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1926
Ter `herdenking’ van het 25 jarig 
bestaan werd een groot natio-
naal muziek- en zangconcours 
over meer dagen georganiseerd.
40 verenigingen deden hier aan 
mee. Het Programma-boekje telt 
wel 100 pagina’s en 60 advert-
enties van sponsors van locale 
bedrijven.

Vijf generaties en honderden dorpsgenoten speelden in de 
Abcouder Harmonie. De vaders, (over-over)grootvaders zijn nog 
terug te vinden op die oude plaatjes.
De dame met de staartjes op de onderste rij speelt nog steeds 
en al bijna 70 jaar in de Abcouder Harmonie! 

2015 Een woordje van de voorzitter
Beste dorpsbewoners,
Met veel plezier bieden wij u dit boekje aan. Als aandenken bij 
ons 115 jarige jubileum, maar vooral ook als informatie- en in-
spiratiebron over een van de oudste, Koninklijk Onderscheiden, 
verenigingen in onze dorpen.
Want hoe goed kent u deze mooie club? Waarschijnlijk wel 
van de traditionele optredens en herdenkingen, maar heeft u 
ooit gehoord van onze muziekopleiding en onze concertante 
optredens? 
De vereniging bestaat uit een honderdtal muzikanten en leer-
lingen onder leiding van professionele dirigenten en docenten. 
Wij staan altijd voor u als burger klaar, bij vreugde en verdriet. 
Het is de muziek die onze vereniging met u als inwoner in har-
monie bindt en doet samenleven. Dit is onze uiting van cultuur 
in uw dorpskern, de springplank ook voor jong en oud talent 
om van muziek hun hobby te maken. Muziek koesteren we in 
ons hart. Een bezit voor het leven.
Ik wens u veel lees en kijkplezier. 

Jack Ligtvoet
Voorzitter
Abcouder Harmonie
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2015
Een feestjaar
Dit jaar is de ‘Muziekvereniging Abcouder Harmonie’ al 115 jaar
een niet weg te denken deel van onze dorpen Abcoude en Baambrugge.
Daarom staan wij even stil bij die bijzondere vereniging met zoveel verschillende 
gezichten. Een vereniging die altijd van de partij is, en moet zijn, in het dorp.

Als Orkest, en Slagwerkgroep in de concertzaal.
Als Drumband en Mars-orkest op straat.
Als muziekschool en als Opleidingsorkest
Als vereniging en sociaal ontmoetingspunt.

Maar we staan ook even stil bij het verleden van de vereniging
en wat zij in 115 jaar heeft doorgemaakt.
Hoe we het doen, een kijkje in de keuken.

Wat zal de toekmst brengen?
U kan daarbij misschien helpen.

1900
Het begin 
In oktober 1900 werd  de Abcouder Harmonie 
opgericht In ‘Zaal Nagel’. 
Dit heette door de eeuwen heen  
Het Regthuys’ en is nu het Café Restaurant op 
de hoek van de Heinkuitenstraat.
De heren Jan Zorgman en Gerrit Sluijk waren 
o.a. de oprichters. Op de foto samen met 
dhr Coen Gerritsen. De families, kinderen,
kleinkinderen wonen nog steeds in Abcoude.
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Altijd bezig
Zo is de vereniging bijna elke dag van het jaar in de weer om alles draaiende 
te houden. Per jaar minimaal 45 repetities per groep, honderden individuele 
lessen, tientallen optredens, onderhoud, bestuursvergaderingen etc.
Een vereniging met 100 muzikanten, leerlingen en heel veel vrijwilligers.
Volwassenen, jeugd, ervaren muzikanten en beginnelingen, 3 dirigenten,
10 docenten, bestuurders.
Het is een hecht gezelschap, dat altijd klaar staat voor zijn taken en bezigheden. 
Een fi jne vereniging ook, met gevoel voor verantwoordelijkheid en inzet.
Maar ook een vereniging die met veel mensen intensief bezig is voor onze
gemeenschap.

Repetitie Opleidingsorkest
anno 2015, ondersteund door 
oudere orkestleden.

1940
In ‘Het Nieuws van de Dag’ van 18 oktober 1940, 
de Grote Oorlog was al een half jaar bezig, werd 
verslag gedaan van een dubbel jubileum. Een van 
de oprichters, de Heer Gerrit Sluyk vierde toen 
zijn 40 jarig lidmaatschap. Het feest werd in de 
Eendracht gevierd. In de oorlog was de Harmonie 
tijdelijk ondergedoken. Na de bevrijding in 1945 
natuurlijk weer helemaal terug.

