
Sursum Corda
Christelijke muziekvereniging Andijk

Geboren uit een woelig 
Koninginnefeest
Op 31 augustus 1921 was het 
Koninginnefeest op het land van 
C. Schuurman een zootje. Lol en 
pret, jongens en meisjes door el-
kaar. Hossen en vliegen zó erg, 
men zat met de handen in het 
haar. Ook ‘s avonds op de weg 
bleef het nog lang rumoerig. Wat 
moet dat worden?
Een aantal Friese jongens meen-
den het antwoord te weten: er is 
geen muziek. Bij ons in Friesland 
hebben ze een fanfare, die speelt 
en marcheert door het dorp. Daar 

gaat alles achteraan en luistert 
ernaar en dan is het lang niet zo’n 
losse boel. De Andijkers waren 
wel voorstander van dit plan en 
zo gingen er enige maanden 
voorbij, tot er een vergadering 
werd uitgeschreven om te ko-
men tot het oprichten van een 
fanfarekorps.
 
De eerste vergadering, die tot 
doel had een fanfarecorps op te 
richten, werd gehouden op 28 
januari 1922 in het ‘Jongelingsge-
bouw’. Van de 25 aanwezigen 
zetten 20 vrienden hun handte-

kening om als lid toe te treden en 
beloofden een christelijk fanfare-
korps van de grond te krijgen. Ze 
hebben er veel voor moeten 
doen, maar het is gelukt. Instru-
menten werden gekocht en uit-
gedeeld. Maar… ze wisten niet 
wat ze ermee moesten doen. 
Want als ze op een instrument 
bliezen, kwam er geen geluid uit. 
Met behulp van een paar deskun-
digen waren er na een week toch 
een aantal die een octaaf konden 
halen. Sursum Corda was gebo-
ren: ‘de harten gingen omhoog’. 
 
Het doel van de nieuwe muziek-
vereniging was: ‘om aan feestelij-
ke gelegenheden een beter ka-
rakter te geven.’ Het Koninginne-
feest op 31 augustus 1922 werd 
één groot feest en Sursum Corda 
was van de partij.
 
Startsein 100 jarig bestaan
In oktober gingen we met Sur-
sum een weekend weg. Binnen 
de vereniging het startsein voor 
de 100ste verjaardag die we deze 
maand (en de rest van het jaar) 
vieren. Een heerlijk weekend om 
de banden weer te versterken. 
Samen zijn, leuke speurtochten, 
gezellige zeskampen, samen 
eten en spelletjes doen, veel klet-
sen en lachen, gieren en brullen. 
Oh, en niet te vergeten heel veel 
muziek maken! 
 
Jubileumconcert
Nu is het eindelijk zover: ons jubi-
leumjaar. Een hele eeuw Sursum, 
een prachtige prestatie. We zijn 
trots op onze club. Op 28 januari 
2022 hadden we het jubileum-
concert gepland, exact 100 jaar 
na oprichting. Helaas hebben we 
het concert uit moeten stellen, 
door de gedeeltelijke lockdown. 

We hopen dit feestelijke jubile-
umconcert in oktober alsnog te 
kunnen geven. We zullen u tijdig 
op de hoogte stellen van de pre-
cieze datum. In dat concert ne-
men we u mee in 100 jaar Sur-
sum. Met muziek en beeld van 
toen, maar vooral ook van nu. 
Want Sursum is een jonge, bloei-
ende vereniging.
 
Dankdienst
Op zondag 22 mei houden we 
een dankdienst in de gerefor-
meerde kerk te Andijk. We zijn blij 
dat we als vereniging al 100 jaar 
samen lachen en huilen en willen 
God daarvoor danken.
 
Familieconcert
We vervolgen het jaar met een 
familieconcert op zaterdag 25 
juni. Dit zal plaatsvinden op een 
knusse locatie bij camping Dijk & 
Meer. Een concert voor jong en 
oud in een heerlijke familiefesti-
val sfeer. 
 
Play-in
Voor de jongere muzikanten uit 
de omgeving houden we zater-
dag 8 oktober een Play-in, hope-
lijk onder leiding van Ivo Kou-
wenhoven. Ivo is de koning van 
de jeugdmuziek, veelgevraagd 
dirigent voor jeugdorkesten en 
play-ins en expert op het gebied 
van jeugdbeleid binnen een ver-
eniging. Tijdens een play-in ko-
men muzikanten van verschillen-
de verenigingen een dag bij el-
kaar om samen te oefenen op 
muziek. Aan het einde van de 
dag zal er een concertje zijn, om 
ten gehore te brengen waar die 
dag zo hard op is gerepeteerd. 
Een mooie gelegenheid om 
nieuwe muziek vrienden te ont-
moeten!

Spetterend slotconcert
We sluiten het jubileumjaar af 
met een spetterend slotconcert 
op zaterdag 28 januari 2023. Op 
die dag hebben precies de hele 
100 jaar volgemaakt. Speciaal 
voor deze gelegenheid willen we 
oud-leden uitnodigen. Zij zullen 
binnenkort een uitnodiging ont-
vangen. Mocht deze niet komen, 
dan kan dit stukje als uitnodiging 
worden gezien. Opgeven kan bij 
Jeanet Sluijs via ra.sluys@quick-
net.nl. Samen dineren en herin-
neringen ophalen. Wie weet zijn 
er nog een aantal die wat num-
mers mee willen blazen. Aanslui-
tend is namelijk het eindconcert 
van het jubileumjaar. Deze fees-
telijke gebeurtenis vindt plaats in 
Dorpshuis ‘t Centrum. Al jaren-
lang onze vaste repetitielocatie. 
Waar er achteraf natuurlijk voor 
iedereen gelegenheid is om ge-
zellig na te praten onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je.
 
Een mooi programma voor deze 
100 jaar oude dame, waarin mu-
ziek maken en samen zijn cen-
traal staan!

Sursum Corda o.l.v. Andries de Haan op het West-Friesland Muziekfestival, november 2021. 

