bezoek soms daalde tot maar 8 à 12 muzi
kanten. 

De dirigent was afkomstig uit Amersfoort, 
waar hij de muzikale leider was van de Politie 
Muziekvereniging. Daarnaast dirigeerde hij 
ook korpsen in Ermelo en Harderwijk. Zoals 
hiervoor beschreven, was de dirigent volstrekt 
van goede wil, maar door zijn stugge en haast 
autoritaire optreden, vooral tegen sommige 
leden, ging het op den duur fout met de 
samenwerking. De dirigent ontbeerde helaas 
de gave, die voor een dergelijke functie zo 
belangrijk is, namelijk de kunst om met muzi-
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1955:60 jaar 'Fidelio'. Staande van links naar rechts: de bestuursleden D.C. de Bil, R. Jetten, 
W. Moesbergen. Zittend van links naar rechts: dirigent Th. Hulleman en de bestuursleden E. 
Kramer, CA. Allers, Jac. Methorst en K. de Bree. 

kanten goed om te gaan en een korps op een 
soepele manier naar zijn hand te zetten. 

Zoals gezegd, was het hem evenmin gegeven 
om leerlingen aan zich en aan de vereniging te 
binden. Zo was er in 1957 ineens een toeloop 
van 12 (!) leerlingen bij de harmonie, maar het 
grootste deel bedankte al spoedig, omdat het 
hen niet bij 'Fidelio' beviel. Ondanks zijn min
der goed functioneren als dirigent en docent 
bij 'Fidelio' hebben de geschiedschrijvers van 
nu grote bewondering voor de heer Hulleman, 
omdat hij het nog zolang heeft volgehouden in 
Woudenberg. Niettegenstaande de uiterst 
ongunstige omstandigheden, bleef hij gedu
rende 15 jaar als dirigent bij de vereniging. Hij 
was als zodanig zeker gezichtsbepalend voor 
het derde tijdvak. 
Eind 1973 was er een bestuurscrisis, waarbij 
de voornaamste bestuursleden uit onvrede 
aftraden. Een voorlopig bestuur kreeg de 
opdracht de lopende zaken af te handelen en 
de verhouding tussen de leden en de dirigent 

te verbeteren. Dit laatste lukte echter niet. In 
het voorjaar van 1974 kwam men tot de con
clusie, dat een verder samengaan met de 
heer Hulleman niet langer vruchtbaar was. De 
dirigent kon de leden niet meer inspireren. 
Na rijp beraad binnen het bestuur en na een 
extra ledenvergadering op 11 maart 1974 
werd besloten de samenwerking met de diri
gent te beëindigen. Naar later zou blijken was 
dit de enige juiste oplossing. Met het afscheid 
van de heer Hulleman - waar enkele leden het 
ondanks alles, toch nog heel moeilijk mee 
hadden - was tevens een periode van 
gestage achteruitgang bij 'Fidelio' afgesloten. 

4. Het tijdvak 1974-1995 'Cor Pronk' 
'Fidelio' bevond zich aan het begin van het 
vierde tijdvak op een absoluut dieptepunt. Er 
was geen dirigent meer, de leden waren 
onderling verdeeld hoe het verder moest en er 
was weinig animo en motivatie om er iets van 
te maken. Het muzikale peil was abominabel 
en vele leden hadden uit onvrede bedankt. 
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Het nog aanwezige ledenbestand was groten
deels vergrijsd en er was weinig aanwas van 
leerlingen of nieuwe leden. Eigenlijk moest de 
harmonie weer van de grond af opgebouwd 
worden. Een nieuw bestuur en een nieuwe 
dirigent moesten de vereniging nieuw leven 
inblazen. Het eerder aangetreden voorlopige 
bestuur werd in april 1974 op de ledenverga
dering definitief benoemd. 
Onder voorzitterschap van Gerrit Grotentraast 
pakte men de zaken energiek aan. De jonge 
muziekstudent Cor Pronk werd aangetrokken 
en na een proefperiode als dirigent benoemd. 
Dat bleek een gouden greep. De jonge diri
gent ontpopte zich als een enthousiaste musi
cus in de dop, die de leden opnieuw wist te 
bezielen. Oud-leden werden benaderd en 
kwamen weer terug in het orkest. Het muziek-
repetoire werd vernieuwd en het plezier in het 
muziekmaken keerde terug. 
Kortom, er waaide een nieuwe, frisse geest 
door 'Fidelio'. In het jaarverslag staat daarover 
geschreven: "Het repetitiebezoek is toegeno
men en de hele sfeer in de vereniging is ver
anderd." 

