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Wat is het toch een feest om de Blaasbas te maken! En zeker zo’n  bijzon-
dere editie als de ‘Karel Boon Bas’ die nu voor u ligt. We mogen het gerust 
een boekwerkje noemen!

Karel Boon, onze illustere oud-voorzitter en gewaardeerd lid van Groot Ex-
celsior, is ook oprichter van de Blaasbas. De allereerste editie verscheen in 
1959. Wij zijn er als redactie trots op in zijn voetspoor te mogen treden. 

Met deze Karel Boon Bas willen wij als vereniging stilstaan bij de dood van 
Karel op 15 september 2014. Maar als je alle stukken leest, staan we eigen-
lijk stil bij het leven van Karel dat begon op 18 november 1933. Heel veel 
leden, oud-leden, bestuursleden, oud-bestuursleden, donateurs en dirigen-
ten klommen in de pen om hun herinnering aan Karel te delen met lezers 
van deze Karel Boon Bas. Ieder heeft zijn eigen herinnering; voor de één 
was het meneer Boon die het orkest op zijn donder gaf. Voor de ander was 
Karel coach en inspirator, of die lieve man op dinsdagavond die altijd zo blij 
was je te zien. 

Door deze hele Bas klinkt het door: Karel Boon was JE en JE was Karel 
Boon. Dat blijft zo.

Wij hebben als redactie genoten van alle verhalen (en af en toe een traantje 
weggepinkt). Trudy heeft in de teksten alle puntjes op de i gezet, en Iris heeft 
wonderen verricht bij de opmaak. Zij koos voor goud als dragende kleur van 
deze Karel Boon Bas: het goud dat Karel was voor onze vereniging.

Kruip lekker op de bank met deze dikke Karel Boon Bas; we zijn ervan over-
tuigd dat u hem van voor naar achter gaat spellen en voor altijd bewaart. 

Trudy Admiraal  
                                                                                                      

 Iris van Nifterick

Kruip met mij
 op debank

&
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De eerste
Blaasbas
Proefnummer, 
staat erboven. 
De allereerste 
Blaasbas 
verscheen in 
1959. Idee, 
concept en 
redactie: 
C.K.B.. Niet 
omdat Karel 
nou zo graag 
achter de 
typemachine 
zat, maar om-
dat hij vond 
dat donateurs 
–‘begunsti-
gers’- van 
Jong Ex-
celsior het 
recht hadden 
iets terug te 
krijgen voor 
hun trouwe 
financiële on-
dersteuning.

Die doelstel-
ling geldt nog 
steeds, het is 
leuk om als 
donateur op 
de hoogte te 
blijven. Maar 
in de loop der 
jaren is de 
Blaasbas ook 
uitgegroeid tot 
een blad voor 
en door leden 
over hun 
orkest. 
Om Karel te 
citeren: ‘Tot in 
lengten van 
dagen. 
Champagne!’
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Donateursconcert wordt eerbetoon aan Karel

Karel ademde Excelsior  en Excelsior Karel...

1993, Karel Boon bij de rommelmarkt  gehouden bij de Johanneschool in Amsterdam
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Voor de zomervakantie speelde hij 
nog mee in het orkest. Na de zomer 
keerde hij niet terug. Karel Boon, 
onze oud-voorzitter en tenorsaxofo-
nist overleed op 15 september 2014. 
Hij is tachtig jaar oud geworden.

Karel is veertig jaar voorzitter geweest 
van onze vereniging. Het is dan ook 
moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn bijdra-
ge aan onze vereniging te overschatten. 
Zonder hem zou er bijvoorbeeld geen 
Blaasbas zijn geweest, had Groot Ex-
celsior niet bestaan en is het maar zeer 
de vraag of Jong Excelsior onlangs haar 
88-jarig bestaan zou hebben kunnen 
vieren. 

Karel ademde Excelsior en Excelsior 
Karel. Zeventig jaar lang was Karel 
week in week uit bij de vereniging. Ieder 
lid heeft op een gegeven moment een 
geschiedenisles van hem gekregen. En 
ook al viel hij wel eens in herhaling, zo’n 
les blijft je bij. Het idee om onderdeel te 
zijn van zo’n warme geschiedenis geeft 
een extra unieke dimensie aan het Ex-
celsior-zijn.

Een half jaar geleden kwam het bestuur 
bijeen om de planning voor dit seizoen 
te maken. Ons donateursconcert plan-
den we op 15 maart 2015. Het is alsof 
Karel het zo heeft gepland: deze datum 
volgt exact een half jaar na zijn overlij-
den. Om hem nog eenmaal in het zon-
netje te zetten, ook voor de vele dona-
teurs die dan altijd aanwezig zijn, willen 
we dit donateursconcert aan Karel op 
dragen. Over de precieze invulling hier-
van zijn we nog aan het nadenken, maar 
gezien de warmte die Karel bij alle leden 
oproept weten we zeker dat dit een mooi 
eerbetoon wordt.

Veel leden komen met nog meer mooie 
initiatieven naar ons toe om Karel te 
herinneren. Deze speciale Karel-bas is 
daar het eerste sprekende voorbeeld 
van. Een prachtig initiatief door leden en 
oud-leden waarmee hij zeer vereerd zou 
zijn geweest.  

Het raakt ons diep te zien hoe zeer Karel 
wordt gemist. 

Het bestuur

Donateursconcert wordt eerbetoon aan Karel

Karel ademde Excelsior  en Excelsior Karel...

1993, Karel Boon bij de rommelmarkt  gehouden bij de Johanneschool in Amsterdam
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- 1999 -

Paul 
‘Hee, lieverd die Karel Boon die ken je toch al 
heel lang?’

Caroline
‘Ja natuurlijk, dat is de voorzitter der voorzitters 
van de vereniging. Die ken ik al sinds ik zestien 
was en ik in het jeugdorkest kwam spelen. Hij 
hoorde destijds dat ik fluit speelde en ik had 
geen keus hoor. Moest gewoon komen mee-
spelen. Twee weken erna kreeg ik zes fluitleer-
lingen en moest ik niet verder zeuren...
Hij was echt streng hoor. Als je er niet was, dan 
was het hommeles. Ik heb wat meegemaakt 
met die man zeg! Maar ook veel mooie herinne-
ringen. Bijvoorbeeld de gezellige lerarenverga-
deringen bij hem en Trudy thuis. Dat kon je ei-
genlijk geen vergadering noemen; dat was een 
grote verwennerij en gezelligheid. Daar heb ik 
echt wel een glaasje wijn leren drinken.....;)
Toch ook lastige herinneringen. We waren het 
niet altijd samen eens maar hij deed en zei alles 
in het belang van de club. Jong en Groot Excel-
sior hadden niet zo bestaan als Karel het niet zo 
gedaan had.’

Paul
‘Goh, ik ken hem nu pas twee jaar en ik begrijp 
dat hij wil stoppen als voorzitter.’

Caroline
‘Tsja, dat zegt hij al jaren maar niemand wil of 
kan het van hem overnemen. Zou jij er dan iets 

Twee oud-bestuursleden
halen herinneringen op

‘Als het een b eetje tegen 
zat dan was Karel  er 
met een luisterend oor ’

8 dé Karel
BOONBAS  

Twee oud-bestuursleden
halen herinneringen op
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lang, je hebt alles al 
eens meegemaakt dus 
je weet van de hoed 
en de rand. En anders 
kom je maar voor ad-
vies hoor.’

Caroline: ‘En zo kwam 
het dat ik het stokje van 
Hans overnam. Wat 
ben ik vaak voor advies 
naar Karel gestapt en wat heb ik een hoop 
van hem geleerd! En wat heb ik, bijvoor-
beeld tijdens studieweekenden, lekker met 
een glaasje wijn erbij, lekker zitten bomen 
over de vereniging. Mijn grootste zorg was 
natuurlijk JE en dat waardeerde Karel. Ge-
lukkig begreep hij ook heel goed dat JE 
last heeft van deze moderne tijd en dat het 
moeilijk is om in Amsterdam en omgeving 
jonge mensen te vinden die het juiste in-
strument bespelen.

Toch voelde het voor mij niet goed en heb 
ik de club vorig jaar aangegeven dat ik er-
mee wilde stoppen. En toen gebeurde bij 
de laatste BBQ voor de zomervakantie dit:’

Karel (brengt mij een glaasje wijn):
‘Zeg Caroline, wat zit je nou toch te zeuren 
dat je ermee wil stoppen! Je doet het toch 
prima?’

Caroline
‘Ik snap dat je dat denkt maar ik wil het je 
graag even uitleggen Karel.’
Een paar wijntjes later:

Karel
‘Oké, nu begrijp ik het, je gaat dus stop-
pen! Ik zal je steunen bij de aankomende 
ALV en de leden moeten zich schamen dat 
er niemand opstaat.’ 

Caroline: ‘Dat was een fijn compliment 
en heeft mij veel steun gegeven om niet 
op mijn beslissing terug te komen. Na de 
vakantie kwam ik met mijn hoorn weer en-

Wat b en 
ik vaak voor 
advies naar 

Karel gestapt. . . 

thousiast naar de repe-
titie en ik had Karel voor 
deze steun nog extra 
willen bedanken...

Jong en Groot Excel-
sior zijn, net als bij Ka-
rel, ook een deel van 
mijn leven geworden. 
Maar daar hoorde Karel 
absoluut bij. Als het in 

het leven even een beetje tegen zat dan 
was Karel er met een luisterend oor. Dat 
waren ook weleens gesprekken waar we 
het niet altijd eens waren maar uiteindelijk 
kwam het altijd weer goed.

Ik, en ik denk heel veel leden, ga altijd 
met een fijn gevoel naar de vereniging 
en weer naar huis. Daar heeft zeker Ka-
rel ook lang voor gezorgd en dat heeft hij 
meegegeven aan allen die met de vereni-
ging te maken hadden. 

We zitten nu al een aantal repetities zón-
der Karel bij GE te spelen. Ik denk dat ve-
len het met mij eens zijn dat hij helemaal 
niet weg is. Hij zit bovenin de nok gewoon 
nog lekker van ons te genieten. Ik denk 
met een glaasje wijn erbij.’

Paul en Caroline Stubbé,
oud-voorzitters

10 dé Karel
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voor voelen om voorzitter te worden van 
de club?’

Paul
‘Nou ja, van muziek maken weet ik na-
tuurlijk niets, maar managen kan ik wel 
en die Karel heeft er wel een mooie ver-
eniging van gemaakt. Denk je dat hij het 
wel ziet zitten?’

Caroline
‘We kunnen het hem zeker even vragen. 
Hé, Karel, zou het mogelijk zijn dat Paul 
voorzitter van de vereniging gaat wor-
den?’

Karel
‘Nou, nou, waarom niet, denk jij dat hij het 
kan?’

Caroline
‘Dat denk ik wel, hij 
heeft zeker organi-
satorische kwalitei-
ten en hij voelt zich 
goed in de vereni-
ging met onze kin-
deren erbij. En met 
het huidige bestuur 
moet dat toch kun-
nen.’

Karel
‘Tsja, hij hoeft natuurlijk niet veel van mu-
ziek te weten want daarbij kan hij steunen 
op de dirigenten. Laat hem maar eens 
met mij komen praten, dan zien we het 
wel.’

Paul: ‘En zo gebeurde het dat ik in ge-
sprek kwam over het voorzitterschap van 
de vereniging, na de veertig jaar dat Ka-
rel dat gedaan had. Je doet dat het beste 
door je eigen lijn te kiezen en door niet 
een kopie van je voorganger te willen 
zijn. Ik heb met Karel een paar keer ge-
sproken en we hebben de ‘routine’ een 
beetje doorgenomen. Hij heeft mij ook 

nog sterk geadviseerd om enkele zaken in 
de vereniging te organiseren en om bijvoor-
beeld KE veel aandacht te geven. Maar toen 
was het ook over voor Karel en dat vond ik 
knap van hem. Hij heeft naderhand nooit 
meer kritiek gehad over het beleid en hij 
heeft het bestuur te allen tijde zijn fiat gege-
ven. Sterker nog: in bange dagen en tijden 
stond hij altijd achter het bestuur omdat hij 
wist dat er soms knopen doorgehakt moes-
ten worden en dat het bestuur het daar altijd 
moeilijk mee heeft. Karel Boon was de man 
die de vereniging gemaakt heeft, maar ook 
de man die wist wanneer hij de bestuurlijke 
taken echt los moest laten. Tot op ons laatste 
contact hebben we altijd begrip voor elkaar 
kunnen hebben. Karel wilde nooit ‘ere-voor-
zitter’ worden, wat het bestuur wel graag 
had gewild in die tijd. Ik denk dat hij deze 
speciale Bas veel mooier vindt dan een ti-

tel. Karel blijft toch Karel 
nietwaar?’

 

- 2011 -

Caroline
‘Hee lieverd, je weet toch 
dat Hans wil stoppen met 
het voorzitterschap? En 

nu wil het bestuur dat ik het van hem over-
neem. Ik heb twee weken bedenktijd ge-
vraagd maar dat is toch niks voor mij?’

Paul
‘Tsja, ik weet het niet hoor. Ik denk dat je het 
wel kan maar vraag het anders eens aan 
Karel.’

Caroline
‘Karel, het bestuur wil mij als voorzitter want 
Hans wil graag stoppen. Wat vind jij daar 
van?’

Karel
‘Nou dat lijkt mij een prima idee. Ik zou niet 
weten waarom niet. Jij kent de club al zo 

In bange dagen 
en ti jden stond  

hij  alti jd achter 
het  b estuur. 
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‘Hij kon  er uren over vertellen’
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voorzitter. Het feest in de Johannesschool kan ik me nog goed herinneren en ik 
besefte toen pas hoe belangrijk hij was voor de vereniging. Dat beeld werd de 
jaren daarna alleen maar duidelijker. JE was Karel Boon en Karel Boon was JE.  
Waar Karel echt naar kon uitkijken was het repeteren en optreden van het 
reünistenorkest. Dit orkest komt eens in de vijf jaar bij elkaar tijdens de jubile-
umviering. Ik heb dit zelf drie keer mogen meemaken en elke keer was het een 
genot om te zien hoezeer hij hier bij betrokken was. Hij was hier echt trots op 
en kon uren vertellen over de vele mooie momenten die hij vroeger met hen 
had beleefd. 