Al 100 jaar vanuit het hart
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100 jaar Sursum Corda

Een reis door de tijd

Op de voorpagina heeft u kunnen lezen over de op-
richting van Sursum. In deze reis door de tijd nemen 
we u mee in het wel en wee van 100 jaar Sursum. 
Eerste muziekuitvoering

De eerste uitvoering van Sursum was op 1 januari 1923 
in de oude gereformeerde kerk (die aan de Dijkweg 
staat). Sursum begint met psalm 150 vers 2 en ook de 
Stakingsmars wordt gespeeld. De laatste jaren wordt er 
tijdens onze concerten in de pauze vaak een drankje of 
frisje genuttigd. Maar tijdens het eerste concert ging dit 
er heel anders aan toe. Hier kregen de leden in de pau-
ze een glaasje warme melk! Later op de avond kregen 
ze dan wel weer een lekker broodje met worst.
 
Harmonie
Sursum Corda is een fanfare, maar een jaar of drie is het 
ook nog een harmonie geweest. In 1936 zei dirigent 
Jacob Broer: “Ons fanfarekorps is op zo’n hoog niveau 
dat het de moeite waard is om daar een harmoniekorps 
van te maken.” En zo is het gegaan al kostte het wel een 
stuk of 10 leden, want die voelden er niets voor. Die 
zeiden: “Harmonie hoort in die streken waar allemaal 
kantoormensen wonen, want die hebben veel meer tijd 
om te oefenen.” Maar toch, Sursum werd een harmonie 
met 10 klarinetten. Veel muzikanten moesten weer op-
nieuw dat instrument leren bespelen, wat ook best 
lukte. In 1938 haalde Sursum een dikke eerste prijs op 
een concours, máár wel in een lagere afdeling.

Toch ging het niet zo goed en men wilde graag de oude 
leden zien terug te krijgen die bedankt hadden voor de 
eer. Er werd dus een vergadering uitgeschreven waar 
ook die leden werden uitgenodigd die voor Sursum 
hadden bedankt. Nou, en dat was gauw bekeken. De 
oudleden zeiden: “We willen graag bij Sursum terug, 

maar dan weg met die brandhoutjestroep” (letterlijk 
gezegd!). Daar was geen lievemoederen meer aan en 
toen is er in 1939 besloten om van Sursum weer een 
fanfare van te maken.

Oorlog
De oorlog had ook invloed op onze vereniging, veel le-
den moesten in dienst. Sursum probeerde nog wel wat, 
maar het ontbrak aan lust en gelegenheid om ook 
daadwerkelijk te gaan. De traditionele uitvoering op 1 
januari (1941) is nog gehouden, maar niet ‘s avonds om 
de verduistering. Het jaarverslag van 1941 was op rijm, 
dat was nog nooit gebeurd. Het was onbewust de zwa-
nenzang van Sursum, het dook onder tot mei 1945. Het 
wilde zich niet aansluiten bij de Duitse cultuurbond, 
waartoe ze anders wel gedwongen werden door de 
bezetter. Alle instrumenten lagen tijdens deze periode 
op de zolder van W. Dekker aan de Middenweg. Sursum Aankondiging eerste muziekuitvoering

Sursum harmonie 1936 - 1939

Als je bij iemand terecht kan voor verhalen 
en foto’s uit de oude doos dan is het bij Jan 
Groot, al 62 jaar lid van Sursum. En dat de-
den we dus, het werd een leuke avond aan 
de keukentafel bij Jan. Veel verhalen wer-
den verteld, terwijl de persoonlijke foto-
boeken erbij opengeslagen werden, keu-
rig met een post-it op de pagina die nodig 
is. Het was leuk om de verhalen tot leven 
te wekken met mooie foto’s van toen.

 
Zo geschiedde
Het begon allemaal met de opa van Jan, 
opa was heel muzikaal en speelde bij 
Kunstmin (vroeger een fanfare op Andijk-
oost). Geïnspireerd door opa, begon Jan 
samen met tweelingbroer Dirk bij drum-
band Slag en Vaardig op de klaroen (trom-
pet zonder ventielen). Ze waren de eersten 
met een blaasinstrument daar. Het ging ze 

makkelijk af en ze mochten al snel meelo-
pen tijdens het marcheren door het dorp. 
Er werd vroeger heel wat door het dorp 
gemarcheerd. 
 
De repetities met Slag en Vaardig waren in 
de Meiboom. De voorzitter van Sursum 
hoorde Jan en Dirk daar spelen en vroeg of 
ze misschien bij Sursum wilden komen. Zo 
geschiedde. Samen op de 2e cornet. Als 
snel deden ze mee met het concours in 
Oostzaan op Hemelvaartsdag. De eerste 
mars die ze meespeelden was de Mars der 
Medici, “Een prachtmars!” aldus Jan.
 
“De eerste mars die Sursum in de 

kerk speelde was Voorwaarts 
christenstrijders, dit mocht dan, 
maar wel pas bij het verlaten van 

de kerk.”
 
Muziekles
Muziekles kregen ze van Jan Kooiman. 
Mooie momenten gehad daar. Jan Kooi-
man kwam vaak net uit z’n werk als Jan en 
Dirk al kwamen om te lessen. Terwijl hij 
zich omkleedde mocht de tweeling alvast 
beginnen met spelen. Maar ja, er was niet 
altijd even goed geoefend. Omdat hij toch 
niet keek, kon degene die wel geoefend 
had alles gewoon twee keer blazen. Pro-
bleem opgelost. Tot Jan Kooiman er uitein-
delijk achter kwam. “Hij kon z’n lachen niet 
inhouden, maar het was wel over met de 
pret.”
 
Samen met nog een groepje van Sursum 

hebben ze later ook wel les gehad in Cul-
tura van Jack Ham, dirigent van een ande-
re vereniging. Het ging ze gemakkelijk af. 
Ze moesten iets spelen dat zo makkelijk 
was, dat oefenen niet nodig was dachten 
ze. Maar het bleek toch lastig. De uitspraak 
‘makkelijke muziek bestaat niet’ door de 
dirigent toen is Jan nooit meer vergeten.
 