Lindy Karreman
Dirigent 
Opleidingsorkest
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Hoe bekostigen we dat?
Voor het beoefenen van hun hobby betalen de leden alles zelf, met een substan-
tiële contributie.
Ook het lesgeld voor onze muziekopleiding door gekwalifi ceerde docenten, 
wordt door de leerlingen (of ouders) zelf betaald.
De beroepsdirigenten van het orkest, de slagwerkgroep en het opleidingsorkest, 
de kosten van de repetitieruimte, de aan te schaffen bladmuziek, de Buma rech-
ten, Gemeentelijke belasting, energierekening, worden betaald uit de algemene 
middelen die uit verschillende bronnen zijn opgebouwd.

1975
Een eigen gebouw
bij 15e lustrum
In 1975 ontstond het initiatief 
om een eigen repetitieruimte 
te bouwen. Een actiegroep 
uit de bevolking bracht een 
bedrag van 25.000 gulden bij 
elkaar om de bouw te onder-
steunen. Alle leden van de ver-
eniging werkten, in hun vrije 
tijd als ’amateur bouwvakker’. 
Zo werd het gebouw, dat voor 
de toenmalige ’schoonheids-
commissie’ het uiterlijk van 
een boerenschuur moest krij-
gen, in recordtijd neergezet. 
Toch moest het in 2001 wijken 
voor een verzorgingscentrum. 
Er kwam een ruil tot stand met 
een nieuw te bouwen project. 
Het Mondriaangebouw met 
school en theaterzaal.

2008
Muziekgebouw ‘De Harmonie’
Met een stevige bijbetaling betrokken we onze 
eigen repetitieruimte en clubverblijf in het sou-
terrain van het Mondriaangebouw.

Elk evenement
zijn eigen gezicht en uitstraling
Een Harmoniegezelschap heeft vele gezichten 
mét de daarbij behorende muziek!
Vrolijk lopend op straat als drumband en mars-
orkest bij feest en dorpsvertier.
Ingetogen spelend bij het herdenkingsmonu-
ment en in de kerk. 
Klassiek musicerend in het theater voor een 
concert of muzikale omlijsting.
Repeterend in het Harmoniegebouw.  
Lessend met de docent bij onze erkende
muziekopleiding.
Verrassend spelend bij een serenade voor een 
versierde deur of in een feestlokaal.
Een scala van gebeurtenissen en momenten 
waar de Harmonie continue bij betrokken is.

55



De Abcouder Harmonie
Het orkest is natuurlijk de grondlegger 
van de Abcouder Harmonie.
Het is nog steeds de basis en heeft de 
tijd doorstaan. Op zichzelf bijzonder, 
want in de afgelopen decennia hebben 
al honderden muziekgezelschappen het 
moeten opgeven!

1952
In 1952 kwam daar een drumband bij.
Beide bands hebben een grote ont-
wikkeling doorgemaakt onder invloed 
van belangrijke eigentijdse componis-
ten die fantastische speelmuziek heb-
ben voortgebracht. Deze ontwikkeling 
breidt zich nog steeds uit met de 
hedendaagse alzijdige muziekstromin-
gen die op het programma staan

Het Orkest
Het Harmonieorkest is vanaf het begin 
een concerterend gezelschap geweest. 
Net als een koor. Sterker nog, zelfs 
voortgekomen uit een koor.
In 1900 vond de eerste uitvoering 
plaats in een van de Abcouder etablis-
sementen. Het was van meet af aan 
een groot succes en er ontstond toen 
al een gezelschap van Donateurs, die 
voor een prachtig vaandel hebben 
gezorgd. In het jaar 2000 werd de 
Abcouder Harmonie door Koningin 
Beatrix Koninklijk onderscheiden.
In dat jaar werd ook het in de loop der 
jaren verloren geraakte vaandel aan de 
hand van oude foto’s gereconstrueerd. 

2015 Orkest en de Slagwerkgroep. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn.
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Het ontstaan van de slagwerkgroep 
is een logische ontwikkeling van de 
drumband. 
Als slagwerkgroep wordt een ge-
heel ander programma gespeeld. 
Aantrekkelijke concerten, met com-
posities die speciaal voor de concert-
zaal zijn gemaak



Elk evenement een ander gezicht
De Slagwerkgroep
Het ontstaan van de slagwerkgroep is 
een logische ontwikkeling vanuit de 
drumband. 
Als slagwerkgroep wordt er een 
geheel ander programma gespeeld. 
Aantrekkelijke concerten, met compo- 
sities die speciaal voor de concertzaal 
zijn gemaak.