Hans Ruesink,
oud-voorzitter JE

Werkweekend in Rhoden of Norg. Secretaris Cor Droog op de voorgrond,
Karel Boon hier nog met donker haar en zonder baard. 12 dé Karel

BOONBAS  

Karel Boon was JE
Eind jaren negentig hoorde ik voor het eerst van Jong Excelsior. Onze zoon 
Freek wilde graag leren drummen en via via hoorden wij van het bestaan van 
een Jeugdorkest in Amsterdam Osdorp. Na een eerste kennismakingsbezoek 
waren we meteen enthousiast en vanaf dat moment stond elke zaterdagavond 
in het teken van Jong Excelsior. 

De eerste jaren alleen nog als betrokken ouder maar al na een paar jaar ook 
als bestuurslid. Eerst als penningmeester en daarna ongeveer zes jaar als 
voorzitter. 
Ik was nog maar net betrokken bij JE toen Karel na 40 jaar afscheid nam als 

Werkweekend in Rhoden of Norg. Secretaris Cor Droog op de voorgrond,
Karel Boon hier nog met donker haar en zonder baard. 
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1981 Schaatsen in het Amsterdamse bos.  
V.l.n.r. Caroline Stubbé,  Ans Staas, Patricia Boon, Cor Salverius,  
Karel Boon, Marjo, Ans junior Staas en Ab Staas.
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1981 Schaatsen in het Amsterdamse bos.  
V.l.n.r. Caroline Stubbé,  Ans Staas, Patricia Boon, Cor Salverius,  
Karel Boon, Marjo, Ans junior Staas en Ab Staas.
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2006, nieuwjaarsinstuif. 2007, concertreis Groot Excelsior.

2002, concertreis Groot Excelsior Raststede16 dé Karel
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De voorzitter
Al ruim een halve eeuw werk en woon ik in de 
wereld van de muziek. Talloze instrumentalisten, 
zangers en organisatoren van muzikale evene-
menten hebben mijn pad gekruist. Velen van 
hen zijn weggezonken ergens diep in mijn her-
innering. Maar anderen, ook al zijn ze niet meer 
onder ons, zijn nog altijd dicht in mijn buurt. Zo-
als de voormalige voorzitter van Jong Excelsior 
Karel Boon.

Met hem heb ik samen heel wat beleefd: de ope-
ra Esperanza tijdens het Holland Festival, voor 
zijn verjaardag schreef ik de Karel Boonmars en 
onvergetelijk het Mini Concours dat ik speciaal 
schreef voor een jubileumconcert van JE in de 

‘Karel heeft
op  een intense
manier bij
mijn 
geschiedenis
gehoord’

70er jaren en dat werd uitgevoerd in de grote zaal van het Concertgebouw in 
Amsterdam.
Een bijzondere herinnering was ook dat het Mini Concours met JE geprogram-
meerd werd tijdens hun tournee in Zweden. Ik was daarbij. Gelukkig maar, want 
een van de vocale solisten werd plotseling ziek. Ik heb toen zijn partij gezongen 
en Karel dirigeerde. Een absolute happening.
Karel Boon was niet alleen de voorzitter van JE. Sterker; hij WAS JE en JE was 
Karel Boon. Een ondeelbare eenheid die in hoge mate zijn leven bepaalde en 
daar velen bij betrok.
Ik herinner mij nog heel goed dat ik hem kort na de zomervakantie sprak en 
vroeg of hij heerlijk uitgerust was. Ja dat was hij, want hij had liggend op het 
strand een heel nieuw plan bedacht voor het orkest.
Behalve in het repetitielokaal kwam ik hem ook geregeld tegen bij hem thuis. 
En behalve koffie en een pils kwam ook altijd Jong Excelsior ter tafel. Hij hield 
zielsveel van het orkest en als er een probleem was loste hij dat op, onder meer 
door zijn tomeloze energie.
Karel heeft op een intense manier bij mijn geschiedenis gehoord en zal dat blij-
ven horen. Naast mijn huis in de Jordaan verblijf ik ook veel op het Franse platte-
land. Daar hoorde ik dat Karel op 17 september j.l. was overleden.
In de eerste plaats triest voor zijn vrouw, dochter en zoon maar ook voor zijn 
geliefd orkest.
Er doen heel wat verhalen de ronde waar een mens arriveert nadat hij is over-
leden. Geen van die verhalen is ooit bevestigd of bewezen. Ik denk dat Karel 
ergens saxofoon speelt. Ongetwijfeld een lied ter ere van Jong Excelsior.

  
B ernard van B eurden,

componist    16 dé Karel
BOONBAS  
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JE/GE als baken in het leven...
Gelukkig heeft hij uitgebreid kunnen ge-
nieten van wat hij teweeg heeft gebracht; 
vooral tijdens de jubilea werd dat duidelijk. 
Wat een onvoorstelbare hoop mensen heb-
ben JE/GE als baken in hun leven gezien of 
doen dat nog. Zeer bijzonder; iets om voor 
altijd vast te houden! Inderdaad: het JE-vi-
rus.
Zoals iedereen zou ik nog uren door kunnen 
gaan met het vertellen van prachtige anek-
dotes; ze zijn niet te tellen. Laten we afspre-
ken dat we dat doen als we elkaar treffen 

bij een reünie of donateursconcert. Dat is 
denk ik de mooiste manier om Karel nooit 
te vergeten!

Jos van der Sijde,
oud-dirigent JE en GE

‘Het orkest was 
 van Karel  en ik 

 mocht het dirigeren’

1983, buitenconcert Amsterdam Museum.  
Jos van der Sijde staat in de file, Karel Boon dirigeert Jong Excelsior.18 dé Karel
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Het was Bernard van Beurden die het 
contact tot stand bracht tussen JE en 
mij. Samen met hem gaf ik, zelf nog 
beginnend student, les aan eerstejaars 
studenten in het vak ensembleleiding 
aan het Rotterdams Conservatorium. 
Hij kende het orkest en wist dat er een 
vacature aankwam. Vond dat er een jon-
ge hond voor moest die zelf nog ‘omge-
keerd aan een boomtak hangt’ en gekke 
dingen durft te doen. Het bleek een gou-
den match te zijn!

Het was van het begin af aan duidelijk: het 
orkest was van Karel en ik mocht het dirige-
ren. Ook naar mij was hij zeer strikt; repeti-
ties afzeggen omdat ik moest spelen bij het 
Rotterdams Phil werd maar mondjesmaat 
geaccepteerd en ten strengste afgekeurd.
Maar hij legde ook uit waarom: ‘Er moet 
een band ontstaan tussen jou en JE; dat 
kan alleen als je zelf het voorbeeld geeft, 
je zaakjes in orde hebt en er altijd bent.’-
Die filosofie gold ook voor het bestuur; van 
iedereen werd maximale inzet verlangd; 
hijzelf voorop!
Ik heb in mijn afscheidsbrief aan hem  - die 
hij helaas niet meer heeft gelezen – ge-
schreven dat hij mijn eerste echte coach 
was en dat ik als broekie zeer veel heb ge-
leerd van hem als het gaat om het nemen 
van verantwoordelijkheid en het werken in 
een team. Hij was de boeman, zodat ik de 
populaire dirigent kon uithangen.
Ik kreeg carte blanche als het om repertoi-
re ging; nooit heeft hij een stuk afgekeurd. 
Zelfs niet als het orkest morde en Trudy aan 
me vroeg wat ik nou toch voor rot stuk had 
meegebracht….. Ook dat was prachtig; de 
openheid naar elkaar toe die toch altijd ge-
tuigde van wederzijds respect en vertrou-
wen. Dat gold voor het hele bestuur; Karel 
was van deze houding de aanjager. Wat 

hebben we vaak heftig gediscussieerd; 
Trudy was altijd de felste! Pure betrokken-
heid; zo ontstond een prachtig team rond 
een uniek orkest.
Natuurlijk was hij eigenwijs en koppig. We 
weten allemaal waar dat toe heeft geleid: 
een vereniging die zijn weerga niet kent en 
ondanks alle perikelen nog steeds floreert! 
Hij was een visionair; daar kunnen we hem 
niet dankbaar genoeg voor zijn. De oprich-
ting van GE is daar natuurlijk een prachtig 
voorbeeld van!

JE/GE als baken in het leven...

1983, buitenconcert Amsterdam Museum.  
Jos van der Sijde staat in de file, Karel Boon dirigeert Jong Excelsior.
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2011, studieweekend Jong- en Groot Excelsior

2006, Sneek.

2011 Sloterproms, Karel Boon vertelt over vroeger.

2007, concertreis Groot Excelsior.
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Een enorm 
verenigingsgevoel

Op maandagmorgen 15 september schreef ik het volgende op een 
kaart voor Karel Boon:

Beste Karel,

Via Paul, Jopie en Caroline hoorde ik de treurige berichten. Ik wil jou en 
de mensen die dicht bij je zijn heel veel sterkte wensen. Er wordt door 
velen aan jullie gedacht. Volgens mij heb jij in je leven altijd de regie 
over jouw eigen leven in handen gehad en ik hoop zó dat je dat tot het 
allerlaatst zult kunnen volhouden.
Ik wens je kracht en heel veel moed en heel erg bedankt voor het delen 
van onze grote passie: Groot en Jong Excelsior.

Lieve groet, Ronald

Deze tekst heeft Karel nooit gelezen. Rond het tijdstip dat ik de kaart 
postte, is hij rustig – op zijn eigen tijd – overleden.
 
Ik herinner me Karel Boon als een verenigingscoryfee. Iemand waar 
vooral de generaties die onder zijn soms strenge voorzitterschap waren 
opgegroeid enorm tegenop keken. Voor velen was en bleef hij altijd 
meneer Boon. 
Ik ben van na die generatie. Ik heb me nooit ongemakkelijk gevoeld om 
meneer Boon bij zijn voornaam te noemen, maar ik realiseerde me als 
ik met hem sprak altijd donders goed wie ik voor me had. Het deed me 
dan ook altijd heel veel plezier als hij zijn waardering voor me uitsprak, 
iets wat hij gelukkig vaak heeft gedaan. Daarbij hadden de menselijke 
kant en het gevoel voor de vereniging voor hem veel meer waarde dan 
de muzikale prestaties. Karel begreep als geen ander dat het één niet 
zonder het ander gaat. 
Dat is dan ook wat ik me zal herinneren: zijn enorme verenigingsgevoel 
en het besef dat Jong en Groot Excelsior meer zijn dan alleen maar 
twee uitstekende orkesten. Het is – soms letterlijk – één grote familie. Ik 
ben blij en trots dat ik daar deel van mag uitmaken.

Ronald S lager,
dirigent Groot Excelsior‘I
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‘Hij zei waar het op stond’

Karel Boon tijdens repetitie.  
Op de achtergrond zijn dochter Patricia naast Bep Meijerink.

22 dé Karel
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Het was wel even schrikken toen ik al surfend bij jullie site uitkwam. 
(Want stiekem kijk ik nog wel een op jullie website hoe het met jullie 
gaat en denk ik aan de mooie jaren dat ik jullie dirigent mocht zijn.)
Een grote foto van Karel. In Memoriam.
 
Dé beeldbepalende figuur van Jong en later Groot Excelsior.
Een anekdote:
Ik herinner me dat Karel er een gewoonte van maakte om, nadat ik afge-
slagen had, nog even een riedel op z’n tenorsax na te geven. Dat werd 
voor mij in toenemende mate een ergernis. Toen ik daar op een gegeven 
moment toch een opmerking over maakte, bromde hij wat en ging over tot 
de orde van de dag. In de pauze van de desbetreffende repetitie kwamen 
diverse orkestleden mij besmuikt melden opgelucht te zijn dat deze ‘sta-
tus aparte’ nu van de baan was. Karel heeft er tegen mij nooit meer een 
woord aan vuil gemaakt. Ook nooit meer nageriedeld.
Toen ik afscheid nam als dirigent kwam Karel als een van de laatsten naar 
me toe om gedag te zeggen. Waar anderen lang de tijd namen om uitge-
breid met me te praten, bleef Karel kort: ‘Ik vind dat je te vroeg weggaat. 
Dat vind ik jammer. Veel succes met alles en tot ziens.’ Zo herinner ik me 
Karel Boon; hij zei waar het op stond.
Ik wens allen sterkte bij het verwerken van dit verlies en hoop dat er velen 
opstaan die dezelfde drive als Karel hebben om iets moois van hun club 
te maken.

Frank Steeghs,
oud-dirigent Groot ExcelsiorEe
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‘Hij zei waar het op stond’

Karel Boon tijdens repetitie.  
Op de achtergrond zijn dochter Patricia naast Bep Meijerink.
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+/- 1950, groepsfoto Jong Excelsior met Karel.

24 dé Karel
BOONBAS  

Karel Boon op de Thor-line op weg naar Göteborg, Zweden. 
Hij schreeuwt:”Rondom C”, de titel van het werk van Bernard van Beurden dat Jong 
Excelsior moest uitvoeren in Zweden in verband met de verkregen subsidie.
Rondom Zee was de verbale koppeling.

1950, muzikale rondvaart Jong Excelsior.
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‘H et was voor het eerst dat ik hem stil hoorde vallen’
krukje omdat onze telefoon bovenop 
het koelmeubel stond. Een beetje ze-
nuwachtig maar toch vastberaden: 
ik ging meneer Boon 
bellen. Het was voor 
het eerst dat ik hem stil 
hoorde vallen.