Bugel
Van de 2e Cornet is Jan overgegaan naar 
de bugel. Broer Dirk bleef wel altijd op de 
cornet spelen. Tot z’n 19e speelde Jan bu-
gel. Daarna heeft hij een jaar trombone 
gespeeld, de eerste schuiftrombone die ze 
hadden, want daarvoor waren het alleen 
maar ventieltrombones. Maar wegens 
ziekte van andere leden werd Jan al snel 
weer teruggevraagd op de bugel, dit keer 
de solobugel. Hier heeft Jan zeker 50 jaar 
gezeten. Nu nog steeds bespeelt Jan de 
bugel, de 2e/3e stem.

Kerst
Kerst 1969 staat Jan ook nog helder voor 
de geest. Sursum zou meespelen met de 
kerkdienst. Maar Jan kon onmogelijk die 
dag en dat werd hem niet in dank afgeno-
men. Broer Dirk, die destijds in dienst zat, 
zei: “Maak je geen zorgen, ik speel wel voor 
jou.” Voor die dienst vroeg Piet Schenk 
hem: Zzou Dirk na dienst weer op Sursum 
komen? Ik denk het niet.” Waarop het ant-
woord kwam: “Ik denk ‘t wel”. Op twee le-
den na, heeft zowel Piet Schenk als de rest 
van Sursum niet doorgehad dat het eigen-
lijk Dirk was en niet Jan die daar speelde in 
de kerkdienst. 
 

“Ik hoop dat we blijven werken 
aan onze mooie klank, want dat is 

wat Sursum zo uniek maakt!”
 
Over het algemeen gaat Jan nog steeds 
graag naar Sursum. Wat voor hem belang-
rijk is, is dat we blijven werken aan onze 
mooie klank. Dat is wat Sursum zo uniek 
maakt. Dit kunnen we doen door veel en 
regelmatig hymnes te blijven spelen. 
Daarbij hoopt Jan dat Sursum de christe-
lijke identiteit mag blijven behouden.
 
We eindigen de avond met een diavoorstel-
ling op de keukenmuur. Dia’s hebben toch 
altijd wel iets speciaals. Ze vertonen hele 
oude beelden uit de beginperiode van Sur-
sum, maar we zien ook beelden waar we 
onszelf nog op herkennen in onze jongere 
jaren. Later dan gepland gaan we naar huis 
met een hoofd vol leuke verhalen.

Jan Groot

Jan en Dirk Groot

“De rest van Sursum heeft niet doorgehad dat het eigenlijk 
Dirk was en niet ik die daar speelde in de kerkdienst.”
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Sursum laat jubileumstuk componeren

100 jaar Sursum Corda

Een reis door de tijd

was weg. Met de bevrijding was Sursum echter snel 
weer paraat. Op 5 en 6 september 1945 werd er ge-
speeld op het bevrijdingsfeest. Dat moet een ontzet-
tend mooi concert geweest zijn, een aantal mensen 
zullen zich dat misschien nog wel herinneren.

25 jaar Sursum
Het 25 jarig jubileum in 1947 werd tijdens een jaarver-
gadering gevierd. De burgemeester en zijn vrouw, 
maar ook andere verenigingen waren uitgenodigd. Dit 
gebeurde wel vaker in die tijd. Ook waren de jaarverga-
deringen over het algemeen een groot feest. Dit keer 
niet anders. Het was dan ook 6.00 uur in de morgen 
toen de laatste huiswaarts keerde.

Dorpshuis
Sursum heeft verschillende repetitielocaties gekend, zo 
speelden we bij bollenboeren in de schuur, in de Mei-
boom en diverse andere locaties.  28 en 29 april 1965 
was de opening van dorpshuis ‘t Centrum. Onder an-
dere Sursum Corda verleende zijn medewerking. Sinds-
dien is dit onze vaste repetitielocatie.

Jubilea
Vijftig en zestig jaar Sursum is gevierd met een groots 
jubileumconcert in de gereformeerde kerk. Tijdens het 
zestigjarig bestaan bestond de drumband ook alweer 
25 jaar. Beide jubilea werden gevierd met een concert, 
een kerkdienst, een receptie en een groot feest met 
eten, drinken, leuke stukjes en gezelligheid. Er is zelfs 
door de burgemeester nog een Koninklijke Erepenning 
van Verdienste uitgereikt.

Grote vereniging
In de hoogtijjaren (dit zal eind ‘70/begin ‘80 zijn ge-
weest)  was Sursum het een enorm grote vereniging 
met meer dan 100 leden. We bestonden toen uit een 
fanfare, een drumband, majorettes en minirettes.
Deze laatste twee waren een tijdje heel populair bij 

25 jaar Sursum Corda

Laatste strofe jaarverslag 1941

Sursum pakt uit, want 100 jaar dat 
moet je vieren! Speciaal voor de gele-
genheid hebben we een jubileumstuk 
laten componeren. Na wat denk- en 
zoekwerk hebben we de uit Den Hel-
der afkomstige Hans van der Heide 
benaderd voor het componeren. Van 
der Heide (1958) studeerde trompet, 
directie en compositie. Hij bracht veel 
arrangementen uit bij muziekuitgeve-
rij Molenaar en is sinds 1996 eigenaar 
van Van der Heide Music Edition waar 
nieuwe arrangementen en composi-
ties van zijn hand worden uitgegeven. 
 
Aan het maken van zo’n muziekstuk gaat 
heel wat vooraf. Van der Heide bezocht 
ons daarom tijdens een repetitie. Zo 
kreeg hij een idee van wat voor soort ver-
eniging we zijn, hoe we klinken, hoe de 
verschillende secties bezet zijn en wat 
voor soort muziek ons ligt. Na deze repe-
titie zijn we in gesprek gegaan over waar 
het stuk voor ons over moet gaan. Ook 
dat het een typisch fanfarestuk mag zijn. 
Graag met een gedragen, koraalmatig 
gedeelte erin, want dat is onze speciali-
teit. Speciaal voor onze vereniging ge-
schreven, maar niet alleen speelbaar 
door ons. Dat het op concoursen en kam-
pioenschappen gespeeld mag worden, 
juist ook door andere verenigingen. 
 
