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115e verjaardag van Muziekvereniging PVO 

Feestelijk jubileumconcert: 
een Hollandse avond
Muziekvereniging PVO viert haar 
115e verjaardag met een schitte-
rend jubileumconcert in Hilton 
Royal Parc Soestduinen. 

Tijdens de voorbereidingen voor 
de kroningsfeesten van Koningin 
Wilhelmina ontstond het idee om 
een muziekvereniging op te rich-
ten. Op initiatief van de toenma-
lige burgemeester, mr. Van Doele 
Grothe, werd het startsein gegeven 
voor het oprichten van een fanfa-
rekorps. Het hoofd van de katho-
lieke basisschool verzon de naam: 
Patientia Vincit Omnia wat Geduld 
Overwint Alles betekent. In januari 
1899 was PVO een feit.

Prijzen en uitbreidingen
Met vallen en opstaan kwam er lijn 
in het korps en onder leiding van 
diverse dirigenten werden vele prij-
zen behaald. In 1924 besloot men 
de fanfare te wijzigen in een harmo-
nieorkest met klarinetten en fluiten.  
In 1969 breidde de vereniging 
behoorlijk uit met onder andere 
een drumband, leerlingenorkest,  
majorettes, minirettes en vlag-
gengroep. In 1974 kocht de ver-
eniging een voormalige bioscoop, 
waarmee een eind kwam aan een 
jarenlang zwervend bestaan in 
verschillende accommodaties. 
Sindsdien beschikt de vereniging 
over een eigen gebouw aan de Rem-
brandtlaan.

Honderd leden 
Op dit moment bestaat PVO uit 
honderd leden in verschillende 
onderdelen: leerlingen die alleen 
les hebben, een blokfluitgroep, het 
studieorkest, de harmonie en slag-
werkgroep, Big Band Blow, Eem-
lander Blaaskapel, Occasional Brass 
Quintet en de dweilkapel. Nieuw is 
het koor, PVOcaal, dat tijdens het 
jubileumconcert voor het eerst te 
horen is. 

Hollandse avond
Het jubileumconcert op zaterdag 22 
maart wordt een Hollandse avond 
met muziek van Nederlandse bodem. 
Mooie luisterliedjes en lekkere mee-
zingers, gespeeld door de slagwerk-
groep of het harmonieorkest en ge-
zongen door het PVOcaalkoor onder 
leiding van Peter Rieken. Verschil-
lende muzikanten soleren in num-
mers als ‘Sorry’ van Kyteman, ‘The-
me Baantjer’, ‘Als het golft’ van De 
Dijk, ‘Hollandse Hits’ van Nick en 
Simon, ‘Soldaat van Oranje’ en ‘De 
Klompendans’ van Rowwen Heze. 
Gastheer van de avond is Jean Heijl. 

Het Jubileumconcert van Muziek-
vereniging PVO begint zaterdag 22 
maart om 20 uur in Hilton Royal 
Parc Soestduinen. Toegang € 10,- 
online te bestellen via www.pvo-
soest.nl, VVV Soest of aan de ingang 
van de zaal. Hilton Hotel: Van Weer-
den Poelmanweg 2-4, Soest. 

Nieuw festival ENJOY!
Pak de agenda er maar bij en blok 
15 juni, Vaderdag. Dan vindt op 
het evenemententerrein De Eng 
een groots nieuw festival plaats 
onder de titel ‘Enjoy!’. 

Twee Festivalstichtingen (Cultuur 
Festival en Paltz Festival) bunde-
len hun krachten en willen tijdens 
Enjoy! het beleven van alle vormen 
van cultuur combineren met genie-
ten van de natuur. Een slimme zet 
is het verhuizen van het festival van 
de zaterdag (voor velen een van de 
drukste dagen van de week) naar de 
zondag. Het duurt nog even voor de 
programmering rond is, maar voor-
alsnog hebben alle Soester cultuur-
clubs hun medewerking aan het fes-
tival toegezegd. 

De harde kracht van cultuur

‘Soest gedijt zo goed dankzij de cultuur’
Bij het belang van sport kan  
iedereen zich iets voorstellen. 
Maar zodra het gaat om het be-
lang van kunst en cultuur begint 
menigeen te hakkelen. Ja, het is 
leuk, mooi en fijn, maar wat doen 
kunst en cultuur nou eigenlijk 
met je? Waarom we niet zonder 
kunst en cultuur kunnen. 