Een paar weken later 
riep hij me apart. Er 
hadden zich meerdere 
orkestleden gemeld en 
de keus was niet op mij 
gevallen. Want, zo leg-
de meneer Boon mij uit, 
een bestuursfunctie bij JE hield ook in 
dat je een handje moest helpen bij het 
in- en uitladen van het instrumentari-
um bij concerten, en dan hadden ze 
meer aan sterke jongens. Ik slikte mijn 
teleurstelling weg en resumeerde: dus 
omdat ik de grote trom niet kan dra-
gen, mag ik geen bestuurslid worden. 
Het was de tweede keer dat ik hem stil 
hoorde vallen.

Een week later zat ik in het bestuur. Ka-
rel Boon heeft voor mij gepleit, en mis-
schien heeft hij er later nog wel eens 
spijt van gehad; ik was in die tijd een 
tamelijk eigenwijze tante. Maar hoewel 
Karel Boon behoorlijk kon brullen voor 
het orkest, ben ik geen moment bang 
geweest om in het bestuur mijn zegje 
te doen. Dan doe je het goed als voor-
zitter. 

Van die bestuurstijd weet ik niet veel 
meer, behalve dat ik er wijn heb leren 
drinken en nooit de grote trom heb 
hoeven dragen. Maar na al die jaren 

denk ik nog vaak terug aan die ene 
avond na een bestuursvergadering 
waar de gemoederen verhit waren ge-

weest. Het was bij ons 
thuis. Alle andere be-
stuursleden waren naar 
huis gegaan en mijn 
familie lag al te slapen. 
Karel zat in de leunstoel 
van mijn vader, de be-
nen over elkaar heen 
geslagen en nam een 
slokje wijn. Het was stil 
en laat. Ik wilde eigen-
lijk dat hij ook wegging. 

Karel liet de stilte nog even duren en 
vroeg toen: ‘Zit jij wel eens zo rustig in 
een stoel na te denken?’ Ik was 18 en 
verbijsterd. Die meneer Boon was gék 
geworden! Hij gaf me de tip om dat zo 
nu en dan te doen, en ging naar huis.

Ik zit graag ’s avonds, als het huis stil 
is geworden, met ons hondje bij de 
haard. Glaasje wijn erbij, beetje na-
denken over de kinderen, het werk, het 
leven. En altijd ook eventjes aan Karel. 
Dag Karel.

Trudy Admiraal,
tenorsaxofoniste Groot Excelsior

E en paar 
weken  later 
riep hij me 

apart.
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Op de fiets van de Pijp naar Osdorp, 
rammelende koffers achterop, door 
straten waar je niet dood gevonden 
wilde worden om uit te komen bij de 
oude Johannesschool waar mevrouw 
Boon, die eigenlijk ook een beetje met 
Jong Excelsior trouwde toen ze haar 
ja-woord gaf, achter het bestuurstafel-
tje zat met andere ‘bestuursdames’. In 
mijn herinnering stond meneer Boon 
altijd met een donderpreek op de bok. 
We kletsten teveel. We kwamen niet 
snel genoeg zitten na de pauze. We 
oefenden niet genoeg. In mijn herin-
nering trokken we ons er niet veel van 
aan, want het was elke 
week hetzelfde liedje.

Na jarenlang Dries 
Harshagen als dirigent 
te hebben gehad, 
stond daar ineens Jos 
van der Sijde voor het 
orkest. Nauwelijks ou-
der dan wij, met een 
nieuwe, totaal ver-

schillende aanpak. Karel Boon voelde 
onmiddellijk aan hoe hij het orkest kon 
laten scoren door een handig één-twé-
tje te spelen met Jos. De voorzitter gaf 
het orkest op z’n kop; de dirigent ver-
leidde het orkest muziek te maken. Het 
bleek een gouden formule.

Was het de verjonging op de bok die 
goed beviel? Op een dag besloot het 
bestuur dat ook het bestuur zelf zou 
moeten verjongen. Het waren tot dan 
toe alleen ouders van orkestleden die 
al jarenlang het bestuur van Jong Ex-
celsior vormden, sommigen al op leef-

tijd (maar als 18-jarige 
vind je 40 al heel oud…). 
In plaats van de gebrui-
kelijke donderpreek, 
riep meneer Boon or-
kestleden op zich aan 
te melden voor een juni-
or-bestuursfunctie. Ik zie 
mezelf nog staan in de 
winkel van mijn ouders, 
balancerend op een 

‘H et was voor het eerst dat ik hem stil hoorde vallen’
Verjonging bij 
Jong Excelsior

Karel Boon voel-
de onmiddelijk 
aan hoe hij het 

orkest kon laten 
scoren...

Door Jong Excelsior ben ik mijn tienerjaren heelhuids doorgekomen, en 
met mij mijn broer en zussen die ook in JE speelden. Onze ouders moeten 
maar wat blij geweest zijn met dat orkest op de zaterdagavond. 
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De Rode Draad
Karel was, na jaren met de voorzit-
tershamer te hebben getimmerd zo-
als dat tegenwoordig 24/7 heet, aan 
een andere uitdaging toe.
De uitdaging kwam er, toen met een 
reünie de oud-leden van JE het wel 
leuk vonden om samen muziek te 
blijven maken.

En zo geschiedde: de geboorte van 
GE, lekker samen muziek maken met 
een dirigent, dat was Jan Sevenstern, 
die bij dat zootje ongeregeld wat lijn 
en stemming probeerde te krijgen. 
Want bij Jan knapten regelmatig zijn 
veters of werd het merg zuur in zijn 
botten.
Dit was het moment voor Karels nieu-
we uitdaging. Om te voorkomen dat 
Jan en allerman maar lid van die club 
kon worden, bedacht hij een regel 
waar die aan moesten voldoen. Je 
kon alleen maar lid worden als je een 
oud-JE’er was of een ouder van een 
JE-lid. Er is zelfs een moeder/ oma 
geweest.
Dat werd ‘De Rode Draad’.
Hij ging voortvarend te werk, ik weet 
niet wat voor Rode Draad het was. 
Van katoen, wol, sisal of misschien 
elastiek, ik denk een denkbeeldige. 
Mij is het gelukt erlangs, onderdoor of 
er overheen te komen. Misschien een 

moment van onoplettendheid of een 
mindere dag of hij mocht mij wel, ik 
weet het niet.
Het was net na het begin van GE dat 
ik binnen ben gekomen. Marinus is 
later binnengeslopen.
De tijden zijn veranderd. 
‘De Rode Draad’ is in de loop der 
tijden minder strak geworden.
Karel heeft hem begin juli bij de bar-
becue opgerold en meegenomen 
naar waar hij nu is en kijkt nu neer 
op een prachtig orkest.

Erik Sikking,,
bastubaspeler Groot Excelsior

‘Karel 
kijkt  nu 

neer op een
 prachtig orkest’
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Van mijnheer Boon 
naar Karel
14 jaar leeftijdsverschil is veel als je 
11 jaar bent. Toen ik bij Jong Excel-
sior kwam was mijnheer Boon de 
voorzitter. Een man waar ik tegen-
op keek, niet alleen door zijn leng-
te. Hij was streng, maar met een 
natuurlijk gezag. Nooit heb ik hem 
met stemverheffing horen praten. 
De ernst waarmee hij sprak en hoe 
hij je aankeek was voldoende.  

Na de viering van het 40-jarig be-
staan vertrok ik uit de vereniging. Op 
de zaterdagavond waren andere ac-
tiviteiten die ik belangrijker vond. Pas 
in 1981, toen Groot Excelsior werd 
opgericht, kwam ik weer spelen. En 
toen was mijnheer Boon Karel Boon 
geworden. En nog later Karel. 
Hij zorgde ervoor de eerste repetitie 

‘Hij heeft een 
grote p laats 
ingenomen in 
mijn leven’

in het nieuwe jaar door de dames gekust te worden. Of met zijn verjaardag. We-
ken voor zijn verjaardag overlegden we wat we zouden trakteren, om niet met 
hetzelfde aan te komen. Hij was namelijk één dag later jarig dan ik. 
Natuurlijk heb ik nog veel meer herinneringen aan de lange tijd dat ik Karel heb 
gekend, maar ik kan er geen boeiend verhaal van maken. Dit stukje schrijvend 
besef ik dat hij een grote plaats heeft ingenomen in mijn leven. Omgekeerd kan 
ik begrijpen dat de vereniging een hele grote plaats heeft ingenomen in zijn le-
ven. Dat hij zelfs op de dag dat hij 80 werd op de repetitie kwam. 
Ik ben blij dat ik heb kunnen spelen op de crematieplechtigheid om aan één van 
zijn laatste wensen te kunnen voldoen.

Anne Bruins,
fluitiste Groot Excelsior
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2013, studiedag GE in Hoorn.
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Wist je dat Karel...
Niet alleen blij was je te zien maar dat ook elke week zei?

Op dezelfde houtschuit in de Van Lennepkade speelde 
als ik? (Zoeia) En dat ik (Dick) daar later ging werken (Fijnhouthandel)?

Aan nieuwe leden de hele Excelsior-geschiedenis 
leerde en alle gewoontes en gekkigheden toevoegde als je tijdens

 een busreis naast hem zat?

Een hekel had aan rusten (‘Ik ben hier om te spelen’)?

Aan het begin van elk stuk even alle voortekens opdreunde
 (‘fiscisgisdisaiseisbis’ ‘besesasdesgescesfes’)?

Altijd vroeg: ‘Hadden wij al gezoend vanavond?’

Graag beloofde: ‘Als je in het bestuur komt, 
word je ook gezoend’?

Tijdens het lange wachten bij de Sloterproms omringd 
werd door een heel nieuwe generatie JE’ers die ademloos 

luisterden naar zijn verhalen over vroeger?

Soms zijn tennissokken onder zijn nette broek aanhad?



    33dé Karel
BOONBAS  Ka

re
l d

e 
ch

ar
m

eu
r

‘Als ik jou  
zie, gaat het  

goed met mij’ Mijn dochter Clara speelde klarinet bij 
JE. Martin en Clara hebben tot 1986 
meegespeeld. Op het lustrum van JE 
in oktober 1981 werd besloten GE op 
te richten. Ouders van leden kregen 
de mogelijkheid les te krijgen en lid te 
worden. Zo heb ik officieel les van Ka-
rel gekregen op mijn tenorsaxofoon. Na 
mijn A-examen mocht ik rechts van Ka-
rel zittend meespelen in GE. De lessen 
gingen door tot mijn B-examen. Later 
kregen we via de vereniging de mo-
gelijkheid muziekles van professionele 
muzikanten te krijgen. Ik heb toen voor 
de lol sopraansaxofoonles genomen en 
daarbij het A- en B-examen behaald. 
Vingervlugheid was niet aan mij be-
steed. Nadruk kwam toen op de toon-
vorming te liggen. Ik heb  bijna 20 jaar 
tot november 2001 naast Karel de 
tweede of derde tenorsaxofoonpartij 
gespeeld. Mijn taak was het tellen en ik 
zorgde ervoor dat we beiden op tijd in-
zetten. De snelle loopjes speelde Karel. 
Ik probeerde mooie tonen te maken. 
Bij optredens was het volgens Karel be-
langrijk dat je blij het podium op kwam. 
De toeschouwers moesten zien, dat je 
plezier had in het spelen. Ik herinner 

mij dat verzoek ‘Lachen!’ van hem. Je 
deed dat dan, ook al had je last van ze-
nuwen. 
Mijn echtgenote Ank speelde tot 1995 
klarinet in GE. Na het lustrum 2001 ben 
ik gestopt. Pensioen en telkens twee 
maanden Oostenrijk, twee maanden 
Nederland maakten geregeld repetitie-
bezoek op dinsdag onmogelijk. Ik werd 
donateur van de vereniging. Je komt 
op grotere afstand van de vereniging te 
staan. Wel twee keer meegespeeld met 
het reünistenorkest. De laatste keer no-
vember 2011 heb ik helemaal aan het 
einde weer naast Karel gezeten, toen 
hij het laatste nummer met de reünisten 
op zijn tenorsaxofoon meespeelde. 
Ook al spel je de ‘Blaasbas’, je mist 
toch sommige dingen. Zo heb ik van 
zijn ziekte pas achteraf gehoord en ook 
zijn overlijden en begraven kwamen als 
een volstrekte verrassing voor mij.
Karel, ik beschouw mij als jouw leerling 
en daar ben ik je dankbaar voor!

K laus Fischer,
oud-tenorsaxofonist Groot Excelsior

‘ De snelle loopjes sp eelde Karel’

Sinds augustus 1980 ken ik Karel. Zoon Martin, toen tien jaar oud, kwam bij 
Jong Excelsior, om altsax te leren. Hij kreeg les van Karel en ik was bij de 
lessen aanwezig. Ik heb meteen thuis op een tenorsaxofoon alles mee geoe-
fend. 
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Blij het podium op
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Karel was op mijn bruiloft in 1994. Hij 
zat samen met Trudy in het prachti-
ge gemeentehuis van ‘s Graveland. 
Speciaal voor de bruiloft had hij een 
nieuw pak aan. Trudy keek naar Ka-
rel en zag dat het prijskaartje nog aan 
zijn mouw hing....

Ik had net verkering met Michiel, mijn huidige man. Michiel kwam 
mee naar de traditionele nieuwjaarshappening. Uiteraard deed Ka-
rel zijn verhaal met verborgen getallen voor de tombola. Daarna 
ging hij naast Michiel zitten en ging in gesprek met hem. Karel zei 
tegen Michiel: ‘Je moet wel weten dat ik ook van Marieke houd.’ 
Karel was een charmeur.

Zo gaf hij ook elke dinsdag als antwoord op mijn vraag hoe het met 
hem ging: ‘Als ik jou zie, gaat het goed met mij.’ Maar ja, hij zei het 
niet alleen tegen mij, maar hij gaf je wel het gevoel dat je speciaal 
was voor hem.

