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Een rustig voorjaar heeft Valerius achter de rug met weinig optredens. De 

muzikanten moesten toch echter een paar keer flink aan de bak voor o.a. 

het Biddagconcert en 'Zang op Hemelvaart'. 

  

 

Wat hebben we gedaan het laatste half jaar:  

 

 

http://us9.campaign-archive1.com/?u=a55f89c8755d6b16957817eb9&id=0846f14c2f&e=580e14492d


 

Biddagconcert 13 februari 2016 

Valerius en Amsterdam Staff Songsters prima combinatie! 

  

Dat bleek zaterdag tijdens een redelijk goed bezocht concert in de 

Ichthuskerk. Het was niet de eerste keer dat de Urker brassband 

samenwerkte met het koor, en wat ons betreft mag dat nog wel een 

poosje duren. Amsterdam Staff Songsters is het stafkoor van het 

Leger des Heils; het is een klein gemengd koor met een 

benijdenswaardig hoog muzikaal niveau. De werken die zij brengen 

hebben uiteraard een sterk Evangelisch karakter, zij het dat zij dat 

doen in veel verschillende muziekstijlen. Het koor staat al jaren 

onder leiding van Roel van Kesteren en werd begeleid door een eigen 

combo. Zelfs als het kleine aantal zangers en zangeressen verspreid 

staan in de kerkruimte klinkt het alsof er een groot koor op een 



 

podium staat. Kortom een genot om naar te luisteren. Het publiek 

raakte vooral onder de indruk toen het koor verspreid koor door de 

kerk stond en begeleid door de brassband het stuk zong gebaseerd 

op Johannes 3 vers 16. 

  

De brassband speelde een uiteraard bij het karakter van de avond 

passend repertoire van, zoals men dat van Valerius verwacht, 

uiteenlopende stijlen. Zoals “Dance before the Lord”. Bij een 

dergelijke titel zou men toch enige terughoudendheid verwachten 

maar de hoofdmelodie bleek uit een bekend vrolijk wijsje te bestaan, 

waaraan door het aanwezige publiek spontaan werd deelgenomen. 

Bij andere werken viel een fraaie ingetogen orkestklank te horen 

zoals in “My Tribute”, “A little Prayer” en vooral “Gresford” met 

daarin een gave solo voor bugel. Dirigent Egbert Scheffer gaf de 

nodige uitleg bij de diverse composities. 

  

Als toegift speelde de band de mars Jubilee in een versneld tempo. 

Dat werd een soort demonstratie van: “hoe speel ik zoveel mogelijk 

noten in een zo snel mogelijk tempo”. Ze brachten het een heel eind, 

al stond hun haast de gelijkheid wel eens in de weg. 

  

Samengevat: een mooie en vooral blijde avond! 

  

Wim van der Veer 

 



 

 

Opstap- en B-orkest in Talma 

donderdag 18 februari 

Traditioneel spelen we ieder jaar een paar keer in het 

verzorgingstehuis Talma Haven, nu met het Opstap- en B-orkest. Jaap 

Jan Baak draait zijn hand niet om voor een solo op zijn trombone.  

 



 

Solistenconcours 2 maart 2016 

Jonge muzikanten van Valerius strijden om wisselbeker. 

 

Het Kindcentrum stond deze woensdag bol van de muziek. Het was 

weer tijd voor het jaarlijkse solistenconcours  van Valerius. Maar 

liefst 19 leerlingen van Valerius durfden het aan om een poging te 

doen de felbegeerde wisselbeker voor beste muzikant te 

bemachtigen, niet alleen blazers, maar ook slagwerkers. 

Om de beurt stelden de deelnemers zich voor aan het publiek en de 

jury en speelden een solowerk. Als solist zijn alle ogen op je gericht 

en dat vergt stalen zenuwen, die hoorbaar nog niet bij iedereen 

aanwezig waren, maar daar prikte de jury wel doorheen. Er werd 

prima gepresteerd en de jury had er een hele kluif aan om te 



 

beslissen wie er met een prijs naar huis ging. Er werd natuurlijk gelet 

op klank, ritme en muzikaliteit, maar zeker zo belangrijk was of de 

muzikant er wel plezier in had.   

Na veel wikken en wegen omdat de uitslagen dicht bij elkaar lagen 

werden de prijzen uitgereikt. Beste blazer werd Lea Baak, vooral haar 

mooie toon op de cornet gaf de doorslag. De aanmoedigingsprijs bij 

de blazers ging naar Eline Schrijver, die door de zenuwen altijd heel 

moeilijk op gang komt, maar als ze eenmaal bezig is op haar cornet 

een prima solo neerzet. 

De prijs voor beste slagwerker ging naar Lucas Bode, die alle 

onderdelen van het drumstel prima benutte en het publiek wist te 

boeien met zijn spel. De aanmoedigingsprijs bij het slagwerk ging 

naar Klaas-Jochem Bakker die nog maar kort les heeft, maar liet 

horen over een goed ritmegevoel te beschikken, waarbij vooral het 

plezier in het spel de jury had getroffen.  

 

 

 

Koningsdag 2016 

 

Op zaterdag voor Koningsdag gaf het Opstap- en B-orkest een 

concertje op de haven. Op Koningsdag zelf was het natuurlijk weer 

de aubade die in Talma Haven nog een keer overgedaan werd.  

 

 



  

 

  

 

 

 

Dodenherdenking 4 mei 

Natuurlijk maakt Valerius deel uit van de jaarlijkse Dodenherdenking. 

Onze slagwerker Jan Willem kweet zich keurig van zijn taak door met 

de omfloerste trom vooraan te lopen. 