Zondagochtend bij de kiosk in het 
bos aan de Foekenlaan. Een betere 
locatie had het Cultuurplatform niet 
kunnen kiezen voor de presentatie 
van het jaarverslag 2013. Volwas-
senen, kinderen, honden: het is hier 
een drukte van belang op deze on-
gewoon warme maartdag. Aan een 
lange tafel zitten dertien vertegen-
woordigers van culturele organisa-
ties in Soest te genieten van koffie 
en appelgebak. Ter gelegenheid van 
dit jaarverslag en omdat er binnen-
kort gemeenteraadsverkiezingen 
zijn, grijpen zij hun kans om nog 
een keer te benadrukken waarom 
het versterken van de cultuur in 
Soest zo belangrijk is. 

Feiten
Maar eerst wat feiten. Jaarlijks be-
steedt de gemeente € 200,- per in-
woner aan sport en slechts € 50,- per 
inwoner aan cultuur. In de cultu-
rele verenigingen in Soest zijn een 
kleine 500 vrijwilligers actief. Alle 
culturele activiteiten tezamen trek-
ken ongeveer 65.000 bezoekers per 
jaar. De afgelopen jaren zijn er en-
kele tienduizenden euro’s bezuinigd 
op kunst en cultuur. 

Iedereen geniet ervan
Halverwege het debat zegt Cees 
Paul, bestuurslid van Artishock: 
‘Mensen zijn zich er niet van be-
wust wat allemaal tot kunst en cul-
tuur behoort. Sommigen vinden het 
maar een softe boel of roepen dat 
het gaat om linkse hobby’s, maar 
realiseren zich vaak niet dat allerlei 
dingen waar zij zelf van genieten er 
ook onder vallen: muziek, boeken, 
films, affiches. 

Uit onderzoek is bekend dat men-
sen met creatieve vaardigheden be-
ter presteren. Voor de ontwikkeling 
van mensen is cultuur heel belang-
rijk.’ Monica Kalbvleesch, manager 
Kunstencentrum & Theater bij Idea, 
voegt daaraan toe: ‘Mensen die hun 
creatieve kracht ontwikkelen, kijken 
anders naar de wereld om zich heen. 
Ze ontwikkelen flexibiliteit en ver-
groten hun voorstellingsvermogen, 
wat ook geldt voor hun manier van 
denken en problemen oplossen. Juist 
die vaardigheden zijn in onze maat-
schappij waarin alles zo snel veran-
dert enorm belangrijk.’ Ida Thoenes, 
bestuurslid van het Cultuurplatform: 
‘Iedereen vindt dat kinderen moe-
ten sporten, maar zij hebben ook 

cultuureducatie nodig. Creativiteit 
boort veel aan, daarom zijn cul-
turele ontmoetingen voor hen on-
gelooflijk belangrijk, minstens zo  
belangrijk als sport.’

Zichzelf versterken
In aanvang draait de discussie om 
de vraag hoe de culturele sector in 
Soest zichzelf kan versterken. Vol-
gens de meesten kan dat vooral door 
meer samen te werken. Door zo veel 
mogelijk dwarsverbanden te zoeken 
met andere culturele instanties. Die 
gedachte is niet nieuw, want cultu-
rele instanties werken al geruime 
tijd met elkaar samen. Neem bij-
voorbeeld het Kunstlint in de Lente 
waaraan heel cultureel Soest deel-

neemt. Bij samenwerking kan ook 
worden gedacht aan het strakker 
aantrekken van de banden met het 
Toeristisch Platform en het bedrijfs-
leven. Bert Smit: ‘Het Nationaal Mi-
litair Museum ligt in de gemeente 
Soest, we hebben het Gagelgat en 
het Herman van Veen Art Center. 
Steek je hand uit en ga samenwer-
ken. Daar heeft iedereen baat bij, 
want cultuur is een belangrijke eco-
nomische factor aan het worden.’ 