Tja en wie zegt nou ‘HOEST’ als hij moet hoesten...

Marieke Vaessen,
basklarinettiste Groot Excelsior

‘Als ik jou  
zie, gaat het  

goed met mij’
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‘Bij elke frase kun je iets over Karel b edenken’
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Eén en al Excelsior
Ik zit pas een jaartje bij GE. Maar al vaker had ik met Karel gesproken, in de 
pauzes of in de busrit naar Veendam, mijn eerste concert in een harmonieorkest. 
Hij was één en al Excelsior en droeg zijn hart op de tong. Een man met passie 
voor muziek. Ik mis hem. 
Tijdens een repetitie kwamen in mij veel teksten op over Karel, op de thema’s en 
contrapunten van de Chaconne van Buxtehude. Je kunt bij elke frase iets over 
Karel bedenken. (zie foto)

Rob du Jardin,
trompettist Groot Excelsior

‘Bij elke frase kun je iets over Karel b edenken’
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VERSLAG

Werkweekend in Drenthe: Karel Boon, W.G.de Buijzer, Peter de Cuijper en Eddy Musquetier.

Karel Boon in gesprek met de kinderen van Dhr.Wildeman, destijds leraar muziektheorie en 
hobo bij de jeugdopleiding van JE.36 dé Karel

BOONBAS  
1976, Karel Boon.
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Een man in z’n element
een simpel knikje. Vervolgens vóór 
het afstemmen dan eerst even z’n 
‘3-seconden-riedeltje’, bril even recht, 
been naar voren, rug naar achteren en 
blazen. Het staat er bij mij ingegroefd, 
een man in z’n element.

Patries (ja, zo noem ik je nog steeds 
als ik niet nadenk =) ) en Paul, met jul-
lie heb ik natuurlijk ook heel wat jaren 
aan mooie herinneringen liggen, en 
Trudy, bedankt ook voor die trouwe 
kaartjes de afgelopen jaren. 

De piano van thuis staat nu in mijn 
woonkamer en ik piel er nog wel eens 
wat op, maar de sax zal het altijd wel 
blijven. 

Karel, bedankt voor je vriendschap, ik 
mis je nog iedere dinsdag.

O livier Straman,
baritonsaxofonist Groot Excelsior

2013, Groot Excelsior speelt samen met een mannenkoor.38 dé Karel
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In de tijd dat ik nog om half acht naar 
bed moest, viel ik vaak met Chopin 
in slaap, want na de afwas speelde 
mams een uurtje of wat piano. Toen 
ik dus als zeven jarig jochie op pia-
noles moest, vond ik dat geen straf 
want ik had toen nog de illusie dat ik 
ooit ook zo mooi zou gaan spelen. 
Na acht jaar ploeteren, waarbij de 
voetbal vaker lonkte en ik meer en 
meer naar de duistere jazz-muziek 
trok (met dank aan paps), gaven 
Cannonball Adderley en Stan Getz 
de doorslag; het moest saxofoon 
worden. 

Hoe mijn moeder van Jong Excelsior 
afwist weet ik eigenlijk niet, maar ik 
zie me nog lopen de eerste keer in de 
Johannesschool, rondgeleid door ‘Me-
neer’ Boon. ‘Tja, sax, allemaal leuk en 
aardig, maar we hebben nu klarinetten 
nodig, alsjeblieft, hou vast.’ 

Een jaar lang geduldig afwachtend, 
maar volhardend mocht ik dan einde-
lijk van meneer Boon op de altsax. Les 
van dochter Patricia en hoornpartijtjes 
meeblazen in het orkest. Altsax is het 
altijd gebleven tot ik vorig jaar, noem 
het midlife crisis, noem het volwassen 
worden, na 32 jaar op baritonsax ben 
overgestapt. 

In al die orkestjaren heb ik veel leuke 
en mooie dingen gezien, gehoord en 
meegemaakt, en menige en eeuwige 
vriendschap beklonken. Karel, zoals 

Een man in z’n element
ik hem de laatste jaren na een lange 
gewenningsperiode heb leren noe-
men en zien, heeft daar natuurlijk van 
alles mee te maken. Wakend over 
het repetitiebezoek van JE, stoelen 
plaatsend voor ieder concert en als 
invallend dirigent als die te laat was; 
hij had overal zijn strakke hand in. 
Karel zorgde ervoor dat wij, het zooi-
tje ongeregelde en vaak nog pube-
rende 
Am-
ster-
damse 
op- 
(en op 
con-
cert-
reizen 
aan-) 
ge-
scho-
ten 
jongeren, in het 
gareel bleven, 
waardoor de 
muziek soms 
ook nog ergens 
naar klonk. 
De laatste jaren 
in GE was Karel 
altijd een van 
de eersten die 
me begroette 
tijdens repeti-
ties, met uitge-
stoken hand, 
een praatje of 

‘Karel zorgde
 ervoor dat wij in
 het gareel bleven’
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Actiefoto van Karel als keeper ergens in Nederland tussen Zuidlaren en Amsterdam 
tijdens een tussenstop. Op de achtergrond vermoedelijk Martin Elling.40 dé Karel
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Karel hoorde gewoon bij m’n leven
Karel ken ik al vanaf mijn elfde jaar. Als meisje kwam ik bij Jong Ex-
celsior via Co Hofstra en de eerste persoon met wie ik kennismaakte 
was voorzitter de Heer Boon (het duurde nog heel lang voordat ik 
Trudy en Karel ging zeggen). Ik keek als kind altijd ontzettend tegen 
Karel op; wat kon hij streng zijn! 

Karel gaf mij een klarinet in m’n handen maar mijn vingers waren nog te 
klein, het werd dus een es klarinet. Van Karel heb ik in mijn leven toch 
een heleboel geleerd, repetitie-verzuim was uit den boze. Later zei ik ook 

altijd tegen hem: ‘Ik heb Het Boon-syn-
droom.’ Afspraken zomaar afzeggen, zal 
ik ook niet doen. Afspraak is afspraak! 
Later speelde ik weer met Karel in GE. 
Met plezier denk ik nog aan de reizen en 
de studieweekenden. Wat hebben we 
veel gelachen. De stapelmoppen in de 
bus en de gesprekken ‘s avonds  met 
een wijntje, want vertellen kon Karel wel! 
Op een zo’n reis werd Karel met een dik 
been opgenomen in een ziekenhuis in 
Duitsland. Wat voelden wij ons allemaal 

rot dat we Karel en zijn gezin achter moesten laten! Dan merkte je toch 
weer wat een verbondenheid er in onze vereniging was!! 
Een aantal jaren kwam ik bij Trudy en Karel thuis om hun voeten te ver-
zorgen. Ook kan ik mij nog de trouwdag van Marieke herinneren. Trudy 
ontdekte dat Karel nog alle kaartjes aan z’n nieuwe colbert had laten 
zitten, zo zat hij in de trouwzaal. 
Ja, Karel hoorde gewoon bij m’n leven. Een praatje in de pauze hoorde 
er gewoon standaard bij! Lieve Karel, ik heb veel in m’n leven van jou 
geleerd en dat hebben Ton en ik ook weer aan onze kinderen meege-
geven; de liefde voor de vereniging en de muziek. Het is vreemd: geen 
Karel meer in GE.

Edith B ehrens,
klarinettiste Groot Excelsior

‘Wat hebb en we veel gelachen’
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‘Iemand van de statuur van Karel b en ik nooit meer tegengekomen’

Jubileumconcert 2011, JE bestaat 85 jaar, GE 30 jaar. 
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Al van mijn eerste kennismaking met Jong Excelsior in de jaren zestig 
– ik speelde zelf nog niet eens mee, maar mijn zus Loes wel – herinner 
ik mij dat er twee mensen heel belangrijk waren in dat hele gebeuren. In 
de eerste plaats natuurlijk de dirigent, meneer De Buijzer was dat toen, 
want die stond voor het orkest. Maar dan was er ook nog die meneer 
met een zware bril die altijd overal bij was en (letterlijk en figuurlijk) veel 
te vertellen had. Dat was meneer Boon, de voorzitter, begreep ik.

Hoe belangrijk die meneer Boon was, is mij als orkestlid (1966 tot 1981) en 
later ook bestuurslid (van 1976 tot 1981) steeds duidelijker geworden. ‘De 
voorzitter geeft leiding aan de vereniging’ is de gebruikelijke formulering in 
de statuten. Nou, iedereen die Karel als voorzitter meegemaakt heeft, zal dat 
kunnen beamen. Leiding geven deed hij, en hoe! Vooral zijn peptalks na de 
pauze zijn mij als orkestlid bijgebleven. Maar daarnaast schreef hij ook de 
Blaasbas aanvankelijk zo ongeveer in zijn eentje vol, gaf les, speelde zelfs 
nog een tijd op klarinet mee in het jeugd (!)orkest en nam in Zweden zelfs 
ogenschijnlijk moeiteloos de rol van dirigent over toen Bernard van Beurden 
de zieke solist Tabe Bas moest vervangen. ‘The show must go on’, nietwaar? 
En dat zijn dan nog maar een paar herinneringen, er is zoveel meer.

Ik woon nu al meer dan dertig jaar in Luxemburg en heb mij (hoe kan het 
anders met Jong Excelsior als leerschool) ook hier in het muziekleven en het 
bijbehorende bestuurswerk gestort. Maar iemand van de statuur van Ka-
rel ben ik nooit meer tegengekomen. En vaak heb ik tijdens vergaderingen 
waar de discussies maar voortduurden zonder dat er een conclusie werd 
bereikt, gedacht: ‘Karel, waar ben je? We hebben je nodig!’
Kortom, een groot man, een unieke voorzitter en een fantastisch mens. Het 
is een voorrecht hem gekend te hebben, ik heb veel van hem geleerd en 
hij zal altijd in mijn herinnering aan Jong Excelsior verbonden blijven. En die 
rode draad is niet kapot te krijgen.

B ert  Kwant,
oud-klarinettist en oud-bestuurslid JE

Leiding geven deed hij, en hoe!

‘Iemand van de statuur van Karel b en ik nooit meer tegengekomen’



    45dé Karel
BOONBAS  

‘Hij verwelkomde je wekelijks alsof  je een geliefd familielid was’

onder leiding van Karel Boon veel voor 
elkaar! De donderspeeches tijdens de 
zaterdagavond repetitie nam ik daarbij 
voor lief. 
In 1981 werd Groot Excelsior opge-
richt en kwam ik terug bij de Excel-
sior-familie, want dat gevoel gaf Karel 

je altijd, één grote familie waarbij hij je 
wekelijks verwelkomde alsof je een ge-
liefd familielid was. 

Groot Excelsior groeide uit naar een 
mooi orkest dat meer wilde dan alleen 
concertjes in bejaardentehuizen. Het 
GEB werd opgericht en organiseer-
de concertreizen en studieweekends. 
Daarbij kwam een ander aspect van 
Karel naar voren: die van levensge-
nieter met wie je heel goed een lange 
avond kon doorbrengen met een fijn 
drankje en hapje. 

Ik werd lid van het GEB en omdat ik 
toch iedere zaterdagavond naar de 

Johannesschool kwam met mijn doch-
ters Janneke en Femke, trad ik ook toe 
tot het bestuur. Tijdens bestuursverga-
deringen werd onder zijn leiding effici-
ent vergaderd, maar was er zeker ook 
veel ruimte voor gezelligheid.
Karel was een visionair: Jong Excel-
sior vormt het middelpunt van de ver-
eniging. Opleidingsinstituut Klein Ex-
celsior is belangrijk voor een continue 
toestroom van nieuwe JE leden. JE 
leden mogen vanaf hun 20e dubbe-
len in Groot Excelsior mits ze in Jong 
Excelsior blijven meespelen. Groot Ex-
celsior is uitsluitend toegankelijk voor 
ex-JE leden, zodat die binding tussen 
JE en GE verzekerd is. 

Nadat anderen het stokje van hem 
hadden overgenomen, was Karel zo 
flexibel dat hij accepteerde dat deels 
van zijn ideeën werd afgeweken. Hij 
was tot het eind een klankbord voor 
het bestuur en een bron van informatie 
over de geschiedenis van de vereni-
ging voor de nieuwe leden.

Jopie Buijs,
alt-saxofoniste Groot Excelsior

‘ Nadat anderen  
het stokje van hem 

hadden over genomen, 
was karel
zo felxib el....
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Omstreeks 1973 kwam ik via klasgenote Tine Boelaars bij Jong Excelsior. 
Ik wilde saxofoon leren spelen. Van de vereniging kreeg ik een altsax en ik 
kreeg les van meneer Boon. Ik had al jaren blokfluitles via de muziekschool 
van Amsterdam. Maar hier geen les in een speciaal muzieklokaal van een 
gekwalificeerde docent. Ik kreeg les in een soort berghok in de Coppels-
tockschool. 

‘ Toch was hij 
relatief mild

 voor mij...’

Karel was 
een visionair

Meneer Boon was van de ferme aan-
pak: geen subtiliteiten, maar gewoon 
in de maat de goede noten spelen, 
dan was het goed. Ik voelde me ver-
plicht om thuis goed te oefenen, want 
meneer Boon 
was streng en 
omdat hij zijn vrije 
tijd voor mij offer-
de, kon ik het niet 
maken om zijn tijd 
te verdoen. Toch 
was hij relatief 
mild voor mij: zijn 
dochter Patricia 
had na mij les; 

zij kreeg pas echt op haar kop als ze 
eens een mol vergat te spelen. 

