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Naast het dirigeren van diverse jeugdorkesten ben ik sinds 
2008 ook dirigent van muziekvereniging SOREO (Senioren 
Orkest Rotterdam En Omstreken). Nu is de betekenis senior 
een wijd begrip maar dat een vrouw op 96 jarige leeftijd (!)  
nog elke week in haar auto stapt om naar de repetitie van de 
muziekvereniging te rijden om in orkestverband muziek te 
maken is toch wel uniek te noemen. Ik heb het over Ans 
Jocker.  
 

Ans Jocker is geboren op 19 juli 1915. Op school kreeg ze op 
haar 6e jaar de eerste muzieklessen. Op haar 18e ging ze op 
zichzelf wonen. Ze was leidster bij de Katholieke padvinderij en 
lid van de Rotterdamse fietsclub waarmee ze elke zondag ging 
fietsen. In 1,5 jaar tijd heeft ze haar diploma voor coupeuse 
gehaald en heeft jarenlang politiepantalons gemaakt. Ze heeft 
het bondvak geleerd en is toen voor haar zelf begonnen. Toen 
ze 65 jaar was is ze getrouwd en omdat haar man klarinet 
speelde is zij dat instrument ook gaan spelen. Sindsdien speelt 
ze elk jaar mee met de play-inn in Brouwershaven. Tijdens een 
van mijn eerste optredens met SOREO kwam Ans in de pauze 
naar me toe en zei: “je hebt een mooi pak aan dirigent alleen 
je pantalon is te lang”. Die heb ik toen uiteraard korter laten 
maken! In 2011 was zij te zien in het NCRV programma Man 
Bijt Hond met als thema: ‘muziek houdt jong’. Begin dit jaar is 
er brand in haar woning uitgebroken. Ze is naar de veranda 
gerend en zo naar de buren gevlucht. Het enige dat ze heeft 
kunnen redden is haar keyboard en haar klarinet(!) Verder had 
ze niets meer en moest op haar 96e een hele nieuwe inboedel 
gaan aanschaffen. Als dirigent moet ik langzaam en duidelijk 
tegen haar praten omdat haar gehoor niet meer optimaal is. 
Ook haar gezichtsveld gaat achteruit en omdat de gedrukte 

muzieknoten te klein voor haar zijn zet ze zelf elk muziekstuk 
via een muziekprogramma over in grotere noten. Het moet wel 
heel slecht weer zijn anders is Ans elke week op de repetitie 
aanwezig om daar tweede klarinet te spelen. De optredens van 
SOREO zijn vaak in bejaarden- en verzorgingstehuizen maar de 
oudste van allemaal zit nog zelf op het podium! 