Leuk en blij mens
‘Je moet kunst en cultuur niet over-
al als een sausje overheen smeren,’ 
brengt kunstenaar Chris Roden-
burg daar tegenin. ‘Kunst staat er-
gens voor. Het heeft een waarde 

in zichzelf. Soms heb ik het gevoel 
dat ik er als kunstenaar even word 
bijgehaald en dat moet altijd gra-
tis en voor niks.’ Kunst en cultuur 
hebben een ander doel dan winst 
maken, vindt ook cultuurconsu-
lent Anita Vreugdenhil. ‘Ze boren 
andere competenties aan. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat dementie minder 
snel voortschrijdt wanneer ouderen 
bezig zijn met zang en dans. Maar 
veel culturele dingen doe je vooral 
omdat je er een leuk en blij mens 
van wordt.’ 

Sociaal aspect
‘We moeten blijven hameren op het 
belang van de cultuursector,’ zegt 
Bert Krijger, voorzitter van het Cul-
tuurplatform. ‘En we moeten dat 
constant duidelijk blijven maken, 
want in de cultuur weten wij met 
extra euro zoveel extra’s te doen, 
zegt Thoenes.  
Kalbvleesch: ‘Laat politici zich be-
wust zijn van de waarde van cul-
tuur. Het is voor de gemeente een 
goede investering met een enorm 
bereik. Investeren in de cultuur is 
investeren in de toekomst.’ Smit: 
‘Als de gemeente het zelf vanuit het 
niks zou moeten opbouwen, zou ze 
het niet voor elkaar krijgen.’ Thoe-
nes: ‘Soest gedijt zo goed dankzij 
de cultuur. Bovendien  zit er een 
enorm sociaal aspect aan: mensen 
beleven er plezier aan en ontmoe-
ten elkaar.’ 
Krijger: ‘Het Cultuurplatform heeft 
de afgelopen tien jaar enorm veel 
bereikt. Onze boodschap aan de po-
litiek: laat dat niet teruglopen, houd 
de cultuur in Soest overeind.’

Op het terrein komen behalve de 
sfeervolle muziektent van Het Gilde 
ook tien pagodetenten en er wor-
den veel kinderactiviteiten georga-
niseerd. Die kunnen onder leiding 
van professionele kunstenaars ca-
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Jazz: Diederik Ruisch Quintet
Het quintet van Diederik Ruisch 
lijkt de ideale jazzfestivalband. 
De muzikanten zitten strak in het 
pak en spelen aardig wat uptem-
po stukken afgewisseld met een 

ballad. Niet voor niks wonnen ze 
de Dutch Jazz Competition. 

Trompettist en bandleider Diede-
rik Ruisch voelt zich thuis in bijna 
elk muziekgenre: klassiek, jazz, la-
tin, pop, soul en funk. Zijn quintet 
speelt mainstream en stevig swin-
gende hardbop en maakt af een toe 
een uitstapje naar latin-jazz. Naast 
hem spelen de Zweed Michael Rörby 
(trombone), Mark van der Feen (pi-
ano), Jos van Bueren (contrabas) en 
Anton Burger (drums). Composities 
van de Zweedse pianist Adam For-
kelid, maar ook nummers van Monk 
en mogelijk het stuk Cedar’s Blues 
zullen te beluisteren zijn. Foto: Rens Groenendijk

Jazzworkshop
Om half elf ’s ochtends - vooraf-
gaand aan het concert - geeft Diede-
rik Ruisch een jazzworkshop onder 
de noemer ‘Practise your jazz skills’. 
Bespelers van een breed scala aan 
instrumenten zijn welkom en kun-
nen zich bekwamen in de jazz on-
der leiding van leermeester Ruisch. 
Mochten de deelnemers ook het con-
cert willen bijwonen, dan kunnen 
ze genieten van de muziek en het 
gereduceerde ledentarief.
Het Diederik Ruisch Quintet begint 
zaterdag 15 maart om 21 uur, toe-
gang €12/€9 (leden), Artishock, 
Steenhoffstraat 46A, www.arti- 
shock-soest.nl. 

deaus schilderen, beeldhouwen of 
tekenen voor hun vader. Gedacht 
wordt aan een reusachtige picknick 
en aan het eind van de dag wordt 
afgesloten met een swingfestijn voor 
iedereen. 

 z Bestuurders en vrijwilligers van de Soester cultuur. Foto: Fred Schilder