Na maanden van componeren konden 
we een computeropname van het stuk 
beluisteren. We hebben daarna tips en 
tops doorgeven, zodat er nog verder aan 

gesleuteld kon worden. Een heel proces. 
Afgelopen jaar werd de titel van het stuk 
bekend gemaakt. We konden onder het 
genot van een gebakje alvast de eerste 
noten van het stuk bekijken. Natuurlijk 
mochten we het ook spelen, want dat is 
de beste manier om te kijken of het klopt. 
Staan alle noten en dynamische aanwij-
zingen correct op papier. We zijn er bijna. 
 
Solidarity met als ondertitel a fantasy in 
friendship staat symbool voor het warme 
groepsgevoel dat onze vereniging ken-
merkt. Goede maar ook mindere tijden 
zijn er geweest, maar eendracht en saam-
horigheid hebben onze vereniging ge-
bracht tot wat deze nu is. De compositie 
verklankt dit alles als een soort caleido-
scoop van honderd jaar Sursum Corda.
 
Tijdens het jubileumconcert zal Solidarity 
in première gaan. We hopen dit concert 
in oktober alsnog te kunnen geven. We 
zullen u via krant, website en socials tij-
dig op de hoogte stellen van de precieze 
datum.

Jubileumlied 60 jaar Sursum Corda
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100 jaar Sursum Corda

Een reis door de tijd

jonge meiden. Ze stonden onder leiding van dhr. Maar-
tens, die op dat moment ook voor drumband stond. 
Het bestaan van de majo- en minirettes was relatief 
maar een korte periode.

Drumband
In 1958 is in samenwerking met de gymvereniging een 
drumband gestart genaamd Slag en Vaardig. In de boe-
ken wordt er helaas weinig vermeld over Slag en Vaar-

dig. Echter, in 1968 wordt gesproken over het opnieuw 
oprichten van de drumband onder de naam Sursum 
Corda. De drumband heeft verschillende instructeurs 
gekend. Dhr. Bijl, die bleef echter maar kort. Hij werd 
opgevolgd door dhr. V/d Herik. Dhr. Maartens heeft er 
vele jaren voor gestaan en hij werd opgevolgd door 
dhr. Vlijm. De eerste oefenruimte was café De Toekomst. 
Ook is er gerepeteerd in de schuur van Harry Wierstra, 
in basisschool de Springplank (nu Piramide) en later in 
de Lichtboei aan de Hoekweg.

In 1969 werden de zwart-met-rode uniformen aange-
schaft. Vele jaren heeft de drumband voor de fanfare 
uitgelopen met Koninginnedag. Ook speelden ze tij-
dens het donateursconcert en traden ze aan op vele 
festivals en concoursen.

In de jaren tachtig begon het ledenaantal wat terug te 
lopen, er werd besloten om er een drumfanfare van te 
maken. Met blaasinstrumenten en een lyra klokkenspel 
erbij. Er werd veel geoefend op het marcheren, wat 
echt nog een kunst apart is. Als drumfanfare zijn er ook 
nog heel wat mooie jaren geweest, maar helaas begon 
het ledenaantal weer af te nemen. Eind 1999 werd toen 
besloten om te stoppen als drumfanfare. Met een klein, 
maar enthousiast groepje werd besloten om door te 
gaan als percussiegroep Percussion Ensemble. Deze 
stond aan het begin onder leiding van Arjan Jong en 
later heeft Sjoerd Dekker de leiding overgenomen. In 
2005 hebben zij hun laatste optreden gegeven.

Op een maandagmiddag, bij 
Cor Abbekerk thuis, gaan we 
terug in de tijd. We hebben een 
mooi gesprek over de afdeling 
Drumband, die ooit ook een 
belangrijk deel is geweest in 
het 100 jarig bestaan van Sur-
sum Corda. Cor Abbekerk is ja-
renlang voorzitter geweest van 
de Drumband.

We praten over het ontstaan van 
de drumband: Cor Westerveld 
was te logeren bij Jan Kooiman 
en omdat hij trommelde is het 
idee ontstaan om ook in Andijk 
een drumband te beginnen. Sa-
men met Arie v/d. Herik heeft Cor 
Westerveld de drumband opge-
richt, dit in samenwerking met 

Jan Kooiman, trouw lid van Sur-
sum Corda. Wat we in de boeken 
terug kunnen vinden, moet dit 
rond 1958 zijn geweest. In eerste 
instantie heette de drumband 
Slag en Vaardig. Later zijn de na-
men nog wel veranderd, maar 
het is wel altijd onderdeel van 
Sursum geweest. 

Cor Abbekerk is er vanaf het al-
lereerste begin bij en heeft alles 
meegemaakt: van de aanschaf 
van instrumenten tot het oefe-
nen op de keukentafel met stok-
ken. Hij heeft mooie herinnerin-
gen aan die tijd.

Door de jaren heen zijn er ver-
schillende oefenlocaties ge-
weest: de Toekomst, Bakkerij Vea, 
in de schuur van Harry Wierstra, 
De Springplank. Er zijn ook ver-
schillende instructeurs geweest 
van wie de meest bekende Maar-
tens en Vlijm zijn.

Een korte tijd zijn er ook nog ma-
jorettes bij geweest. Dit was heel 
populair maar liep al heel snel 
weer terug. Toen de drumband 
wat begon terug te lopen wer-
den er eerst signaalhoorns toe-
gevoegd. Uiteindelijk kwamen er 
nog meer blaasinstrumenten bij 
en werd het de drumfanfare. Dat 
heeft een tijdje goed gelopen, 
maar ook dat werd minder. De 
blaasinstrumenten verdwenen 

weer en er otnstond een percus-
sie ensemble. Maar daar heeft 
Abbekerk al niet meer aan deel-
genomen. 

