
Muziekvereniging Vooruit
1900-2012



Vooruit werd opgericht op zaterdag 15 september 1900 en werd
vernoemd naar Paul Kruger, een prominent Zuid-Afrikaans 
boerenleider in de opstand tegen het Britse bestuur.

Paul Kruger

Meester (Jannis Izaak) Bril
1864 (Zuidzande)-1935 (Voorburg)



Door middel van renteloze lenigen werd een bedrag van 500 gulden
bijeengebracht voor de aankoop van instrumenten bij de firma
Kessels te Tilburg. 

Trommelmakerij van Kessels, anno 1948



Nog geen half jaar later droeg Paul Kruger bij in de feestvreugde
naar aanleiding van het huwelijk van koningin Wilhelmina 
op 7 februari 1901.



De oudste foto die we kennen van Paul Kruger is genomen
tijdens het feest ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
muziekvereniging Rillandia op 16 mei 1901.

Klik hier om 
te zien wie 
is wie



Op 17 januari 1902 hield Paul Kruger haar eerste “echte”

concert te Waarde. Niet veel jaren later ging de 

zangvereniging Vooruit ter ziele.



De vereniging was vanaf het 
begin present bij de activiteiten 
in Waarde.

1903



In 1908 vertrekt meester Bril naar Werkendam.

Augustus 1908

1907



Van 1910 tot 1913 zijn moeilijke jaren voor Paul Kruger.
Maar er werd geworsteld en men kwam weer boven.
Marinus Adriaan Kopmels (de schilder) nam het dirigeerstokje over.



In 1914 werd een muziektent 
gekocht van E.M.M. uit
Kruiningen voor de somma
van 100 gulden.

Uiteindelijk werd de muziektent
pas in 1918 geplaatst.
Dit was een aanslag op de 
verenigingskas:
Na het nodige schilder- en
timmerwerk was er een tekort 
in de kas dat moest worden 
opgelost met renteloze 
voorschotten bij 

“bepaalde personen”.



In de oorlogsjaren 1914-1918 lag het verenigingsleven
veelal stil, veel muzikanten waren soldaat en gemobiliseerd.
De laatste algemene ledenvergadering staat genotuleerd 
op 15 januari 1915.



De vereniging is vanaf het begin gesteund door donateurs.
Rond 1920 woonden “de belangrijkste” (de boeren) in de 
polders rond Waarde. Dat deze in ere werden gehouden kunnen
we lezen zin het notulenboek uit die tijd:

“verder werd besloten om a.s. zaterdag 19 juli 1919 een muzikale wandeling 
te maken bij de donateurs buiten de gemeente ten einde deze zoodoende te 
vereren met een serenade, daar zij niet zoo direct van de muziek proviteren 
als wel de donateurs in de gemeente”

In de notulen van 21 januari 1920 lezen we:
“na gekomen zijnde aan het punt Voorkomende zaken vroeg iemand 
wanneer wij nu dachten het voorjaarsconcert te geven. Er werd na kort 
beraad besloten dit einde Februari te doen met het oog op het maanlicht 
voor van buiten af komende menschen”



Na de eerste wereldoorlog werd Piet Krijnsen 
“directeur” van de vereniging: Piet had zich als militair 
opgewerkt tot kapelmeester en zich als dirigent 
bekwaam gemaakt.

En “Paul Kruger” werd “Vooruit”:
Op de schoolzolder vond men het vaandel 
van de zangvereniging Vooruit. Door 
mevrouw de Jager werd voor 
“zangvereniging” de letters “Muziek- en” 
geborduurd, waarna het vaandel op een 
zaterdagavond (de repetitieavond) officieel 
werd overgedragen aan de muziek.



+/- 1920



Koninginnedag

31 augustus 1920



Vanaf 1919 heeft Vooruit deelgenomen aan concoursen. 
Deze werden toentertijd georganiseerd door de Zeeuwse 
muziekbond en gehouden op de tweede pinksterdag. Deze 
dag werd meestal georganiseerd door een jubilerende 
vereniging en was echt een feestdag.

Het vervoer van muzikanten en instrumenten was in die tijd 
een hele onderneming, zo blijkt o.a. ook uit de notulen van 
de ledenvergadering van dinsdag 18 januari 1921:
“en nu aan het einde gekomen zijnde vroeg Chr. Louisse of wij 
dezen zomer niet met een boot uit de haven naar Walsoorden 
konden varen als wij naar het concours te Hulst moesten.”