Toen ik met Jong Excelsior mee mocht 
spelen, viel ik met mijn neus in de bo-

ter. Het was een fan-
tastische periode met 
een Jubileumconcert 
in het Concertge-
bouw, concertreis 
naar Zweden, leuke 
projecten met Ber-
nard van Beurden en 
muziek van Theo Loe-
vendie. Wat kreeg dit 
fantastische bestuur 

‘Hij verwelkomde je wekelijks alsof  je een geliefd familielid was’
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In het najaar van 2011 kwamen wij bij het orkest, waar we vrijwel niemand 
kenden. Karel was één van de eerste personen die ons welkom heette en 
ons wegwijs maakte binnen het orkest. 

Hij vertelde ons vele verhalen over de geschiedenis van het orkest en zo 
leerden we het orkest al snel kennen. Dankzij Karel voelden we ons direct 
welkom bij Groot Excelsior!

Elbrich Postma en Annalies T eernstra,
fluittiste en klarinettiste Groot Excelsior

‘We voelden ons direct welkom’
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Het is 1992. Jos van der Sijde is ook dirigent van Crescendo Sassenheim, mijn eerste 
club waar ik even geland ben nu ik weer in de Randstad woon. Jos zit dat op moment 
bij GE met een hoornist en twee altsaxen die hoornpartijen spelen. Na enige moeite 
van Jos mag ik in mei 1992 bij de gratie van Karel mee komen spelen. 

Gelijk die repetitie krijg ik te horen over de rode draad, dat ik een uitzondering ben en 
dat ik een maand op proef ben. Als ik ergens eind juni plagend vraag of de proeftijd 
voorbij is en ik mag blijven, moet Karel gelijk glimlachen.

Marinus Duijm,
hoornist Groot Excelsior

‘Ik vraag p lagend of de proeftijd voorbij is’ 

Zonder draad
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Typisch Karel

‘Blijf je gezellig eten?’ Het is zijn vrouw 
Trudy die het vraagt maar Karel had 
het net zo goed kunnen voorstel-
len. Hij geniet er zichtbaar van om 
mij die middag te helpen bij het sa-
menstellen van de jubileum-Blaas-
bas. We bladeren door z’n archief. 
Bij elke foto, bij elke bladzijde heeft 
hij weer een nieuw verhaal paraat. 

Vijftig jaar daarvoor is de allereerste 
Blaasbas van de pers gerold. Of beter 
gezegd: van Karels stencilmachine. Of 
eigenlijk: de stencilmachine van zijn 
baas. Want de eerste ‘Bassen’ maakte 
hij op kantoor. Karels pretoogjes doen 
vermoeden dat die baas niet op de 
hoogte was. 

Als ik Karel vraag om deze en andere 
Blaasbas-herinneringen op te schrij-
ven zodat we die in de jubileum-jaar-
gang kunnen plaatsen, vindt hij dat 
geen goed idee. Zijn persoonlijke ver-
halen hoeven van hem niet zo nodig 
op de voorgrond te staan. Een serie 
van vier artikelen met daarin de hoog-
tepunten uit alle voorbije jaargangen, 
dat moet het worden. Elke editie een 

eigen episode. Prima, zeg ik, maar 
dan heb ik wel een verzoekje.

Karel schreef regelmatig, gevraagd en 
ongevraagd, kopij voor in De Blaas-
bas. Handgeschreven stukjes die 
wij dan overtypten. Tijdrovend en, zo 
zie ik nu, helemaal niet nodig: in hui-
ze Boon staat een computer! En dus 
vraag ik Karel om zijn stukjes zelf in te 
typen en dan naar ons te sturen. Ka-
rel gaat akkoord. (‘Dan moet Trudy me 
maar helpen hoor, ik kan niet met dat 
ding overweg.’)

Een aantal weken later is de dead-
line van de eerste jubileum-Bas. In de 
pauze van een GE-repetitie komt Karel 
naar me toe. ‘Het eerste stuk is klaar’, 
zegt hij en hij drukt me een aantal vel-
letjes in handen. Getypt, dat wel. 
Beste Karel, dank je wel voor al je 
mooie verhalen. Ik vond het een eer 
om ze te mogen overtypen!

F lorian Hoven,
bestuurslid JE/GE en 

oud-redacteur De Blaasbas 

‘Bij elke b ladzijde heeft hij weer een nieuw verhaal paraat’

‘Blijf je gezellig eten?’ We hebben net uren achtereen door oude Blaasbas-
sen gebladerd, foto’s bekeken en JE-verhalen uitgewisseld (Karel iets meer 
dan ik). Voor ik doorheb dat Trudy’s vraag retorisch bedoeld is, worden we 
er al door haar op uitgestuurd. Gezamenlijk lopen we hun woning aan de 
Kennedylaan uit. Trap af. Snackbar in. ‘Drie schnitzels alsjeblieft.’ ‘Komt er-
aan, buurman!’
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Een man die er altijd zou moeten zijn
In de tachtiger jaren maakte onze familie kennis met Jeugdorkest Jong Ex-
celsior omdat onze zoon Jacco trompet ging spelen in het orkest. Vrij snel 
kwamen wij tot de ontdekking dat er een ontzettend fijne sfeer was in de 
vereniging. Wij maakten kennis met het toen regerende bestuur: Karel, Tru-
dy, Bert Meijer, Age Hartman, Hoffie (zo werd hij genoemd, zijn echte naam 
weet ik niet meer) en Ans Staas.

Na een tijdje werd ik gevraagd in het bestuur te komen als secretaris. Ik heb daar 
even over moeten nadenken, zo’n orkest was voor mij toch een beetje vreemd. Ik 
besloot het te doen en  heb er nooit een moment spijt van gehad.

Elke maand was er een vergadering onder het ‘strenge’ voorzitterschap van Ka-
rel. Ondanks dat ‘strenge’ ging ik altijd met plezier naar de vergaderingen, ook 
weer omdat het een fijne sfeer was. Natuurlijk kon Karel ons, vooral de vrouwen 

in het bestuur, niet onder de duim houden en werd 

‘Dames, het 
 lijkt wel een 

Poolse landdag!’

er lekker tussendoor gekletst. Karel riep dan altijd: 
‘Dames, het lijkt wel een Poolse landdag!’ Of wij 
dan altijd meteen stil waren, weet ik niet meer. 

Na een tijdje kwam ook mijn man Dick in het be-
stuur, hij was redacteur van de Blaasbas. En  zo 
gingen wij elke zaterdag met ons gezin (Wendie 
was inmiddels ook lid geworden op de sax) naar 
de Johannesschool, waar het hele bestuur ook al-
tijd aanwezig was.

Voor de orkestleden was Karel een voorzitter voor wie ontzag was.
Wij hebben heel veel beleefd met en in de vereniging en we hadden het voor 
geen goud willen missen. Karel en Trudy werden goede vrienden van ons. Wij 
hebben heel veel beleefd met elkaar en door de jaren heen liters wijn wegge-
dronken. 

Toen Karel voor de tweede keer zo ziek werd, was dat echt een ramp en al he-
lemaal toen bleek dat hij niet meer beter zou worden. Toen ik afscheid van hem 
moest nemen, vroeg ik of hij er vrede mee had. ‘Ja’, zei hij. Nou, ik niet! 
Karel is een man die er altijd zou moeten zijn. Ik mis hem en zal hem nooit ver-
geten. 

Mies Zwarst,
oud-bestuurslid Jong Excelsior
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Karel ken ik ongeveer 55 jaar als Mr. Jong Excelsior. Ik 
werd lid van de vereniging in 1959 en heb tot 1967 in JE 
gespeeld. Sinds de oprichting speel ik, met enige onder-
brekingen, in GE.

Toen Karel voorzitter was, durfde je eigenlijk niet af te zeg-
gen voor een repetitie, laat staan voor een concert. Dat gold 
als een doodzonde.
Trouwens, ik kan me niet herinneren ooit een keer te hebben 
verzuimd. Dat kwam gewoon niet bij je op! Je ging gewoon 
zaterdagavond naar Jong Excelsior omdat het je belangrijk-
ste uitje was indertijd. Je had ook geen geld om andere uitjes 
te betalen….
Door Karel is de vereniging vanuit bijna niets meer een zeer 
bloeiende vereniging geworden.
Ik ben blij hem gekend te hebben.

Dick Muts,
trombonist Groot Excelsior

‘Verzuimen voor een concert... 

...gold als een doodzonde’

Mr. Jong Excelsior

52 dé Karel
BOONBAS  

Vanaf mijn tiende jaar ben ik al lid/fan van JE. Klarinetles kreeg ik in de Wes-
terspeeltuin van mijnheer De Buijzer en als die niet kon, een enkele keer van 
Karel. Na het conflict met de Westerspeeltuin zijn we met het oude hoge 
stemming instrumentarium naar de Coppelstockschool gevlucht. Karel had 
dat zo geregeld.

Op zaterdagavond gingen Lous Nu-
berg en ik speciaal heel vroeg naar 
de repetitie om de band de Mixturas 
te horen spelen. Karel speelde in die 
band samen met onder anderen Leo 
Boon, Leo Rusch en een pianist die 
Wim heette. Ze repeteerden ook in 
de school voor de 
repetitie met JE be-
gon. De anderen die 
meespeelden kan 
ik me niet meer zo 
goed herinneren.

Wij waren een jaar of 
15 en voelden ons al 
heel wat. We kleed-
den ons speciaal 
mooi aan en liep-
en op hakjes waar 
we eigenlijk niet op 
konden lopen. Spe-
ciaal om op te vallen. Echter helaas….. 
de jongens van de band zagen ons 
natuurlijk niet staan.

Later bij GE telde dat leeftijdsverschil 
niet meer. Met Karel kon ik altijd goed 
opschieten. Veel bewondering had ik 
voor zijn grote inzet zowel voor JE als 
GE. Karel heeft de vereniging groot 
gemaakt, daar ben ik van overtuigd. 
Karel kon ook altijd leuk uit de hoek 

komen. Bijvoorbeeld als de dirigent 
een bepaalde passage te dik geïnstru-
menteerd vond bij de saxen en wat wil-
de schrappen, zei Karel steevast: ‘We 
betalen met z’n allen contributie dus 
spelen we met z’n allen.’ Lachen was 
dat.

Karel was een tech-
nisch wonder op zijn 
sax, echter speelde 
altijd wel wat fors. 
De laatste jaren bij 
GE en enkele di-
rigenten verder was 
Karel een stuk mild-
er geworden. Zelfs 
zacht spelen ging 
hem goed af.

De naam Karel Boon 
staat voor altijd in 

mijn geheugen gegrift. Ik denk nog 
heel veel aan hem en kan nog steeds 
niet wennen aan die lege plek achter 
mij.

Karel, ik mis je heel erg.

Zoeia Mtus,
fagottiste Groot Excelsior

Een technisch wonder op zijn sax

‘We b etalen met 
z’n allen 

contributie dus 
sp elen we 

met z’n allen’
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2012, seizoensafsluiting.
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2006 Studieweekend Jong- en Groot Excelsior, Karel Boon in het midden.

Karel genoot van zijn ‘cluppie’

‘Je kon een 
sp eld horen
 vallen in de 

Johannesschool’

Dat Karel ook een andere (zachte) kant 
had, heeft ons gezin ervaren toen één van 
onze ouders overleed en er een persoonlij-
ke brief van Karel werd bezorgd waarin hij 
zijn blijk van medeleven overbracht. Dit  gaf 
ons steun. Ook de complimenten die hij gaf 
als je goed gespeeld 
had, waren stimule-
rend. 

Toen ik in 2006 een tijdje mocht invallen 
was Karel al lang geen voorzitter meer en 
leerde ik hem kennen als ‘Karel’ en het ’Me-
neer Boon zijn‘ was verleden tijd. Ondanks 
onze soms botsende karakters (ik kon af en 
toe een eigenwijs mannetje zijn) reageerde 

hij altijd enthousiast als we 
elkaar na lange tijd weer 
ontmoetten. Dat vond ik 
mooi en bijzonder. 
Dat hij genoot van zijn 
‘cluppie’ straalde hij uit tij-
dens het spelen met zijn 
maten op de sax. Ook her-
inner ik mij de avond na het 
concours in Luxemburg, 
waar het hele orkest de 
drank zich goed liet sma-
ken. Karel zat met een bor-
reltje in de hand te midden 
van het feestgedruis het 

allemaal geamuseerd in zich op te nemen 
en stráálde.

Het zal vreemd zijn voor de GE-leden om 
Karel te moeten missen.  

Ook bij de eerstvolgende reünie zal het 
vreemd zijn nu ook al Karel te moeten mis-
sen. 

Ik wens de familie en het orkest veel sterk-
te toe bij dit verlies. 

Gabri Schat,
oud-hoboïst Jong Excelsior
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Ik leerde Karel kennen als Meneer Boon. 
Dat het een man was die ontzag afdwong 
en niet snel tevreden was, had ik toen al 
snel door. Er heerste discipline binnen 
JE en er moest gestudeerd worden om 
het hoge niveau dat werd nagestreefd te 
behouden en te verbeteren. Karel was 
hiervan de aanjager.

Hij kon ook gruwelijk boos worden als er 
door het orkest met ‘de pet naar werd ge-
gooid’. Je kon dan tijdens zijn speeches, 
met zijn befaamde hoge hese stem, een 
speld horen vallen in de Johannesschool. 
Iedereen hield dan zijn adem in, zelfs het 
bestuur. Om een of andere reden had dit 
wel een positieve uitwerking: de weken 
daarop werd er weer hard gewerkt.  

2006 Studieweekend Jong- en Groot Excelsior, Karel Boon in het midden.

Karel genoot van zijn ‘cluppie’
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Karel heeft voor het orkest  geleefd...

... en het orkest  leefde door hem
58 dé Karel
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Karel heeft voor het orkest  geleefd...

Zolang als ik me kan herinneren is Karel een grote man met wit haar en een 
witte baard. Vroeger noemden we hem meneer Boon en was hij nog best 
een beetje eng. 