De nieuwe dirigent bleek ook goed met de 
jeugd te kunnen omgaan, want de leerlingen 
stroomden weldra in grote getale toe. Aan het 
einde van 1974 telde de harmonie weer 28 
muzikanten en 11 leerlingen. De drumband 
had toen 32 leden. Verder ging het nieuwe 
bestuur een gemeentelijke renteloze lening 
aan van ƒ 15.000,- voor het aanschaffen van 
31 nieuwe muziekinstrumenten. In de afgelo
pen jaren waren de investeringen in nieuw 
materiaal ernstig achtergebleven, waardoor 
deze aanschaf dringend noodzakelijk was, als 
vervanging van het grotendeels versleten ins
trumentarium. Ook werden met een deel van 
deze lening, aangevuld met gelden uit de 
oud-papier kas, voor de hele vereniging 
nieuwe uniformen aangeschaft. Men zou 
haast kunnen beweren, dat 'Fidelio' met deze 
nieuwe voorzieningen als een phoenix uit de 
as herrezen was. 

Met nieuwe geestdrift vervuld besloten de diri
gent en de harmonieleden een jaar later de 
stoute schoenen aan te trekken en voor het 
eerst sinds 20 jaar weer deel te gaan nemen 
aan een muziekconcours. 

Dat de kwaliteit van de harmonie echter nog 
niet evenredig gestegen was met het grotere 
aantal leden bewijst wel het povere resultaat 
in Groenlo: een magere tweede prijs in de 
derde (= laagste) afdeling van de Koninklijke 
Federatie. Toch hadden de harmonieleden na 
lange tijd weer concourservaring opgedaan 
en werd de basis gelegd voor de latere stij
ging naar een aanmerkelijk hoger muzikaal 
peil namelijk: 

in 1976 promotie naar 2e afdeling 
in 1983 promotie via 1e afdeling naar de afde
ling Uitmuntendheid 
in 1987 promotie naar de Ereafdeling 
(zie hoofdstuk 10: 'Concoursen'). 

Op die manier had de energieke jonge diri
gent Cor Pronk door zijn stimulerende muzi
kale beleid de harmonie in een periode van 12 
jaar weer teruggebracht op het peil, waar het 
in de dertiger jaren had gespeeld: de Ereafde
ling van de KNF. 
In 1976 waren de nieuw aangenomen leerlin
gen zover opgeleid, dat zij in orkestverband 
konden gaan spelen. Met dit doel werd toen 
het leerlingenorkest opgericht, dat sinds die 
tijd in stand werd gehouden door een voort
durende stroom van nieuwe leerlingen. Het 
leerlingenorkest werd op die manier de 
"kweekvijver" voor nieuwe muzikanten, die na 
verloop van tijd met de noodzakelijke orkest
ervaring zonder grote problemen naar de har
monie konden doorstromen. (Zie hoofdstuk 9: 
'Jeugd/leerlingenorkesten '). 
Bovendien kreeg het leerlingenbeleid in dat 
jaar een andere structuur: de leerlingen kre
gen niet meer uitsluitend les van de dirigent 
(of goedwillende leden-met-ervaring), maar via 
de Streekmuziekschool Doorn van vakdocen
ten (zie hoofdstuk 7: 'Muziekonderwijs'). 