Provinciale stoomboten aan de steiger te 

Hansweert 

(dienst Vlake-Hansweert-Walsoorden) 



In 1924 kocht de gemeente de muziektent, volgens de 
overlevering voor een bedrag van 1 gulden, vanVooruit.
Zo te zien aan het batig saldo was dat geen al te groot offer.

1950

In 1926 was de muziektent in 
een zeer slechte staat. De 
gemeente plaatste een 
nieuwe.

Ook in 1926:

Toen hij groter werd sloeg hij jaren 
op de grote trom.



Een hoogtepunt:
In 1925, op het concours te Goes, behaalde Vooruit een eerste prijs 
met 154 punten in de eerste afdeling en werd hierdoor 
overgeplaatst in de afdeling uitmuntendheid. 

+/- 1925



Jubilea moesten (en moeten)
gevierd worden.

1930

1925



1929



Vooruit op de muziektent 
te Kruiningen in 1929, na 
het behalen van een eerste 
prijs in de tweede afdeling.
Het concours trok die dag 
3439 betalende bezoekers, 
ze kwamen van alle kanten.



1932

1936
S.S.S.: Sport Staalt Spieren

1977

Om de kas van een vereniging 
op peil te houden werden er 
vanaf 1932 tot 1977 
verschillende malen bazars 
gehouden.



1933



Indien mogelijk waren de muzikanten van Vooruit ook 
muzikant tijdens hun dienstjaren.



1932

1980

1958

De jaarlijkse 
ledenvergaderingen.



Meer dan 70 jaar waren vader en later zoon 
Wondergem (Max: ±1920-1967 en Bram: 1967-1998) 
secretaris van Vooruit. Beide waren ze 
verantwoordelijk voor de (soms hilarische) 
jaarverslagen. Een citaat van Max uit 1964:

Ook op dit concours begint de moderne 

muziek terrein te winnen en verliezen de 

meer romantische Air variations meer 

terrein. Moeten wij dit toejuichen of niet 

want op de grote concoursen is modern 

praktisch algemeen en de vroegere 

ouvertures en arrangementen van opera 

hebben afgedaan. In ieder geval is de 

moderne muziek realistisch en eerlijker 

maar ligt minder in het gehoor, even een 

klein voorbeeld. Johan Strauss bezong de 

blauwe Donau. Maar de moderne componist 

gaat eerst even die Donau bekijken en ziet 

dat die niet blauw maar grauw is en 

bovendien in de buurt van Wenen aardig 

stinkt. Nu is het toch duidelijk dat zijn 

compositie niet zo lieflijk zal klinken als die 

van Strauss.



1938



3 mei 1939

september 1945

Na het uitbreken van de tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 
en de Duitse inval op 5 mei 1940 lag het verenigingsleven stil. De 
instrumenten werden zo veilig mogelijk opgeborgen in afwachting 
van betere tijden. In de zomer van 1945 kwam Vooruit weer in actie.

juni 1945



+/-1947



1948

1921

1979: Uit het jaarverslag van de 
secretaris, Bram Wondergem

Een serenade: (zilveren/gouden) 
huwelijken, jubilea, de voetbal 
kampioen enz. enz. Vooruit was 
aanwezig.

1910



+/- 1948:

Een serenade?



Hendrik Marinus Dek: voorzitter van Vooruit van 1950? tot 1967.



1950

Een halve eeuw Vooruit



Muziekvereniging “Elk naar zijn 
krachten” uit Hoek tijdens de 
muzikale wandeling.

1950



Februari 1953



30 oktober 1953

De wederopbouw.



1955

De spreker, Jhr. Mr. de Casembroot



En 6 jaar later …..



1959



1960



Vooruit in haar eerste uniform.



6 augustus 1960: afscheid van een legende.



1961

In 1966 werd er afscheid genomen van 
Daan Manneke.
Dhr. Witte werd voor enkele jaren de 
dirigent van Vooruit.



1965



Jan Jansen: ridder en voorzitter van Vooruit van 1967 tot 2003.

1996



1966

1967



Het jaar 1967 was voor Vooruit zowel een diepte- als een 
hoogtepunt. De 13 leden waaruit de fanfare toen nog bestond 
wilden ermee stoppen. Na overleg kregen de voorzitter (Jan 
Jansen) en de secretaris (Bram Wondergem) nog 1 jaar de tijd 
om Vooruit nieuw leven in te blazen.