Cor Abbekerk heeft veel bete-
kend voor de drumband. Hij 
heeft jarenlang de instrumenten 
verzorging gedaan, hij is tam-
bour-maître geweest (de per-
soon die voor de drumband of 
fanfare uitloopt tijdens het mar-
cheren) en hij was jarenlang 

voorzitter. Er was een apart be-
stuur voor de drumband. Zo nu 
en dan was er een gezamenlijke 
vergadering met de afdeling fan-
fare, wat altijd in goede harmonie 
ging. “Al waren er gerust wel dis-
cussies hoor”, zegt Abbekerk met 
een grote glimlach.

Abbekerk is heel wat jaren lid ge-
weest, heeft heel veel leuke her-
inneringen. Zoals de leuke uitjes: 
Slagharen, concours in Medem-

blik, ‘s Heeren Loo enz. Maar op 
een gegeven moment was het 
mooi geweest en was het tijd 
voor andere dingen en dan is het 
goed dat jongeren het oppakken.

Voor de toekomst wil hij ons 
graag meegeven om open en 
transparant te zijn. “Laat jezelf 
zien aan de buitenwereld, bij-
voorbeeld door serenades en 
vooral geniet: want muziek is on-
misbaar!”Cor Abbekerk

Muziek is onmisbaar

Drumband begin ’80 met linksvoor tambour-maître Cor Abbekerk

Majorettes

Slag en Vaardig Koninginnedag ‘61 Percussion Ensemble 2003Optocht Koninginnedag 2000
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100 jaar Sursum Corda

Een reis door de tijd

Uniform
Sursum heeft door de jaren heen heel wat verschillen-
de uniformen gehad. Van enkel een pet, naar een spij-
kerbroek met wit overhemd en blauwe das tot een 
heus (kriebelend wollen) uniform. Het laatste uniform 
dat werd aangeschaft was in 1990 samen met Excelsior. 
Zodat we met een gezamenlijk optreden als Konings-
dag of de herdenking op 4 mei één groot orkest lijken. 
Nu treden we al jaren niet meer op in ons uniform en 
hebben we ze onlangs ook gedoneerd aan een vereni-
ging in Oost-Europa. We gaan nu graag gekleed in het 
zwart, met voor de gelegenheid soms een accent in het 
rood, wit of spijker.  Ieder in z’n eigen comfortabele 
kleding, want dat speelt toch het lekkerste.

Dirigenten
Toen Sursum werd opgericht, werd Jacob Broer aange-
steld als dirigent, toen nog directeur genoemd. Er was 
iemand anders die zich aangemeld had, maar de mees-
ten waren het daar niet mee eens; hij was namelijk 

geen persoon die het met onze beginselen eens was. 
Broer was toen nog leerling maar studeerde af bij Sur-
sum. Na ongeveer 25 jaar gaf hij aan er mee te willen 
stoppen, maar na een goed gesprek met het toenmalig 
bestuur bleef hij toch nog een tijdje aan. In 1951 stopte 
hij dan toch definitief. Een nieuwe dirigent vinden was 
echter een behoorlijke uitdaging. Het zou ook tot 1960 
duren voor een dirigent werd gevonden die het langer 
dan drie jaar volhield. De redenen waren divers: het was 
te ver, de repetitieavond beviel niet, van een te laag ni-
veau enz. In 1960 kwam Ru Kaag en die bleef. Na Kaag 
heeft Sursum meerdere dirigenten gehad, waarvan 
Chris de Kroon en Niels Marchal het langst op de bok 

hebben gestaan en daardoor waarschijnlijk ook het 
meest bekend zijn. Sinds 2018 staat Andries de Haan 
ervoor met veel plezier!

Ru Kaag 1960-1978

Niels Marchal 2005 - 2017

Chris de Kroon 1988 – 2005

1953 spijkerbroek met wit overhemd en blauwe das

Het hele leven van Andries de Haan 
ademt muziek, als een rode draad ver-
weven met alles wat hij doet. Als 9-jarige 
begon Andries op de trommel. Het ad-
vies was: zoek maar een andere hobby. 
Maar zijn moeder was erg voor een mu-
zikale opvoeding en bleef het volhou-
den en uiteindelijk werd de bugel gepro-
beerd. Dat was het! Na de middelbare 
school ging Andries naar het conserva-
torium in Arnhem. Toen de leraar die hij 
graag wilde daar geen les meer gaf is hij 
ter overbrugging naar het conservatori-
um in Leeuwarden gegaan. Omdat trom-
pet toch niet helemaal zijn ding was en 
er in Alkmaar een speciale bugeloplei-
ding werd opgezet, is hij uiteindelijk 
daar naartoe overgestapt. Conservatori-
um Alkmaar is ook waar hij de opleiding 
voor directie gevolgd heeft.
 
Na heel wat fanfares in de omgeving van 
Friesland was Andries eigenlijk wel op 
zoek naar iets anders. In 2017 zag De Haan 
de vacature voor dirigent van Sursum 
voorbij komen op Facebook. Ondanks dat 
de vacature zijn aandacht trok heeft hij 
daar toen niet op gereageerd. Echter, een 
half jaar later zag hij dat de vacature er nog 
steeds (of alweer) was. Hij heeft toen ge-
beld met Niels Marchal (voorheen dirigent 
van Sursum) of deze vereniging iets voor 
hem zou zijn. Het volmondige antwoord 
was: “Ja!” Zelf is hij nog gebeld door voor-
zitter Cynthia Bot of hij belangstelling had 
voor deze functie. Dat waren redenen om 
er voor te gaan en te solliciteren. Met goed 
resultaat. Sinds september 2018 staat An-
dries op de bok.

Naast het dirigeren van drie fanfares 
(waarvan Sursum er één is) geeft Andries 
ook les. Nu doet hij op Terschelling een 
mooi project met oudere leerlingen (laat-
bloeiers), volwassenen die toch nog graag 
een instrument willen leren spelen of die 
de hobby van vroeger weer nieuw leven 
inblazen. “Een heel leuk project en mooi 
om de ontwikkeling te zien”, aldus Andries.