Inmiddels had het actieve bestuur nieuwe sta
tuten en een aangepast huishoudelijk regle
ment opgesteld. De koninklijke goedkeuring 
werd verkregen, zodat op basis van deze juri
dische grondslagen de rechtspositie van de 
vereniging en de bestuursleden ook goed 
geregeld was. 

In 1978 was het muzikale peil van het leerlin-
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genorkest zover gekomen, dat voor het eerst 
een publiekelijk optreden tijdens een winter
concert van de harmonie kon worden inge
past. Dat het 'Fidelio' toen alweer voor de 
wind ging, bleek wel uit de aanmeldingen in 
dat jaar van 24 nieuwe leerlingen/leden voor 
de harmonie. De vereniging kreeg een dusda
nige omvang, dat er omstreeks die tijd ook 
plannen werden gemaakt voor de oprichting 
van een clubblad, (zie hoofdstuk 5: 'Bijzon
dere gebeurtenissen'). Ook om die reden van 
sterke uitbreiding moest het bestuur opnieuw 
een lening afsluiten voor de aanschaf van in
strumenten voor het gestaag groeiende 
orkest. Dit keer werd er een lening van 
ƒ 40.000,- afgesloten bij de bank voor Neder
landse Gemeenten, aflosbaar in 20 jaarlijkse 
termijnen. 

Twee jaar daarna, in 1981 moest er ander
maal een beroep op externe financiële midde
len worden gedaan. Na jarenlange voorberei
ding kon met de bouw van een nieuw 
clubhuis worden begonnen (zie hoofdstuk 6: 
'Repetitielokalen'). Er werd toen een renteloze 
obligatie-lening van ƒ 30.000,- bij leden en 
sympatisanten afgesloten, die in tien jaar 
afgelost ging worden. Een wijze van financie
ring die de betrokkenheid van de leden bij de 
vereniging en bij het nieuwe gebouw 'de Har
monie' demonstreerde. 
Op de jaarlijkse ledenvergadering van 4 febru
ari 1985 trad Gerrit Grotentraast af als voorzit
ter. Onder zijn voorzitterschap was 'Fidelio' in 
de voorafgaande tien jaar geweldig opgeleefd 
en gegroeid. Samen met zijn medebestuursle
den had hij ervoor gezorgd dat er veel belang
rijke zaken tot stand waren gekomen: 
- de keuze en de benoeming van de nieuwe 

dirigent (Cor Pronk) 
- de aanschaffing van nieuwe uniformen en 

nieuwe instrumenten 
- de opzet van de opleiding in eigen beheer 

van muziekleerlingen 
de regeling van een aangepaste subsidie 
van de gemeente voor de leerlingenoplei-
ding 

- de verbetering van de gemeentelijke ver
enigingssubsidie 

- de totstandkoming van een garantieregeling 
met de gemeente voor de oud-papier-actie 

- en als kroon op het werk de oprichting en 
ingebruikneming van een nieuw eigen 
repetitiegebouw. 

Trouwens, de contacten met de gemeente 
over de leerlingen-subsidies en de prijsgaran
tie voor oud papier zouden in de jaren daarna 
nog regelmatig terugkomen. Door het dyna
misch karakter van de ontwikkelingen in de 
vereniging, wat de aanwas van nieuwe leden 
en vooral van veel jeugdige leerlingen betreft, 
bleef de financiering van al deze activiteiten 
een voortdurende bron van zorg. Om het ver-
enigings-huishoudboekje enigermate klop
pend te houden, waren het bestuur en de 
leden gedwongen om constant acties te voe
ren voor het verwerven van extra fondsen (zie 
hoofdstuk 8: 'Activiteiten voor financiële 
ondersteuning'). 
Op bestuurlijk gebied was 1987 een roerig 
jaar. Om uiteenlopende redenen legden 
diverse bestuursleden hun functie neer: de 
voorzitter, de bibliothecaris, de instrumenten
beheerder en een algemeen bestuurslid. Pen
ningmeester Frits Velker nam voorlopig het 
voorzitterschap waar en door tussentijdse 
benoemingen werd het bestuur weer op 
sterkte gebracht. Door de groei in de voor
gaande jaren beschikte 'Fidelio' toen over vol
doende gemotiveerde en volwassen leden om 
de opengevallen plaatsen op gelijkwaardige 
wijze op te vullen. 