Hij was altijd op de muziek aanwezig en hield iedereen goed in de gaten. De 
laatste jaren ken ik Karel vooral als trouw lid van Groot  Excelsior en noem ik hem 
Karel. Heel lang heeft hij achter mij in Groot Excelsior gezeten. Ik hoorde hem 
altijd goed spelen want ondanks zijn leeftijd kreeg hij nog een stevig geluid uit 
zijn tenorsax. Zijn zwarte koffertje stond altijd naast zijn stoel en deze viel nog 
weleens om. Dan hoorde ik Karel brommend lachen en zorgde hij, met het nodi-
ge kabaal, dat alles weer netjes stond. Karel hield nog altijd iedereen goed in de 
gaten. Als hij wist dat er iets aan de hand was, gaf hij me altijd een extra knipoog 
en een lieve lach. Als mijn moeder er niet was dan vroeg hij altijd naar haar over 
hoe het met haar ging. Elke week kreeg ik de opdracht om mijn moeder zijn 
groetjes over te brengen. 

Met deze mooie gewoontes was Karel voor mij de man van mijn club en ik hoop 
deze gewoontes over te nemen en door te zetten totdat ik tachtig ben en nog 
steeds mee toeter. Karel heeft de vereniging gemaakt zoals hij is. Excelsior is 
er altijd, het wordt je thuis en het doet je goed. De eerste dinsdag na Karel zijn 
crematie besefte ik pas dat hij niet meer achter mij zat en ook niet meer komt. 
De crematie was heftig maar heel mooi om te doen. Karel heeft voor het orkest 
geleefd en het orkest leefde door hem. Ik zal hem altijd  herinneren als de man 
van mijn club en ik zal hem ontzettend missen.

Roosje Westenb erg,,
fagottiste Groot Excelsior

De man van mijn club

... en het orkest  leefde door hem
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‘MIJN KAREL BOON’
Mijn herinnering aan meneer 
Boon is mijn herinnering aan 

Jong Excelsior.  Ik ging, hij bleef.
 Hij werd Karel in Groot 

Excelsior maar dat heb ik niet 
mee gemaakt. Meneer Boon is 

voor mij altijd meneer 
Boon gebleven:

Marijke Admiraal,
oud-klarinettiste Jong Excelsior

 Serieus

Ruimhartig

Inspirerend
             Organiserend

 XL

     Energiek

   Evenwichtig   

Ondernemend
   Nors

Gedreven        

 
 Communicatief

Lief

Joviaal
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 Communicatief

Statiefoto van het JE-bestuur op de binnenplaats van het oude Burgerweeshuis, 
het huidige Amsterdam Museum, na afloop van een concert. 
Voor Karel Boon staat zijn vrouw Trudy Boon die penningmeester was. 
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U zult altijd een onderdeel van de vereniging b lijven

2007 Concertreis GE naar Luxemburg.
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Beste meneer Boon,

Alhier geen grote anekdotes, simpelweg omdat deze 
mij niet te binnen schieten.Ter ere van deze specia-
le blaasbas kan ik echter niet niets zeggen. Daarvoor 
betekende u te veel voor de vereniging en betekent de 
vereniging te veel voor mij. 

Laat ik hier dan kort in herinnering roepen hoe u de over-
gang heeft gemaakt van voorzitter naar meespelend lid. 
Dat zal in het begin best lastig zijn geweest, maar het is 
u gelukt. Het stokje werd uiteindelijk uit handen gegeven, 
en ondanks dat het voorzitterschap nooit voor honderd 
procent werd losgelaten, heeft u veel plezier gevonden 
in het meespelen op de dinsdagavond, hierbij continue in 
oogschouw nemend hoe het met uw vereniging verging. 
De vereniging is altijd een groot onderdeel van uw leven 
geweest en u was een belangrijk onderdeel van de vereni-
ging. Dit laatste bleek ook duidelijk op de begrafenisplech-
tigheid. Woorden, maar vooral ook muzieknoten maakten 
de band tussen oud-voorzitter en orkest duidelijk. Dank 
voor de talloze jaren bij de vereniging, als voorzitter en als 
saxofonist. U zult altijd een onderdeel van de vereniging 
blijven.   

Michael B ehrens
altsaxofonist Groot ExcelsiorBr
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U zult altijd een onderdeel van de vereniging b lijven
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de muziek daar. Op maandagochtend 
liepen we weer door de stad, en zitten 
er twee muzikanten een beetje te tok-
kelen. Trudy zegt: ‘Zullen we met ze 
gaan optreden, dan gaan wij zingen?’ 
En ja hoor, Karel, Trudy en Rob gaan 
zingen van een vogeltje dat niet kon 
kakken omdat er een veertje aan zijn 
poepertje was blijven plakken. We 
hebben er een bakje voor gezet want 
je weet maar nooit, misschien verdien 
je nog iets terug van je vakantie. Die 
muzikanten deden erg hun best hoor, 
maar helaas niets verdiend. Ik heb 
het wel gefilmd en dat ziet er leuk uit!
Toen we weer verder gingen richting 
Las Vegas en de Grand Canyon zei 
Karel steeds: ‘Wat was het toch leuk 
in New Orleans!’ En dan zei Trudy 
iedere keer: ‘Ja Karel, maar eigenlijk 
één dag te lang, vier dagen was wel 
genoeg geweest. Vinden jullie ook 
niet Rob en Wil?’ Dat gezicht van Ka-
rel sprak dan boekdelen. Een beetje 
pesten moet kunnen, maar wij von-
den het met z’n vieren heel erg leuk in 
New Orleans.

We zijn ook een paar keer naar Sch-
wörstadt geweest, deden dan een 
overnachting ergens halverwege, 
lekker eten en ‘s avonds klaverjassen 
met een flesje wijn erbij, dat was altijd 
goed. We kwamen dan onverwachts 
op het Gartenfest aan, Karel genoot 
iedere keer weer van het geweldige 
ontvangst daar. We waren altijd heel 
erg welkom en moesten overal komen 
eten en drinken.
Vorig jaar zijn we daar voor het laatst 
naar toe geweest en Karel 
wilde eigenlijk dit jaar

weer gaan. Het kwam voor ons dit
jaar niet uit omdat onze zoon Dennis 
en zijn vrouw Annemarie hun eerste 
kindje verwachtten in juli en dat ging 
natuurlijk voor.

Een paar weken voor zijn overlijden 
zijn Karel en Trudy nog bij ons ge-
weest, het eten smaakte hem niet 
meer maar een lekker glaasje lustte 
hij nog wel, vooral een likeurtje kon 
Karel wel waarderen. Op de vraag 
hoe hij zich voelde zei hij: ‘Moe, voor-
al moe voel ik me.’ 
Woensdag voor zijn overlijden zijn 
Mies Zwarst, Rob en ik nog afscheid 
wezen nemen, we konden dan één op 
één nog even met hem praten. Tegen 
mij zei hij: ‘Wat een gesodemieter al-
lemaal. Ik wil gewoon spelen.’ En met 
zijn handen maakte hij de beweging 
of hij saxofoon speelde.

Karel, we zullen je missen.

Wil Hasselt,
oud-bestuurslid Jong Excelsior

‘K laver-
jassen met een 

flesje wijn erbij, 
dat was altijd goed’
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Na mijn bestuurstijd van 15 jaar kreeg 
ik van de vereniging een oude klarinet 
aangeboden en Karel wilde mij wel 
lesgeven. Iedere maandagmiddag 
ging ik na mijn werk naar de Roose-
veltlaan in Amsterdam en kreeg ik les 
van Karel. Na afloop dronk ik dan nog 
een kopje thee met Karel en Trudy en 
dan hup naar huis.

Na een tijdje vond Karel dat ik wel 
goed genoeg was voor het or-
kest!!!!!!! Nou, dat was natuurlijk 
ontzettend spannend allemaal: een 
dirigent waar je op moet letten en je 
collega muzikanten. Fred van Harde-
veld en Dennis Wagner zaten ieder 
aan een kant en hebben me echt heel 
erg geholpen, daar lag het niet aan.
Maar Groot Excelsior was natuurlijk 
veel te goed, ik kon dat helemaal niet 
bijbenen. Elke dinsdagavond ging ik 
met pijn in mijn buik naar de repeti-
tie, zo spannend vond ik dat en soms 
moest ik weer rechtsomkeer maken 
omdat ik het niet haalde.
Wel vond ik het leuk om muziek te 

maken en de klarinetlessen van Karel 
waren heel fijn.

Met Karel en Trudy hebben we ook 
verschillende reizen gemaakt, onder 
andere twee keer naar Amerika. Eén 
daarvan was van New York naar San 
Francisco dat hebben we met de auto 
gedaan. We zijn eerst naar de Niaga-
ra watervallen aan de Canadese kant 
geweest daarna terug naar Washing-
ton en zo verder. Op het verlanglijstje 
stond ook New Orleans. We hadden 
bij Doets reisbureau (de Amerika spe-
cialist) de trip uitgezocht en daar zat 
een tussenstop bij naar New Orleans 
van vier dagen. Karel vond dat tekort; 
het moest er minstens vijf zijn. Nou 
prima dan vijf dagen. Het was daar 
geweldig en hebben onze ogen uit-
gekeken! Overal zaten groepjes  mu-
zikanten, soms kwam er weer iemand 
aangelopen met een instrument en 
ging er gewoon bij zitten en die speel-
de gewoon mee. 
We hebben verschillende clubs be-
zocht en vooral heel erg genoten van 

Zingen in 
New Orleans
‘Nee Wil, je bent geen talent.’ Dat vertelde Karel mij nadat ik al een tijdje 
klarinetles van hem had gekregen.

‘K laver-
jassen met een 

flesje wijn erbij, 
dat was altijd goed’
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2007 Concertreis naar Luxemburg GE.
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Klein Excelsior. De basis leggen voor Excelsior.

Achter de schermen wordt door elk bestuur altijd hard
 gewerkt voor de vereniging, waarbij Karel de basis heeft gelegd. 

Repelsteeltje, een complimentje,  HoestHoest??, 
verhalen uit de oude doos. 

Even de bril aanraken en dan kwam weer een ‘sterk’ verhaal.

Excelsior; voor mij al 25 jaar samen muziek maken, plezier, 
vrienden, gezelligheid, super concerten en bijzondere reizen. 

Lopen op straat……dat is gelukkig door Karel afgeschaft, 
we hebben allemaal goed muzikaal Excelsior zitvlees gekregen.

Bijzonder iets dat Excelsior gevoel. Maar vooral heel waardevol.

Oh dáár zit Karel, lekker aan een wijntje tijdens de
 vele gezellige studieweekenden, concertreizen of 

gewoon na een concert!

Overal even een praatje maken of in het
 beste Duits een ‘bijzondere’ aankondiging doen…..

Nestor van Jong,- Groot,- en Klein Excelsior én het Excelsiorgevoel. 
Niet uit te leggen, maar heel herkenbaar voor JE’ers & GE’ers. 

Karel bedankt voor alle mooie
 herinneringen en muzikale gezelligheid!

 
 

Rinske de Graaf,
trompettiste Groot Excelsior

 
 

“
“

Het Excelsiorgevoel
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September 1991 kwam ik bij Jong 
Excelsior terecht. Ik wilde heel 
graag tenorsax spelen, maar die 
hadden ze eigenlijk niet nodig bij JE. 
De huidige voorzitter toentertijd was 
Karel Boon en zoals hij in zo’n situ-
atie deed, was toch proberen je iets 
anders aan te smeren. Dus moest ik 
toch echt de basklarinet uitprobe-
ren, maar helaas was dat niks voor 
mij. 

Uiteindelijk toch begonnen op 
tenorsax. Ik kreeg les van meneer 
Boon. In juni 1992 wilde meneer Boon 
heel graag dat ik examen ging doen, 
dus deed hij er alles aan om me nog 
harder te laten studeren thuis. Hij wilde 
me motiveren om tijdens een vakantie 
nóg meer te spelen, maar dat viel bij 
mij toch heel anders. Na de les zat ik 
te huilen in de auto en is mijn vader 
maar even teruggelopen om te vragen 
wat er aan de hand was, want ik had er 
echt geen zin meer in. Gelukkig heb-
ben we het meteen uitgesproken en de 
week erna was ik gewoon weer op les. 
Vlak voor mijn examen ben ik ook nog 
bij meneer Boon thuis geweest om een 
extra lesje te volgen, maar dat resul-
teerde wel in een A examen binnen 1 
jaar. 
Na mijn examen heb ik nog wel een 
aantal maanden les gehad voordat ik 
het orkest in mocht, dat vond meneer 
Boon namelijk verstandiger. Tja en wat 
meneer Boon zei dat deed je. 
Alle jaren die volgden speelde ik fijn in 
JE mee en durfde geen repetitie af te 
melden!!!

In 2000 ben ik gaan dubbelen in GE. 
Hier kwam ik naast meneer Boon te zit-
ten. Toen vond ie ook wel dat ik hem 
maar gewoon Karel moest gaan noe-
men, maar dat heb ik tot het laatste 
moment erg lastig gevonden. Het was 
en bleef meneer Boon. 
14 jaar lang hebben we samen in GE 
muziek gemaakt. Regelmatig werden 
we aangekeken dat we toch wel erg 
luid aanwezig waren. ‘Piano’ zit nou 
eenmaal niet op 
een tenorsax. 
Rusten vond Ka-
rel maar niks en 
zeker niet als die 
stukjes in de rus-
ten iets te vaak 
g e r e p e t e e r d 
werden. Hij was 
namelijk op de 
repetitie om te 
spelen en niet 
om te tellen. 
Na zoveel jaar 
weet je gewoon 
hoe iemand speelt en wat je aan elkaar 
hebt. Kan me ook niet herrinneren dat 
Karel ooit een repetitie afwezig was, 
met uitzondering van die paar keer dat 
hij dan met mevrouw Boon mee moest 
op vakantie, haha.  
Het waren leuke, gezellige en leerza-
me jaren. 
Karel, ik zal je nooit vergeten!!!