De fotograaf was kennelijk van slag omdat we dit jaar aan de andere 

kant zaten en er is dus geen foto van dit optreden.  

 

 

 



 

 

Zang op Hemelvaart 

5 mei 

Onze jaarlijkse deelname aan de 

inmiddels 47e editie van het 

evenement in sporthal de 

Vlechttuinen. Lange zit, maar leuk 

om de koren voorbij zien te 

komen. Valerius had een leuk 

voorprogramma. Samen met Jong 

Gemengd Koor Immanuel 

zongen/speelden we Joh.3-16 

'God so loved the world'. Het 

publiek vindt dit hoorbaar 

prachtig en jammer dat de overige 

koren niet meer gebruik van ons 

maken.  
 

 

 



 

Urkerdag 

14 mei 

Dit jaar een heerlijk temperatuurtje en een leuk ensemble. We 

speelden op vijf plekken in het dorp en volgens veel Urkers moet dat 

minstens verdubbeld worden.   

 

 

Diploma uitreiking 

30 juni  

Zes jonge muzikanten deden praktijkexamen voor een 

muziekdiploma, nadat ze eerder het theorie gedeelte hadden binnen 

gehaald. 

Allemaal hebben ze een gedegen opleiding gekregen van docent en 

dirigent Egbert Scheffer en de inzet en gedrevenheid van de 

kandidaten had als resultaat dat ze alle zes ’s avonds een verdiend 



 

diploma uitgereikt kregen. 

Hendrik Post, Carolien Schrijver en Chris Schrijver ontvingen het A-

diploma. Klaas Visscher besloot niet alleen A, maar ook maar meteen 

B-examen te doen en dat na slechts één jaar les! Hij deed dit in 

navolging van zijn zus Grietje die ditzelfde vorig jaar had geflikt. 

Grietje Visscher behoorde ook dit jaar tot de examenkandidaten en 

haalde het C-diploma, een knappe prestatie. 

Jacolien Kaptein presteerde geweldig door met goede cijfers het B-

diploma te halen. 

Na de zomer beginnen de opleidingen weer en er is ruimte voor 

nieuwe leerlingen. Informatie is te vinden op de website van 

Valerius. 

Op de foto v.l.n.r.  Hendrik Post, Chris Schrijver, Jacolien Kaptein, 

Klaas Visser, Grietje Visscher, Carolien Schrijver.  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

Dit keer een meer dan 100 jaar oude foto uit de beginjaren van het 

oude Adrianus Valerius, opgericht in 1898. Een optocht lijkt het met 

Valerius voorop en daarnaast de veldwachter. 



Het is 4 augustus 1909 en op feestelijke wijze wordt de nieuwe 

burgemeester van Urk binnengehaald, Arie Gravestein. Hij was de 

opvolger van Jonkheer Anthon Hendrik Peter Karel van Suchtelen van 

de Haare (nu weten jullie gelijk naar wie de van Suchtelenlaan op Urk 

is genoemd). Gravestein zou tot 1938 burgemeester blijven. 

Als je de foto nader bekijkt vallen een paar dingen op. Het lijkt dat de 

grote trom door de voorste man op zijn rug wordt gedragen. 

Misschien dat de man deze taak kreeg omdat zijn muzikale 

kwaliteiten niets anders toelieten. 

Het is maar een klein clubje muzikanten, totaal een man of 10-12. 

We ontdekken iemand met een ventieltrombone en naast hem, in 

het urker met bolhoed, Gerrit Snoek, de latere dirigent. Ook is het 

opvallend (voor die tijd) dat de meeste muzikanten burgerkleren 

dragen. Met name visserlui liepen in klederdracht en de muzikanten 

waren dus 'landmannen'. 

Hoewel de foto van matige kwaliteit is heeft men er toen toch een 

ansichtkaart van gemaakt. Dit exemplaar werd op 21 september 

1909 door ene Jacob Bakker naar een familielid in IJmuiden gestuurd, 

voorzien van een postzegel van 1 cent. 

 

Leuk om te vertellen is dat één van de eerste dingen die Gravestein 

aanpakte op Urk was het spannen van prikkeldraad tussen het lage 

deel van het eiland en het dorp. De koeien, paarden en schapen 

liepen namelijk 's nachts los door het dorp. Er was nog geen 

straatverlichting en als er geen maan was kon het buiten 



 

aardedonker zijn. Urkers hadden er genoegen in om, als ze s' avonds 

bij het licht van een olielampje bij elkaar zaten, verhalen over kollen 

(spoken) te vertellen en als het dan gebeurde dat iemand in het 

donker naar huis liep en tegen een dier opliep, diegene zich te pletter 

schrok en dacht tegen de duivel te zijn opgelopen. 

Een visserman, die zijn mimme (moeder) als klein kind was verloren 

en haar dus nooit gekend had, liep op een donkere avond door de 

smalle straatjes naar de haven en in een steegje komt iemand langs 

hem heen hollen, een vrouwelijke gestalte in Urker kleding met lang 

los haar en een ondermuts op. Nieuwsgierig holde de visserman 

achter haar aan richting het oude kerkhof bij het Kerkje aan de Zee. 

Tot zijn schrik zag hij hoe de vrouw dwars door het hek van het 

kerkhof heenliep en verdween op het kerkhof. 

De visserman is zo hard als hij maar kon terug gerend naar huis en 

heeft de deur er uitgelopen omdat hij dacht dat de verschijning die 

hij gezien had zijn overleden mimme wel eens zou kunnen zijn. 
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