Veel tijd en energie stak 'Fidelio' in 1988 in tal
loze acties voor de aanschaf van nieuwe uni
formen (zie hoofdstuk 6: 'Uniformen'). 
Het lukte om in één jaar tijd een kapitaal van 
ruim ƒ 40.000,- bij elkaar te krijgen en de 
benodigde uniformen voor harmonie en drum
band aan te schaffen. Het jeugdorkest had 
zich uit 'eigen verkregen' middelen reeds in 
grijze sweaters met opdruk J.O.F. Jeugd 
Orkest 'Fidelio' gestoken. Gecombineerd met 
een witte bloes en een blauwe spijkerbroek 
zag het jeugdorkest er bij een concertoptre
den vlot en verzorgd uit. 
In 1990 namen bestuur en leden het besluit 
om het 100-jarig bestaan van 'Fidelio' in 1995 
uitgebreid te gaan vieren. Om voor deze vie
ring het kruit droog te houden werd tevens 
besloten om de herdenking van het 95-jarig 
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jubileum in 1990 uiterst sober te houden. Men 
benoemde een jubileumcommissie van drie 
man, die voor voldoende middelen moest 
gaan zorgen en een programma op moest 
stellen om met een groot aantal activiteiten 
het eeuwfeest luister bij te zetten. Alie zeilen 
werden vanaf die tijd bijgezet om het 100-
jarige 'Fidelio' in dat jaar in het middelpunt 
van de belangstelling in Woudenberg te zet
ten. Of men daarin geslaagd is kan de lezer 
zelf vaststellen bij het raadplegen van het jubi
leumprogramma in het hoofdstuk 4: 'Jubileum 
festiviteiten'. 

Aan de vooravond van haar 100-jarige jubi
leumviering nam 'Fidelio' in 1994 het initiatief 
tot een stunt, die haar weerga in de geschie
denis van de vereniging niet kende. In novem
ber deden alle spelende leden en leerlingen 
mee aan een etmaal sponsorblazen. De volle 
24 uur werd er in orkestverband geblazen en 
getrommeld voor het benodigde geld voor de 
aanschaf van complete concertvesten voor 
de harmonie. Onder leiding van de dirigenten 
Oor Pronk en Daan Kuiper werd er van vrij
dagavond zeven uur tot de volgende avond 
zeven uur continu in "de Harmonie" muziek 
gemaakt. Een jury hield nauwkeurig bij hoe
lang elk individueel lid meespeelde. Op basis 
van dit officiële jury-rapport inden de leden 
naderhand het sponsorgeld bij hun persoon
lijke sponsors. De actie werd een daverend 
succes, want uiteindelijk bleek de opbrengst 
niet minder dan ƒ 19.245,- te bedragen. In 
één klap was er voldoende geld om de hele 
harmonie in uniforme (rode) concertvesten te 
steken, compleet met witte overhemden en 
zwarte strikjes. 

Er is in de tweede helft van deze eeuw heel 
veel veranderd in Nederland en in de hele 
wereld. Ook bij 'Fidelio' is de nieuwe tijd niet 
ongemerkt voorbijgegaan. Zeer veel van die 
veranderingen kunnen bij de vereniging als 
positief beoordeeld worden. In ieder geval 
heeft 'Fidelio' in de achter ons liggende 
periode bewezen, dat 'de muziek' in Wouden
berg zich gedurende de laatste 20 jaar uitste
kend heeft aangepast aan de huidige maat
schappelijke omstandigheden. 