Mariska Veldt-Hoonhout,
tenorsaxofoniste Groot Excelsior

‘Hij was op  
de rep etitie  

om te sp elen,
 niet om 
te  tellen’

‘Piano’ zit niet op een tenorsax
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Onderuitgezakt, 
spelend op zijn saxofoon

altijd aanwezig,
dat was meneer Boon.

Een positief mens,
vol met verhalen

zijn liefde voor muziek,
hoeft niemand te vertalen.

Nu zonder hem een groot gemis,
Karel, je was voor ons van

 grote betekenis.

Eline Wieb es,
hoorniste Groot Excelsior
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2007, concertreis Groot Excelsior naar Luxemburg. 
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‘We wennen snel aan onze dubb ele relatie’
hetzelfde verloop als voor de pauze. 
Na afloop zegt meneer Boon dat hij blij 
is dat de repetitie zo lekker liep. ‘Joe-
pie!’, denk ik nog.
 
Binnen anderhalf jaar kom ik nog drie 
keer bij JE als gastdirigent, en steeds 
herhaalt zich bovenstaand verhaal. 
Elke keer kijk ik er naar uit. Wat een 
feest om hier te mogen dirigeren! Me-
neer Boon is er altijd en is voorkomend 
en correct, maar 
ook rechtlijnig. Hij 
straalt klasse uit.  
 
En dan gaan de za-
ken opeens razend-
snel! Half januari 
1992, ik ben nog net 
22 jaar oud, stelt het 
bestuur mij aan als 
dirigent van JE. Me-
neer en mevrouw 
Boon, respectieve-
lijk voorzitter en penningmeester, no-
digen me bij hen thuis uit. We hebben 
een goed gesprek over de toekomst 
van JE. Er is maar één repetitie met 
het orkest voordat de Nieuwjaarsinstuif 
plaatsvindt; het moment dat ik als 
nieuweling word voorgesteld aan de 
trouwe schare JE-fans en -ouders. Tij-
dens het weekend van de Nieuwjaars-
instuif, dus slechts één week na mijn 
aanstelling, schaak ik de dochter van 
de voorzitter en de penningmeester. 
Diezelfde dochter, Patricia, neemt op 
de Nieuwjaarsinstuif afscheid als spe-
lend lid van JE en gaat in plaats van 
haar vader de dagelijkse leiding van 

JE op zich nemen, zo is de bedoeling. 
Paul, Patricia’s broer, speelt trombone 
en euphonium en blijft nog even in JE 
spelen.  
 
Meneer en mevrouw Boon weten de 
eerste vier weken van niets. Als Patri-
cia en ik ze deel maken van ons ge-
heimpje, nemen ze de nieuwste ver-
wikkelingen heel goed op. Vanaf dat 
moment veranderen zij van ‘bestuur’ in 

‘aanstaande schoon-
ouders’, van ‘meneer 
en mevrouw Boon’ 
in ‘Karel en Trudy’. 
Niet alleen voor hen, 
maar ook voor mij in 
het begin natuurlijk 
wel een beetje raar. 
Karel en Trudy spelen 
het geheime spelletje 
mee, tot Patricia en ik 
in de zomer van 1992 
onze relatie openbaar 

maken. Karel en Trudy, bekend met 
het fenomeen ‘JE-huwelijk’, zien in die 
jaren dat hun kinderen beiden een 
JE-huwelijk aangaan; Patricia met mij, 
en Paul met Sylvia, op haar beurt zelf 
dochter van een ander bestuurslid. 
Ingewikkelder kunnen we het op dat 
moment niet maken.  
 
In de loop van de tijd leer ik Karel van 
heel andere kanten kennen, en hij mij. 
Tijdens mijn tijd bij JE is hij voorzitter, 
dus bespreken we gewoon alle zaken 
die hij met elke andere dirigent zou 
hebben besproken. Meestal hebben 
we dezelfde belangen, maar uiteraard 

In de loop van
 de tijd leer ik Karel 

van heel andere  
kanten kennen, 

 en hij mij
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 Bij binnenkomst, toch wel een beetje 
met het hart in de keel, word ik door 
meneer Boon verwelkomd. Dus dit is 
die strenge voorzitter, die ‘beul’ die 
over alles en iedereen heerst? Ik had 
me toch wel een andere voorstelling 
van hem gemaakt: een norse, on-
behouwen bullebak die zonder om-
gangsvormen de lakens loopt uit te 
delen. Maar nee. Wat blijkt: de voor-
zitter is geen beul, geen rauwe klant, 
geen potentaat. 
Wel is meteen duidelijk dat hij aan de 
touwtjes trekt. Hij stuurt iedereen aan, 
maar even opvallend is dat hij bena-
derbaar is voor zelfs 
de kleinste leerlin-
gen. Hij gaat naar 
iedereen toe, ieder-
een komt naar hem 
toe. Met ontzag. Me-
neer Boon maakt in-
druk, maar ook merk 
ik dat het bestuur, 
voltallig aanwezig, 
is samengesteld 
uit enthousiaste en 

voorkomende mensen. Iedereen kent 
zijn taak en voert deze met graagte uit, 
de boel is hier goed georganiseerd. 
Ik vind wel dat meneer Boon een bé-
tje rare verschijning is, met dat witte 
borstelkapsel, die baard-zonder-snor, 
de stijve motoriek en zijn hoge hese 
stemgeluid. Het went snel.  
 
Hij stelt me voor aan het orkest. De 
repetitie loopt lekker, alleen is het or-
kest wel een beetje onrustig; overal 
gebeurt wel wat, maar er wordt prima 
gespeeld. Na de pauze neemt meneer 
Boon het woord en stort geroutineerd 

een aantal medede-
lingen uit over het or-
kest. Bijna iedereen 
luistert aandachtig, 
slechts een aantal 
opgeschoten le-
den, veelal zitten ze 
achterin het orkest, 
permitteert zich gnif-
felend onderonsjes. 
Daarna mag ik weer, 
de repetitie neemt 

‘We wennen snel aan onze dubb ele relatie’
24 jaar lief en leed
Als ik in de zomer van 1990 als 21-jarig broekie uit Rotterdam naar het Am-
sterdamse Jeugdorkest Jong Excelsior wordt gestuurd om een repetitie 
over te nemen, ben ik nogal gespannen. Heb al veel verhalen gehoord over 
dat bijzondere jeugdorkest, waar ze zo idioot en tegelijk zo fanatiek zijn op 
zaterdagavond te repeteren. Het niveau is hoog, het orkest groot en zeer 
mondig, het bestuur streng. Oei. Ene ‘meneer Boon’ is de voorzitter, meld 
je maar bij hem, je kunt ‘m niet missen. 

Ik vind wel 
 dat meneer Boon 

 een b eetje rare  
verschijning is...
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28-11-1994, Karel krijgt Ereteken van Verdienste van de stad 
Amsterdam van wethouder Bakker i.v.m. 35-jarig jubileum als voorzitter.  
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zijn er ook momen-
ten waarin er tegen-
stellingen zijn. Karel 
en ik hebben het 
daar wel eens moei-
lijk mee, maar de 
oplossingen komen 
snel en zijn nooit ver 
weg. 
We wennen snel 
aan onze dubbele 
relatie. Ik kan zon-
der te overdrijven 
stellen dat Karel wel eens iets zei als: 
‘Kees, ik wil volgende week met je om 
de tafel om de instroom van nieuwe or-
kestleden uit Klein Excelsior te bespre-
ken, laten we even kijken naar het con-
certschema van volgend seizoen, we 
moeten ook de voorbereiding van de 
concertreis naar Münster gaan vast-
stellen, en oh ja, morgenavond komen 
je schoonmoeder en ik gezellig eten, 
maar ik lust geen paprika, en wil je 
als je tijd hebt de kanalen van mijn vi-
deorecorder weer even instellen want 
ik heb op allerlei verkeerde knoppen 
zitten drukken!’ 
 
Steevast, bijna acht jaar lang, gaan 
Patricia en ik op zaterdagavond na de 
repetitie naar de Rooseveltlaan om bij 
Karel en Trudy na te praten over het 
orkest. De toastjes met Franse kaas en 
filet americain, de wijn en whisky voor 
de Bonen en cola voor mij, de sigaren, 
wat al niet, zijn niet aan te slepen. Altijd 
heel gezellig, en de bekroning op weer 
een JE-zaterdag. Na mijn afscheid bij 
JE praten Karel en ik nog wel eens 
over het orkest, al is het niet vaak. Dat 
onderwerp verschuift snel naar de 
achtergrond. 
 

Ik realiseer me dat 
dit stukje over Ka-
rel verschijnt in het 
blad van de mu-
ziekvereniging waar 
ik Karel heb leren 
kennen. De mees-
te lezers zullen 
zich Karel dan ook 
herinneren als ‘de 
voorzitter’, ‘meneer 
Boon’ of  misschien 
wel ‘die witte saxo-

fonist’. Karel heeft daarin een rijke rol 
gespeeld, ik verwijs graag naar de an-
dere artikelen in deze speciale Blaas-
bas. Maar voor mij maken Jong, Groot 
en Klein Excelsior maar 5% deel uit 
van mijn herinneringen aan Karel. Bij 
de andere 95% is hij mijn schoonva-
der, aan wie ik alleen maar met warme 
gevoelens kan terugdenken. Het voert 
te ver daarop verder in te gaan, het 
heeft ook niets meer met de orkesten 
te maken. 
 
Wat begon als een kennismaking tus-
sen een 56-jarige, door de wol ge-
verfde voorzitter en een beginnende, 
ambitieuze 21 jaar jonge conservato-
riumstudent, mondde uit in een perio-
de van 24 jaar van lief en leed, waarin 
Karel bijna 19 jaar mijn schoonvader 
was, hij de opa van mijn kinderen en 
een vriend van mij werd. Een onverge-
telijke, unieke man. 
 

Kees Kramer,
oud-dirigent Jong Excelsior 

De toastjes met Franse 
kaas  en filet americain, 
de wijn en whisky voor de 
Bonen en cola voor mij, 

de sigaren, wat al niet, zijn 
niet aan te slep en. 
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‘Ook ik durfde niet  op les te komen zonder goed geoefend te hebb en’

goed geoefend te hebben.  Het lukte 
allemaal en toch nog redelijk snel werd 
het  A-diploma van de Anum  behaald. 
Met enige trots nam ik plaats in GE om 
de hoornpartij enthousiast mee te spe-
len en enige tijd later de 2e saxpartij.

Er was kennelijk ook bij Patricia en 
Karel zoveel vertrouwen in mij dat ze 
het aandurfden een sax-trio te vormen 
voor een optreden op het solistenfesti-
val (zie foto). Met een niet onverdien-

stelijk jury-rapport  van Jos en Nico als 
resultaat.

Ik kijk terug op een fijne muzikale pe-
riode die ik mede aan de lessen, inzet 
en positieve veeleisendheid van Karel 
heb te danken.

Dick Voorhorst,
oud-bestuurslid en donateur

79dé Karel
BOONBAS  78 dé Karel

BOONBAS  

Karel mijn saxofoonleraar
Het zal ergens in begin 1987 zijn 
geweest als ik word uitgedaagd om 
saxofoonles te gaan nemen. Onze 
dochter Sylvia speelt dan al enige 
jaren in JE en Karel geeft aan dat het 
daardoor mogelijk is om in GE mee 
te spelen.  

Een alt-saxofoon was snel gekocht en 
Karel werd mijn saxofoonleraar. Naast 
het leren lezen van muziekschrift en het 
blazen van toonladers heeft het enige 

tijd geduurd voor er een fatsoenlijke 
klank uit het instrument kwam. In de 
klerenkast werd er intensief geoefend 
en werden de buren  geïnformeerd, of 
eigenlijk gewaarschuwd, over de nieu-
we hobby van de buurman. Ook onze 
zoon ging dan even een straatje om.

Streng maar rechtvaardig bracht Ka-
rel mij de fijne kneepjes van het saxo-
foonspelen bij, trouwens ook ik durfde 
niet bij Karel op les te komen zonder 

‘Ook ik durfde niet  op les te komen zonder goed geoefend te hebb en’
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2006 Buitenconcert in Sneek.  
Karel Boon op tenorsaxofoon en Trijntje Westenberg op Trombone.
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Karel,

Wanneer ik terug denk aan de 
tijd in de Johannesschool, ben jij 
de eerste in mijn gedachten. Ik 
kwam daar als klein meisje. Voor mij was jij die grote enge 
man met een mooie grijze baard. Die man is altijd heel 
groot voor mij gebleven, maar eng? Dat zeker niet. 

Heerlijk aan het meespelen op de sax, elke dinsdag zat 
je er weer. Zo te genieten van het spelen en alles om je 
heen. Ik zat schuin achter je en ik vond dat altijd prachtig 
om te zien. 

De laatste jaren leefde je ook altijd zo ontzettend mee met 
mijn moeder. Elke dinsdag wel even kort: hoe gaat het 
nu? Wanneer is ze er weer? En vergeet niet de groeten te 
doen! Nooit vergat je het.

Karel, we gaan je allemaal ontzettend missen. Er is geen 
repetitie dat ik niet aan je denk.

Liefs,

Trijntje Westenberg,
tromboniste JE/GE

‘Er is geen 
 rep etitie dat  

ik niet 
aan je denk’
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‘Halverwege de jaren ’60 vond iedereen dat het anders moest’

Speciale band blijft
Wat een gek en kaal idee; Karel 
Boon, ‘oom Karel’ is er niet meer. 
Oom Karel; mijn ouders waren sinds 
Jacco en daarna ik bij de vereniging kwamen (en mijn ouders 
in het bestuur) goede vrienden geworden en als kind kwam ik 
al over de vloer. 