Met het Orkest en de
Drumband op pad!
De meeste inwoners kennen de
Abcouder Harmonie van de buiten-
optredens. De Optochten, Feestweek, 
Koningsdag, Avondvierdaagse,
Serenades etc.
Het repertoire is  hier natuurlijk op
afgestemd. Met marsen, vrolijke 
klanken en ritmische begeleiding. 

Het Opleidingsorkest
Samenspel is een van de uitgangs-
punten bij de ontwikkeling van de 
beginnende muzikant. Wanneer de 
lessen vorderingen vertonen, dan 
gaat de leerling meespelen met het 
opleidingsorkest. Dit is een belangrijke 
mijlpaal en stimulans voor een verdere 
ontwikkeling.
Doel en aardigheid in muziek gaan 
daarbij hand in hand.

Speciale omlijsting
Het orkest en ook de tamboers zijn 
jaarlijks betrokken bij de Nationale Do-
denherdenking. Met zwart omfl oerste 
trommen begeleiden zij de stille tocht.
Het orkest speelt in de kerk en bij het 
monument toepasselijke muziek.
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Donateursconcert in de Grote zaal van het Piet Mondriaangebouw

Dirigent van het 
Harmonieorkest

Ria Kornet

Voor wie doen we het eigenlijk?
Musiceren doen we omdat het leuk is. Om het te leren, te kunnen en ook te 
laten zien en horen. Net als bij de ‘Voice of Holland’ of als alle beroeps musici!
Het antwoord is dus: We doen het voor onszelf als hobby. 
Maar als uitvloeisel daarvan, in belangrijke mate ook voor u. Bij feest of 
herdenken. Voor de kinderen in de optocht of de Avondvierdaagse.
Want muziek is voor alles en iedereen.

2015 Bevrijdingsconcert in de Dorpskerk 
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De algemene middelen
bestaan uit:
De bijdragen van veel donateurs. Zij 
spelen een grote rol.
Gemeentelijke doelsubsidie voor onze 
optredens (maar jaarlijks minder).
Incidentele bijdragen en schenkingen, 
van persoonlijke aard.
Een algemene constatering is echter, 
dat de contributies hoger worden, en 
de Gemeentelijke subsidies dramatisch 
lager, met de dreiging van gehele 
opheffi ng.
Ook het aantal donateurs loopt jaar-
lijks terug. De oorzaken zijn verhuizing, 
trage verjonging, slechte conjunctuur, 
vergrijzing en overlijden.
Maar ook de bijdrage per donateur 
gaat nauwelijks omhoog of is niet 
meegegroeid met de Euro!

Redenen voor bezorgdheid.

De Intocht van Sint Nicolaas, een feest voor 
groot en klein. Het kan niet zonder muziek.

Tamboers begeleiden de Stille Tocht op 4 mei, het orkest speelt in de Kerk en bij het Monument 
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Eregalerij
In de loop der jaren heeft de Abcouder 
Harmonie een respectabel aantal 
Ereleden, Leden van Verdienste en 
Eregasten opgebouwd.
Zij worden geëerd voor hun bijzon-
dere, meestal langdurige verdienste 
voor de Vereniging.
De muzikanten worden voor hun 
langdurige lidmaatschap beloond met 
een draaginsigne van de Koninklijke 
Federatie van Muziekverenigingen.

2015
De Jongste en de oudste
Marijke Griffi oen-Kooijj bezit de 
Eretekenen voor 60 jaar muzikant en 
Lid van Verdienste van de Harmonie.
De jongeman, Willem Bakker, zet heel 
bescheiden zijn eerste muzikale schre-
den als slagwerker.
In 1946 was zij de jongste en nu de 
oudste en al bijna 69 jaar lid van de 
vereniging.