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van 
de beschrijving van 100 jaar geschiedenis van 
'Fidelio'. Het geheel overziende, zouden wij 
het vierde tijdvak 1974-1995 als de meest 
spectaculaire periode willen betitelen. Prac-
tisch vanuit het niets herrees 'Fidelio' in 1974 
tot de bloeiende vereniging, die het in 1995 is. 
Zij is in die periode ook uitgegroeid tot onge
kende grootte. 

De meest wezenlijke veranderingen, die zich 
in het vierde tijdvak hebben voorgedaan zou
den wij, samenvattend en in vogelvlucht 
terugziende, als volgt kunnen schetsen: 

- Er was een groei van de vereniging van 53 
leden in 1973 naar 133 in 1995. 

- Het aantal harmonieleden steeg van 21 
muzikanten in 1973 tot 72 in 1995. Bij de 
drumband deed zich een vermindering 
voor van 32 leden naar 11 leden. 

- Het aantal leerlingen maakte in 1995 een 
belangrijk deel uit van het ledenbestand 
van de 100-jarige: 77 leerlingen, waarvan 
er 28 ook reeds in de harmonie speelden. 
In 1970 waren er slechts twee leerlingen. 

- De opleiding van de leerlingen onderging 
een complete metamorfose. Omstreeks 
1974 werd de muzikale vorming in eerste 
instantie door de dirigent verzorgd, die de 
elementaire beginselen aan de leerling bij
bracht. Verder werden de aankomende 
muzikanten grotendeels in de praktijk 
gevormd door ervaren oudere leden van 
de harmonie. 
In 1995 was de opleiding van jonge muzi
kanten bij 'Fidelio' niet alleen in professio
nele handen van de zes bevoegde muziek
docenten, maar is de opleiding ook langer 
- minstens vier jaar - en intensiever. 

- Het muzikale peil van de harmonie steeg 
van de derde afdeling KNF in 1974 naar de 
Ere-afdeling in 1995. Belangrijke oorzaken 
voor deze stijging waren de groei van het 
aantal leden, de betere instrumenten die in 
de loop der jaren ter beschikking kwamen, 
de bredere instrumentbezetting in het 
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orkest, de goede opleiding van de nieuwe 
instromende muzikanten uit de eigen 'Fide-
lio'-school en in het bijzonder de kwalitei
ten van de vakbekwame dirigent Cor 
Pronk, die de orkestleden tot betere inzet 
en prestaties aanspoorde en het orkest 
naar grotere hoogte stuwde. 

De geleidelijke groei van de harmonie naar 
een concert-orkest voor symfonische blaas
muziek. Deze - niet toevallige? - tendens liep 
eigenlijk parallel met de stijging van het muzi
kale niveau van de harmonie. De voorkeur van 
de leden - vooral van de jeugd - ging uit naar 
uitvoeringen in de zaal. Voor marsmuziek en 
optredens op straat werd de animo minder. 
Een bijkomende factor was, dat de school
jeugd de laatste tientallen jaren gewoonlijk op 
zaterdag al een bijbaantje had, waardoor 
straatoptredens op zaterdag eigenlijk nog 
maar zeer beperkt mogelijk werden. In de 
notulen van de jaarvergadering van 18 febru
ari 1986 werd voor het eerst melding gemaakt 
van het probleem om afspraken voor straat
optredens overdag op zaterdag te maken in 
verband met de afwezigheid/verhindering van 
de vele jeugdleden. 
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1984: dirigent Cor Pronk 10 jaar bij 'Fidelio'. 