“Als dirigent ben als het ware een soort 
reisleider”, zegt Andries, “je neemt de or-
kestleden mee in de wereld van de mu-
ziek. Je laat ze de mooiste plekjes zien, 
maar soms is de weg er naartoe moeilijk. 
Als dirigent moet je uiteraard muzikaal 
zijn. Maar daarnaast moet je ook empathie 
hebben en flexibel zijn. En vooral vind ik 
dat je jezelf niet te serieus moet nemen, 
waar ik mee bedoel dat je goed moet kun-
nen relativeren. Met deze eigenschappen 
kun je het ver schoppen als dirigent, maar 
dat is uiteraard mijn mening. Een ander 
kan daar heel anders over denken.”
 
Toch zullen dit punten zijn die meegeno-
men worden bij het coachen van andere 
dirigenten, wat Andries ook doet. Coa-
ching om het zelfvertrouwen te vergroten, 
hoe je mentaal voor te bereiden op repeti-
tie of concert, hoe om te gaan met faal-
angst. Maar ook het juiste repertoire kie-
zen. Hij benadrukt: “Om goede muziek uit 
te zoeken, moet je vooral kijken wat past 
bij de desbetreffende vereniging. Je kunt 
niet met iedere club die je hebt dezelfde 
nummers spelen.”
 
Verder is Andries coördinator van het re-

pertoirecentrum Deventer op de afdeling 
fanfare. Heel wat muziek gaat er door zijn 
handen en zo staat er ook regelmatig iets 
nieuws op de lessenaar van Sursum. Zo nu 
en dan schrijft hij columns en bovenal 
zorgt hij met zijn vrouw Elsbeth voor de 
kinderen. Het is een hele lijst met diverse 
werkzaamheden. “Maar het is goed te 
combineren met het gezinsleven en dat is 
met twee jonge kinderen wel een groot 
pluspunt!”
 
Andries ziet Sursum als een ambitieuze 
vereniging. “Het is ook een hechte club 

mensen, leuk hoe de oudere leden een klik 
hebben met de jeugd. Het is ook weer 
eens wat anders, een vereniging in een 
andere hoek van het land. Wel even wen-
nen, want de mensen hier zijn veel direc-
ter. Ik zie veel mogelijkheden met deze 
club. Ik zou Sursum in de komende jaren 
graag nog meer op de kaart willen zetten. 
Mooie programma’s maken om te spelen, 
uitdagingen opzoeken. Iets anders doen, 
bijvoorbeeld buitenlandse reisjes. Maar 
vooral de muzikaliteit verhogen en een 
goede sfeer neerzetten waar iedereen wel-
kom is!”

Andries de Haan

Reisleider in een wereld die muziek heet
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100 jaar Sursum Corda

Een reis door de tijd

Troost
Naast gezelligheid en plezier zijn er binnen Sursum ook 
verdrietige momenten geweest. Ze horen helaas bij het 
leven. We hebben deze leden, ere-leden, dirigenten, 
vrouwen, mannen  en kinderen in veel gevallen een 
laatste eer mogen bewijzen door te spelen. Dankbaar 
dat we dat op deze verdrietige momenten troost kun-
nen bieden met onze muziek.

Leerlingen
Om mee te spelen met het orkest is het handig om het 
eerst te leren. Tegenwoordig ben je leerling, vroeger 
heette dat “leerjongens”. Vele jaren werden leerlingen 
opgeleid door leden van het orkest. Totdat de muziek-
school zijn intrede deed en het mogelijk werd om di-
ploma’s te halen. Sursum heeft vroeger ook een tijdje 

een jeugdorkest gehad, opgericht door de jeugd zelf. 
Dit tot ongenoegen van de ouderen. Het duurde dan 
ook niet lang en dat was van de baan. In de jaren ‘90 
hadden leerlingen van Sursum en Excelsior nog een 
groepje opgericht genaamd The Young Jeans.

In 2009 hebben we opnieuw een jeugdorkest opge-
richt genaamd Jong Sursum. Op het moment is het iets 
kleiner, maar nog altijd bestaat Jong Sursum. We zijn 
heel trots dat we nog zoveel jeugd bij onze vereniging 
hebben.

Acties
Het zal u niet vreemd in de oren klinken dat een fanfare 
onderhouden een dure aangelegenheid is. Een dirigent 
die betaald moet worden, zaalhuur voor de repetities, 
aanschaf van nieuwe instrumenten, onderhoud van in-
strumenten, bladmuziek, uniformen (in het verleden), het 
deelnemen aan concoursen en het geven van concerten.

Jong Sursum 2014 The Young Jeans 1994 Oliebollen bakken eind jaren ‘90

Repetitie Jong Sursum 2021

Wist u dat...
Sursum Corda 28 januari 1922 is opgericht

wij nu dus 100 jaar bestaan

er in die jaren heel veel is gebeurd

Sursum pas in 1954 de eerste vrouwelijke leden kreeg, 
Annie en Nel Kooiman

de vereniging nu voor het grootste gedeelte uit vrouwen bestaat

Sursum heel veel leden heeft gehad, 
de één was wat langer lid dan de ander

er in november 1955 zes mensen uit het publiek 
werden gehaald om te dirigeren

het concept Maestro bij Sursum dus al vele jaren geleden ontdekt is

dit een dirigentenwedstrijd werd genoemd, 
om weer eens wat anders te laten zien

Sursum al sinds 1965 in Dorpshuis Centrum repeteert

dit sinds 1970 op de vrijdagavond gebeurt

Sursum al heel wat dirigenten heeft gehad

de huidige dirigent Andries de Haan nummer 17 is

we ook heel veel jeugd hebben gehad

we er trots op zijn ook nu weer zoveel jonge leden te hebben, 
dat dat nog altijd doorgaat

we dit jaar regelmatig van ons zullen laten horen

we nog altijd met veel plezier muziek maken

we hopen nog vele jaren te zullen blijven bestaan!
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100 jaar Sursum Corda

Een reis door de tijd

Op een vrijdagavond, ruim 
voordat de repetitie begint, 
schuiven Jeanet en ik aan tafel 
met voorzitter Cynthia Bot. Om 
te vragen naar haar Sursum, de 
leukste muziek om te spelen en 
de toekomst van Sursum.
 