Dan zijn er die grote uitgaven
waar geen eenvoudige oplossing voor is.
Als eerste het instrumentarium dat al vanaf het jaar 1900, statutair aan de 
muzikant beschikbaar wordt gesteld. Gelukkig zijn er nogal wat muzikanten die, 
vooral voor de duurdere instrumenten, een eigen instrument gebruiken.
Maar om u toch een idee te geven. Als we die instrumenten moeten vernieu-
wen, zou dat 150 à 200.000 Euro kosten. Dat kunnen we natuurlijk nooit 
betalen!
De uniformkleding voor de optredens op straat. Uniformen slijten en hebben te 
lijden van weer en wind. Ze gaan al decennia mee, maar zijn ook eindig.
Vernieuwen zou ook zo’n 50.000 Euro kosten. Ook dat is onhaalbaar.
Dan het groot onderhoud van instrumenten. Ze slijten of gaan stuk. De meesten 
zijn wel 30 a 40 jaar oud, en moeten grondig worden gereviseerd of vervangen.
Instrumenten voor leerlingen vereisen bijzondere aandacht. Ze zijn kwetsbaar 
in ongeoefende handen en vereisen meer onderhoud. Met een slecht werkend 
instrument verliest een leerling al snel zijn motivatie!

Voor die grote uitgaven proberen we ook nog te sparen!

de oorzitter
arco de itt
V

M W
de ecretaris
anny de reij - esman
S

J B P

Abcoude, anuari
in het honderd en tiende jaar van haar bestaan

3 J 2010
B Aewijs daarvan is deze kte

Lid van VerdiensteLid van Verdienste

D He eer rM

te benoemen tot

J San winkels. . .W FM

D L
K O M
A H 3 J 2010
B V B
I V

e edenvande
oninklijk nderscheiden uziekvereniging
bcouder armonie hebben op anuari
esloten vanwege eeljarige en uitengewone
nzet voor de ereniging
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2000
Koninklijk Onderscheiden
en een nieuw vaandel
Bij het 100 jarig bestaan werd de ver-
eniging door Koningin Beatrix geëerd. 
We ontvingen uit hande van de Com-
missaris van de Koningin, de heer 
Boele Staal de Koninklijke Onderschei-
ding. Een bijzondere erkenning die wij 
op ons vaandel mogen voeren.
Bij deze gelegenheid werd een aan de 
hand van foto’s gereconstrueerde,
replica van het verloren geraakte 
vaandel door enkele particuliere gevers 
aangeboden.
Op alle oude foto’s was het vaandel, 
behangen met concours trofeeën, 
altijd trots in beeld.Repetitie van de Slagwerkgroep
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Het gaat ook altijd om
uw onmisbare steun
We hebben u uitgelegd waar we mee 
bezig zijn en op welke manier.
Met onze vereniging zijn we naast 
de muziekbeoefening voor u en voor 
onszelf, altijd bezig met de fi nanciële 
puzzel voor het reilen en zeilen.
Met name onze donateurs zijn daarbij 
nu en in het verleden een geweldige 
steun. Zij maken het voortbestaan van 
de Abcouder Harmonie daadwerkelijk 
mogelijk.
Maar wat zou het fi jn zijn om in ons 
feestjaar het aantal donateurs, onze 
weldoeners, weer te zien stijgen.
Stijging door de kinderen van onze 
wegvallende donateurs. De nieuwe 
lichting die het overneemt van hun 
voorgangers. Het is immers ook hun/
uw vereniging geworden!
Daarom nu die belangrijke oproep:

Stap in en ondersteun ons 
als donateur!
Meld u met bijgaand formulier aan 
als nieuwe donateur. Ons streven is 
om net als in het recente verleden 
weer op die duizend weldoeners te 
komen.

ca 1985 
Jaarlijks hoogtepunt is het Donateursconcert. De foto toont het grootste orkest dat de AH ooit was.

1976
Donateurs werven
In de 60- en 70er jaren werd de wer-
ving van donateurs actief bedreven 
door de heer Gerrit Burggraaf.
Zodra er een nieuw pand of straat 
werd betrokken in de groeiende ge-
meente, was hij er als de kippen bij om 
een nieuwe donateur te winnen. Deze 
kreeg dan een kaart met de reminder 
van het toegezegde bedrag.
En als de wijk was volgebouwd, dan 
kwam de Harmonie hem feestelijk in-
wijden met een muzikale rondgang.
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Aan onze huidige donateurs!
We zijn u veel dank verschuldigd. U hebt er mede voor gezorgd dat de Ab-
couder Harmonie kan doen waar zij voor staat. Muziek maken. En daarbij, het 
doorgeven van een basisvereniging aan een volgende generatie. Al 115 jaar.
Voor u is het aanmeldingsformulier eigenlijk niet bedoeld.
Maar de donaties uit het verleden zijn niet automatisch Euro’s geworden.
Een verschijnsel dat we wel in de winkels tegenkwamen.
Als u dat herkent en het kan missen, willen we vragen om het bedrag van uw 
jaarlijkse donatie aan te passen. 
We hebben het hard nodig, en u krijgt er veel voor terug:

’Een muziekvereniging’
Die voor u en de kinderen speelt bij vreugde en verdriet.
Die jeugd opleidt tot gediplomeerd muzikant (Diploma A,B, en C).
Die jaarlijks enkele openbare concerten geeft voor donateurs en bevolking.
Die een grote cultuurbijdrage levert aan Abcoude en Baambrugge.
En jaarlijks die uitnodiging voor 2 personen voor het Donateursconcert
dat wij u gratis aanbieden.

Vul daarom het formulier in als u die aanpassing ook wilt!

Maarten Rongen
Dirigent
Slagwerkgroep
en Drumband

Van Drumband naar Slagwerkgroep. Dat worden Intrigerende concerten
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De acties voor de Harmonie
In de loop der jaren zijn er regelmatig acties uit de bevolking ontwikkeld voor de 
Harmonie. In 1975 voor de fi nanciering van het dak van het eerste repetitiege-
bouw. En in 1990 voor de aanschaf voor nieuwe uniformen.
Voor deze laatste actie is de Stichting Fred de Breij uit een initiatiefgroep van de 
bevolking opgericht. Genoemd naar een voormalige, belangrijke voorzitter van 
de Abcouder Harmonie.
Het doel van de Stichting is de ondersteuning van de Abcouder Harmonie door 
het ontwikkelen van acties voor de grote uitgaven van de Vereniging.
Ook alle leden van de vereniging doneren jaarlijks een bijdrage voor de opbouw 
van een fonds, een fi nanciële buffer.

1975
Een dak voor het Gebouw

1990
Nieuwe uniformen

Geheimpje in het logo
Uit de verschillende actielogo’s is ook 
het uiteindelijke logo van de Harmonie 
ontstaan.
Op de Notenbalk in de Lyra staan de 
muzieknoten A-B-C-B-A. De letters staan 
natuurlijk voor Abcoude- Baambrugge. 
Maar onder het gras zit nog een kleine 
verrassing. In de Duitse muzieknotatie 
wordt de noot B met H aangeduid. Dan 
is het  ineens ABC HA geworden! Een 
logo dus met dubbele bodem. U vindt het 
natuurlijk terug op alle Harmonie infor-
matie, de uniformen en vlaggen.

14



Wat wij van u vragen is eenvoudig
Wordt Donateur!

Doe mee en steun ons. En wij spelen nog eens 115 jaar voor u!

Wordt donateur van onze Vereniging. In deze jubileumuitgave hebben wij
geprobeerd u duidelijk te maken dat ons plezier ook uw plezier kan zijn.
Voor u, de kinderen en kleinkinderen. Het is een verzekering dat de Harmonie 
haar werk voor de gemeenschap kan voortzetten.
En jaarlijks spelen we voor u een prachtig, gratis donateursconcert, waarvoor u 
als donateur persoonlijk zal worden uitgenodigd.

Bij dit jubileumboekje is een formulier uitgereikt met onze dringende vraag om 
dit gul in te vullen.
Aan het einde van de actieweek, zullen de leden en helpers of familieleden dit in 
de gesloten (bijgaande) envelop weer bij u ophalen.

Altijd paraat. In de Feestweek, Koningsdag, Avondvierdaagse, Serenades, 
Concerten, Concoursen, Herdenkingen, Volkskerstzang, Bevrijdingsdag enz. 
Zo’n 15 maal per jaar wordt er een beroep gedaan op onze medewerking.
In Abcoude, Baambrugge en enkele dorpen en gemeenten in onze omgeving. 

Altijd 
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De Stichting Fred de Breij
dankt allen die dit jubileumboekje 

mogelijk hebben gemaakt.

Speciale dank gaat uit naar

Fem en Susan van Duuren
Fotografi e

Willem Zwaard
Ontwerp - Samenstelling - Tekst - Layout 

Subsponsors
Klaverjascommissie AbcouderHarmonie

Cor Burggraaf

Koninklijk Onderscheiden Muziekvereniging
Abcouder Harmonie

Piet Mondriaangebouw
Broekzijdselaan 46e

1391XL Abcoude
Tel Secretariaat: 0294 283669

E-mail: info@abcouderharmonie.nl
Internet: www.abcouderharmonie.nl

Bank: NL58 RABO 0300 508891