De instelling en de mentaliteit van de leden, 
maar vooral bij het bestuur, wijzigde zich fun
damenteel. Van een onderdanige en afwach
tende houding uit de eerste decennia, veran
derde de houding binnen de vereniging naar 
de opvatting, dat men de dingen actief moest 
proberen te beïnvloeden en de gang van 
zaken naar eigen hand moest zetten. In plaats 
van de gebeurtenissen op zich af te laten 
komen, ging men proberen op een positieve 
wijze de belangen van de vereniging naar 
beste weten zelf te regelen. Van niet te onder
schatten invloed is de komst van dirigent Cor 
Pronk geweest. Vanaf het begin van zijn 
optreden bij 'Fidelio' lanceerde hij met jeugdig 
enthousiasme vele plannen en ontwikkelde 
initiatieven en probeerde ook op langere ter
mijn te denken. Hij vond weerklank bij het ver
nieuwde bestuur en later ook bij de daarop 
volgende besturen. Op den duur leidde die 
verhouding tot een wederzijdse stimulering 
voor het ontstaan van een bloeiend vereni
gingsleven, dat zich verder ontwikkelde tot 
een uiterst vruchtbare samenwerking. Geen 
wonder dat zijn naam onverbrekelijk verbon
den zal blijven aan het vierde tijdvak. 

De vrouwenemancipatie brak volledig door bij 
'Fidelio'. In het eerste deel van deze eeuw 
kwam het helemaal niet voor, dat vrouwen in 
een harmonie meespeelden. In Woudenberg 
vond men het niet fatsoenlijk als een meisje bij 
'de muziek' wilde. Voor haar was toen hoog
stens een rol in een zangkoor weggelegd. 
Ook na de Tweede Wereldoorlog was het tot 
omstreeks 1960 nog een uitzondering als er 
een vrouw tussen de mannen meeblies. 

Daarna heeft de vrouwenemancipatie echter 
met rasse schreden in de harmonie-wereld 
vorderingen gemaakt. Zo ook bij 'Fidelio': 
anno 1995 is het aandeel van de vrouwelijke 
leden fors toegenomen en benadert in de har
monie ruim de helft van het aantal muzikan
ten. Bij de bestuursfuncties is het ook geen 
uitzondering meer, dat een vrouwelijk lid wordt 
benoemd en haar taken met volle inzet en 
betrokkenheid uitvoert. 
Wat de aanwas van nieuwe leden betreft, was 
de laatste jaren zelfs driekwart van de leerlin
gen van het vrouwelijk geslacht. Vooral de in-
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strumenten dwarsfluit, klarinet en saxofoon 
waren favoriet bij de dames en meisjes, maar 
ook op andere en zwaardere instrumenten als 
trompet, bugel, hoorn en slagwerk ontplooi
den zij hun muzikale talenten. 

In financieel opzicht zijn er zeer ingrijpende 
veranderingen opgetreden. Werd er in 1970 
nog gesproken over een financieel jaarover
zicht van ƒ 6000,-, sinds 1980 gaat bij 'Fide-
lio' jaarlijks tussen de ƒ 100.000,- en 
ƒ 130.000,- om. Het kunnen beschikken 
over ruimere financiële middelen is te danken 
aan de betere geldelijke ondersteuning van de 
gemeente Woudenberg, maar vooral ook aan 

het actieve beleid van bestuur en leden voor 
fondsenwerving door middel van acties. 
Als laatste, maar zeker niet als minste, dient 
de huisvesting van de vereniging genoemd te 
worden. In plaats van de geïmproviseerde 
repetitieruimtes vanaf de Tweede Wereldoor
log, heeft 'Fidelio' in 1995 een welhaast ideaal 
onderdak gevonden in de nieuwgebouwde 
locatie aan de Schoolstraat, die opnieuw 'de 
Harmonie' is gedoopt. Het betrekken van dit 
clubgebouw in 1981 is van grote waarde 
geweest voor de ontwikkeling van een goed 
verenigingsleven en heeft een uiterst positieve 
bijdrage geleverd in het bereiken van een 
hoger muzikaal peil van de harmonie. 

1995: Groepsfoto Harmonie en Drumband ter gelegenheid van het WO-jarig bestaan van 'Fidelio'. 
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