Het ‘oom Karel’ is er nooit meer uitgegaan. Sinds mijn vader over-
leden is en ik uit het orkest ben gegaan zag ik oom Karel bijna 
nooit meer, maar hij was er gewoon en dat was goed. Ik voelde 
altijd een speciale band met hem. 
Ondanks die band was ik vroeger ook vreselijk bang voor hem. 
Ik kan me nog goed herinneren dat ik een flinke blaasontsteking 
had en me wilde afmelden voor de repetitie. Maar dat kon niet 
zomaar!!! Zijn toch al grote verschijning leek nog groter te worden 
en zijn ogen spraken boekdelen!! Toen ik hem hier jaren later over 
vertelde, kon hij er hartelijk om lachen.
Lieve oom Karel, ik ga u missen. Doe de groeten aan mijn vader 
daar en neem er maar een op ons hier beneden. 

Lieve groet van

Wendie Zwarst,
oud-altsaxofoniste Jong Excelsior

‘Ik was vroeger 
ook vreselijk 

bang voor hem’
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Na een poos op de blokfluit te hebben 
geploeterd was het dan eindelijk zo-
ver. Ik mocht een instrument kiezen. 
Groot was de teleurstelling bij mijn 
blokfluitleraar, de heer De Buyzer.  Het 
werd geen klarinet, maar een trompet. 
Want dat speelde Willy Schobben in 
die tijd en dat wilde ik ook.

In 1961 was het dan zover:  ik mocht 
gaan meespelen in Jong Excelsior, net 
na de Zwitserse reis want daarvoor was 
ik te jong en te onervaren. Dat was in de 
gymzaal van de Coppelstockschool. Het 
was een heel streng gedoe daar. Me-
vrouw De Buijzer was penningmeester 
en zat achter een tafel vlak bij de deur. 
Van daaruit hield zij orde. Na enige tijd 
beviel de trompet toch niet zo en toen 
werd het een hoorn. In de pauze waren 
wij gewend aan een praatje/toespraak/
donderpreek van de voorzitter, de heer 
Boon. Echt een autoriteit naar ons ge-
voel.
Naarmate de jaren verstreken, werd 
mijnheer Boon Karel en lieten wij wat 
vaker van ons horen. Dat past ook he-
lemaal in de tijdgeest. We waren halver-
wege de jaren ‘60 en toen vond ieder-
een dat het helemaal anders moest en 
wij ook. Een algemene weerstand tegen 
het establishment. 
Bij Jong Excelsior vonden wij dat er ook 
zeer nodig allerlei zaken moesten veran-
deren. Oproer? Nou nee, gewoon een 
beetje omfloerst gemopper. Maar het 
was heel ernstig dus wij moesten er wat 
mee. Ik weet nu echt niet meer precies 
waar het allemaal over ging, maar wij 

vonden dat het er best iets minder patri-
archaal aan toe mocht gaan. Wij stapten 
op Karel af en maakten hem deelgenoot 
van onze gevoelens. Eigenlijk hadden 
wij verwacht te worden af geserveerd, 
maar nee hoor: het tegenovergestelde 
gebeurde.
Karel vond het ook heel belangwekkend 
en dat moest zeker de aandacht krijgen 
die het verdiende. Dus werd een verga-
dering belegd ergens in Amsterdam op 
een zolderetage en gingen wij op een 
doordeweekse avond met een man of 
tien deze ernstige ontwikkelingen be-
schouwen. Wie had dat gedacht. Karel 
maakte zomaar een avond vrij en ging 
met ons praten over zaken die wij heel 
belangrijk vonden.
U kent misschien wel het verhaal van die 
onrust bij een rederij. De schepelingen 
heel ontevreden, mopperen, werksta-
king, kortom veel opwinding. Een ge-
sprek volgt met de hele bemanning. De 
schepelingen hadden talloze klachten, 
maar die konden eenvoudig worden 
weggenomen. De kapiteins hadden 
maar een paar klachten, maar die waren 
niet zo eenvoudig op te lossen.  
Nou zo verging het ons ook. Karel had 
dat goed gezien, een beetje aandacht, 
beetje toegeven en de rust was weerge-
keerd. Een echte diplomaat die Karel die 
goed begreep dat de wereld een beetje 
veranderde. 

Hans Pruszner,
hoornist GE

Een onvermoede kant van Karel
‘Halverwege de jaren ’60 vond iedereen dat het anders moest’
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Hij bood aan mij les te geven
vanuit Uithoorn naar Amsterdam en daar 
was mijnheer Boon weer. Karel durfde ik 
toen nog niet te zeggen. Op zijn verzoek 
zijn we diezelfde zaterdagavond nog 
naar een concert in Halfweg geweest 
met onze twee jongens. Toen ze dat een-
maal hadden gehoord, was het klaar. Ze 
gingen allebei op Jong Excelsior en vanaf 
die dag was het iedere week muziek. Ze 
kregen allebei kla-

rinetles en met een jaar zat Dennis in 
het orkest en nog een jaartje later kwam 
Sander.

Op een gegeven moment werd ik bij 
Karel Boon geroepen en ik dacht eerlijk 
gezegd dat mijn jongens wel weer iets 
hadden uitgespookt. Het was echter 
heel iets anders. Hij bood aan om mij 

les te gaan geven zo-
dat ik ook in het orkest 
kon komen, waar mijn 
zus inmiddels alweer 
een aantal jaartjes in 
meespeelde. Ik was 
compleet verrast en 
moest er even over 
nadenken, maar heb 
na een paar dagen 
besloten om het aan-
bod met beide han-
den aan te grijpen.

Ik heb les gehad van Karel (zo durf-
de ik hem inmiddels wel te noemen), 
examen gedaan en mocht toen in het 
orkest. Toen begon er een periode van  
oefenen, concerten, studieweekenden, 
concertreisjes. Wat hebben we geno-
ten! Als ik terugkijk op al die jaren ben ik 
Karel zo dankbaar wat hij allemaal voor 
onze familie heeft betekend. Inmiddels 
spelen mijn zus, mijn neef, mijn zoon 
en ik al weer heel wat jaartjes mee. Ik 
weet dat Karel voor heel veel mensen 
ontzettend veel heeft betekend. We 
zullen hem ontzettend missen, want als 
je Jong Excelsior zegt, dan zeg je Karel 
Boon.

Judith Wagner,
klarinettiste Groot Excelsior

‘Ik b en Karel zo  
dankbaar wat hij  
voor onze familie 
 heeft b etekend’

1984, Groot Excelsior voor het eerst in uniform, Karel Boon op Klarinet.
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Hij bood aan mij les te geven
Ik denk dat ik ongeveer 15 jaar oud 
was, toen ik samen met mijn zusje 
naar de muziek werd gestuurd op 
aanraden van ome Co Hofstra. Het 
werd klarinet voor mij en voor mijn 
zusje Es-klarinet vanwege haar nog 
te kleine vingers. We kregen toen nog 
les van mijnheer De Buyzer en leer-
den al mijnheer Boon kennen. 

Ikzelf heb ongeveer een jaartje in het 
jeugdorkest gespeeld en toen ben ik 
wat anders gaan doen. Via mijn zus 
bleef ik de hoogte van alles wat er in het 
jeugdorkest gebeurde en hoe streng 
mijnheer Boon kon zijn. Een aantal jaren 
later had ik zelf al twee jongens die ik 
ook op muziekles wilde doen. We gin-
gen naar de muziekschool, maar dat 
was het niet voor ons en dus togen wij 

1984, Groot Excelsior voor het eerst in uniform, Karel Boon op Klarinet.
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Toen ik als 11-jarig meisje lid werd en 
op een cornetje les kreeg van de heer 
Schumacher, had ik al snel in de ga-
ten dat meneer Boon het voor het zeg-
gen had bij Jong Excelsior. Hoe jong 
ik ook was, ik voelde dat hij ‘dingen’ 
regelde, besliste en ook door volwas-
senen gezien werd als de autoriteit. 

Toen ik twee jaar later in het orkest kwam, 
besliste hij dat ik tussen de eerste trom-
petten moest gaan zitten om door hen 
op sleeptouw te worden genomen. Of 
iedereen het hier mee eens was betwijfel 
ik, maar meneer Boon besliste. Ik werd 
totaal overrompeld en onzeker door het 
gemak en de snelheid waarmee mijn bu-
ren de stukken uit het marsboekje speel-
den. Keer op keer was ik verbaasd als 
zij de laatste noot uitbliezen terwijl ik nog 
ergens halverwege zocht naar waar ze 
in godsnaam waren!
Toen ik dit na een aantal weken verlegen 
vertelde aan meneer Boon regelde hij 
dat ik veilig achteraan het rijtje trompet-
ten kon gaan zitten met een 3e trompet-
partij. 
Kort daarop gingen we op concertreis 
naar Zweden waar we onder andere 
Symfonieën der Nederlanden van Louis 
Andriessen speelden. Technisch en rit-
misch gezien was mijn partij niet moei-
lijk maar vroeg wel veel van het uithou-
dingsvermogen. Het was een kwestie 
van vastbijten, stug doorgaan en niet 
loslaten. En dat kon ik!
Meneer Boon had dit in de gaten. Dus 
toen na de concertreis een aantal pro-
minente 1e trompettisten opstapte, vond 
hij dat ik moest doorschuiven naar de 
1e cornetpartij. Of iedereen het hier 

mee eens was betwijfel ik, maar meneer 
Boon besliste. Wel vond hij dat ik in het 
begin nog les zou moeten krijgen van de 
(inmiddels beroeps- en ex-JE) trompet-
tist Ruud Visser om mijn niveau wat op 
te schroeven. Wij hadden daar niet de 
financiële middelen voor maar meneer 
Boon regelde het! Of iedereen het hier 
mee eens was betwijfel ik, maar meneer 
Boon besliste.
Voor mij betekende het dat ik mij ge-
dwongen voelde te gaan studeren. Mijn 
gebrek aan discipline kwam, ook toen al, 
boven drijven. Toch bleef meneer Boon 
in mij geloven en bleef ik de 1e cornet-
partij spelen. Tot ik in een levensfase 
kwam waarin ik tegen elke autoriteit aan-
trapte en het mij beter leek het orkest te 
verlaten.
Dertig jaar later besloot ik toch weer mee 
te spelen, ditmaal in GE. Daar kwam 
ik meneer Boon weer tegen. Als meis-
je vond ik hem een oude man maar nu 
kwam ik er achter dat hij toen jong moet 
zijn geweest. Hij was veel ouder gewor-
den, binnen de vereniging regelde en 
besliste hij nu minder maar door hem 
wist ik wel meteen weer waar ik was. En 
élke repetitie, anderhalf jaar lang, uitte hij 
zijn blijdschap dat ik weer ‘terug in de fa-
milie’ was. Hoe miniem mijn muzikale bij-
drage ook is, voor hem maakte dat niets 
uit. Mijn verleden in JE was voor hem vol-
doende om mij het gevoel te geven on-
misbaar te zijn. Of iedereen het hier mee 
eens is betwijfel ik, maar meneer Boon 
gelooft in mij.

José Admiraal,
trompettiste Groot Excelsior 

‘Meneer Boon regelde. Meneer Boon b esliste’

Hij gelooft in mij
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Jou heb ik niets gevraagd!
Ik was 15 of 16 en zat in Jong Excelsior op de klarinet. Naast mij speel-
de een in mijn ogen heel lang, heel dun en een beetje sloom meisje ook 
klarinet. Ze had nauwelijks met iemand contact en deed hoogstzelden 
haar mond open. Hoe het kwam weet ik niet meer maar op een gege-
ven moment trokken wij tijdens de repetities en concerten steeds met 
elkaar op. Dit tot stomme verbazing van mijn moeder die niet begreep 
wat haar drukke, nooit stilzittende dochter zag in dat saaie meisje. 

Op een zekere zaterdagavond stond Karel voor het orkest een praatje 
te houden, waarover weet ik niet meer. Wel herinner ik me als de dag 
van gisteren dat Karel ineens aan bovengenoemd meisje een vraag 
stelde. Zonder haar zelfs maar de kans te geven om te reageren, had 
ik al, met mijn bekende grote mond, voor haar geantwoord. Waarop 
Karel mij met een heel boze stem terecht wees: ‘Ritha…. als ik haar 
een vraag stel, wil ik geen antwoord van jou krijgen. Jou heb ik niets 
gevraagd!’
Dat ene zinnetje van Karel heeft mij in m
ijn werkzame leven heel vaak behoed voor ondoordachte reacties. Tel-
kens als ik weer de neiging had om voor mijn beurt te spreken of ie-
mand niet de gelegenheid gaf om zijn of haar mening te geven, moest 
ik denken aan wat Karel mij toebeet op die bewuste avond.

Dertig jaar later werd ik lid van GE en kwam ik naast Karel te zitten. Ik 
heb hem toen als eerste héél hartelijk bedankt!

Hij kon zich er natuurlijk helemaal niks meer van herinneren, maar hij 
vond het wel komisch geloof ik.

Het is vreemd nu, zonder Karel.

Ritha van Eck,
tenorsaxofoniste Groot Excelsior  

‘Dat  ene zinnetje heeft mij  
vaak b ehoed voor ondoordachte reacties’
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(<12 jaar & 65+)

(<12 jaar & 65+)
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Zondag 14 december 2014
De Meervaart

Zondag 14 december 2014 

Zaal open 14.15 uur | Aanvang 14:30 uur

Entree: €5,- | Kinderen onder 12 jaar gratis!

De Meervaart | Meer en Vaart 300 - Amsterdam

Zondag 14 december 2014Zondag 14 december 2014
A Christmas Concert

Jeugdorkest Jong Excelsior 
o.l.v. René Meulenberg

Opleidingsorkest Klein Excelsior o.l.v. René Meulenberg

Kinderkoor  ‘Prima Voce’ en tienerkoor ‘Vivace’
o.l.v. Magda Lesiak en in samenwerking met 

kinderen van het Gerrit v/d Veen college

Met onder andere muziek van
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