Een fragment uit het jaarverslag



1967

Marinus Adrianus Gijzen



1979

1966

1964

Niet alleen muziek maar ook de 
komiek zat in de leden van Vooruit.
Vooruit had jarenlang haar eigen 
toneelvereniging.



1968: 
de jeugdleden moeten worden 
voorzien van instrumenten. Een 
hele investering voor Vooruit.



Februari 1969

Jan Mannaert



19701970



1957

Vooruit gaat 
over de grenzen.

1995, de efteling



Vooruit gaat over de grenzen(2).

+/- 1980, Slagharen

2009, Scheveningen



1973

1978

Na het “ontstaan” van Reimerswaal werd 
gedurende vele jaren een jaarlijks festival 
gehouden met de 6 korpsen uit de 
gemeente.



Op een Reimerswaalfestival 
werd er niet alleen “muzikaal” 
gestreden.



2007

In 1973 moet de heer 
Mannaert wegens zijn 
gezondheid stoppen met 
muzieklessen. Dhr. Pilaat van 
de Zeeuwse muziekschool 
neemt zijn taak over.

Om de leerlingen meer het 
“verenigingsgevoel” te geven 
is later besloten om de lessen
in eigen hand te houden.
Gelukkig waren we met het 
feit dat onze dirigenten (en 
eigen muzikanten) bereid 
waren dit op zich te nemen.



Sinds 1974 haalt Vooruit maandelijks het oud papier op.
De opbrengsten van het papier zijn altijd een belangrijke 
bron van inkomsten geweest.

1979



1975: een jublileum met nieuwe uniformen.
Rood – Wit en een beetje blauw (de stropdas) 



In 1974? Had het oprichtingsverhaal een vervolg.
Dries Weber (de toenmalige jeugdige tamboer van Vooruit)
Vond dat de tijd rijp was voor een drumband van Vooruit.

1995



1975





1980

In 1978 wordt Bertus Roeting dirigent van Vooruit.



En zo nu en dan een
feestje met een hapje en 
een drankje is altijd goed 
voor de teambuilding. 

2004

+/- 1987

Uit het jaarverslag uit 1978



1983 1957

Ook op solistenconcoursen waren er Waardse muzikanten te horen. 



Sinds 1984 worden de 
oorlogsslachtoffers in Waarde 
officieel herdacht.



1985
De oudste muzikant 
Adriaan Blok en de 
jongste, Pieter 
Meijer, blazen hun 
partijtje mee in 
Vooruit.



1959

2006

1977

Geen 
(koninginne) dag 
zonder Vooruit

2009





Februari 1985

Onze toenmalige voorzitter, Jan 
Jansen, verteld hierover tijdens de 
viering van het 85-jarig bestaan van 
Vooruit.



1990



1985

1987

Rommel, wafels, babbelaars, veiling, 
sjoelen, schieten, oude ambachten enz. 
enz.: een marktdag met Vooruit.



En natuurlijk “dossen 
mie de vleu”, onder 
leiding van meester 
Bril.



1994



1988

2005

Het was een initiatief van Frank Meijer
om in onze sfeervolle kerk een 
kerstconcert te organiseren. 
Er zouden er nog vele volgen.



2007

1984

Zomeravondconcerten op de muziektent

1932



1995

In 1992 moesten we afscheid nemen van onze dirigent Frank Meijer.
Mathieu van Duiven werd zijn waardige opvolger.



1997

2000

Onder leiding van Mathieu 
begonnen we in 1997 met een 
nieuw concept voor onze jaarlijkse 
uitvoering.

Na een 
jarenlange 
samengaan van 
muziek en toneel 
werd er gestart 
met muziek met 
een thema.



In 1997 starten 
we met onze 
jaarlijkse lampion 
optocht aan het 
eind van de 
maand oktober.



2000: 100 jaar Vooruit



Marktdag 2004



2004:
Tijdens een 
zomeravondconcert te 
Domburg nemen we 
afscheid van onze 
dirigent Mathieu van 
Duiven en wordt Dirk 
Verholle onze nieuwe 
dirigent.



2005



In 2007 neemt Sjaak Aantjes de taak 
over van Dries: 
een doorstart voor onze slagwerkers.



Vele jaren trouwe dienst wordt 
beloond met eremetaal.



Jubilarissen in 2005.



Na de zomervakantie verwelkomen we onze nieuwe “directeur” 
Max Roozeboom.

Vooruit op weg naar het volgend jubileum en een “nieuw huis”.

In 2011 nemen we, met een concert op de muziektent, afscheid
van Dirk Verholle als dirigent.