Haar eerste repetitie bij Sursum 
was op haar tiende verjaardag. 
Dat is natuurlijk een dag die je 
nooit meer vergeet. En daarmee 
speelt onze Cynthia al 33 jaar bij 
de vereniging. Ze is in de voet-
sporen getreden van opa Jan-
Arie Groot, Cynthia speelt al ja-
renlang de sopraansaxofoon. Af 
en toe, als het nodig was voor de 
vereniging, een uitstapje ge-
maakt naar de tenorsax of bari-
tonsax. Maar nu toch al jaren 
weer op haar favoriete plekje. 
Met haar opa heeft ze helaas niet 
samen op de vereniging gezeten. 
Wel hebben ze een keer samen 
gespeeld. Tijdens het 75-jarig ju-
bileumconcert bliezen ze beiden 
de sopraansaxofoon. “Opa Groot 
had hier veel steun aan mij, hij 
zag het niet zo goed omdat hij 
zijn bril vergeten was.”
 
De leukste muziek om te spelen 
vindt Cynthia ingewikkelde con-
certstukken. De spannende 
klankkleuren in deze stukken 

maken het interessant om te spe-
len. “Heerlijk om mijn eigen ver-
haal (film) te maken bij deze no-
ten.” Ook het vaak technische ge-
deelte vindt Cynthia leuk aan 
deze stukken. “Heerlijk, zo’n blad 
zwart van de noten, je moet je 
dan heel goed focussen en veel 
oefenen, maar het gaat me altijd 
vrij makkelijk af.” Daarnaast vindt 
ze bigband muziek heerlijk om te 
spelen, lekker swingend!
 
Van die 33 jaar bij de vereniging 
bekleedt Cynthia, onderbroken 

door een paar tussenjaren, al 22 
jaar een bestuursfunctie. Eerst als 
secretaris en nu alweer een aan-
tal jaren als voorzitter. Jaren 
waarin veel is gebeurd, met roe-
rige momenten en keuzes ma-
ken, maar ook mooie momenten 
en veel plezier. Ze heeft heel veel 
geleerd in deze jaren. “Belangrijk 
is om altijd respect voor elkaar te 
blijven hebben. Kijken naar ie-
ders belangen, maar wel beslis-
singen durven nemen.”
 
“Sursum is een mooie, gezonde 

club. Het voelt als een familie, er 
wordt omgekeken naar elkaar in 
goede en slechte tijden, we zijn 
best wel één.” Dit is een mooi 
beeld om mee te nemen naar de 
toekomst van Sursum. “Een toe-
komst waarin ik hoop dat we nog 
mooie concerten mogen organi-
seren en projecten mogen doen. 
Met onze eigen vereniging, maar 
ook met andere mensen en/of 
verenigingen. Twee jaar geleden 
deden we Scrooge, samen met 
Andijker Toneel. Graag borduur ik 

hier op verder. Creatieve dingen 
bedenken en het liefst originele, 
die nog niet door andere vereni-
gingen zijn gedaan. 
Mijn hoofd zit vol met ideeën. 
Ook het werven van nieuwe le-
den is een belangrijk onderwerp 
voor de toekomst van Sursum. 
Hoe kunnen we nieuwe leden 
blijven aantrekken, om een ge-
zonde club te blijven. Maar voor-
al met elkaar mooie muziek blij-
ven maken, want daar word je 
toch blij van!”

Cynthia Bot met haar favoriete sax

Mooie muziek maken met elkaar, 
daar word je toch blij van!

Uiteraard betaalt ieder lid jaarlijks contributie, maar dat 
is niet genoeg. Daarom worden er allerlei acties geor-
ganiseerd. Dat was in het verleden al zo en tot op de 
dag van vandaag zijn we daarmee nog steeds actief. 
Hier een opsomming van wat de de revue heeft gepas-
seerd om de kas te spekken: sokken verkopen, voor 5 
cent raden hoeveel krenten er in 5 oliebollen zijn ge-
bakken, gladiolen poten, aardappels poten, rooien en 
verkopen, tulpen poten en verkopen, oliebollen bak-
ken en verkopen, het houden van een bazar (soms over 
meerdere avonden verdeeld), de spelletjesmiddag en 
BBQ op Koninginnedag, nu Koningsdag, rommelmarkt, 
snertactie, muzikale kerstgroet, het verkopen van ons 
eigen biertje het Cordaatje, donateursactie en natuur-
lijk het ophalen van oud papier. Gelukkig hoeven we 
niet al deze acties jaarlijks te ondernemen, dan zouden 
we er een dagtaak aan hebben ;)

Muziek
Ook en vooral komen we samen om met elkaar muziek 
te maken. We repeteren op vrijdagavond, hebben extra 
repetities, repetitiedagen en soms een repetitieweek-

end. Dit is afhankelijk van het optreden waar we naar-
toe werken. Naast de repetities op hebben we ook op-
tredens. We organiseren een aantal concerten per jaar. 
Soms alleen met Sursum Corda en Jong Sursum, maar 
vaak genoeg ook met medewerking van andere orkes-
ten, koren, bandjes of een toneelvereniging. Ook mo-
gen we een aantal keer per jaar onze medewerking 
verlenen in een kerkdienst, spelen we op Koningsdag 
en de herdenking van 4 mei en treden we regelmatig 
op tijdens concours of festival. Zo nu dan geven we se-
renades en organiseren we solistenavonden.

Uitjes en pretjes 
Opgericht om aan feestelijke gelegenheden een beter 
karakter te geven, schuwt Sursum een leuk uitje of 
feestje niet. Denk aan de jaarvergaderingen die tot diep 
in de nacht doorgingen, feestavonden met leuke stuk-
jes en anekdotes, dagjes uit, weekenden weg en de 
gezellige nazit op vrijdagavond na de repetitie. Wat 
voor dit jubileumjaar centraal staat, staat eigenlijk altijd 
centraal bij Sursum: mooie muziek maken en samen 
zijn. Muziek verbindt!

Sursum Corda, al 100 jaar vanuit het hart!Spelend op de vrachtwagen door het dorp tijdens  
het collecteren voor de Anjercollecte, 2001

Koningsdag 2016

Solistenavond 2004

Scrooge met Andijker Toneel in Dickensstijl, 2019

Honderd jaar Sursum Corda Andijk28 januari 2022 Pagina 7



Vriendinnetjes Saar (10) en Janna (11) 
doen (bijna) alles samen. Ze zitten bij 
elkaar in de klas, gaan samen naar  
handbal, bakken graag lekkere koekjes 
en cakejes en houden beiden van teke-
nen en knutselen. Ook hebben ze sa-
men bugelles bij juf Rianne Schoema-
ker, nu zo’n 2,5 jaar. Het samen lessen 
bevalt de dames wel. Saar: “Het lijkt me 
veel gezelliger dan alleen lessen.” Je 
kan ook veel van elkaar leren geven ze 
aan. Janna: “Saar is beter in de noten 
lezen en de melodietjes en ik in de 
hoogte, dus dan kunnen we elkaar een 
beetje aanvullen.”

Op de vraag of ze dan thuis ook nog wel 
eens oefenen, wordt eerst heel hard ge-
giecheld. Tja, dat oefenen blijkt dus toch 
nog wel een dingetje. In koor geven ze aan 
dat ze het wel zo vaak mogelijk doen, maar 
dat ze het ook wel eens vergeten. Als het 
een hele moeilijke partij is of een héél leuk 

liedje, dan wordt de bugel er nog wel door 
de dames zelf bijgepakt. Maar anders 
voornamelijk omdat vader of moeder hen 
eraan herinnert. Als je alleen oefent, kun je 
je wel meer richten op de moeilijke din-
gen. Toch wordt samen oefenen ook als 
optie aangedragen. Dan kun je elkaar hel-
pen en goed oefenen hoe het samen 
klinkt. Leuk met een muziekje eronder. 
Zoals bij Jong Sursum. “Dat is ook oefenen 
toch? Want dat is wel heel leuk!” zeggen 
Saar en Janna enthousiast.
 
Sinds 1,5 jaar spelen Janna en Saar ook 

met Jong Sursum mee. Dit is op vrijdag-
avond, voor de repetitie met het grote or-
kest begint. Saar: “Ik vind het leuk om bij 
Jong Sursum te spelen, je kan leuk samen 
spelen en als iedereen dan een andere 
partij heeft, dan klinkt het toch leuker dan 
wanneer je alleen speelt.” Janna is het hier 
mee eens: “Het is leuk om zelf muziek te 
maken en leuk hoe het dan samen klinkt. 
Heel gezellig is het ook met de andere kin-
deren. Lekker kletsen en grapjes maken.” 

Jong Sursum staat net als het grote orkest 
onder leiding van Andries de Haan. Een 

goede keuze lijkt dit te zijn, want hij wordt 
omschreven als heel grappig, heel aardig 
en hij doet het goed. Saar: “Toch knap hoe 
een dirigent dat doet, zo alles bij elkaar 
brengen.” “Ja”, zegt Janna, “ik zou allang af-
haken.”
 
Alleen thuis of met vriendinnen wordt er 
ook graag muziek geluisterd. Veel muziek 
die nu in is en vooral muziek die je lekker 
mee kan zingen. Of het dan Engels of Ne-
derlands is, dat maakt niet zoveel uit. Ik 
legde de meiden ook een paar ‘dit of dat’-
jes voor. De keuze muziek maken of mu-
ziek luisteren bleek nog wel een lastige. 
Beide opties zijn namelijk heel leuk. Een 
oplossing kwam gelukkig ook snel:  “Als we 
later groot zijn dan maken we gewoon 
onze eigen muziek en dan kunnen we er 
daarna naar luisteren. Want we hopen dat 
we nog wel heel lang muziek mogen blij-
ven maken!”

Saar Groot en Janna Brongers samen bugelles bij juf Rianne

Samen spelen zorgt voor verbinding

We zijn op 
zoek naar jou!

Muziek maakt slim!
Muziek maken is leuk, dat heb je al wel kunnen lezen in deze krant. Maar wist je dat 
muziek maken ook heel goed is voor je hersenen! Wetenschappelijk onderzoek wijst 
uit dat muziek maken een zeer positieve invloed heeft op hoe jij je voelt en op hoe 
intelligent je wordt. Muziek maken verbindt hoofd en hart met elkaar. 
 
Ontdek je talent, op een instrument
Mooie redenen om je aan te melden bij een vereniging en muziek te gaan maken. 
Wil je graag bij Sursum komen spelen, dan is het belangrijk dat je een instrument 
(opnieuw) leert spelen. Daarom bieden we professionele muzieklessen aan. Kinde-
ren, jongeren, volwassenen of oud-muzikanten, iedereen kan les krijgen van onze 
vakbekwame docenten. Pieter Chattellon geeft les op de saxofoon, John van der 
Schaaf is onze slagwerkdocent en de koperinstrumenten kunnen terecht bij Rianne 
Schoemaker. Je kunt je aanmelden als lid bij onze vereniging. Dan krijg je een instru-
ment van ons in bruikleen. Je kunt kiezen uit alle instrumenten die voorkomen in 
een fanfare:

	 •	 saxofoon
	 •	 bugel
	 •	 trompet
	 •	 hoorn

	 •	 trombone
	 •	 bariton/euphonium
	 •	 bas
	 •	 slagwerk

Na ongeveer een jaar les kun je meespelen met samenspelgroep of opleidingsorkest 
Jong Sursum. Hier kunnen de muzikanten alvast de nodige orkest ervaring opdoen; 
samen leren spelen en muziek maken onder leiding van een dirigent. Het laat je ook 
meteen de gezellige sfeer van de vereniging proeven. De dirigent zal samen met de 
docent bepalen wanneer je er aan toe bent om door te stromen naar het grote or-
kest.
 
We zijn op zoek naar jou!
Wil je lid worden, meer weten of je aanmelden voor muzieklessen neem dan contact 
op met onze secretaris Denise Dekker via info@sursumcorda-andijk.nl of kom op 
vrijdagavond een keer langs tijdens onze repetitie in Dorpshuis Centrum.
 

www.gruiter.nl
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